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یگداوناخ یگدنز  جاودزا و  بادآ 

باتک تاصخشم 

 - 1317 دمحم ، یناتسلگ ، ینیما  هسانشرس : 
. یناتسلگ ینیما  دمحم  یگداوناخ / یگدنز  جاودزا و  بادآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1387 نیذآ ، رهپس  مق : رشن :  تاصخشم 
273 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

5-63-9910-964-978 لایر :  35000 کباش : 
. سیونریز تروص  هب  نینچمه  273 ؛ [- 269 .] ص همانباتک : تشاددای : 

موسر بادآ و  مالسا -- )  ) ییوشانز عوضوم : 
هداوناخ مالسا و  عوضوم : 

785آ4 1387 فلا /BP253/2 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/642 ییوید :  يدنب  هدر 

1713875 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

میدقت

یگدـنز نویـسادنوف  نتخیر  هداوناـخ و  لیکـشت  جاودزا و  ددـص  رد  تعیبط ، نوناـق  ساـسارب  هدیـسر و  غولب  نس  هب  هک  يزیزع  ناـناوج 
زا نیمضت و  ار  دوخ  یبایماک  زا  راشرس  هدنیآ  یتخبشوخ و  نآ ، تاروتسد  نتسب  راک  هب  اب  و  باتک ، نیا  قیقد  هعلاطم  اب  مراودیما  دنتـسه 

. نیمآ هَّللا  ءاشنا  دنیامن  همیب  يدعب ، ینامیشپ  تمادن و 
یناتسلگ ینیما  دّمحم 

رکشت ریدقت و 
رازگ رکش  مه  ار  ادخ  دنکن ، رکشت  ار  قولخم  سکره  دومرف : ترضح  نآ  تسا  هدمآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تیاور 

« ینافرع تّفع   » مناخ هیجاح  ما  یگدنز  نارود  ياهیـشوخان  اه و  یـشوخ  رفـسمه  ّرـسمه و  یمارگ و  رـسمه  زا  نیرب ، انب  دوب ، دـهاوخن 
ریاس رثا و  نیا  ات  دومن ، مهارف  ارم  رطاخ  شمارآ  هافر و  لیاسو  ناوتان ، روجنر و  ناـج  مسج و  اـب  هک  مراد  ار  یناد  ردـق  رکـشت و  لاـمک 

یم تلئـسم  لماک  لجاع و  يافـش  اهـضیرم ، مامت  وا و  يارب  شهاگرد ، نیـسدقم  مارتحا  هب  اناوت  يادـخ  زا  مناسرب ، نایاپ  هب  ار  میاـهرثا 
. میامن

ناتسلگ ینیما  دمحم 

نآ ياهیئامنهار  جاودزا و  بادآ  شخب 1 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هَّللا  مسب 
هتیب لهأ  یلع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نیلسرملا  ءایبنألا و  دّیس  یلع  مالّسلا  ةولّـصلا و  نیملاعلا و  ّبر  هَّللا  دمحلا 
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، فیرّـشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نسحلا  نب  ۀّجح  هقلخ  یلع  هتّجح  هضرأ و  یف  هتفیلخ  مظعألا و  هَّللا  ۀـّیقب  هدـلو  امّیـس  نیرهاّطلا  نیبّیطلا 
نیدلا موی  ءاقل  یلا  نالا  نم  نیعمجأ  مهئادعأ  یلع  ۀّیدبألا  ۀمئاّدلا  ۀنّعلاو  ءادفلا ، همدقم  بارتل  نیملاعلا  حاورأ  یحور و 

راتفگشیپ 1

اـه و مغ  دـننکیم و  مرن  هجنپ  تسد و  نوزفا ، زور  ياـه  يراـتفرگاب  هدـیدرگ و  نوگاـنوگ  تالکـشم  راـچد  مدرم  هک  اـهنامز  نـیا  رد 
رد رس  راچد  ار  رـشب  دارفا  فلتخم ، ناولا  اب  دنک و  یم  زاب  هار  هدش و  رو  هلمح  هعماج ، دارفا  یگدنز  هب  دیدج ، گنر  اب  زور  ره  اههصغ ،

نیا باوج  دیـشیدنا !؟ يریبدت  هچ  دیاب  درک و  دیاب  هچ  اهنارحب  نیا  رد  ایآ  هک  دـیآ  یم  شیپ  یلاؤس  تیعقوم  نیا  رد  دـیامن  یم  یمگ ،
نیا مظعا  تمسق  هک  مینادیم  ًایناث  و  دومن ، تساوخرد  وا  زا  ار  تالکـشم  لح  درب و  هانپ  ادخ  هب  یگدنز  لحارم  مامت  رد  دیاب  ًالوا  تسا 

جاودزا و زا  زیرگ  شدمایپ  هک  دیآیم  شیپ  یگدنز  هیلوا  تامیمـصت  تاهابتـشا  اب  رگیدـکی و  هب  تبـسن  نارـسمه ، هیحان  زا  تامیالمان 
هک اجنآ  ات  تسا  بجاو  ضرف و  یملق  بحاص  ره  رب  نیارباـنب  ددرگ ، یم  ملاـسان  ياـههار  هب  ندروآور  هداوناـخ و  لیکـشت  زا  یچیپرس 

یئامنهار ار ، ناوج  رشق  ًاصوصخم  فلتخم  راشقا  دوخ ، ياه  هتـشون  اب  هدرک  هدافتـسا  دوخ ، تایبرجت  اههتـسناد و  زا  دراد ، ناکما  شیارب 
مرگلد یتخبشوخ ، دنمتداعس و  یگدنز  هب  هتخاس و  راو  دیما  ناشخرد  هدنیآ  هب  اراهنآ  ملاس ، عونتم  حیحـص و  ياههمانرب  هئارااب  هدومن و 

؛ دنیامن
مهف و هزادنا  هب  متسناد  دوخ  هفیظو  نانم  دزیا  هاگرد  زا  تناعتسا  اب  بناجنیا  اذهیلع ،

12 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
تداعس هدومن و  یئامنهار  لآ ، هدیا  قفوم و  هداوناخ  لیکـشت  جاودزا و  رما  رد  ار  زیزع  ناناوج  هک  مروآ  مهارف  ار  یباتک  دوخ ، تشادرب 

. نیمآ هَّللاءاشنا  میامن  تساوخرد  ناشیارب ، نابرهم  فؤر و  يادخ  زا  یگدنز  لحارم  مامت  رد  ار  یماک  نیریش  و 
2

یحو و عبنم  زا  هک  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رابخا  نآرق و  تایآ  زا  ماهدرک  یعـس  باتک  نیا  رد 
. دشاب يراگتسر  تیقفوم و  نیرق  رتشیب  ات  میامن  هدافتسا  ناگرزب ، تاملک  زا  هتفرگ و  ددم  تسا ، هدیسر  ام  تسد  هب  ینامسآ ، ردصم 

3
و تشاد ، لماک  طابترا  مه  اب  رگید و  لصف  اب  كرتشم  بلاطم  ياراد  باـتک ، فلتخم  ياـهلصف  رد  روکذـم  تاـیاور  زا  يدادـعت  نوچ 

اذل دوش ، رتشیب  هدیاف  دیفم  ات  دیدرگ  رظن  فرـص  اهنآ  عیطقت  زا  دورن ، نیب  زا  هدروخن و  همدص  ثیدـح  تفاب  ربخ و  تیعماج  هکنیا  يارب 
. درک عورش  ار  یگدنز  هدومن و  باختنا  ار  تسرد  هار  اهنآ ، عومجم  زا  هدومن و  هعلاطم  اهتنا  ات  ادتبا  زا  ار  باتک  تسا  مزال 

4
ات تسا  هدمآ  لصف  ره  هب  طوبرم  رابخا  زا  یئاه  هنومن  طقف  تهجنیدب  تسا  هدش  زیهرپ  مالک ، هلاطا  زا  راصتخا و  رب  یعـس  باتک  نیا  رد 

. دریگ رارق  نازیزع  تسد  رد  کبس  تروص  هب  باتک  مجح 
5

. تسا هدیدرگ  نایب  حیضوت  ناونع  هب  تسا و  فلؤم  زا  زتناراپ )(  نایم  ياههلمج  تاملک و 
6

تـسد هب  ار  باتک  نآ  نازیزع  ناکما  تروص  رد  دشابیم ، فلؤم ، نیمه  زا  شنیرفآ » ناهج  هتـشرفود  نیدلاو   » باتک لّمکم  باتک  نیا 
نیجوز نامه  هک  ردام  ردـپ و  قوقحو  اهنآ  قوقح  لایع و  لها و  دالوا و  اب  راتفر  بلاطم  اریز  دـنیامن  لیمکت  ار  دوخ  تاعالطا  هدروآ و 

. تسا هدیدرگ  نایب  ًاحورشم  باتک  نآ  رد  تسا ،
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13 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
7

اذل دوش  لقن  لوبق ، دروم  ذخأم  اهباتک و  زا  تسا  هدـش  یعـس  یلو  هدـماین  لمع  هب  یـسر  رب  یلاجر ، رظن  زا  باتک  نیا  تایاور  هراب  رد 
. دیشاب ایوج  ار ، نآ  مقس  تّحص و  عوجر و  شردصم  هب  دشابن ، لوبق  لباق  ای  نیگنس و  مرتحم ، ناگدنناوخ  رظن  هب  یبلطم  رگا 

8
. دراد طابترا  مهاب  اهشخب  رتشیب  هچرگا  تسا  شخبراهچ  ياراد  باتک  نیا 

. یگدنز ياه  یئامنهار  جاودزا و  بادآ  - 1
. هداوناخ رد  راتفر  - 2

. ترشابم ترشاعم و  بادآ  - 3
. تایهنم زا  یتمسق  - 4

دشاب یم  ددعتم  ياهلصف  ياراد  اهشخب  نیا  زا  کیره  هک 

جاودزا تامدقم 

عوضوم لصا  هب  سپـس  منارذـگب و  ار  یمارگ  ناگدـنناوخ  رظن  زا  ار ، جاودزا  هب  طوبرم  كرابم  تایآ  زا  يدادـعت  مناد  یم  مزال  ًائادـتبا 
مزادرپب باتک 

تایآ

هراشا

، دیناوخب تقد  اب  تسا ، لّصفم  ثیدح  زا  یتمسق  هک  ار  لیذ  تیاور  ًافطل  هطوبرم  تایآ  حیضوتو  ریـسفت  بلطم و  لصا  هب  دورو  زا  شیپ 
. دیوش علطم  هاگآ و  ناسنا  تقلخ  يارجام  زا  نشور و  ناتیارب  تایآ  موهفم  ات 

یف اـهلعجف  ءاوـح  هل  عدـتبا  ّمث  نیط  نم  مدآ  قـلخ  ّلـجوّزع  هَّللا  ّنإ  دومرفیثیدـح : نمـض  مالـسلا - هیلع  هَّللادـبع  یبأ  زا  نیعأ ، نب  ةرارز 
هبرق ینـسنآ  دـق  يذـلا  نسحلا  قلخلا  اذـه  ام  ّبر  ای  مدآ : لاـقف  لـجرلل ، ًاـعبت  ةأرملا  نوکت  یکل  کـلذ  و  هیکرو ، نیب  یتلا  ةرقنلا  عضوم 

؟ كرمأل ًاعبت  نوکت  کثّدحتو ، کسنؤت  کعم  نوکت  نأ  ّبحتفأ  ءاوح  یتمأ  هذه  مدآ  ای  هّللا : لاقف  هیلإ !؟ رظّنلاو 
ۀجوز اضیأ  کل  حلـصت  دقو  یتمأ ، اّهناف  ّیلإ ، اهبطخاف  لجوزع : هَّللا  لاقف  تیقب ، ام  رکـشلاو  دمحلا  ّیلع  کلذـب  کلو  ّبر  ای  معن  لاقف :

هَّللا لاقف  کلذل ؟ كاضر  امف  کیلإ  اهبطخأ  ّینإف  ّبر  ای  لاقف  ئش ، ّلکب  ۀفرعملا  کلذ  لبق  همّلع  دقو  ةوهـشلا  هیلع  هَّللا  یقلأو  ةوهّـشلل ،
: ّلجوّزع

اهکتجّوز دـقو  کلذ  تئـش  دـقو  ّلجوّزع : هَّللا  لاقف  یل ، کلذ  تئـش  نإ  برای  ّیلع  کل  کـلذ  لاـقف : ینید ، ملاـعم  اـهمّلعت  نأ  ياـضر 
ود ياهتنا  نایمرد  ار  وا  و  دروآ ) دوجو  هب  و   ) دومن عادبا  ار  اّوح  شیارب  سپس  دیرفآ  لِگ  زا  ار  مدآ  ّلجوّزع  يادخ  انامه  کیلإ . اهّمـضف 

هاگن ندوب و  کیدزن  هک  تسیچ !!؟ ابیز  هدـیرفآ  نیا  ادـخ  يا  تفگ : مدآ  سپ  دوش ، درم  عباـت  نز  تقلخ ) رظن  زا   ) اـت داد  رارق  مدآ  نار 
مه سنوم و  دشاب و  وت  اب  يراد  تسود  ایآ  تسا ، اوح  نم  زینک  نیا  مدآ  يا  دومرف : دنوادخ  دومن !؟ لوغـشم ) و   ) سونأم ارم  وا  هب  ندرک 

، متسه هدنز  ات  رکشت  يراذگ و  ساپـس  دشاب  نم  همذ  رد  وت  يارب  نم و  يادخ  يا  یلب  درک : ضرع  دشاب !؟ وت  رما  وریپ  دوشوت و  تبحص 
توهش تفج  هک  تسوت  حالص  هب  ًامتح  تسا و  نم  زینک  وا  اریز  امن  يراگتساوخ  نم  زا  ار  وا  دومرف : ّلجوّزع  يادخ 
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16 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
؛ دشاب وت  قشع ) (و 

هدـنامهفو  ) هداد رارق  تخانـش  دروم  ار  ءایـشا  مامت  وا  هب  اًلبق  هتبلا ) دومن  داـجیا  ار  قشع  و   ) تخادـنا ار  توهـش  مدآ  دوجو )  ) هب دـنوادخ 
؛) دوب

تیاضر دومرف : ّلجوّزع  يادخ  تسیچ !!؟ هراب ) نیا  رد  وت  رظنو   ) تیاضر میامن  یم  يراگتـساوخ  وت  زا  ار  وا  نم  ادـخ  يا  تفگ : مدآ ) )
يادـخ سپ  یهاوخ  یم  وـت  رگا  ادـخ ، يا  نم  ندرگ  هب  نیا  دوـمن  ضرع  یهد ، داـی  وا  هب  ارم  نید  ملاـعم  هک  تسا  نآ  وا ) هیرهم  و   ) نم

(. شکب شوغآ  هب  و   ) نابـسچب تدوخ  هب  مدرک  جـیوزت  وت  هبار  اّوح )  ) وا هیرهم ) نیا  لباقم  رد   ) مهاوخ و یم  ار  نیا  نم  دومرف : ّلجوّزع 
«1»

؛ دیدرگ نیمز  هرک  يدابآ  نارمع و  ثعاب  مدآ و  ینب  لسن  دایدزا  ببس  كرابم  جاودزا  نیا 
دلوتم رگید  رامـش  یب  ياهنایرج  زور  هب  زور  تشاذگ و  دوجو  هصرع  هب  مدق  اهنآ : نانیـشناج  ادخ و  ناگداتـسرف  نومیم  دـنویپ  نیا  زا  و 

. دیدرگ ادیپ  دش و 
دش هدیرفآ  نآ  زغم  ای  ناوختسا  زا  « 2  » مدآ پچ  هدند  زا  یلب  دروآ  دیدپ  مالـسلا  هیلع  مدآ  دوخ  دوجو  زا  ار  ناوج  نز  نیا  لاعتم  يادخ 

رتهب رت و  بسانم  ناوختـسا  زغم  يزاس ،» هیبش   » يارب نارادناج ، ندـب  ياضعا  یمامت  نایم  زا  تسا  هدرک  تباث  زور  ملع  ياهشیامزآ  هک 
ندیمرآ رد  ار  وا  تمه  داد و  لیوحت  ایند  هب  ار ، تیرشب  ردام  ناوج و  ياّوح  اهلوحت ، لیوحت و  اهناتسب و  هدب  نیا  سپ  دهد  یم  باوج 

نز هک  ياهنوگ  هب  داد  رارق  اّوح  تبحم  رهمرپ و  شوـغآ  رد  ار  اـهبرپ  رمع  ندرک  يرپـس  رد  مدآ  نوکـس  شمارآ و  و  ناوـج ، مدآ  راـنک 
. دهد یم  حیجرت  شنازیزع  همه  هب  دایز ، عقاوم  رد  ار  دوخ  رهوش 

. دشابن رتشیب  حیضوت  هب  يزاین  هک  دییامن  تقد  نآرق  تایآ  زا  يدادعت  يانعمرپ  ياهریبعت  تاملک و  نحل  هبالاح 
مکنیب لعج  اهیلإ و  اونکستل  ًاجاوزأ  مکسفنأ  نم  مکل  قلخ  نأ  هتایآ  نمو   » 1

17 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
نانآ رانک  رد  ات  دیرفآ  امش  يارب  ناتدوخ  سنج  زا  ینارسمه  هکنیا  وا  ياههناشن  زا  و  َنوُرَّکَفَتَی .» ٍمْوَِقل  ٍتایَال  کلذ  یف  ّنإ  ًۀمحر  ًةّدوم و 

«1 . » دننک یم  رّکفت  هک  یهورگ  يارب  تسا  ییاه  هناشن  نیا  رد  داد  رارق  تمحر  تدوم و  ناتنایم  رد  و  دیبای ، شمارآ 
ینارـسمه ناتدوخ  سنج  زا  امـش  يارب  دـنوادخ  ًةدـفح .»..  نینب و  مکجاوزأ  نم  مکل  لعج  ًاجاوزأ و  مکـسفنأ  نم  مکل  لعج  هّللاو  - » 2

«2  ... » دروآ دوجو  هب  یئاه  هون  نادنزرفامش و  يارب  ناتنارسمه  زا  و  داد ؛ رارق 
ار وا  سپـس  دیرفآ ، ار  یناسنا  بآ ، زا  هک  تسا  یـسک  وا  ًاریدـق .» ّکبر  ناکو  ًارْهِـص  ًابَـسَن و  ُهَلَعَجَف  ًارـشب  ءاملا  نم  قلخ  يذـلا  وهو  - » 3

«3 . » تسا هدوب  اناوت  هراومه  وت  راگدرورپ  و  داد ) شرتسگ  قیرط  ود  نیا  زا  ار  وا  لسن  و   ) داد رارق  ببس  بسن و 
دیرفآ نایاپراچ  زا  ییاهتفج  داد و  رارق  امش  يارب  ینارسمه  امش  سنج  زا  و  ًاجاوزأ .» ماعنألا  نم  ًاجاوزأ و  مکـسفنأ  نم  مکل  َلَعَج  و  - » 4

«4 ... »
«5  ..«. » ًاءاسن ًاریثک و  ًالاجر  امهنم  ّثب  اهجوز و  اهنم  قلخ  ٍةدحاو و  سفن  نم  مکقلخ  يّذلا  مّکبر  اوّقتإ  ساّنلااهّیأ  ای  - » 5

قلخ وا  سنج  زا  زین )  ) ار وا  رـسمه  و  دـیرفآ ؛ ناسنا  کی  زا  ار  امـش  هک  یـسک  ناـمه  دـیزیهرپب . ناـتراگدرورپ : تفلاـخم )  ) زا مدرم  يا 
( ... دومن هدنکارپ  و   ) تخاس رشتنم  نیمز ) يور  رد   ) یناوارف نانز  نادرم و  ود ، نآ  زا  و  دومن ؛

«6  ...« » اهجوز اهنم  لعج  ّمث  ةدحاو  سفن  نم  مکقلخ  - » 6
... ؛ دروآ دوجو  هب  وا  لگ ) هدنامیقاب   ) زا ار  شرسمه  و  دیرفآ ؛ سفن  کی  زا  ار  امش  وا 

و  ) دیرفآ سفن  کی  زا  ار  امـش  هک  تسوا  و  نوهقفی » موقل  تایالا  انلّـصف  دق  عدوتـسم  ّرقتـسمف و  ةدحاو  سفن  نم  مکأشنأ  يّذلاوه  و   » 7

یگداوناخ یگدنز  جاودزا و  www.Ghaemiyeh.comبادآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 158زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


: دـنمهفیم هک  یناسک  يارب  ار  دوخ  تایآ  ام  رادـیاپ ؛ ان  یـضعب  و  لماک ) تقلخ  ای  نامیا  رظن  زا   ) رادـیاپ یـضعب  دـیتسه ) هورگ  ود  امش 
«7 «. » مینکیم حیرشت 

وا اهیلا .» نکسیل  اهجوز  اهنم  لعج  ةدحاو و  سفن  نم  مکقلخ  يّذلاوه  - » 8
18 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

«1 . » دیاسایب وا  رانک  رد  ات  داد ، رارق  وا  سنج  زا  زین  ار  شرسمه  و  دیرفآ ؛ درف  کی  زاار  امش  همه )  ) هک تسا  ییادخ 
2 . » میدیرفآ اهتفج  تروص  هب  ار  امش  و  ًاجاوزأ » مکانقلخو  - » 9

جاودزا روتسد 

. دیناوخب اًلیذ  ار  هداوناخ  لیکشت  جاودزا و  هب  طوبرم  ياههیآ  اما  دومرف ، نایب  ار ، جوزود  شنیرفآ  تیفیک  هتشذگ ، تایآ 
«3 . » رسمه راهچ  ای  هس  ای  ود  دیئامن  جاودزا  كاپ  نانز  اب  سپ  َعابُر » َو  َثُالث  َو  یْنثَم  ِءاسِّنلا  َنِم  ْمَُکل  باط  ام  اوحِْکناَف  - » 10

َو ( 32  ) ٌمِیلَع ٌعِـسو  ُهَّللا  َو  ِِهلـضَف  نـِم  ُهَّللا  ُمِـهنُْغی  َءارَُقف  اوـُنوُکَی  نِإ  ْمُِکئاـمِإ  َو  ْمکِداـبِع  ْنـِم  َنـیِحلاَّصلا  َو  ْمـکنِم  یماـیألا  اوُـحِکنَأ  َو  - » 11
«. ِِهلْضَف نِم  ُهَّللا  ُمُهِینُْغی  یَّتَح  ًاحاِکن  َنوُدِجی  َنیِذَّلا ال  ِفِفْعَتسَْیل 

نانآ دنوادخ  دنشاب  تسدگنت  ریقف و  رگا  ار ، ناتراکتسرد  حلاص و  نازینک  نامالغ و  نینچمه  دیهد و  رسمه  ار  رـسمه  یب  نانز  نادرم و 
. تسا هاگآ  ناگدنب ) تالاح  هب   ) هدنهد و شیاشگ  دنوادخ  دزاسیم ، زاین  یب  دوخ  لضف  زا  ار 

«4 . » دزاس زاین  یب  دوخ ، لضف  اب  ارنانآ  دنوادخ  ات  دننک  هشیپ  ار ) ینماد  كاپ  و   ) تفع دیاب  دنرادن  جاودزا  هلیسو  هک  اهنآ  و 
ناسآ جاودزا  هب  بیغرت 

، تسا هدـش  حرطم  یـسنج  ياه  یگدولآ  زا  يریگ  شیپ  يارب  یفلتخم  هدـش  باسح  ياههار  هیآ ، نیا  هب  ات  رون »  » هکرابم هروس  زاـغآ  زا 
. دراد اه  یگدولآ  نیا  اب  هزرابم  ای  يریگ  شیپ  رد  یئازس  هب  ریثأت  اهنآ  زا  کی  ره  هک 

هراشا تسا ، فلکت  یب  ایر و  یب  و  ناسآ ، هداس و  جاودزا  هک  ءاشحف  اب  هزرابم  قُرُط  نیرتمهم  زا  رگید  یکی  هب  زین  ثحب  دروم  تاـیآ  رد 
هب و  دش ، دراو  زئارغ  عورشم  حیحص و  عابشا  قیرط  زا  دیاب  هانگ ، طاسب  ندیچ  رب  يارب  هک  تسا  ملسم  هتکن  نیا  اریز  هدش ،

19 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
. داتفا دهاوخن  رثؤم  تبثم  هزرابم  نودب  یفنم  هزرابم  هنوگچیه  رگید  ریبعت 

ناتراکتـسرد حلاص و  نازینک  نامالغ و  نینچمه  و  دیهد ، رـسمه  ار  رـسمه  یب  نانز  نادرم و  دیامرفیم : ثحب  دروم  هیآ  نیتسخن  رد  اذل 
«. ْمُِکئاما مکدابع و  نم  نیحلاّصلا  مکنم و  یمایالا  اوحکنا  و   » ار

هب و  تسا ، هدش  هتفگ  زین  درادـن  رـسمه  هک  يدرم  هب  سپـس  درادـن ، رهوش  هک  تسا  ینز  ینعم  هب  لصا  رد  مّیق ) نزو  رب   ) ْمِّیا عمج  یمایا 
. هویب ای  دنشاب  رکب  هاوخ  دنلخاد  هیآ  نیا  موهفم  رد  درجم  نادرم  نانز و  مامت  بیترت  نیا 

تامدـقم هک  تسا  نیا  شموهفم  تسا ، نیفرط  لیم  هب  هتـسب  يرایتخا و  رما  کی  جاودزا  هکنیا  اب  دـیهد ) رـسمه  ار  اـهنآ  « ) اوحکنا  » ریبعت
اپ هرخألاب  و  جاودزا ، هلأسم  هب  قیوشت  بسانم ، رسمه  ندرک  ادیپ  زاین ، تروص  رد  یلام  ياهکمک  قیرط  زا  دیزاس ، مهارف  ار  اهنآ  جاودزا 

؛ تسین ریذپ  ماجنا  نارگید  تطاسو  نودب  دراوم  نیا  رد  ًالومعم  هک  یتالکشم  لح  يارب  ینایم  رد 
. دوشیم لماش  ار  هار  نیا  رد  ینخس  یمَرِد و  یمدق و  هنوگ  ره  هک  تسا  عیسو  يردق  هب  هیآ  موهفم  هصالخ 

دروم رد  رما  نیا  هب  حیرصت  یلو  دننک  کمک  رگیدکی  هب  اههنیمز  همه  رد  ناناملسم  هک  دنکیم  باجیا  یمالسا  نواعت  لصا  کش  نودب 
. تسا نآ  هژیو  تیمها  رب  لیلد  جاودزا 

ٍْنیَْنثا نیب  عفـشت  نأ  تاعافّـشلا  لضفأ  میناوخیم : مالـسلاهیلع )  ) یلع نانمؤم  ریما  زا  یثیدح  رد  هک  تسا  هیاپ  نآ  هب  ات  هلاسم  نیا  تیمها 
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: امهنیب هَّللا  عمجی  یّتح  حاکن  یف 
!. دسرب ناماس  هب  رما  نیا  ات  ینک ، يرگ  یجنایم  جاودزا  رما  يارب  رفن  ود  نایم  هک  تسا  نآ  تعافش  نیرتهب 

الا ّلظ  موی ال  ۀمایقلا ، موی  هَّللا  شرع  ّلظب  نّولظتـسی  ۀـثالث  میناوخیم : مالـسلاهیلع )  ) رفعج نب  یـسوم  مظاک  ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
هک يزور  دـنراد ، رارق  ادـخ  شرع  هیاـس  رد  تماـیق  زور  رد  هک  دـناهفیاط  هس  ًاّرـس  هل  متک  وا  همدـخأ ، وا  ملـسملا  هاـخأ  ّجوز  ٌلُـجَر  هّلظ 

تمدـخ تمدـخ ، هب  زاین  ماگنه  هب  هک  یـسک  و  دزاس ، مهارف  ار  شناملـسم  ردارب  جـیوزت  لئاسو  هک  یـسک  تسین : وا  هیاـس  زج  ياهیاـس 
هیلع هَّللایلص   ) ربمایپ زا  یثیدح  رد  هرخألاب  و  دراد ! ناهنپ  ار  شناملسم  ردارب  رارسا  هک  یسک  دنک و  مهارف  وا  يارب  ياهدننک 

20 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
دنـسیونیم وا  لمع  همان  رد  تدابع  لاـسکی  باوث  دـیوگب ، ياهملک  ره  دراد و  رب  هار  نیا  رد  ناـسنا  یماـگ  ره  میناوخیم : مّلـس ) هلآو و 

ابیرقت رذع  کی  هک  اجنآ  زا  و  « 1 (. » اهراهن مایـص  اهلیل و  مایق  ۀنـس  لمع  کلذ ، یف  اهب  مّلکت  ۀملک  ّلکب  وا  اهاطخ ، ةوطخ  ّلکب  هل  ناک  )
نآ خـساپ  هب  نآرق  تسا  یلام  تاناکما  نتـشادن  رقف و  هلأسم  هداوناخ  لیکـشت  جاودزا و  راـب  ریز  زا  رارف  يارب  یناـگمه  هناـهب  یمومع و 
اهنآ دنوادخ  دنـشاب  تسدگنت  ریقف و  رگا  هک  ارچ  دیـشوکب  ناشجاودزا  رد  دیـشابن و  نارگن  اهنآ  یتسدگنت  رقف و  زا  دیامرفیم : هتخادرپ 

«. هلضف نم  هللا  مهنغی  ءارقف  اونوکی  نا   » دزاسیم زاین  یب  دوخ  لضف  زا  ار 
«. میلع عساو  هللا  ّنا   » تسا میلع  عساو و  دنوادخ  هک  ارچ  تسه ، يراک  نینچ  رب  رداق  دنوادخ  و 

اهنآ اصوصخم  سک  همه  تاّین  زا  هک  تسا  هدرتسگ  نانچ  وا  ملع  و  دریگیم ، ارف  ار  یتسه  ملاـع  هنهپ  هک  تسا  عیـسو  ناـنچنآ  شتردـق 
. داد دهاوخ  رارق  دوخ  مرک  لضف و  لومشم  ار  همه  و  تسا ، هاگآ  دننکیم  جاودزا  هب  مادقا  ینمادکاپ  تفع و  ظفح  ّتین  هب  هک 
. دمآ دهاوخ  باتک  نیا  يالبال  رد  ثحب و  نیارخآ  رد  هک  يددعتم  تایاور  نینچمه  و  میراد ، ینشور  ياهلیلحت  هنیمز  نیا  رد 

هاوخان هاوخ و  ددرگیمن و  مهارف  جاودزا  هلیـسو  دـننکیم ، نارگید  ناسنا و  دوخ  هک  شـشوک  شـالت و  ماـمت  اـب  هاـگ  هک  اـجنآ  زا  یلو 
یسنج یگدولآ  هک  دننک  نامگ  دنراد ، رارق  یگدنز  هلحرم  نیا  رد  هک  یناسک  ادابم  دنارذگب ، تیمورحم  اب  ار  یتدم  تسا  روبجم  ناسنا 

هداد اهنآ  هب  دشاب  لکشم  دنچ  ره  ار  یئاسراپ  روتسد  دعب  هیآ  رد  هلصاف  الب  اذل  دنکیم ، باجیا  نینچ  ترورض  و  تسا ، زاجم  اهنآ  يارب 
ففعتسیل و   » دزاس زاین  یب  شلـضف  هب  ار  نانآ  دنوادخ  ات  دننک ، هشیپ  ینمادکاپ  تفع و  دیاب  دنرادن  جاودزا  هلیـسو  هک  اهنآ  و  دیوگیم :

«. هلضف نم  هّللا  مهینغی  یتح  ًاحاکن  نودجی  نیّذلا ال 
هتفریذپ يرذع  چیه  هک  دنرمـشب  روذعم  ار  دوخ  دنهد و  رد  یگدولآ  هب  نت  یهلا  شیامزآ  نارود  نیا  رد  ینارحب و  هلحرم  نیا  رد  دـنکن 

نامیا و تردق  دیاب  هکلب  تسین ،
21 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

. دومزآ ياهلحرم  نینچ  رد  ار  اوقت  تیصخش و 
: اههتکن

تسا یهلا  تنس  کی  جاودزا  - 1
ای روبعلا  بعـص  هداج  کی  تروص  هب  هک  هدش  هدیچیپ  تافارخ  یتح  طلغ و  موسر  بادآ و  نایم  رد  ردقنآ  جاودزا  هلأسم  زورما  هچ  رگ 

تـسا شنیرفآ  نوناق  گنهامه  يرطف و  مکح  کی  جاودزا  اههیاریپ ، نیا  زا  رظن  عطق  یلو  تسا ، هدـمآ  رد  ناـناوج  يارب  روبع  لـباق  ریغ 
. دراد ملاس  جاودزا  هب  جایتحا  یگدنز  تالکشم  لح  حور و  مسج و  شمارآ  لسن و  ءاقب  يارب  ناسنا  هک 

هللا یلص  ربمایپ  فورعم  ثیدح  هلمج  زا  دراد ، يرثؤم  بلاج و  تاریبعت  هنیمز  نیا  رد  زین  درادیم  رب  ماگ  شنیرفآ  اب  گنهامه  هک  مالـسا 
ینوزف امـش  لسن  ات  دینک  جاودزا  طقّـسلاب »: ول  همایقلا و  موی  ممألا  مکب  یهابأ  ّیناف  اورثکت  اولـسانت  و  اوحکانت ، : » تسا ملـس  هلآ و  هیلع و 

نآ زا  رگید  ثیدـح  رد  و  منکیم ! تاهابم  اهتما  رگید  هب  تمایق  رد  هدـش  طقـس  نادـنزرف  اـب  یتح  امـش  تیعمج  ینوزف  اـب  نم  هک  دریگ 
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ار دوخ  نید  زا  یمین  دـنک  رایتخا  رـسمه  هک  یـسک  یقاـبلا » فصّنلا  یف  هَّللا  ّقتیلف  هنید  فصن  زرحأ  دـقف  جّوزت  نم   » میناوخیم ترـضح 
. دشاب رگید  مین  بقارم  دیاب  و  هتشاد ، ظوفحم 

یمین نآ  فارحنا  و  دنکیم ، يربارب  زئارغ  رگید  اب  یئاهنت  هب  هک  تسا  ناسنا  زئارغ  نیرت  شکرـس  نیرتدـنمورین و  یـسنج  هزیرغ  هک  ارچ 
. تخادنا دهاوخ  رطاخ  هب  ار  ناسنا  نامیا  نید و  زا 

. دنیامش نادرجم  امش  نیرتدب  مکباّزع » مکرارش   » میناوخیم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  يرگید  ثیدح  رد  زاب 
هنوـگ ره  نادرجم و  جاودزا  رما  رد  يراـکمه  هب  قـیوشت  ناناملـسم  يددـعتم  تاـیاور  نینچمه  ثحب و  دروـم  تاـیآ  رد  لـیلد  نیمه  هب 

نیا رد  هک  ار  یناردپ  و  هدنکفا ، ناردپ  شود  رب  ینیگنس  تیلوئسم  نادنزرف  دروم  رد  مالـسا  اصوصخم  دناهدش  رما  نیا  هب  نکمم  کمک 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  هکنانچ  تسا  هدرمش  ناشنادنزرف  فارحنا  مرج  کیرش  دنتـسه  توافت  یب  یتایح  هلئـسم 

ملف هجّوزی  ام  هدنع  دلو و  هل  كردا  نم   » میناوخیم
22 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

هجیتن رد  و  دنکن ، مادقا  دشاب و  هتـشاد  ار  وا  جیوزت  تاناکما  دـسر و  دـشر  دـح  هب  شدـنزرف  هک  یـسک  امهنیب »! مثإلاف  ثدـحأف  هجّوزی ،
جاودزا ياههنیزه  هک  تسا  هدش  هداد  دکؤم  روتسد  لیلد  نیمه  هب  زاب  و  دوشیم ! هتـشون  ود  ره  رب  هانگ  نیا  دوش ، یهانگ  بکترم  دنزرف 

هک نیگنس  هیرهم  دروم  رد  هلمج  زا  دوشن ، ادیپ  نادرجم  جاودزا  هار  رس  رب  یعنام  ات  دنریگب ، ناسآ  کبس و  اهتمسق  ریاس  رهم و  زا  معا  ار 
. تسا دمآ  رد  مک  دارفا  جاودزا  هار  گنس  ابلاغ 

نیگنـس شرهم  هک  تسا  ینز  مدـق  دـب  نز  اهرهم » ءالغ  هئرملا  موش   » میناوخیم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  یثیدـح  رد 
. دشاب

نآ نز  ندوب  موش  ياههناشن  زا  یکی  اهتنؤم » ةدـش  اهموش  نم   » میناوخیم هدـش  دراو  قوف  ثیدـح  لیذ  رد  هک  يرگید  ثیدـح  رد  زاب  و 
. دشاب نیگنس  شجاودزا ) هنیزه  ای   ) یگدنز هنیزه  هک  تسا 

تاناکما نتـشادن  هلمج  زا  یئاهرذع  هب  رذـعتم  یناسنا  یهلا و  تیلؤسم  نیا  راب  ریز  زا  رارف  يارب  نانز  نادرم و  زا  يرایـسب  هک  اجنآ  زا  و 
یب انغ و  ببـس  جاودزا  اسب  هچ  هکلب  ددرگ ، جاودزا  هار  عنام  دـناوتیمن  رقف  هک  تسا  هدـش  هتفگ  احیرـص  قوف  تایآ  رد  دـنوشیم  یلام 

. دوشیم يزاین 
هزادـنا هب  ار  دوخ  دادعتـسا  ورین و  راکتبا و  هن  دـنکیمن  تیلؤسم  ساسحا  تسا  درجم  ات  ناسنا  اریز  دوشیم ، نشور  تقد  اب  مه  نآ  لیلد 

هب دشوکیم و  نآ  نتخاس  روراب  ظفح و  رد  درک  ادیپ  يدمآ  رد  هک  یماگنه  هب  هن  و  دنکیم ، جیـسب  عورـشم  دمآ  رد  بسک  يارب  یفاک 
دوشیم و یعامتجا  تیصخش  کی  هب  لیدبت  ناسنا  تیـصخش  جاودزا  زا  دعب  اما  دنتـسد ! یهت  شود و  هب  هناخ  ًابلاغ  نادرجم  لیلد  نیمه 

راکتبا شوه و  مامت  لیلد  نیمه  هب  دنیبیم ، هدنیآ  نادنزرف  یگدنز  لئاسو  نیمأت  هداوناخ و  يوربآ  رسمه و  ظفح  لوئسم  ادیدش  ار  دوخ 
رقف رب  دـناوتیم  یهاتوک  تدـم  رد  دـنکیم و  شالت  یئوجهفرـص ، دوخ و  ياهدـمآ  رد  ظفح  رد  دریگیم و  راـک  هب  ار  دوخ  دادعتـسا  و 

. دوش هریچ 
«. تسا دنزرف  رسمه و  هارمه  يزور  لایعلا  ءاسنلا و  عم  قزّرلا   » میناوخیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هک  تسین  تهج  یب 

زا دیسر و  شترضح  تمدخ  يدرم  میناوخیم : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 
23 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

درک جاودزا  مه  وا  نک ، جاودزا  هل » عسوف  جّوزتف  جّوزت ، : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درک  تیاکش  يدنمزاین  یتسد و  یهت 
!. دش ادیپ  وا  راک  رد  شیاشگ  و 

دوخ یکاپ  ظفح  یناسنا و  هفیظو  ماجنا  يارب  هک  دیآیم  دارفا  نینچ  کمک  هب  زین  يونعم  زومرم  ياهورین  یهلا و  ياهدادما  کش  نودـب 

یگداوناخ یگدنز  جاودزا و  www.Ghaemiyeh.comبادآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 158زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


. دننکیم جاودزا  هب  مادقا 
لقن ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  دـشاب ، نمؤم  مرگلد و  یهلا  هدـعو  نیا  هب  دـناوتیم  نامیا  اب  درف  ره 

«. هلضف نم  هللا  مهنغی  ءارقف  اونوکی  نا   » لوقی لج  زع و  هَّللا  ّنا  هللااب  هّنظ  ءاس  دقف  ۀلیعلا  ۀفاخم  جیوزتلا  كرت  نم   » هدش
دنوادخ دنـشاب  ریقف  اهنآ  رگا  دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ  اریز  تسا ، هدرب  ادخ  هب  دـب  نامگ  دـنک  كرت  رقف  سرت  زا  ار  جاودزا  هک  یـسک 

. دزاسیم زاین  یب  دوخ  لضف  زا  ار  اهنآ 
. دمآدهاوخ ًالامجا  باتک  نیا  فلتخم  ياهلصف  رد  هک  تسا  ناوارف  هنیمز  نیا  رد  یمالسا  عبانم  رد  تایاور  هتبلا 

؟ تسیچ مکئاما » مکدابع و  نم  نیحلاّصلا  و   » هلمج زا  روظنم  - 2
روتـسد یلک  روط  هب  دـیآیم  نایم  هب  رـسمه  یب  نانز  نادرم و  جاودزا  زا  نخـس  هک  یماگنه  هب  ثحب  دروم  تاـیآ  رد  هکنیا  هجوت  لـباق 

. دنکیم ندوب  حلاص  هب  دیقم  ار  نآ  دسریم  ناگدرب  تبون  هک  یماگنه  اما  دینک ، مادقا  نانآ  جاودزا  يارب  دهدیم 
، دناهدرک ریسفت  جاودزا  يارب  تیحالص  ینعم  هب  ارنآ  یفاص ) ریسفت  نینچمه  نازیملا و  ریسفت  ردقیلاع  هدنسیون  دننام   ) نارسفم زا  یعمج 

. تسا مزال  زین  دازآ  نادرم  نانز و  رد  دیق  نیا  دشاب  نینچ  رگا  هک  یلاح  رد 
، دنرادروخرب رما  نیا  رد  ياهژیو  تیمها  زا  ناحلاص  هک  ارچ  تسا  داقتعا  قالخا و  رظن  زا  ندوب  حلاص  روظنم  هک  دـناهتفگ  رگید  یـضعب 

نآ دـشاب و  يرگید  زیچ  روظنم  میهدیم  لامتحا  تسا ؟ هدـماین  دـیق  نیا  ناگدرب  ریغ  رد  ارچ  هک  تسا  یقاـب  لاوئـس  نیا  ياـج  زاـب  یلو 
یتیلوئسم هنوگچیه  هک  يروطب  دنتشاد  رارق  قالخا  گنهرف و  زا  ینیئاپ  حطـس  رد  ناگدرب  زا  يرایـسب  زور  نآ  یگدنز  طئارـش  رد  هکنیا 

ار وا  هدومن و  اهر  یناسآ  هب  ار  دوخ  رـسمه  دـشیم  اـهنآ  جـیوزت  هب  مادـقا  لاـح  نیا  اـب  رگا  دـندرکیمن ، ساـسحا  كرتشم  یگدـنز  رد 
تسا نیا  شموهفم  و  دینک ، جاودزا  هب  مادقا  دنراد  یقالخا  تیحالـص  هک  اهنآ  دروم  رد  تسا  هدش  هداد  روتـسد  اذل  دندرکیم ، تخبدب 

دنوش یئوشانز  یگدنز  هدامآ  ات  دوش  ناشیقالخا  تیحالص  يارب  ششوک  تسخن  هیقب  دروم  رد  هک 
24 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

. ددرگ ناشجاودزا  هب  مادقا  سپس 
: باوج ضیحملا » نع  کنولئسی  و  « !؟ تسیچ هناهام  تداع  مایا  رد  تبراقم  مکح  لاؤس :

نیبّاّوتلا و ّبحی  هّللا  ّنا  هّللا ، مکرمأ  ثیح  نم  ّنهوتآف  نرّهطت  اذاف  نرهطی  یّتح  ّنهوبرقت  ـال  ضیحملا و  یف  ءاـسنلاولزتعاف  ًيذأ ، وه  لـق  »
«1 «. » نیرّهطتملا ّبحی 

اهنآ اـب  و  دـینک ؛ يریگهراـنک  ناـنز  زا  یگدـعاق  رد  ور  نیا  زا  تسیا  هدولآ  راـبنایز و  زیچ  وگب : دـننکیم ، لاؤـس  ضیح  هراـبرد  وـتزا  و 
هک دـییامن  شزیمآ  اهنآ  اب  تسا ، هداد  نامرف  امـش  هب  ادـخ  هک  یقیرط  زا  دـندش  كاـپ  هک  یماـگنه  و  دـنوش ، كاـپ  اـت  دـیئامنن  یکیدزن 

«. درادیم تسود  زین )  ) ار ناکاپ  و  دراد ، تسود  ار  ناگدننک  هبوت  دنوادخ 
رتعیـسو و موهفم  هکرابم ، هیآ  زا  تسا  نکمم  هریغ  یکاپان و  تلاح  رد  هن  دیـشاب  هتـشاد  یـسنج  شزیمآ  نانز : یکاپ  لاح  رد  طقف  ینعی 

ینیوکت نامرف  دناوتیم  نامرف  نیا  دشاب : ادخ  نامرف  بوچ  راهچ  رد  دـیاب  شزیمآ  زین : ندـش  كاپ  زا  دـعب  ینعی  درک : هدافتـسا  يرتیلک 
: ناسنا عون  ياقب  يارب  دنوادخ  اریز  دشاب  وا  یعیرشت  نامرف  ای  راگدرورپ 

ود ره  يارب  یـصاخ  تذل  یـسنج  شزیمآ  لیلد  نیمه  هب  هداد و  رارق  رگیدـکی  هب  تبـسن  فلاخم : سنج  ود  نایم  رد  یـصوصخم  هبذاج 
رد اهنت  دیاب : یسنج  تذل  نیا  ربانب  تسا  نآ  همدقم  تذل ، هبذاج و  نیا  و  هدوب : لسن  ءاقب  ییاهن  فده  هک  تسا ، مّلـسم  یلو  دراد  فرط 

: نآ دننام  طاول و  ءانمتسا و  تهج  نیمه  هب  و  دریگ : رارق  لسن  ياقب  ریسم 
. تسا عونمم  ینیوکت و  نامرف  نیا  زا  فارحنا  یعون 

رد عرش  مکح  رد  ار  مارح  لالح و  تاهج  دیاب  هناهام : تداع  زا  نانز  ندش  كاپ  زا  دعب  ینعی  دشاب : یعیرشت  رما  دارم  تسا  نکمم  زین  و 
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. دیریگب رظن 
رد هکنیا  هب  هجوت  اب  یلو  دشابیم : یلومعم  قیرط  ریغ  زا  نارـسمه  اب  یـسنج  شزیمآ  ندوب  عونمم  هلمج  نیا  موهفم  دـناهتفگ : زین  یـضعب 

. دسریمن رظن  هب  بسانم  ریسفت  نیا  هدوبن : نایم  رد  بلطم  نیا  زا  ینخس  نآ  زا  لبق  تایآ 
جاودزا و بادآ  « 2 «. » نینمؤملا رّـشب  هوقالم و  مّکنا  اوملعا  هّللا و  اوّقتا  مکـسفنأل و  اومّدق  متئـش و  ّینأ  مکثرح  اوتأف  مکل  ثرح  مکئاسن  »

25 ص : یگداوناخ ، یگدنز 
ثرح مکؤاسن   » دنتسه امـش  یناشفارذب  لحم  امـش  نارـسمه  دیامرفیم : هدرک  یـسنج  شزیمآ  ییاهن  فده  هب  یئابیز  هراشا  هیآ : نیا  رد 

«. متئش یَّنأ  مکثرح  اوتأف   » دیئامن شزیمآ  اهنآ  اب  دیناوتیم  دیهاوخب  نامز  ره  نیا  ربانب  مکل .»
نینچ رشب  عون  زا  یمین  هرابرد  مالسا  ارچ  هک  دیآ  نیگنـس  یـضعب  يارب  تسا  نکمم  هیبشت  نیا  و  دناهدش : هعرزم  هب  هیبشت  نانز  اجنیا  رد 

عامتجا رد  ار  نز  دوجو  ترورـض  دهاوخیم  نآرق  تقیقح  رد  هدـش : هتفهن  هیبشت  نیا  رد  یکیراب  هتکن  هک  یلاح  رد  تسا  هدرک  يریبعت 
نخس نیا  رشب : عون  تایح  ظفح  يارب  تسا  ياهلیسو  هکلب  تسین : نادرم  ینارسوه  توهش و  ءافطا  هلیـسو  اهنت  نز  هک  دهد  ناشن  یناسنا 

: دنرگنیم الاک  يزابسوه و  هلیسو  ای  هچیزاب  کی  نوچمه  نز  سنج  هب  تبسن  هک  اهنآ  ربارب  رد 
. دوشیم بوسحم  يرادشه 

. دوشیم قالطا  زین  هعرزم  دوخ  هب  یهاگ  تسا و  یناشفارذب  ینعم  هب  تسا و  ردصم  ثرح 
دنیوگیم و هّینامز  ّینأ  ار  نآ  تروص  نیا  رد  و  دوشیم : لامعتسا  تسا  نامز  ینعم  هب  هک  یتَم  ینعم  هب  ًابلاغ  تسا و  طرش  ءامسا  زا  ّینأ 

ایرکز هّللا » دنع  نم  وه  تلاق  اذه  کل  ّینأ  میرم  ای  لاق  : » هدـمآ نارمع  لآ  هروس  هیآ 37  رد  هچنآ  دـننام  تسا  ناکم  ینعم  هب  زین  یهاگ 
. ادخ دزن  زا  تفگ  ياهدروآ :؟ اجک  زا  ار  یتشهب ) ي   ) اذغ نیا  میرم ! يا  تفگ 

دیتسه و زاجم  زور  بش و  زا  یتعاس  ره  رد  ینعی  دنکیم ، نایب  ار  یسنج  شزیمآ  هلأسم  ینامز  هعسوت  دشاب : هّینامز  قوف  هیآ  رد  ّینأ  رگا 
. تسا شزیمآ  عاونا  یگنوگچ  ناکم و  رد  هعسوت  دشاب ، هّیناکم  رگا 

تذل زا  ناکم : نامز و  ره  رد  هنوگ و  ره  دنناوتیم  رسمه  ود  بیترت ، نیا  هب  دشاب و  هبنج  ود  ره  هب  هراشا  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا 
(. تسا هدش  عونمم  عرش  نوناق  رد  هچنآ  زج  : ) دنریگ هرهب  یسنج 

«. مکسفنأل اومّدق  و   » دیتسرفب شیپ  زا  دوخ  يارب  یکین  راثآ  حلاص : نادنزرف  شرورپ  حلاص و  لامعا  اب  دیازفایم : هیآ  همادا  رد  سپس 
26 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

نادنزرف شرورپ  داجیا و  يارب  عوضوم : نیا  زا  دـیاب  هکلب  تسین  یئوجماک  تذـلاهنت و  یـسنج : شزیمآ  زا  ییاهن  فدـه  هکنیا  هب  هراشا 
رد دیاب  هک  دهدیم  رادشه  نخس  نیا  دیتسرفب : شیپ  زا  تمایق  يادرف  يارب  يونعم  هریخذ  کی  ناونع  هب  ار  نآ  و  درک : هدافتسا  هتـسیاش :

. دوش یهتنم  یناسنا  هتسیاش  لسن  حلاص و  نادنزرف  تیبرت  ینعی  مهم : هجیتن  نیا  هب  هک  دینک  تیاعر  ار  یلوصا  رسمه : باختنا 
ۀیراج ۀقدص  ثالث : نع  ّالا  هلمأ  عطقنا  ناسنإلا  تام  اذا  دومرف : هک  میناوخیم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  زین  یثیدح  رد 

زا هک  یلاوما   ) هیراج تاقدـص  دوشیم : عطق  زیچ  هس  زا  زج  وا  دـیما  دریمیم  ناسنا  هک  یماگنه  هل ، اوعدـی  حـلاص  دـلو  هب و  عفتنی  ملع  و 
«1 . » دنکیم اعد  وا  يارب  هک  یحلاص  دنزرف  دنربیم و  دوس  نآ  زا  هک  یملع  و  دوشیم ) يریگ  هرهب  ابترم  نآ  عفانم 

اهارجا ۀقدص  لاصخ : ثالث  ّالا  رجألا  نم  هتوم  دعب  لجرلا  عبتی  سیل  دومرف : هک  میناوخیم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 
زا دعب  یـشاداپ  رجا و  هنوگ  چیه  هل ، رفغتـسی  حلاص  دلو  و  هتوم ، دعب  اهب  لمعت  یهف  اهّنـس  يده  ۀّنـس  و  هتوم ، دـعب  يرجت  یهف  هتایح  یف 

ياهانب دننام   ) دراد همادا  شگرم  زا  دعب  هتخاس و  مهارف  دوخ  تایح  رد  هک  ياهیراج  هقدص  زیچ : هس  رگم  دیآیمن  ناسنا  لابند  هب  گرم 
. دنک رافغتسا  وا  يارب  هک  یحلاص  دنزرف  و  دننکیم : لمع  نآ  هب  وا  گرم  زا  دعب  هدرک و  رارق  رب  ار  نآ  هک  يرگتیاده  تنس  و  ریخ )

دنزرف اهنآ  نیلوا  هک  هدـش  رکذ  عوضوم  شـش  تایاور  زا  یـضعب  رد  و  تسا : هدـش  دراو  زین  يرگید  ددـعتم  تایاور  رد  نومـضم  نیمه 
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. تسا حلاص 
ناتسرامیب و دجسم و  نوچمه  ریخ  ياهانب  سیـسأت  هدننک و  تیاده  ياهباتک  فیلأت  یملع و  راثآ  رانک  رد  حلاص  نادنزرف  بیترت  نیا  هب 

. دناهتفرگ رارق  هناخباتک 
تراشب نانمؤم  هب  و  درک : دیهاوخ  تاقالم  ار  وا  دینادب  دـینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  دـیامرفیم : دـهدیم و  اوقت  هب  روتـسد  هیآ : نایاپ  رد  و 

«. نینمؤملا رّشب  هوقالم و  مّکنا  اوملعا  هّللا و  اوقتا  و   » اوقت هیاس  رد  تاجن  تداعس و  یهلا و  تمحر  تراشب  دیهد 
: رخآ ياههلمج  نیا  رد  دنوادخ  دراد : راک  رـس و  ناسنا  زیارغ  نیرتهبذاجرپ  اب  و  مهم : تسا  يا  هلأسم  یـسنج : شزیمآ  هلأسم  هک  اجنآ  زا 

زیهرپ و  رما : نیا  رد  تقد  هب  ار  نانمؤم 
27 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

هار اهنت  تفاتـش و  دیهاوخ  راگدرورپ  تاقالم  هب  یگمه  دینادب  هک  دهدیم  رادشه  اهنآ  هب  هدومرف و  توعد  فارحنا : هانگ و  هنوگ  ره  زا 
. تسا نامیا  هیاس  رد  ياوقت  نامیا و  تاجن 

نانز هنایهام  تداع  دروم  رد  مالسا  هنالداع  روتسد  هتکن :
یلک هب  مایا  نیا  رد  دندرکیم و  يریگ  تخس  هداعلا  قوف  دوهی  دنتشاد : یفلتخم  دئاقع  هنایهام  تداع  رد  نانز  دروم  رد  نیـشیپ  ماوقا  - 1
هدـید هراب  نیا  رد  يدـیدش  ماکحا  ینونک  تاروت  رد  و  رتسب : سلجم و  ندـیماشآ و  ندروخ و  رد  دـندشیم  ادـج  زیچ  همه  رد  ناـنز  زا 

. دوشیم
ناتسرپ تب  اما  و  دندوبن : لئاق  مایا  نیا  رد  نانز : اب  دروخرب  رد  دوخ : يارب  یتیعونمم  تیدودحم و  هنوگ  چیه  نایحیـسم  اهنآ  سکع  هب  و 

نیا رد  ار  دوهی  بادآ  زا  یـضعب  نآ : فارطا  هنیدم و  نانکاس  یلو  دشیمن : تفای  هنیمز  نیا  رد  اهنآ  دزن  یـصاخ  تنـس  روتـسد و  برع :
: ضیح لاح  رد  نانز  اب  ترشاعم  رد  و  دندوب : هدرک  سابتقا  هنیمز 

دقتعم دنتسنادیم و  بلاج  لاح  نیا  رد  ار  یسنج  شزیمآ  دیاش  یتح  دندوبن و  نینچ  برع  ریاس  هک  یلاح  رد  دنتشاد : ییاه  يریگتخس 
. دوب زیرنوخ  نیشنهیداب  بارعا  دزن  بولطم : زراب و  تافص  زا  نیا  و  دوب : دهاوخ  زیرنوخ  رایسب  دوش  اهنآ  بیصن  يدنزرف  رگا  دندوب 
هبوت و  رهاظ : یگزیکاپ  هب  طوبرم  تراهط : هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  قوف  تایآ  رد  رگیدـکی  رانک  رد  هبوت  تراهط و  رکذ  - 2

. تسا نطاب  یگزیکاپ  هب  هراشا 
هانگ هب  هدولآ  هک  ار  یناسک  مه  دنوادخ : ینعی  دشاب  هدوب  هانگ  هب  ندشن  هدولآ  ینعم  هب  اجنیا  رد  تراهط  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا 

. دنیآ رد  ناکاپ  هرمز  رد  و  دننک : هبوت  یگدولآ  زا  دعب  هک  یناسک  مه  دراد و  تسود  دناهدشن 
دننک يراد  نتشیوخ  دنتسناوتیمن  یسنج  هزیرغ  راشف  رثا  رب  یضعب  هک  دشاب  نیا  هب  رظان  تسا  نکمم  اجنیا  رد  هبوت  هلأسم  هب  هراشا  انمض 
يور هب  ار  تشگزاب  هار  هکنیا  يارب  دنتـشگیم : تحاران  هدش و  مدان  دوخ  لمع  زا  سپـس  دندشیم : هدولآ  هانگ  هب  ادخ  رما  فالخ  رب  و 

هب ار  هبوت  قیرط  دنوشن : سویأم  قح  تمحر  زا  دننیبن و  هتسب  دوخ 
28 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

«1 . » دهدیم ناشن  اهنآ 
هناخ و ناینب  ساسا و  هک  ردام  ردـپ و  نینچمه  یگداوناخ و  یگدـنز  هداوناخ و  لیکـشت  جاودزا و  هب  طوبرم  تایآ  میرک  نآرق  رد  هتبلا 

میدومنافتکا قوف  هیآ  دنچ  هب  ام  هک  تسا  دایز  دنتسه ، هداوناخ 
دنیامن هعجارم  نآ  ریسافت  دیجم و  نآرق  هب  رتشیب ، تاعالطا  نیبلاط 

رابخا
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هراشا

رد ار  یـسنج  زیارغ  ناویح ، ناسنا و  لسن  ياـقب  هب  ندیـشخب  رارمتـسا  يارب  ملاـع  دـنوادخ  هک  تسا  نشور  حـضاو و  رـشب ، دارفا  همه  هب 
، تفرگ هدـیدان  ار  نآ  هراب  رد  ثحب  ناوتیمن  یگداس  هب  هک  تسا  هداد  رارق  يدـیلک  یتایح و  رما  کی  هتـشاذگ و  تعیدو  هباهنآ  دوجو 

؛! تسین ریذپ  ناکما  یگدنز  موادت  نآ ، نودب  دراد و  یگتسب  نآ  هب  هعماج  مظن  تفاب و  ظفح  اریز 
نیمأت تالکشم  همه  نآ  هب  ردپ  مادک  وو ،..  دالوا  ندروآ  ایند  هب  هداوناخ و  لیکشت  لیبق  زا  نآ  ياهدمایپ  نیداینب و  هزیرغ  نیا  دوبن  رگا 

؛! درکیم لمحت  دیرخیم و  ناجب  ار  اسرف  تقاط  تامحز  همه  نآ  ردام  مادک  دادیم و  رد  نت  یگدنز  لیاسو  هیهت  تشیعم و 
، مینیبیم ناـیعلاب  میباـییم و  رد  ینـشور  هب  هک  تسا  هداد  جرخب  یتـمکح  رگناـیغط ، يوق و  يورین  نیا  رد  قـالطإلا  یلع  میکح  يادـخ 

دوـخ زا  شمرن و  یناوتاـنو و  هبـال  زجع و  راـهظا  یعوـن  هب  دوـخ  فـیطل  سنج  ربارب  رد  هزیرغ ، نیا  ناـیلغ  ماـگنه  رد  ناوـیح  نیرتيوـق 
رد هنوگ  نیا  هک  تسین  شیپ  هقیقد  دنچ  نانک  شرغ  هدنرد  ناویح  نیا  رگم  دراد  یماو  بجعت  هب  ار  یمدآ  هک  دهدیم  ناشن  یگتشذگ ،

؛! تسا هدش  رتهتسکش  رتهدنزرل و  ریرح  زا  رتمرن و  هبنپ  زا  دوخ ، ناوتان  فیعض و  فلاخم و  سنج  لباقم 
یمدآ نیرترورغم  نیرتزیرنوخ و  نیرتكاّفـس و  تسا ! رتزیگناتفگـش  رتـالاب و  بتارم  هب  هکلب  لاوـنم  نیدـب  هیـضق  زین  ناـسنا  ملاـع  رد 

، اّنمت شهاوخ ،  ) عونتم راتفر  چیه  زا  نآ  يافطا  ندناشن و  ورف  يارب  هتـشگ و  میلـست  نآ ، ياههتـساوخ  ربارب  رد  یـسنج  تاکیرحت  ماگنه 
!. دوشیمن راذگورف  دوخ ) فلاخم  سنج  ربارب  رد  رگید  لیاسم  اههدو  لد  زوس  قشع و  راهظا  تیاهن ، رد  یتشآ و  رهق ،

هدروآ رب  عورـشم ) ان  ای  عورـشم   ) نآ ياههتـساوخ  رگا  زاین ، ماگنه  هک  تسا  ناویح  ناسنا و  يارب  یتایح  ترورـض  کی  هزیرغ  نیا  سپ 
ینادرگرـس یگتـسکشرس و  یگدرـسفا و  یمـسج و  یحور و  لداعت  نداد  تسد  زا  لیبق  زا   ) يراوگان كانرطخ و  ياهدمایپ  ًانیقی  دوشن 

. تشاد دهاوخ  یگناوید ،) تیاهن  رد  وو ... 
رادیاپ رطاخ  هب  نینچمه  نآ و  یمسج  یحور و  تامدص  زا  یئاهر  يارب  تسین  یکش 

30 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
زا هن  ددرگ ، دازآ  دوش و  اهر  نآ  راهم  رگا  تسا  مّلـسم  هک  هچنآ  اما  دومن ! ءاضرا  درک و  هیذغت  ار  نآ  دـیاب  لسن ، ياقب  نتخاس  اجرباپ  و 

تفارـش يدوبان  يراب و  دنب و  یب  هب  ندـمآ  راتفرگ  يرـشب و  عماوج  يدوبان  زج  یلـصاح  ناشن ، كات  زا  هن  دـنام و  دـهاوخ  ناشن  كات » »
نالیو و یناوج و  نارود  رد  نتـشگ  تسد  نآ  تسد و  نیا  یهابت و  بالجنم  رد  نتفر  ورف  اـههداوناخ و  ندـش  یـشالتم  یناـسنا و  ياـه 

؛ تشاد دهاوخن  وو ...  یناوتان ، يریپ و  نامز  رد  ندنام  نادرگرس 
ندروآ و رد  لرتنک  تحت  رد  هزادنا  نامه  هب  دشاب ، وگباوج  دیاب  هزیرغ  نآ  ءاضرا  يارب  هک  هزادنا  نامه  هب  رـشب  قوف ، راتفگ  هب  هجوت  اب 
یلیماف و ياهماجـسنا  ظفح  اههداوناخ و  اهنادناخ و  زا  تسارح  يارب  دـیاب  دراد و  تیلؤسم  تسرد ، حیحـص و  هار  هب  نآ  ندرک  تیادـه 

مدق وو ...  ندش  نفد  ندرم و  ندرب و  ثرا  ندش و  هتخانـش  لیبق  زا  نآ  تاعورف  اهدـص  يرابت و  یلیا و  يرتخد و  ردام  يرـسپ و  ردـپ و 
. ددرگ دنمهرهب  دوخ ، ياهبرپ  رمع  زا  ات  دشاب  اشوک  هتشادرب و  تبثم 

اه قیوشت  اـهیئامنهار و  نآ ، تسرد  ریـسم  زا  يرادرب  هرهب  هدافتـسا و  تیفیک  هتکن  هب  هتکن  زیر و  زیر  يارب  ینامـسآ  عیارـش  تهجنیدـب 
ورف سوه و  اوه و  خالگنـس  رد  نداتفا  زا  ات  تسا ، هدومن  عضو  راب ، تنوشخ  یئازج  نیناوق  نیگنـس و  ياـهتازاجم  لـباقم ، رد  هدرک و 

. دیامن يریگولج  يرابو  دنب  یب  قالتاب  رد  نتفر 
رکفت هتسیاش  یتفگـش و  هیام  ًاعقاو  هک  تسا  هتخادرپ  یئاه  يراک  هزیر  هب  ورین ، نیا  ربارب  رد  نتفای  شمارآ  ندش و  مارآ  يارب  نینچمه  و 
دایدزا هب  قیوشت  یئوسمه و  يارب  لباقم  فرط  نتخاس  هدامآ  درم و  نز و  یئوجماک  تیفیک  تاعاس و  اهزور و  دـننام  دـشابیم ، لمأت  و 

. رگید لئاسماهدص  دشابن و  نارگید  رکف  رد  هدش و  عابشا  دوخ  لالح  زا  ات  نآ ،
دننام همدـقم ) یب  « ) رامحلا وزن  وزنتال   » نز زا  یئوج  ماک  ماگنه  هک  تسا  هدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  یـضعب  رد  یتح 
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مه یهایـس  مالغ  اب  دوش  ادج  شمارآ ،) ندروآ  تسد  هب  نودب  یگدروخرـس و  اب  لاح  نآ  رد   ) نز رگا  اریز  دـینکن ،! یکیدزن  نایاپراچ 
تیاضر و اب  دـبای ، نایاپ  هلئـسم  ندـش ، غراف  يارب  نیفرط  یگدامآ  زا  سپ  رگا  اـما  !! ) دومن دـهاوخ  مارآ  میلـست و  ار  دوخ  ددرگ ، وربور 

(. دش دنهاوخ  ادج  رگیدمه  زا  یلاحشوخ 
نآ هب  نیبلاط  هک  تسا  هدمآ  ناوارف  یئوشانز ، لیاسم  بلاطم و  نیا  یهقف  ياهباتک  رد 

31 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
، حاکنلا باب  رد  رگید  باتک  اهدـص  راصبتـسا و  بیذـهت و  یفاک : لوصا  راونـألا : راـحب  مـالکلارهاوج : ۀعیّـشلا : لـیاسو  لـیبق  زا  اـهباتک 

. دنیامن هعجارم 
، رگید رایسب  لئاسم  و  راهظ ) ةرخألاب  ءالیا و  ناضمر ، كرابم  هام  ياهزور  مارحا ، سافن ، ضیح ،  ) هبراقملا عونمم  ياهزور  هراب  رد  زین  و 

میهاوخ ضّرعتم  نآ  زا  یکچوک  شخب  هب  باتک  نیا  رد  زین  ام  دراد و  زاین  دایز  یـسر  رب  تاـعالطا و  هب  هک  تسا  هتفرگرارق  ثحب  دروم 
دش

دّرجت خیبوت  - 1

تایح و همادا  و  هداهن ، انب  هدام ؛ رن و  دوجو  رد  ار  لمکا  نسحا و  ماظن  ناهج و  یئابیز  يانب  گنس  دوخ ، هیلاعتم  تمکح  اب  لاعتم  يادخ 
. تسا هدومن  رارقرب  هتخاس و  راوتسا  هدننک  دیلوت  ّدلَُوم و  ياههدیرفآ  دوجو  رد  ار  یگدنز  يانبریز 

؛ دـنا هدـمآ  دوجو  هب  ردام  ردـپ و  زا  رگید  ترابع  هب  ای  تفج  جوز و  زا  هکنیا  رگم  دوشیمن  ادـیپ  تایحیذ  هدـننک و  دـشر  دوجوم  چـیه 
یم نیمز  هک  هچنآ  زا  دیرفآ ، ار  اهجوز  مامت  هک  یسک  تسا  هّزنم  : » دیامرف یم  هدومن و  حیرـصت  انعم  نیا  هب  زین  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ 

«1 «. » دننادیمن هچنآ  زا  ناشدوخ و  زا  و  دنایور ،
، اهنآ يدوجو  لومروف  فشک  هطیح  هب  يرـشب  شناد  زونه  هک  تسه  يدایز  ياهتفج  اهجوز و  هک  دنامهف  یم  نوملعیال » اّمم  و   » هلمج اب 

تاناویح تاجیزبس و  تاتابن و  زا  ياهدنز  دوجومره  سپ  تسا  هدنامزجاع  اهنآ  فشک  زا  درادن و  عالطا  اهنآ  دوجو  زا  هدرکن و  ادیپ  هار 
زین یلولس  کت  ياهتخای و  کت  تادوجوم  تسا  تسرد  دیآ  دوجو  هب  هدام  رن و  ای  تفج و  زا  دیاب  درخ ، لقع و  بحاص  ناسنا  ات  هتفرگ 

!. زیچان مک و  اما  دوش  یم  تفای 
. دییامن هعجارم  تشذگ  ناتکرابم  رظن  زا  اًلبق  هک  تایآ  لصف  هب  قوف  بلطم  ندش  نشور  يارب 

!. دراد هداوناخ  لیکشت  رسمه و  هب  دیدش  زاین  دوخ ، یسنج  هزیرغ  شتآ  يافطا  يارب  ناسنا  هک  میدش  هجوتم  زین  نیشیپ  راتفگ  ياوتحم  زا 
32 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

اـهنآ و ناـیم  رد  قـشع  تـبحم و  داـجیا  هداـم و  رن و  شنیرفآ  دـنوادخ  لوـقعلا  ّریحم  ياـهتمکح  زا  هنایـشآ ،! یب  غرم  ینعی  درجم  درف 
؛ تسا هداوناخ  لیکشت 

نادرگرس نالیو و  همه  نزو ؛ درم  رسپ  رتخد و  هدام و  رن و  دوشن ؛ ارجا  ياهعماج  ای  یسک و  هراب  رد  هداوناخ ، لیکـشت  جاودزا و  نوناق  ات 
؛ یمسج نوکس  شمارآ و  هن  دنراد و  یحور  شمارآ  هن  دنوشیمن ؛ دنب  ییاج  رد  و 

اهنت هن  دنتـسهامش  شمارآ  هیام  امـش  نارـسمه  هک  تسا  هدومرف  هراشا  بلطم  نیا  تیمها  هب  شدـیجم  نآرق  ددـعتم  ياهاج  رد  دـنوادخ 
«1 !. » ندوب نالیو  نتسیز و 

 .. وو دراپسب  ِهک  تسد  هب  هدنیآ  رد  ار  شیوخ  دالوا  لام و  ددنبب و  یئوشانز  دنویپ  دهاوخیم  یسک  هچ  اب  رـسمه و  باختنا  رد  دیاب  هتبلا 
. دشاب هتشادن  یپ  رد  ینامیشپ  تمادن و  هک  دیامن  لماک  تقد 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تسا : هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  مصألا : دمحم  - 1
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«2 . » دنتسه اهدّرجم )  ) اهبزع امش  ناگدرم  نیرت  تسپ  باّزعلا . مکاتوم  لاّذر 
تـسا هدـش  تیاور  باّزعلا . راّنلا  لهأ  رثکأ  لاـق : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نأ  يور  تفگ : نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  - 2

«3 . » دنتسه اهدّرجم  شتآ  لها  رتشیب  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
«4 . » دنتسه اهدرجم  ناتناگدرم  نیرتدب  باّزعلا . مکاتوم  رارش   3

کلأ لاق : هَّللا  لوسر  اـی  ـال  لاـق : ۀـجوز ؟ کـلأ  دومرف : تسا  فاـکع  شماـن  هک  يدرم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 4
. نیبنذملا نم  تنأف  ّالإو  جّوزت  لاق : معن  لاق : رسوم ؟ تنأفأ  لاق : هَّللا  لوسر  ای  ال  لاق : ۀیراج ؟

؛؟ يراد نز  ایآ 
33 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

؛ ادخ لوسر  يا  هن  تفگ :
؛؟ يراد هدرب )  ) زینک
؛ ادخ لوسر  يا  هن 

؛؟ يراد جاودزا ) ناکما  و   ) تورث ایآ 
؛ ادخ لوسر  يا  یلب 

«1  » یناراکهانگ زا  وت  هنرگو  نک  جاودزا  ورب ) )
«2 . » یتسه اراصن  نابهار  زا  وت  هنرگ  نک و  جاودزا  يراصنلا . نابهر  نم  تنأف  ّالإو  جّوزت  دومرف : رگید  تیاور  رد  - 5

«3 . » یتسه اهناطیش  ناردارب  زا  هنرگو  نیطایشلا  ناوخإ  نم  تنأف  ّالإو  جّوزت  دومرف : رگید  تیاور  رد  - 6
«4 . » دنناطیش ناردارب  اهدرجم  دنناتیاهدرجم و  امش  نیرترورش  نیطایشلا  ناوخإ  باّزعلاو  مکباّزع  مکرارش  دومرف : و  - 7

«5 . » دنتسهاهدرجم متما  نیرتدب  اهلهأتم و  نم  تما  نبرتهب  باّزعلا  یتّما  رارش  نولّهأتملا و  یتّما  رایخ  دومرف : و 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  شردپ  زا  قداص ، ماما  زا  لاضف ، نبا 

6 . » تساهنآ ياهبزع  نم  تما  نیرتدب  اهباّزع . یتما  رارش 

جیوزت زا  رارف  شهوکن  - 2

دراد لماک  عالطا  اهنآ ، یگدنز  لحم  اههاگشیاسآ و  زا  تسا و  هدیدرگ  نییعت  یقزر : يرادناج : ياهدنبنج و  ره  يارب  یهلا  تاردقم  رد 
وا تردق  رظن  زا  يدوجوم  چیه  و 

34 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
؛ درادن يزوس  تخوس و  دسریم و  وا  هب  دشاب  اجره  رد  یسکره  قزر  سپ  « 1 ، » تسین ناهنپ 

يزور ادخ  هک  دنرادن  رواب  ًاساسا  ای  مک و  ادخ  هب  ناشلکوت  ای  دنهدیمن : جاودزا  هب  نت  يرادن ، سرت  زا  هک  نانآ  قوف  بلطم  هب  هجوت  اب 
. دنا هدربن  یپ  نآ ، بیشن  زارف و  یگدنز و  موهفم  هب  ای  تسا و  ناسر 

كرت سکره  ّنظلا . هللااب  ءاسأ  دـقف  ۀـلیعلا  ۀـفاخم  جـیوزتلا  كرت  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  حـیبص : نب  دـیلو  زا  زیرح : - 1
(. تسادنزرف نز و  يزور  لیفک  دنوادخ  اریز  ! ) تسا نامگ  دبادخرب  نیقی  هب  يرادـن ، رقف و  يراب و  لایع  زا  سرت  رطاخ  هب  دـنک  جاودزا 

«2»
ۀفاخم جیوزتلا  كرت  نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تفگ : مالـسلا  مهیلع  شناردپ  زا  شردپ ، زا  رفعج ، نب  دمحم  - 2

، يرادـن زا  سرت  رطاخ  هب  سکره  هلـضف .) نم  هَّللا  مهنغی  ءارقف  اونوکی  نا  : ) لوقی لجوزع  هَّللا  نإ  ّلـج  ّزع و  هَّللا  اـب  هّنظ  ءاـس  دـقف  ۀـلیعلا 
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( ناگدننک جاودزا   ) رگا : » دیامرفیم نآرق ) رد   ) ّلج ّزع و  يادخ  هک  یلاح  رد  هدرب ، ّلج  ّزع و  يادـخ  هب  دـب  نامگ  دـنک ، جـیوزت  كرت 
«3 «. » دزاسیم زاین  یب  دوخ  مرک  لضف و  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  دنشاب ، ریقف 

لاقف ۀجاحلا ، هیلإ  اکشف  راصنألا  نم  باش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یتأ  تفگ : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  ریـصب : یبأ  - 3
ًاتنب یل  ّنا  لاقف : راصنألا  نم  لـجر  هقحلف  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلإ  دوعأ  نأ  ییحتـسأل  ّینا  باـشلا : لاـقف  جّوزت ، هل :

رشعم ای  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  هربخأف ، مالـسلا  هیلع  یبنلا  باشلا  یتأف  هیلع ، هَّللا  عّسوف  لاق : هاّیإ ، اهجّوزف  ۀمیـسو ،
ادخ لوسر  هب  دوخ ) يرادن  و   ) يدنم زاین  زا  دـمآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیپ  راصنا  زا  یناوج  هابلاب . مکیلع  بابـشلا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شیپ  هرابود  منکیم  ایح  نم  تفگ  ناوج  نک ،! جاودزا  دومرف : درک  تیاکش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ابیز و  هدیسر )  ) يرتخد نم  تفگ : دناسر و  وا  هب  ار  دوخ  راصنا  زا  يدرم  مدرگرب ، ملس  و 
35 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

ناوج تفرگ ) الاب  شایگدنز  و   ) داد تعـسو  وا  هب  دنوادخ  دومن و  جـیوزت  وا  هب  سپ  يرآ ) منک !؟ جـیوزت  وت  هب  ار  وا  یهاوخیم   ) مراد
(. جاودزا و   ) سفن تّذل  داب  امش  رب  ناناوج  هورگ  يا  دومرف : ترضح  دیناسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  عالطا  هب  ار  نایرج 

«1»
هیلع هللا  یلص  یبنلا  یتأ  الجر  ّنا  ّقح  سانلا  هیوری )  ) هنووری يذلا  ثیدحلا  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأل  تلق  تفگ : رامع  نب  قاحـسإ  - 4
دبع وبأ  لاقف  تارم ؟ ثالث  هرمأ  یتح  جیوزتلاب  هرمأف  ۀجاحلا  هیلإ  یکشف  هاتأ  مث  لعفف ، جیوزتلاب  هرمأف  ۀجاحلا  هیلإ  یکـشف  ملـس  هلآ و  و 

دننکیم تیاور  ار  نآ  مدرم  هک  یثیدـح  متفگ : مالـسلا  هیلع  هَّللادـبع  یبا  هب  لایعلاو . ءاسنلا  عم  قزّرلا  لاق : مث  ّقح ، وه  مالـسلا : هیلع  هَّللا 
هب رما  ار  وا  راـب  هس  ترـضح  دومن و  تیاکـش  شجاـیتحا  زا  دـمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیپ  يدرم  هک  تسا  ّقـح 

«2 . » تسا لایع  نانز و  اب  قزر  تعسو ) : ) دومرف سپس  تسا  قح  یلب ) : ) دومرف دومن !؟ جاودزا 
ۀجاحلا هب  تّدتـشاف  لاق : جیوزتلاب ، هرمأف  ۀجاحلا  هیلإ  یکـشف  لجر  هاتأف  مدوب  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  دزن  تفگ : دـیمح  نب  مصاع  - 5

: هل لاقف  هلاح  نع  هلأسف  مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابأ  یتأف 
کترمأ ینإ  مالـسلا : هیلع  هَّللا  دـبع  وبأ  لاقف  یلاح ، نسحو  تیرثأ  لاقف : هلاـح ؟ نع  هلأـسف  هاـتأ  مث  قراـفف ، لاـقف : ۀـجاحلا  یب  تّدتـشا 

(. هتعـس نم  الک  هللا  نغی  اقّرفتی  نا  : ) لاق و  میلع ) عساو  هللاو  هلوق - یلإ  مکنم - یمایالا  اوحکناو   ) لـجوزع هَّللا  لاـق  اـمهب ، هَّللا  رمأ  نیرمأـب 
رتدب شا  یگدنز  عض  دومن و  جاودزا  تفر و   ) درک جاودزا  هب  رما  ار  وا  ترـضح  دومن ، تیاکـش  شا  يدنمزاین  زا  دمآ و  وا  شیپ  يدرم 

!، وش ادج  تنز  زا  دومرف  تسا ، هدش  رتمیخو  ملاح  تفگ : دیـسرپ ؟ شلاح  زا  ترـضح  دومن ، تیاکـش  رقف  تدش  زا  دمآ و  هرابود  دش )
دومرف مالـسلا  هیلع  هَّللادبع  وبا  تسا ، بوخ  ملاح  ماهدش و  اراد  تفگ  دیـسرپ ؟ ار  شلاح  ماما  تشگرب ) یتدم  زا  دعب   ) دـش ادـج  تفر و 

رگا : » دومرف و  تسا ، ملاع  هدنهد و  تعـسو  دنوادخ  ات  دیهد  نز  اههویب  هب  دومرف : هک  اجنآ  متفگ ، وت  هب  ادـخ  رما  زا  ار  روتـسد  ودره  نم 
«3 «. » دزاسیم زاین  یب  ار  همه  دنوادخ  دندش  ادج  مه  زا 

36 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
ّبحأ ال  لاقف : ةأرما ، جیوزت  یف  هراشتـسا  الجر  ّنا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  حـیارجلاو ) جـیارخلا   ) رد يدـنوار  هَّللا  ۀـبه  نب  دیعـس  - 6

هل لاقف  رقتفا ، یتح  لجرلا  ثبلی  ملف  اهب  جّوزتو  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  فلاخف  ارثکم ، اـضیأ  لـجرلا  ناـکو  لاـملا  ةریثک  تناـکو  کـلذ ،
ۀنس یـضم  امف  اهجوزتف  ۀنالفب ، کیلع  لاق : مث  اهنم ، ًاریخ  کضّوعی  هَّللا  ّنإف  اهلیبس ، ّلخف  نآلا  کیلع ! ترـشأ  دق  مالـسلا : هیلع  نیـسحلا 

تشاد دایز  لام  زین  دوخ  درم  دومن ، تروشم  دنمتورث ، ینز  اب  جاودزا  هراب  رد  وا  اب  يدرم  ّبحی . ام  اهنم  يأرو  هل  تدلوو  هلام  رثک  یّتح 
وا هب  ترـضح  داتفا ، يرادن  رقف و  هب  یمک  تدم  رد  درک و  جاودزا  نز  نآ  اب  دومن و  تفلاخم  ماما  اب  درم  نآ  مرادـن ، تسود  نم  دومرف :
داب وترب  دومرف : سپـس  دهدیم ، ضوع  وت  هب  ار  وا  زا  رتهب  دـنوادخ  نک  اهر  ار  وا  الاح  یتفریذـپن ) وت  یلو   ) مدرک هراشا  وت  هب  نم  دومرف :
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، تشاد تسود  هک  ار  هچنآ  دروآ و  ایند  هب  هچب  دش و  بوخ  شایلام  عضو  تشذگن  لاس  کی  درک  جاودزا  وا  اب  صخش ) نآ   ) نز نالف 
1 !. » دیسر نآ  هب 

جاودزا هب  قیوشت  - 3

اریز دـشاب : هداد  تیمها  هتفگ و  نخـس  هداوناخ : لیکـشت  جاودزا و  هب  قیوشت  دـننام  هک  دوشیم  ادـیپ  یبلطم  رتمک  یمالـسا  تاـیاور  رد 
دشاب دروم  نیا  رد  یهلا  نیمارف  يارجا  تمعن و  نیا  دقاف  ياهعماج  عامتجا و  ره  تسا : يرشب  عماوج  میکحت  یگدنز و  يانب  ریز  جاودزا 

: دیشچ دهاوخن  ار  نآ  هزم  هدیدن و  ار  یتخبشوخ  تداعس و  يور 
!. تفگ نخس  نآ  هراب  رد  ای  دش و  یکتم  نآ  هب  ناوتب  هک  درادن  دوجو  یعامتجا  جاودزا ، نودب  ًاساسا 

. تشذگ نآ  نایب  تایآ  لوا  لصف  رد  هک  تسا  هداد  ار  يزاین  یب  هدعو  هناعطاق  اههدننک  جاودزا  يارب  دیجم  نآرق 
یئانب چیه  جیوّزتلا . نم  ّیلا  ّبحأ  مالسإلا  یف  ءانب  ینبام  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  - 1

«2 . » دشاب جاودزا  زا  رتینتشاد  تسود  نم  يارب  تسا  هدشن  انب  مالسا  رد 
37 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

يادخ هب  هک  تسا  هدشن  انب  یئانب  مالـسا  رد  جیوّزتلا  نم  ّلج  ّزع و  هَّللایلا  ّبحأ  مالـسإلا  یف  ءانب  ینبام  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 2
«1 . » دشاب جاودزا  زارتینتشاد  تسود  لج  زع و 

«2  » هنید فصن  زرحأ  دقف )  ) جّوزت نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  - 3
. یقاب فصن  ظفح )  ) رد دسرتب  ادـخ  زا  سپ  هتـشادهگن ، ار  شنید  فصن  دـنک  جاودزا  سکره  یقابلا  «( 3  » رخـألا فصّنلا  یف  هَّللا  ّقتیلف  )

«4»
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مکل  قزرأ  ّهنإف  لهألا  اوذـّختا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقو  قودّـصلا : لاق  - 4

«. 5  » دنکیم رتشیب  ار  امش  يزور  جاودزا  دیوش  لّهأتم  دومرف :
هللا یلـص  هَّللا  لوسر  ۀّنـس  جـیوّزتلا  ّنإف  اوجّوزت  دومرف  ةأمعبرألا - ثیدـح  رد  مالـسلا - هیلع  یلع  زا  دوخ  دنـساب  لاصخلا )  ) باتک رد  - 5

، ًادـغ ممألا  مکب  رثاکم  ّینإف  دـلولا ، اوبلطاو  جـیوّزتلا ، یتّنـس  نم  ّنإف  یتّنـس  عبتی  نأ  ّبحی  ناـک  نم  لوقی : ناـک  ّهناـف  ملـس ، هلآ و  هیلع و 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  ّتنـس  جاودزا  انامه  دینک  جاودزا  يدعی . نبّللا  نإف  ۀنونجملاو  ءاسّنلا  نم  یغبلا  نبل  نم  مکدالوأ  یلع  اّوقوتو 
هب ادرف  نم  دییامن  بلط  دنزرف  تسا ، جاودزا  نم  ّتنس  زا  دنک ، تیعبت  نم  ّتنـس  هب  دراد  تسود  سک  ره  دومرفیم : تسا و  ملـس  هلآ و 

«6 . » تسا راذگ  رثا  ریش  اریز  دیرادهگن ، هناوید  راکانز و  نانز  ریش  زا  ار  دوخ  دالوا  و  منکیم ، تاهابم  رگید  ياه  تّما  هب  امش  ببس 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّناف  اوجّوزت  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تفگ : مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبأ  زا  ملسم : نب  دمحم  - 6

تسود سکره  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ  دینک  جاودزا  جیوزتلا . یتّنـس  نم  ّنإف  یتّنـس  عبّتی  نأ  ّبحأ  نم  لاق :
نم ّتنس  زا  دوش ، نم  ّتنس  وریپ  دراد 

38 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
«1 . » تسا جاودزا 

ًارهطم ًارهاط  هَّللا  یقلی  نأ  ّبحأ  نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تفگ : ۀعنقملا )  ) رد دیفم  خیـش   ) دمحم نب  دمحم  - 7
«2 . » دیامن تاقالم  ۀجوزاب  ار  وا  دنک ، تاقالم  رّهطم  كاپ و  ار  ادخ  دراد  تسود  سکره  ۀجوزب . هقلیلف 

ود دومرف : زاب  و  هراهن . موصیو  هلیل  موقی  بزع  لجر  نم  لضفأ  جّوزتم  امهیّلصی  ناتعکر  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  لاقو : - 8
«3 . » دریگب هزور  مه  ار  شزور  دنک و  مایق  حبص  ات  بش  هک  دّرجم  زامن  زا  تسا  رتهب  لهأتم  زامن  تعکر 
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ام یبأ : لاقف  ال ، لاق : ۀجوز ؟ نم  کل  له  هل : لاقف  مالـسلا  هیلع  یبأ  یلإ  لجر  ءاج  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  حادـقلا  نبا  - 9
هلیل موقی  بزعأ  لجر  نم  لضفأ  جوزتم  لجر  امهیّلـصی  ناتعکرلا  لاق : ّمث  ٌۀـجوز ، یل  تسیلو  ًۀـلیل  ّتب  ّیناو  اهیف  اـمو  اینّدـلا  یل  ّنأ  ّبحا 
هنإف لهألا  اوذّختا  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  یبأ : لاق  مث  هذهب . جّوزت  لاق : مث  ریناند  ۀعبـس  یبأ  هاطعأ  مث  هراهن . موصیو 

نم دومرف : مردـپ  هن ، تفگ : ياهتفرگ !؟ نز  ایآ  دومرف  وا  هب  مردـپ  دـمآ ، مردـپ  شیپ  يدرم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  مکل  قزرأ 
زامن زا  تسا  رتهب  راد  نز  زامن  تعکر  ود  دومرف : سپـس  مباوخب ! نز  نودـب  بش  کی  نم  اما  دوش ، نم  لاـم  اـیند  یماـمت  مرادـن  تسود 
سپس نک  جاودزا  لوپ )  ) نیا اب  ورب ) : ) دومرف داد و  وا  هب  رانید  تفه  مردپ  سپـس  درادب ؛ هزور  ار  شزور  مایق و  دادماب  ات  بش  هک  درجم 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : مردپ 
«4 . » دنکیم دایز  ار  يزور  راک  نیا  اریز  دیریگب  نز 

لهأتم ریغ  تعکر  داتفه  زا  لهأتم  زامن  تعکر  ود  جوزتم . ریغ  اهیّلصی  ۀعکر  نیعبـس  نم  لضفأ  جوزتملا  امهیلـصی  ناتعکر  دومرف : و  - 10
«5 . » تسا لضفا 

اهیّلصی ۀعکر  نیعبس  نم  لضفأ  جّوزتملا  امهیّلصی  ناتعکر  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 11
39 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

«1 . » تسا درجم  تعکر  داتفه  زا  رتهب  دناوخب  لهأتم  هک  يزامن  تعکر  ود  بزع 
زا سک  ره  تسا  نم  ّتنـس  جاودزا  یّنم » سیلف  یتّنـس  نع  بغر  نمف  یتّنـس  حاـکّنلا  : » دومرف ادـخ  لوسر  هدـمآ  نیقیرف  تیاور  رد  - 12

«2 . » تسین نم  زا  دیوج  يرود  نم  تنس 
ّناف مصیلف  عطتسی  مل  نم  جرفلل و  نصحأ  رـصبلل و  ّضغأ  ّهناف  جّوزتیلف  هابلا  مکنم  عاطتـسا  نم  بابّـشلا  رـشعم  ای  دومرف : ادخ  لوسر  - 13
رگا تسا ، یـسنج  مادنا  هدنرادهگن  مشچ و  هدـناناشوپ  جاودزا  اریز  دـنک  جاودزا  دـناوتیم ، سکره  اهناوج  هورگ  يا  ٌءاجو » هل  موّصلا 

«3 . » تسا هدنرادزاب  هزور  نوچ  دیریگب  هزور  دیتشادن ، جاودزا  ناوت 
رهوش دوز  و   ) ندومن جـیوزت  دوز  نز  تکرب  زا  اـهجیوزت . ۀعرـس  ۀـئرملاۀکرب  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  - 14

«4 . » تسوا ندرک )
لوق وهو  ءاسنلا ، ةذل  نم  مهل  رثکأ  ةذلب  ةرخآلاو  ایندلا  یف  ساّنلا  ذّذلت  ام  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) هَّللادـبع وبأ  تفگ : جارد ، نب  لیمج  - 15

یهـشأ ۀنجلا  نم  ئـشب  نوذّذـلتی  ام  ۀـّنجلا  لهأ  نإو  لاق : ّمث  ۀـیآلا  رخآ  یلإ  نینبلا » ءاسّنلا و  نم  تاوهّـشلا  بح  ساّنلل  َنِّیُز   » لجوزع هَّللا 
تـسا نآ  و  دـشاب ، نانز  تذـل  زا  رتشیب  شتذـل  هک  ترخآو  ایند  رد  تسا  هدربن  تذـل  مدرم  بارـش . ـال  ماـعط و  ـال  حاـکنلا  نم  مهدـنع 
سپـس هیآ  رخآ  ات  نادـنزرف » ناـنز و  زا  تاوهـش  نتـشاد  تسود  تسا  هدـش  هداد  تنیز  مدرم  يارب   » لـج زع و  يادـخ  هدومرف  ياـنعم ) )

کی چیه  ینعی   ) یندیماشآ هن  یندروخ و  هن  حاکن ، زا  اهنآ  دزن  دشاب  رتاراوگ  هک  تشهب  رد  دنرب  یمن  یتذـل  تشهب  لها  انامه  و  دومرف :
«5 (. » دوب دهاوخن  رت  شخب  تذل  حاکن  دننام  اهنیا  زا 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  رفعج ، نب  یسوم  زا  دوخ  دنساب  يدنوار : - 16
هک یناوج  تسین  یقابلا . ثّلثلا  یف  دبعلا  هَّللا  ّقتیلف  هنید ، یثلث  یّنم  مصع  هلیو  ای  هلیو  ای  هناطیش  ّجع  ّالإ  هّنـس  ۀثادح  یف  جّوزت  ّباش  نم  ام 

هکنیا رگم  دیامن  جاودزا  یناوجون  رد 
40 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

«1 . » دسرتب ادخ  زا  هدنامیقاب  موس  کی  رد  هدنب  سپ  دومن  ظفح  ار  شنید  موس  ود  نم  رش )  ) زا وا  رب  ياو  وا  رب  ياو  دنز  دایرف  شناطیش 
نز شعاتم  نیرتهب  تسا و  عاتم  ایند  ۀـحلاصلا . ۀـجوّزلا  اـهعاتم  ریخ  عاـتم و  اینّدـلا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 17

«2 . » تسا هحلاص 
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مهدیزیو مهقزارأ  یف  مهل  عسویو  مهقالخأ  یف  مهل  نسحی  هَّللا  ناف  مکامایأ  اوجّوز  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 18
ار ناشتّورم  دـهد و  تعـسو  ناشیاه  يزور  رد  دـیامن و  ابیز  ناشقالخا ، رد  ار  اهنآ  دـنوادخ  اریز  دـیهد  نز  ار  ناتیاهنز  یب  مهتاّورم . یف 

3 . » دیامن دایز 

! جاودزا كرت  زا  یهن  - 4

 ... وو رطاخ  تغارف  رطاخ  هب  ادخ و  هب  نتسج  برقت  نامگ  هب  اهدرم ، اهنز و  زا  یضعب 
اب هزرابم  مالـسا و  هتـساوخ  ادـخ و  ياضر  فـالخ  رب  لـمع  نیا  هکنیا  زا  لـفاغ  دـنیامن ،! یم  جـیوزت  كرت  هدرک  رظن  فرـص  جاودزا  زا 
هار زا  هن  یلو  دنیامن  شوماخ  ار  دوخ  یـسنج  هزیرغ  هک  تسا  هدرک  مزال  اهنآ  يارب  هدیرفآ ، ار  هدام » رن و   » هک یئادخ  اریز  تسا ، تعیبط 
زا ار  دوخ  دـناوتب  رگا  درم ، نز و  يارب  جـیوزت  كرتًاـصوصخم  تیناـبهر  سپ  تسا ، هداد  روتـسد  دـنوادخ  هک  هنوگ  نآ  هکلب  عورـشمان 

. دیئامن تقد  لیذ  تایاور  هب  دشاب .! یم  یعطق  مارح  تروص  نیا  ریغ  رد  هورکم و  درادهگن ، مارح 
: دومرف دیامن  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ینامعنلاریسفت : زا  هباشتم  مکحم و  هلاسر  - 1

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ار  نایرج  نیا  ۀملس  ما  دندومن ، مارح  دوخ  رب  ار  اهبش  ندیباوخ  زور و  ندروخ  اهنز و  باحـصا ، زا  یتعامج 
یتّنـس نع  بغر  نمف  لیّللاب  مانأ  راهّنلاب و  لکآ  ءاـسّنلا و  یتآ  ّینا  دومرف : تفر و  باحـصا  نآ  يوس  هب  ترـضح  دادربخ ، ملـس  هلآ و  و 

ًابّیط و ًالالح  هّللا  مکقزر  اّمم  اولک  و  نیدتعملا * ّبحی  ّهنااودـتعت ال  مکل و ال  هّللا  ّلحأ  ام  تابّیط  اومّرحت  ال  : » یلاعت هَّللا  لزنأ  یّنم و  سیلف 
یلا مکنامیأ » یف  وغّللاب  هّللا  مکذخاؤیال  : » هّللا لزنأف  کلاذ  یلع  انفلح  ّانا  هَّللا  لوسر  ایاولاقف  نونمؤم » هب  متنأ  يّذلا  هّللاوّقتا 

41 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
سکره سپ  مباوخ  یم  اهبـش  مروخ و  یم  اهزور  مراد و  ترـشابم  اهنز  اب  نم  مکنامیأ » اوظفحاو  متفلح  اذا  مکنامیأ  ةراّفک  کلاذ   » هلوق

ار هزیکاپ  ياهزیچ  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : » دومن لزان  ار ) تایآ  نیا   ) ّلجوّزع يادخ  تسین و  نم  زا  دیوج ، يرود  نم  ّتنـس  زا 
زا و  درادیمن » تسود  ار  نازواـجتم  دـنوادخ  اریز  دـییامنن  زواـجت  دـح  زا  و  دـینکن ؛ مارح  تـسا ، هدرک  لـالح  امـش  يارب  دـنوادخ  هـک 

، دـیاهدروآ ناـمیا  وا  هب  هک  يدـنوادخ  تفلاـخم ) زا   ) دـیروخب و تسا ، هداد  يزورامـش  هب  دـنوادخ  هک  ياهزیکاـپ  لـالح و  ياـهتمعن 
ياهدـنگوس رطاخ  هب  ار  امـش  دـنوادخ  : » دومن لزان  دـنوادخ  سپ  میاهدروخ ! مسق  راک  نیا  يارب  اـم  ادـخ  لوسر  يا  دـنتفگ : دـیزیهرپب ،

ار دوخ  ياهدنگوس  دیاهدروخ و  مسق  رگا  ناتیاهدنگوس  هرافک  تسا  نیا  دومرف ): ات  ( ؛ دیامنیمن هذخاؤم  یهلا ) ّتنس  فالخ  و   ) هدوهیب
«1 (. » هیآ رخآ  ات  « ) دییامن ظفح 

نم ّنهـسفنأ  نلّطعی  نّلتبتی و  نأ  ءاـسّنلا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یهن  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  روـفعی  یبا  - 2
«2 !. » دنیامن لطعم  جاودزا  زا  دنیامن و  عطقنم  ار  دوخ  هک  ار  اهنز  دومن  یهن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  جاوزألا .

؟ َِمل و  لاق : جّوزتأال ! تلاق  كدنع !؟ لّتبّتلاام  لاقف ، ۀّلتبتم  ةأرما  ّینا  هَّللا  کحلصأ  تفگ : دش و  دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ینز  - 3
ادخ لضفلا . یلا  اهقبـسیدحأ  سیل  ّهنا  کنم  هب  ّقحأ  ۀـمطاف »  » تناکل اًلـضف  کلذ  ناکولف  یفرـصنا ، لاقف : لضفلا  کلذـب  سمتلأ  تلاق :

؟ تسیچ لّتبت  زا ) روظنم   ) وت شیپ  دومرف : متسه ! هّلتبتم »  » ینز نم  دیامن  حالصا  اروت 
راـک نیا  رگا  وش ، فرـصنم  دومرف : میوج ! یم  تفارـش ) و   ) تلیـضف راـک  نیا  اـب  تفگ : ارچ ؟ دومرف : میاـمنیمن ! جاودزا  ینعی ) : ) تفگ

«3 (. » دریگیمن یشیپ  و   ) دنکیمن تقبس  تلیضف ، بسک  يارب  همطاف  زا  یسک  اریز  دش  یم  مدق  شیپ  وت  زا  همطاف »  » تشاد تلیضف 
42 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

. جاوزألا نم  ّنهـسفنأ  نعطقی  نّلتبتی و  نأ  ءاسّنلا  یهن  لّتبّتلا و  نع  یهن  ّهنا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسإلا  مئاعد  - 4
«1 . » تسا هدومن  یهن  جاودزا ، زا  عاطقنا  زا  ار  اهنز  دوخ و  نتخاس  مورحم  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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! جاودزا زا  ناناوتان  یئامنهار  - 5

جاودزا هب  وو ،...  نکسم  راک و  دوبن  اهیئامندوخ و  اهیمـشچ و  مه  مشچ و  مّروت و  عضو  نیا  اب  هک  دنتـسه  اهیلیخ  يرـشب ، عماوج  رد 
دنهدیم و حیجرت  اهجاودزا  هنوگ  نیا  هب  ار  يدرجم  یگدنز  هک  تسا  هدیـسر  یئاج  هب  راک  دنرادن ، ار  نآ  تردق  ای  دنهدیمن و  رد  نت 

؛ دنزاسیم دنزوسیم و  ای  دننکیم و  عابشا  دازآ ، رازاب  زا  ار  دوخ  یسنج  زیارغ 
هار ای  دنک  مارآ  ار  دوخ  تقوم » جاودزا   » اب ناکما ، تروص  رد  لکشم  نیا  عفر  يارب  ایآ  دشاب ، يوق  نید  نامیا و  ياراد  یـسک  رگا  الاح 

. دییامن تقد  لیذ  تایاور  دید  حالص  اه و  یئامنهار  هب  دراد ،!؟ دوجو  دوخ  ندرک  راهم  يارب  زین  يرگید 
لوط يدـنع  سیل  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : دـمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  شیپ  يدرم  - 1

زا  ) مرادن و جاودزا  ناکما  نم  قبّـشلا  نم  هبام  بهذف  لعفف  مایّـصلا ، ِمِدأ  كدسجرعـش و  ّْرفَو  لاقف : ۀبوزعلا  اوکـشأ  َْکَیلاف  ءاسّنلا  حْکناف 
ار راک  نیا  سپ  هد ، همادا  ار  هزور  و  شارتن ) و   ) امن تشپرپ  ار  ت  یسنج ا )  ) مادنا دومرف : منکیم  تیاکش  تیارب  زین ) درجت  ياهیتحاران 

«2 . » دش شوماخ  شا  یسنج  هزیرغ  شتآ )  ) ات درک ،
يوم نیقی  هب  هتوهـش  ّتلق  ّالا  ّطق  لجر  رعـش  رثک  أ )  ) ام دومرف : مالـسلا  امهیلع  یلع  زا  قداص  ماما  زا  داـیز  یبا  زا  داـیز  نب  لیعامـسا  - 2

«3 . » دش مک  شتوهش  هکنیا  رگم  تشگن  دایز  يدرم 
عطتسی مل  نم  و  دومرف ... : درادن  جاودزا  تردق  هک  یسک  هراب  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 3

43 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
. دییامن هجوت  زین  يدعب  لصف  هب  « 1 . » تسا هدنرادزاب  هزور  نوچ  دیریگب  هزور  دیتشادن ، جاودزا  ناوت  رگا  ٌءاجو .. » هل  موّصلا  ّناف  مصیلف 

! ناوج ود  نایم  يرگ  هطساو  - 6

یگدـنز اب  مادـقا  نیا  ینعی  دراد  راک  رـس و  رفن  دـنچ  ای  ود  ناـیم  ندومن  رارقرب  یتشآ  نداد و  هلـصیف  اـب  شا ، یگدـنز  نارود  رد  ناـسنا 
ترخآ رد  دش و  دهاوخ  قلخ  ادخ و  بوبحم  ایند  رد  دـیامن ، شـشوک  یعـس و  هنادنـسپادخ  ياهراکرد  رگا  تسا ، هدـش  نیجع  نایمدآ 

؛ دیدرگ دهاوخ  یمهم  رجا  شاداپ و  قحتسم 
، دنسرب مهب  دریگب و  رس  ناوج  ود  جاودزا  رما  هک  دهد  جرخب  شـشوک  یعـس و  دیامن و  دمآ  تفر و  اههداوناخ  نایم  رد  یـسک  رگا  سپ 

. دیشخب دهاوخ  تینما  هتفرگ و  دوخ  هانپ  رد  تمایق  زور  رد  ار  وا  دنوادخ 
هطـساو نیرتهب  امهنیب » هَّللا  عمجی  یتح  حاکن  یف  نینثا  نیب  عفـشت  نا  تاعافّـشلا  لـضفأ   » مالـسلا اـمهیلع  ناـنمؤمریما  زا  قداـص  ماـما  - 1

«2 . » دیامن عمج  ار  اهنآ  نایم  دنوادخ  ات  تسارفن  ود  جاودزا  رد  ندوب  هطساو  اهیرگ ،
وأ همدخأ ، وأ  ملسملا ، هاخأ  ّجوز  لجر  هّلظ ، الا  ّلظال  موی  ۀمایقلا  موی  هَّللا  شرع  ّلظب  نّولظتسی  ۀثالث  : » دومرف مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  - 2

ردارب هک  يدرم  - 1 دوب ، دهاوخن  نآ  زا  ریغ  ياهیاس  هک  يزور  دـنریگیم  رارق  ادـخ  شرع  هیاس  ریز  رد  تمایق  زور  رفن  هس  ًاّرـس » هل  متک 
ار وا  ّرس  ای  - 3 دهد ،) ماجنا  ار  وا  ياهراک  هک  دهد  راکتمدخای   ) دراداو یتمدـخ  هب  ار  وا  ای  - 2 دیامن ، جیوزت  دهد و ) نز   ) ار شناملسم 

«3 . » دیامن ناهنپ 
وأ ۀمسن  قتعأ  وأ  ًانافهل  ثاغأ  وأ  ًامدان  لاقأ  نم  ۀمایقلا  موی  مهیلا  هَّللا  رظنی  ۀعبرأ  دومرف : مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  زا  نارهم  نب  ۀعامـس  - 3

هرابرد ای  هلماعم  رد  هک  یسک   ) دنادرگرب ار  یمدان  سکره  دیامن ، رظن  تمحر ) اباهنآ  هب   ) تمایق زور  رد  دنوادخ  دنرفن  راهچ  ًابزع  ّجوز 
دازآ ار  ياهدرب  ای  دسرب ، يراتفرگ  دایرف  هب  ای  دهد ،) سپ  ار  نآ  دوش  نامیشپ  يزیچ 

44 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
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«1 (. » دوش وا  جاودزا  نتفرگرس  هطساو  و   ) دهد نز  ار  يدرجم  ای  دیامن ،
هک دوشیم  یناسک  زا  دهد  نز  ار  يدرجم  سکره  ۀمایقلا . موی  هیلا  ّلج  ّزع و  هَّللا  رظنی  نّمم  ناک  بزعأ  ّجوز  نم  دومرف : قداص  ماما  - 4

«2 . » دیامن تمحر )  ) رظن وا  هب  تمایق  رد  لج  زع و  يادخ 
درک ثیدح  تشون ، یشاجن  هَّللادبع  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ینالوط  ثیدح  رد  تسا  هدمآ  یلفون  نامیلـس  نب  هَّللادبع  تیاور  رد  - 5

ۀئرما نمؤملا  هاخأ  ّجوز  نم  و  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مالـسلا  مهیلع  شناردپ  زا  مردپ  ارم 
هیلع و هللا  یلـص  هّیبن  تیب  لهأ  نم  نیقیّدّـصلا  نم  هّبحأ  نمب  هسنآ  نیعلاروحلا و  نم  هَّللا  هجّوز  اهب ، حـیرتسی  اهدـضعّدشت و  اهب و  سنأـی 

روای دیادش  رد   ) دیامن مکحم  ار  شناوزاب  دریگ و  سنا  وا  اب  هک  دـهد  نز  شنمؤم  ردارب  هب  سکره  و  هب . مهـسنآ  هناوخا و  ملـس و  هلآ و 
اهنآ دیامن و  سونأم  ار  وا  شناردارب ، ربمغیپ و  تیبلها  زا  ناتسار  اب  دیامن و  جیوزت  ار  وا  نیعروح  زا  دنوادخ  دریگ ، مارآ  وا  اب  و  دوش ) وا 

«3 . » دنک سونأم  وا  اب  مه  ار 
نم ۀئرما  فلأ  لجوزع  هَّللا  هجّوز  امهنیب  عمجی  یتح  نینمؤم  نیب  جیوزت  یف  لمع  نم  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 6

اهلیل و ماق  ۀنـس  لمع  کلذ  یف  اهب  مّلکت  ۀـملک  لکب  وا  اهاطخ  ةوطخ  لکب  هل  ناک  و  توقاـی ، ّرد و  نم  رـصق  یف  ةأرما  ّلـک  نیعلا  روحلا 
هخـضری نا  هَّللا  یلع  ًاّقح  ناک  ةرخالا و  ایندـلا و  یف  هتنعل  هَّللا و  بضغ  هیلع  ناک  اـهجوز  ةأرما و  نیب  ۀـقرف  یف  لـمع  نم  اـهراهن و  ماـص 

رظنلا هیلع  مّرح  ةرخالا و  ایندلا و  یف  هتنعل  لجوزع و  هَّللا  طخـس  یف  ناک  قّرفی  مل  امهنیب و  ام  داسف  یف  یـشم  نم  ران و  نم  ةرخـص  فلأب 
جیوزت نیعروح  نانز  زا  رفن  رازه  وا  هب  ّلج  زع و  يادخ  دناسرب ، مهب  ار  اهنآ  ات  دـنک  يراک  نانمؤم  نایم  جـیوزت  رد  سک  ره  ههجو » یلا 
تدابع لاس  کی  باوث  تسا ، هدز  هک  یفرح  ای  هتـشادرب ، هار  نیا  رد  هک  یماگ  ره  هب  و  دشاب ، توقای  ّرد و  زا  يرـصق  رد  ینز  ره  دیامن ،

؛ دهدیم ار ، دشاب  هدرک  تدابع  شیاه  بش  هزور و  شیاهزور  هک 
ایند رد  شتنعل  ادخ و  بضغ  دنکفیب ، یئادج  شرهوش  نز و  نایم  دنک  یعس  سکرهو 

45 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
ندز مهب  رد  سکره  و  دبوکب ،) و   ) دیامن ناراب  گنس  نیـشتآ  گنـس  رازه  اب  ار  وا  دنوادخ  تسا  هتـسیاش  و  دوب ، دهاوخ  وا  رب  ترخآ  و 

وا رب  هدوب و  ترخآ  ایند و  رد  وا  تنعل  ّلج و  ّزع و  يادـخ  بضغ  رد  دـنک ، ادـج  ار  اـهنآ  هک  دوشن  قفوم  اـّما  درادرب  یمدـق  اـهنآ ، ناـیم 
«1 . » دومن دهاوخ  مارح  ار ، ادخ  هجو  ندید 

ۀملکو اهاطخ  ةوطخ  لکب  هل  ناکو  نیعلا ، روحلا  نم  هَّللا  هجّوز  امهنیب  هَّللا  عمجی  یتح  لالح  جیوزت  یف  لمع  نم  دومرف : ادـخ  لوسر  - 7
وا يارب  زاتمم ، نایروح  زا  دنوادخ  دناسر ) مهب  و   ) دیامن عمج  ار  اهنآ  نایم  ات  دنک  راک  لالح  جـیوزت  رد  سکره  ۀنـس . ةدابع  اهب  مّلکت 

«2 . » دسیون یم  لاس  کی  تدابع  هدز ، ياهملکره  هب  هتشادرب و  راک ) نیا  حالصارد   ) یمدق ره  هب  جیوزت و 
تسا نآ  يرگیجنایم  نیرتهب  و  امهلمش . عمجی  یتح  حاکن  یف  نینثا  نیب  عفشی  نأ  تاعافشلا  لضفأو  دومرف ... : مالـسلا  هیلع  یلع  زا  - 8

3 . » دناسر مهب  ار  اهنآ  ات  دیامن  تطاسو  رفن ) ود  نایم   ) جاودزا يارب  هک 

باسح یب  زیچ  هس  - 7

نیرومأم تالاؤس  هب  یئوگ  خساپ  يارب  ار  دوخ  دیاب  ناسنا  سپ  ياهمکاحم ،! دراد و  یباتک  باسح و  زیچ  همه  يدنوادخ ، تالیکشت  رد 
!. دش دهاوخن  ییوجزاب  زیچ  هس  هراب  رد  نایم  نیا  رد  اما  دناهرب  تمایق  زور  نایوجزاب  تسد  زا  ار  دوخ  ياهنوگب  هتخاس و  هدامآ  یهلا 
بوثو هلکأی ، ماعط  نمؤملا : ّنهیلع  اهیلع ) هَّللا   ) بساحی ءایـشأ ال  ۀـثالث  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  یبلح ، زا  بائر  نب  یلع  - 1

، دش دهاوخن  هبساحم  نمؤم  يارب  زیچ  هس  هجرف . اهب  نصحیو  هنواعت  ۀحلاص  ۀجوزو  هسبلی ،
؛ دروخیم هک  یماعط  - 1
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؛ دشوپیم هک  یسابل  - 2
46 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

تایرورـض اهنیا  اریز  ، ) دنک راهم  یناسفن  تاوهـش  زا  ار  دوخ  دیامن و  يرادـساپ  ار  وا  سومان  دـشاب و  وا  روای  هک  ياهحلاص  رـسمه  - 3
1 (. » تساهنآ لّفکتم  دنوادخ  هک  تسا  یگدنز 

نمؤم شمارآ  - 8

نیا ریغ  رد  اریز  تسا  نآ  یلـصا  طرـش  مهم و  ياهوزرآ  زا  رکف ، یتحار  شمارآ و  اهناسنا  درف  درف  يارب  ام ، يداـم  ياـیند  یگدـنز  رد 
. تسا زیچ  هس  اه  شخب  شمارآ  هلمج  زا  تشاد !، دهاوخن  یموهفم  انعم و  شیارب  یگدنز  تروص :

هتروع يراوت  ۀعـساو  راد  ۀحار : اهیف  نمؤملل  ۀثالث  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  نعم : یلوم  رطم  زا  حانج : نب  بیعـش )  ) دیعـس - 1
نمؤم شمارآ  هیام  زیچ  هس  جـیوزتب . وأ  تومب  امإ  اهجرخی  ۀـنباو  ةرخـآلاو ، ایندـلا  رمأ  یلع  هنیعت  ۀـحلاص  ةأرماو  ساـنلا ، نم  هلاـح  ءوسو 

، تسا
؛ دناشوپب مدرم  زا  ار  شلاح  يدب  دوخ و  يوربآ  هک  عیسو  هناخ  - 1

؛ شترخآ ایند و  ياهراک  رد  دشاب  وا  کمک  هک  هحلاص  رسمه  و  - 2
«2 (. » دیاسایب وا  مغ  زا  هتشاد و  هگن  ار  دوخ  يوربآ  هک   ) یسورع اب  ای  گرم و  اب  ای  دتسرف  نوریب  هناخ  زا  هک  يرتخد  - 3

: دومرف مالـسلا  مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  شردپ  زا  یلع ، نب  نیـسح  شردپ  زا  نیـسح  مامارتخد  ۀمطاف  شردامزا  نسح ،) نب   ) نسح - 2
نع همصعی  ٌعرو  امهنم : هظحب  زافو  ةرخالاو  ایندلا  ریخ  یطعا  دقف  لاصخ  عبرأ  یطعا  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

سکره هب  ةرخالاو  ایندـلا  رمأ  یلع  هنیعت  ۀـحلاص  ۀـجوز  و  لهاجلا ، لهج  هب  عفدـی  ملحو  سانلا ، یف  هب  شیعی  قلخ  نسح  و  هَّللا ، مراـحم 
، تسا هدیسر  دوخ  قح  هب  نآ  ودره  رد  هدش و  هداد  وا  هب  ترخآ  ایند و  ریخ  انامه  هدش ، هداد  تلصخ  راهچ 

؛ درادهگن ادخ  ياهمارح  زا  ار  وا  هک  يراد  نتشیوخفلا 
؛ دیامن یگدنز  مدرم  اب  نآ  اب  هک  وکین  قالخا  ب 

؛ دزاس رود  دوخ ) زا   ) ار نانادان  تلاهج  نآ  اب  هک  یملح  ج 
47 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

«1 . » دیامن کمک  وا  ترخآ  ایند و  راک  هب  هک  ياهتسیاش  رسمه  د -
فصن رشبلا  نسح  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  قداص ، ماما  زا  ناولع ، نب  نیـسح  - 3

هحلاص نز  تشیعم و  فصن  يریگهزادـنا  لقع و  فصن  یئورـشوخ  نیبساکلا  دـحأ  ۀـحلاصلا  ةأرملاو  ۀـشیعملا ، فصن  ریدـقتلاو  لقعلا ،
«2 . » تسا یگدنز ) تکربو  يزور  بلج  ببس  شدوجو  ینعی   ) ناگدننک بسک  زا  یکی 

هل نکی  مل  ًاسمخ  یطعا  نم  دومرف  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مدینش  تفگ : بعک  نب  ۀعیبر  زا  يدنوار : تاوعد  باتک  رد  - 4
، سانلا هب  يرادی  قلخ  نسحو  هدلب ، یف  ۀـشیعمو  راربأ ، نونبو  هترخآو ، هایند  رمأ  یلع  هنیعت  ۀـحلاص  ۀـجوز  ةرخالا : لمع  كرت  یف  رذـع 

؛ دنامیمن یقاب  شیارب  يرذع  ترخآ  لمع  كرت  يارب  رگید  دوش ، هداد  زیچ  جنپ  یسکره  هب  یتیب . لهأ  بحو 
؛ دناسر يرای  ترخآ ، ایند و  ياهراک  يارب  ار  وا  هک  ياهتسیاش  رسمه  - 1

؛ راکوکین نادنزرفو  - 2
؛ دشاب شرهش  رد  وا  تشیعم  بسک ) هلیسو   ) و - 3

؛ دشاب هتشاد  ارادم  مدرم  اب  نآ  اب  هک  وکین  قالخا  و  - 4
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3 . » مالسلا مهیلع  نم  تیب  لها  يراد  تسود  و  - 5

یناسک هچ  اب  جاودزا 

هراشا

دشاب و رایشه  یلیخ  دیاب  نز ، هچ  درم و  هچ  رسپ و  ای  رتخد  هچ  دیامن ، رایتخا  يرـسمه  شدوخ  يارب  تفرگ  میمـصت  یـصخش  هک  ینامز 
دهاوخ زیخ  تفا و  هداوناخ  مادک  اب  دوب و  دهاوخ  ِهک  شیاه : هچب  ردپ  ای  ردام  دـنک و  یگدـنز  ِهک  اب  دـهاوخیم  رمع  نایاپ  ات  هک  دـنادب 

رسمه و باختنا  یگدنز ، هجوت  لباق  مهم و  تالکشم  زا  یکی  نوچ  درک 
48 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

يزیر و یپ  ناینب  هچ  يور  دهاوخیم  رهّدـلا ، دـبا  ات  ار  لسن  کی  هک  دـنادب  دـیاب  تساه ، هچب  ردـپ  ای  ردام و  و  قیال ، هتـسیاش و  ّرـسمه 
همادا لسن  اریز  دـشابن ! هدـنوش  يرپس  رذـگ و  دوز  یـسنج  زیارغ  سوه و  اوه و  ریـسا  تقو  چـیه  سپ  دـیامن ، انب  نویـسادنوف ، هچ  يالاب 

. ریذپان نایاپ  تسا و  راگدنام  دباییم و 
رد سپ  تسا ، هداوناـخ  لیکـشت  یگدـنز و  لوا  طرـش  دـنز و  یم  ار  لوا  فرح  رـسمه ، باـختنا  رد  تباـجن  تلاـصا و  هک  مـیناد  یم  و 

دییامن تقد  لیذ  تایاور  هب  هراب  نیا  رد  دیوش ، هابتشا  راچد  ات  دیوشن  هدز  باتش  یگدنز ، کیرش  باختنا 

!؟ دومرف هچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 1

یف مهرایخ  ۀّضفلاو ، بهّذلا  نداعمک  نداعم  ساّنلا  تسا ، هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یّنس  هعیش و  ياهباتکرد  - 1
هلف ۀیلهاجلا  یف  لصأ  هل  ناک  نم  ۀّـضفلاو ، بهّذـلا  نداعمک  نداعم  ساّنلا  «( 2  » اوهقفت اذا  « ) 1  » اوهقف اذا  مالـسإلا ، یف  مهرایخ  ۀّیلهاجلا 

یئاهندـعم مدرم  دومرف : اوهقفاذا . مالـسإلا  یف  مهراـیخ  ۀـیلهاجلا ، یف  مهراـیخ  ّرّـشلا ، ریخلا و  یف  نداـعم ، ساـّنلا  « 3  » مالـسإلا یف  لصأ 
تیلهاج رد  سک  ره  و  دنـشاب ، رایـشه  دـنمهفب و  رگا  مالـسا  رد  دـننابوخ  تیلهاج ، رد  اهنآ  ناـبوخ  دنتـسه  میـس ، رز و  نداـعم  دـننامه 

؛ تسا لیصا  زین  مالسا  رد  تشاد ، تلاصأ 
«4 . » دنتسه فلتخم  نداعم  دننام  يدب ،) یبوخ و   ) رش ریخ و  رد  نینچمه  و 

ار یگدـنز  نوگانوگ  ياهدـمآ  شیپ  لئاسم و  زا  یلیخ  تسا ، یّنـس  هعیـش و  لوبق  دروم  یملع  ثیداحا  زا  هکنیا ، رب  هوالع  ثیدـح ، نیا 
، دنکیم انعم  ام ، يارب 

49 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
نع لاز  لجرب  متعمـس  اذإو  اوقّدصف  هناکم  نع  لاز  لبجب  متعمـساذا   » تسا هدـش  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  زاب 

« هیلع لبج  ام  یلإ  ریصی  ّهنإف  اوقدصت  الف  هقلخ 
تـسد دوخ ) داهنو   ) قالخا زا  یمدآ ) و   ) يدرم دیدینـش  رگا  اما  دینک ، رواب  تسا  هدش  هدنکرب ) و   ) لیاز شیاج  زا  یهوک  دیدینـش  رگا  »

«1 !!. » ددرگ یم  رب  دوخ  تعیبط  داهنرب و  وا  اریز  دینکن !! رواب  تساهتشادرب ،
لوسر ای  لیق : نمّدلا  ءارضخ  مکاّیا و  ساّنلا  اهّیأ  لاقف : ًابیطخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ماق  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبا  - 2

دش دنلب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ءوسلا . تبنم  یف  ءانسحلا  ةأرملا  لاق : نمّدلا ؟ ءارضخ  امو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا 
نمد ءارـضخ  ادـخ  لوسر  يا  دـنتفگ : دـیور ) نآ  غارـس  هب  و   ) دـیوش کیدزن  ْنَمِد  ءارـضخ  هب  ادابم  مدرم  يا  دومرف : درک و  ینارنخـس  و 

«2 . » دب هداوناخ ) و   ) هاگشیور رد  ابیز  نز  دومرف : تسیچ !؟
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ءارضخو مکاّیا  سانلل : لاق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  زا  مالـسلا  مهیلع  شناردپ  زا  قداص : ماما  زا  ۀحلط : یبأ  نب  دمحم  - 3
دیوش کیدزن  ْنَمِد  ءارضخ  هب  ادابم  دومرف : مدرم  هب  ءوسلا . تبنم  یف  ءانـسحلا  ةأرملا  لاق : نمدلا ؟ ءارـضخ  امو  هَّللا  لوسر  ای  لیق : نمدلا ،
لـصا هب  ًاعبط  هک   ) دب هداوناخ ) و   ) هاگـشیور رد  ابیز  نز  دومرف : تسیچ !؟ نمد  ءارـضخ  ادخ  لوسر  يا  دندیـسرپ  دیور ) نآ  غارـس  هب  (و 

3 (. » دور یم  شبسنو 

ناوناب نیرتهب  - 2

مه يدارفا  اهنآ  لباقم  رد  دـننیرتهب ، شزرارپ و  زاتمم و  دوخ  ناعون  مه  زا  ناوارف و  تازایتما  ياراد  هک  دنتـسه  یناسک  اهناسنا  نایم  رد 
. دننیرتدب دوشیمن و  ادیپ  اهنآ  دوجو  رد  یتکرب  ریخ و  چیه  بقع و  هلفاق  زا  هشیمه  هک  دنتسه 

: دراد زاربا  دوخ : تاعالطا  تشادرب و  روخارف  یخـساپ  راهظا و  ار  يرظن  یـسکره  تسا  نکمم  اهنآ ، نیرتدب  نانز و  نیرتهب  زا  لاؤس  رد 
!. دیوگیم هچ  نانز ) نیرتدب   ) لصف رد  و  یناسک ) هچ  زا  زیهرپ  باب   ) يدعب لصف  رد  هراب  نیا  رد  تایاور  مینیبب  الاح 

ةریتّسلا دودولا  دولولا  مکئاسن ، ریخب  مکربخأ  الأ  دومرف : میدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  دـیوگ : هَّللادـبع  نب  رباج  - 1
دارأ ام  هل  تلذـب  اهب  الخ  اذاف  هعیطت  هلوق و  عمـست  یّتلا  هریغ  عم  ناصحلا  اهجوز  عم  ۀـجّربتملا  اهلعب  عم  ۀـلیلّذلا  اـهلهأ  یف  ةزیزعلا  ۀـفیفعلا 

شاهداوناخ رد  نماد ، كاپ  باجحاب ، هدـنراد ، تسود  هدـنیاز ، ار ،!؟ ناتنانز  نیرتهب  مهد  ربخ  امـشبایآ  لجّرلا . لّذـبتک  لذـبت  مل  اـهنم و 
، دـیامنیم تعاطا  دونـشیم و  ار  رهوش  هتفگ  هک  ینز  رادـهگن ، دوخ  هناگیب  اـب  هدـیرد ، اـمن و  دوخ  رهوش  اـب  ۀـلیلذ ، شرهوش  اـب  هزیزع ،

کیرحت هنانز و  ياهراتفر  هکلب   ) دنکیمن راتفر  وا  اب  نادرم  دننام  و  دـشخبیم ، وا  هب  تسوا  هاوخبلد  هچره  درک ، تولخ  رهوش  اب  هاگره 
«1  ..(. » وو دهدیم  ماجنا  هدننک 

ّنهلقأو ًاهجو  نهحبصأ  یتمأ  ءاسن  لضفأ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبأ  زا  ینوکـس : - 2
«2 . » تسا اهنآ  نارهم  مک  نایورابیز و  نم ، تما  نانز  نیرتهب  ًارهم .

رهم و یمک  نز  تکرب  زا  تسا  هدش  تیاور  و  اهرهم . ةرثک  اهمؤش  نمو  اهرهم ، ۀّلق  ةأرملا  ۀـکرب  نم  نأ  يورو  دومرف : قودـص  خیـش  - 3
«3 . » تسوا رهم  يدایز  رد  وا  یموش 

ریخ دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تفگ : مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبأ  زا  يرفعج : نامیلس  - 4
51 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

اهنع باغ  اذإو  یـضری ، یتح  ضمغب  لحتکت  مل  اهجوز  بضغ  اذإ  یّتلا  ۀـیتاؤملا  ۀـنّیّللا  ۀـنّیهلا  لاق : سمخلا ؟ امو  لیق : سمخلا ، مکئاـسن 
( هورگ  ) جـنپ دندیـسرپ  تسا ، هورگ )  ) جـنپ امـش  نانز  نیرتهب  بیخی . هَّللا ال  لماع  و  هَّللا ، لاّمع  نم  لماع  کلتف  هتبیغ  یف  هتظفح  اهجوز 

شیارآ و   ) دشکن همرس  شرهوش ، ندش  یضار  ات  دش  ینابـصع  شرهوش  رگا  هک  يراد  رهوش  وخ و  مرن  راتفر و  شوخ  دومرف : دنمادک !؟
دنوادـخ نارازگراک  زا  يرازگ  راک  ینز  نوچمه  سپ  دـیامن  تظفاحم  ار  وا  سوماـن ) ، ) دوش بیاـغ  وا  زا  شرهوش  هک  یناـمز  و  دـنکن )

«1 (. » دوشیمن سویأم  و   ) دنیبیمن ررض  تقو  چیه  ادخ  رازگراک  تسا و 
اذإو ینتعّیـش ، تجرخ  اذإو  ینتّقلت ، تلخد  اذإ  ۀـجوز  یل  ّنا  لاـقف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلإ  لـجر  ءاـجو  دومرف : - 5

، ًاّمه هَّللا  كدازف  کترخآ  رمأب  متهت  تنک  نإو  كریغ ، هب  کل  لّفکت  دـقف  کقزرل  ّمتهت  تنک  نإ  کّمهی  اـم  یل : تلاـق  ًاـمومهم  ینتأر 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  شیپ  يدرم  دیهشلا . رجأ  فصن  اهل  هلاّمع  نم  هذه  ًالاّمع و  هَّللا  ّنإ  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف 
رگا و  دنک ، یم  ماهقردب  موش  جراخ  رگا  دیآیم و  ملابقتـسا  هب  موشیم  هناخ )  ) لخاد تقوره  مراد  ینز  نم  تفگ : دمآ و  ملـس  هلآ و  و 
رکف تـترخآ  يارب  رگا  و  تـسا ، هدـش  لـفکتم  ادـخ ) ینعی   ) وـت ریغ  ار  نآ  ینارگن ، تا  يزور  يارب  رگا  دـیوگیم : دــنیبب  نـیگمغ  ارم 
یکی مه  نیا  تسه  نیمز ) رد   ) یئاه لاّمع  دنوادخ  يارب  انامه  دومرف : ادخ  لوسر  یـشاب !،) قفوم  و   ) دـنک دایز  ار  نآ  دـنوادخ  ینکیم 
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«2 . » تسا دیهش  شاداپ  فصن  وا  يارب  تساه و  نآ  زا 
یف هرمأتـسی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لجر  یتأ  دومرف : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  زا  ملـسم : نب  دـمحم  زا  رمحا : بوقعی  - 6

ردقی داکی  يذلا ال  مصعألا  بارغلا  لثم  ۀحلاّصلا  ةأرملا  لثم  امنا  لاق : و  كادی ، ّتبرت  نیّدلا  تاوذـب  کیلع  حـکنا و  معن  لاقف : حاکنلا ،
؟ مصعألا بارغلا  امو  لاق : هیلع ،

: دومرف تساوخیم ، هزاجا  وا  زا  جاودزا  هراب  رد  دمآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  هب  يدرم  هیلجر  يدحإ  ضیبألا  لاق :
بارغ دـننام  ۀـحلاص  نز  دومرف : ینیب ؛) تکرب  ریخ و  و   ) دوـش كاـنمن  تناتـسد  اـت  ورب  ناراد  نید  غارـس  هب  و  نک ، جاودزا  ًاـمتح )  ) یلب

؟ تسا هنوگچ  مصعا  بارغ  دندیسرپ  تسادیپ :)! مک  بایمک و  و   ) دیآیم ریگ  تخس  مصعا ،
«3 . » دشابدیفس شیاپ  کی  دومرف :

52 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
كدـی ال یف  يدـی  اـهجوزل : تلاـق  تبـضغا  وأ  تبـضغ  نا  یتلا  مکئاـسن  ریخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  جارد : نب  لـیمج  - 7

ّیلع نوکی  دلو  نم  کب  ذوعأ  ّینإ  مهّللا  هئاعد : یف  لوقی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ناکو  لاق : یّنع  یـضرت  یتح  ضمغب  لحتکأ 
رگا هک  تسا  نآ  امـش  بوخ  نانز  ثیدـحلا . رکام  لیلخ  نمو  یبیـشم ، ناوأ  لبق  ینبیـشت  ۀـجوز  نمو  ًاعایـض ، ّیلع  نوکی  لام  نمو  ًاـبر 

منکیمن شیارآ  مأوت ،) رایتخارد  نم  و   ) تسا وت  تسد  رد  نم  تسد  دیوگیم : وا  هب  دیامن ، ینابصع  ار  وا  ای  دوش  تحاران  وا  زا  شدرم 
يارب هک  يدنزرف  ّرش )  ) زا مربیم  هانپ  وت  هب  نم  ایادخ  تفگیم : شیاعد  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  و  يوش ! یـضار  نم  زا  ات 

مریپ ماگنه  دوز  ارم  هک  يرـسمه  ّرـش )  ) زا و  دشاب ، نم  ندش  عیاض  ببـس  هک  یلام  زا  و  دوش ،) نم  یگدنمرـش  هیام  و   ) دـنک یگرزب  نم 
«1 (. » ثیدح رخآ  ات  دیامن ، معیاض  دبیرفب و  دوخ  ياهگنرین  رکم و  اب  ارم  هک   ) رگ هلیح  تسود  زا  و  دنک ،

مسقأ اذإو  هتّرـس ، اهآر  اذإ  ۀحلاص  ةأرما  نم  ًاریخ  ًائیـش  دحأ  یطعا  ام  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تفگ : شباتک  رد  سارف  یبأ  نب  ماّرو  - 8
داش دـنیبب  ار  وا  تقو  ره  هک  تسا  هدـشن  هداد  هحلاص ، نز  زا  رتهب  يزیچ  یـسک  هب  هلام ) اهـسفن و  یف   ) هتظفح اهنع  باغ  اذإو  هتّربأ  اهیلع 

وا لام ) سومان و   ) ناـبهگن دوش ، بیاـغ  وا  زا  رگا  دـیامن ، اـفو  وا  هب  دروخب ، دـنگوس  دـهد و ) لوق  يزیچ  رطاـخ  هب   ) وا يارب  رگا  دوش و 
«2 . » دشاب

«3 . » تسا هحلاص  نز  نتشاد )  ) درم یتخب  شوخ  زا  ۀحلاّصلا . ۀجوّزلا  ءرملاةداعس  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  زا  ینوکس  - 9
اهآر اذإ  ۀحلاص  ۀجوز  نم  ًاریخ  ةدـئاف  دـبع  دافأ  ام  دومرف : مالـسلا  امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلا  یبأ  زا  ییحی : نب  ناوفـص  - 10

ار وا  تقو  ره  دشاب ، هحلاص  نز  زا  رتهب  هک  تسا  هدربن  ياهدئاف  یگدـنز ) رد   ) سک چـیه  هلامو . اهـسفن  یف  هتظفح  اهنع  باغ  اذإو  هتّرس 
«4 . » دشاب وا  لام ) سومان و   ) نابهگن دوش ، بیاغ  وا  زا  رگا  دیامن : داش  دنیبب 

53 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
ءرملل حلصملا  مسقلا  نم  ّنإ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  دومرف : مالسلا  هیلع  رفعج  یبأ  زا  شردپ : زا  ریدس : نب  نانح  - 11

حلاص بیصن ) و   ) تمسق زا  دومرف : ادخ  لوسر  هتعاطأ . اهرمأ  نإو  هتظفح ، اهنع  باغ  نإو  هتّرس ، اهیلإ  رظن  اذإ  ةأرما  هل  نوکت  نأ  ملسملا 
هب رگا  و  دیامن ، شظفح  ددرگ ، بیاغ  وا  زا  رگا  و  دوش ، داش  دنک  هاگن  وا  هب  تقوره  دشاب ، هتـشاد  ینز  هک  تسا  نآ  ناملـسم  درم  يارب 

«1 . » دیامن تعاطا  وا  زا  درک ، يرما  وا 
ةدش اهموش  نمو  اهدلو ،) رسیتو  ( ) اهدلو ریسیتو   ) اهتنؤم ۀّفخ  ةأرملا  ۀکرب  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  ملـسم : نب  دمحم  - 12

یئازتخـس جراخم و  يدایز  شا  یموش  تسوا و  ندـیئاز  ناـسآ  ۀـنؤم و  ندوب  کبـس  نز  تکرب  زا  اـهتدالو .)  ) اهدـلو ریـسعتو  اـهتنؤم 
«2 . » تسوا

ۀمطاف تسا ، رتهب  نانز  يارب  يزیچ  هچ  دومن  لاؤس  هک  یثیدـح  رد  هلآو  هیلع  هَّللا  یلـصادخ  لوسر  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 13
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: تفگ مالسلا  اهیلع 
نیرتهب  ) تسا نآ  رتهب  نانز  يارب  یّنم . اّهنإ  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  لاجرلا ) نهاری  الو  لاجرلا  نیری  الأ   ) ءاسنلل ریخ 

رد « 3 . » تسا نم  زا  همطاف )  ) وا دومرف : ادـخ  لوسر  سپ  ار ، مرحمان  نادرم  اهنز  هن  دـننیبب و  ار  مرحمان )  ) نادرم اهنآ  هن  هک  تسنآ ) ناـنز 
دیناوخیم لصف  نیا  بسانم  تایاور  يدعب  ياهلصف 

!! رس رب  تمارک  جات  - 3

راک نآ  رد  ار  وا  دـنوادخ  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  يدـنواشیوخ ، یـشیوخ و  ادـخ و  ياضر  يدونـشوخ و  رگا  ایند ، ياهراک  زا  يراکرهرد 
هب هنادنموربآ  مدرم  نایم  رد  ار  دوخ  رمع  دهن و  شرـس  رب  تمارک  تّزع و  جات  ناهج  ود  ره  یگدنز  رد  دنادرگ و  بایماک  ماک و  نیریش 

دوجو دوخ  نانوخ  مه  رد  يرتخد  اًلثم  دشخب ، وربآ  دهد و  تّزع  شناهاوخ  ناتسود و  هب  هشیمه  دنوادخ  نوچ  دنکیم  يرپس  هدرب و  رس 
يرهاظ لامج  زا  یمک  اما  دراد 

54 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
دزاسیمن و شیاـهر  رمع  لوط  رد  ار  وا  نیقی  هب  دـنوادخ  دـیامن ، جاودزا  ینوخمه ، مارتحا  هب  ادـخ و  ياـضر  يارب  وا  اـب  تسا ، هرهب  یب 

. دنکیم یگدنز  یتخبشوخ  تزعاب و 
جاتب هَّللا  هجّوت  محرلا  ۀلـصل  هَّللا و  جّوزت  نم  دومرف : مالـسلا  امهیلع  نیدباعلا  دیـس  نیـسح  نب  یلع  تفگ : نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  - 1

رادجات ار  وا  تمارک  کلم و  جات  اب  دنوادخ  دنک ، جاودزا  يدنواشیوخ ) و   ) ْمِحَر مارتحا  هب  ادخ و  رطاخ  هب  سکره  ۀـمارکلاو .)  ) کلملا
1 . » دیامنیم

! يراد تسود  هک  نآ  اب  جاودزا  - 4

مسج هجنکش  یحور و  باذع  رد  هشیمه  دشابن ، شلیم  باب  هاوخبلد و  هچنانچ  تسا ، رـشب  رمع  نارود  ناکرا  زا  یکی  رـسمهاب ، یگدنز 
تهجنیدب دومن ، دهاوخ  يرپس  گرم ، يوزرآ  یماک و  خـلت  ترفنو و  نیرفناب  میاد  ار ، دوخ  هیامنارگ  رمع  تفر و  دـهاوخ  ورف  ناج ، و 

دریگ رارق  وو ،..  انشآ  تسود  ردارب ، ردام ، ردپ ،  ) نارگید یئوگروز  ریثأت  تحت  دوخ ، ّرـسمه  رـسمه و  باختنا  رد  دیابن  ناسنا  هک  تسا 
دهاوخ راتفرگ  ینامیـشپ  تمادـن و  هب  رمعلا  ماداـم  ار  یمدآ  هراـب ، نیا  رد  تلفغ  هابتـشا و  نیرتکچوک  اریز  دزاـس ، هاـبت  ار  دوخ  هدـنیآ  و 

؛ دهد سپ  ار  شهابتشا  ناوات  رمعرخآ  ات  دیاب  تخاس و 
رارق دوخ  یگدنز  کیرش  دیامن و  جاودزا  دراد ، تسود  هک  ار  سک  نآ  ناسنا  هک  دنراد  دیکا  شرافـس  نید  ناگرزب  هک  تسور  نیا  زا 

؛ دهد
هکلب تسین  دب  اهنت  هن  ندومن ، هدافتـسا  نارگید  هبرجت  زا  ندرک و  یهاوخ  رظن  درخ  لقع و  نابحاص  زا  هرواشم و  تروشم و  باسح  هتبلا 

. دییامن هجوت  لیذ  تیاور  هب  تسه . مه  رتهب 
تیوه یتلا  جوزت  لاق : اـهریغ  ادارأ  ّيوبأ  ّنإو  ةأرما  جّوزتأ  نأ  دـیرا  ّینإ  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  دـیوگ : روفعی ، یبأ  نبا  - 1

اب دومرف : دـناهدومن ! هدارا  ار  يرگید  مرداـم  ردـپ و  میاـمن و  جاودزا  مراد ) تسود  هک   ) ینز اـب  مهاوخ  یم  نم  كاوبأ . يوه  یتـلا  عدو 
2 !. » زاس اهر  دنراد ، تسود  تنیدلاو  هک  ار  نآ  نک و  جاودزا  يراد ، تسود  هک  ینز 

وفک مه  اب  جاودزا  رد  باتش  - 5

زا دـننکن : ورد  عقوم  هب  ار  مدـنگ  ددرگ و  یم  رپرپ  دـنرادنرب ، شعقوم  رد  ار  اهلگ  دوشیم و  دـساف  دـننیچن ، عقوم  هب  ار  هدیـسر  هویم  رگا 
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 ... وو دوشیم  دوبان  دسوپیم و  دزیریم و  لبنس 
دنوشیم و رپرپ  دنوشن ، هداتـسرف  تخب  هناخ  هب  عقوم  هب  رگا  رـسپ ،) ای  رتخد   ) یباداش توارط و  ماگنه  هدیـسر و  نادـنزرف  تسا  نینچمه 

؛ راکنا لباق  ریغ  تسیا  هلئسم  مینیبیم و  ینشور  هب  فلتخم ، عماوج  رد  هک  نانچ  دنیآیم ،! رد  بآ  زا  دساف 
لئاسم دیاب  ًامتح و  دندیـسر ، غولب  هب  یگدـنز  ياهلگ  نیا  هک  یتقو  دـشاب ، عقوم  هب  دـیاب  يزیچ ، ره  زا  ندـش  دـنم  هرهب  ندرب و  هدافتـسا 
لـصف لح و  ماقرااب ، يزاب  يدام و  ياوعد  يریگداریا و  یئوج و  هناهب  نودـب  دـمآ و  رب  نآ  لـح  ددـص  رد  تفرگ و  رظن  رد  ار ، يداـیز 

دروآ دهاوخ  رابب  هعجاف  رود ، نادنچ  هن  نامز  رد  لئاسم ، نیا  هب  یهجوت  مک  یئانتعا و  یب  اریز  دومن ،
اه هداوناخ  هناخ و  زا  رامش  یب  ياهيرارف  اهرارف و  رگم  تسا ؟ هدماین  رابب  ریسم  نیا  زا  يرشب  عماوج  یسنج  یهابت  داسف و  همه  نیا  رگم 

. رگید ياهایآ  اهرگم و  اههد  و  تسین ! اهیهّجوت  یب  نیازا ، یشان  همه  همه و  وو ..  ناوارف  ياهینامرفان  ینیدلاو و  قاع  دّرمت و  و 
زا هتیب . یف  هتنبا  ثمطت  نأ ال  ءرملا  ةداعـس  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  شباحـصأ : ضعب  زا  یـسیع : نب  دمحم  نب  دمحأ  - 1

هداتـسرف تخب  هناخ  هب  ندش ، تسد  دنچ  زا  شیپ  ینیب و  تداع  زا  لبق  ینعی   ) دنیبن ضیح  وا  هناخ  رد  شرتخد  هک  تسا  درم  یتخبـشوخ 
«1 (. » دوش

زا هتیب . یف  هتنبا  ضیحت  نأ ال  لـجرلا  ةداعـس  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  - 2
دنیبن ضیح  شا  هناخرد  وا  رتخد  هک  تسا  درم  تداعس 

«2 (. » دوش شا  یگدنز  یهار  ماگنه  دوز  دوشن و  تداعو  )
هَّللا ّنا  دومرف : تسا : هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع  هَّللا  دبع  یبا  زا   ) ام باحصأ  زا  یضعب  - 3

56 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
دمحف موی  تاذ  ربنملا  دعص  ّهنأ  هاّیإ  همیلعت  نم  ناکف  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّیبن  همّلعو  ّالا  هیلإ  جاتحی  اّمم  ائیـش  كرتی  مل  ّلجوّزع 

ملف اهرامث  كردا  اذإ  رجّشلا ، یلع  رمّثلا  ۀلزنمب  راکبألا  ّنإ  لاقف : ریبخلا  فیطّللا  نع  یناتأ  لیئربج  ّنا  ساّنلااهّیأ  لاق  ّمث  هیلع ، ینثأ  هَّللا و 
ّنهیلع نمؤی  مل  ّالإو  ۀلوعبلا  الإ  ءاود  ّنهل  سیلف  ءاسنلا ، كردـت  ام  نکردأ  اذإ  راکبألا  کلذـکو  حایرلا ، هترثنو  سمـشلا ، هتدـسفأ  نتجت 

: لاقف ءافکألا ؟ نم  و  هَّللا :) لوسرای   ) لاـقف ءاـفکألا  لاـقف : جّوزت ؟ نمف  هَّللا ، لوسر  اـی  لاـقف : لـجر  هیلإ  ماـقف  لاـق : رـشب ، ّنّهنـأل  داـسفلا 
هب هـکنیا  رگم  هتـشاذگن ، ورف  یجاـیتحا  دروـم  زیچ  ّلـجو  ّزع  يادـخ  ضعب . ءاـفکأ  مهـضعب  نوـنمؤملا  ضعب ، ءاـفکأ  مهـضعب  نوـنمؤملا 

مدرم يا  دومرف : سپـس  دروآ  اجب  ار  ادـخ  ياـنث  دـمح و  تفر و  ربنم  يـالاب  يزور )  ) هک تسا  هلمج  نآ  زا  تسا ، هدومن  میلعت  شربمغیپ 
نآ باتفآ  دنوشن ، هدیچ  عقومب )  ) رگا تسا  تخرد  رب  هدیـسر )  ) هویم دننام  اههرکاب  انامه  تفگ : دمآ و  نم  شیپ  ادـخ ، يوس  زا  لیئربج 
هب و   ) دننکیم كرد  اهنز  هک  ار  هچنآ  دندرک  كرد  یتقو  اههرکاب ، تسا  نینچ  نیا  دنکیم ، هدنکارپ  ار  اهنآ  اهداب  دـیامنیم و  دـساف  ار 

؛ دنرشب اهنآ  اریز  دنتسین ، ناما  رد  داسف  زا  هنرگ  تسین و  ندرک  رهوش  زا  ریغ  یئاود  اهنآ  يارب  دنسریم ) غولب 
: دومرف رابود  دننایک !؟ ءافکأ  دیـسرپ  ناگنـسمه ،) و   ) ناوفک مه  اب  دومرف : دننک ؟ جاودزا  ِهک  اب  ادخ  لوسر  يا  تفگو : دـش  دـنلب  يدرم 

«1 . » دنوفک مه  رگیدمه  اب  اهنمؤم 
کبر دـمحم ، ای  لاقف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  لیئربج  لزن  دومرف : مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  اـضرلا  یلوم  نویح  یبأ  - 4

نب ریبزلا  تنب  ۀعابـض  ّجوز  یتح  لزنی  مل  مث  دازو : هوحن ، رکذو  رجـشلا ، یلع  رمثلا  ۀـلزنمب  ءاسنلا  نم  راکبألا  نا  لوقیو : مالـسلا  کئرقی 
هللا یلـص  ربمغیپ  هب  لیئربج  حاکنلا . عضّتیل  دادقملا  یمع  ۀنبا  ُتجّوز  امنا  سانلا ، اهیأ  لاق : مث  يدنکلا ، دوسألا  نب  دادـقملا  بلطملا  دـبع 

: دیامرف یمو  دناسریم  مالس  تیادخ  دمحم  يا  تفگ : دش و  لزان  ملس  هلآ و  هیلع و 
ربنم زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  دومن ، هفاـضا  درک و  رکذ  ار  ـالاب  تیاور  دـننامو   ) تسا تخرد  رب  هویم  هلزنمب  اـههرکابانامه 

دادقم هب  ار  میومع  رتخد  نم  دومرف : سپـس  دومن  جیوزت  يدنک  دوسا  نب  دادقم  هب  ار  بلطملا  دبع  نب  ریبز  رتخد  ۀعابـض  ات  دـماین ) نییاپ 
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دوب و هداز  فارشا  ۀعابض  اریز   ) دوش هتسکش  حاکن  یلهاج ) طلغ  ياهزرم   ) ات مدرک  جیوزت 
57 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

«1 (. » دندوبن هسیاقم  لباق  رگیدمه  اب  مه ، زورما  یتح  زور و  نآ  یگنهرف  رظن  زا  هک  هایس  مالغ  دادقم 
. تویبلا یف  ّنهونّـصحف  لاجّرلا  ءاسنلا  ۀّـمهف  مدآ  نم  ءاوح  قلخ  هَّللا  ّنا  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  ۀبایـس : نب  نمحرلا  دـبع  - 5
«2 (. » دینیبب ار  ملاس  هعماج  يور  ات  دیئامن  راهم  و   ) دیراد هگن  اههناخ  رد  ار  اهنآ  دننادرم و  اهنز  تمه  سپ  دیرفآ  مدآ  زا  اراّوح  دنوادخ 

مدآ نم  ءاوح  قلخو  نیطلاو ، ءاملا  یف  مدآ  نبا  ۀّمهف  نیطلاو  ءاملا  نم  مدآ  قلخ  هَّللا  ّنا  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  یطـساو : - 6
زا اراّوح  و  تسا ، لگ  بآ و  رد  مدآ  تمه  سپ  دـیرفآ  لگ  بآ و  زا  ار  مدآ  دـنوادخ  تویبلا . یف  ّنهونّـصحف  لاجرلا  یف  ءاـسنلا  ۀّـمهف 

«3 . » دیراد هگن  اههناخ  رد  ار  اهنآ  دننادرم و  اهنز  تمه  سپ  دیرفآ  مدآ 
. لاجرلا ّنهّمه  ءاسنلا  ّنإو  اهنوطب ، اهّمه  عابسلاّنا  دومرف : شنانخـس  ضعب  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تفگ : شردپ  زا  روهمج : نبا  - 7

4 . » دننادرم نانز  تمه  تساهنآ و  ياهمکش  اههدنرد ، تمه 

ندوب وفک  مه  يانعم  - 6

، دشاب تناید  نید و  ناور و  حور و  تمالس  يونعم و  تیـصخش  ياراد  هک  تسا  یـسک  ناسنا ، وفک  مه  زارطمه و  نید ، لقع و  رظنم  زا 
نیب زا  ًاعیرـس  تسد ، كرچ  دـننام  رذـگ و  دوز  یگمه  يرهاظ ، تلالج  هاج و  يزاّنط و  یئاـبیز و  يراـبتعا و  ياـهماقم  لاـنم و  لاـم و 

؛ دنامیم يدبا  دیواج و  هک : تسا  يداد  ادخ  ینامسآ و  ماقم  اما  دوریم ،
58 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

، یمدآ لدعم  رایع و  هکلب  تسین ، تیـصخش  تیناسنا و  رایعم  ندوب ، یتاهد  يرهـش و  یمجع و  برع و  تورث و  رقف و  تسوپ و  گنر و 
«1 . » تسوا نّیدت  يراکزیهرپ و  يوقت و  نازیم 

تقد لباقم  فرط  ياوقت  نید و  لقع و  نازیم  هب  اهنت  شابن ، هتفیرف  يراـبتعا  ياهتیـصوصخ  نیا  زا  مادـک  چـیه  هب  جاودزا  ماـگنه  سپ 
ياههار زا  ار  ناسنا  نامسآ ، نیمز و  رد  هصالخ  اتـسور  رهـش و  زور و  بش و  راکـشآ و  تولخ و  رد  هک  تسیراکزیهرپ  اوقت و  اریز  امن ،

ار تلاـیخ  یگدـنز  رد  هک  تساوقت  ادـخ و  زا  سرت  دـنکیم  راـهم  یقـالخا ، ریغ  تشز و  لاـمعا  هب  باـکترا  زا  درادیم و  زاـب  یفارحنا 
، تفارـش تّزع و  تقیقح و  قح و  هداج  زا  اپ  لباقم ، فرط  ینادیم  نوچ  دزاسیم ، رطاـخ  هدوسآ  ترـسمه  تهج  زا  دـنکیم و  تحار 

ساسحا ترانک ، رد  دنکیم و  لمحت  هناقشاع  هناروبص و  تا ، یگدنز  ياهبیشن  زارف و  تالکـشم و  همه  هب  تشاذگ و  دهاوخن  نوریب 
؛ سب دیامنیم و  یتخبشوخ  شمارآ و 

، نید ناگرزب  ریاس  مالسلا و  هیلع  بیعش  ترـضح  یهلا  ربمغیپ  دننام  يدرک ، ادیپ  ار  يا  هتـسیاش  دوجوم  تیـصخش و  نوچمه  یتقو  سپ 
تقد یتآ  لصف  ود  هب  هدـم ، تسد  زا  ار  تصرف  نک و  يراگتـساوخ  ترتخد  يارب  هتـسیاش  رـسپ  نیا  زا  تدوخ  شاـب و  مدـق  شیپ  دوخ 

. دییامن
نب نالف  كالوم  یلإ  تبطخ  ّینإ  لجر : هل  لاقف  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  دـنع  تنک  تفگ : یثیدـح - نمـض  رد  یلاـمثلا - ةزمح  یبأ  - 1

، هیلإ یلوسر  تنأف  بهذا  مالـسلا  هیلع  رفعج  وبأ  لاـقف  یتبرغ ، یتجاـح و  یتمامدـل و  ینأردزاو  یّنع  بغر  ینّدرف و  ۀـنالف  هتنبا  عفار  یبأ 
یلإ هّدرت - الو  ۀنالف ، کتنب  يالوم  حابر )  ) حایر نب  حـجنم  ّجوز  بلاط : یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  کل  لوقی  هل : لقف 

ًاعجتنم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یتأ  ربیوج ، هل : لاقی  ۀمامیلا  لهأ  نم  ناک  اًلجر  ّنا  مالـسلا : هیلع  رفعج  وبأ  لاق  ّمث  لاق : نأ 
يدرم مدوب  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  دزن  همالسا ، نسح  ملسأف و  مالسإلل 

59 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
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رطاخ هب  درک و  ّدر  ارم  مدومن ، يراگتـساوخ  ار  هنالف  شرتخد  عفار ، یبا  نب  نالف  تا ) هدرک  دازآ  مـالغ  اـی   ) تتـسود زا  نم  تفگ : وا  هب 
وت ورب  دومرف : مالـسلا  هیلع  رفعج  وبا  تسج ؛!) يرود  نم  زا  و   ) دومن ّكد  ارم  دـش و  نادرگ  يور  نم  زا  یبیرغ ، يرادـن و  هاـتوک و  دـق 

مالغ هب  ار  هنالف  ترتخد  تفگ : مالـسلا » مهیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  وگب  وا  هب  نم و  فرط  زا  ینم  دـصاق 
شیپ دنتفگ ، یم  ربیوج  وا  هب  هک  ۀمامی  لها  زا  يدرم  دومرف : رفعج  وبا  سپـس  دیوگ ): يوارنکن  ّشدر  امن و  جیوزت  حابر ، نب  حجنم  نم 

؛ دیدرگوکین شمالسا  دش و  ناملسم  دمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
یلإ رظن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّنإ  و  لاق : نأ  یلإ  نادوّسلا - حابق  نم  ناک  و  ًایراع ، ًاجاتحم  ًاـمیمد  ًاریـصق  اًـلجر  ناـک  و 

هل لاقف  کترخآو ، كایند  یلع  کتناعأ  کجرف و  اهب  تففعف  ةأرما  تجوزت  ول  ربیوج  ای  هل : لاقف  هیلع  ًۀّقر  هل و  ٍۀـمحرب  موی  تاذ  ربیوج 
درم ّیف و  بغرت  ٍةأرما  ۀـّیأف  لامج ، لام و ال  ـال  بسن و  ـال  بسح و  نم  اـم  هَّللا  وف  ّیف  بغری  نم  یّمأو ، تنأ  یبأـب  هَّللا  لوسر  اـی  ربیوج :

اب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  دومرف : ات  دوب  نادوس  کی ) هجرد   ) ناتـشز زا  تخل و  جاتحم و  تخیر و  دب  دق و  هاتوک 
ایند و هب  يرادهگن و  ار  دوخ  تفع  نآ  هلیـسو  هب  ات  ینک  جاودزا  دوشیم  هچ  ربیوج  يا  دومرف : تسیرگن و  وا  هب  يزوسلد  تمحر و  رظن 
هب یسک  هچ  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  ملس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : ربیوج  دیامن ،) يرای  و   ) دنک کمک  وت  ترخآ 

تبغر نم  هب  ینز  مادـک  یلاـمج ، هن  مراد  یلاـم  هن  یبـسن ، هن  مراد و  یبـسح  هن  مـسق  ادـخ  هـب  دـهدیم :) رتـخد  و   ) دـنکیم تـبغر  نـم 
؛ دیامنیم

نم مالـسإلاب  فّرـش  و  ًافیرـش ، ۀیلهاجلا  یف  ناک  نم  مالـسإلاب  عضو  دق  هَّللا  ّنا  ربیوج  ای  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هل  لاقف 
اهریاشعب اهرخافتو  ۀـیلهاجلا  ةوخن  نم  ناک  ام  مالـسإلاب  بهذأو  اًلیلذ ، ۀـیلهاجلا  یف  ناک  نم  مالـسإلاب  ّزعأو  ًاعیـضو ، ۀـیلهاجلا  یف  ناـک 

بحأ ّناو  نیط ، نم  هَّللا  هقلخ  مدآ  ّناو  مدآ ، نم  مهّیمجعو  مهّیبرعو  مهّیـشرقو  مهدوسأو  مهـضیبأ  مهّلک  موـیلا  ساـنلاف  اـهباسنأ ، قساـبو 
، عوطأ کنم و  ِهِّلل  یقتأ  ناک  نمل  ّالإ  اًلـضف  مویلا  کیلع  نیملـسملا  نم  دـحأل  ربیوج  ای  ملعأ  اـم  و  مهاـقتأو ، هل  مهعوطأ  هَّللا  یلإ  ساـّنلا 
دروآ و نییاپ  دندوب ، فیرش  تیلهاج  رد  هک  ار  یناسک  مالسااب  دنوادخ  ربیوج  يا  دومرف ، وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
اب و  دینادرگ ، زیزع  ار  تیلهاج  نالیلذ  لیلذ و  ار  تیلهاج  نازیزع  مالسا  اب  و  داد ، فرش  دندوب  نییاپ  تیلهاج  رد  هک  یئاهنآ  هب  مالـسا  اب 

هایس و زورما : مدرم  همه  سپ  تشادرب ، نایم  زا  ار  تیلهاج  یبسن  يریاشع و  تاراختفا  و  یهاوخ ) دوخ  و   ) توخن مالسا 
60 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

نارادرب و نامرف  ادخ ، دزن  مدرم  نیرتبوبحم  دـیرفآ و  لِگ  زا  ار  مدآ  و  دـنا ، مدآ  زا  یگمه  ناش  یمجع  یبرع و  یـشرق و  ناشدـیفس و 
نامرف وت  زا  هک  یناسک  رگم  دـشاب  هتـشاد  يرترب  وت  هب  اهناملـسم ، زا  يدـحا  يارب  زورما  ربیوج  يا  منادیمن  نم  تساـهنآ ، ناراـک  زیهرپ 

؛ دشاب رتهدننک  راهم  دوخ  رترادرب و 
هیلع هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لوسر  ّینا  هل : لقف  مهیف ، ًابـسح  ۀضایب  ینب  فرـشأ  نم  ّهناف  يراصنا )  ) دیُبل نب  دایز  یلإ  ربیوج  ای  قلطنا  لاق ، ّمث 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  عجار  ام  دعب  اهاّیا  هجّوز  هنا  هیفو  ثیدحلا )  ) ءافلدلا کتنب  ًاربیوج  ّجوز  کل  لوقی  وه  و  کیلإ ، ملس  هلآ و  و 
: دومرف سپس  هنع . بغرت  الو  دایز  ای  هجّوزف  ۀملسملا ، وفک  ملسملاو  ۀنمؤملا ، وفک  نمؤملاو  نمؤم  ربیوج  دایز ، ای  هل : لاقف  ملس ،

میادخ لوسر  هداتـسرف  نم  وگب ، وا  هب  بسن ، بسح و  ثیح  زا  تسا  ۀضایب  ینب  دالوا  فرـشا  زا  هک  دـیبل  نب  دایز  يوس  هب  ورب  ربیوج  يا 
: دیامرفیم وت و  يوس  هب 

وا هب  ترضح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  هعجارم  زا  دعب  وا  هک  ثیدح ) رخآ  ات   ) نک جیوزت  ربیوج  هب  ار  ءافلد »  » ترتخد
نک جیوزت  وا  هب  ار  ترتخد  سپ  تسا ، ناملسم  نز  وفک  مه  ناملسم  و  تسا ، ۀنمؤم  وفک  مه  نمؤم  تسا و  نمؤم  ربیوج  دایز  يا  دومرف :

«1 . » دومن جیوزت  ربیوج  هب  ار  شرتخد  سپ  نکن )!! یئانتعا  یب  و   ) نادرگمرب يور  وا  زا  و 
، وفک يانعم ) . ) راسی هدنع  ًافیفع و  نوکی  نأ  وفکلا  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  یمـشاه : لیـضف  نب  دـمحم  يدرم و  زا  نابأ : - 2
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«2 . » تسا نتشاد  بسانم  یگدنز  ندوب و  فیفع 
ٌمالغ یتنبا  جوز  ّنإ  هتلأس  تفگ : شردارب : زا  رفعج : نب  یلع  شدج  زا  نسحلا : نب  هَّللا  دبع  زا  دانـسالا :) برق   ) رد رفعج  نب  هَّللا  دبع  - 3

مرن تسا  یناوج  مرتخد  راگتـساوخ )  ) رـسمه مدرک  لاؤس  وا  زا  ثنخلا . ینعی  هجّوزف  ۀـشحاف  نکی  مل  اذإ  لاق : هب ؟ سأب  ـال  هوبأ  ٌنیل و  هیف 
«3 . » تسا هدنهد  طاول  ثیدح ) نیا  رد  ۀشحاف  يانعم   ) نک جیوزت  دشابن  ۀشحاف  رسپ )  ) رگا دومرف : درادن !؟ يداریا  زین  شردپ  وخ و 

61 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
میدومن ءافتکا  اهنآ  زا  یئاه  هنومن  ندروآ  يارب  طقف  هک  تسه  دایز  تیاور  یخیرات و  دهاوش  دروم  نیا  رد  هتبلا 

! نکن در  ار  هتسیاش  راگتساوخ  - 7

تسا هداوناخ  ناور  حور و  شمارآ  ببس  درم و  تداعس  زا  دیآ ، شیپ  قیال  بسانم و  راگتـساوخ  هک  یتروص  رد  رتخد  نداد  رهوش  دوز 
یئاهر ندرب و  رد  هب  ملاس  ناج  یناهگان ، ثداوح  نیا  ّرـش  زا  دخرچ و  یم  هبقرتم ، ریغ  دماشیپ  يراتفرگ و  روج  رازه  رتخد  نوماریپ  اریز 
هلیـسو وربآ و  قالخا و  نامیا و  تهج  زا   ) هتـسیاش راگتـساوخ  رتخد  يارب  رگا  تهجنیدب  تسا ،! ناگ  هدنب  رب  دـنوادخ  فاطلا  زا  نتفای ،

دننام رتخد   » دناهدومرف نید  ناگرزب  اریز  تسا ، يرورـض  مزال و  نداد ، تبثم  خساپ  ندرک و  تقفاوم  گنرد  یب  دش ، ادیپ  یگدـنز و ... 
«1 « ؛!!»...  دیشاپ دهاوخ  اهداب  هدش و  دساف  دوشن ، هدیچ  عقومب  رگا  تسا  تخرد  هویم 

نیا زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اریز  دنوش  لطعم  هدرک و  يریگهناهب  هیاپ ، یب  یهاو و  راکفا  رطاخ  هب  دیابن  تقو  چیه  سپ 
. دییامن تقد  یتآ  تایاور  هب  تسا  هدومرف  یهن  لمع 

رفعج وبأ  هیلإ  بتکف  هلثم ، ادحأ  دـجی  ّهنأ ال  هتانب و  رمأ  یف  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  یلإ  طابـسأ  نب  یلع  بتک  تفگ : رایزهم  نب  یلع  - 1
هیلع هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّنإف  هَّللا ، کمحر  کلذ  یف  رظنت  الف  کلثم ، ادحأ  دجت  ّکنأو ال  کتانب  رمأ  نم  ترکذ  ام  تمهف  مالسلا : هیلع 

نوضرت نم  مکئاج  اذا  لاق  هبـسن ؟ یف  ًاّیند  ناک  نا  و  هَّللا ! لوسرای  تلق   ) هوجّوزف هنید  هقلخ و  نوضرت  نم  مکءاج  اذإ  لاـق : ملـس  هلآ و  و 
. ریبک داسف  ضرألا و  یف  ۀنتف  نکت  هولعفت  ّالإ  هوجّوزف ، هنید  هقلخ و 

(!! دیامن جیوزت  اهنآ  هب  هک   ) دنکیمن ادیپ  ار  یسک  شدوخ  دننام  هک  تشون  شنارتخد ، هراب  رد  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  هب  طابـسا  نب  یلع 
رظتنم سپ  مدـیمهف  یباییمن ، ار  تدوخ  لثم  هک  نیا  يدوب و  هتـشون  تنارتخد  هراـب  رد  هچنآ  دومرف : موقرم  وا  هب  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا 

يرادنید قالخا و  زا  یتقو  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنک ، تمحر  تیادخ  شابن 
62 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

داسف هنتف و  نیمز  رد  دینکن  رگا  دومرف : دشاب !؟ مه  تسپ  بسن  ثیح  زا  هچرگا  ادخ  لوسر  يا  متفگ  دینک ، جیوزت  دیتسه ، یضار  یسک 
«1 (. » دتفایم رطخ  هب  اهوربآ  و   ) دوشیم یگرزب 

. تسا هدروآ  تیاور  نیا  قباطم  ارادخ ، لوسر  شیامرف  مالسلا ) هیلع   ) یلع زا  شدج ، زا  شردپ ، زا  هَّللا ، دبع  نب  یسیع  - 2
؟ نمّدلا ءارـضخ  امو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ای  لیق : نمّدـلا  ءارـضخ  مکاّیا و   » ترابع اب  هبـسن »؟ یف  ًاِّینَد  ناک  نإو   » هلمج

«2 . » ءوسلا تبنم  یف  ءانسحلا  ةأرملا  لاق :
صخـش نیا  اب  بسن  تفارـش  رظن  زا  هک  ياهداوناخ  ینعی  تسا  هدش  لاؤس  هداوناخ  تئاند  یتسپ و  زا  الاب  تیاور  رد  اریز  درادن  تافانم  « 

زا رود  دـب و  هداوناخ  رد  هک  یئابیز  نز  زا  ریخا  تیاور  رد  یلو  دـشاب ، شخب  تیاضر  قـالخا  يرادـنید و  تهج  زا  اـما  تسین  زارط  مه 
. تسا هدش  تبحص  هتفای  شرورپ  هدیئور و  تباجن ، تلاصا و  نامیا و 

نم يارب  شدوخ  طخ  اب  ترـضح  نآ  هتـشون  متـشون ، جیوزت  هراب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج یبأ  هب  دیوگ : ینادمه  دـمحم  نب  میهاربإ  - 3
ضرألا و یف  ۀنتف  نکت  هولعفت  ّالإ  هوجّوزف ، هنیدو  هقلخ  نوضرت  نم  مکاتأ )  ) مکءاج اذإ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  دمآ :
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وا هب   ) دـیتسه یـضار  شنید  قالخا و  هب  هک  یـسک  دـمآ  امـش  هب  هک  ینامز  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ریبک . داسف 
هب دوخ ، توهـش  ناروف  ندناشن  ورف  يارب  مدرم  رتشیب  اریز  ! ) دریگ یم  ارف  گرزب  داسف  هنتف و  ار  نیمز  هنرگو  دییامن  جـیوزت  ار ) ناترتخد 

«3 (. » دنوش یم  لسوتم  عورشمان  یسنج  شزیمآ  هب  هدروآ و  ور  یگتخیسگ  راسفا 
بطخ نم  تشون : داد و ) خساپ  نم  هب   ) مدومن لاؤس  حاکن ؟ زا  متشون و  مالسلا ) هیلع   ) رفعج یبأ  هب  دیوگ : یطـساو  راشب  نب  نیـسح  - 4
تناید هب  هک  دمآ  يراگتساوخ  يارب  امش  هب  سکره  ریبک . داسف  ضرألا و  یف  ۀنتف  نکت  هولعفت  ّالإ  هوجّوزف ، هتنامأ  هنید و  متیـضرف  مکیلإ 

داسف هنتف و  نیمز  رد  هنرگو  دیهد  نز  وا  هب  سپ  دیدش ، یضار  شیراد  تناما  و 
63 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
«1 !(. » ددنویپ یم  عوقو  هب  و   ) دوش یم  گرزب 

اقّرفتی نإو  : » یلاعت هَّللا  لاق  هتقافو ، هرقف  کعنمی  الو  هجّوزف ، هقلخو  هنید  تیضر  لجر  کیلإ  بطخ  نإ  دومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  - 5
اهداق اّمنأکف  لعف  نم  ّناف  رمخ  براـش  جّوزتی  ـالو  میلع » عساو  هللاو  هلـضف  نم  هللا  مهنغی  ءارقف  اونوکی  نإ  : » لاـقو هتعـس » نم  الُک  هّللا  نغی 

، دوشن راک  نیا  عنام  وا  يرادنو  رقف  امن و  جیوزت  وا  هب  یتسه ، یضار  شقالخا  نید و  هب  هک  دومن  يراگتـساوخ  وت  زا  يدرم  رگا  انز . یلإ 
اهنآ دندوب  رادن  رگا  : » دومرف زاب  و  دیامن » رگناوت  قزر  تعـسو  زا  ار  ودره  ادخ  دندش  ادج  رگیدـمه  زا  رگا   » تسا هدومرف  دـنوادخ  اریز 

هک تسا  نیا  دننام  دینکب  ار  راک  نیا  رگا  دـیهدن ، رتخد  راوخبارـش  هب  یلو  تساناد » هدـنهد و  تعـسوادخ  دزاس و  ینغ  دوخ  لضف  زا  ار 
2 ! » تسا هتشاداو  انز  هب  ار  رتخد  نآ 

تسا درم  دنب  ندرگ  مناخ  - 8

ندرگ نوچ  دـشابیم و  رهوش  رتشیب  تبغر  رـسمه و  هجوت  بلج  ببـس  هک  تسوا  يدوجو  تنیز  یئابیز و  دومن  ناوناب ، يارب  دـنب  ندرگ 
وا ندرگ  زا  یگداس  هب  ناوت  یمن  تسا ، هدیبسچ  مکحم  هدز و  هقلح  هدـیچیپ و  شندرگ  هب  تساهمناخ و  هقالع  دروم  یتنیز  رازبا  زا  دـنب 

!! تخاس ادج  درک و  زاب 
دنـسپ و دروم  تهج  ره  زا  ات  دـننک  یم  تقد  لماک  روطب  نآ  يایاوز  مامت  هب  دـنب ، ندرگ  دـیرخ  ماگنه  زین  اه  مناخ  هک  تسا  حـضاو  رپ 

. دشاب دیفم  رسمه ، هجوت  بلج  يارب 
دوش یم  اـم »  » وت نم و  حالطـصا ، هب  دـچیپ و  یم  مهب  دروـخ و  یم  هرگ  مهاـب  ناشیگدـنز  نزاـب ، دـقع  يارجا  زا  دـعب  درم  هکنیا  يارب  و 

. ددرگ یمن  هدوشگ  رگیدمه  زا  یناسآ  هب  تهجنیدب 
، نآ باختنا  رد  یفاـک  تقد  عوضوم و  تیمها  هب  هیبشت  نیا  اـب  هدـیمان  درم ، دـنب  ندرگ  ار  نز  تاـیاور ، زا  سـضعب  رد  مینیب  یم  هک  نیا 

؛ دیامن یم  هراشا 
مه درم  دنیامن ، یم  تقد  نآ  داعبا  یمامت  هب  دنب  ندرگ  دیرخ  يارب  اهمناخ  هک  هنوگ  نآ 

64 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
دوشن و نامیـشپ  دوخ  راک  زا  اهدعب  ات  رایـشه ، دشاب و  قیقد  شا  یگدنز  کیرـش  ندیزگرب  باختنا و  رد  دیاب  هزادـنا ، نامه  هب  لقا  دـح 

!. دراد تافاکم  نارازه  اه  دعب  دنب  ندرگ  نیا  ندوشگ  ندرگ  زا  ندرک و  اهر  اریز  دهدن  رارق  تمذم  تمالم و  دروم  ار  دوخ 
« دّلقتت ام   » رظناف ةدالق  ةأرملا  امنا  دومرفیم : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابأ  مدینش  تفگ : شباحـصأ  ضعب  زا  نانـس :)  ) ناکـسم نب  هَّللا  دبع  - 1

یه لب  ۀّـضفلاو ، بهّذـلا  اهرطخ  سیلف  نهتحلاص  امأ  نهتحلاطل ، الو  نهتحلاصل  رطخ ال  ةأرملل  سیل  لوقی : هتعمـس  لاق و  هدـّلقت  اـم  یلا 
ندرگ هب  ار  ِهک  نیبب  تسا  دـنب  ندرگ  نز  اـنامه  اـهنم . ریخ  بارتلا  لـب  اـهرطخ  بارتـلا  سیلف  نهتحلاـط  اـماو  ۀـضفلاو ، بهذـلا  نم  ریخ 

رپ و   ) رتهب میـس  رز و  زا  هکلب  دوشیمن  شتمیق  هرقن  الط و  شناـبوخ  درادـن ، تمیق  نز  هتبلا  دومرفیم : ماـما  مدینـش  تفگ : و  يزیوآیم ،
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«1 . » تسا رتهب  وا  زا  كاخ  نوچ  دزرا  یمن  مه  كاخ  هب  شنادب  دن و  رتتمیق )
کلام و یف  هکرـشت  نم  کسفن و  عضت  نیأ  رظنأ  دومرف : منک  جاودزا  مهاوخیم  تفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  یخرک  میهاربا  - 2

يراذگیم اجک  ار  تناج  نیبب  شاب ) رایشه   ) قلخلا نسح  یلا  ریخلا و  یلا  بسنت  ًارکبف  اًلعاف  ّدبال  تنک  ناف  كّرـس  کنید و  یلع  هعلطت 
یبوـخ هب  مه  ورب  هرکاـب  غارـس  هب  يراـچان  جاودزا  زا  رگا  سپ  یئاـمنیم  هاـگآ  تّرـس  تنید و  هب  ار  وا  هدرک و  تلاـم  کیرـش  ار  ِهک  و 

«2 (. » دروآیم ناغمرا  هب  تیارب  ار  قلُخ  نسح  یبوخ و  هرکاب  رتخد  اب  جاودزا  ینعی   ) بوخ قالخا  هب  مه  يوش و  بوسنم 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مکفطنل . اوراتخاو  مهیف  اوحکناو  ءافکألا  اوحکنأ  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  - 3

«3 . » دییامن رایتخا  یبسانم  فرظ )  ) دوخ ياههفطن  رب  دیهد و  نز  اهنآ  يارب  دینک و  جاودزا  دوخ  نازارط  مه  اب  دومرف :
نارتسب مه  زا  یکی  یئاد  اریز  دـینک  رایتخا  بسانم  ياج )  ) ناتیاه هفطن  يارب  نیعیجّـضلا  دـحأ  لاخلا  ّناف  مکفطنل  اوراتخا  دومرف : زاب  - 4

شیئاد هب  هچب  ینعی   ) تسا
65 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

«1 . » دوریم
یئاد هیبش  هچب  نوچ  دینک  ادیپ  بسانم  ِمِحر  ناتیاه  هفطن  هب  دیشاب ) بظاوم   ) لاوخألا هبـشت  ءانبألا  ّناف  مکفطنل  اوّریخت  رگید : ربخ  رد  - 5

«2 . » دوشیم ناشیاه 
زا مالـسلا ، هیلع  اضر  مامازا  یعـشاجم ، زاو  مالـسلا  هیلع  هَّللادـبع  یبأ  شردـپ  زا  رفعج ، نب  دـمحم  زا  یعـشاجمزا ، دـمحم ، نب  لـضف  - 6

مکدحأ رظنیلف  اهّقرأ ، دقف  هتدیلو  مکدحأ  حکنأ  اذإف  ّقر ، حاکنلا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالـسلا  مهیلع  شناردپ 
هدرب ار  وا  عـقاو  رد  دـهد ، یم  ینز  هب  ار  ش  رتـخد )  ) دـنزرف امـش  زا  یکی  هک  یتـقو  سپ  تسا  یگدرب  یعوـن  جاودزا  هتمیرک . ّقری  نمل 

3 !. » دهد یم  رارق  یسک  هچ  هدرب  ار  دوخ  یمارگ  نزرف  دنک ، هاگن  ًامتح  سپ  دومن ،

هرکاب نارتخد  اب  جاودزا  - 9

هب رس  هتسیاش و  هدروخن و  تسد  درف  دوخ : يّرسمه  يرسمه و  يارب  ات  دنک  یم  ناوارف  ششوک  یعـس و  لقاع  ناسنا  هک  تسا  حضاو  رپ 
تایحور تایقالخا و  رب  دننیبیم و  ار  رگیدکی  طقف  دـننکیم و  زاب  مشچ  نیفرط : هک  تسا  تروص  نیا  رد  اریز  دـیامن  باختنا  ار : يرهم 

دیامن جاودزا  هدروخ  تسد  هویب و  درف  اب  رگا  اما  دناهدرکن  زیخ  تفا و  هدیدن و  ار  يرگید  درف  اًلبق  هکنیا  يارب  دننکیم ، تداع  رگیدمه :
. تشاد دهاوخ  یپ  رد  رود  ای  کیدزن  هدنیآ  رد  ار  ینامیشپ  تمادن و  لامتحا 

هناخ رد  وو ...  مادـنا  فیعـض  ای  ور  تشز  ای  هویب  ناوناب  هک  نیا  هن  تسا  نداد  زایتما  یئامنهار و  عون  کی  يدـعب  ياهلصف  تایاور  هتبلا 
. دنکن جاودزا  اهنآ  اب  یسک  دننامب و 

ًارکب تجّوزتاـّله  دومرف : تسا ، هدومن  جاودزا  هویب  نز  اـب  يراـصنا  هَّللادـبع  نب  رباـج  دینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 1
اهکحاضت و و  « ) 5  » کبعالت اهبعالت و  «( 4  » کبعادت اهبعادت و  )

66 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
«1 ( » ککحاضت

. دنادنخباروت وا  ینادنخب و  ار  وا  وت  وتاب ، وا  ینک و  يزاب  وا  اب  وت  وت ، اب  وا  یئامن و  یخوش  وا  اب  وت  هک ، يدرکن  جاودزا  هرکاب  رتخداب  ارچ 
، ًاماحرأ هفـشنأو  رخآ ) ثیدـح  یفو  : ) لاق ًاهاوفأ . ئیـش  بیطأ  نّهنإف  راکبألا  اوجّوزت  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  - 2

هَّللا لوقیف  ۀّنجلا ، باب  یلع  ًائطنبحم  ّلظی  طقّسلاب  یتح  ۀمایقلا  موی  ممألا  مکب  یهابا  ّینا  متملع  امأ  ًاماحرأ ، ئش  حتفأو  ًافالخا ، ئـش  ّردأو 
امهب رمأیف  هیوبأب  ینتئا  ۀکئالملا : نم  کلمل  یلاعتو  كرابت  هَّللا  لوقیف  یلبق  ياوبا  لخدـی  یتح  لخدأ  لوقیف ال  ۀـّنجلا ،)  ) لخدا لجوزع :
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فیظن و  دومرف : رگید  ثیدح  رد  دنناهد و  كاپ  اهنآ  اریز  دـینک ! جاودزا  هرکاب  نارتخد  اب  کل . یتمحر  لضفب  اذـه  لوقیف : ۀـّنجلا ، یلإ 
رد هک  اههدش  طقـس  یتح  منکیم  تاهابم  رگید ، ياهتما  هب  امـش  اب  نم  دـینادیمن  ایآ  دـنا ، ْمِحَر  زاب  نانیـشناجرپ و )  ) رابرپ و ماحرا و 

! دنوش لخاد  مردام  ردپ و  ات  هن ، دنیوگ : دـیوش ،! تشهب  لخاد  دـیامرفیم : ّلج  ّزع و  يادـخ  دنتـسیایم  بضغ  لاح  اب  تشهب  ِرَد  يولج 
: دیامرفیم وا  هب  سپ  دیوش  تشهب  لخاد  دنکیم  رما  روایب و  ار  وا  نیدـلاو  دـیامرفیم ، ناگتـشرف  زا  ياهتـشرف  هب  یلاعتو  كرابت  يادـخ 

2 . » وترب تسا  نم  تمحر  لضف و  زا  نیا 

 ... نوگمدنگ و نامشچ  خارف  اب  جاودزا  - 10

مه شناگدنب  رد  یئادـخ  تلـصخ  نیا  دراد ، تسود  ار  یئابیز  تسابیز و  دـنوادخ  لامجلا  ّبحی  ٌلیمج  هَّللا  ّنا  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد 
زا یکی  یئاـبیز  اریز  دوـشیم  دـنمهقالع  ددـنبیم و  لد  دـشاب ، عوـنره  سنجره و  زا  اـبیز  قوـلخم  هب  هشیمه  ناـسنا  تـسا ، هتفاـی  روـلبت 

؛» 3  » تسا هودنا  مغ و  هدنرب : نیب  زا  هدنیادز و  زیچ  هس  زا  یکی  تسادخ و  یئانثتسا  ياهتمعن 
67 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

ةرخألاب وو ...  نادنلب  وم  نایوبشوخ و  نامادنادیفس ، نایور ، هدنخ  نامشچ ، الهش  نایورابیز ، اب  تسا  هدش  دیکأت  تایاور  رد  رطاخ  نیدب 
. دیئامن تقد  دعب  ياه  لصف  ثیداحا  هب  دیزاسب !! دوخ  يارب  لآ  هدیا  یگدنز  دینک و  جاودزا  ناتروص ، شوخ  ناتریس و  شوخ  اب 

اوجّوزت دومرف : مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  دومرف : دـنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  شلاـجر : ضعب  زا  میـشا : نبا  کـلام  - 1
رگا دـینک  جاودزا  الاب : نایم  تشرد و  نساب  مشچ و  خارف  نوگمدـنگ و  يوناب  اب  اهرهم . ّیلعف  اهتهرک  نإـف  ۀـعوبرم  ءازجع  ءاـنیع  ءارمس 

«1 (. » مزادرپیم ار  شرهم  نم   ) نم ندرگ  هب  شرهم  دماین  تشوخ 
ناوناـب داـب  امـشرب  بجنأ . ّنّهنإـف  كاروـألا ، تاوذـب  مکیلع  دوـمرفیم : مالـسلا  هیلع  نسحلا  یبأ  مدینـش  تفگ : ةریغملا  نب  هَّللا  دـبع  - 2

«2 (. » نابیجن و   ) دنرت بسچلداهنآ  مادنا ، تشرد 
جاودزا یتساوخ )  ) هک ینامز  ءازجع . حـکناف  تحکن  اذإ  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  تفگ : هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  نب  دـمحأ  - 3

«3 . » نک جاودزا  لپوم ) لپوت   ) تشوگ رپ  فک  نز  اب  ینک 
اهظحی مل  ناف  نوللا ، ءارمس  نیبکنملا ، نیب  ام  ةدیعب  ضرألا  نم  ۀبیرق  ةأرما  جوزتیلف  هابلا  دارأ  نم  دومرف : مالـسلا  مهیلع  نینمؤملا  ریمأ  - 4

ار وا  رگا  دـنک  جاودزا  نوگمدـنگ  هناـش و  راـهچ  و  تماـق ) هاـتوک   ) نیمز هب  کـیدزن  مناـخاب  دـیامن  جاودزا  هدارا  سکره  اـهرهم  ّیلعف 
4 !!. » نم ندرگ  هب  شاهیرهم  دیدنسپن 

نایوبشوخاب جاودزا  - 11

جیوزت دارأ  اذإ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ناک  لاق : انباحصأ  ضعب  نع  هَّللا : دبع  یبأ  نب  دمحأ  - 1
68 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

هدارا رگا  اهبثعک . مظع  اهبعک  مرد  نإف  اهبعک  يرظنا  و  اهفرع ، باط  اهتیل  باط  ناف  اهتیل ، یّمـش  ۀثوعبملل : لاق  اهیلإ و  رظنی  نم  ثعب  ةأرما 
زین شدوخ  دـشاب  وبـشوخ  رگا  نکوب  ار  شندرگ  تشپ  دومرفیم : دـنک و  یـسر  رب  ار  رظن  دروم  نز  ات  داتـسرفیم  ار  ینز  تشاد  جاودزا 

1 . » تسا تشوگرپ  مه  شدوخ ...  دشاب  تشوگ  رپ  شیاپ  كزوغ  ای  دنب  رگا  تسا  وب  شوخ 

 .. مادنا و دیفس  اب  جاودزا  - 12

زا ءاضیب . ةأرما  نع  بوثلا  فشکی  نأ  لجرلا  ةداعـس  نم  لاق : مالـسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبأ  زا  شباحـصأ : ضعب  زا  حـلاص : نب  رکب  - 1
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«2 (. » دیامن جاودزا  مادنا  دیفس  نز  اب  ینعی   ) دنز رانک  ار  دیفس  نز  سابل  تسا  درم  یتخب  شوخ 
دیفـس و ناگدرب  نوب . نهیف  ناـکف  ءاـمدا  ءاـضیب و  يراوج  تبّرج  ّینا  لاـق : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  زاّزخلا )  ) زارخلا بویأ  یبأ  - 2

«3 . » دایز هلصاف  دوب  اهنآ  رد  مدومن ، هبرجت  ار  هنوگ  خرس 
ّنهیف  ) نُمیلا ّنهیف  نإف  قرّزلا  اوجّوزت  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  ینوکـس : - 3

. ۀکربلا ّنهل  ّناف  ًانُمی )
4 . » تسه تکرب  نمی و  اهنآ  رد  دینک  جاودزا  مشچ ) غاز   ) مشچ دوبک  نانز  اب 

! دنلب وم  نایور  هدنخ  اب  جاودزا  - 13

ةّرملا جّیهت  ءادوسلا  ةأرملاو  مغلبلا ، عطقت  ۀـلیمجلا  ةأرملا  ومرف د : مالـسلا ) هیلع   ) هَّللا دـبع  یبأ  زا  ات  شردـپ  زا  مساقلا : یبا  نب  دـمحم  - 1
«1 . » دروآ یم  ناجیه  هب  ار  هایس  ءارفص  هایس  نز  درب و  یم  نیب  زا  ار  مغلب  ابیز  نز  ءادوسلا .

کحـضت ةراـج  کـل  اـمأ  لاـقف : مـغلبلا  هـیلإ  اکـش  هـنأ  مالـسلا  هـیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  شباحـصا  ضعب  زا  دـیمحلا : دـبع  نـب  دـمحم  - 2
ارت هک   ) يرادن ور  هدنخ  زینک )  ) هدرب ایآ  دومرف : درک ! مغلب  زا  تیاکش  مغلبلا  عطقی  کلذ  ّنإف  اهذّختاف  لاق : ال ، تلق : لاق : ککحضت ؟) )

: متفگ دنادنخب !؟)
«2 . » درادیم رب  نایم  زا  ار  مغلب  هک  ریگب  ور  هدنخ  دومرف : هن ،

دحأ رعَّشلا  ّناف  اههجو  نع  لأسی  امک  اهرعش  نع  لأسیلف  جوزتی  نأ  مکدحأ  دارأ  اذإ  دومرف : مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم  - 3
(. وم تروص و   ) تسا یئابیز  ود  زا  یکی  وم  نوچ  دـیامن  وج  سرپ و  شیوم  زا  دـنک  جاودزا  تساوخ  امـش  زا  یـسک  تقوره  نیلاـمجلا .

«3»
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : مالسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  اضرلا : رابخأ  نویع  - 4

هتـسیاش اهنآ  راتفر  نوچ  دـییوجب ، نایورابیز  رد  ار  تکرب ) و   ) ریخ انـسح . نوکی  نأ  يرحأ  مهلاعف  ّنإف  هوجولا ، ناسح  دـنع  ریخلا  اوبلطا 
«4 (. » دبلط یم  ار  ندوب  وکین  و   ) تسا ندوب  ابیز 

، يراجلا ءاملا  یلإ  رظنلاو  ةرـضخلا ، یلإ  رظنلا  رـصبلا : نیلجی  ثالث  دومرف : مالـسلا  هیلع  لوا  نسحلا  یبأ  زا  دیمحلا : دـبع  نب  میهاربإ  - 5
، دهد الج  ار  مشچ  زیچ  هس  نسحلا . هجولا  یلإ  رظنلاو 

، نتسیرگن اههزبس  هب  - 1
، ناور بآ  هب  هاگن  - 2

70 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
«1 . » ابیز يور  هب  اشامت  و  - 3

ناتروص هایس  هک  تسا  نیا  روظنم  تسا  هدش  دیجمت  نایورابیز  زا  لصف  نیا  رد  فیرعت و  ناگدرچ  هایس  زا  تایاور  زا  یـضعب  رد  هّجوت :
دراد يرترب  ّتیزم و  نید  یب  يابیز  رب  رادم  نید  هایس  نینچمه  تسا و  رتمدقم  ازان  نایورابیز  زا  دولو 

دولو مناخاب  جاودزا  - 14

نیشناج لسن و  ياقب  هکنیا  تساه و  هناخ  ندوبن  روک  توس  دالوا و  ندروآ  دوجو  هب  جاودزا ، هداوناخ و  لیکشت  مهم  ياهتلع  زا  یکی 
؛ تسا رت  مهم  شیارب  زیچ  همه  زا  یمدآ  ره 

زا تسا  رـضاح  یتـح  دـنز و  یم  يرد  ره  هب  ار  دوخ  دوش ، یمن  راد  هچب  دـمهفب ، جاودزا  زا  دـعب  یتدـم  یـسک  رگا  هک  میاهدـید  ناوارف 
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؛ دشاب دوخ  زا  يراگدای  دنزرف و  ياراد  ات  درادرب  تسد  شا ، یتسه 
اب هک  تسا  هدـش  ناوارف  شرافـس  ناگرزب ، شیاـمرف  تاـیاور و  رد  هک  تسا  تهجنیدـب  دـنز ، یم  ار  لوا  فرح  یگدـنز  رد  دـالوا  سپ 

. دیامن روبع  ُلپ  نیا  زا  هتفگ و  یگدنز  دورد  هب  دوخ ، زا  یئاه  هناشن  نتشاذگ  اجب  اب  دوش و  جاودزا  هدنیاز  يوناب 
ًارکب اوجّوزت  دوـمرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  تفگ : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  زا  ملـسم : نب  دـمحم  زا  نیزر : نب  ءـالع  - 1

جاودزا ازان  يابیز  اب  دینک و  جاودزا  هدنیاز  هرکاب و  رتخد  اب  ۀـمایقلا . موی  ممألا  مکب  یهابأ  ّینإف  ًارقاع ، ۀـلیمج  ءانـسح  اوجّوزت  الو  ًادولو ،
«2 . » منکیم تاهابم  اهتما  هب  امش  اب  تمایق  رد  نم  دینکن 

اهجّوزت دومرف : يدرم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبأ  زا  يرفعجلا : رفعج  نب  نامیلس  - 2
مهئابآل نورفغتـسی  شرعلا  تحت  نادـلولا  نا  تملع  امأ  ۀـمایقلا  موی  ممألا  مکب  ٍهابُم  ّیناف  ًارقاع ، ءانـسح  ۀـلیمج  اهجّوزت  ـالو  ًادولو ، ءاءوس 

نم امنن ، تلصو  ابیز  ياهازان  اب  نک و  تلصو  هدنیاز  ناهایس  اب  نارفعز . ربنع و  کسم و  نم  لبج  یف  ةراس  مهّیبرت  و  میهاربإ ، مهنـضحی 
ایآ منکیم ، راختفا  امش  اب  اهتما  هب  تمایق  رد 

71 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
زا یهوک  رد  اراس  دـنکیم و  یتسرپرـس  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دـننکیم و  رافغتـسا  ناشناردـپرب  شرع  ریز  رد  ناـکدوک  ینادیمن 

«1 « .!؟ دیامنیم ناشتیبرت  ربنع ، کشم و 
لاقف یل ، ََدلَو  ّهناو ال  يدلُو ، ۀّلق  مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبأ  یلإ  توکش  تفگ : تسا  هتفگ  وا  هب  هک  یسک  زا  قلاخلا : دبع  نب  لیعامسإ  - 3

. ًادالوأ رثکأ  نّهنإف  حبق  اهیف  ةأرما  لاق : ءاءوسلا ؟ ام  و  كادف ، تلعج  تلق : ءاءوس  نوکت  نأ  کیلع  الو  ةأرما ، جوزتف  قارعلا  تیتأ  اذإ  یل :
نک جاودزا  ینزاـب  یتـفر  قارع  هب  هک  یتـقو  دوـمرف : مرادـن ، هچب  هک  نیا  مدرب و  تیاکـش  مدـالوا  یمک  زا  مالـسلا  هیلع  هَّللادـبع  یبا  هـب 

«2 . » دندالوارپ اهنآ  نوچ  دشاب ) یلِگدب  و   ) یتشز وا  رد  هک  ینز  دومرف : تسیچ !؟ ءآؤس  موش  تیادف  متفگ : دشابآؤس ، نک ) یعسو  )
، تشز لگدـب و ) نز  رگا   ) دـینادب رقاعلاءانـسحلا . نم  ّیلا  ّبح  ًادولو أ  تناک  اذا  ءاءوّسلا  ّنأ  اوملعا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  - 4

دییامرف تقد  دعب  ياهلصف  هب  « 3 . » تسازان يابیز  زا  رتبوبحم  نم  يارب  دشاب  هدنیاز 

! یناسک هچ  تلصو  زا  زیهرپ 

هراشا

یلیخ دیاب  نتفرگ ، نز  نداد و  رتخد  جاودزا و  ماگنه  تفگ ، میهاوخ  یئاهتبسانم  هب  زین  هدنیآ  رد  میاهتفگ و  ًارارک  هتشذگ  ياهلصف  رد 
دیدرگن ینامیشپ  تمادن و  راتفرگ  اهدعب  هک  درک  دیهاوخ  یگدنز  یصخش  هنوگچ  اب  دروآ  لمع  هب  یفاک  تقد  دوب و  رایشه 

ازان مناخاب  جاودزا  مدع  - 1

: تسا دنزرف  دالوا و  دوجو  اب  یگدنز : ماظن  يرادیاپ  يرارقرب و  میتفگ : لبق  لصف  رد 
تایاور رد  تهجنیدب  تسا ، شوماخ  هناخ  روک و  توس  هناخ  نآ  دوشن  دـنلب  شاهدـنخ ) هاوخ  هیرگ و  هاوخ   ) ياهچب يادـص  هک  ياهناخ 

ازان نز  اب  جاودزا  زا  دشاب و  ور  تشز  لگدب و  هچرگا  دنیامن  جاودزا  دولو  نز  اب  ناکما  دحرس  ات  تسا  نیا  رب  دیکأت  هدراو ،
72 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

. دییامن هجوت  دعب  لصفود  هب  دشاب  ابیز  لگشوخ و  هچرگا  دنزیهرپب 
یل ّنإ  هَّللا  ّیبن  ای  لاقف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  یلإ  لجر  ءاج  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  نانـس : نب  هَّللا  دبع  - 1
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فیک یخأ  ای  لاقف : هاخأ  یقل  بوقعی  نب  فسوی  ّنإ  اهجّوزت  ال  لاقف : رقاـع ؟ اـهّنکلو  اـهنید  اهنـسحو و  اـهلامج  ُتیـضر  دـق  یل  ّمع  ۀـنبا 
: لاقف يدعب !؟ ءاسنلا  جّوزت  نأ  تعطتسا 

: لاق لعفاف ، حیبستلاب  ضرألا  لقثت  ۀیرذ  کل  نوکت  نأ  تعطتسا  نإ  لاقف : ینرمأ  یبأ  ّنإ 
موی ممألا  مکب  رثاکم  ینإف  ادولو ، ءاءوس  جوزت  هل : لاقف  کلذ  لثم  هل  لاقف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلإ  دـغلا  نم  لـجر  ءاـجو 

: تفگ دمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شیپ  يدرم  ۀحیبقلا . لاق : ءاءوسلا ؟ ام  مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأل  تلقف  لاق : ۀمایقلا .
جاودزا وا  اب  دومرف : منک )؟ جاودزا  وا  اب  مهاوخیم   ) تسا ازان  اما  تسا  نید  لامج و  لام و  ياراد  مراد  یئومع  رتخد  نم  ادخ  ربمغیپ  يا 
لوغـشم و   ) ینک جاودزا  نم  زا  دـعب  تساوخ  تلد  هنوگچ  تفگ : درک و  تاـقالم  ار ) نیماـینب   ) شردارب بوقعی  نب  فـسوی  نوـچ  نکن 

نیا دیوگ ، ادخ  حیبست  هک  یـشاب  هتـشاد  ياهیرذ  نیمز  يور  رد  یناوتیم  رگا  دومرف : درک و  رما  ارم  مردپ  تفگ : يوش )!؟ تذل  شیع و 
؛ نکب ار  راک 

تاهابم اهتّما  هب  امـش  اـب  تماـیق  رد  نم  ریگب  هدـنیازو )  ) دولو نز  دومرف : زین  وا  هب  و  تفگ ، ار  ناـمه  دـمآ و  يدرم  زین  زور  نآ  يادرف 
دینک جاودزا  دشاب  مه  تشز  هچرگا  هدنیاز  نز  اب  ینعی   ) تشز دومرف : تسیچ ؟ ءآوس »  » مدیسرپ مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  زا  نم  منکیم ،

«1 (. » دیزیهرپب ابیز  يازان  نز  زا  و 
ۀباّدلاو و ةأرملا  یف  ثالث  یف  مؤشلا  لاقف : مالـسلا  هیلع  یبأ  دنع  مؤشلا  اورکاذـت  لاق : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  حـیجن : نب  دـلاخ  - 2

هـس رد  یموش  دومرف : دـش  وگتفگ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  اهیموش  هراب  رد  اـهمحر . مقع  و  اـهرهم ، ةرثکف  ةأرملا  مؤش  اـمأف  راّدـلا ،
«2 . » تیاور رخآ  ات  تسوا . مِحَر  یئازان  وا و  رهم  يدایز  نز ، یموش  اما  هناخ ، بکرم و  نز و  رد  تسازیچ 

دینادـب رقاعلا . ءانـسحلا  نم  ّیلإ  بحأ  ًادولو  تناک  اذإ  ءادوسلا  نأ  اوملعا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تفگ : نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  - 3
تسود نم  يارب  دشاب  هدنیاز  هایس  نز  رگا 

73 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
1 . » تسازان يابیز  نز  زا  رتینتشاد 

ریپ مناخاب  جاودزا  مدع  - 2

ندب زیچ  هس  زئاجعلا . حاکن  و  نلتق .... : امبر  ندبلا و  نمدهی  ۀثالث  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم  - 1
«2 . » ریپ نز  اب  جاودزا  و  دشُکیم ...  اسب  يا  دشکیم و  يدوبان ) یهابتو و   ) یناریو هب  ار 

ندبلا نلزهی  ۀثالث  دومرف : تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبا  زا  تفگ : نساحملا )  ) باتک رد  یقربلا  هَّللا  دبع  یبأ  نب  دمحأ  - 2
و تفگ : هکنیا  ات  دربیم - گرم  ماک  هب  اسب  يا  دـنکیم و  ناوتانو )  ) رغـال ار  ندـب  زیچ  هس  زئاـجعلا  حاـکنو  لاـق : نأ  یلإ  نلتق - اـمبر  و 

3 . » ریپ نانز  اب  جاودزا 

ناونابنیرتدب - 3

. دیئامرف هجوت  تساهنآ  ياههناشن  نانز و  نیرتدب  نتسناد  تبون  الاح  دش ، يرپس  یئاهراتفگ  تشذگ و  یتایاور  نانز ) نیرتهب   ) لصف رد 
: فانصأ ۀعبرأ  ءاسنلا  دومرف : مالسلا  امهیلع  شردپ  زا  دمحم  نب  رفعج  زا  دایز : نب  ةدعسم  - 1

؛ دنا فنص  راهچ  اهنز  ٌلِمَق . ٌّلغ  ّنهنم  ٌعَمْقُم و  ٌبْرَک  ّنهنمو  ٌعَمُْجم ، ٌعماج  ّنهنم  و  ٌَعبُْرم ، ٌعیبر  ّنهنمف 
راهب راهب ، دـننام  و  ، ) دریذـپیم لد ) ناجاب و  دایز  ای  مک   ) یهد وا  هب  يزیچ  رگا  دـیامن و  تداش  ینک  هاگن  وا  هب  تقو  ره  هک  ینز  فلا -

؛) دنکیم راهب  هشیمه  ار  یگدنز  نیرفآ و 
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74 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
؛) دریگیم دوخ  رپ  لاب و  ریز  ار  هداوناخ  ياضعا  و   ) دشاب تکرب  اب  هدننک و  عمج  دوخ  رود  هب  هدنروآ و  درگ  ب -

؛) دشاپیم مه  زا  ار  یگدنز  هداد و  يرارف  دوخ  رود  زا  ار  همه   ) دشاب زادنارب  هشیر  روآ و  يراتفرگ  ج -
«1 (. » دناوخیم ار  یبایماک  یشوخ و  هحتاف  هدروآ و  رد  اپ  زا  دروخیم و  هروخ  لثم  ار  یمدآ  و   ) دبسچیم ندب  هب  شپش  هنک و  دننام  د -

یف ۀلیلّذلا  مکئاسن ؟ رارشب  مکربخا  الأ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  مدینـش  تفگ : هَّللا  دبع  نب  رباج  زا  ةزمح : یبأ  - 2
و هلوق ، عمـستال  رـضح ، اذ  هعم  ناصحلا  اهلعب ، اهنع  باـغ  اذا  ۀـجّربتملا  حـیبق ، نم  عّروتتـال  یتلا  دوقحلا  میقعلا  اـهلعب ، عم  ةزیزعلا  اـهلهأ ،

نیرتدب مهدن  ربخ  امـش  هب  ایآ  ًابنذ  هل  رفغتال  ًارذع و  هنم  لبقتال  و  اهبوکر ، دنع  ۀبعـصلا  عّنمت  امک  هنم  تعّنمت  اهب  الخ  اذإ  و  هرمأ ، عیطتال 
!؟ ار ناتنانز 

؛ شورف رخف ) و   ) زیزع رهوش  اب  هناخ ) رد   ) تسا و لیلذ  شاهداوناخ  نایم  رد  هک ) ینز  - ) 1
؛ دزیهرپن اهیتشز  زا  هک  يزوت  هنیک  ازان و  - 2

باجح اب  شرهوش  روضح  رد  و  دـهد ، رارق  مدرم )  ) دـید رد  ار  دوخ  هدومن و ) يرد  هدرپ  هدرک و  شیارآ   ) شرهوش تبیغ  ناـمز  رد  - 3
؛ دنک هولج 

؛ دربن نامرف  وا  زا  دشابن و  ونش  فرح  - 4
«2 (. » درذگن رد  شیاطخ  زا  و   ) دریذپن وا  زا  ار  يرذع  چیه  دیامن و  تعنامم  رهوش ) یکیدزن  زا  ، ) شومچ بکرم  دننام  هاگتولخ  رد  - 5

75 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
لبق ینبیشت  ةأرما  نم  کب  ذوعأ  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ءاعد  نم  ناک  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  ینوکـس : - 3

، يریپ نامز  ندیسر  زا  شیپ  ارم  هک  ینز  ّرش )  ) زا مربیم  هانپ  وت  هب  ایادخ  دوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياهاعد  زا  یبیـشم .
«1 (. » دروآ ناغمرا  هب  دیامن و  لیمحت  نم  يارب  سر  دوز  يریپ  و   ) دنک مریپ 

یف ۀلیلذلا  ۀیصاعلا ، ۀجوجللا  ۀسنّدلا  ةرفقملا  مکئاسن  رارش  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : نانـس  نب  هَّللا  دبع  - 4
زابجلو و هدولآ  و  هرهب ) یب  کشخ و  و   ) ریابامـش ناـنز ، نیرتدـب  هریغ . یلع  كولهلا  اـهجوز ، یلع  ناـصحلا  اهـسفن ، یف  ةزیزعلا  اـهموق ،

هدنوش میلست  دوز  و   ) مرن نارگید  رب  رادهگن و  دوخ  شرهوشرب ، و  دشاب ، زیزع  يدنسپدوخ  رد  لیلذ و  دوخ  لیماف  رد  هک  تسا  رگنایصع 
«2 !(. » دوش

ةوسن ۀنمزألا ، ّرش  وه  ۀعاسلا و  بارتقاو  نامزلا  رخآ  یف  رهظی  دومرف : یم  مدینـش  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریمأ  زا  دیوگ : ۀتابن  نب  غبـصا  - 5
تالحتـسم تاذـللا ، یلإ  تاعرــسم  تاوهــشلا ، یلإ  تـالئام  تـالخاد  نـتفلا  یف  تاـجراخ  نیّدـلا  نـم  تاـجّربتم  تاـیراع  تافــشاک 

دوخ تخل و  هفـشکم و  نانز  دوش  یم  رهاظ  تساه ، نامز  نیرتدـب  هک  تمایق  کیدزن  نامّزلارخآ و  رد  تادـلاخ  منهج  یف  تاـمرحملا ،
ار اهمارح  مارح )  ) ياهتذل رب  هدنریگ  تعرـس  ینارتوهـش و  هب  هدننک  لیم  هدـنوش ، لخاد  اههنتف  رب  هدـنور و  نوریب  نید  زا  هدـنهد ، ناشن 

«3 !. » دوب دنهاوخ  نازوس  هشیمه  منهج  رد  لامعا ) نیا  تیاهن   ) لالح و
نم لئامشلا  یف  ههبشی  نبا  هل  ناکو  لاملا ، ریثک  لقاع  لجر  لیئارسإ  ینب  یف  ناک  دومرف : مالسلا  هیلع  رفعج  یبأ  زا  یلامث ، هزمح  یبا  - 6

کلذ انأ  ریبکلا  لاق  َیّفُُوت  اّملف  مکنم ، دحاول  یلام  اذه  مهل : لاق  ةافولا  هترـضح  اّملف  ۀـفیفع  ریغ  ۀـجوز  نم  نانبا  هل  ناکو  ۀـفیفع ، ۀـجوز 
يرـسپ نمادـکاپ  نز  زا  وا  دوب و  يرادـلوپ  دـنمدرخ و  درم  لیئارـسا  ینب  رد  کلذ ، انأ  رغـصألا : لاقو  کلذ ، انأ  طسوألا : لاـقو  دـحاولا ،

كاپان نز  زا  رسپ  ود  دوب و  شدوخ  هیبش  هک  تشاد 
76 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

!، تشاد
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نآ تفگ : گرزب  ردارب  درک  تافو  هک  یتقو  تساهامـش ، زا  یکی  هب  قلعتم  نم  لاـم  نیا  تفگ : اـهنآ  هب  دیـسر  ارف  شگرم  هک  یماـگنه 
؛ منم تفگ : مه  کچوک  منم و  تفگ : یطسو  ردارب  منم و  یکی 

ًاریبک ًاخیـش  اوأرف  مهنم  دحاو  یلإ  اوهتناف  ثالثلا  ةوخإلا  مانغ  ینب  یلإ  اوقلطنا  ئـش  مکرمأ  یف  يدنع  سیل  لاق : مهیـضاق  یلإ  اومـصتخاف 
ثلاثلا یلع  اولخدف  یّنم ، ربکألا  یخأ  اولس  لاقف : لهک  خیش  جرخف  هیلع  اولخدف  هولأسأف ، ینم  ربکأ  وهف  نالف  یخأ  یلإ  اولخدا  مهل : لاقف 
هؤوست ءوس  ةأرما  هل  ّنإو  رغـصألا  وه  الوأ  هومتیأر  يذـلا  یخأ  امأ  لاقف : مهل )  ) ًانّیبم ّمث  مهلاح  نع  ًالّوأ  هولأسف  رغـصأ  رظنملا  یف  وه  اذإـف 

، بابـشلا کسامتم  وهف  هّرـست  هؤوست و  ۀـجوز  هدـنع  ّناف  یخأ  یناثلا  امأ  و  هتمرهف ، هیلع  هل  ربص  ءالبب ال  یلتبی  نأ  ۀـفاخم  اهیلع  ربص  دـقو 
هعفارم يارب  یـضاق  شیپ  سپ  کسامتم ، اهعم  یبابـشف  ینتبحـص  ذـنم  طق  هورکم  اهنم  ینمزلی  مل  ینؤوست  الو  ینّرـست  یتجوزف  اـنأ  اـمأو 
دندـید دـنتفر  یکی  شیپ  فورعم ،)  ) ردارب هس  شیپ  مانغا  ینب  هفیاط )  ) رد دـیورب  میوگب  مرادـن  يزیچ  نم  هراب  نیا  رد  تفگ : وا  دـنتفر ،

یلاسنایم درم  دندید  وا  شیپ  دنتفر  دینک ، لاوس  وا  زا  ینالف  مگرزب  ردارب  شیپ  دیورب  تفگ : دـنتفگ ) ار  هیـضق   ) تسا یلاسگرزب  درمریپ 
زا لوا  دندرک و ) بجعت   ) دیآ یم  رظن  هب  رتکچوک  همه  زا  دندید  وا  شیپ  دـنتفر  نم ، زا  رتگرزب  ردارب  شیپ  دـیورب  تفگ : دـمآ و  نوریب 

؛ دندومن نایب  ار  دوخ  نایرج  سپس  تسا !؟ هنوگچ  هیضق  نیا  هک  دندیسرپ  اهنآ  دوخ  لاح 
وا دـنک و  یم  يراتفردـب  وا  اـب  هک  دراد  يدـب  نز  نوـچ  اـما  تساـم  کـچوک  ردارب  وا  تسا  تسرد  دـیدید  لوا  هک  يردارب  اـما  تفگ :
هک هتخادـنا  زور  نآ  هب  و   ) هدوـمنریپ ار  وا  دـشاب و  لـمحت  لـباق  ریغ  هک  دـیآ  راـتفرگ  وا  زا  رتدـب  يـالب  هب  اداـبم  هک  دـیامن  یم  شلمحت 

(!. دیدید
تیذا ارم  تقو  چـیه  هک  مراد  ینز  نم  یلو  تسا ) هدـنام  لداعتم   ) هک دـیامن  یم  لاحـشوخ  نیگمغ و  ار  وا  هک  دراد  ینز  یمود  ردارب  و 

!. تسا هدنام  ملاس  وا  رطاخ  هب  ما  یناوج  تسا و  هدناسرن  یبیسآ  ارم  وا  میدرک ، جاودزا  هک  يزور  زا  درادیمهگن و  داش  دنک و  یمن 
اهوقرحأو هماظع  اوجرختساو  هربق  اورثعبو  ًالّوأ  اوقلطنا  مکیبأ  ثیدح ، وه  يذلا  مکثیدح  امأو 

77 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
ربق اورثعبت  ال  ریغـصلا : مهل  لاق  کلذب  اّمه  نأ  املف  لواعملا  ناوخإلا  ذخأو  هیبأ  فیـس  یبصلا  ذـخأف  اوفرـصناف  مکنیب . یـضقأل  اودوع  مث 

: لاقف یضاقلا  یلإ  اوفرصناف  یتّصح  امکل  عدأ  انأو  یبأ 
اب امـش  تشذگرـس  اماو  ریغـصلا . یلع  لخد  امک  ۀّقرلا  نم  امهلخدل  هینبا  اناک  ولف  لاملا ، ذـخ  ریغـصلل : لاقف  لاملاب  ینوتئا  اذـه ، امکعنقی 

؛ میامن تواضق  امش  نایم  رد  ات  دیدرگرب  دینازوسب و  هدروآ و  رد  ار  شیاه  ناوختسا  دیفاکشب و  ار  وا  ربق  لوا  دیورب  ناتردپ ،
ار مردپ  ربق  تفگ : کچوک  ردارب  دنفاکشب ، ار  ربق  ات  دنتشادرب  گنلک  ردارب  ود  نآ  تشادرب و  ار  ردپ  ریشمش  کچوک  ردارب  دنتشگرب و 

، مدومن را  ذگاو  امش  هب  ار ) مردپ  ثرا   ) قح نم  دیفاکشن و 
ردارب هب  تسا ! یفاک  مکح  نایب  يارب  هصق  نیا  دـیروایب  ار  ردـپ  لاـم  داد  روتـسد  یـضاق  دـنتفگ : ار  ناـیرج  دنتـشگرب و  یـضاق  يوس  هب 

«1 . » تخوس یم  ناشلد  رت  کچوک  دننام  دندوب ، وا  نادنزرف  مه  اهنآ  رگا  اریز  تسوت  يارب  لام  تفگ : کچوک 
«2 !. » تسا دب  نز  اهزیچ  نیرتدب  ءوّسلا  ةأرملا  ءایشألا  ّرش  مالسلا : هیلع  دومرف  و  - 8

. دشیم هدیتسرپ  قح  هب  دنوادخ  دوبن ، فرحنم ) دب و  ي   ) اهنز رگا  ًاّقح . ًاّقح  ُهّللا  َِدبَُعل  ءاسنلا  ول ال  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  زا  - 9
3»

نمشد نیرتكانرطخ  - 4

زا رتكانرطخ  بتارم  هب  دنکب ، یگدنز  مه  اب  دشاب و  ترانک  رد  زور  بش و  هک  ینمشد  نوچ  دشاب  شنمشد  مدآ  رـسمه  هک  دنکن  ادخ 
زا عافد  يارب  دوش ، هدـید  ترب  رود و  رد  رگا  رایـشوه ، يرذـح و  رد  هشیمه  یمّود  زا  اریز  دـیامن  یگدـنز  وت  زا  رود  هک  تسا  ینمـشد 
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، دریگب دـب  میمـصت  وت ، هیلع  رب  هاـگ  ره  يزیخ ، تفا و  رد  وا  اـب  تقو ، یب  تقو و  راکـشآ و  ناـهن و  رد  نوچ  یلّوا ، اـما  ياهداـمآ ، دوـخ 
نیرتدـب و شرهوش  يارب  نز  رهوش ، نز و  نایم  قیمع  فالتخا  تروص  رد  هک  تسا  تهجنیدـب  دـیامن ، ءارجا  تقو ، عرـسا  رد  دـناوتیم 

. دیآیم باسح  هب  نمشد  نیرتبلاغ 
78 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

هّللا ّناف  اورفغت  اوحفصت و  اوفعت و  نا  مهورذحاف و  مکل  ًاّودع  مکدالوأ  مکجاوزأ و  نم  ّنا  اونمآ  نیّذلاهّیأ  ای  : » دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
وفع رگا  و  دیشاب ؛ رذحرب  اهنآ  زا  دنتـسه  امـش  نانمـشد  ناتنادنزرف  ناتنارـسمه و  زا  یـضعب  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  ٌمیحر  ْروفغ 

«1 .« » تسا نابرهم  هدنشخب و  دنوادخ  هک  ارچ  دشخبیم ) ار  امش  ادخ   ) دیشخبب دیشوپب و  مشچ  دینک و 
«2 !. » تسا دب  رسمه  نانمؤم  نمشد  نیرتزوریپ  ءوّسلا . ۀجوز  نینمؤملا  ءادعأ  بلغأ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 1
رسمه نمؤم ، يارب  اهنمشد  نیرت  بلاغ  ءوسلا . ۀجوز  نمؤملل  ءادعألا  بلغأ  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  نانـس : نب  هَّللا  دبع  - 2

3 . » تسا دب 

! نادرم نیرتدب  نیرتهب و  - 5

!. دراد یتاشیامرف  اهنآ  نتخانش  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ینادب ، مه  دراد و  دوجو  ینابوخ  مه  نایاقآ ، ناوناب و  نایم 
حمّـسلا یقّنلا  یقّتلا  مکلاجر  ریخ  نم  ّنإ  لاق : هَّللا ، لوسر  ای  یلب  انلق : مکلاجر ؟ رایخب  مکربخا  الأ  دومرف : یثیدح  نمـض  رد  ادـخ  لوسر 
مکلاجر ّرـش  نم  ّنإ  لاقف : یلب  انلقف : مکلاجر ؟ رـشب  مکربخا  الأ  لاق : مث  هریغ ، یلإ  هلایع  ئجلی  الو  هیدلاوب ، ّربلا  نیفرّطلا ، میلّـسلا  نیّفکلا 

مهد ربخ  امـش  هب  ایآ  هیدلاوب . قاعلا  هریغ ، یلإ  هلایع  ئجلملا  هدبع ، هلهأ و  براضلا  هدفر ، عناملا  هدـحو ، لکآلا  شحافلا ، لیخبلا  تاهبلا 
فرط ودره  زاب و  تسد  فاص و  راـکزیهرپ و  امـش ، نادرم  نیرتهب  دومرف : ادـخ ، لوسر  يا  یلب  میتفگ : ناـتنادرم !؟ نیرتهب  تافـص )  ) زا

؛) دهدن رارق  تسدریز  و   ) دزاسن راداو  نارگید  هانپ  هب  ار  دوخ  لایع  و  دشاب ، راکوکین  نیدلاو  هب  دوجولاملاس 
: دومرف ادخ ، لوسر  يا  یلب  میتفگ : مهدن ؟ ربخ  ناتنادرم  نیرتدب  هب  ایآ  دومرف : سپس 
زا هدنوش  عنام  هدنروخ و  اهنت  هدیرد و  لیخب و  هدنیوگ و  ارتفا  امش ، نادرم  نیرتدب  زا 

79 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
1 . » دراپسب نارگید  هب  ار ) دوخ  ناتسد  ریز  و   ) لایع دشاب و  شراکتمدخ  نز و  هب  هدننز  کتک )  ) و دسرن ) یسک  هب  شریخ   ) شریخ

! یلیماف جاودزا  تهارک  - 6

، تسا هدمآ  هنوگود  تایاور  یلیماف ، جاودزا  اب  هطبار  رد 
، بوخ تسا و  بحتسم  - 1

کلملا جاتب  هَّللا  هجّوت  محرلا  ۀلصل  هَّللا و  جّوزت  نم  دومرف : مالسلا  امهیلع  نیدباعلا  دیس  نیسح  نب  یلع  تفگ : نیسح  نب  یلع  نب  دمحم 
رادـجات ار  وا  تمارک  کـلم و  جاـت  اـب  دـنوادخ  دـنک ، جاودزا  يدـنواشیوخ ) و   ) ْمِحَر مارتـحا  هب  ادـخ و  رطاـخ  هب  سکره  ۀـمارکلاو .) )

«2 . » دیامنیم
، عونمم تسا و  هورکم  - 2

جاودزا ناکیدزن  نیرتکیدزن  اب  ًافیحن . يا  ًایواض  جرخی  دلولا  ّناف  ۀبیرقلا  ۀبارقلاوحکنتال  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
«3 . » دیآیم ایند  هب  ناوتان  فیعض و  هچب  اریز  دینکن 

!، دراد تراظن  یگدنز  دُعب  کی  هب  مادک  ره  الاب ، تیاور  ود  نومضم 
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فطاوع هزاریـش  ندش  هراپ  يرابت و  لیا و  ریجنز  نتـسسگ  زا  يریگولج  و  یئابرقا ، یلیماف و  یگدـنز  هب  ندیـشخب  ماکحتـسا  يارب  یلوا :
. دشابیم یگداوناخ 

اریز دوش ،! یم  رجنم  قالط  هب  ًاتیاهن  هک  دشابیم  يدعب  راوگان  ياهدمایپ  زا  يریگشیپ  و  یگشزپ ، یگیتینژ و  لئاسم  تیاعر  يارب  یمود :
ندـمآ دوجو  هب  صقان  لولعم و  هب  دراوم ، زا  یخرب  رد  یلیماف  جاودزا  هک  تسا  هدرک  تباث  یعاـمتجا ، ياـههبرجت  یملع و  ياهـشیامزآ 

درف کی  ياریذپ  هعماج  مه  نوگانوگ و  ياهیتحاران  راتفرگ  رمع ، نایاپات  نیدلاو  مه  هجیتن  رد  هک  دوشیم  یهتنم  وا  ینهذ  دـنک  هچب و 
!!. دوب دهاوخ  هعماج  لولعم 

ملع و تفرشیپ  دنبای ، یئاهر  لضعم  نیا  زا  ناگدننک ، جاودزا  هکنیا  يارب  لح : هار 
80 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
؛ تسا هدومن  لح  ار  هلئسم  ینونک  تاشیامزآ 

هداد و ماجنا  ار  مزال  تاشیامزآ  تامادقا ، همه  زا  شیپ  رـسدرد ، نودب  دنناوتیم  دنروخب ، دنویپ  لیماف  دارفا  اب  دـنراد  تسود  هک  یناسک 
. دیاین رابب  ینامیشپ  تمادن و  ًادعب  ات  دنورب ، یگدنز  لابقتسا  هب  تحار  لایخ  اب 

دوشیم هتشادرب  زین  اهجاودزا  هنوگ  نیا  تهارک  دوش  لح  شیامزآ  ریسم  زا  هلأسم  نیا  رگا  سپ 

راوخبارش هب  رتخد  ندادن  - 7

ینید بصعت  تریغ و  یمک  شنید ، زا  عافد  ظفح و  يارب  دـشاب ، هدـننک  لمع  دـنبیاپ و  شنید  تاروتـسد  هب  تسا  مزـال  یناملـسم  ره  رب 
باوج وا  هب  دیابن  یتاهج  هظحالم  اب  دشابن ، تیمالـسا  تناید و  دنب  ياپ  اما  درک  يراگتـساوخ  وا  رتخد  زا  یـسک  رگا  سپ  دـشاب ، هتـشاد 

زارط مه  وـفک و  مه  وا  رتخداـب  هدراو ، تاـیاور  ربارب  مه  و  دنتـسین ، مه  فـیدر  رد  ینید  رظن  زا  هک  نیا  تهج  زا  مه  اریز  دـهد ،! تـبثم 
اهداسف و ياهرد  شیراوخ  بارش  دیلک  اب  لقعیال ، تسم و  درف  کی  نوچ  تشاد ، دهاوخ  رامش  یب  راوگان  ياهدمایپ  هدنیآ  رد  تسین و 

!. داد دهاوخ  رجض  ار  اهنآ  میاد  شا ، یگدنز  تامیالمان  اب  هدومن و  زاب  شاهداوناخ  دوخ و  يورب  ار  اهرش 
کی اب  دـناوتیم  هنوگچ  ناملـسم  صخـش  کی  بیاعم ، نیا  نتفرگرظنرد  اب  هک ، رگید  هدـشن  ینیب  شیپ  ياهيراتفرگ  لیاسم و  اـههد  و 

. دیامن تلصو  ربخ ، یب  ادخ  زا  نید و  زا  رود  راوخ  بارش  درف 
هب ار  شرتخد  سکره  اهمحر . عطق  دـقف  رمخ  براـش  نم  هتمیرک  ّجوز  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  وبأ  زا  اـت  دـمحم  نب  دـمحأ  - 1

: تفگ مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  شباحـصا : ضعب  زا  ریمع : یبأ  نبا  - 2 تسا ». هدرک  مِحَر  عطق  وا ) هرابرد   ) دنک جـیوزت  راوخ  بارش 
اذا داعیال  ثّدـح و  اذا  قّدـصیال  عفـش و  اذا  عّفـشیالو  َبَطَخ  اذإ  ُجَّوُزی  رمخلا ال  براش  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

هک یتقو  دوشیمن  هدرک  جیوزت  راوخبارش  ۀنامأ . یلع  نمتؤیال  ةزانج و  دهشیال  ضرم و 
81 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

تفگ ینخس  رگا  دوشن و  هتفریذپ  وا  تطاسو  و  دیهدن ) رتخد  وا  هب  دیآ  يراگتـساوخ  يارب  رمخلا  براش  رگا  ینعی   ) دومن يراگتـساوخ 
«1 . » ددرگن نیما  یتناما  هب  دورن و  ياهزانج  عییشت  هب  دوشن و  قیدصت 

یلع هَّللا  اهمّرح  اـم  دـعب  رمخلا  برـش  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  عیبّرلا  یبا  زا  - 3
یلع نمتؤی  ةزانج و ال  دهـشیالو  ضرم  اذا  داع  ـال  ثّدـح و  اذا  قدـصیالو  عفـشاذا ، عفـشیال  بطخ و  اذا  جّوزی  نأ  لـهأب  سیلف  یناـسل ،

هک یناـمز  درادـن  یگتــسیاش ،) و   ) تـیلها سپ  تـسا ، هدرک  مارح  نـم  ناـبز  اـب  دـنوادخ  هـکنآ  زا  دـعب  دروـخب  بارــش  سکره  ۀـنامأ .
ياهزانج عییشت  هب  دوشن و  تدایع  دش  ضیرم  دوشن و  قیدصت  شراتفگ  دننکن و  لوبق  ار  شتعافش  دنهد ، رتخد  وا  هب  دومن ، يراگتساوخ 

2 . » ثیدحرخآ ات  ددرگن  نیما  یتناما  هب  دشابن و  رضاح 
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دیهدن رتخد  ناقالخا  دب  هب  - 8

يوخ قـلخ و  ياراد  جوز  ود  ره  یگدـنز ، نارذـگ  رد  رگا  تسا ، یگدـنز  نارود  هدـننک  نییعت  يدـیلک و  مهم  لـیاسم  زا  یکی  قـالخا 
، دشاب دنسپان  تریس  دب و  قالخا  ياراد  اهنآ  يودره  ای  یکی  رگا  و  دوب ، دهاوخ  اراوگ  نیریش و  ناشیارب ، یگدنز  نآ  دنـشاب ، هدیدنـسپ 
لآ و هدـیا  ناـتیارب  تلاـح  ود  نیا  زا  کـی  مادـک  دـینک  رکف  ـالاح  تشاد ، دـهاوخن  یموهفم  اـنعم و  تشز و  ناـشیارب  یگدـنز  تروص 

. تسا شخب  تیاضر 
: لاق ءوس ، هقلخ  یفو  یتنبا )  ) ّیلإ بطخ  دق  ۀبارق  یل  ّنا  متشون : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نسحلا  یبا  هب  تفگ : یطـساو  راشب  نب  نیـسح  - 1

دب رگا  دومرف : تسا ! قالخا  دـب  اما  تسا  هدومن  يراگتـساوخ  ار  مرتخد  مناکیدزنزا  یکی  هک  یتسردـب  قلخلا . ئّیـس  ناـک  نإ  هجّوزت  ـال 
3 . » هدن رتخد  وا  هب  تسا ، قالخا 

!! دینکن جاودزا  مهف  مک  ناوناباب  - 9

رـسمه هدـنیآ ، نادـنزرف  يارب  دوخ و  رمعلا  مادام  یگدـنز  يارب  هک  تسا  هتـشذگ  نازیزع  رظن  زا  ًارارک  باتک  نیا  فلتخم  ياهلصف  رد 
؛ دوشن ینامیشپ  تمادن و  بجوم  هک  دیامن  باختنا  نیرفآ  يداش  هدیمهف و  هتسیاش و 

. دوب دهاوخ  هدنیآ  رد  تمادن  زراب  قادصم  زا  يراتفر ، یقالخا و  لداعتم  ان  مهف و  مک  يوناب  اب  جاودزا  هک  میناد  یمو 
اهدلوو ءالب ، اهتبحـص  نإف  ءاقمحلا  جیوزتو  مکاّیا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریمأ تفگ : مالـسلا ) هیلع   ) هَّللا دبع  یبا  زا  ینوکـس ، - 1

«1 !. » دش دنهاوخ  عیاض  شنادنزرف  الب و  وا  ینیشنمه  اریز  دییامن  جاودزا  نادان  نانز  اب  ادابم  عایض .
. عابض اهدلوو  عایض  اهتبحص  ناف  ءاقمحلا  جّوزتو  مکاّیإ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 2

2 . » دنوش یم  تفص  راتفک  شنادنزرف  هدننک و  عیاض  وا  ینیشنمه  انامه  دینک  جاودزا  ندوک  نزاب  ادابم 

! هناوید مناخاب  جاودزا  تهارک  - 10

لجّرلا زا  دومن : لاؤس  وا  زا  ام  باحصا  یضعب  تفگ : مالـسلا ) هیلع   ) رفعج یبأ  زا  ملـسم ، نب  دمحم  هناوید ! مناخاب  جاودزا  تهارک  - 10
الو اهأطی  نأب  سأب  الف  ۀـنونجم  ۀـمأ  هدـنع  تناک  نإ  نکلو  ال  لاق : ۀـنونجم ؟ یهو  اهجّوزتی  نأ  هل  حلـصیأ  ءانـسحلا  ةأرملا  هبجعت  ملـسملا 

جاودزا وا  اـب  تسا  تحلـصم  اـیآ  تسا  هدرک  هدز ) تفگـش  و   ) هجوـت بلج  ار  وا  هناوـید ) ي   ) اـبیز نز  هک  یناملـسم  درم  اهدـلو . بلطی 
3 . » دنرواین دنزرف  اما  دوش  رتسب  مه  وا  اب  دناوت  یم  دشاب  هناوید  دیرخرز و )  ) هدرب وا  شیپ  رگا  یلو  هن  دومرف : دیامن !؟

! روخن ار  لامج  لام و  بیرف  - 11

، شردـپ تیـصخش  یئاراد و  وا و  لانم  لاـم و  اـی  نز ، یئاـبیز  دـننکیم  ناـمگاه  ناـسنا  زا  یهورگ  روخن ! ار  لاـمج  لاـم و  بیرف  - 11
ناـغمرا هب  وا  يارب  ار ، يرـسدرد  یب  هغدـغد و  یب  یگدـنز  دـنک ، جاودزا  يرتـخد  اـی  نز  نینچ  اـب  رگا  دروآیم  تداعـس  یتخبـشوخ و 

ناشن ًاقیقد  تسا و  هدرک  تباث  ار  نیا  فالخ  اههداوناخ ، عون  نیا  نتفرگ  رظن  ریز  عماوج و  نارذـگ  رد  تقد  هبرجت و  اـما  دروآ ! دـهاوخ 
(. دیئامن هجوت  لیذ  تایاور  هب  ! ) تسیرگید ياج  رد  تداعس  هکلب  نیا » هنو  تسنآ  هن  هار  ناربخ  یب  يا   » هک تسا  هداد 

اذإو کلذ ، یلإ  لّکُو  اهلامل  وأ  اهلامجل  ةأرملا  لجرلا  جّوزت  اذإ  لاق : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  مکح : نب  ماـشه  زا  ریمع : یبا  نبا  - 1
، دوش هدرپس  لامج ) لام و   ) نآ هب  دریگب ، شا  یئاراد  یئابیز و  رطاخ  هب  ار  ینز  درم  هک  ینامز  لامجلاو . لاملا  هَّللا  هقزر  اهنیدـل  اـهجّوزت 

هولج رتاراد  رتابیز و  همه  زا  وا  رظن  رد   ) دهدیم لامج  لام و  وا  هب  دنوادخ  دیامن ، جاودزا  شا  يرادنید  يارب  رگا  اما  دـنیبیمن ) يریخ  )
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«1 (. » دوش رگ 
هب ینز  اب  سکره  هیلع . ًالابو  اهلامج  هَّللا  لعج  اهلامجل  ةأرما  جّوزت  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دیوگ : شباتک  رد  سارف  یبأ  نب  ماّرو  - 2

«2 . » دهد رارق  يراتفرگ ) هیام  و   ) لابو شیارب  ار  وا  لامج  دنوادخ  دنک ، جاودزا  شلامج  رطاخ 
ّهنأ ریغ  لالح  لامب  ًالالح  ةأرما  حـکن  نم  دومرف : تسا ، هدرک  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  لامعألا :) باـقع   ) رد - 3
هب يوهی  مث  منهج ، ریفش  یلع  اهنم  عتمتـسا  ام  ردقب  هَّللا )  ) هماقأ و  ًاناوه ، الذ و  ّالإ  کلذب  هَّللا  هدزی  مل  ًۀعمـسو )  ) ًاءایرو ًارخف  هب )  ) اهب دارأ 

هدارا یـشورف  رخف  یئامندوخ و  زج  جاودزا ) نیا  زا  یلو   ) دـنک جاودزا  لالح  لاماب  لالح و  قیرط  زا  ینز  اب  سکره  ًافیرخ . نیعبـس  اهیف 
سپـس دنکیم و  تشادزاب  مّنهج  رانک  رد  هدرب  هرهب  وا  زا  هک  ياهزادنا  هب  دنوادخ  يراوخ و  ّتلذ و  رگم  دنیبیمن  جاودزا  نیا  رد  دنکن ،

داتفه
84 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

«1 . » دوش یم  بذعم ) و   ) ریزارس زارد ) نایلاس   ) فیرخ
لوسر لاقف  حاکنلا ، یف  هرمأتـسی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لجر  یتأ  دومرف : مالـسلا  هیلع  رفعج  وبأ  تفگ : ملـسم  نب  دمحم  - 4

راک رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  يدرم  كادـی . َْتبَِرت  نیدـلا  تاذـب  کیلع  حـکنا و  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا 
«2 (. » ینیب رامشیب  ریخ  و   ) دوش دولآ  كاخ  تناتسد  نید ، نابحاص  دابوترب  نک و  جاودزا  دومرف : درک ؟ تروشم  جاودزا 

سک ره  لاملا . کلذ  یلإ  هَّللا  هأجلأ  اهلام  دیری  ةأرما  جّوزت  نم  دومرفیم : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  ابأ  مدینـش  تفگ : رامع  نب  قاحـسإ  - 5
«3 . » دراذگاو لام  نآ  هب  ار  وا  دنوادخ  دنک  جاودزا  شلام  رطاخ  هب  ینزاب 

اهلامجل الإ  اهجوزتی  ةأرما ال  جّوزت  نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تفگ : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  زا  یلجعلا : دیرب  - 6
جاودزا یئابیز  رطاخ  هب  ینز  اب  سک  ره  نیدـلا . تاذـب  مکیلعف  هیلإ ، هَّللا  هلّکو  هل  الإ  اهجوزتی  اهلامل ال  اهجّوزت  نم  و  ّبحی ، ام  اهیف  ری  مل 

نید نزاب   ) نید نابحاص  داب  امـشرب  دوش ، راذگاو  نآ  هب  دنک ، جاودزا  شلام  رطاخ  هب  رگا  دـنیب و  یمن  دراد  تسود  هچنآ  وا  رد  دـیامن ،
«4 (. » دینک تلصو  رادم 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپانامه  درک  ثیدح  نم  هب  هَّللا  دبع  نب  رباج  دومرف : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  زا  دـیرب : زا  ملـسم : نب  ناورم  - 7
. کـلذ هل  هَّللا  عمج  اهنیدـل  اـهجّوزت  نمو  هرکی ، اـم  اـهیف  يأر  اـهلامجل  اـهجوزت  نم  و  هیلإ ، هَّللا  هلّکو  اـهلامل  ًةأرما  جّوزت  نم  دومرف : ملس 

شیارب هک  هچنآ  وا  لامج  زا  دـیامن  جاودزا  شلاـمج  هبرگا  دراذـگ و  او  نآ  هب  دـنوادخ  دـنک : جاودزا  شلاـم  رطاـخ  هب  ینز  اـب  سکره 
«5 . » دنکیم عمج  شیارب  ار  لامج  لام و  دنوادخ  دنک  جاودزا  شنید  رطاخ  هب  سک  ره  دنیبیم و  ار  تسا ، دنیاشوخان 

حکنت مالسلا : هیلع  دومرف  و  دیوگ : ۀیوبنلا ) تازاجملا   ) باتک رد  یضرلا  نیسح  نب  دمحم  - 8
85 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

1 . » دوشیم حاکن  شتیصخش  رطاخ  هب  نز  اهمسیمل . ةأرملا 

 .. هیرهم و ندرک  کبس  - 12

سکع سدقم و  عرش  رظن  رد  حودمم  تافـص  زا  مالـسا و  ناگرزب  تاشرافـس  زا  یکی  رهم  ندرک  کبـس  هیرهم و ..  ندرک  کبـس  - 12
ساـبل اـب   ) روهـشم لـثم  هب  اـنب  دراد و  ار  رمع  ناـپات  یگدـنز  همادا  يارب  میمـصت  هک  یـسک  اریز  تسا ، هتفرگ  رارق  خـیبوتو  ّمذ  دروم  نآ 

رارق الاک  ددص  رد  تقو  چـیه  دوریم ،) نوریب  هناخ  نآ  زا  نفکيدـبا - یئادـج  دیفـس  سابل  اب  دـیآیم و  رهوش  هناخ  هب  یـسورعدیفس -
؛ درادن ار  دوخ  ندناسر  شورف  هب  اههدرب ، دننام  نداد و 

مک تقو  چـیه  شاهیرهم  هب  ءاکتا  اب  نز  دراد و  وگم  وگب و  رهوش  اب  هشیمه  دراد  نیگنـس  هیرهم  هک  ینز  تسا ، هدـش  تباث  مه  هبرجت  اب 
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کبس رهم  رگا  سکعرب  دوشیم ، یهتنم  یئادج  هب  ًارثکا  تیاهن  رد  دنکیم و  ضرف  درم  زا  رتالاب  بجو  کی  ار  دوخ  ندرگ  دروآیمن و 
رتچ یگدنز ، تارطخ  اهناروک و  رد  هدش و  لمحتم  دوخ  یگدنز  یشوخان  یـشوخ و  هب  دهدیمن و  رارق  ءاهب  ربارب  رد  ار  دوخ  نز  دشاب 

ياهلصف هب  ًافطل   ) تسا رتهب  اهیفاب  لایخ  همه  زا  شخب و  شمارآ  یگدـنز  يارب  رتمک  رهم  سپ  دوشیم ، دوخ  نادـنزرف  دوخ و  تاجن 
(. دییامن هجوت  يدعب 

ۀثالث یف  موشلا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا   ) مالسلا هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  نومیم ) نب  هَّللادبع  : ) ملـسم نب  دمحم  - 1
، اهقلخ ءوسو  اهللع  ةرثک  اهمؤشف  ۀبادلا  امأ  و  اهتدالو ،)  ) اهدـلو رـسع  اهرهم و  ءالغ  اهموشف  ةأرملا  امأف  رادـلاو ، ةأرملاو  ۀـبادلا  یف  ءایـشا 

يدایز رد  نز  یموش  اما  تسا ،! هناخ  اپ و  راهچ  نز و  رد  تسا ، زیچ  هس  رد  یگدنز )  ) یموش اهناریج . ثبخ  اهقیـض و  اهمؤشف  رادلا  امأو 
«2 . » دشاب یم  نآ  دب  هیاسمه  یگنترد و  هناخ  یموش  اما  و  تسا ، نآ  یقلخ  دب  يرامیب و  يدایز  رد  اپراهچ  یموش  و  تسا ، شرهم 

86 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
یتـمأ ءاـسن  لـضفأ  مکئاـسن ) ریخ  : ) دوـمرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تفگ : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  ینوکـس : - 2

«1 . » تسا اهنآ  نارهم  مک  نایورابیز و  نم ، تما  نانز  نیرتهب  ًارهم  ّنهلقأو  ًاهجو  ّنهنسحأ )  ) نهحبصأ
زا اهتدالو . رّـسعت )  ) ریـسعت اهتنوئم و  ةّدش  اهمؤش  نم  اهتدالو و  ریـسیت  اهتنؤم و  ۀّفخ  ۀئرملا  ۀکرب  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 3

«2 . » تسوا یئاز  تخس  جرخ و  يدایز ) و   ) یتخس شا  یموش  زا  تسوا و  یئاز  ناسآ  جراخم و  یکبس  نز  تکرب 
نز تکرب  زا  تسا  هدش  تیاور  اهرهم و  ةرثک  اهمؤش  نمو  اهرهم ، ۀّلق  ةأرملا  ۀکرب  نم  نأ  يورو  دومرف : هنع  هللا  یـضر  قودص  خیـش  - 4

«3  » تسوا رهم  يدایز  رد  وا  یموش  رهم و  یمک 
رهم اذإ  لاق : کلذ ؟ هل  زوجیأ  ۀنـسلا  رهم  نم  رثکأ  یلع  جّوزت  نّمع  ینربخأ  متفگ : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  هب  دیوگ : دـیزی  نب  رمع  - 5

الأ رهملا ، نعی  ملو  لحنلا  ینع  اّمنإ   ) ائیـش هنم  اوذخأت  الف  ًاراطنق  ّنهیدحإ  متیتآ  ْناَف  : ) لوقی هَّللا  ّنأل  لحن  وه  اّمنإ  ًارهم  اذـه  سیلف  ۀنـسلا 
اهل بجو  َّمَث  ْنِمَف  کتربخأ  امک  لحن  وه  اّمناف  ۀنـسلا  رهملا  یلع  داز  امف  الماک  رهملا  ذـخأت  نأ  اهل  ناک  تعلتخا  مث  اـهرهمأ  اذإ  هنأ  يرت 

؟ اهئاسن رهم  مکو  یطعی  فیک  تلق : للعلا  نم  ۀّلعل  اهئاسن  رهم 
رهمو اهرهم  ناک  نمو  کلذ ، نم  رثکأ  نوکی  ـالو  ۀئامـسمخ  نم  لـقأ  نوکی  دـقو  ۀنـسلا  رهم  وه  ۀئامـسمخ و  تاـنمؤملا )  ) رهم ّنإ  لاـق :

مل للعلا  نم  ۀلع  یف  اهئاسن  رهم  اهل  بجو  مث  ۀئامسمخ  یلع  دادزاف  رهملاب  حذبو  رخف  نمو  ئـشلا  کلذ  یطعأ  ۀئامـسمخ  نم  لقأ  اهئاسن 
نیا ایآ  تسا ، هدومن  جاودزا  ینز ) اب   ) تنـس رهم  زا  شیب  اـب  هک  یـسک  مکح )  ) زا هدـب  ربخ  نم  هب  مهرد . ۀئامـسمخ  ۀنـسلا  رهم  یلع  دزی 

زا یکی  هب  رگا  : » دیامرف یم  دنوادخ  اریز  تسا ، لحن »  » هکلب تسین  رهم  نآ  هداد  رارق  رهم  تنـس ) رهم  زا  شیب   ) رگا دومرف : تسا !؟ زیاج 
ایآ رهم ، هن  تسا  لـحن  نآ  زا  روـظنم  دـیریگن » ار  نآ  زا  يزیچ  سپ  دـیداد ) رز  واـگ ، تسوـپ  زا  رپ  رادـقم  هب  یتـح  ینعی   ) راـطنق اـهنز ،

؛ دریگب ار  نآ  همه  هک  تسا  نز  قح  تفرگ ، یعلخ  قالط )  ) سپس داد و  رارق  رهم  ار ، تنس )  ) رهم زا  شیب  یتقو  ینیبیمن 
87 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

رهم نازیم  هب  دراوم  ضعب  رد  هک  تسا  تهجنیدـب  رهم ،) هن   ) مداد ربخ  وت  هب  هک  روط  نآ  تسا  لحن  ۀّنّـسلارهم  زا  شیب  هک ) یتسناد   ) سپ
؛) دوش یم  بجاو  لثم  رهم  شیارب  دنک ، تراکب  هلازا  دیامن و  زواجت  يرتخد  هب  رگا  اًلثم   ) دریگ یم  قلعت  رهم  شیارب  نز ، ماوقا 

تنـس رهم  زا  یهاگ  تسا و  تنـس  رهم  نآ  تسا و  مهرد  دـصناپ  نمؤم  نانز  رهم  دومرف : تسا ؟ ردـق  هچ  لیماف  ناـنز  رهم  هزادـنا  متفگ :
رارق مهرد  دـصناپ  رهم  زا  شیب  دـیامن و  يور  هداـیزًاراختفا  ِهک  ره  دـنریگ و  یم  ار  ناـمه  دـش  رتمک  رگا  دوشیمن و  رتشیب  دوش و  رتمک 

1 . » دوب دهاوخ  تنس  رهم  مهرد  دصناپ  نامه  دش  بجاو  شیارب  لثم  رهم  یتلع  رطاخ  هب  دهد و 

! رهم ندیشخب  باوث  - 13
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اهنآ راک  نیا  يارب  ایآ  دننک ، تشذگ  دنـشخبب و  ناشنارهوش  هب  ار  دوخ  هیرهم  دنراد  تسود  ناوناب  زا  یـضعب  رهم ! ندیـشخب  باوث  - 13
؟ تسا هتفر  ناشبیج  زا  ای  تسا  بترتم  یشاداپ  دنوادخ  يوس  زا 

. دیناوخب تقد  اب  ار  لیذ  بلاطم 
نأ حاکنلا و  ةدقع  هدیب  يذـلا  وفعی  وأ  نوفعی  نأ  ّالا  متـضرف  ام  فصنف  ۀـضیرف  ّنهل  متـضرف  دـق  ّنهوّسمت و  نأ  لبق  نم  ّنهومتقّلط  نا  «و 

شزیمآ و   ) دـیریگب سامت  اهنآ  اب  هکنآ  زا  شیپ  ار ، نانز  رگاو  ریـصب .» نولمعت  امب  هّللا  ّنا  مکنیب  لـضفلا  اووسنتـال  يوقّتلل و  برقأ  اوفعت 
( ار دوخ  قح   ) اهنآ هکنیا  رگم  دـیهدب  اهنآ  هب  ار  رهم  فصن  دـیاهدرک  نییعت  اهنآ  يارب  يرهم  هک  یلاـحرد  دـیهد ، قـالط  دـینک ) یـسنج 
دـشخبب و ار  نآ  تسوا ، تسد  هب  جاودزا  هرگ  هک  سک  نآ  ینعیاـهنآ ) یلو  دنـشاب ، هیفـس  ریغـص و  اـهنآ  هـک  یتروـص  رد  اـی   ) دنـشخبب

شومارف دوخ  نایم  رد  ار  يراکوکین  تشذـگ و  تسا و  رتکیدزن  يراک  زیهرپ  هب  اهنآ ) هب  رهم  ماـمت  ندیـشخب  و   ) امـش ندرک  تشذـگ 
«2 . » تسانیب دیهد ، یم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  هک  دینکن ،

ةأرما نم  ام  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
88 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ای  لیق : ۀـبقر ، قتع  رانید  لکب  اهل  هَّللا  بتک  الإ  اهب  لخدـی  نأ  لبق  اهرهمب  اـهجوز  یلع  تقّدـصت 
. ۀفلإلاو ةّدوملا  نم  کلذ  امنإ  لاق : لوخدلا ؟ دعب  ۀبهلا  فیکف 

دازآ هدرب  کی  باوث  نآ  رانید  ره  ربارب  رد  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دـشخبب ، وا  هب  ار  شرهم  شرهوش ، ندـش  رتسبمه  زا  لـبق  هک  ینز  تسین 
تبحم و يور  زا  راک  نیا  دومرف : دوش !؟ یم  هچ  دشاب  لوخد  زا  دعب  ندیـشخب  رگا  ادخ  لوسر  يا  دـش  هتفگ  دـسیون ، یم  وا  هب  ار  ندرک 

1 . » تسا هقالع 

! رهم ندادن  هانگ  - 14

خساپ دنیامن ، ضارتعا  مه  یـسک  رگا  دنریگ و  یم  همذ  هب  هدرک و  نییعت  هزادنا  زا  شیب  ار  رهم  هک  دنتـسه  یناسک  رهم ! ندادن  هانگ  - 14
ندرگ هب  هک  تسا  ینیَد  هیرهم و  ندادن  ددص  رد  لوا  زا  اقآ  نیا  دوش  یم  مولعم  تسا ! هتفرگ  ِهک  هداد و  ِهک  ار  هیرهم  اباب  يا  دـنهد ، یم 

. دش دهاوخ  هنوگچ  یصاخشا  نوچمه  مکح  ایآ  تسا ، هتفرگ 
«. 2  » نهومتیتآ ام  ضعبب  اوبهذتل  نهولضعت  الو  ... 

(. هیآ رخآ  ات   ) دینک کلمت  رهم ) زا   ) دیاهداد اهنآ  هب  هک  ار  هچنآ  زا  یتمسق  هک  دیهدن  رارق  راشف  تحت  ار  نانز )  ) نانآو
موی لجو  زع  هَّللا  لوقی  ناز  هَّللا  دنع  وهف  اهرهم  ةأرما  ملظ  نم  دومرف  تسا  هدمآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپزا  یهانملا ، ربخ  رد  - 1

هل قبت  مل  اذإف  اهقح  ردقب  اهیلإ  عفدیف  هتانـسح  نم  ذـخؤیف  یتمأ  تملظ  يدـهعب و  فوت  ملف  يدـهع  یلع  یتمأ  کتجّوز  يدـبع  ۀـمایقلا :
راک انز  دنوادخ  شیپ  صخش  نیا  دنک ، متـس  ینز  هب  رهم  هراب  رد  سک  ره  ًالوئـسم .» ناک  دهعلا  ّنإ  ، » دهعلل هثکنب  رانلا  یلإ  هب  رمأ  ۀنـسح 
افو نم  دهع  هب  مدومن ، جیوزت  وت  هب  مدوخ ، روتـسد  اب  ار  مدوخ  زینک  نم ، هدنب  دیامرف : یم  تمایق  زور  ّلجوّزع  يادخ  دـیآ ، باسح ) هب  )

، دـنامن يزیچ  شتانـسح  زا  رگا  دوش ، یم  هداد  وا  هب  هتفرگ و  وا  هنـسح  لامعا  زا  شقح  هزادـنا  هب  سپ  يدومن ، متـس  مزینک  هب  يدرکن و 
«3 . » تساه هدنوش  لاؤس  دروم  ياهراک  زا  دهع  اریز  دنربب  منهج  شتآ  هب  شدهع  نتسکش  رطاخ  هب  دوش  هداد  روتسد 

89 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
ملو نادتسا  نم  کلذک  ءاسنلا و  روهم  ّلحتسم  ةاکزلا و  عنام  ۀثالث : قاّرّسلا  دومرف : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  وبأ  تفگ : ریثک  نب  لیعامسإ  - 2

. دنهورگ هس  نادزد  هءاضق . ونی 
«1 . » دشاب هتشادن  ار  نآ  يادا  تین  دریگب و  ضرق  سکره  و  - 3 اههدنناد ؛ لالح  ار  نانز  ياهرهم  - 2 اههدنهدن ؛ تاکز  - 1
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رفاغ یلاعت  هَّللا  ّنإ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : مالـسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپزا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  - 3
هک ار  یـسک  رگم  تسا  ناهانگ  مامت  هدنـشخب  یلاعت  يادخ  انامه  ًاّرُح . اًلجر  عاب  وأ  هرجأ  ًاریجأ  بصتغا  وأ  ًارهم  دـحج  نم  ّالإ  بنذ  ّلک 

«2 . » دشورفب هدرب ، ياج  هب  ار  دازآ  درم  ای  دهدن  ار  ریجا  دزم  ای  دنک  راکناار  شنز )  ) رهم
زیچ هس  ناهانگ  نیرتسجن  هرجأ . ریجألا  عنمو  ةأرملا  رهم  سبحو  ۀمیهبلا )  ) لتق ۀثالث  بونذلا  رذقأ  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  ابأ  - 4

«3 . » رگراک دزم  ندادن  نز و  هیرهم  ندومن  سبح  یناویح و  نتشک  تسا ،
( هیطع کی  ای   ) یهدب کی  ناونعب  لماک ) روطب   ) ار نانز  رهمو  ۀلحن » نهتاقدص  ءاسنلا  اوتآو   » دنوادخ هتفگ  هراب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  - 5

حابتـسا دقف  اهجرف  هب  ّلحتـسا  يذـلا  اهقادـص  ةأرملا  ملظ  نمف  نهجورف ، هب  متللحتـسا  يذـلا  قادّـصلا  نهوطعأ  دومرف : دـیزادرپب  اهنآ  هب 
وا دهدن  و   ) دیامن متس  شاهیرهم  دروم  رد  ینز  هب  سکره  سپ  دیزادرپب ، دیاهدرک ، لالح  دوخ  هب  نآ ، اب  ار  اهنآ  هک  يرهم  اب  انز . اهجرف 

4 . » تسا هدومن  حابم  دوخ  هب  انز ، تروص ) هب  ار 

! رهم نییعترد  رایتخا  مکح  - 15

: جاودزا دقع  ماگنه  يدراوم  رد  یلو  دریگیم  ماجنا  نیفرط ، تیاضر  اب  رهم  نییعت  رهم ! نییعترد  رایتخا  مکح  - 15
دیاب درم  دومن ، نییعت  ار  شرهم  هک  هزادنا  ره  تسا  زاجم  نز  ایآ  تروص  نیا  رد  دنهدیم : رارق  درم  ای  نز  رایتخا  رد  ار  رهم  رادقم  نییعت 

.!؟ دراد دوجو  يزرم  دح و  مه  دروم  نیا  رد  ای  سکعلاب ، دهد و  نیکمت  دریذپب و 
90 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

زواـجتی ـال  لاـقف  لاـق : اـهمکح  یلع  ةأرما  جّوزت  لـجر  زا  مدرک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  اـبأ  زا  تفگ : شردـپ  زا  ةرارز  نب  نیـسح  - 1
یلع اـهجوزت  نأ  تیأرأ  تلق : ۀـضفلا ، نم  مهرد  ۀئامـسمخ  نزو  وهو  شنو  ۀـیقوأ  ةرـشع  اـتنثا  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  روهم  اـهمکحب 

همکح تزجاو  هیلع  اهمکح  زجت  مل  فیک  هل  تلقف  لاق : ًاریثک ، وأ  ناک  اًلیلق  اهیلع  زیاج  وهف  ئشب  مکح  ام  لاقف : کلذب ، تیضرو  همکح 
ۀنسلا یلإ  اهتددرف  هؤاسن  هیلع  جّوزتو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّنس  ام  زوجت  نأ  اهل  نکی  ملف  اهمکح  ّهنأل  لاقف  لاق : اهیلع ،

الیلق کلذ  یف  همکح  لبقت  نأ  اهیلعف  کلذ  یف  همکحب  تیـضر  هیلإ و  رهملا  یف  رمألا  تلعج  تمکح و  یه  اّهنأل  لـجرلا  مکح  تزجاو 
مالـسلا مهیلع  دمحم  لآ  ياهرهم  زا  دیابن  نز  مکح  دومرف : دـیامن ، نییعت  نز  هک  يرهم  هب  دـنکیم  جاودزا  ینز  اب  يدرم  ًاریثک . مأ  ناک 

هنوگ و نیدب  يدرم  اب  نز  دینادیم  زیاج  ایآ  متفگ : تسا ، هرقن  زا  مهرد  دصناپ  نآ  ياهدرخ و  و  هیقوا »  » هدزاود دشاب ، رتشیب  ّتنس ) رهم  )
هب دـیهدیم و  هزاجا  درم  هب  هنوگچ  متفگ : دایز ، ای  مک و  تسا ، زیاج  دـنک  مکح  درم  هچ  ره  هب  دومرف : دـیامن ،؟ جاودزا  درم  تیاضر  اـب 

: دومرف هن ، نز 
تروص رد  اما  دیامن ، زواجت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانز  رهم  زا  دنک و  مکح  تنـس  رهم  زا  شیب  هب  دیابن  نز  هکنیا  يارب 

داـیز اـی  مک  دـیامن ، مکح  درم  هک  يرهم  هب  دـیاب  سپ  تسا ، هداد  راـیتخا  درم  هب  هدـش و  درم  مکح  هب  یـضار  شدوـخ  نز  نوـچ  یمود 
«1 . » دوش یضار 

، ًادحاو امهلعف  ناک  ناو  ةأرملا  نود  لجرلا  یلع  قادصلا  راص  اّمنا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدش  تیاور  يرگیدربخ  رد 
، نز هن  تسا  درم  ندرگ  هب  رهم  ًاققحم  کلذـل . اهنود  هیلع  قادـصلا  راصف  اهغارف  رظتنی  ملو  اهنع  ماق  اهنم  هتجاـح  یـضق  اذإ  لـجرلا  ّناـف 
، دوش غراـف  مه  نز  اـت  دـنامیمن  رظتنم  دوشیم و  دـنلب  دومن  فرط  رب  نز  زا  ار  شجاـیتحا  هک  یتقو  درم  تسا ، یکی  ود  ره  راـک  هچرگا 

«2 . » نز رب  هن  دش  تباث  وا  رب  رهم  تروص  نیا  رد  سپ 
هب ار  وت  هک  طرـش  نیا  هب  نک  لالح  نم  رب  ار  دوخ  رهم   ) هک وا  نیدلاو  عالطا  نودـب  دـشاب  هتفیرف  وا  رهوش  ار  نّسلا  ۀـلیلق  هفیعـض  لاؤس :

؟ هن ای  تسا  حیحص  یئاربا  نینچمه  مربب ) یلعم  يالبرک 
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91 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
تسا هدرک  طرش  هب  قلعم  ار  ءارباو  تسا  هدیشر  هاگ  ره  و  تسین . حیحص  قادص  رد  وا  فرـصت  تسا  هدیـشر  ریغ  هجوز  هاگ  ره  باوج :

هدرک هضوعم  هبهو  دشاب  نیع  قادص  هاگ  ره  یلب  تسین . قیلعت  لباق  ءاربا  نوچ  دروآ . لمع  هب  ار  طرـش  دنچ  ره  تسا  تئارب  مدـع  رهاظ 
1 . » دشاب هدرک  حلص  هاگ  ره  نینچ  مه  تسامزالو و  حیحص  دشاب : هدمآ  لمع  هب  مه  ضوعو  دشاب 

! هناخ هب  سورع  دورو  یسورع و  بادآ 

هراشا

! دراد دوجو  یندشن  شومارف  یئانثتسا و  زور  دنچ  یمدآ  ره  يارب  یگدنز  نارود  رد 
. دوش یم  دراو  شیاهدماشیپ  همه  اب  ون  ناهج  هب  عقاورد  هک  دراذگیم  مدق  یبتکم  ای  ناتسبد  هب  هک  يزور  - 1

اراـهدرمریپ زا  یلیخ  دراد ! یندـشن  شوـمارفو  رگید  ملاـع  مه  نآ  دوـشیم  رقتـسم  یناـگداپرد  هدـش و  مازعا  يزابرـس  هب  هک  يزور  - 2
؛! دندندرگ یمرب  ملاع  نآ  هب  هدرک و  وگزاب  ار  ناشناتسود  نامزر و  مه  ناشیزابرس و  نارود  تارطاخ  هک  مینیبیم 

نیریـش و ياهتشذگرـس  رمع  تدـم  مامت  رد  هک  دراذـگیم  مدـق  دوخ  یگدـنز  زا  یمهم  هلحرم  هب  ًاـعقاو  هک  یـسورع  بش  زور و  - 3
«!. دوشیمن هک  بش  هد  بش  کی   » اهناوج لوق  هب  درادیم ؛ هگن  هدنز  دوخ  نهذ  رد  دنکیم و  دای  ار  بش  زور و  نآ  خلت ، ًانایحا 

رد هک  تسا  یـسورع  تافیرـشت  هلمج  نآ  زا  دریگ ، ماجنا  دیاب  هک  تسا  هتفهن  یـصاخ  تافیرـشت  اهنارود  نیا  زا  کیره  يارب  مینادیم 
هک تسا  هدـش  اههیـصوت  اهشرافـس و  یـضعب  اـهنیا  همه  يارب  یلو  دراد  ار  دوخ  هب  صوصخم  موسر  بادآ و  داژن ، تلم و  ره  گـنهرف 

. داد ماجنا  تفرگ و  راک  هب  ار  نآ  دیاب  تسین  یکش 
؛ درک یگدنز  نآ  بوچراچرد  دیاب  هک  تسا  هدش  لئاق  يزرم  دح و  يراکره  يارب  مالسا ، نید  رد  هصاخ  ینامسآ  نایدا  رد  مینادیم  و 

تساهنآ ندرب  راک  هب  ماجنا و  تیفیک  یسورع و  دقع و  هراب  رد  ًاصوصخم 

جاودزا دصق  اب  مناخ  هب  هاگن  مکح  - 1

نایب فلتخم  ياههیرظن  هبیر : نودـب  جاودزا و  دـصقاب  نز  هب  هاگن  هراب  رد  یهقف  ياهباتک  رد  جاودزا  دـصق  اب  مناـخ  هب  هاـگن  مکح  - 1
یگدنز هدولاش  اریز  دهد ، رارق  یـسررب  دروم  دنک و  هاگن  لباقم  فرط  هب  تسا  زاجم  دناوتیم و  يزرمو  دـح  هچ  رد  هک  تسا  هدـیدرگ 

. دییامرف هجوت  تسا  هتشاذگن  یماهبا  هطقن  هراب  نیا  رد  هک  ثیداحا  زا  يدادعت  هب  دش ، دهاوخ  يزیر  یپ  نآاب  رمعلا  مادام 
یلغأب اهیرتشی  اّمنإ  معن ، لاق : اهیلإ ؟ رظنیأ  ةأرملا  جوزتی  نأ  دـیری  لـجرلا  نع  مالـسلا  هیلع  رفعج  اـبأ  تلأـس  تفگ : ملـسم  نب  دـمحم  - 1

وا یلب  دومرف : دنک ، هاگن  وا  هب  دناوتیم  ایآ  دنک  جاودزا  ینز  اب  دهاوخیم  هک  يدرم  هراب  رد  مدرک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعجابا  زا  نمّثلا .
«1 (. » دنکن هاگن  ارچ   ) دنکیم يرادیرخ  لام ) دوجو و  رمع و   ) تمیق نیرتالاب  هب  ار 

هدارا رگا  اـهجوزتی . نأ  دارأ  اذإ  اهمـصاعمو  اـههجو  یلإ  رظنی  نأـب  سأـب  ـال  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبا  زا  يرتـخبلا  نب  صفح  - 2
«2 . » دنک هاگن  اهدنبتسد  لحم  هب  تروص و  هب  دناوتیم  دراد  جاودزا 

یلإو اـهقلخ )  ) اـهفلخ یلإ  رظنیو  اـهلمأتی  ةأرملا ، جوزتی  نأ  دـیری  لـجّرلا  مالـسلا : هیلع  هَّللا  دـبع  یبـأل  تلق  تفگ : يرـسلا  نب  نسح  - 3
هیلع هَّللادـبع  یبا  هب  اههجو . یلإو  اهفلخ )  ) اهقلخ یلإ  رظنی  اهجوزتی ، نأ  دارأ  اذإ  ةأرملا  یلإ  لجرلا  رظنی  نأ  سأـب  ـال  معن  لاـق : اـههجو ؟

: دومرف دـنک !؟ هاگن  شتروص ، رـس و  تشپ  هب  وا و  تقلخ  لکیه و  رد  دـناوتیم  ایآ  دراد ، ار  ینز  اـب  جاودزا  هدارا  يدرم  متفگ : مالـسلا 
«3 . » درادن بیع  اهلاؤس  دروم  هب  شهاگن  دراد ، جیوزت  هدارا  هک  یتقو  یلب 
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معن لاق : اهجوزتی ؟ نأ  لبق  ةأرملا  یلإ  رظنی  لجرلا ، نع  هلأـس  هنأ  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  يرـسلا : نب  نسح  زا  ناـمثع : نب  ناـبأ  - 4
یلب دومرف : دنک ،؟ هاگن  دنک ) جاودزا  وا  اب  دهاوخیم   ) هک ینز  هب  جاودزا  زا  شیپ  هک  يدرم  مکح  زا  دومن  لاؤس  وا  هلام !؟ یطعی  َِملف ،

93 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
«1 . » دهدیم نآ ) ریغ  یسورع و  جرخ  هیرهم و  تباب   ) ار شلام  ارچ  سپ  دناوتیم ) )

اهرعش یلإ  رظنیف  اهجیوزت  دیری  ةأرملا  یلإ  لجرلا  رظنیأ  متفگ : مالسلا : هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  هب  يدرم : زا  شردپ : زا  لضفلا : نب  هَّللا  دبع  - 5
وا یتنیز  ياـهلحم  شیوم و  هب  اـیآ  دراد ، ار  وا  اـب  جـیوزت  هدارا  هک  ینز  هب  درم  اذذـلتم . نکی  مل  اذإ  کلذـب  سأـب  ـال  لاـق : اهنـساحمو ؟

«2 . » دشابن تّذل  يور  زا  رگا  تسین  یسرت  دومرف : دنک !؟ هاگن  دناوتیم 
ّققرتو معن  لاق : اهیلإ ؟ رظنی  نأ  هل  زوجی  ةأرملا ، جوزتی  نأ  دیری  لجرلا  متفگ : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبا  هب  دـیوگ : بوقعی  نب  سنوی  - 6

یلب دومرف : دنک !؟ هاگن  وا  هب  تسا  زیاج  ایآ  دنک ، جاودزا  ینزاب  هدرک  هدارا  يدرم  نمثلا . یلغأب  اهیرتشی  نأ  دیری  هنّال  بایثلا  هل  قفرت ) (و 
«3 . » درخب اهب  نیرتنارگ  هب  ار  وا  دهاوخیم  اریز  دنیبب ) بوخ  ات   ) دنکیم كزان  ار  شیاهسابل 

جاودزا ینز  اب  هک  هبعش  نب  ةریغم  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   ) مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یـضرلا  نیـسح  نب  دمحم  - 7
ماود ببـس  هاگن )  ) نآ اریز  يدرک  یم  هاـگن  وا  هب  دـقع ) زا  لـبق   ) شاـک اـمکنیب . مدوی  نأ  يرحأ  ّهناـف  اـهیلإ  ترظن  ول  دومرف : دوب ، هدرک 

«4 (. » دیدرک یم  جاودزا  مهاب  زاب  مشچ  اب  نوچ   ) دوب امش  نایم  تفلا  تبحم و 
دارأ اذإ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  رفعج ، نب  یسوم  زا  شدوخدانسااب  يدنوارلا : رداون  - 8

وا هب  ار  شمـشچ  درادـن  یعنام  دومن ، جاودزا  هدارا  امـش  زا  یکی  هک  ینامز  رتشم . وه  اّمناف  هرـصب  جـلوی  نأ  سأب  الف  جوزتی  نأ  مکدـحأ 
«5 (. » دشاب هتشاد  عالطا  الاک  فیک  مک و  زا  دیاب  يرتشم   ) تسا يرتشم  وا  اریز  دیامن ) تقد  و   ) دزودب

و  ) دزاس یم  راداو  ار  وا  هک  يزیچ  هب  دنک  هاگن  درادن  یعنام  سپ  اهنم . هیلإ  هوعدی  ام  یلإ  رظنی  نأ  سأب  الف  دومرفرگید : تیاور  رد  و  - 9
«6 . » دنیبب نز  نآ  زا  دراد ) ترورض 

94 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
نساحم یلإ  لجرلا  رظنی  نأب  سأب  ال  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریمأ  مالـسلا  مهیلع  شناردپ  زا  هَّللا ، دبع  یبأ  زا  عسیلا ، نب  ةدعـسم  - 10

یم هک  ینز  ياهتنیز  لحم  هب  دنک  هاگن  جاودزا ) زا  لبق   ) درم درادـن  یعنام  ْنُکَی . ٌرمأ  َضُْقی  ْناَف  ٌماتْـسُم  وه  امنإ  اهجوزتی  نأ  لبق  ةأرملا 
1 . » دش دهاوخ  تسا ، ردقم  يزیچ  رگا  تسا  هدنهد ) اهب  و   ) رادیرخ وا  انامه  دیامن  جاودزا  وا  اب  دهاوخ 

! تسیک تسد  دقع  هزاجا  - 2

ای درک  جاودزا  اهنآ  اب  ناوت  یم  ّیلو  هزاجا  نودـب  ایآ  هک  هویب  نانز  هرکاـب و  نارتخد  اـب  جاودزا  دروم  رد  تسیک ! تسد  دـقع  هزاـجا  - 2
؛ تسا هدمآ  نوگانوگ  تایاور  هراب  نیا  رد  تسا !؟ مزال  یلو  هزاجا  ًامتح 

؛ دیامن جاودزا  دناوتیمن  یلو  هزاجا  نودب  فلا -
یمن جاودزا  هرکاب  نارتخد  اب  ّنهئابآ . نذاب  ّالإ  راکبألا  نم  ءابآلا  تاوذ  ُحَْـکُنت  ال  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  روفعی : یبأ  نبا  - 1

«2 (. » دومن جاودزا  ردپ  هزاجا  نودب  راد ، ردپ  نارتخد  اب  دیابن   ) ناشناردپ هزاجا  اب  رگم  دوش 
رمأ اهیبأ  عم  اهل  سیل  لاق : اهنم ، ءاضر  ریغب  اهوبأ  اهجّوزی  ۀیراجلا  یف  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  یبلح : زا  دامح : زا  ریمع : یبأ  نبا  - 2

رد يرایتخارتخد  ردپ ، دوجو  اب  دومرف : دهدیم ؟ رهوش  هب  وا  تیاضر  نودب  شردپ  ار  رتخد  ۀـهراک . تناک  نإو  هحاکن  زاج  اهحکنأ  اذإ 
«3 (. » درادن تسود  و   ) دشاب هتشاد  تهارک  رتخد  هچرگا  دهد  رهوش  هب  ار  وا  دناوتیم  درادن و  تسد 

ریغب هتنبا  جّوزی  نأ  هل  حلصی  له  لجرلا  نع  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مرداربزا  دیوگیم : شباتک  رد  رفعج  نب  یلع  - 3
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هک يدرم  زا  رمأتـست . نأ  الإ  اهحاکن  زوجی  کلتف ال  کلذ ، لبق  اهب  لخد  دـق  ةأرما  نوکت  نأ  الإ  رمأ  دـلولل  نوکی  سیل  معن  لاـق : اـهنذا ؟
رد دنک ، رهوش  اًلبق  و  دشاب ) هویب   ) هک ینز  رگم  درادن ، يرایتخا  دنزرف  دناوتیم  یلب  دومرف : دـهد ؟ رهوش  هب  ار  وا  شرتخد ، هزاجا  نودـب 

مزال نتساوخ  هزاجا  وا  اب  جاودزا  رد  تروص  نیا 
95 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

«1 . » تسا
«2 . » ردپ رگم  دنزیمن ) مهب  و   ) دنکشیمن ار  حاکن  بألا . الإ  حاکنلا  ضقنی  ال  دومرفیم : مالسلا  هیلع  رفعج  ابأ  مدینش  تفگ : ةرارز  - 4

. تسا ردپ  تیالو  رب  مدقم  ّدج  تیالو 
يوَهَف هتنبا  نابطخی  نالجر  هاتأ  لجر  نع  هتلأس  تفگ : مالسلا  هیلع  مالسلا ) هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما   ) شردارب زا  رفعج ،) نب   ) یلع - 1

؟ حکنی نأ  قحأ  امهّیأ  رخالا  هوبأ  يوَه  َو  امهدحأ  جّوزی  نأ 
هدمآ وا  رتخد  يراگتـساوخ  هب  رفن  ود  هک  يدرم  مکح  زا  مدومن  لاؤس  مالـسلا ) هیلع  ماما   ) وا زا  دجلل . اهابأو  اّهنأل  ّدجلا  يوَه  يذلا  لاق :

هک ار  نآ  دومرف : تسا ؟ رتمدقم  ناشمادک  تسا ، یکی  نآ  هب  لیام  رتخد ) ّدج   ) شردپ یلو  دـهدب  اهنآ  زا  یکی  هب  دراد  تسود  وا  دـنا ،
«3 . » تسا گرزب  ردپ  تسد  رد  شردپ ، رتخد و  رایتخا  اریز  دراد  تسود  ّدج 

کلمأ یهو  اهیلع  هل  ۀیالو  الف  ًابّیث  تراص  اذإف  ًارکب ، تماد  ام  اهیبأل  ّالإ  ۀـنبإلا  یلع  دـحأل  ۀـیالو  الو  تسا . هدـمآ  ۀـیادهلا : باتک  رد  - 2
ّنأل اهیلع  دجلل  ۀیالو  الف  بألا  تام  اذإف  ًاّیح ، بألا  ماد  ام  بألا  نم  اهجیوزتب  قحأ  دجلاف  ّدج  بأ و  اهل  ناکو  ًارکب ، تناک  اذإو  اهسفنب ،

شردـپ رگم  درادـن ، تیالو  رتخد  هب  يدـحا  يارب  هتیالو . تلطب  هنبا  تام  اذإف  هنبا ، کلمی  ّهنـأل  هنبا  ةاـیح  یف  اـهرمأ  کـلمی  اـمنإ  دـجلا 
؛ تسا دوخ  راک  کلام  دوخ  درادن و  تیالو  وا  رب  مه  شردپ  دش ، هویب  یتقو  تسا ، هرکاب  هک  یمادام 

توف ردپ  هک  یتقو  تسا ، رتمدقم  جیوزت  يارب  ردپ  زا  گرزب  ردـپ  تسا ، هدـنز  ردـپ  هک  مادام  سپ  دراد ، ردـپ  تسا و  هرکاب  هک  ینامز 
ردپ تیالو  درم ، رتخد  ردپ  یتقو  تسا ، رتخد  ردپ  رتخد و  کلام  ّدج  ردپ ، تایح  رد  اریز  دنامن ،! یتیالو  گرزب  ردپ  يارب  سپ  درک 

96 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
«1 (. » تفر نیب  زا  و   ) دش لطاب  مه  گرزب 

؛ دومن جاودزا  ناوتیم  یلو  هزاجا  نودب  ب -
ریغ هرکاب و  نارتخد  زا  اهرمأب . الإ  حکنت  اهریغ و ال  رکبلا و  رمأتست  دومرف : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  مزاح : نب  روصنم  نع  ناوفص : - 1

«2 . » دومن جاودزا  دیابن  اهنآ  اب  هزاجا  نودبو  تفرگ  جاودزا  هزاجا  دیاب  هرکاب ،
هرکاب رتخد  اب  جاودزا  اـهیبأ . نذا  ریغب  تیـضر  اذإ  رکبلا  جـیوزتب  سأـب  ـال  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  وبأ  تفگ : ملـسم  نب  نادعـس  - 2

«3 . » درادن یعنام  دهد ، تیاضر  دوخ  رگا  ردپ ) نذا  نودب  )
؛ دناوتیمن تروص  نیا  ریغ  رد  دیامن و  جاودزا  ّیلو  هزاجا  نودب  دناوتیم  دهدیم ، صیخشت  ار  دوخ  داسف  حالص و  دوخ  رگا  ج -

اهسفن تکلم  دق  یتلا  ةأرملا  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) رفعج یبأ  زا  ۀیواعم  نب  دیرب  نیعأ و  نب  ةرارز  ملسم و  نب  دمحمو  راسی  نب  لیضف  - 1
اب جاودزا  هدرب ، لقع و  یب  نز  رگم  دراد ، ار  دوخ  رایتخا ) و   ) کلام هک  ینز  زیاج . ّیلو  ریغب  اهجیوزت  ّنا  اهیلع ، یلاوملا  ۀهیفسلا و ال  ریغ 

«4 . » تسا زیاج  یلو ، نودب  وا 
تءاش نإف  اـهرمأل  ۀـکلام  تناـک  اذإ  تءاـش  نم  ةأرملا  جّوزت  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) هَّللا دـبع  یبأ  زا  هَّللا ، دـبع  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  - 2

رارق لیکو ) و   ) یلو شدوخ ، يارب  شدوخ  يارب  تساوخ  رگا  دـنک  یم  جاودزا  تساوخ ، هکره  اب  دراد  دوخ  رایتخا  هک  ینز  ًایلو . تلعج 
«5 . » دهد یم 

نم یطعتو  دهـشتو  قتعتو  يرتشتو  عیبـت  اـهرمأ  ۀـکلام  ةأرملا  تناـک  اذإ  دومرف : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  زا  ةرارز ، زا  رکب : نب  یـسوم  - 3
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نز هک  ینامز  اهیلو . رمأب  الإ  اهجیوزت  زوجی  الف  کلذـک  نکت  مل  نإو  اهیلو ، نذا  ریغب  تءاش  نإ  جّوزت  زئاج  اهرمأ  ّناـف  تءاـش  اـم  اـهلام 
راک کلام 

97 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
وا میمـصت  تروص  نیا  رد  دشخبیم ، تساوخ ، تقو  ره  دهدیم و  تداهـش  دیامن و  یم  دازآ  هدرب )  ) دـشورفیم و درخیم و  دـش  دوخ 

نیا رد  تسین  دوخ  راک  کلام  ینعی   ) دـشابن روط  نیا  رگا  و  دـیامن ، جاودزا  یلو  هزاجا  نودـب  دـناوتیم  تساوخ  رگا  تسا و  ارجا  لـباق 
«1 . » تسین زیاج  یلو ، هزاجا  نودب  وا  جاودزا  تروص )

. دناوتیمن قلطم  روط  هب  هرکاب  دناوتیم و  هویب  د -
: دومرف دیآ  شیارب  راگتساوخ  هک  هویب  نز  هراب  رد  وا  مالسلا ) هیلع   ) هَّللا دبع  یبأ  زا  یبلح ، - 1

وا تیالو  دراد و  ار  شدوخ  رایتخا  وا  هلبق . ًاجوز  تحکن  دـق  نوکت  نأ  دـعب  ًاوفک  ناـک  اذإ  تءاـش  نم  اـهرمأ  ّیلوت  اهـسفنب ، کـلمأ  یه 
ینعی  ) دـشاب هدرک  جاودزا  يرگید  درم  اـب  نآ ، زا  شیپ  دـشاب و  زارطمه  رگا  دـیامن  یم  جاودزا  تساوخ  هکره  اـب  تسا ، شدوـخ  تسد 

«2 (. » دوش هویب 
رد دنک ، رهوش  اًلبق  و  دشاب ) هویب   ) هک ینز  رگم  رمأتـست ... . نأ  الإ  اهحاکن  زوجی  کلتف ال  کلذ ، لبق  اهب  لخد  دـق  ةأرما  نوکت  نأ  ّالإ  ... 

«3 . » تسا مزال  نتساوخ  هزاجا  وا  اب  جاودزا  تروص  نیا 
نآ هنومن  هک  دنا  هداد  اوتف  نآ  قباطم  و  هتـسناد ، ربتعم  ار  یتیاور  کی ، ره  تسا و  توافتم  هدراو ، تایاور  ربارب  مه  دیلقت  عجارم  ياهاوتف 

. تسا لیذ  باوج  لاؤس و 
یب رگا  هک  ردام  ردپ و  ياضر  تسا  طرـش  ای  تسا  حیحـص  ناشیا  دـقع  و  هن ،؟ ای  درک  دـناوتیم  رهوش  ردام : ردـپ و  نذا  یب  رتخد  لاؤس :

. دیآ لمع  هب  دقع  ردام  ردپ و  ياضر 
دـشاب هرکاب  هک  نیا  زا  معا   ) هن ای  دوشیم  نیدلاو ) قاع   ) ایآ تسا : حیحـص  دقع  نیدلاو  ياضر  یب  هک  دیئامرفب  رگاو  دوشیمن ؟ حیحص 

.؟) ّبیث ای 
طارتشا مدـع  رهظاو ، رهـشاو  يوقاو  تسا . فالخ  هرکاب  هغلاب  رتخد   ) رد ردـپ  ياضر  موزل  رد  تسین و  طرـش  اقلطم  ردام  ياضر  باوج :

نتشاد فوقوم  رد  ای  دشاب  بیاغ  ردپ  هاگ  ره  اما  و  تسا . وا  ياضر  تاعارم  طوحا  نکل  و  تسا . حیحص  ردپ  نذا  نودب  دقع  سپ  تسا 
هب وا  ندش  ررـضتم  رهوش و  هب  رتخد  جایتحا  تروص  رد  و  تسین . رورـض  مه  طایتحا  اجنآ  دیآ : مزال  رـسع  جرح و  ردـپ  ياضر  رب  دـقع 

: ندرک رهوش  كرت 
98 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

ره رایتخا  زا ]  ] و دنشاب : وا  راگتساوخ  رفن  ود  هاگ  ره  یلب  دشاب . قاع  هک  نآ  ياج  هچ  دشاب : هانگ  هک  تسین  مولعم  دنکب  تفلاخم  هاگ  ره 
ردام ردپ و  ياضر  لیـصحت  لاح  ره  هب  و  دشاب . تیـصعم  هک  تسین  رود  اجنیا  رد  تفلاخم  سپ  دـسریمن  رتخد  هب  يررـض  اهنآ  زا  کی 

1 . » تسین هرکاب  ریغ  هرکاب و  نیب  ام  یقرف  اجنیا  رد  دشاب . جرح  ررض و  أشنم  هک  نیا  رگم  تسا  مزال  هحابم  روما  رد 

! فافز بش  ياه  ینتسناد  - 3

بادآ و وا  دورو  زور  ای  بش  يارب  تسادخ  تناما  هیده و  دوشیم  دراو  امش  هناخ  هب  هک  یسورع  نازیزع  فافز ! بش  ياه  ینتسناد  - 3
. دوش یم  هراشا  اًلیذ  اهنآ  زا  يدادعت  هب  دراد  ترورض  اهنآ  نتفرگ  راک  هب  تیاعر و  ناکما  دحرس  ات  تسا  هدش  دراو  دایز  تابحتسم 

نک و دنلب  ار  اهتـسد  هدناوخ ، زامن  تعکر  ود  امن و  مادـقا  هدرک  ریخ  بلط  ادـخ  او ز  هدومن  هراختـسا  يدرک ، جـیوزت  هدارا  هک  یتقو  - 1
: وگب
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ًالامَج َّنُهَلَمْکاَو  یلام  یفَو  َِّیف  ًاسْفَن  َّنُهَظَفْحاَو  ًاـجْرَف  َّنُهَّفَعا  َو  ًاـْقلُخ  َو  ًاـْقلَخ  َّنُهَنَـسْحا  ِءاـسِّنلا  َنِم  یل  ْلِّهَـسَف  َجـیوْزَّتلا  ُدـیرا  ّینا  َّمُهلَّلا  - 1
جاودزا دـهاوخ ) یم   ) امـش زا  یکی  هک  ینامز  دومرف : ریـصب  ابأ  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  تسا  هدـش  تیاور  - 2 « 2 . » ًادالْوا َّنُهَرَثْکاَو 

هتفگ و ّلجوّزع  يادـخ  دـمح  دـناوخب و  زامن  تعکر  ود  تشاد  ار  راک  نیا  دـصق  یتقو  دومرف : منادیمن ، متفگ : دـنک !؟ یم  ِهچ  دـیامن ،
َّنُهُعَسْوأ َو  یلام  َو  اهِـسْفَن  یف  یل  َّنُهْظَفْحأ  َو  ًاجْرَف  َّنُهَّفَعأ  َو  ًاْقلُخ  ًاْقلَخ و  َّنُهَنَـسْحا  ِءاسِّنلا  َنِم  یل  ْرِّدَقَف  َجَّوََزتأ  ْنأ  ُدیرُأ  ّینا  َّمُهّللأ  دیوگب :

سپ میامن  جاودزا  ماهدرک  هدارا  نم  ایادخ  یتْوَم . َدَْعب  َو  یتایَح  یف  ًاِحلاص  ًافَلَخ  ُْهلَعَْجت  ًابّیَط  ًاَدلَو  یل  ْضِّیَق »  » ْرِّدَق َو  ًۀکرب  َّنُهْمَظْعأ  َو  ًاقْزِر 
رتگرزب شتکرب  رتناوارف و  شا  يزور  رتهدنرادهگن و  نم  لام  سفن و  هب  رتفیفع و  شا  یـسنج  مادنا  هب  هک  اهنز  زا  نادرگ  ردقم  میارب 

«3 . » دوش حلاص  نیشناج  نم ، گرم  زا  دعب  تایح و  رد  ات  امرف  ردقم  حلاص ، دنزرف  نم  يارب  و  دشاب ؛
99 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

: دیوگب هلبق  هب  ور  دراذگب و  سورع  یناشیپ  هب  تسد  زامن  تعکرود  زا  دعب  تسا  هدش  دراو  یسورع  بش  يارب  هک  یئاهاعد  زا  یکی  - 3
ًاّیِوَس ًاِملْـسُم  ُْهلَعْجاَف  ًاْئیَـش  اهِمِحَر  یف  َْتیَـضَق  ناَـف  اـهَجْرَف ، ُتْللْحَتْـسا  َکـِتاِملَِکب  َو  اُهتْذَـخأ  َکـِتَنامَأ  یف  َو  اـُهتْجَّوََزت  َکـِباتِک  یلَع  ّمُهّللأ 
مدوخ هب  ار  وا  وت  تاملک  اب  و  متفرگ ، ار  وا  وت  تنامارد  و  مدومن ، جاودزا  وا  اب  نآرق )  ) تباتک مکح  اب  ایادـخ  ٍناْطیَـش . َكْرِـش  ُْهلَعَْجتالَو 

، ار ناطیش  ای   ) ناطیش کیرش  ار  وا  هد  رارق  بیع  یب  ناملـسم  ار  وا  يدروآ ، دوجو  هب  يا ) هچب   ) يزیچ وا  مِحَر  رد  رگا  سپ  مدرک  لالح 
«1 . » هدن رارق  وا  کیرش 

َو اُهْتلَلْحَتْـسا ، َِکتاِملَِکب  َّمُهَّللا  وگب : دومرف : نک  اعد  نم  يارب  ماهدرک  جاودزا  نم  تفگ : دـمآ و  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  شیپ  يدرم  - 4
، ندوب وضو  اب  كاپ و  - 3 « 2 . » َحَرَس اّمَع  َلأْسَت  َو ال  َحار  ام  َلِکَأت  َكِْرفَت ، ًادُودَو ال  ًادُولَو  اْهلَعْجا  َّمُهلَّلا  اُهتْذَخا ، َِکتَنامِاب 

كرـش ناک  دـلو  هنم  ناک  لعفی و  مل  ناف  هَّللا  رکذـیلف  هلهأ  مکدـحأ  یتأ  اذا  ّهنأ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هک  نتفگ  هَّللا  مسب  - 4
«3 ! » دوش ناطیش  کیرش  دیآ ، دوجو  هب  ياهچب  رگا  هنرگ  دیوگ و  ادخ  رکذ  دیآ ، شرسمه  شیپ  امش  زا  سکره  انامه  ناطیش 

، دیامن تساوخ  رد  ملاس ، بیجن و  تکرباب و  كاپ و  دنزرف  ادخ  زا  - 5
، دوشن کیدزن  وضو  نودب  تسا ، هلماح  نز  هک  یعقوم  - 6

«4 . » دوشیم نیبامیف  توادع  هیام  تسا  هدمآ  تیاور  رد  هک  دننکن  كاپ  ار  دوخ  هچراپ  کی  اب  رفن  ود  - 7
. ندرک يراگتساوخ  - 8

هیلع نانمؤمریما  شیپ  یتعامج  دومرف -: یثیدح  نمـض  رد  مالـسلا -) هیلع   ) هَّللا دـبع  یبأ  زا  بائر ، نب  یلع  هبطخ . دـناوخ  بابحتـسا  - 9
نآ : ) دوـمرف یناوـخب و  هبطخ  نآ  يارب  میهاوـخ  یمو  مینک  جـیوزت  ینـالف  هـب  ار  مناـخ  نـالف  میهاوـخ  یم  اـم  دـنتفگ : دـندمآ و  مالـسلا 

( ترضح
100 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

نم بسحلا  یف  وهو  نالف  تنب  ۀنالف  رکذ  نالف  نب  نالف  نإ  دومرف : رخآ  رد  دناوخ و  يوقت  هب  تیصو  ادخ و  ساپـس  رب  لمتـشم  ياهبطخ 
یلع هَّللا  یلصو  هیلإ  اوبـسنتو  هیلع  اودمحت  ًاریخ  اوّدرف  هومتفرع  دق  ام  قادصلا  نم  اهل  لذب  دقو  هنولهجت ، نم ال  بسنلا  یفو  هومتفرع ، دق 

مه وا  بسن  رد  دیـسانش و  یم  یبوخب )  ) ار وا  بسح  یلاح  رد  دومن  يروآ  دای  ار  ینالف  رتخد  نالف  رـسپ  نالف  انامه  ملـسو . هلآو  دمحم 
هداد تبسن  نآ  رب  دشاب و  ساپس  رکـشت و  هیام  هک  دیهد  باوج  یبوخب  سپ  دیناد ، یم  تسا  هدومن  لذب  هک  ياهیرهم  دیتسین و  عالطا  یب 
مالس وا و  لآ  دمحم و  رب  ادخ  دورد  مییامن ) فیرعت  اج  همه  رد  ار  امش  مه  مینک و  رکـشت  ام  مه  بوخ ، خساپ  تروص  رد  ینعی   ) دیوش

«1 . » ادخ
. دشاب وجای  مدنگ  نم  کی  هچرگا  تردق  هزادنا  هب  نداد  همیلو  - 10

«2 . » برقع رد  رمق  ندوب  لاح  رد  دقع  ءارجا  تهارک  - 11
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زا یکیرد  هبنـشراهچ و  زور  و  دـنیوگ ،) رهّـشلا » قاـحم   » ار نآ  هک   ) هاـم رخآ  هـب  زور  هـس  و  هاـمره ، لوا  رد  دـقع  يارجا  تـهارک  - 12
نیا زا  کی  ره  هامره  مجنپ  تسیب و  مراهچ و  تسیب و  مکی و  تسیب و  مهدزناش و  مهدزیس و  مجنپ و  موس و  ینعی  هامره  سحن  ياهزور 

یهقف یثیدح و  ياهباتک  هب  نیبلاط  دشکیم و  ازارد  هب  دانسا  نآ  رکذ  هک  تسا  هدمآ  یهقف  رایـسب  ياهباتک  رد  تایاور و  رد  بلاطم 
. دنیامن هعجارم 

هدمآ یماش  تیاور  رد  حاکنو . ۀبطخ  موی  ۀعمجلا  موی  مالسلا : هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لاق  هنأ  یماشلا  ربخ  یف  دشاب  هعمج  زور  یـسورع  - 13
«3 . » تسا جاودزا  هبطخ و  زور  هعمج  زور  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تسا ،

! مرگ ياوه  رد  یفافز  تبراقم  ای  دقع  يارجا  تهارک  - 14

بش رد  رهوش  هناخ  هب  سورع  نتفر  - 4

نآرق رد  هک  یبـش  تسا ، نآ  یکیراـت  و  بش »  » دوجو ناگدـنب ، يارب  دـنوادخ  فاـطلا  زا  یکی  بش  رد  رهوش  هناـخ  هب  سورع  نتفر  - 4
لوـکوم نآ  هـب  هداد و  رارق  نآ  رد  ار  اـهراک  زا  یلیخ  ماـجنا  و  « 1  » دـنک یم  دای  دـنگوس  وا  هب  نآ ، تمظع  نتخاـس  راکـشآ  يارب  میرک 

دیجمت فیرعت و  بش و  هراب  رد  هک  بش »  » باتک هعلاطم  هب  ار  نآ  حورشم  مروآ و  یم  اًلیذ  راصتخا  روطب  ار  یئاه  هنومن  هک  تسا  هدومن 
عاجرا تسا ، فلؤم  نیمه  فیلأت  تسد  رد  بش ، ار  وو ..  ناراکهانگ  ندیبوک  اهالب و  لوزن  هک  یتایآ  بش و  رورش  نایب  و  نآ ، زا  وو .. 

؛ مهد یم 
زا یمک  ای  ار  بش  زا  یمین  زیخاپب * یمک  زج  ار  بش  هیلع » دز  وأ  اًلیلق * هنم  صقناوأ  هفـصن  اًلیلق * ّالا  لّیلا  مق   » راگدرورپ اب  زاینو  زار  - 1

«2 . » ازفیب نآ  فصن  رب  ای  نک * مک  نآ 
. ناوخب لّمأت  تقد و  اب  ار  نآرق  و  اًلیترت » نآرقلا  ّلتر  و   » نآرق ندناوخ  - 2

«3 . » تسا رت  تماقتسا  اب  اجرب و  اپ  هنابش  تدابع  زامن و  ًاملسم  اًلیق » موقأ  ًاطو و  ّدشأ  لّیلا  ۀئشان  ّنا   » هنابش تدابع  - 3
ار وا  بش ، زا  ینالوط  يرادقم  و  نک ، هدجـس  وا  يارب  هاگنابـش  رد  و  اًلیوط » اًلیل  هّحبـس  هل و  دجـساف  لّیلا  نم  و   » هنابـش یئوگ  حـیبست  - 4

«4 . » يوگ حیبست 
رافغتسا ناهاگرحس  دندیباوخ و  یم  ار  بش  زا  یمک  اهنآ  نورفغتـسی » مه  راحـسألاب  و  نوعجهی * ام  لّیلا  نم  اًلیلق  اوناک   » هنابـش رافغتـسا 

«5 . » دندرک یم 
یسوم اب  هکار  یماگنه  دیروآ ) دای  هبو   ...« ) اًلیل نیعبرأ  یسوم  اندعاو  ذا  و   » شناربمایپ اب  دوخ  ياهناتسب  هدب و  تاقالم و  ياههدعو  - 5

. میدراذگ هدعو  بش  لهچ 
«6 (. » دمآ هاگداعیم  هب  یهآلا  ياهنامرف  نتفرگ  يارب  وا  (و 

اّنک ّانا  ۀکرابم  ۀلیل  یف  هانلزنأ  ّانا   » بش رد  یکرابم  تشونرس و  نییعت  ریدقت و  - 6
102 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

ره بش  نآ  رد  میتسه ، هدـننک  راذـنا  هراومه  ام  میدرک  لزان  تکرب  رپ  یبش  رد  ار  نآرق )  ) نآ ام  میکح » رمأ  ّلـک  قرفی  اـهیف  نیرذـنم *
«1 . » ددرگ یم  ادج  وریبدت  یهلا )  ) تمکح ساسا  رب  يرما 

«2  » میدرک لزان  ردق  بش  ار  نآرق  ام  ردقلا » ۀلیل  یف  هانلزنأّانا   » بشرد نآرق  لوزن  - 7
رارق شمارآ  هیام  ار  بش  ًانکس » لیّللا  لعجو  - » 9 « 3 . » داد رارق  امش ) يارب   ) یششوپ ار  بش  و  ًاسابل » لیّللا  لعج  و   » اه ناسنا  شـشوپ  - 8

«4 . » تسا هداد 
ار سورع  نداتسرف  تایاور  رد  تهجنیدب  تسا ، هداد  رارق  وو ..  شمارآ  هیام  رارـسا و  ندشن  راکـشآ  اهوربآ و  ظفح  يارب  ار  بش  نوچ 
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. دیئامن هجوت  لیذ  تایاور  هب  تسا ! هدومن  هیصوت  ار  بش  فافز  قاطا  تخب و  هناخ  هب 
هناخ هب  ماگنه  بش  ار  ناـتیاه  سورع  ًیحـض  اومعطأ  اًـلیل و  مکـسیارع  اّوفز  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ینوکـس  تیاور  رد  - 1

«5 . » دیئامن ماعطا  زور  دیتسرفب و  رهوش 
لیللا نإف  لیللاب  ۀجاح  بلطت  الو  ًانکس ، هلعج  هَّللا  ّنإف  لیّللاب  جّوزت  رسیم  ای  دومرف : مالسلا  هیلع  رفعج  یبأ  دیوگ : زیزعلا  دبع  نب  رـسیم  - 2

هداد رارق  شمارآ  هیام  ار  بش  دـنوادخ  نک  جاودزا  بش  رـسیم  يا  ًامیظع . ًاّقحل  بحاصلل  نإو  ًامیظع ، ًاّـقحل  قراـطلل  نا  لاـق : مث  ملظم ،
: دومرف سپس  تسین ) رطخ  زا  یلاخ  و   ) تسا کیرات  بش  اریز  ورن  يراک  یپ  بش  تسا و 

«6 . » گرزب تسیقح  نیشنمه  رب  تسیگرزب و  قح  هدنوش  دراورب  انامه 
لعج هَّللا  ّنأل  لیللاب ، جـیوّزتلا  ۀّنّـسلا  نم  دومرف  جـیوزت  هراب  رد  مالـسلا ، هیلع  اضرلا  نسحلا  ابأ  مدینـش  تفگ : ءاـشولا ، یلع  نب  نسح  - 3
هیام مه  نز  تسا و  هداد  رارق  شمارآ  هیام  ار  بش  دـنوادخ  اریز  بش  رد  جاودزا  تسا  ّتنـس  زا  نکـس . ّنه  اـّمنإ  ءاـسنلاو  ًانکـس ، لـیّللا 

«7 (. » امن تلصو  شمارآ  نامز  رد  شمارآ  ببس  اب  سپ   ) تسا شمارآ 
دّجهتم ثالث : یف  اـّلإ  رهـس  ـال  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مالـسلا  مهیلع  شناردـپ  زا  دـمحم ، نب  رفعج  زا  ینوکـس ، - 4

يرادیب بش  اهجوز . یلإ  يدهت  سورع  وأ  ملعلا ، بلط  یف  وأ  نآرقلاب ،
103 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

«1 . » دوش هداتسرف ) و   ) ییامنهار شرهوش  هب  هک  یسورع  ای  ملع  بلط  نآرق و  توالت  رد  زیچ ، هس  رد  رگم  تسین  راوازس ) )
، ًانکس ءاسنلا  لعج  ًانکس و  لیللا  لعج  هَّللا  ّنإ  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  ابأ  تعمـس  تفگ : سایلإ  تنب  نبا  یلع  نب  نسح  - 5

تسا ّتنـس  زا  تساهداد و  رارق  نوکـس  ببـس  ار  نانز  شمارآ و  ببـس  ار  بش  دنوادخ  انامه  ماعطلا . ماعطإو  لیللاب  جیوزتلا  ۀّنّـسلا  نمو 
«2 . » دریگ ماجنا  بش  رد  همیلو )  ) ماعطا جاودزا و 

دماجنا یم  لوط  هب  نیا  زا  شیب  هک  تسا  دایز  تایاور  هراب  نیا  رد 

! اه یسورع  رد  ندناوخ  رعش  ندومن و  يداش  - 5

هب طوبرم  ياهنشج  یـسورع و  زور  اهزور ، نیرتنیریـش  زا  یکی  یگدنز  نارود  رد  اه ! یـسورع  رد  ندـناوخ  رعـش  ندومن و  يداش  - 5
. دبلط یم  ار  يرگید  ياوه  لاح و  تلاح و  رییغت  اهزور  نیا  تسا ، هدش  نیجع  یلاحشوخ  يداشاب و  ًامازلا  هک  تسا  نآ 

وهل و تالآ  لامعتـسا  رد  ًاصوصخم  دومن  زیهرپ  عرـش ، تایهنم  زا  دادـن و  تسد  زا  ار  دـنوادخ  تیاضر  اـت  درک  یعـس  ماـیا  نیا  رد  دـیاب 
ینز و فد  زا  هدافتـسا  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  هدیدرگن  یهن  شخب  يداش  تالآ  ضعب  زا  هدافتـسا  سدـقم  عرـش  رظن  زا  هک  نیا  اب  بعل ،

. تسا ناوناب  يارب  هنانز  سلاجم  یناشفا  تسد 
نانز بلطملادبع و  ینب  نارتخد  دومن  رما  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا : هدروآ  هیوباب  نبا  زا  يربخرد  ۀمطاف ) دلوم   ) باتک رد 

هک ار  يزیچ  دـنیوگن  دـنیوگ و  دـیمحت  ریبکت و  دنناوخبرعـش و  دـنیامن و  يداش  دـننک و  تکرح  ۀـمطاف  هارمه  هب  ار  راـصنا  نیرجاـهم و 
؛ تسین یضارادخ 

ار رعش  نیا  هک  ۀملس  مأ  دننام )  ) دندناوخ یم  رعـش  عرـش ) هزاجا  هدودحم  رد   ) ولج رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناوناب  ... 
: دومنداشنا

تالاح ّلک  یف  نرکشاو  یتاراج *** هَّللا  نوعب  نرس 
تافآ هورکم و  فشک  نم  یلعلا *** ّبر  معنأ  ام  نرکذاو 

104 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
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تاوامّسلا ّبر  انشعنأ  دق *** رفکدعب و  اناده  دقف 
تالاخ تاّمعب و  يدفت  يرولاءاسنریخ *** عم  نرسو 

تالاسّرلا هنم و  یحولاب  یلعلاوذ *** هلّضف  نم  تنبای 
: تفگ ودناوخ ) ار  رعش  نیا  ادخ  لوسر  رگید  نز  رکب  یبا  رتخد   ) هشیاع سپس 

رضاحملا یف  نسحی  ام  نرکذاو  رجاعملاب *** نرتسأ  ةوسنای 
رکاش دبع  ّلک  عم  هنیدب  انّصخیذا *** ساّنلا  ّبر  نرکذاو 

رکاش دبع  ّلک  عم  هنیدب  هلاضفا *** یلع  هَّللا  دمحلاو 
رداقلا زیزعلا  هَّللا  رکّشلاو  هلاضفا *** یلع  هَّللا  دمحلاو 

رهاط رهطب  هنم  اهّصخ  و  اهرکذ *** یطعأ  هَّللا  اف  اهب  نرس 
: تفگ درک و ) داشناادخ  لوسر  رگید  نز  رمع  رتخد   ) هصفح سپس 

رمقلا هجوک  هجو  اهل  نم  و  رشبلاءاسن *** ریخ  ۀمطاف 
رمّزلا يآب  ّصُخ  نم  لضفب  يرولا *** ّلک  یلع  هَّللا  کلّضف 

رضحلا یف  نم  ریخ  ًاّیلع  ینعأ  اًلضاف *** یتف  هَّللا  کجّوز 
رطخلا میظع  تنب  ۀمیرک  اّهنا *** اهب  یتاراج  نرسف 

: تفگ دناوخ و ) راصنا  ناگرزب  زا  یکی   ) ذاعم نبدعس  ردام  سپس 
هیدبُأ ریخلارکذأ و  و  هیفام *** هیف  ًالوق  لوقأ 
هیت ربک و ال  هیفام  مدآ *** ینب  ریخ  دّمحم 

هیف تنّکم  دق  فرش  يذ  يدهلا *** ّیبن  تنب  عم  نحن  و 
هینادیًائیش يرأ  امف  اهلصأ *** ۀخماش  ةورذ  یف 

 ... راّدلا نلخد  نّربکی و  ّمث  زجر ، ّلک  نم  تیب  لّوأ  نعّجری  ةوسّنلا  تناک  و 
«1 (. » تیاور رخآ  ات   ) دندش هناخ  دراو  ات  دنتفگ  یم  ریبکت  سپس  دندومن و  یم  عیجرت  رعش  ره  لوا  رد  مرح )  ) ناوناب و 

زیهرپ مارح  ياهراکزا  ایو  دونشن  ار  ناشیادص  دنیبن و  ار  ناشراتفر  مرحمان  هک  دنیامن  تبظاوم  اهمناخرگا  هنانز  سلاجم  رد  دنامن  هتفگان 
درادن لاکشا  لاذتبا ، زا  رود  راعشا  ندناوخ  ندز و  فد  یسورع  سلاجم  رد  ای  ندومن  یلاحشوخ  ندرک و  يداش  دنیامن ،

105 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
درادـن یعنام  دـناوخ و  ناوت  یم  رگید  نابز  ره  اب  یکرت و  یـسراف و  رد  ار  نآ  هباشم  دـناهدناوخ  مرح  ناوناـب  ـالاب  راعـشا  رد  هک  هنوگنآ 

عنام مه  ترضح  دندرک و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تخد  یسورع  رد  مرح  ناوناب  الاب  تیاور  ربارب  هک  توص  عیجرت  یتح 
اب مالـسا  هنرگ  تسا و  عرـش  مارح  لالح و  ندرک  تیاعر  ازع ، سلاجم  یتح  سلاجم  هنوگ  نیا  تمرح  مدع  تمرح و  كالم  سپ  دـشن 

درادن یتفلاخم  عورشم ، یلاحشوخ  يداش و 

! ادخرکش يادا  - 6

منک و یم  دایز  هتبلا  دیشاب  رازگ  رکش  ادخ ) ياهتمعن  ربارب  رد   ) رگا ، » تسا هدومرف  ّلجوّزع  يادخ  میرک  نآرق  رد  ادخرکـش ! يادا  - 6
«« 1  » تسا دیدش  متازاجم  دییامن  یساپسان  رگا 

هناخ هب  دوخ  دوجو  لّمکم  ندروآ  ینعی  هداوناخ  لیکـشت  ندش و  رـسمه  ياراد  جاودزا و  زا  رتگرزب  یگدنز ، نارود  رد  یتمعن  هچ  الاح 
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؛ تسوا يدوجو  بهاوم  زا  هدافتسا  و 
؛ یگدنز روای  رای و  - 1

؛ یگدنز رارسا  مرحم  مدمه و  - 2
؛ یناطیش ياههسوسو  زا  دوخ  ظفح  سفن و  ّفک  - 3

؛ یگدنز ياهلگ  دالوا و  ندروآ  دوجو  هب  - 4
؛ یگدنز هنایشآ  طیحم و  ندومن  مرگ  - 5

؛ یگدنز يداش  مغ و  کیرش  - 6
 ... وو یگدنز  سنوم  سینا و  - 7

اذإ یلع ، ای  دومرف : درک و  تیصو  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : يردخ  دیعـس  یبأ 
کلذ تلعف  اذإ  کناف  كراد ، یصقأ  یلإ  كراد  باب  نم  ءاملا  ّبص  اهیلجر و  لسغاو  سلجت  نیح  اهیّفُخ  علخاف  کتیب  سورعلا  تلخد 

فرفرت ۀـمحر  فلأ  نیعبـس  کیلع  لزنأ  ۀـکربلا و  نم  نول  فلأ  نیعبـس  اهیف  لخدأ  و  رقفلا ، نم  نول  فلأ  نیعبـس  كراد  نم  هَّللا  جرخأ 
نم سورعلا  نمأت  و  کتیب ، یف  ۀیواز  لک  اهتکرب  لانت  یتح  سورعلا  سأر  یلع 

106 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
. ثیدحلا رادلا  کلت  یف  تمادام  اهبیصی  نأ  صربلا  ماذجلاو و  نونجلا 

؛ روایب رد  ار  شیاه  شفک  تسشن  هک  یماگنه  دش ، لخاد  تا  هناخ  هب  سورع  هک  یتقو  یلع  يا  - 1
؛ يوشب ار  شیاهاپ  و  - 2

؛ شاپب بآ  رترود ، ات  تا  هناخِرد  زا  و  - 3
دیاـمن لـخاد  ار  تـکرب  هنوـگ  رازه  داـتفه  دـنار و  نوریب  ار  رقف  عوـن  رازه  داـتفه  تا  هناـخ  زا  دـنوادخ  يدرک ، اراـهراک  نـیا  رگا  سپ 

زا سورع  و  یبایرد ، ار  نآ  تکرب  تا ، هناخ  هشوگ  ره  رد  ات  دـنزیم  رپ  سورعرـس  يالاب  هک  دـیامن  لزان  تیارب  ار  تمحر  رازهداـتفهو 
«1 . » تسا هناخ  نآ  رد  هک  یمادام  دشاب  ناما  رد  یسیپ  ماذج و  نونج و  ضارما  ندیسر 

. دیئامرف هجوت  یخیرات  نایرج  دنچ  هب  رکش  يادا  درومرد 
لوسر لهجوبا  هزادنا  هب  رماع  یبا  مان  هب  ناوج  نیا  ردپ  هک  تسا  روهـشم  یمالـسا  خیراوت  رد  ۀکئالملا » لیـسغ   » رماع یبا  نب  ۀلظنح  - 1

نآ هتخاب  ناج  ناقـشاع  زا  دروآ و  مالـسا  هک  دوب  یناسک  زا  هلظنح  شرـسپ  اما  تخاس ! رارـض  دجـسم  هک  تسوا  تسا و  هدرزآ  ار  ادخ 
رد رون »  » هکرابم هروس  هیآ 62  دوب و  لولس  یبا  نب  هَّللادبع  رتخداب  ناوج  نیا  فافز  بش  دحا  گنج  بش  رد  هک  ياهنوگب  دش  ترـضح 

. دش لزان  وا  هراب 
تـسادخ لوسر  روتـسد  اهناملـسم  يا   » دـنکیم ادـن  يدانم  دینـش  حبـص  ياهیکیدزن  تسا ، هدـیمرآ  باوختخر  رد  دوخ  سورع  اب  هک 

«!. تسا هدش  کیدزن  نمشد  هک  گنج  نادیم  هب  دیباتشب 
هلظنح دز  ادص  شسورع  دنک ، تکرح  تساوخ  تشادرب و  ار  دوخ  هحلسا  دیشوپ و  مزر  سابل  دمآ و  نوریب  یسورع  هلجح  زا  ناوج  نیا 

دیسرپ ناوج  نیا  زا  اهنآ  ربارب  رد  دز و  ادص  ار  دوخ  ناکیدزن  زا  راصما  زا  رفن  راهچ  تفر  ًاروف  نک ، ربص  یمک 
نیا اهنیا  لباقمرد  يدیـشکن  تلاجخ  سورع  دـنتفگ : تفرگ ! دـهاش  اتر  اهنآ  و  یلب ، تفگ : هنای ؟!! يدـش  رتسبمه  نماـب  بشید  هلظنح » »

تّمضنا ّمث  ۀلظنح  اهیف  عقوف  تجرنا  دق  ءامّسلا  ّنأک  یمون  یف  ۀلیّللا  هذه  یف  تیأر   » نوچ مدوب  روبجم  یلو  ارچ ، تفگ : يدز !؟ ار  فرح 
هلظنح دش و  هتفاکش  نامسآ  مدید  باوخ  رد  بشید  ةداهّشلا . اّهنأ  تملعف 

107 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
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گنج نادـیم  هب  هقالع  قشع و  نیا  اب  منیبیم  هکار  وا  و   ) تسا تداهـش  نیا  مناد  یم  و  «« 1  » دمآ رد  مهب  نامـسآ  هرابود  تفر و  اجنآ  هب 
تبراقم شـسورع  اب  دناوت  یمن  یـسورع  لوا  بش  اهناوج  زا  یـضعب  تسا  هدش  هدـید  و  مدـیما ) ان  شنتـشگرب  هناخ  هب  زا  رگید  دوریم 

متفرگ فارتعا  وا  دوخ  زا  تهجنیدب  دـنهد ، دـب  تبـسن  نم  هب  موش و  راد  هچب  تسا  نکمم  دوب  هدرک  یکیدزن  نماب  ناوج  نیا  یلو  دـنک 
قرغ ادهش  همه  دندرک ، يروآ  عمج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روتـسد  اب  ار  دحأ »  » يادهـش هک  يزور  موشن !! مهتم  ًادعبات 

: دومرف دوب ! هتـشغآ  دوخ  نوخ  هب  ناوج  نیا  میدـید  دوخ  مشچاـب  اـم  ادـخ  لوسر  يا  دـنتفگ : بجعت  اـب  ناوج ! نیا  زج  دـندوب  نوـخ  رد 
هدمآ نوریب  یسورع  هلجح  زا  ناوج  نیا  نوچ  « ) بهذ نم  فئاحص  سف  نزملاءامب  ضرالا  ءامـسلا و  نیب  ۀلظنح  لسغت  ۀگئالملا  تیأر  »
هحفص يور  نیمز  نامسآ و  نایمار  وا  یتشهب  بآ  اب  اههتشرف  مدید  دوخ  مشچاب  مه  نم  تشگ ،) دیهـش  دش و  رـضاح  نادیم  رد  بنج  و 

. دنداد لسغ  ناراب ، بآ  اب  رز ، زا  یئاه 
«2 . » ناگتشرف هدش  هتسش  هلظنح  ۀکئالملا » لیسغ  هلظنح   » هب دش  روهشم  زور  نآ  زا  تسا  هدش  فرطرب  وازا  نوخ  رثارطاخ  نیدب 

. تسا خیرات  ياهیندینش  زا  هک  ءافلذ »  » مان هب  ابیز  يوناب  اب  تشز  رهاظ  هب  هایس و  مالغ  ربیوج  جاودزا  - 2
فارطا يوکس  يور  هک  دوب  ریـصح  کی  يور  شا  یگدنز  یئاراد و  مامت  هک  دوب  یناسک  زا  ینعی  دوب  هّفُـص »  » باحـصا زا  صخـش  نیا 

ور و تشز  لکیهدب و  تخیر و  دب  هاتوک و  دق  یمادـنا ، بسانتو  لامج  هن  یلانم و  لام و  هن  هناشاک و  هناخ و  هن  تشادرارق  یبّنلادجـسم 
!. امندب

ضرع بجعت  اب  ربیوج  يراد !؟ جاودزا  هب  لـیم  ربیوج  دومرف : دـید  ار  وا  راـب  تقر  عضو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور 
هداد و رد  نت  نم  اب  جاودزا  هب  رتخد  مادـک  ای  دـهد  یم  رتخد  نم  هب  ِهک  هفایق ، هچاـب  تاـناکما و  مادـک  اـب  اـما  ادـخ  لوسر  يا  ارچ  درک :

.!؟ دوشیم یضار 
108 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

!. دیامن جیوزت  وت  هب  ار  افلذ »  » شرتخد وگب  وا  هب  نم  فرط  زا  و  « 1  » ورب تسا ، هضایب  ینب  فارشا  زا  هک  دیبل  نبدایز  شیپ  دومرف :
: تفگ ار  نایرج  دوب ؟ ِهک  ردـپ  دیـسرپ  شرتخد  تشگرب ، درک و  در  تفرگن و  لـیوحت  ار  وا  داـیز  یلو  دـیناسر  ار  ماـغیپ  تفر و  ربیوج ،

.؟! يدرکدر ار  وا  دید  حالص  هک  ياهدروآ  نامیا  ادخ  لوسر  هب  هنوگچ  سپ  ردپ  تفگ : بجعت  لامکاب  رتخد 
، هاتوکدـق تروص ، تشز  یلامج ، هن  یلام و  هن  دراد و  ياهناشاکو  هناخ  هن  هایـس  مالغ  نیا  رخآ  دوب  وت  رطاـخ  هب  راـک  نیا  مرتخد  تفگ :

دنلب رـس  هنوگچ  تنالاس  مه  نارقا و  مه  نایم  رد  یهگناو  يدیدنـسپن  وت  دندرک ، يراگتـساوخ  هنیدـم  فارـشا  زا  اهیلیخ  ار  وت  و  وو ... 
.!؟ ینکیم

!. تسادخ ياضر  وا  ياضر  اریز  وا  رما  هب  میضار  مه  نم  دنادیم  حالص  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ار  یسک  ردپ  تفگ :
مهارف ار  وا  یـسورع  هلیـسو  اـت  تساوخ  تلهم  يزور  دـنچ  یلو  درک  تقفاوم  مـالعا  یناـمتفگ ، زا  سپ  تفر و  ادـخ  لوـسر  شیپ  داـیز 

. دیامن
دـندرک و شیارآ  دـُتم  نیرخآ  اب  ارابیز  ي  افلذ »  » دیـشخب و ربیوج  هب  تخاس و  هدامآ  شلیاسو  مزاول و  مامت  اب  لـلجم  هناـخ  کـی  داـیز :

. دندرب یسورع  هلجح  هب  دنداد و  سابل  رییغت  هداتسرف و  مامح  هب  ار  ربیوج 
قرغ شیارآ و  تیاهن  رد  یسورع و  دیفس  سابل  رد  راقو  هوکـش و  نآ  اب  ار  سورع  دش و  دراو  سورع  هلجح  هناخ و  هب  هک  یتقو  ربیوج :

« دایز  » رخآ رد  درک ، تدابع  حبص  ات  اهبـش  هزور و  اهزور  مامت  زور  هس  دش ، تدابع  لوغـشم  هدیـشک  رانک  ار  دوخ  دید ، تمعن  زان و  رد 
راک نیا  هب  ارچ  تشادـن  جاـیتحا  نز  هب  هک  ربیوج  ادـخ ! لوسر  يا  درب  تیاکـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ءاـفلذ  ردـپ 

.!؟ یتشاداو
شیپ ارچ  سپ  دوـمرف : هَّللا  لوسراـی  یلب  درک  ضرع  يراد ؟ جاـیتحا  لاـیع  هـب  یتـفگن  رگم  ربـیوج  دوـمرف : درک  راـضحا  ار  وا  ترــضح 
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للجم هناخ  هب  هک  یتقو  مدوبن ، يزیچ  ياراد  ایند  رد  مهایس و  هدرب  کی  نم  ادخ  لوسر  يا  درک  ضرع  يوریمن ؟ تسورع 
109 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

: متفگ دوخ  هب  مدید ، ابیز  سورع  نآ  اب  ار  لیاسو  همه  نآ  مدش و  دراو  منز  ردپ  یئادها 
لوسر يا  دـعب ...  روآ و  اجب  هتـشاد  ینازرا  وت  هب  ار  تمعن  همه  نیا  هک  یئادـخ  نآ  رکـش  لوا  شابن  درمان  نکن و  هلجع  ربیوج  يا  ناـه 

1 . » هنع هللا  یضر  دیسر  تداهش  هب  دحأ »  » گنج رد  زور  دنچ  زا  دعب  مه  ربیوج  منکیم : تعاطا  مشچ  ادخ 

نداد همیلو  - 7

همئا ءایبنا و  ياهتنس  زا  حودمم و  هدیدنـسپ و  راک  رایـسب  هک  تسا  نداد  همیلو  یـسورع ، رد  دکؤم  تابحتـسم  زا  یکی  نداد  همیلو  - 7
؛ دشاب مدنگای  وج  هنامیپ  کی  هچرگا  تسا ، مالسلا  مهیلع 

دنـسپان هورکم و  یئاـمن و  دوخ  اـیر و  نآ  زا  شیب  تمارک و  مود  یـسورع و  قح  لوا  زور  هک  دـهد  همیلو  زور  ود  ناـکما  تروص  رد  و 
. تسا

. دشاب نانمؤم  نیکاسم و  ارقف و  يارب  همیلو  ماعطا و  نیا  تسا  بحتسم 
سرخوأ سرع  : » سمخ یف  ّالا  ۀمیلو  ال  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالـسلا ) هیلع   ) نسحلا یبأ  زا  رکب ، نب  یـسوم  - 1

تسین همیلو  ۀّکم » نم  دوعلا  زاکرلا  و  راّدلا ؛ ءارش  راکولاو  ناتخلا ؛ راذعلاو  سافّنلا  سرخلا  و  جیوّزتلا ، سرعلا  زاکر ؛ وأ  راکو  وأ  راذع  وأ 
«2 . » جح رفس  زا  نتشگرب  و  - 5 هناخ ؛ دیرخ  - 4 هچب ؛ ندرک  هنتخ  - 3 دالوا ؛ ندمآ  ایند  هب  - 2 جاودزا ؛ یسورع و  زیچ 1  جنپ  رد  رگم 

: دومرف یم  مدینش  تفگ : مالسلا ) هیلع   ) اضرلا نسحلا  یبأ  زا  ءاشو ، زا  یگمه ، دمحم  نب  یلع  و  دمحم ، نب  نیـسحو  دایز ، نب  لهـس  - 2
نیلسرملا ننس  نم  ّنا  لاق : ّمث  ماعطب  اعد  هجّوزف  نایفـس  یبأ  تنب  ۀنمآ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هَّللا لوسرل  بطخ  امل  یـشاجنلا  نا 

ملـس هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يارب  ار  نایفـس  یبا  رتـخد  هـنمآ  هـشبح ) هاـشداپ   ) یـشاجن هـک  یتـقو  جـیوزتلا . دـنع  ماـعطإلا 
زا انامه  دومرف : تساوخ و  ماعط  دومن ، جاودزا  درک و  يراگتساوخ 

110 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
«1 . » تسا جاودزا  ماگنه  رد  نداد  ماعط  ناربمایپ  ياهتنس 

کی همیلو  ۀعمسو . ءایر  مایأ  ۀثالثو  ۀمرکم ، نامویو  موی ، ۀمیلولا  دومرف : دناسر  یم  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج یبأ  هب  ار  تیاور  لاضف  نبا  - 3
«2 . » تسا یئامندوخ  ءایر و  زور  هس  تسا و  تشاد  یمارگ  زور  ود  تسا ، زور 

معطأ اهیلع و  ملوأ  درک  جاودزا  ثراح ، رتخد  ۀنومیم  اب  هک  ینامز  ادخ  لوسر  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) هَّللا دـبع  یبأ  زا  ملاس  نب  ماشه  - 4
«3 . » درک ماعطا  دومن و  طولخم  نغور  ابامرخ  مدرم  هب  داد و  همیلو  وا  يارب  سیحلا . سانلا 

. ۀعمسو ءایر  داز  امو  فورعم ، یناثلاو  قح ، موی  لوأ  ۀمیلولا  دومرف : ادخ  لوسر  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) هَّللا دبع  یبأ  تفگ : ینوکـس ، - 5
4 . » تسا یئاتس  دوخ  یئامن و  دوخ  نآ  زا  رتدایز  و  تسوکین ) و   ) فورعم مود  زور  تسا و  قح  لوا  زور  همیلو 

مالسلا اهیلع  ملاع  ود  ناونابرورس  هداس  جاودزا  - 8

رارق نادنمدرخ  شهوکن  دروم  دنـسپان و  يراک  ره  رد  یفاضا  تافیرـشت  فارـسا و  مالـسلا  اهیلع  ملاع  ود  ناونابرورـس  هداس  جاودزا  - 8
تالکـشم راتفرگ  ناوارف ، ياههداوناخ  مه  هعماج و  نآ  مه  دوش ، امرف  مکح  ياهعماج  رد  تشز  تفـص  قـالخا و  نیا  رگا  تسا ، هتفرگ 

؛ تفر دنهاوخ  یهابت  هب  ور  هدوب و  دایز 
؛ درب دهاوخ  رس  هب  یمسج  شیاسآو  يرکف  شمارآ  رد  هعماج  دریگب ، ار  نآ  ياج  يور  هنایم  لادتعا و  رگا  اما 
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زاین نآ  هب  يزور  رـشب ، دارفا  یمامت  اریز  تسا ، جاودزا  هلئـسم  درک ، هدایپ  داد و  رارق  قادـصم  نآ  رد  ار  لادـتعا  دـیاب  هک  اهراک  هلمجزا 
همه ریگنابیرگ  تشاد و  دنهاوخ 

111 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
، میناسرب ارجا  لمع و  هلحرم  هب  ار ، جاودزا  نتشاد  اپرب  هداس  يور و  هنایم  گنهرف  نیا  هداد  تسد  هب  تسد  یگمه  دیاب  سپ  دوب ، دهاوخ 
زا یکچوک  شخب  هب  هنومن  يارب  دنیامن ؛ عورـش  تحار  لایخ  اب  هتفر و  دوخ  یگدـنز  رـس  هب  تحار  لایخاب  رـسپ  ای  رتخد  هچ  اه  ناوج  ات 

هعجارم هریغ  راونألاراحب ج 43 و  باتک  دننام  دایز  عبانم  هب  دـیتسه  لصفم  بلاط  رگا  دـییامن و  تقد  ملاع  ود  ره  ناوناب  رورـس  یـسورع 
. دیئامرف

لیئربج یناد  یم  ایآ  سنا  يا  دومرف : دش  مامت  هک  یتقو  تفرگ  ارف  اروا  یحو  هک  میدوب  هتـسشنادخ  لوسر  اب  دـیوگ : کلام  نب  سنا  - 1
: متفگ دروآ !؟ هچ  شرع ، بحاص  دزن  زا 

؛ میامن جیوزت  یلع  هب  ار  همطاف  دومن  رما  ارم  دومرف : دناد  یم  شلوسر  ادخ و 
هب عورش  ترضح  دنتسشن  هک  یتقو  مدومن  توعد  امن ، توعد  راصنا  زا  اهنآ  دادعت  هب  ریبز و  هحلط و  یلع و  نامثع و  رمع و  رکبابا و  ورب 

یلع رگا  هرقن  لاقثم  دصراهچ  هب  مدومن  جیوزت  یلع  هب  ار  همطاف  مریگ  یم  دهاش  ار  امـش  نم  دومرف : رخآ  رد  دومن و  دقع  هبطخ  ندناوخ 
؛ دشاب یضار 

ارم دنوادخ  یلع  يا  اهکتجّوز  دـق  ۀـمطاف و  کجّوزأ  نأ  ینرمأ  هَّللا  ّنا  یلعای  دومرف : دومن و  مسبت  درک و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ور  سپس 
«1 . » میضار درک  ضرع  یتسه !؟ یضار  ایآ  مدرک  جیوزت  وت  هب  اروا  نم  میامن  جیوزت  وت  هب  ار  همطاف  دومن  رما 

تمدـخ هب  تخورف و  نافع  نب  نامثع  هب  مهرد  دـص  راـهچ  هب  ار  نآ  شورفب ، ار  تمزر ) ساـبل   ) تعرد ورب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب 
هناخ يارب  هچنآ  اه  مهرد  نیا  هب  دومرف : داد و  رکبوبا  هب  تشادرب و  تشم  کی  ترـضح  دروآ ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

. دننک شکمک  هک  داتسرف  وا  هارمه  ار  لالب  ناملس و  رخب و  تسا  مزال  ۀمطاف 
هک یتشپ  تسوپ و  زا  شرف  کی  دوب و  مشپ  زا  رپ  هک  يرـصم  شیخ  زا  کشت  کی  نم  دوب ، مهرد  هس  تصـش و  لوپ  نآ  دـیوگ : رکبوبا 

اّملف میتشاذگ  ادخ  لوسر  يولج  یتقو  میدـیرخ ، هباتفآ  کی  بآ و  هزوک  بآ و  کشم  کی  هیربیخ و  يابع  کی  دوب و  امرخ  فیل  زا  رپ 
تسیرگ تسیرگن ، اهنآ  هب  ترضح  فزخ . مهتینآ  ّلج  موقل  كراب  ّمهّللأ  لاق : ءامّسلا و  یلا  هسأر  عفر  ّمث  هعومد ، ترج  یکب و  هیلا  رظن 

«2 . » تسا لافس  شفورظ  رتشیب  هک  یموق  هب  هدب  تکرب  ایادخ  تفگ : درک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  شرس  سپس  دش و  يراج  شکشا  و 
داد و یلع  تسد  هب  اروا  تسد  دناوخ و  هدرپ  تشپ  هب  ار  همطاف  ترضح ، سپ  - 2

112 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
«1 « ؛ دومن اعد 

دنفسوگ و تسوپ  ناششرف  تشاد و و  ابع  کی  طقف  ششوپ  زا  دندروآ  یلع  هناخ )  ) هب ار  همطاف  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 3
«2 . » دوب امرخ  فیل  زا  رپ  یتسوپ  ناششلاب 

تـسا هدرک  تیاور  هَّللا  دبع  نب  رباج  زا  مالـسلا ، مهیلع  شراوگرزب  دـج  زا  شردـپ ، زا  رفعج ، نب  یـسوم  زا  يزورم ، میهاربإ  نب  یـسوم 
رهمب ًاّیلع  تجّوز  دـق  ّکنا  هل : اولاقف  سانأ  هاتأ  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نم  ۀـمطاف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّجوز  اّـمل  تفگ :

ءابهـشلا ۀلغبب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یتأ  فافزلا  ۀـلیل  ناک  اّملف  لاق : نأ  یلإ  هجّوز - هَّللا  ّنکلو  هتجّوز ، انأ  ام  لاقف : سیـسخ !
ذإ قیرطلا  ضعب  یف  وه  امنیبف  اهقوسی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلاو  اهدوقی ، نأ  ناملس  رمأو  یبکرا  ۀمطافل : لاقو  ۀفیطق ، اهیلع  یَّنَثو 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  افلأ ، نیعبـس  یف  لیئاکیمو  افلأ  نیعبـس  یف  لیئربجب  اذإف  ۀـبجو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  عمس 
هللا یلـص  دمحم  ّربکو  ۀکئالملا  تّربکو  لیئاکیم  ّربکو  لیئربج  ّربکو  اهجوز ، یلإ  ۀمطاف  ّفزن  انئج  اولاقف : ضرألا ؟ یلإ  مکطبهأ  ام  ملس 
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ار مالسلا  اهیلع  همطاف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ینامز  ۀلّیلا . کلت  نم  سئارعلا  یلع  ریبکتلا  عضوف  ملـس ، هلآ و  هیلع و 
وا نم  دومرف : يدومن ،! جیوزت  هیرهم ، نیرتزیچاناب  یلع  هب  ار ) همطاف   ) وت دنتفگ : وا  هب  هدمآ و  ینامدرم  دومن ، جیوزت  مالسلا  هیلع  یلع  هب 

رتسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیسر  فافز  بش  هک  یتقو  دومرف -: ات  دومن - جیوزت  اروا  دنوادخ  هکلب  مدرکن  جیوزت  ار 
رد دنار  یم  ادخ  لوسر  دوخ  دشکب و  ار  رتسا  دومرف : ناملس  هب  وش و  راوس  دومرف : همطاف  هب  تخادنا و  وا  يور  هفیطق  دروآ و  ار  ابهـش » »

داتفه اب  لیئاکیم  و  هتشرف ، رازهداتفه  اب  لیئربج  دید  دینش و  ار  یهورگ  يادص  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناهگان  ریـسم  نیا 
میدمآ دنتفگ : تسا !؟ نیمز  رب  امش  ندمآ  دورف  ببس  زیچ  هچ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دناهتفای  روضح  کلم  رازه 

بش نامه  زا  دنتفگ : ریبکت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ناگتشرف و  لیئاکیم و  لیئربج و  مینک ؛ هقردب  شرهوش  فافز  هب  ار  همطاف 
«3 . » دیدرگ موسرم  نتفگ  ریبکت  اهیسورع  رد 

مود لاس  رد  ۀّجحلا  يذ  هام  رد  یسورع  ناضمر و  هام  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  جیوزت  - 5
113 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

«1 . » دوب ترجه 
رد تسا  هابتـشا  رکف  نیا  یلو  دوب ، موسرم  یگدنز  مزاول  نیا  هنوگ و  نیا  نامز  نآ  هک  دننک  لایخ  اه  یـضعب  تسا  نکمم  دـنامن  هتفگان 

عضو نآ  اب  هک  دوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نیا  اما  تشاد  دوجو  نیگنـس  دایز و  تافیرـشت  دوخ  هب  تبـسن  مه  نامز  نآ 
!!؟ تسین ترخآ  ایند و  ربهرو  اوشیپ  وا  رگم  دوش ، وگلا  شتّما  يارب  هداس ، یگدنز  ات  داتسرف ، تخب  هناخ  هب  ار  شرتخد  هداس 

هناخ هب  ار  شرتخد  نیگنـس ، هیزاهج  اب  لدم و  نیرخآ  دتم و  نیرخآ  اب  تسناوت  یم  تشاد ، هک  یئادـخ  ینامـسآ و  تردـق  نآ  هکنیا  اب 
هَّللاءاشنا میریگب  دای  ار  نتسیز  هداس  تیناسنا و  يایاوز  وا  زا  ام  ینعی  وت  نم و  ات  درکن  یلو  دتسرفب  یلع 

! مرگ تاعاس  رد  جاودزا  تهارک  - 9

ام هب  نآ  تمکح  تلع و  هک  تسا  هدمآ  مالـسا  سدـقم  تعیرـش  رد  یبلاطم  لئاسم و  ثیداحا  رد  مرگ ! تاعاس  رد  جاودزا  تهارک  - 9
؛ دوش یم  فشک  اهنآ  زا  یضعب  تلع  نامز  رورم  اب  یلو  تسا ، هدیدرگن  نایب  هدشن و  نشور 

بلاـطم اـهنآ  هلمج  زا  مییاـمن ، لوـبق  هتفریذـپ و  تسبرد  دـبعت و  روـط  هب  ار  بلاـطم  نآ  دـیاب  ثیدـح ، دانـسا  تحـص  تروـص  رد  سپ 
. تسا لیذ  ياهلصف 

: دومرف تسا  هدرک  جاودزا  اوه )  ) یمرگ تعاس  زور  فصن  رد  يدرم  دنتفگ : مالـسلا ) هیلع   ) رفعج ابأ  هب  دیوگ : کلملا  دـبع  نب  سیرض 
«2 . » دندش ادج  مه  زا  یمک ) نامز  رد  ، ) دنهد یگدنز )  ) همادا ود  نآ  منیبیمن  اقرتفاف . ناقفتی  امهارأ  ام 

شوخ شردپ  یلو  دیامن  جاودزا  ینز  اب  تساوخ  وا  مالسلا ) هیلع   ) رفعج یبأ  زا  ةرارز ،
114 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

مدـش دـنلب  مدـیدن ، دـیایب ، مشوخ  وا  زا  هک  يزیچ  مدـید ) و   ) مدرک ترایز  ار  وا  یتقو  مدومن ، جاودزا  نز  نآ  اب  متفر و  تفگ : تشادـن ،
؛) مهد یم   ) وت يارب  یتساوخ  هچره  دنبن ، متفگ : ددنبب ! نم  يور  هب  ار  رد  هک  درک  یتسد  شیپ  نمرب  مدرگرب ،

وا اب  وت  ةّراح . ۀعاس  یف  اهتجّوزت  تنأ  دومرف : رهم و  فصن  رگم  تسین  يزیچ  وترب  دومرف : مداد ، حرـش  ار  نایرج  متـشگرب و  مردـپ  شیپ 
1 . » يدرک جاودزا  مرگ  تعاس  رد 

! هبنشراهچ بشرد  فافز  تهارک  - 10

نأ لجرلل  سیل  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  وبأ  دـنتفگ : ود  ره  ساـبعلا  یبأ  ةرارز و  نب  دـیبع  هبنـشراهچ ! بشرد  فاـفز  تهارک  - 10
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2 . » دوش رتسبمه  هبنش  راهچ  بش  ینز ، اب  تسین  حالص )  ) درم يارب  ءاعبرألا . ۀلیل  ةأرماب  لخدی 

! هبطخ ندناوخ  بابحتسا  - 11

لاؤس ۀـبطخ  ندـناوخ  نودـب  جـیوزت  مکح  زا  مالـسلا ) هیلع   ) هَّللا دـبع  اـبأ  زا  تفگ : ةرارز  نب  دـیبع  - 1 هبطخ ! ندـناوخ  بابحتـسا  - 11
دوبن ایآ  تلعف . دق  لوقیف : ۀنالف ، انالف  ّجوز  نالف  ای  لوقن : ناوخلا  یلع  ماعطلا  قرعتن  نحنو  انتایتف  جوزتت  ام  ۀماع  سیل  وأ  دومرف : مدومن ؟

هب ار  هنالف  ینالف ، يا  میتفگ  یم  میدروخ و  یم  هرفـس  رد  ار  همیلو )  ) ناوختـسا تشوگ  هک  یلاح  رد  میدرک  یم  جـیوزت  ار  نامناناوج  ام 
«3 (. » تفرگ یم  ماجنا  هبطخ  نودب  جاودزا  عضو  نیا  اب  و   ) مدرک تفگ : یم  مه  وا  نک  جیوزت  ینالف 

لکأی اقرع  قرعتی  وه  جوزتی و  ناک  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  ّنإ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) هَّللا دبع  یبأ  زا  حادق ، نومیم  نب  هَّللا  دبع  - 2
رد درک  یم  جاودزا  مالسلا  امهیلع  نیسح  نب  یلع  بطخ . دقف  هَّللا  دمح  اذإ  مالسلا : هیلع  نیسحلا  نب  یلع  لاق  ّمث  لوقی : نأ  یلع  دیزی  ام 
دقو هّللا ، رفغتـسنو  هلآو  دـمحم  یلع  هللا  یلـصو  هّلل ، دـمحلا  دومرفیمن : نیا  زا  شیبو  دروخ  یم  ار  همیلو )  ) ناوختـسا تشوگ  هک  یلاح 

نب یلع  دومرف : سپس  هّللا ، طرش  یلع  كانجوز 
115 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

1 . » دناوخ یم  هبطخ  عقاو ) رد   ) درک یم  ار  ادخ  دمح  یتقو  مالسلا  امهیلع  نیسح 

! دقع نالعا  بابحتسا  - 12

هک دوب  نیا  رطاخ  هب  جاودزا ، يارب  نالعا  داهـشتسا و  یمـسر ، رتاـفد  داـجیا  زا  لـبق  میدـق و  ياـهنامز  رد  دـقع ! نـالعا  بابحتـسا  - 12
جاودزا رتافد  رد  یمـسر  جاودزا  اریز  درادـن  ترورـض  اهراک  نیا  هنمزا  نیا  رد  اما  دـشابن ، هدـش  راکنا  ای  طولخم  دالوا  یطاق و  اـهبسن 

. میروآ یم  ًانمیت  دروم  نیا  رد  ار  لیذ  تایاور  دنریگ . یم  ءاضما  نیفرط  زا  دهاش و  ًابتک  تسا و  هدومن  لح  ار  هلئسم 
سأـب ـال  دومرف : دـنک  جاودزا  دوهـش  نودـب  هک  يدرم  مکح  زا  دـندومن  لاؤس  مالـسلا ) هیلع   ) هَّللا دـبع  وـبأ  زا  تفگ : نیعأ  نب  ةرارز  - 1

جاودزا درادـن  بیع  سأب . هب  نکی  مل  کلذ  ول ال  دـلولا ، لجأ  نم  ۀـتبلا  جـیوزت  یف  دوهـشلا  لعج  اـمنا  هَّللا ، نیبو  هنیب  اـمیف  ۀـتبلا  جـیوزتب 
«2 . » تشادن یبیع  دهاش ) نودب  جاودزا   ) دوبن نیا  رگا  تسا  دالوا  رطاخ  هب  جیوزت  رد  دوهش  و  وا ، نیب  هَّللا  نیب  یئادتبا 

«3 . » درادن یبیع  سأب . ال  دومرف : دیامن  جاودزا  دهاش  نودب  هک  يدرم  مکح  رد  مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  يرتخب ، نب  صفح  - 2
هیف دّـکأو  قـالطلاب  هباـتک  یف  رمأ  هَّللا  نا  دوـمرف : یـضاق  فـسوی  یبا  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نسحلا  وـبأ  تفگ : لیـضفلا  نب  دـمحم  - 3

. دکأ امیف  نیدهاشلا  متلطبأو  لمهأ ، امیف  نیدهاش  متبثأف  دوهـش ، الب  هلمهأف  جیوزتلاب  هباتک  یف  رمأو  نیلدع  الإ  امهب  ضری  ملو  نیدهاشب 
هدومن و رما  جیوزت  هب  تسا و  هدرک  يراک ) مکحم  و   ) دیکأت دهاشود  اب  ار  نآ  هدومرف و  رما  قالط  هب  میرک ) نآرق   ) شباتک رد  دـنوادخ 

تیمها دیدومن  لطاب  دیدرک و  تباث  هدرک ، یئانتعا  یب  ادخ  هک  يزیچ  يارب  دهاشود  امـش  یلو )  ) تسا هتفرگ  ناسآ  دهاش  نودـب  ار  نآ 
4 . » تسا هدومن  دیکأت  دنوادخ  هک  ار  دهاشود 

! لاس نس و  مک  رتخد  اب  جاودزا  مکح  - 13

( ءاضفا و   ) بویعم اروا  دشاب و  لاس  ای 10  زا 9  رتمک  رگا  لاس  نس و  مک  نارتخد  اب  جاودزا  لاس ! نس و  مک  رتخد  اـب  جاودزا  مکح  - 13
هلئـسم غولب  زا  دـعب  رگا  و  تسا ، هتخاس  مورحم  ندومن ، رهوش  زا  ار  وا  اریز  دـهدب ! اروا  جرخ  رمعلا  مادام  نآ ، هید  رب  هوالع  دـیاب  دـیامن 

. دیئامن هجوت  ریز  تایاور  هب  دنک ، یم  قرف  مکح  دیآ ، شیپ  ولج ، بقع و  نتسویپ  مه  هب  ینعی  ءاضفا 
شیپ ینز  هب  سکره  نماض . وهف  بیع  اهباصأف  نینس  عست  غلبت  نأ  لبق  ةأرماب  لخد  نم  ّنإ  دومرف : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  یبلح ، - 1
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«1 . » تسا نماض  دسرب ، وا  هب  یبیع  دوش و  لخاد  شلاس  ُهن  زا 
ءاضفا ار  وا  هدومن و  یکیدزن  هدیـسرن ، غولب  هب  هرکاب  رتخد  اب  هک  يدرم  مکح  زا  دـندرک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  نارمح ، - 2

نم لقأ  اهل  ناک  وأ  نینـس  عست  غلبت  مل  تناک  نإو  هیلع ، ئـش  الف  نینـس  عست  اهلو  اهب  لخد  نیح  اـهب  لـخد  ناـک  نإ  دومرف : تسا  هدومن 
یتح اهقّلطی  ملو  اهکـسمأ  نإو  اهتید ، همرغی  نأ  مامإلا  یلعف  جاوزألا  یلع  اهلّطع  اهدـسفأ و  دـق  ّهنإف  اهـضتقاف  اهب  لخد  نیح  لیلقب  کـلذ 

دشاب و رتمک  یمک  ای  لاس  ُهن  زا  شیپ  رگا  تسین و  وا  رب  يزیچ  تسا ، هدیـسر  لاس  هن  هب  ندـش  رتسبمه  ماگنه  رگا  هیلع . ئـش  الف  تومت 
ار وا  هک  تسا  عرش )  ) مکاح يارب  سپ  تسا ، هدومن  لیطعت  ندرک  رهوش  يارب  دساف و  ار  نز ) نآ   ) نوچ تسا ، هدومن  هراپ )  ) ءاضفا ار  وا 

«2 . » تسین وارب  يزیچ  دادن ، قالط  گرم  مد  ات  تشادهگن و  رگا  دیامن و  موکحم  هید  هب 
اوجّوز و اذإ  لاقف : راغـص  مهو  اننایبص  جّوزنّانا  دش : هتفگ  مالـسلا  امهیلع  نسحلا  یبأ  ای  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبا  هب  مکح ، نب  ماشه  - 3

تـسین مولعم  دنیامن ، جاودزا  یکچوک  رد  رگا  دومرف : مینک ، یم  جیوزت  یکچوک  رد  ار  نامیاه  هچب  ام  اوفلتأی . نأ  اوداکی  مل  راغـص  مه 
«3 (. » دنیایب رانکو   ) دنریگب سنا  مهاب 

یتح اهجوز  یلع  ةأرملا  لخدت  ال  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  رفعج  ابأ  مدینش  تفگ : ریصب  یبأ  - 4
117 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

«1 . » دسرب لاس  هد  ای  ُهن  هب  شّنس  ات  دوشن  لخاد  شرهوش  هب  نز  رشع . مأ  نینس  عست  اهل  یتأی 
هک ینامز  نینس  عست  اهل  نوکی  یتح  اهب  لخدی  الف  ةریغص  یهو  ۀیراجلاب  لجرلا  جّوزت  اذإ  دومرف : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  یبلح ، - 5

«2 . » دشاب هتشاد  لاس  ُهن  ات  دنکن  یکیدزن  وا  اب  دومن ، جاودزا  یکچوک  رتخد  اب  درم 
ُهن ات  دوشن  یکیدزن  زینک ) ای   ) رتخد هب  رشع . وأ  نینـس  عست  اهل  یتأی  یتح  ۀیراجلاب  لخدی  ال  دومرف : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  زا  ةرارز ، - 3

3 . » دوش مامت  شلاس  هد  ای 

دروخن ار  اهزیچ  نیا  سورع  - 14

نآ تارضم  هب  هدنیآ  رد  دشابیمن و  زاجم  سورع  يارب  اهیندروخ  زا  یضعب  فرصم  یکـشزپ  رظن  زا  دروخن  ار  اهزیچ  نیا  سورع  - 14
. دیئامرف هجوت  ریز  ثیدح  هب  دش ،! دهاوخ  راتفرگ 

نم اهعوبسأ )  ) کعوبسا یف  سورعلا  عنماو  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبن  تیصو  رد  يردخ  دیعـس  یبأ  - 1
هذه نم  اهعنمأ  ئشّيأل  هَّللا و  لوسر  ای  مالسلا : هیلع  ّیلع  لاقف  ءایـشألا ، ۀعبرألا  هذه  نم  ضماحلا  حافّتلا  ةربزکلا و  ّلخلا و  و  « 4  » نابلألا
یلع لاقف  دلت ، ةأرما ال  نم  ریخ  تیبلا  ۀیحان  یف  ریصحل  دلولا و  نع  ۀعبرألا  ءایشألا  هذه  نم  دربی  مقعی و  محّرلا  ّنأل  لاق : ۀعبرألا ؟ ءایشألا 

اهنطب و یف  ضیحلا  ریُثت  ةربزکلا  و  مامتب ، ًادـبأ  رهطت  مل  ّلخلا  یلع  تضاح  اذإ  لاق : هنم ؟ عنمت  ّلخلا  لاـب  اـم  هَّللا ، لوسر  اـی  مالـسلا : هیلع 
زینـشگ و هکرـس و  ردنک و  ندروخ  زا  لوا  هتفه  رد  ار  سورع  و  اهیلع . ًاءاد  ریـصیف  اهـضیح  عطقی  ضماحلا  حافّتلا  و  ةدالولا ، اهیلع  دّدشت 

يارب دومرف : میامن ؟ عنم  زیچ  راـهچ  نیا  زا  تلع  هچ  هب  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  دـینک ، عنمزیچراـهچ  نیا  زا  شرت  بیس 
مالسلا هیلع  یلع  تسا ، از  ان  نز  زا  رتهب  هناخ ، هشوگ  رد  يریصح  هتبلا  دنکیم و  ازان ) و   ) هدرک درس  میقع و  ار  محر  اهزیچ  نیا  هکنیا 

118 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
زینشگ و  دوشیمن ، كاپ  ینعم  مامت  هب  دش ، ضیاح  هکرس  يور  نز  هک  ینامز  دومرف : ینکیم ؟ عنم  هکرس  زا  ارچ  ادخ  لوسر  يا  تفگ :

رب دنکیم و  عطق  ار  وا  ضیح  شرت  بیـسو  دـنکیم ، دـیدشت  نز  يارب  ار ) نامیاز  و   ) تدالو دروآیم و  ناروف  هب  نز  نطاب  رد  ار  ضیح 
1 . » دوشیم ضرم  وا 

! درم نز و  یسنج  زیارغ  توافت  - 15
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! درم نز و  یسنج  زیارغ  توافت  - 15

تاصتخم و اهنآ ، یناور  یمـسج و  نامتخاس  ناوناب و  دوجو  رد  دوخ : هیلاعتم  تمکح  اب  دـنوادخ  درم ! نز و  یـسنج  زیارغ  توافت  - 15
فطاوع دننام  دشاپن : مه  زا  دنامب و  اجرباپ  رارقرب و  مرگ و  هشیمه  یگدنز  نوناک  ات  تسا : هداد  رارق  نایاقآ  هب  تبسن  يددعتم : تازایتما 

 ... وو دایز  يایح  رامش و  یب  تشذگ  ةداعلا و  قوف  ربص  راشرس و 
ربص و رگا  هک  تسا  هتفهن  ناـیاقآ  ربارب  نیدـنچ  ناوناـب  دوجو  رد  یعیبط  زاـین  یمـسج و  سوه  یـسنج و  هزیرغ  دروم  رد  تسا  نینچمه 

(. دییامن هجوت  تیاور  دنچ  هب   ) دشیم هدیشک  کیراب  ياهاج  هب  راک  درکیمن  راهم  ار  نآ  اهنآ  يایح 
ًاءزجو ءاسنلا ، یف  ءازجا  ۀعـست  لعجف  ءازجأ  ةرـشع  ةوهـشلا  لجوزع  هَّللا  قلخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تفگ : ۀـتابن  نب  غبـصا  - 1
يادخ هب . تاقلعتم  ةوسن  عست  لجر  لکل  ناکل  ةوهـشلا  ءازجأ  ردـق  یلع  ءایحلا  نم  نهیف  لجوزع  هَّللا  لعج  ام  ولو ال  لاجرلا ، یف  ًادـحاو 

: ّلج ّزع و 
ّلجو ّزع  يادـخ  هک  یئایح  نآ  دوبن  رگا  و  نادرم ، رد  ءزج  کی  هداد و  رارق  اهنز  رد  ار  نآ  ءزج  ُهن  سپ  تسا  هدـیرفآ  ءزج  هد  ار  توهش 

«2 . » تخیوآیم رد  نز  ُهن  درم  ره  رب  هّتبلا  تسا ، هداد  رارق  اهنز  رد  توهش : دادعت  هب 
اهنز هب  اـنامه  رـشع . ینثا  ربـصو  رـشع ، ینثا  عضب  نیطعُأ  ءاـسنلا  نا  دوـمرفیم : مالـسلا : هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  مدینـش  تفگ  سیرـض  - 2

«3 !. » دناهدش هداد  ربص  مه  تمسق  هدزاود  لباقمرد )  ) هدش و هداد  عامج  سوه  تمسق )  ) هدزاود
ربص ةأرملل  لعج  ّلجوّزع : هَّللا  ّنا  دومرف : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  وبأ  تفگ : رامع  نب  قاحسإ  - 3

119 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
دمآ ناجیه  هب  هک  یتقو  تسا  هداد  ار  درم  هد  ربص  نز  يارب  ّلجو  ّزع  يادخ  لاجر . ةرشع  ةوهـش  ةوق  اهل  تناک  تجاه  اذإف  لاجر  ةرـشع 

«1 . » دوش ادیپ  وا  رد  زین  درم  هد  تردق 
ةّذّللا نم  نیعستو  ۀعستب  لجرلا  یلع  ةأرملا  تلُّضف  تفگیم : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابأ  مدینش  تفگ : ریـصب : یبأ  زا  نارهم : نب  ۀعامـس  - 4

نآ رد  و   ) تخادنا ار  ایح  نز  يارب  دنوادخ  نکلو  تسا  هدش  هداد  يرترب  درم ، رب  تّذل  ربارب  ُهنو  دون  اب  نز  ءایحلا . اهیلع  یقلأ  هَّللا  ّنکلو 
«2 (. » دیچیپ

ةرشع ةوق  اهداز  تلـصح  اذإف  لاجر ، ةرـشع  ربص  ربصت  نأ  ةأرملل  لعج  هَّللا  ّنا  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  ۀقدص  نب  ةدعـسم  - 5
درم هد  تردق  دش ، لصاح  دمآ و ) ناجیه  هب  یسنج  توهش   ) هک یتقو  دشاب ، ابیکش  درم  هد  هزادنا  هب  نز  تسا  هداد  رارق  دنوادخ  لاجر .

3 . » دنکیم هفاضا  زین ، ار 

يرتسب مه  ترثک  - 16

ناسنا هژیوب  تایح  يذ  ره  یعیبط  ياههتـساوخ  زا  یناوج  نارود  رد  ًاـصوصخم  یـسنج  هزیرغ  شتآ  ندـناشن  ورف  يرتسب  مه  ترثک  - 16
، دـنکفایم كاـنرطخ  ياـههاگترپ  هب  ار  یمدآ  دـهن و  اـهنابایب  هب  رـس  دریگن ، مارآ  اـت  شکرـس  لوـغ  شوـمچ و  بسا  نـیا  اریز  تـسا ،

قیوشت دوخ ، رسمه  اب  دایز  تبراقم  يارب  تایاور  زا  ياهراپرد  دریگ ، مارآ  هدش و  ریس  یـسنج  زاین  نیا  زا  ناسنا  هک  نیا  يارب  تهجنیدب 
. دیامن راهم  ار ، اوه  هب  رس  راهم و  یب  سفن  لمع ، نیااب  و 

، رعشلا ءافحإ )  ) ذخأو رطعلا ، نیلسرملا : ننـس  نم  ثالث  تفگ  یم  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  مدینـش  تفگ : دالخ  نب  رمعم  - 1
«4 . » دایز تبراقم  وم و  ندیشارت  ندز و  رطع  تسا  مالسلا  مهیلع  ناربمایپ  ياهّتنس  زا  زیچ  هس  ۀقورطلا . ةرثکو 

120 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
تسبل اذإو  ءایحلا ، هعم  تعلخ  عرّدلا  تعلخف  اهجوز  عم  تلخد  اذإ  یتلا  ءاسنلا  ریخ  دومرف : مالسلا  هیلع  رفعج  یبأ  زا  يدرم  زا  لولهب : - 2
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زا ار  ایح  هدرپ  دروآ  رد  ار  شسابل  هحلـسا و )  ) دش باوختخر )  ) لخاد شرهوش  اب  یتقو  تسا  ینز  نانز  نیرتهب  ءایحلا . هعم  تسبل  عرّدلا 
«1 . » دشوپب مه  ار  ایح  سابل  نآ  هارمه  دیشوپ  سابل  هک  یتقو  و  دزاس ) رود  و   ) دیامن علخ  دوخ 

تسبل تسبل  اذإو  « 2 ، » ءایحلا عرد  هل  تعلخ  اهجوز  عم  تلخ  اذإ  یتلا  مکئاـسن  ریخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  ریـصب : یبأ  - 3
یتقو و  دزاس ) رود  و   ) دنکرب دوخ  زا  ار  ایح  هدرپ  هحلسا و )  ) دومن تولخ  شرهوش  اب  یتقو  تسا  ینز  امش  نانز  نیرتهب  ءایحلا . عرد  هعم 

3 . » دشوپب مه  ار  ایح  سابل  نآ  هارمه  دیشوپ  سابل  هک 

! يرتسب مه  تّلق  - 17

نآرق رد  دـناشک ، یم  يدوبان  زرم  هب  تیاهن  رد  درب و  یم  ههاریب  هب  ار  ناسنا  تداـبع ، رد  یتح  يراـکره  رد  طارفا  يرتسب ! مه  ّتلق  - 17
هاگره هک  یناسک  و  : » دیامرف یم  ناسحا  قافنا و  هراب  رد  دنک ، یم  نایب  درامش و  یم  ار  ادخ  صلاخ  ناگدنب  تافص  هک  یتقو  مه  دیجم 

«4 «. » دنراد یلادتعا  ّدح  ود ، نیا  نایم  رد  هکلب  يریگتخس ؛ هن  دنیامن و  یم  فارسا  هن  دننک ، قافنا 
( زین  ) ّدـح زا  شیب  و  امنم ) شـشخب  قافنا و  كرت  و   ) نکم ریجنز  تندرگ  رب  ار  تتـسد  زگره  : » دـیامرف یم  یمارگ ، ربمایپ  یئاـمنهار  رد 

«5 «. » ینام ورف  راک  زا  يریگرارق و  شنزرس  دروم  هک  اشگم ، ار  دوخ  تسد 
يارب تعماجم ، ترثک  تبراقم و  رد  طارفا  مه  یکـشزپ  رظن  زا  ور  نیا  زا  تفر ، نوریب  لادتعا  يور و  هنایم  زا  دیابن  يراک  چـیه  رد  سپ 

رد سپ  دراد  یّلک  ررض  یمدآ ، ندب 
121 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

یلو دراذـگ  یمن  رثا  اه  یـضعب  يارب  دراد ، یلک  توافت  زین  اهناسنا  يدوجو  نامتخاس  رد  تسا و  تمالـس  طرـش  لادـتعا  ظـفح  زیچره 
. دروآ یم  رد  اپ  زا  ار  یضعب 

ءادـغلا رکابیلف  ءاقب  الو  ءاقبلا  دارأ  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  مالـسلا  مهیلع  ناشراوگرزب  ناردـپ  زا  اضر ، ماما  زا  هناگ ، هس  دانـساب  - 1
لوا درادن ،) دوجو  یتیدباو   ) ءاقب هک  دراد  نتـسیز ) تمالـسو   ) ءاقب هدارا  سک  ره  ءاسنلا . نایـشغ  ّلقیلو  ءادرلا  فّفخیو  ءاذـحلا  دـّیجیو 

«1 . » دنک مک  ار  نانز  اب  یکیدزن  دیامن و  کبس  ار  شسابل  دشوپب و  ابیزو )  ) بوخ شفک  دروخب و  هناحبص  حبص ،
اجنیا رد  يرتسبمه و  ترثک  هب  اجنآ  رد  تسین ، ناوخمه  دراد و  داضت  یلبق  لصف  نخـس  اب  نخـس  نیا  هک  دیآ  رظن  هب  نینچ  تسا  نکمم 

. دنک یم  بیغرت  قیوشت و  نآ  ّتلق  هب 
نامرحمان و رـس  تشپ  ناسنا  هک  نیا  يارب  اجنآ  رد  دوش ، یم  نومنهر  هنالقاع ، ملاس و  تسیز  يارب  ار  ناـسنا  لـصف  ود  ره  رد  ّلـح : هار 

يارب اـجنیا  رد  یلو  تـسا ، هدـش  هیـصوت  داـیز  تبراـقم  هـب  دراد ، ار  نآ  شـشک  شدوـجو  دوـشن و  هدیــشک  فارحنا  هـب  ددرگن و  مارح 
رود دوخ  زا  ار  طیرفت  طارفا و  لاح  ره  رد  تسا  هدومن  یئامنهار  هینب ، فعـض  ندـب و  یئاسران  تکـاله و  هطرو  هب  نداـتفا  زا  يریگولج 

دهد رارق  دوخ  قشمرس  ار  يور  هنایم  لادتعا و  دیامن و 

! ناوناب لیم  لاحرد  تبراقم  - 18

انب مه  نایاقآ  یلو  دنشاب  هتشاد  یسنج  هلئـسم  هب  زاین  یللع ، هب  انب  ناوناب  تسا  نکمم  تاقوا  یـضعب  رد  ناوناب ! لیم  لاحرد  تبراقم  - 18
؛ دنوش در  نآرانک  زا  زاین  نیا  هب  انتعا  یب  لئاسم ، یضعب  هب 

فرط رب  ار  وا  تاجایتحا  دـشاب و  هتـشاد  هجوت  رتشیب  شا  یگدـنز  کیرـش  رـسمه و  هب  درم  دـیاب  تسین ، یبوخ  قالخا  نیا  لـک  رد  هتبلا 
. دیئامن تقد  لیذ  تیاور  هب  دیآ  یم  شیپ  ریسم  نیا  زا  اه  فالتخا  رتشیب  هک  یسنج  فلتخم  لحارم  رد  صوصخب  دیامن 

: دوـمرف يدرم  هب  هعمج ) زور   ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  حادـقلا ، نـب  هَّللا  دـبع  - 1
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)؟ ةزانج تعبتاف  لاق : ال ، لاق : ًاضیرم ؟ تدعف  لاق : ، ) ال لاقف : امئاص ؟ تحبصأ 
122 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

ۀقدص مهیلع  کنم  ّهناف  کلهأ  یلإ  عجراف  لاق : ال ، لاق : ًانیکسم ؟ تمعطأف  لاق :
(. اهیلع ۀقدص  کنم  ّهناف  کلهأ  نم  بصأف  مق  هل  لاق  « ) 1 ( » مهبصأف کلهأ  یلإ  عجراف  )

، هن تفگ : ياهزور ؟ ایآ 
، هن ياهدرک ؟ تدایع  ار  یضیرم 

، هن ياهتفر ؟ هزانج  عییشت  هب 
هن تفگ : ياهدومن ،؟ ماعطا  ار  ینیکسم 

و  ) امن تباصا  اهنآ  هب  تلایع و  لها و  يوس  هب  درگرب   ) تسا هقدص  اهنآ  يارب  وت  زا  تشگرب  نیا  تلایع ، لها و  شیپ  درگرب  سپ  دومرف :
(. زیوآ رد  سرب و 

«2 . » وا يارب  تسا  هقدص  وت  زا  راک  نیا  نک  یکیدزن  وا  اب  تلایع و  يوس  هب  درگرب  دومرف : رگید ) تیاور  رد  )
ما تیب  لخد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّنا  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابأ  مدینـش  تفگ : یفعج  میهاربإ  نب  قاحـسإ  - 2

یجوز ّنا  یّماو  تنأ  یبأب  تلاقف : ءالوحلا  هیلع  تجرخف  اهجوز  وکـشت  یه  اذوه  تلاقف : ءـالوحلا  مکتتأ  لاـقف : ۀـبّیط ، ًاـحیر  ّمشف  ۀـملس 
، کیلع هلابقاب  هلام  يردـی  ول  امأ  لاقف : ضرعم ، وهو  هب  هل  ّبیطتأ  اّمم  ابّیط  ائیـش  كرتأ  ال  تلاقف : ءالوح ، اـی  هیدـیز  لاـقف : ضرعم ، یّنع 

امک بونذلا  هنع  ّتاحت  عماج  وه  اذإف  هَّللا ، لیبس  یف  هفیس  رهاشلاک  ناکو  ناکلم  هفنتکا  لبقأ  اذإ  ّهنا  امأ  لاقف : ّیلع !؟ هلابقاب  هلام  و  تلاق :
. بونذلا نم  خلسنا  لستغا  وه  اذإف  رجشلا ، قرو  ّتاحتی 

: دومرف دومن  مامشتسا  شوخ  يوب  دش و  لخاد  هملس  ماهناخ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
؛! تسا هدمآ  شرهوش  زا  تیاکش  يارب  تساجنیا  وا  درک  ضرع  دوب ؟ هدمآ  امش  شیپ  « 3  » ءالوح

سرب و رتـشیب  تدوخ  هب  : ) دومرف تسا ! هدـش  نادرگ  ور  نم  زا  مرهوـش  داـب ، وـت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  تفگ : دـمآ و  نوریب  ءـالوح  سپ 
: تفگ ءالوح ، يا  نک  رتشیب  ار ) تیئوبشوخ 

123 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
شیارب ِهچ  وت  هب  هجوت  رد  تسناد  یم  وا  شاک  شاب ، هاـگآ  دومرف : تسا ،! نادرگ  ور  زاـب  ماهتـشاذگن و  مک  شیارب  یئوبـشوخ  زا  يزیچ 

؛) دوش یم  هداد  وا  هب  یئاهزیچ  هچ  و   ) تسه
هتفرگ ناـیم  رد  ار  وا  هتـشرف  ود  دـیآ ، یم  تیوس  هب  هک  یتـقو  شاـب  هاـگآ  دوـمرف : دـنهد !؟ یم  ِهچ  شیارب  نم  هب  وا  ندرک  ور  اـب  تفگ :

دزیر یم  وا  ناهانگ  درک ، یکیدزن  هک  ینامز  دـیامن ،) داـهجو   ) دـشک ریـشمش  ادـخ ، هار  رد  هک  تسا  یـسک  دـننام  و  دـننک ) یم  لـغبو  )
1 . » دیآ یم  نوریب  ناهانگ  زادرک  لسغ  هاگره  دزیر ، یم  ناتخرد  گرب  هک  هنوگنآ 

! هداوناخ رد  راتفر  شخب 2 

هداوناخ رد  راتفر  ياهیئامنهار 

هراشا

مزاول ترورـض و  اهنآ ، نتفرگ  راک  هب  هک  میروآ  یم  ار  ییاه  یئاـمنهار  تاـیاور  زا  يدادـعت ، هتـشذگ  بلاـطم  رب  هوـالع  شخب  نیا  رد 
تسا ملاس  یگدنز 
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! نک راهظا  ار  تا  هقالع  قشع و  - 1

يارب زیزع  ناـمهیم  کـی  يزور  هک  دـیاهدرکن  شوـمارف  ار  ناـمقل  یگدرب  نارود  نیریـش  ناتـساد  نک ! راـهظا  ار  تا  هقـالع  قـشع و  - 1
شزیزع نامهیم  يارب  هدرک و  بابک  ار  ناویح  نآ  ندـب  وضع  نیرتهب  دـیامن و  حـبذ  ار  یناویح  داد  روتـسد  نامقل  هب  وا  دـمآ و  شیـالوم 

ار يرگید  ناویح  تفگ : شیاقآ  هراـبود  تشاذـگ ، ناـمهیم  يولج  درک و  باـبک  ار  ناویح  نآ  ناـبز  درک و  ارجا  ار  روتـسد  وا  درواـیب ،
؛ دروآ ار  نابز  زاب  دروایب ، هدرک و  بابک  ار  نآ  ياضعا  نیرتدب  دشکب و 

نیرتهب مه  نابز »  » اقآ تفگ : وا  دیـسرپ  وا  زا  ار  راک  نیا  تلع  دـهدیمن  ماجنا  هدوهیب  راک  نامقل  تسنادیم  هکنیا  اب  تفـشآ  رب  شیالوم 
نتشک هب  هک  تسا  نابز  دشکیم ، نوریب  هاچ  زا  دنکیم و  ریزارـس  هاچ  هب  ار  ناسنا  تسا  نابز  اریز  تسا ،! ندب  وضع  نیرتدب  مه  واضعا 

 ... وو دنکیم  رامرهز  خلتای و  نیریش و  ار  یگدنز  نابز  دزاساهر ، دنکفا و  نادنز  هب  ار  یمدآ  نابز  دهد ، تاجن  نتشک  زا  دهد و 
و دنزاسیم ، دوخ  هتفیش  ار  لباقم  فرط  دنهدیم و  هلـصیف  هدرک و  هاربور  ار  دوخ  ياهراک  یعقاو ، ریغ  ولو  يزاب  نابز  اب  دنتـسه  یناسک 

قشع اهنآ  هب  دنراد و  دایز  هقالع  دوخ ، لایع  لها و  هب  ًاصوصخم  دراد  یم  تسود  ار  یسک  لد  ِهت  زا  هک  نیا  اب  دنوشیم  ادیپ  مه  یناسک 
دنهاوخیمن اما  دنراد ، تسود  شتـسرپ  دحرد  ار  وا  ناشناوناب ، هراب  رد  ًاصوصخم  دننکیم  یهاتوک  نآ ، ندرک  وگزاب  زا  اما  دـنزرویم :

عرش لقع و  هکنیا  اب  دنراد  ینازرا  یمسج  یحور و  شمارآ  شرسمه  هب  دنزاس و  راکشآ  شیارب  ار  دوخ  ینورد  هقالع  هدروآ و  نابز  هب 
زا یلیخ  هناقـشاع ، راتفگ  اب  نوچ  نک  هقـالع  زاربا  زیرب و  نوریب  تسا  هتـشابنا  تلد  رد  هقـالع  قشع و  زا  هک  هچنآ  دـهدیم  روتـسد  وا  هب 

هلمج کی  دیادزیم : لباقم  فرط  نت  زا  ار  یگتسخو  دوشیم  لح  تالکشم 
128 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

ياهراک زا  یلیخ  اهراتفگ ، نیا  دـننام  و  ینم ) يوزرآ  ماـمت  وت  ینم  قشع  وت  ( ) درادـن یموهفم  میارب  وت  یب  یگدـنز   ) و مراد ) تتـسود  )
. دهدیم تاجن  ندش ، یشالتم  نتخیسگ و  مهزا  ار  یگدنز  هتشر  دنکیم و  لحار  یندشن  لح  جنرغب و 

کّبحأ ال ّینإ  ةأرملل  لجرلا  لوق  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تفگ : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  عیمج : نب  ورمع  - 1
1 (. » دنامیم یقاب  هشیمه  يارب  و   ) دوریمن وا  لد  زا  ًادبا  مراد ، تتسود  نز ، رب  درم  نتفگ  ًادبأ . اهبلق  نم  بهذی 

رسمه نتشاد  تسود  هب  دیکأت  - 2

هناخ و رگا  دنزیم  رود  یتسود ، قلخ و  نسح  هقالع و  تبحم و  روحم  رب  لآ ، هدیا  نیریش و  یگدنز  رسمه  نتـشاد  تسود  هب  دیکأت  - 2
یموهفم اـنعم و  یگدـنز  نآ  روک و  توس  هناـخ  نآ  رگید  دوـش ، یلاـخ  مورحم و  یناـمحر  یناـسنا و  ياـه  تلـصخ  نیا  زا  ياهداوناـخ 

: تشاد دهاوخن 
رد طقف  هک  يریذپانیگتسخ  زارمه  ّرسمه و  رـسمه و  اه و  یـشوخ  ان  اهیـشوخ و  یمئاد  قیفر  رمعلا و  مادام  رفـسمه  کی  اب  ًاصوصخم 

، هناروبص هداد و  رد  نت  یگدنز ، ياهنافوط  اهناروک و  اهبیشن و  زارف و  یمامت  هب  هتسشن و  تیمیمص  نتـشاد و  تسود  نیرتمک  راظتنا 
؛ دیامنیم لمحت  دنکیم و  مرن  هجنپ  تسد و 

یتسود رـسمه  رب  دـیکا  ياهروتـسد  هدـش و  دایز  دـیکأت  هلئـسم ، نیا  يور  مالـسا  نیبم  نید  رد  صخألاب  ینامـسآ  نایدا  رد  تهجنیدـب ،
. تسا هدش  هداد  وو ...  هفرم  یگدنز  نیمأت  یگداوناخ و  بوخ  قالخاو 

«2 . » دییامن راتفرو )  ) ترشاعم یبوخ  هب  اهنآ  اب  فورعملاب » ّنهورشاعو  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  رد  هکنانچ 
نتشاد تسود  ءایبنا  قالخا  زا  ءاسنلا . ّبح  ءایبنألا  قالخأ  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  رامع : نب  قاحسإ  زا  ریمع : یبأ  نبا  - 1

«3 . » تسا نانز 
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129 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
نانز ادخ )  ) هدنب اًلـضف . نامیإلا  یف  دادزا  ًاّبح  ءاسنلل  دادزا  امّلک  دبعلا  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینـش  تفگ : سابعلا  یبأ  - 2

«1 (. » دوشیم دنمهرهب  رتشیب  یگدنز ، بهاوم  زا  و   ) دوش دایز  شنامیا  تلیضف  دراد ، تسود  دایز  هچره  ار  نارسمه ) (و 
ینـشور ءاسّنلا . یف  یتّذل  و  ةالّـصلا ، یف  ینیع  ةّرق  َلِعُج  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  هَّللادـبع  یبا  - 3

«2 . » تسا هدش  هداد  رارق  نانز  دوجو )  ) رد متّذل  زامن و  رد  نم  مشچ 
ناوناب دوجو )  ) رد ریخ  نیرتشیب  ءاسنلا . یف  ریخلا  رثکأ  دومرف : یم  هدینـش  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابأ  زا  هک  یـسک  زا  بوقعی : نب  سنوی  - 4

«3 . » تسا
ّدتشا ًاّبح  انل  ّدتشا  نم  ّلک  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  هیولوق  نبا  ۀیاور  باتک  زا  لقنب  رئارـسلا :)  ) رخآ رد  سیردإ  نب  دمحم  - 5

«4 . » دنراد یم  تسود  دایز  زین  ار  اّوح  نانز و  دنراد  تسود  تدش  هب  ار  ام  هک  نانآ  همه  ءاّوحللو . ًاّبح  ءاسنلل 
اّمنا ًائیش و  ّنهـسفنأل  نکلمیال  راوع  مکدنع  ّنّهناف  ًاریخ  ءاسّنلاب  یف ) اوّقتا   ) اوصوتـسا دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 6

دینکب وکین  شرافس  دیسرتب )  ) نانز هراب  رد  فورعملاب .» ّنهتوسک  مکیلع  ّنهل  و   » هَّللا ۀملکب  ّنهجورف  متللحتـسا  هَّللا و  ۀنامأب  ّنهومتذّختا 
تناما هب  ار  اهنآ  و  دنتسین ، کلام  ار  يزیچ  دوخ  يارب  دنتسه ، یلاخ ) تسد  و   ) هیراع امـش  دزن  نانآ  اریز  دیـشاب ) راتفر  شوخ  اهنآ  اب  (و 

بسانم روطب  اهنآ  كاشوپ  تسامشرب  دیاهدومن و  لالح  دوخ  رب  ادخ  روتسد ) و   ) هملک اب  ار  اهنآ  یسنج  مادنا  دیاهتفرگ و  ادخ 
«5 (. » دیوش لیاق  شزرا  دینادب و  ردق  ار  اهنآ  سپ  )

دینک و ارادم  نانز )  ) اهنآاب لاح  ره  رد  لاعفلا . ّنسحی  ّنهلعل  لاقملا ، ّنهل  اونـسحأو  لاح ، ّلک  یلع  ّنهورادـف  دومرف .... : نانمؤمریما  - 7
«6 . » دنشاب هتشاد  یبوخ  راتفر  مه  اهنآ  دیاش  دییامن  ابیز  ار  راتفگ 

130 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
نز سکره  ۀبعل . مکدحأ  ةأرما  امنإف  اهمرکیلف  ةأرما  ذّختا  نم  دومرف : مالـسلا  امهیلع  شردپ  زا  قداص ، ماما  زا  ۀقدص ، نبا  زا  نوراه ، - 8

«1 . » تسوا یمرگرس ) و   ) يزاب هلیسو  امش  زا  کیره  نز  انامه  درادب  یمارگ  تفرگ ،
یف هَّللااوّقتا  هَّللااوّقتا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  امهیلع  شراوگرزب  ردپ  زا  قداص ، ماما  زا  ناولع ، نبا  - 9
امش نیرتهب  انامه  نز ، میتی و  ناوتان ، ود  هراب  رد  دیـسرتب ، ادخ  زا  دیـسرتب  ادخ  زا  هلهأل . مکرایخ  مکرایخ  ّناف  ةأرملاو ، میتیلا  نیفیعّـضلا :

2 (. » شلایع و   ) لها هب  تسامش  نایوکین 

! یتسود رهوش  - 3

دناهدـش ام »  » وتو نم  زا  هک  نیجوز  يارب  ًاصوصخم  دراد  یگتـسب  لباقتم  هقالع  تبحم و  هب  ایند  رد  یگدـنز  ینیریـش  یتسود ! رهوش  - 3
، یمرخ یـشوخ و  اب  ار  رمع  يداـمتم  ياـهلاس  هک  ياهنوگب  دـنوش  دـنمهقالع  رگیدـکی  هب  دـننک و  كرد  ار  رگیدـمه  رهوش  نز و  ینعی 

. دنیامن یظفاح  ادخ  رگیدمه  زا  تیدبا ، ناهج  هب  نتفر  يارب  هدش و  ادج  مه  زا  هقالع  قشع و  اب  تیاهن  رد  هدرک و  يرپس 
نیملسملا نم  ریثک  سان  اهیف  بیصا  ناک  ۀیرـس  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  فرـصنا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1

؟ کنم وه  امو  لاق : نالف ؟ لعف  ام  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ای  تلاقف : ةأرما . هنم  تندف  نهالتق  نع  نلئـسی  ءاسنلا  هلبقتـساف 
؟ نالف لعف  ام  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ای  تلاق : مث  کلذ ، تلعفف  دهـشتسا  دقف  یعجرتساو  هَّللا  يدمحا  لاقف : یخأ  تلاقف :

: تلاق کنم ؟ وه  امو  لاقف :
نأ نظأ  تنک  ام  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  هّالذاو ، یلیواو ) : ) تلاقف دهشتسا  دقف  یعجرتساو  هَّللا  يدمحا  لاقف : یجوز 

نادرم هک  تشگرب  يراکیپ  گنج و )  ) زا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ةأرملا . هذه  تیأر  یتح  هّلک  اذه  اهجوزب  دـجت  ةأرملا 
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( لاح نیا  رد   ) دندیسرپ یم  ناشناگدش  هتشک  زا  دندمآ و  لابقتـسا  هب  اهمناخ  دندوب ، هدش  یمخز  ای  هتـشک  نآ ، رداهناملـسم  زا  يدایز 
؟ درک ِهچ  ینالف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : دش و  کیدزن  ترضح  هب  یئوناب 

131 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
دومن دمح  وناب  نآ  دش ، دیهش  وا  نک ، عاجرتسا  رازگ و  ساپس  ار  ادخدومرف  دوب ، مردارب  درک : ضرع  تشاد ؟ وت  اب  یتبـسن  هچ  وا  دومرف :

، دوب مرهوش  تفگ : دوب ؟ وت  سک  هچ  دومرف : درک  ِهچ  ینالف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  دیـسرپ  سپـس  تفگ ، هَّللا  ّانا  و 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نم ، یلیلذرب  ياو  نمرب ، ياو  تفگ : نز  نآ  تشگ  دیهـش  مه  وا  وگب  هَّللا  ّاناو  نک  ادخ  دـمح  دومرف :

همه نیا  شرهوش  نداد  تسد  زا  يارب  ینز  مدرک  یمن  نامگ  نم  دومرف : ملس 
«1 . » مدید ار  مناخ  نیا  ات  دشاب  هتشاد  رثأت ) یتحاران و  )

َِلُتق دومرف : شحج  رتخد  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  نسحلاابا  مدینـش  دیوگ : دالخ  نب  رمعم  - 2
لتق اهل  لاق  ّمث  هَّللا ، دـنع  هبـستحأ  تلاق  تعجرتساف و  كوخأ ، لتق  اـهل  لاـق  ّمث  هَّللا ، دـنع  هبـستحأ  تلاـق  و  تعجرتساـف ، ةزمح ، کـلاخ 

تیئاد یئیـش . ةأرملادنع  جوّزلا  لدـعیام  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  تخرـص ، اهـسأر و  یلع  اهدـی  تعـضوف  کجوز ،
( زین  ) تردارب دومرف : مریگ ،) یم  ادخ  زا  وا  هرابرد  ار  مرجا  ینعی   ) منک یم  باسح  ادخ  شیپ  تفگ : دومن و  عاجرتسا  دـش ، هتـشک  هزمح 
ار شتسد  دینش  هک  ار  رهوش  گرم  ، ) دیسر لتق  هب  مه )  ) ترهوش دومرف : منک ، یم  باسح  ادخ  شیپ  تفگ : درک و  عاجرتسا  دش ! هتشک 

! دنک یمن  يربارب  رهوش  اب  زیچ  چیه  نز  شیپ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دادرس ، دنلب  هلانو  تشاذگ  رس  هب 

! يرازآ رهوش  - 4

الو اهجوز  مرکت  ۀئرما  ةدیعس  ةدیعـس  و  هّمغتو ، اهجوز  يذؤت  ۀئرما  ۀنوعلم  ۀنوعلم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1 يرازآ ! رهوش  - 4
تخبـشوخ و و  دیامن ، نیگمغ  هدرک و  تیذا  ار  دوخرهوش  هک  ینز  تسا  ۀنوعلم  رود و  ادخ  تمحر  زا  هلاوحأ . عیمج  یف  هعیطت  هیذؤت و 

«2 . » دشاب وا  رادربنامرف  لاحره  رد  دنکن و  تیذا  ار  وا  دراد و  یمارگ  ار  شرهوش  هک  ینز  تسا  دنمتداعس 
اهلمع نم  ًۀنسح  ًالدع و ال  الو  ًافرص  اهنم  هَّللالبقی  مل  اهناسلب  اهجوز  تذآ  ةأرما  امّیأ  - 2

132 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
، رانلا درت  نم  لوأ  یف  تناکو  هَّللا  لیبس  یف  لیخلا  دایج  یلع  تلمحو  باـقرلا  تقتعأو  اـهلیل  تماـقو  اـهراهن  تماـص  نإو  هیـضرت ، یتح 

اهنم هَّللا  لبقی  مل  قیطی  امو ال  هیلع  ردـقی  ام ال  یلع  هتلمحو  اهجوزب  قفرت  مل  ةأرما  امیأو  الأ  لاق : مث  املاظ ، اهل  ناک  اذإ  لـجرلا  کلذـکو 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما - نابضغ . اهیلع  وهو  هَّللا  یقلتو  ۀنسح 

اروا ات  ار ، ياهنـسح  و  یلمع ) گرزب  کچوک و   ) لدع فرـص و  دریذپیمن  وا  زا  دنوادخ  دیامن ، تیذا  شنابز  اب  ار  دوخ  رهوش  ینز  ره 
یضار ادخ  ار  هچنآ   ) ادخ هار  رد  اهبسا ، نیرتهب  اب  دنک و  دازآ  اههدرب  دیامن و  تدابع  اهبـش  هزور و  اهزور  هچرگا  دیامن  یـضار  دوخ  زا 

. دیامن متس  نز  رب  رگا  تسا  نینچمه  و  دوش ، دراو  شتآ  هب  هک  دشاب  یسک  لوا  دیامن و  لمح  ار ) تسا 
ياهنـسح وا  زا  دزاس ، راداو  درادـن ، ار  نآ  تقاط  تردـق و  هک  يزیچرب  اروا  دـنکن و  ارادـم  شرهوش  اب  ینز  ره  شاب  هاگآ  دومرف : سپس 

«1 . » تسا كانبضغ  وا  رب  هک  یلاح  رد  دیامن  تاقالم  ارادخ  دوشیمن و  لوبق 
ناک نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ضیرم  تدایع  رد  لامعالا :) باقع   ) باتک رد  نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم  - 3

لاومالا تقفناو  باقرلا  تقتعأو  تماقو  رهدلا  تماص  ناو  هیـضرتو  هنیعت  یتح  اهلمع  نم  ۀنـسح  الو  اهتالـص  هَّللا  لبقی  مل  هیذؤت  ةأرما  هل 
اذإ باذـعلاو  رزولا  کلذ  لثم  لجرلا  یلعو  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : مث  رانلا ، درت  نم  لوأ  تناکو  هَّللالیبس  یف 
یلع بویا  یطعا  ام  لثم  باوثلا  نم  اهیلع  ربصی  ةرم ) لکب   ) هَّللا هاـطعأ  هبـستحاو  هتأرما  قلخ  ءوس  یلع  ربص  نمو  ًاـملاظ  ًاـیذؤم  اـهل  ناـک 
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ۀـسوکنم ۀمایقلا  موی  ترـشح  اهنع  یـضری  نا  لبقو  هبقعت  نا  لبق  تام  ناف  جلاع  لمر  لثم  ۀـلیلو  موی  لک  یف  رزولا  نم  اهیلع  ناکو  هئالب 
ردقی مل  ام  هتلمحو  هیلع  تقـشو  هَّللا  هقزر  ام  یلع  ربصت  ملو  هقفاوت  ملو  ةأرما  هل  تناک  نمو  راّنلا ، نم  لفـسألا  كردـلا  یف  نیقفانملا  عم 
زامن دنوادخ  دنکیم ، تیذا  ار  وا  هک  دراد  ینز  سکره  کلذـک . تماد  ام  اهیلع  هَّللا  بضغو  رانلا  اهب  یقتت  ۀنـسح  اهل  هَّللا  لبقی  مل  هیلع 

دـنک و دازآ  اههدرب  دریگب و  هزور  راگزور  کی  هچرگا  دـیامن ، شا  یـضار  هدرک و  کمک  وا  رب  ات  دـنکیمن  لوبق  اروا  ریخ  ياـهراک  و 
؛! دوشیم دراو  شتآ  هب  هک  دشاب  یسک  لوا  دیامن و  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  شلاوما 

133 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
، دیامن متس  تیذا و  ار  نز  رگا  تسه ، مه  درم  رب  باذع ، رزو و  نیا  نیعو  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : سپس 

ياهزادنا هب  دیامرف  اطع  باوث  دنکیم ، ربص  هک  نآ  هبترم  ره  هب  دنوادخ  دشاب ، هتشاد  رجا  دیما  دنک و  ربص  شنز  دب  قالخا  رب  سکره  و 
؛ شیاهالب رب  ربص  لباقم  رد  هداد  مالسلا  هیلع  بویا  هب  هک 

ندومن یـضار  زا  شیپ  رگا  سپ  دشاب ، یم  لابو  رزو و  جلاع ،»  » نابایب گیر  دادـعت  هب  شا ) یقالخا  دـب  زا   ) زور ره  لباقم  رد  نز  ياربو 
؛ شتآ زا  منهج  هقبط  نیرتنیئاپ  رد  نیقفانم  اب  دوشیم  هتخیوآ  هنوراو  تمایق ، زور  دریمب ، رسمه ،

رب دنک  شراداو  دریگب و  تخس  رهوش  رب  دیامنن و  ربص  يداد  ادخ  يزور  هب  دشاب و  هتشادن  تقفاوم  شرهوش  اب  دراد  يرسمه  سکره  و 
یمادام دوب  دهاوخ  وارب  ادخ  بضغ  دنکیمن و  لوبق  درادهگن ، شتآ  زا  هک  ار  وا  بوخ  لامعا  دـنوادخ  درادـن ، ار  نآ  تقاط  هک  يزیچ 

«1 . » دشاب هنوگ  نیا 
یتح ۀیـصاع  لازت  ال  لاق : اهلاح ؟ امو  ةالـص  اهل  له  اـهجوزل  ۀیـصاعلا  ةأرملا  نع  هتلأـس  لاـق : مالـسلا  هیلع  هیخأ  نع  رفعج ) نب   ) یلع - 4

ینامرفان شرهوش  هب  هک  مدیسرپ  ینز  مکح  زا  وا  زا  تفگ : مالـسلا  امهیلع  رفعج ) نب  یـسوم   ) شردارب زا  رفعج ) نب   ) یلع اهنع . یـضری 
زا شرهوش  ات  دیآ  یم  باسح  هب  رگنایـصع ) و   ) نامرفان مادموا  دومرف : دوب !؟ دهاوخ  هنوگچ  شلاح  تسا و  تسرد  شزامن  ایآ  دـنکیم 

2 . » دوش یضار  وا 

ناوناب داهج  - 5

داهج و ياهباوث  همه  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  درک  ضرع  ربمایپ ) نانز  زا  یکی   ) هملـس ما  يزور  ناوناب  داـهج  - 5
شیامرف رد  ترـضح  یلاخ !؟ تسد  دـنمورحم و  اهباوث  همه  نیا  زا  اهنز  تسا و  نادرم  صوصخم  هَّللا  لیبس  یف  ياـهراک  تداـهش و 

حیبست ياهباوث  تداهـش و  تدابع و  ياج  هب  هک  هریغ  ندرک و  گرزب  هچب  نداد و  ریـش  يراد و  هچب  یگلماح و  نارود  باوث  یلـصفم 
بوخ نز ، داهج  دومرف : هلمج  زا  داد و  حرش  ار  تسا 

134 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
«1 . » تسوا يراد  رهوش 

: نز داهج  لّعبتلا . نسح  ةأرملا  داهج  دومرف : مالسلا  هیلع  میهاربإ  یبأ  زا  رکب : نب  یسوم  - 1
«2 . » تسوا يرادرهوش  بوخ 

و هَّللا ، لیبس  یف  لتقی  یّتح  هسفن  هلام و  لذـب  لجّرلا  داهجف  ءاـسّنلا  لاـجّرلا و  یلع  داـهجلا  هَّللا  بتک  دومرف : مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  - 2
. هتریغ اهجوز و  يذأ  نم  يرتام  یلع  ربصت  نأ  ةأرملا  داهج 

داهج و  دوش ؛ دیهـش  ادخ  هار  رد  ات  تسا  دوخ  لام  ناج و  ندیـشخب  درم  داهج  سپ  تسا ؛! هدومن  بجاو  نز  درم و  رب  ار  داهج  دـنوادخ 
3 . » دیامن ربص  دوش ) یم  هجوتم  وا  هب  هک  ینیب  دب  و   ) تریغ تهج ) زا  رهوش  ياهیئاور  ان  زا   ) رهوش و تیذا  رازآ و  هب  هک  تسا  نیا  نز 

رهوش هب  تمدخ  شاداپ  - 6
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رهوش هب  تمدخ  شاداپ  - 6

نییعت دـناوتیمن  یـسک  ادـخ ، زا  ریغ  ار  شرـسمه  هب  صوصخب  هداوناخ  ياضعا  هب  ناوناب  تامدـخ  شزرا  رهوش  هب  تمدـخ  شاداـپ  - 6
هتسشن نآ  ياپ  رد  رمعلامادام  هک  تسا  صاخ  رشق  نیاصوصخم  یگتشذگ ، دوخ  زا  اب  مأوت  هناقـشاع  تامدخ  نیا  اریز  دهد  اهب  دیامن و 

. دیئامرف هجوت  يدعب  ياهتیاور  هب  هنیمز  نیا  رد  دنزرویمن  غیرد  يراکادف  هنوگ  چیه  زا  دنیامنیم و  راثیا  و 
اهجوز تمدـخ  ةأرما  امّیأ  حـلاص و  ریغ  لجر  فلأ  نم  ریخ  ۀـحلاصلا  ةأرمإلا  مالـسلا  هیلع  لاق  تفگ : شباتک  رد  سارف  یبأ  نب  مارو  - 1
هحلاص نز  کی  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تءاش . اهّیأ  نم  لخدت  ۀنجلا  باوبأ  ۀینامث  اهل  حتف  رانلا و  باوبأ  ۀعبس  اهنع  هَّللا  قلغأ  ماّیأ  ۀعبس 

رازه زا  تسا  رتهب 
135 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

هب ار  تشهب  ِرَد  تشه  ددنبیم و  وا  يور  هب  ار  منهج  ِرَد  تفه  دنوادخ  دیامن ، تمدـخ  شدوخ  درم  هب  هتفه  کی  ینز  ره  حـلاص ، ان  درم 
«1 . » دوش دراو  تسا  شهاوخبلد  مادکره  زا  هک  دیاشگیم  وا  يور 

اهل هَّللا  ینبیو  اهلیل  مایقو  اهراهن  مایص  ۀنس  ةدابع  نم  اهل  ًاریخ  ناک  ّالإ  ءام  نم  ۀبرش  اهجوز  یقست  ةأرما  نم  ام  مالسلا : هیلع  لاق  و  لاق : - 2
رگم دیامن ، باریس  بآ  زا  ار  دوخ  رهوش  هک  ینز  تسین  دومرف : زاب  و  ۀئیطخ . نیتس  اهل  رفغ  ۀنجلا و  یف  ۀنیدم  اهجوز  یقـست  ۀبرـش  لکب 

ره هب  شیارب  دـنوادخ  و  دـناوخب ، زاـمن  حبـص  اـت  اهبـش  دریگ و  هزور  اـهزور  هک  تسا  رتـهب  لاـس  کـی  تداـبع  باوث  زا  شیارب  هک  نیا 
«2 . » درذگ رد  وا  هانگ  تصش  زا  دنک و  انب  تشهب  رد  يرهش  دیامن ، باریس  ار  شرهوش  هک  بآ  ندیماشآ 

هللا یلـص  هَّللا  لوسر  ۀملـس  ما  تلأس  دومرف : دنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدناسر  ار  شدنـس  لضفملا  یبأ  زا  یتعامج  - 3
هب دـیرت  عضوم  یلإ  عضوم  نم  ائیـش  اـهجوز  تیب  نم  تعفر  ةأرما  اـمّیأ  لاـقف : نهجاوزأ  ۀـمدخ  یف  ءاـسنلا  لـضف  نع  ملـس  هلآ و  هیلع و 

تنأ یبأب  باوث  نم  نیکاسملا  ءاسنلا  یف  یندز  اهنع : هَّللا  یـضر  ۀملـس  ما  تلاقف  هبّذـعی . مل  هیلإ  هَّللا  رظن  نمو  اـهیلإ  هَّللا  رظن  ـالإ  ًاـحالص 
زع هَّللا  لیبس  یف  هلامو  هسفنب  دـهاج  نمک  رجألا  نم  اهل  ناک  تلمح  اذإ  ةأرملا  نإ  ۀملـس  ما  اـی  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لاـقف  یّماو 

هملس ما  لیعامسإ . دلو  نم  ۀبقر  ریرحت  ۀعضر  لکب  اهلف  تعـضرأ  اذإف  لمعلا ، یفنأتـساف  کبنذ  کل  رفغ  دق  اهل  لیق  تعـضو  اذإف  لجو ،
ياج درادرب و  ار  يزیچ  رهوش  هناخ  زا  ینز  ره  دومرف : ناشنارهوش ، هب  اـهنز  تمدـخ  تلیـضف  زا  دومن  لاؤس  ادـخ  لوسر  زا  ربماـیپ ) نز  )

وا رگید  دنک  رظن  دنوادخ  سکره  هب  دیامن و  رظن  وارب  دنوادخ  هکنیا  رگم  دراد ) ندرک  اجباجو   ) ندومن حالـصا  هدارا  هک  دراذگب  رگید 
؛ دیامنن باذع  ار 

هک ینز  انامه  ۀملـس  ما  يا  دومرف : باوثزا ، هراچیب  ياهنز  يارب  داب ، وت  يادـف  مردامو  ردـپ  ادـخ  لوسر  يا  اـمرفب  رتشیب  تفگ : ۀملـس  ما 
هتفگ وا  هب  دومن  لمح  عضو  هک  یتقو  دیامن ، داهج  ّلج  ّزع و  يادخ  هار  رد  دوخ  ناج  لام و  اب  هک  تسا  یـسک  دـننام  وا  رجا  دـش  هلماح 
دالوا زا  ندرک  دازآ  هدرب  باوث  نداد  ریـش  ره  هب  داد  ریـش  ار  هچب  هاگره  ریگب ، رـس  زا  هرابود  ار  تلامعا  دش  هدوشخب  تناهانگ  دوشیم ،

3 . » دنهدیم ار ، لیعامسا 

هداوناخ رد  يراتفر  شوخ  - 7

ام هک  تسا  نیا  نآ ، موهفم  وانعم  دنکیم ، يراج  دقع  ناوج  ریغ  ناوج و  جوز  ود  نایم  دقاع  هک  یماگنه  هداوناخ  رد  يراتفر  شوخ  - 7
هرگ رگیدـمه ، هب  هدرک و  انب  هقالعو  قشع  اب  ار  دوخ  یگدـنز  ناینب  و  دوب ، میهاوخ  راد  اـفو  رواـی  راـی و  رگیدـمه  هب  گرم  مد  اـت  رفنود 

؛ میدنبیم دقع  مینزیم و 
مکحم و نامیپ  نیا  نتـسب  اب  سپ  تسا ، هدـنوش  هرگ  دوقعم  هدـنهد و  هرگ  دـقاع  هرگ و  ياـنعم  هب  یبرع ، رد  دـقع »  » هژاو ياـنعم  ًاـساسا 

تسا هنافصنم  تسرد و  راک  ًاعقاو  ایآ  میوشیم ، یگدنز  بیشن  زارف و  و  نیریش ، خلت و  هکرعم ، دراو  ریذپانیتسس ، مکحتسم و  ياهلوق 
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؛!! میشاب یئادج  قالط و  رتفد  ندومن  ءاضما  یهار  هدشن  کشخ  جاودزا ، رتافد  رد  تشگنا  رثا  ءاضما و  بّکرم  زونه  هک 
رتفد هن  هک  میدق  ناراگزور  رد  دیاهدینـش  ایآ  دناهدش ، راتفر  تشز  رادرک و  دب  راتفگ و  تسـس  نکـش و  نامیپ  ردـق  نیا  مدرم  ارچ  رخآ 

یئادج قالط و  هلئسم  يدرم : ای  نز و  کی  لایخ  هب  هنومن ، يارب  جاودزا ، رتفد  هناگ  هدزاود  داوم  جاودزا و  یمسر  دنس  هن  دوب و  یکتسد 
؛!!؟ دتفیب تاقافتا  نیا  زا  یکی  اًلصا  ای  و  دنک !!؟ روطخ 

اج همه  رد  متا  بمب  يادـص  دـننام  داتفایم ، قافتا  دـمآیم و  شیپ  هدـش ، مه  راب  کی  يارب  یتح  لئاسم  نیا  يرابتو  لیا  هلیبق و  رد  رگا 
؛!! دندشیم يوزنم  هتشگ و  مان  دب  هشیمه ، يارب  تفرگیمن و  دادیمن و  رتخد  درکیمن و  تلصو  هلیبق  نآ  اب  یسک  رگید  دیچیپیم و 

، میروآیم شیپ  مینکیم و  مهارف  دوخ  يارب  ار  تالکـشم  همه  نیا  هک  درک  میهاوخ  یگدـنز  لاس  دـنچ  میراد و  رمع  ردـق  هچ  اـم  رخآ 
، میاهتـسب يرـسمه  دـقع  یئوشانز و  نامیپ  هک  یـسک  اب  هتـشاذگ ، رانک  ار  یناسنا  ریغ  ياهتموصخ  یناطیـش و  ياهتلـصخ  نیا  دـییایب 

دب هحتاف  هتـشاذگ و  رانک  ار ، نک  بارخ  باـصعا  دنـسپان و  تافـص  يروخ و  دوخ  يزوت و  هنیک  یتشذگرـصتخم ، اـب  میناـمب و  راداـفو 
. هَّللاءاشنا میناوخب  ار  وو ...  یقالخا  دب  يراتفر و 

ار یئاهشرافس  اههیصوت و  هچ  هراب ، نیا  رد  نید  ناگرزب  ملاع و  نادنمدرخ  مینیبب 
137 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

. دناهدرک
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  یئاسنل .)  ) یلهأل مکریخ  انأو  هئاسنل )  ) هلهأل مکریخ  مکریخ  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  - 1
( ملایع و   ) لها هب  تبـسن  امـش  نیرتهب  نم  دـشاب و  راتفر ) شوخ  و   ) رتهب شا : هداوناخ  اب  هک  تسا  یـسک  امـش  نیرتهب  دومرف : ملـس  هلآ و 

«1 . » متسه
تالایع دومرف : و  هئارسأ . یلإ  ًاعنص  مهنـسحأ  لجوزع  هَّللا  یلإ  دابعلا  بحأو  هؤارـسا  لجرلا  لایع  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  و  - 2

«2 . » دشاب راتفر  شوخ  دوخ : ناریسا  اب  هک  دنا  یناسک  ّلجو  ّزع  يادخ  شیپ  رد  رت  ینتشاد  تسود  هدنب  دنیوا و  ناریسا  درم 
کلت لوزت  نأ  کشوأ  لعفی  مل  ناف  هئارسا ، یلع  عّسویلف  ۀمعنب  هیلع  هَّللا  معنأ  نمف  هؤارسا  لجرلا  لایع  مالسلا : هیلع  نسحلا  وبأ  لاق  و  - 3

دوخ تالایع ) و   ) ءارسا هب  هداد  تمعن  یئاناوت  دنوادخار  سکره  سپ  دنیوا ! ناریـسا  درم  هداوناخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسحلا  وبا  ۀمعنلا .
«3 !. » تسا کیدزن  شتمعن  ندش  دوبان  دنکن : ار  نیا  سکره  و  دهد : شیاشگ 

نآ امش  نیرتهب  دیشاب  هاگآ  دومرف : ترضح  نآ  زاب  یئاسنل . مکریخ  انأو  هئاسنل  مکریخ  مکریخ  الأ  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و  - 4
«4 . » متسه ملایع ) و   ) لها هب  تبسن  امش  نیرتهب  نم  دشاب و  راتفر ) شوخ  و   ) رتهب شا : هداوناخ  اب  هک  تسا 

وا سکره  تسا ، درم  يزاب  بابسا  نز  اهعّیضیالف . اهذّختا  نم  لجّرلا  ۀبعل  ۀئرملااّمنا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 5
«5 . » دیامنن عیاض  ار  وا  دنک ) یم  جاودزا  وا  دومرف : رقاب  ماما  و   ) دریگ یم  ار 

ناناوتان زا  تشهب  لها  نیرتشیب  ّنهمحرف . ّنهفعـض  هَّللا  ملع  ءاسّنلا  نیفعـضتسملا  نم  ۀّنجلا  لهأ  رثکأ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 6
«6 . » دومن محر  نانآ  هب  تسناد و  ار  اهنآ  یناوتان  دنوادخ  دنتسه ، نانز 

138 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
!. نز میتی و  دیسرتب ، ادخ  زا  فیعض  ود  هرابرد  ۀئرملا !. میتیلا و  نیفیعّضلا  یف  هَّللا  وّقتا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 7

«1»
ار شناتسدریز  هک  یسک  تسا  نوعلم  تسا  نوعلم  لوعی . نم  عّیض  نم  نوعلم  نوعلم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 8

«2 . » دیامن عیاض 
ناک نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ضیرم  تدایع  رد  لامعالا :) باقع   ) باتک رد  نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم  - 9
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کلذ لثم  لجرلا  یلعو  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : مث  اهلمع ...  نم  ۀنـسح  الو  اهتالـص  هَّللا  لبقی  مل  هیذؤت  ةأرما  هل 
نم اهیلع  ربصی  ۀـلیل ) موی و  ( ) ةرم لکب   ) هَّللا هاطعأ  هبـستحا  هتأرما و  قلخ  ءوس  یلع  ربص  نمو  ًاملاظ  ایذؤم  اـهل  ناـک  اذإ  باذـعلا  رزولا و 

 ... هئالب یلع  بّویا  یطعا  ام  لثم  باوثلا 
دنک یمن  لوبق  ار  وا  تانسح  زامن و  دنوادخ  دیامن : تیذا  ار  دوخ  رهوش  ینز  ره 

؛ دیامن تیذا  متس : يور  زا  ار  شلایع  رگا  تسه  مه  درم  يارب  اه  باذع  رزو و  نیا  دننام  و  دومرف : ادخ  لوسر  تفگ : سپس 
باوث دـننام  شزور ، بش و  ره  هبترم و  ره  هب  دـنوادخ  دـنک ) لـمحت   ) ادـخ ياـضر  يارب  دـیامن و  ربص  شنز  یقـالخا  دـب  هب  سکره  و 

3  ... » دیامن اطع  مالسلا  هیلع  بّویا  ترضح ) )

شاعم نیمأت  شاداپ  - 8

نانآ یگدنز  شیاسآ  هافر و  ياهلیسو ، ره  هب  و  دیامن ، نیمأت  ار ، دوخ  ناتـسدریز  شاعم  تسا  فظوم  یـسک  ره  شاعم  نیمأت  شاداپ  - 8
يارب یسک ، ره  لّفکت  تحت  دارفا  اریز  دزاس ، رود  هب  نیریاس ، یگدنز  رد  نتـشاد  مشچ  نارگید و  هب  جاتحم  زا  ار  نانآ  دروآ و  مهارف  ار 

رارق هدرک و  هدـعو  وا  هب  مه  ار  یناوارف  يورخا  رجا  شاداپ و  هفیظو ، نیا  ماجنا  يازا  رد  دـنوادخ  تسا و  ۀـقفّنلا  بجاو  هداوناـخ  گرزب 
. دهد همادا  شتیلاعف  وپاکت و  هب  یمرگلداب  ات  هک  تسا  هداد 

139 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
رثکأ ئش  ّيأ  داّیص  ای  لاقف : داّیصب  مالـسلا  هیلع  رفعج  ّرم  دومرف :: مالـسلا  مهیلع  شّدج  زا  شراوگرزب  ردپ  زا  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  - 1

رانکزا مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  لایعلا . بحاص  کله  لایعلا  بحاص  کله  لوقی : وه  ّرمف و  لاق : قازلا  ریطلا  لاق : کتکبـش ؟ یف  عقی  اـم 
یم هک  یلاـح  رد  تشذـگ  ترـضح ) « ) قاز  » هدـنرپ تفگ : دـتفا !؟ یم  يزیچ  ِهچ  رتـشیب  تروت  هب  دایـص  يا  دومرف : تشذـگ و  يداـّیص 

«1 . » لایع نابحاص  دش ، كاله  اهرابلایع  دش  كاله  دومرف :
، ّلح نم  هلایع  یلع  ّداکلا  و  ۀـقدص ، کلایع  کسفن و  یلع  کتقفن  نأ  ملعا  و  رقتفی ، ـال  نأ  دـصتقا  نمل  تنمـض  مالـسلا : هیلع  ملاـع  - 2
هب وت ، جراخم  نادب  و  دشابن ، رادنو )  ) ریقف هک  نیا  دشاب ) ور  هنایم  شا  یگدـنز  رد   ) هک یـسک  هب  مدـش  نماض  هَّللا . لیبس  یف  دـهاجملاک 

. تسادخ هار  رد  هدننک  داهج  دـننام  شلایع ، هار  رد  لالح ، زا  هدـننک  شالت  و  يرب ،) یم  ار  نآ  باوث  و   ) تسا هقدـص  تلایع ، تدوخ و 
«2»

لماحک ناک  هلایع  یلإ  اـهلمحف  ۀـفحت  يرتشاـف  قوّسلا  لـخد  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : ساـبع  نبا  - 3
اّمنأکف نبا  نیعب  ّرقأ . نمو  لیعامـسإ ، دلو  نم  ۀبقر  قتعأ  اّمنأکف  ۀنبا  حّرف  نم  ّناف  روکّذلا ، لبق  ثانألاب  أدـبیلو  جـیواحم ، موق  یلإ  ۀـقدص 

لها و هب  هدیرخ  ياهفحت  دوش و  رازاب  لخاد  سکره  میعنلا . تانج  لخدا  لجوزع  هَّللا  ۀیشخ  نم  یکب  نمو  لجوزع ، هَّللا  ۀیشخ  نم  یکب 
عورـش نانز  زا  لوا  نادرم ، زا  شیپ  دیـسر ) هناخ  هب  هک  یتقو  ، ) دنک لمح  هقدص  نادنمزاین  هب  تسا  یـسک  دـننام  شباوث ) ، ) دربب شلایع 

ار يرـسپ  مشچ  سکره  و  دیامن ، دازآ  لیعامـسا  دالوا  زا  ار  ياهدرب  هک  تسنآ  دننام  دـیامن  لاح  شوخ  ار  يرتخد  سکره  سپ  دـیامن ،
( تمعن رپ  ياهتشهب   ) میعن تاّنج  هب  دیرگب  ادخ  سرت  زا  سک  ره  دـیامن و  هیرگ  دـنوادخ  سرت  زا  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـنک  نشور 

3 . » دیامن یملخاد 

جرخ هزادنا  هب  کمک  - 9

دایز رگا  دوش  یم  لزان  سکره ، جراخم  هزادنا  هب  ینامـسآ  ياهکمک  هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا  تایاور  رد  جرخ  هزادـنا  هب  کمک  - 9
یگدنز حیحـص ، ریبدـت  ریدـقت و  اب  هکلب  دـیامن  جرخرد  فارـسا  ناسنا  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نیا  هتبلا  مک ، دـشاب  مک  رگا  و  دایز ، دـشاب 
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نیع رد  دناخرچب  ار  دوخ 
140 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

. دزاس اهر  ار ، تشیعم  رد  يریگتخس  يزرو و  لخب  زا  هکنیا ،
«1 . » دوش یم  لزان  جرخ  هزادنا  هب  دنوادخ )  ) کمک ۀنؤملا . ردق  یلع  ۀنوعملا  لزنت  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریمأ  - 1

كرابت و هَّللا  ّنإ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : مالـسلا  امهیلع  شراوگرزبردپ  زا  قداص ، ماما  زا  ناولع ، نبا  - 2
هب ار ) یگدنز  جرخ  هب   ) کمک یلاعتو  كرابت  يادخ  انامه  ءالبلا . ةدـش  ردـق  یلع  ربصلا  لزنی  و  ۀـنؤملا ، ردـق  یلع  ۀـنوعملا  لزنی  یلاعت 

2 . » دیامن لزان  الب  تدش  هزادنا  هب  ار  ربص  درآ و  دورف  یگدنز )  ) هنیزه ردق 

ۀشیعملا ریدقت  - 10

دوخ رمع  نارود  رد  سکره  تسا  یناگدنز  يدیلک  ياهراک  زا  یکی  یگدنز ، جرخ  يریگهزادنا  تشیعم و  ریدقت  ۀـشیعملا  ریدـقت  - 10
. دش دهاوخن  نارگید  جاتحم  نامیشپ و  هدنامن و  یلاخ  تسد  دهد ، رارق  قشمرس  دوخ ، يارب  ار  تلصخ  نیا 

، هَّللا ءایلوأ  كدلوو  کلهأ  نکی  ناف  كدلوو  کلهأب  کلغش  رثکأ  ّنلعجت  ال  دومرف : شباحـصأ  زا  ضعب  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 1
ار دوخ   ) هدن رارق  تدالوا  لها و  هب  دایز  ار  دوخ  هلغشم  هَّللا . ءادعأب  کلغش  کّمهامف و  هَّللا  ءادعأ  اونوکی  نإو  هءایلوأ ، عیـضی  هَّللا ال  ّناف 

نمـشد رگا  و  دزاس ) یمن  اهر  و   ) دنک یمن  عیاض  ار  اهنآ  دنوادخ  دنیادخ ، تسود  اهنآ ، رگا  اریز ) نکن  راتفرگ  دح  زا  شیب  اهنآ  هرابرد 
«3 !. » یهد یم  رارق  ادخ ، نمشد  هراب  رد  ار  دوخ  لغش  تمه و  ارچ  دنتسه  ادخ 

ۀقفّنلا یف  ریدـقتلاو  ملعلا ، فصن  لاؤّسلا  نسح  و  لـقعلا ، فصن  ساـنلا  یلإ  دّدوتلا  دوـمرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  - 2
«4 . » تسا یگدنز  فصن  جراخم  رد  ریدقت  تسا و  ملع  فصن  داتسا ) زا   ) لاؤس تسا و  لقع  فصن  مدرم  اب  یتسود  شیعلا . فصن 

تشیعم فصن  نتشادهگن  هزادنا  ۀشیعملا . فصن  ریدقتلا  دومرفرگید : ربخ  رد  و  - 3
141 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

«1 . » تسا
«2 . » دشاب ور  هنایم  هک  یسک  داتفین  یگدنز )  ) یتخس هب  دصتقا . ؤرما  لاع  ام  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 4

و ۀشیعملا ، فصن  قفّرلاو  لقعلا ، فصن  سانلا  یلإ  دّدوتلا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دومرف : مالـسلا ، هیلع  وا  زا  یـسوم  - 5
رد داتفین  یگدـنز )  ) یگنت هب  درم  و  تسا ، تشیعم  فصن  اهنآ ) اب   ) ارادـم تسا و  لقع  فصن  مدرم  اب  یتسود  داصتقا . یف  ؤرما  لاـع  اـم 

3 . » يور هنایم 

هداوناخ يارب  هویم  - 11

ششوک یعس و  یگدنز  نارود  رددناوت  یم  ات  هک  تسا  یناسنا  هدیدنسپ  تافص  زا  هداوناخ  یگدنز  رد  هعـسوت  هداوناخ  يارب  هویم  - 11
لها و ناکما  تروص  رد  دنـشکرب ، لد  زا  نازوس  هآ  هتخود و  نارگید  هب  مشچ  دراذگن  دزاس و  فرط  رب  ار  اهنآ  هبناج  همه  زاین  ات  دیامن 
زا ار  نانآ  تسا ، رودـقم  شیارب  دراد و  ناوت  رد  هک  اجنآ  ات  دزاس و  زاین  یب  ریـس و  لـالح ، ياهیندـیماشآ  اـهیندروخ و  زا  ار  دوخ  لاـیع 

. درگنب تمحر  هدید  اب  وا  هب  زین  دنوادخ  ات  دیامن  رادروخرب  نوگانوگ ، ياههویم  زا  هصاخ  یگدنز ، بهاوم 
لها یگدنز )  ) هب هعمج  ره  رد  ۀعمجلاب . اوحرفی  یک  ۀهکافلا  نم  ئشب  ۀعمج  لک  یف  مکیلاهأ  اوفرطأ  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 1

«4 . » دنوش لاحشوخ  هعمج  ندمآ  هب  ات  دیشخب  عونت  هویم ، زا  يزیچ  اب  دوخ  لایع  و 
هَّللا دـنع  مکمظعأ  ّنإو  المع ، مکنـسحأ  لجوزع  هَّللا  یلإ  مکّبحأ  ّنإ  دومرف : مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا  یلاـمثلا ، ةزمح  یبأ  - 2
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دنع مکاضرأ  ّنإو  ًاقلُخ ، مکعـسوأ  هَّللا  نم  مکبرقأ  ّنإو  هَّللا ، ًۀیـشخ  مکدشأ  هَّللا  باذع  نم  مکاجنأ  ّنإو  ًۀبغر ، هدنع  امیف  مکمظعأ  المع 
بحاص نیرتگرزب  دننالمع و  ابیز  لجوزع ، يادـخ  هب  امـش  نیرتبوبحم  انامه  مکاقتأ . هَّللا  دـنع  مکمرکأ  ّنإو  هلایع ، یلع  مکغبـسأ  هَّللا 

امش نیرتبغار  دنوادخ ، دزن  امش  لمع 
142 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

شوخ ادخ ، زا  امـش  نیرتکیدزن  و  ادخ ) زا   ) تسامـش نیرتناسرت  ادـخ ، باذـع  زا  امـش  نیرتشخب  تاجن  تسادـخدزن و  هک  هچنآ  رب 
، ادخ دزن  امش  نیرتیمارگ  و  تسا ، شلایع  هب  امـش  نیرتزاب  لد  تسد و  دنوادخ ، دزن  امـش  نیرتشخب  تیاضر  تسامـش و  نیرتقالخا 

1 . » تسامش نیرتراک  زیهرپ 

! دالوا یمک  - 12

یگدـنز رتمکدالوا   ) اهيزورما لوق  هب  تسا ، یگدـنز  تالـضعم  زا  یکی  دالوا ، ندرک  گرزب  يرادـهگن و  تیبرت و  دـالوا ! یمک  - 12
(. رتهب

يزور تسا  تسرد  دشاب ، اهنآ  ربارب  رد  دوخ ، ناوارف  ياهتیلؤسم  گدـنز و  يایاوز  رکف  رد  دـیاب  دروآ ، ایند  هب  ار  دالوا  هکنآ  زا  شیپ 
نیگنس راب  نیا  هنوگچ  هک  تسا  یمدآ  شود  رد  دالوا  هراب  رد  رگید  لئاسم  نارازه  فئاظو  هکلب  تسین  يزور  اهنت  اما  تسادخ ، هدنهد 

، دناسرب دوصقم  لزنم  رس  هب  ار  جراخم ) نیمأت  تبقارم و  تیبرت و   ) نیگنس راب  نیا  دناوتب ، یسک  رگا  هتبلا  دناسرب ، دوصقم  لزنم  رس  هب  ار 
. دوب دهاوخ  ممألا » مکب  یهابأ  ّینا  اولسانت  اوحکانت   » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شیامرف  لومشم  هک  تسا  تقو  نآ 

یمک نیراسیلا . دحأ  لایعلا  ۀّلق  دومرف : مالسلا  مهیلع  نانمؤم  ریمأ  زا  شراوگرزب ، ناردپزا  یناثلا ، رفعج  یبأ  زا  ینـسحلا ، میظعلا  دبع  - 1
«2 . » تسا ندرک ) یگدنز   ) ناسآ ود  زا  یکی  لایع 

. دـصتقا ؤرما  لاع  ام  شیعلا ، فصن  ریدـقتلا  نیراـسیلا ، دـحأ  لاـیعلا  ۀـّلق  ربکـألا و  توملا  وه  رقفلا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  - 2
راتفرگ تسا ، یـشوخ ) و   ) شیع فصن  تشیعم ) رد   ) ریدـقت تسا ، ناسآ  ود  زا  یکی  دالوا ) و   ) لایع یمک  تسا و  خرـس  گرم  يرادـن 

دشن
143 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

1 . » دیامن یگدنز  يور ) هنایم  و   ) داصتقا اب  هک  يدرم 

! نارادرتخد لاح  هب  اشوخ  - 13

هدوب و ماوقا  شیوخ و  نایم  رد  یگدنکفا  رس  ببس  رتخد  نتـشاد  فلتخم ، ماوقا  نایم  رد  مایألا ، میدق  زا  نارادرتخد ! لاح  هب  اشوخ  - 13
؛ رگید لیاسم  ات  هتفرگ  ندرک  روگب  هدنز  زا  فعض ، تدش و  توافت و  اب  یهتنم  تسه 

نارود نکـش  رمک  تالکـشم  زا  رداـم ، ردـپ و  يارب  رمعلا  ماداـم  وو ..  نداد  رهوـش  ندرک و  گرزب  تیبرت و  هیحور ، گـنهرف و  نیا  اـب 
اما دراد ، یصاصتخا  یئانثتسا و  نیمارف  تاروتسد و  نز ، رتخد و  هب  نداد  تیـصخش  ءایحا و  يارب  مالـسا  سدقم  نید  هکنیا  اب  تسارمع ،
نیا رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  تهجنیدب  تسا ، هدنکفا  هیاس  نیدلاو ، هدرُگ  رد  نیگنس  راب  تالکشم و  نیا  زاب 

. دیناوخیم ار  اهنآ  زا  يرصتخم  اًلیذ  هک  دراد  یتاشیامرف  هراب 
نارتخد اهنع . لأسی  ۀمعنلاو  اهیلع  باثی  تانـسحلاو  ۀمعن  نونبلاو  تانـسح  تانبلا  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  بلغت ، نب  نابأ  - 1

«2 . » دوشیم لاؤس  تمعن  زا  دنهدیم و  باوث  تانسح  هب  تمعن ، نارسپ  دنتانسح و 
يامیس رد  ار  یتحار  ان  و  تسیرگن ) باحصا  ياهور  هب  ترضح   ) دنداد هدژم  ار  يرتخد  دلوت )  ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  - 2
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وا میوبیم  تسیا  هناحیر  دیدش ) تحاران  ارچ   ) ناتیارب هدش  هچ  لجوزع . هَّللا  یلع  اهقزرو  اهّمـشأ  ۀناحیر  مکلام ؟ دومرف : سپ  دـید  نانآ 
«3 . » تسا ّلج  ّزع و  يادخرب  مه  شا  يزور  ار و 

درم وا  دزن  دـمآ و  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  شیپ  يدرم  دوـمرف : مالــسلا  هـیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  نارمح ، نـب  ةزمح  - 3
؟ کلام دومرف : وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفاـی ،! رییغت  درم  نآ  گـنر  دـنداد ، ربخ  يدولوم  هب  ار  وا  دوب ، يرگید ) )

ضختمت ةأرملاو  تجرخ  لاق : لق ، لاق : ریخ  لاق :
144 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

ّمث اهّمشت ، ۀناحیر  یهو  اهقزری ، هَّللا  اهّلظت و  ءامسلاو  اهّلقت  ضرألا  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هل  لاقف  ۀیراج ، تدلو  اّهنأ  تربخأف 
ّلکو داهجلا  هنع  عضو  تانب  ثالث  هل  تناک  نمو  هاثوغ  ایف  ناتنبا  هل  تناک  نمو  حورقم ، وهف  ۀـنبا  هل  تناک  نم  لاقف  هباحـصأ  یلع  لـبقأ 

: تفگ تیارب !؟ دش  هچ  هومحرا . هَّللا  دابع  ای  هوضرقأ ، هَّللا  دابع  ای  هونیعأ ، هَّللا  دابع  ایف  تانب  عبرأ  هل  تناک  نم  و  هورکم ،
لوسر تسا ، هدـیئاز  رتخد  دـنداد  ربخ  نالا ) هک   ) دوب هتفرگ  نامیاز  درد  ار  منز  نم ، ندـمآ  نوریب  ماـگنه  تفگ : وگب  دومرف : تسا ، ریخ 
هناحیر وا  دهدیم و  ار  شا  يزور  ادخ  دنکفایم و  هیاس  وا ، رب  نامسآ  درادیم و  رب  ار  وا  نیمز  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

اتود سکره  و  تسا ، رادـمخز  دراد ، رتخد  کی  سکره  دومرف : درک و  باحـصا  هب  ور  سپـس  یتحار )!؟ اـن  ارچ  وت   ) یئوبیم هک  تسیا 
راهچ سک  ره  تسا و  هدـش  هتـشادرب  وا  زا  دـنیاشوخان ، ياـهراک  همه  داـهج و  فیلکت  دراد ، رتخد  هس  سکره  و  هاـثوغاو ، دراد ، رتخد 

«1 !!. » دییامن محر  وا  هب  ادخ  ناگدنب  يا  دیهد ، ضرق  وا  هب  ادخ  ناگدنب  يا  دینک ، کمک  وا  هب  ادخ  ناگدنب  يا  دراد  رتخد 
اهردص و اهـسأر و  یلع  هحانج  ّرمأف  ًاکلم  اهیلإ  هَّللا  ثعب  ۀـنبا  لجرلا  باصأ  اذإ  دومرف : تسا  مالـسلا  امهیلع  نیقداص  زا  یکی  تیاور  - 4

نآ هب  ار  ياهتـشرف  دـنوادخ  دـش ، يرتخد  ياراد  يدرم  هک  ینامز  ۀـمایقلا . موی  یلإ  ٌناعُم  اهیلع  قفنملا  فعـض ، نم  تقلخ  ۀفیعـض  لاـق :
: دیوگیم دشکیم و  رتخد  نآ  هنیسو  رس  هب و  ار  شیاه  لاب  دتسرفیم و  رتخد 

«2 . » تمایق زور  ات  دوشیم  هدرک  کمک  وا ، هدنهد  جرخ  تسا ، هدش  هدیرفآ  یناوتان  زا  تسیناوتان 
ّبح لاقف : كدـنع ؟ لـضفأ  لاـمعألا  ّيأ  بر  اـی  تفگ : نارمع  نب  یـسوم  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  رواـسملا ، نب  ییحی  - 5

تـسود دومرف : تسا ؟ رتهب  وت  شیپ  لـمع  مادـک  ار  اـگدرورپ  یتّنج . یتمحرب  مهلخدأ  مهّتمأ  نإـف  يدـیحوت  یلع  مهترطف  ّنإـف  لاـفطألا 
3 . » میامنیم لخاد  متشهب  هب  مدناریم  ار  اهنآ  رگا  تسا  نم  دیحوت  رب  اهنآ  ترطف  اریز  نالاسدرخ  نتشاد 

رهوش نز و  لباقتم  قوقح 

مناخرب درم  قوقح  - 1

فیاظو هب  هداد و  رارق  رظن  ّدـم  ار  قوقح  نآ  دـیاب  دـنراد و  لـباقتم  قوقح  يرگید  همذ  رب  درم  نز و  زا  کـیره  مناـخرب  درم  قوقح  - 1
. میروآ یم  يدعب  لصف  ود  رد  ار  اهنآ  تایاور  زا  يدادعت  هک  دنیامن  لمع  دوخ 

: دومرف یهانم - ثیدح  رد  ملس - هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  قداص ، ماما  زا  دیز ، نب  نیـسح  - 1
یتح سنإلاو  ّنجلا  نم  هیلع  ّرمت  ئـش  ّلکو  ءامـسلا  یف  کلم  ّلک  اهنعل  تجرخ  نإـف  اـهجوز ، نذا  ریغب  اـهتیب  نم  ةأرملا  جرخت  نأ  یهنو 

ریغ دـنع  ةأرملا  ملکتت  نأ  یهنو  رانلاب ، اهقرحی  نأ  لجوزع  هَّللا  یلع  ًاقح  ناـک  تلعف  ناـف  اـهجوز ، ریغل  نّیزتت  نأ  یهنو  اـهتیب ، یلإ  عجرت 
نأ یهنو  بوث ، امهنیب  سیلو  ةأرملا  ةأرملا  رـشابت  نأ  یهن  و  هنم ، اـهل  ّدـب  ـال  اـمم  تاـملک  سمخ  نم  رثکأ  اـهنم  مرحم  يذ  ریغو  اـهجوز 
الو ًافرـص  اهنم  هَّللا  لبقی  مل  اهناسلب  اهجوز  تذآ  ةأرما  امیأ  مالـسلا : هیلع  لاقو  لاق : نأ  یلإ  اهجوز - عم  هب  ولخت  امب  ةأرملا  ةأرملا  ثّدحت 

تناکو هَّللا  لیبس  یف  لیخلا  دایج  یلع  تلمحو  باقرلا  تقتعأو  اهلیل  تماقو  اهراهن  تماص  نإو  هیضرت ، یتح  اهلمع  نم  ًۀنـسح  الو  ًالدع 
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امو ال هیلع  ردـقی  ام ال  یلع  هتلمحو  اهجوزب  قفرت  مل  ةأرما  امیأو  الأ  لاق : مث  املاظ ، اهل  ناک  اذإ  لـجرلا  کلذـکو  راـنلا ، درت  نم  لوأ  یف 
. نابضغ اهیلع  وهو  هَّللا  یقلتو  ۀنسح  اهنم  هَّللا  لبقی  مل  قیطی 

یماـمتو ناگتـشرف  دنتـسرف ، تنعل  وا  رب  دوـش ، جراـخ  هچناـنچ  دور ، نوریب  رهوـش ، هزاـجا  یب  شاهناـخ  زا  نز  هـک ، تـسا  هدوـمن  یهنو 
شتآ اـب  ار  وا  دراد  قـح  دـنوادخ  دـنکب ، ار  راـک  نیا  رگا  و  ددرگرب ، شاهناـخ  هب  اـت  سنا  نـج و  زا  درذـگب  نآ  راـنک  زا  هـک  یئاـهزیچ 

. دنازوسب
؛! دشاب ندز  فرح  نآ  زا  راچان  هک  دنزب  فرح  مرحمان  اب  شرهوش  ریغ  دزن  هملک  جنپ  زا  شیب  نز  هکنیا  دومن : یهن  و 

؛ دشابن یسابل  اهنآ  نایم  هک  دنباوخب ) فاحل  کی  ریز   ) دشاب هتشاد  ترشابم  رگید  نز  اب  نز  دومرف : یهن  و 
ات دیامن - وگزاب  نارگید  هب  درذگیم ، شرهوش  وا و  نایم  هک  هچنآ  نز  دومرف : یهن  و 
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گرزب و  ) لدع فرص و  دریذپیمن  وا  زا  دنوادخ  دیامن ، تیذا  شنابز  اب  ار  دوخ  رهوش  ینز  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما - تفگ : هکنیا 

نیرتهب اب  دنک و  دازآ  اههدرب  دیامن و  تدابع  اهبـش  هزور و  اهزور  هچرگا  دـیامن  یـضار  دوخ  زا  اروا  ات  ار ، يا  هنـسح  و  یلمع ) کچوک 
رب رگا  درم  تسا  نینچمه  و  دوش ، دراو  شتآ  هب  هک  دشاب  یـسک  لوا  دیامن و  لمح  ار ) تسا  یـضار  ادخ  ار  هچنآ   ) ادـخ هار  رد  اهبـسا ،

یبوخ لمع  دنوادخ  دنک ، راداو  درادن ، ار  نآ  ناوت  هچنآ  رب  ار  وا  دیامنن و  ارادم  شرهوش  اب  هک  ینز  ره  دومرف : سپـس  دـیامن ، متـس  نز 
«1 . » تسا كانبضغ  وا  رب  هک  یلاح  رد  دنک  تاقالم  ارادخ  دریذپیمن و  وا  زا 

: تفگ دمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شیپ  ینز  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملسم ، نب  دمحم  - 2
الو هنذاب  ّالإ  ًاعّوطت  موصت  الو  هنذاب  ّالإ  ئـشب  هتیب  نم  قدـصتت  الو  هیـصعت  الو  هعیطت  اـهل : لاـقف  ةأرملا ؟ یلع  جوّزلا  ّقح  اـم  هَّللا  لوسر  اـی 

ضرألا ۀـکئالم  ءامّـسلا و  ۀـکئالم  اهتنعل  هنذإ  ریغب  تجرخ  ناـف  هنذاـب ، اـّلإ  هتیب  نم  جرخت  ـالو  بتق ، رهظ  یلع  تناـک  نإو  اهـسفن  هعنمت 
یلع ًاّقح  سانلا  مظعأ  نم  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ای  تلاقف : اـهتیب . یلإ  عجرت  یتح  ۀـمحرلا  ۀـکئالمو  بضغلا  ۀـکئالمو 

: لاق ةأرملا ؟ یلع  ًاّقح  سانلا  مظعأ  نمف  تلاق : هدلاو  لاق : لجّرلا ؟
: تلاقف دحاو ، ۀئام  لک  نم  الو  ال  لاق : یلع ؟ هل  ام  لثم  قحلا  نم  هیلع  یل  امف  تلاق  اهجوز ،

: دومرف تسیچ !؟ نز  ندرگرب  رهوش  قح  ادخ ! لوسر  يا  ادبأ . لجر  یتبقر  کلمی  قحلاب ال  کثعب  يذلاو 
دی دینکن ؛ ینامرفان  یئامن و  تعاطا  ار  وا  - 1

؛ دینکن قدصت  يزیچ  هزاجا ، نودب  وا  هناخ  زا  و  - 2
؛ وا هزاجا  اب  رگم  دریگن ، یبحتسم  هزور  و  - 3

؛ دشاب رتش  ناهوک  يالاب  رد  هچرگا  وشن  عنام  دوخ  زا  ار  وا  و  - 4
هب ات  دیامن  تنعل  وا  رب  تمحر ، بضغ و  ناگتشرف  نیمز و  نامسآ و  ياههتـشرف  دور ، نوریب  رگا  يورن ، نوریب  هزاجا  نودب  هناخزا  و  - 5

؛ ددرگرب هناخ 
: دومرف تسا ؟ رتگرزب  وا  رب  شقح  یسک  هچ  درم  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تفگ :

وا هک  هنوـگ  نآ  مراد  یقح  وا  هب  مه  نم  اـیآ  تفگ : شرهوـش ، دوـمرف : دراد !؟ ار  قـح  نیرتـگرزب  یـسک ، هچ  نز  يارب  تفگ : شردـپ ،
: تفگ نز  مدص ! کی  هن  هن و  دومرف : دراد !؟
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1 (. » درک مهاوخن  جاودزا  تقو  چیه  و   ) ًادبا دش  دهاوخن  نم  ندرگ  کلام  يدرم  تسا  هداتسرف  قح  هب  ارت  ِهک  نآ  هب  دنگوس 

نایاقآ رب  اهمناخ  قوقح  - 2
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قوقح هب  تبـسن  اما  تسا ؛ هدـش  هدروآ  دایز  تایاور  درم  قوقح  هب  عجار  باتک  نیا  فلتخم  ياهلصف  رد  نایاقآ  رب  اـهمناخ  قوقح  - 2
. دییامرف هجوت  لیذ  بلاطم  هب  نیشیپ  ياهلصف  زا  یضعب  ياوتحم  رب  هوالع  نایاقآ  ندرگ  رد  اهمناخ 

«2 . » تسه تسا ، نانآ  هیلعرب  هک  هچنآ  دننام  مه  نانز  يارب  و  ّنهیلع » يّذلا  لثم  ّنهلو  : » دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 
وا زا  رگا  دـناشوپب و  دـیامن و  ریـس  ار  وا  درم ، رب  نز  قح  زا  و  تلهج . اذا  اـهل  رفغی  نأ  اـهوسکی و  نأ  اهعبـشی و  نأ  هیلع ، اـهّقح  نم  و  - 1

«3 (. » دیامن تشذگ  و   ) دشخبب ار  وا  دید ، ینادان 
، داد باوج  دیـسرپ و  نز  رب  درم  قح  زا  دمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شیپ  ینز  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  - 2

ریغ ٌءییـش  هیلع  اـهل  سیلف  تلاـق  اـهل ، رفغ  تبنذأ  اذا  عوجلا و  نم  اـهمعطی  يرعلا و  نم  اـهوسکی  دومرف : تسیچ ؟ درم  رب  نز  قح  تفگ :
: تلاق ال  لاق : اذه ؟

یگنهرب زا  ار  وا  ّنهل .» ریخ  نففعتـسی  ناو  : » لوقی ّلـجوّزع  هَّللاّنا  لاـقف  تعجرف  یعجرا  ّیبـّنلا  لاـقف  ّتلو  ّمث  ًادـبأ  تجّوزت  ـال  هَّللا  ـال و 
هن دوـمرف : تسین !؟ درم  ندرگ  رد  يزیچ  نز  يارب  اـهنیا  زج  تـفگ : دـیاشخبب ، دز  رـس  یهاـنگ  رگا  و  دـناهرب ، یگنـسرگ  زا  و  دـناشوپب ،

: تفگ
فافع رگا  دومرف : لجو  زع  يادـخ  دومرف : تشگرب ، درگرب ، دومرف : ربمایپ  دورب  تشگرب  سپـس  منک ، یمن  جاودزا  ادـبا  مسق  ادـخ  هب  هن 

«4 (. » شاب هتشاد  فافع  يدرکن ، جاودزا  رگا  ینعی   ) تسا رتهب  ناشیارب  دنشاب ، هتشاد 
«5 . » دنکن یئور  شرت  وا  هب  ًاهج . اهحبقی و  الو  - 3
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لاح ّلک  یلع  اهرادف  ۀنامرهقب ...  تسیل  ۀناحیر و  ۀئرملا  تشون : هیفنح  دمحم  شرسپ  هب  یلصفم  ثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 4

وکین ار  وا  اب  تبحص  نک و  ارادم  لاح  ره  رد  وا  اب  سپ  نامرهق ..  هن  تسا  ناحیر  لگ )  ) نز انامه  کشیع . اوفصیل  اهل  ۀبحّصلا  نسحأ  و 
«. 1  » دشاب فافش ) و   ) فاص تا  یگدنز  ات  نادرگ 

( يراتفر شوخ  و   ) حالـصا ار  شرـسمه  دوخ و  نایم  هک  ار  ياهدـنب  دـنک  تمحر  ادـخ  هتجوز  نیب  هنیب و  امیف  نسحأ  ًادـبع  هَّللا  محر  - 5
«2 . » دیامن

رد مالسلا  هیلع  نانمؤمریمأ  دومرف : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زاریثک  نب  نمحرلادبع  مالسلا و  هیلع  رفعج  یبأ  زا  مادقملا  یبأ  نب  ورمع  - 6
اهلامجل مودأو  اهلابل  یخرأ  اهلاحل و  معنأ  کلذ  ّناف  اهسفن  زواجی  ام  رمألا  نم  ةأرملا  کلُمت  ال  تشون : مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ياهمان 

اهریغل عفـشت  نا  اهعمطت  الو  کباجحب  اهففکاو  كرتسب  اهرـصب  ضـضغاو  اهـسفن  اهتمارکب  دعت  الو  ۀنامرهقب  تسیلو  ۀـناحیر  ةأرملا  ّناَف 
یلع کلاح  نیری  نا  نم  ریخ  رادتقا  وذ  ّکنا  نیری  ّنهو  ّنهنع  ککاسما  ّناف  ًۀـّیقب  کسفن  نم  قبتـساو  اهعم  کیلع  هل  تعفـش  نم  لیمیف 

نز انامه  تسوا ، یئابیز  ماود  رطاخ و  شمارآ  لاح و  هب  رتهب  بسانم و )  ) شور نیا  نوچ  رادـماو  راک  هب  شناوت  زا  شیب  ار  نز  راسکنا .
و نکن ،) ور  رپ  و   ) ربن رتالاب  دوخ  دـح  زا  ار  وا  دایز ) نتخادرپ  ةداعلا و   ) قوف نتـشاد  یمارگ  اب  و  ۀـنامرهق ، هن  تسا  هناـحیر  لـگ ) دـننام  )

زاب ، ) نارگید هب  تعافـش  يارب  ار  وا  هار   ) و رادزاب ، مارح ) زا   ) ار وا  دوخ ، باجح  اب  و  دـنبب ، ورف  دوخ ، ياوقت ) و   ) ندـناشوپ اب  اروا  مشچ 
( تردق زا   ) يزیچ تدوخ  يارب  و  دوش ) تسد  مه  وا  اب  و   ) دیامن لیم  وت ، هیلع  رب  هدنوش  تعافـش  يزور )  ) هک زادنین  عمط  هب  راذـگم و )
ار وت  لاح  هک  نیا  زا  تسا  رتهب  تیارب  دننیبب ، دنمتردق  اروت  نانآ  هک  یلاح  رد  اهنآ  ياههتساوخ  همه  زا  وت  يراد  دوخ  اریز  رادهگن  دوخ 

«3 (. » دننیب ناوتان  و   ) هتسکش
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اهعبـشی لاق : ًانـسحم ؟ ناک  هلعف  اذإ  يذـلا  اـهجوز  یلع  ةأرملا  قح  اـم  متفگ : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبا  هب  دـیوگ : راـمع  نب  قاحـسإ  - 7
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ار وا  مکـش  دومرف : دـیآ !؟ رامـش  هب  ناراکوکین  زا  دـهد  ماجنا  ار  نآ  رگا  هک  تسیچ  شرهوش  رب  نز  قح  اهل . رفغ  تلهج  ناو  اهوسکیو 
«1 . » دشخبب ار  وا  درک ، ینادان  رگا  دناشوپب و  ار  وا  دیامن و  ریس 

یم تیذا  ار  وا  دوب و  مالـسلا  هیلع  مردپ  دزن  ینز  اهل . رفغیف  هیذؤت  مالـسلا  هیلع  یبأ  دنع  ةأرما  تناک  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  وبأ  - 8
«2 . » دیشخب یم  ار  نز  نآ  مردپ )  ) درک

ود هرابرد  ةروع  ّنه  اّمناو  ءاسّنلاو  میتیلا  کلذب  ینعی  نیفیعـضلا  یف  هَّللا  اوّقتا  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  نارهم ، نب  ۀعامـس  - 9
«3 (. » دنزیهرپ هتسیاش  و   ) تروع اهنآ  انامه  دیسرتب  ادخ  زا  اهنز ،) میتی و  ینعی   ) ناوتان

: متفگ نک ، یکین  وا  هب  دومرف : دومن و  جیوزت  نم  هب  ار  لیعامـسإ  شدـنزرف  زینک  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  وبأ  دـیوگ : رامع  نب  سنوی  - 10
ناشوپب و ار  شمادنا  وامن  ریس  ار  شمکش  هلام . هَّللا  کطسو  یبهذا  لاق : مث  اهبنذ ، رفغاو  اهبنج  سکاو  اهنطب  عبـشا  دومرف : تسیچ  یکین 

«4 (. » دراد ینازرا  وترب  ار  شلام  ای   ) دراد ریخ  زا  وا  هچنآ  دنوادخ  ورب  دومرف : زینک  هب  سپس  شخبب  ار  شهانگ 
یتح ةأرملاب  لیئربج  یناصوأ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تفگ : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  ملـسم ، نب  دمحم  - 11

داد قالط  دوشیمن  ار  وا  مدرک  لایخ  دومن ، شرافـس  نم  هب  نز ، هرابرد  ردق  نآ  لیئربج  ۀـنیبم . ۀـشحاف  نم  الإ  اهقالط  یغبنی  ّهنا ال  تننظ 
«5 . » راکشآ یگ  هشحاف  رد  رگم 

. اهیلع مّیقلا  هلعج  اهتیـصان و  هکلم  دق  لجوزع  هَّللا  ّناف  هتجوز  نیب  هنیب و  امیف  نسحأ  ًادبع  هَّللا  محر  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 12
دوخ و نایم  هک  ار  ياهدنب  دنک  تمحر  ادخ 

150 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
«1 . » تسا هداد  رارق  تسرپرس  وا  رب  ار  وا  هدومن و  کیلمت  وا  هب  ار  وا  ناج  ّلجوّزع  يادخ  نوچ  دیامن  وکین  ار  شنز 

بضغی هَّللا ال  ّنإو  مهنوقزرت ، نیذلا  متنأ  مّکنأ  نوری  مّهناف  مهل ، اوفوأف  راغصلا  متدعو  اذإ  دومرف : مالسلا  هیلع  یسوم  نسحلا  یبأ  زا  - 13
دـیهدیم و ار  اهنآ  يزور  هک  دـننکیم  نامگ  اهنآ  اریز  دـینک  افو  دـیداد ، ياهدـعو  اـههچب  هب  تقوره  ناـیبصلاو . ءاـسنلل  هبـضغک  ئـشب 

«2 . » دنکیمن بضغ  اههچب  نانز و  نامولظم )  ) دننام يزیچ  چیهرب  دنوادخ 
 ... دور نوریب  رهوش  هزاجا  یب  نز  دومرف : یهانم  ثیدح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 14

هب هک  یـسک  لوا   ) تسا روط  نیا  مه  درم  ًاملاظ و  اهل  ناـک  اذإ  لـجرلا  کلذـکو  دومرف : دوش و  یم  دراو  شتآ  هب  هک  دـشاب  یـسک  لوا 
«3 . » دیامن ملظ  نز  هب  رگا  دوش ) یم  دراو  شتآ 

ءوس یلع  ربص  نمو  املاظ  ایذؤم  اهل  ناک  اذإ  باذـعلاو  رزولا  کلذ  لثم  لـجرلا  یلعو  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  - 15
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هئالب ...  یلع  بویا  یطعا  ام  لثم  باوثلا  نم  اهیلع  ربصی  ةرم ) لکب   ) هَّللا هاـطعأ  هبـستحاو  هتأرما  قلخ 
رب سکره  و  دـیامن ، متـس  تیذا و  ار  نز  رگا  تسه ، مه  درم  رب  دـش ) هتفگ  یلبق  تیاور  رد  هک  ، ) باذـع رزو و  نیا  نیعو  دوـمرف : مـلس 

بویا هب  هک  ياهزادنا  هب  دیامرف  اطع  باوث  دنکیم ، ربص  هک  نآ  هبترم  ره  هب  دنوادخ  دشاب ، هتـشاد  رجا  دیما  دنک و  ربص  شنز  دب  قالخا 
4 . » شی اه ) يراتفرگ  و   ) اهالب رب  ربص  لباقم  رد  هداد  مالسلا  هیلع 

! رسمه دب  قالخا  هب  ربص  باوث  - 3

هب دیامن و  تیبرت  دروآ و  رابب  هنوگچ  ار  اهنآ  هک  دنا  هداوناخ  گرزب  راتفر  ورگ  رد  هداوناخ  ياضعا  رـسمه ! دب  قالخا  هب  ربص  باوث  - 3
یمیمـص نیریـش و  یگدـنز  دوش : امرف  مکح  یتسود  تقافر و  هقالع و  تبحم و  هداوناـخ  هناـخ و  ياـضف  رد  رگا  دـهد ، لـیوحت  هعماـج 

؛ تفرگ دهاوخ  ار  اهنآ  ياج  دنسپان  قالخا  تنوشخ و  هنرگ  دش و  دهاوخ 
151 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
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، یگدنز هب  ار  هداوناخ  ياضعا  بوخ ، ابیز و  ياهدروخرب  اب  هناخ  تسرپرـس  هک  تسا  هدمآ  دیکا  تاروتـسد  مالـسا  نید  رد  رطاخ  نیدب 
كاـنرطخ و بقاوع  هک  دزیهرپـب  هدـننک  نارگن  تشز و  دروخرب  هنوگره  زا  دـنک و  هدـنز  ناـشلد  رد  ار  دـیما  دـیامن و  هتـسباو  هتـسبلد و 

. ادیپان شرس  نآ  هک  تشاد  دهاوخ  یپ  رد  یمیخو 
ماوق اریز  تسا ، هدـمآ  دایز  بیغرت  قیوشت و  هداوناخ ، ياضعا  اب  ًاصوصخم  وکین  قالخا  ابیز و  راتفر  هب  زین ، ناوارف  راـبخا  تاـیاور و  رد 

. دییامرف هجوت  تیاور  دنچ  هب  تسا . یناسنا  هدیدنسپ و  تفص  تلصخ و  نیا  نوهرم  یبایماکو  تیقفوم  یگدنز و 
نإ جوعملا  علضلا  لثم  ةأرملا  لثم  اّمنإ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  رامع : نب  قاحـسإ  - 1

يراذـگاو دوخ  لاح  هب  رگا  تسا  جـک  هدـند  دـننام  نز  لثم  انامه  هب . تعتمتـسا  رخآ  ثیدـح  یفو  هترـسک . هتمقأ  نإو  هب  تعفتنا  هتکرت 
«1 . » تسا هدمآ  تعتمتسا » تعفتنا ،  » ياج هب  رگید  ثیدح  رد  و  دنکش ، یم  ینک  شتسار  رگا  يوش و  دنمهرهب 

لثم امنا  هیلإ : هَّللا  یحوأف  هراس  قلخ  ءوس  نم  یْقلَی  ام  هَّللایلإ  اکش  میهاربإ  ّنا  دومرف : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  وبأ  تفگ : یطـساو  دمحم  - 2
تیاکـش ادخ  هب  اراس  قالخا  يدب  زا  میهاربا  ترـضح  اهیلع . ربصا  هب  تعتمتـسا  هتکرت  نا  هترـسک و  هتمقأ  نا  جوعملا  علـضلا  لثم  ةأرملا 

یم ینک  شتـسار  رگا  يوش و  دنمهرهب  يراذگاو  دوخ  لاح  هب  رگا  تسا  جک  هدند  دننام  نز  لثم  انامه  دومن ، یحو  وا  هب  دنوادخ  دومن ،
«2 . » نک ربص  وا ) یقالخا  دب   ) هب دنکش ،

: دومرف ملس - هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  یهانملا - ثیدح  رد  مالـسلا - مهیلع  شناردپ  زا  قداص : ماما  زا  دیز : نب  نیـسح  - 3
هب سکره  شاب  هاگآ  ةرخالا .) یف   ) نیرکاشلا باوث  هَّللا  هاـطعأ  رجـألا  کـلذ  یف  بستحاو  قلُخلا  ۀئیـس  ةأرما  قلُخ  یلع  ربص  نم  و  ـالأ ) )

«3 . » دیامرف اطع  وا  هب  ار  ناراذگ  رکش  رجا  ترخآ  رد  دنوادخ  دیامن  ربص  قالخا ، دب  نز  قالخا  هب  ادخ  رطاخ 
، هئالب یلع  مالسلا  هیلع  دواد  هاطعأ  ام  رجألا  نم  هَّللا )  ) هاطعأ هتأرما  قلخ  ءوس  یلع  ربص  نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - 4

لثم اهاطعأ  اهجوز  قلخ  ءوس  یلع  تربص  نمو 
يارب الب ، هب  ربص  رد  هک  ار  هچنآ  دیامن  اطع  رجا  زا  دـنوادخ  دـیامن  ربص  شرـسمه  دـب  قالخا  هب  يدرم )  ) ره محازم . تنب  ۀیـسآ  باوث ) )

هب ینز )  ) ره و  تسا ، هدومن  اطع  دواد 
152 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

«1 . » دیامن اطع  وا  هب  ار  نوعرف ) نز   ) محازم رتخد  هیسآ  باوث  دننام  دنوادخ  دنک ، ربص  شرهوش  دب  قالخا 
قفرت مل  ةأرماامیأو  الأ  ةرخالا ، یف  نیرکاشلا  باوث  هَّللا  هاـطعأ  رجـالا  کـلذ  یف  بستحاو  قلخلا  ۀئیـس  ةأرما  قلخ  یلع  ربص  نمو  ـالأ  - 5
شاب هاگآ  دومرف ): ترـضح  . ) نابـضغ اهیلع  وهو )  ) هَّللا یقلتو  ۀنـسح  اهنم  لبقت  مل  قیطی  اـمو ال  هیلع  ردـقی  ـال  اـم  یلع  هتلمحو  اـهجوزب 

رد ار  نارازگرکـش  باوث  وا  يارب  دـنوادخ  دریگ ، رظن  رد  ار  ادـخ  شاداپ  ربص  نیا  رد  دـیامن و  ربص  قـالخا ، دـب  نز  قـالخا  هب  سکره 
، دیامن اطع  ترخآ 

دوشیمن و لوبق  ياهنـسح  وا  زا  دزاس ، راداو  درادن ، ار  نآ  تقاط  تردق و  هک  يزیچرب  اروا  دنکن و  ارادم  شرهوش  اب  ینز  ره  شاب  هاگآ 
«2 . » تسا كانبضغ  وا  رب  یلاح  رد  دیامن  تاقالم  ارادخ 

نا لجرلا  داهجف  داهجلا  ءاسنلا  یلع  داهجلا و  لاجرلا  یلع  بتک  هَّللا  ّنا  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) هَّللا دبع  یبأ  زا  یفعج ،) دیزی  نب   ) رباج - 6
ار داهج  نانز ، نادرمرب و  دنوادخ  هتریغو . اهجوز  يذا  نم  يرت  ام  یلع  ربصت  نا  ةأرملا  داهجو  هَّللا ، لیبس  یف  لتقی  یتح  همدو  هلام  لذبی 

تیذا رب  هک  تسا  نآ  نز  داـهج  و  دوش ، هتـشک  ادـخ  هار  رد  اـت  تسا  ناـج  لاـم و  لذـب  درم  داـهج  سپ  تسا ، هدومن ) بجاو  و   ) هتـشون
3 . » دیامن ربص  شرهوش ، يریگتخس ) و   ) تریغو

! رهوش هزاجا  یب  مناخ  نتفر  نوریب  - 4
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رد ًاـصوصخم  ینامـسآ  عیارـش  رد  اذـل  تسا  ریذـپّرثأت  فـیطل و  یمـسج ، یحور و  رظن  زا  نز  رهوـش ! هزاـجا  یب  مناـخ  نـتفر  نوریب  - 4
مه نابرق  دیع  رطف و  دیع  هعمج و  زامن  يارب  یتح  یناگمه  عماوج  یمومع و  لفاحم  رد  ار ، هعماج  زا  رـشق  نیا  روضح  زا  مالـسا  تعیرش 

تعنامم یللع ، هب  انب  «، 4»
153 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

؛ تسا هدروآ  لمع  هب 
فرحنم دوخ  ای  دـنیامن ، یئامن  دوخ  دـنوش و  رهاظ  نادرم  دـننام  هعماج  رد  رگا  ناوناب  اریز  اـههداوناخ ! ندـش  یـشالتم  زا  يریگولج  - 1

؛ دنناشکیم فارحنا  هب  دوخ  يرگ  هوشع  اب  ًانایحا  يرگ  هولج  اب  ار  نادرم  ای  دنوشیم و 
؛ دش دنهاوخ  دوخ  رهوش  اب  يراتفر  دب  ای  یگدرسفا و  راچد  هدش  رثأتم  جیردتب  دوخ ، ناسنج  مه  اب  تبحص  عامتجا و  رد  ناشروضح  - 2

. دش دنهاوخ  راتفرگ  یهابت  بالجنم و  هب  هتساوخان  روط  هب  اهتسرامم  نیا  رثا  رد  - 3
. دنک یم  ارجا  بسانم ، ياهتیعقوم  رد  هتفرگ و  دای  دوخ  ناعونمه  نانیشنمه و  زا  ار ، زادنا  رب  هناخ  زوسنامناخ و  ياهزیچ  - 4

بوخ ار  اهاج  هنوگ  نیا  رد  روضح  تیحالـص  نارهوش  هک  نیا  يارب  و  دوشیم ، نشور  یـسکره  يارب  رکفت ، یمکاب  هک  يداـیز  لـلعو 
. میروآیم ار  نآ  زا  یئاه  هنومن  هک  دنراد  یتاشیامرف  هراب  نیا  رد  تهجنیدب  دهدیم ، صیخشت 

هل مهو  موقلا  مؤی  لـجرلاو  رئاـجلا ، ماـمالا  ةالـصلا  مهل  لـبقت  ـال  ۀـعبرأ  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  ریمع ، نب  کـلملا  دـبع  - 1
؛! دوشیمن لوبق  ناشزامن  هک  دنهورگ  راهچ  هنذإ . ریغب  اهجوز  تیب  نم  جرخت  ةأرملاو  ةرورض ، ریغ  نم  هیلاوم  نم  قبالا  دبعلاو  نوهراک ،

؛ رگمتس ربهر  فلا -
؛ دنرادن تسود  ار  وا  اهنآ  هک  دیامن  تماما  یموق  هب  هک  يدرمب 

؛ دزیرگب ترورض ، نودب  دوخ  نایلاوم  زا  هک  ياهدنب  ج -
«1 . » دور نوریب  هناخ  زا  رهوش  هزاجا  نودب  هک  ینز  و  د -

: دومرف یهانم - ثیدح  رد  ملس - هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  قداص ، ماما  زا  دیز ، نب  نیـسح  - 2
یتح سنالاو  نجلا  نم  هیلع  رمت  ئـش  لکو  ءامـسلا  یف  کلم  لک  اهنعل  تجرخ  نإـف  اـهجوز ، نذا  ریغب  اـهتیب  نم  ةأرملا  جرخت  نأ  یهنو 

جراخ هچنانچ  دور ، نوریب  رهوش ، هزاجا  یب  شاهناخ  زا  نز  هک ، تسا  هدومن  یهنو  اهتیب ،...  یلإ  عجرت 
154 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

«1 . » ددرگرب شاهناخ  هب  ات  سنا  نج و  زا  دنرذگب  نآ  رانک  زا  هک  یئاهزیچ  یمامتو  ناگتشرف  دنتسرف ، تنعل  وا  رب  دوش ،
زا رهوش  هزاجا  یب  دـناوتیم  ایآ  نز  زا  ال . لاق : هنذإ ؟ ریغب  اهجوز  تیب  نم  جرخت  نأ  اهل  ةأرملا  نع  مدومن  لاؤس  مالـسلا  هیلع  وا  زا  و  - 3

«2 . » هن دومرف : دور !؟ نوریب  شاهناخ 
: تفگ دمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شیپ  ینز  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملسم ، نب  دمحم  - 4

ۀکئالمو ءامـسلا  ۀـکئالم  اهتنعل  هنذإ  ریغب  تجرخ  ناف  هنذاب ، الإ  هتیب  نم  جرخت  الو  اهل ... .: لاقف  ةأرملا ؟ یلع  جوزلا  قح  ام  هَّللا  لوسر  اـی 
نوریب هزاجا  نودب  هناخزا  و  دومرف ... : تسیچ !؟ نز  ندرگرب  درم  قح  اهتیب . یلإ  عجرت  یتح  ۀمحرلا  ۀکئالم  بضغلا و  ۀکئالم  ضرألا و 

«3 . » ددرگرب هناخ  هب  ات  دیامن  تنعل  وا  رب  تمحر ، بضغ و  ناگتشرف  نیمز و  نامسآ و  ياههتشرف  دور ، نوریب  رگا  دورن ،
: دومرف هلآو  هیلع  هَّللا  یلصادخ  لوسر  تفگ : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  حیبص ، نب  دیلو  - 5

نوریب دوخ  هناخ  زا  هدومن و  وبـشوخ  ار  دوخ  ینز  ره  تعجر . یتم  اهتیب  یلإ  عجرت  یتح  نعلت  یهف  اهتیب  نم  تجرخ  مث  تبیطت  ةأرما  ۀـیأ 
4 . » ددرگرب هناخ  هب  ات  دوشیم  هدرک  تنعل  دور ،

! هنانز تریغ  - 5
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شرهوش هب  دایز  هقالع  رطاخ  هب  نز  تاقوا  زا  یـضعب  دراد ، دوجو  نوگاـنوگ  لـحارم  رهوش ، نز و  یگدـنز  نارود  رد  هناـنز ! تریغ  - 5
هار زا  ار  وا  هک  دروآیم  راـشف  رهوش  هب  ياهزادـنا  هب  نز  یهاـگ  و  دوـش ! دراو  وا  یگدـنز  رب  يرگید ، نز  اداـبم  هک  دراد  رظن  تحت  اروا 
رفک هدـییاز  ار  یمود  یقلت و  نتـشاد  تـسود  تـبحم و  طرف  زا  یلوا  هراـب  رد  تـیاور  دزاـسیم ؛ رود  دوـخ  زا  هدرک و  فرحنم  میقتـسم 

. دینک هجوت  دنادیم 
لجرلا یلع  راغت  ةأرملا  متفگ : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابا  هب  تفگرامع : نب  قاحسازا  ناوفص ، - 1

155 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
«1 . » تسا نتشاد  تسود  زا  نآ  دومرف : دنکیم ، شتیذا  هدیزرو  تریغ  شدرم  يارب  نز  ّبحلا . نم  كاذ  لاق : هیذؤت 

درم تریغ  تسا و  رفک  درماـب ) يراـتفر  دـب  رد   ) نز تریغ  ناـمیا . لـجرلا  ةریغو  رفک  ةأرملا  ةریغ  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  ناـنمؤم  ریما  - 2
«2 !. » نامیا

( هتـسد  ) زا ینهد  دب  نامیا و  هورگ )  ) زا تریغ  ءافجلا . نم  ءاذبلاو  نامیإلا  نم  ةریغلا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 3
«3 . » تسا متس 

بـستحاو مهنم  ربص  نمف  یتما  ءاسن  یلع  ةریغلاو  یتما  لاجر  یلع  داـهجلا  هَّللا  بتک  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 4
، دـیامنربص اـهنآ  تریغ )  ) هب سکره  سپ  متما ، ناـنز  يارب  ار  تریغ  هتـشون و  نم  تما  نادرم  هـب  ار  داـهج  دـنوادخ  دیهـش . رجأ  هاـطعأ 

4 . » دیامرف اطع  وارب  دیهش  رجا  دنوادخ ) )

!! دنکن هک  اهراک  هچ  تداسح  - 6

درد هبار  دوخ  تلفغ ، نیرتکچوک  اب  ات  دیامن ، یگدنز  هناهاگآ  رایشه و  دیاب  رمع  نارذگ  رد  ناسنا  دنکن !! هک  اهراک  هچ  تداسح  - 6
؛ دهدن داب  هب  ار  دوخ  يوربآ  هتخادنین و  رس 

؛ دزادنا رب  هتخاس و  لزلزتم  ار  شاهداوناخ  هناخ و  ناینب  یهجوت  یب  نیرتمک  اب  ادابم ، دشاب  دوخ  راتفر  لامعا و  بقارم 
ياهدمایپ هک  تسا  يدنسپان  ۀمومذم و  تافص  زا  دسح  اریز  دنکن ، رادیب  کیرحت و  ار  شرسمه  تداسح  سح  دشاب  بظاوم  ًاصوصخم 
هدـنیاشخب مانب  دـیامرفیم : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  باطخ  میرک  نآرق  رد  هک  يروط  هب  دراد  هدـننک  تخبدـب  كانرطخ و 

ياهنز رـش  زا  دریگ و  ارف  ار  ناهج  هک  یتقو  اهیکیرات  رـش  زا  ياهدیرفآ و  ره  رـش  زا  حبـص  هدیپس  راگدرورپ  هب  مربیم  هانپ  وگب  نابرهم :
دمدیم هرگ  هب  هک  یتقو  رگنوسفا 

«5 . » دنزرویم دسح  هک  یماگنه  نادوسح  ّرش  زا  و  دناوخیم ) نوسفا  نآ  رب  (و 
هنوگ چیه  زا  دشک ، هنابز  لد  رد  دنک و  نایلغ  دریگارف و  ار  یمدآ  دسح  شتآ  یتقو  سپ 

156 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
. دیئامن تقد  لیذ  تیاور  هب  ادخرب !! هانپ  دش ، دهاوخن  راذگورف  وو ...  تنایخ  تیانج و  ییاوسر و 

تماق یتح  ۀنایرع  ةأرما  تءاج  ذإ  دعاق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  امنیب  دیوگ : جاجح  نب  نمحرلا  دبع  زا  ریمع : یبأ  نبا  - 1
: لاق کنم ؟]  ] یه ام  لاقف  ًابوث ، اـهیلع  یقلأـف  اـهرثا  یف  ودـعی  لـجر  ءاـج  و  لاـق : ینرّهطف ، ترجف  ّینا  هَّللا ، لوسر  اـی  تلاـقف : هیدـی  نیب 
( يزور . ) هلفسأ نم  يداولا  یلعأ  رصبت  ءاریغلا ال  ّنا  لاق : ّمث  کیلإ ، اهّمـض  لاق : يرت  ام  تعنـصف  یتیراجب  تولخ  هَّللا  لوسر  ای  یتبحاص 

نم ادخ  لوسر  يا  تفگ : داتسیا و  ترضح  نآ  يور  شیپ  دمآ و  نایرع  تخل و  نز  دوب ، هتسشن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
، تخادـنا نز  نآ  يور  یـسابل  دـمآ  دـیودیم و  وا  رـس  تشپ  يدرم  و  مرادرهوش !) نوچ  اـمن  مراـس  گنـس   ) نک كاـپ  ارم  ماهدرک  اـنز 
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ار ام  دمآ و  وا  و   ) مدوب هدرک  تولخ  مزینک  اب  نم  تسا ، نم  نز  ادـخ  لوسر  يا  درک : ضرع  دراد ؟ یتبـسن  هچ  وت  اب  وا  دیـسرپ  ترـضح 
دنیبیمن شنییاپ  زا  ار  يداو  يالاب  یگنانز ) تداسح  رد   ) راد تریغ  نز  رببو )  ) رادرب ار  وا  دومرف : يدید ، هک  دز  راک  نیا  هب  تسد  دید )

«1 (. » دهدیمن صیخشت  (و 
نا یلإ  اـهجّوزتی - نأ  دارأ  اـهیلإ  رظنـأل  ریبزلا  لآ  نم  ةأرما  یلإ  مالـسلا  هیلع  نسحلا  وـبأ  ینثعب  تفگ : ةدیعـس  زا  بوـقعی : نب  سنوـی  - 2
لثم ئـش  ام  لاق : ّهنا  رکذف  ًائیـش ، نهل  لوقی  کحـضی ال  تکاس  وهو  هبایثو  هنادرأب  نذـخأی  نلعج  هیراوج  کلذ  غلب  اّملف  اهجّوزتف  تلاق :
یتقو دومن ....  جاودزا  وا  اب  و  تشاد ، ار  وا  اب  جاودزا  هدارا  هک  داتسرف  ریبز  لآ  زا  ینز  ندیدنسپ  يارب  ارم  مالسلا  هیلع  نسحلاوبا  رئارحلا .

تکاس ترضح  و  ارچ )!؟ رگید  نز  میتسهام  هک   ) دنتفرگیم ار  ترضح  نآ  سابل  نماد و  دندش  ربخ  اب  هیضق  زا  ترضح  نآ  نازینک  هک 
دننام رتینتـشاد ) تسود  تناتم و  تیـصخش و  رظن  زا   ) زیچ چیه  دومرفیم : هک  دمآ  شدایو  تفگیمن  اهنآ  هب  يزیچ  دیدنخ و  یمو  دوب 

2 . » دوشیمن دازآ  نانز 

 ... دوب زیاج  ادخ  ریغ  هب  هدجس  رگا  - 7

زا ناوناب  تعاطا  هب  یگداوناخ ، یگدـنز  ناینب  هب  ندیـشخب  ماکحتـسا  يارب  مالـسا  تعیرـش  رد  دوب ...  زیاج  ادـخ  ریغ  هب  هدجـس  رگا  - 7
دندادیم روتـسد  اهمناخ  هب  دوب ، زیاج  ادخ  ریغ  هب  هدجـس  رگا  هک  ياهنوگب  تسا  هدش  شرافـس  روصت : قوف  الاب و  دح  رد  ناشنارـسمه :

فطاوع اب  دنـشخبیم و  تیمرگ  هداوناخ  نوناک  هب  هک  دـنناوناب  اریز  دـننک ! يرادرب  ناـمرف  اـهنآ  زا  دـنیامن و  هدجـس  ناـشنارهوش  هب  هک 
یگدنز غارچ  مشچو و  دنهدیم  دنویپ  مه  هب  ریجنز  ياههقلح  دـننام  دـنیامنیم و  عمج  مه  رود  ار ، هداوناخ  دارفا  دوخ ، يدوجو  راشرس 

؛ دنتسه
ترـضح دومن و  لاؤس  نز  يارب  رهوش  قح  زا  دـمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روضح  هب  یئوناـب  تسا  هدـمآ  تیاوررد 

مارح دوخ  رب  ار  نادرم  تعاس  نیا  زا  نم  ادخ  لوسر  يا  درک  ضرع  قوقح ، نیا  ندینش  زا  سپ  نز  دومن ، نایب  ار  قوقح  نآ  زا  يدادعت 
. مرادن ار  اهنآ  ندروآ  اج  هب  یئاناوت  نم  نوچ  مورن  تیلؤسم  همه  نیا  ریز  منکن و  جاودزا  رگید  هک  متفرگ  میمصت  مدرک و 

انیأر ّانإ  هَّللا  لوسر  ای  اولاقف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  اوتأ  ًاموق  نا  دومرف : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  دلاخ : نب  نامیلس  - 1
دجـست نأ  ةأرملا  ترمـأل  دـحأل  دجـسی  نأ  ًادـحأ  ترمأ  ول  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاـقف : ضعبل  مهـضعب  دجـسی  ًاـسانأ 

ضعب هب  یـضعب  میدید  ار  یناسک  ام  ادـخ  لوسر  يا  دـنتفگ : دـندمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیپ  یهورگ  اهجوزل .
«1 . » دیامن هدجس  شرهوش  هب  نز  مدومنیم  رما  دنک ، هدجس  یسک  هب  یسک  مدرکیم  رما  نم  رگا  دومرف : درکیم !؟ هدجس  رگید 

، ... اهجوزل دجست  نأ  ةأرملا  ترمأل  حلص  ول  رشبل و  دجسی  نأ  رشبل  حلصیال  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 2
( يزیچ نینچ   ) رگا دنک ، هدجس  رگید  رشب  يارب  رشب  تسین ) زیاج  و   ) درادن تیحالص 

158 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
«1  ... » دیامن هدجس  شرهوش  هب  نز  مدرک  یم  رما  هتبلا  دوب ، زیاج 

ترمأ ول  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  نمحرلا ، دبع  شیومع  زا  ناسح  نب  یلع  - 3
شرهوش رب  نز  مدرکیم  رما  هتبلا  دنک ، هدجس  یسک  رب  یسک  مدومنیم  رمارگا  اهجوزل . دجست  نأ  ةأرملا  ترمأل  دحأل  دجـسی  نأ  ادحأ 

2 . » دیامن هدجس 

فیاظو میسقت  - 8

درم و سینا  ات  دیرفآ  مدآ  پچ ، هدند  زا  ای  هریمخ  هدنامیقاب  زا  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  تایاور  هب  انب  تسا  يدوجوم  نز  فیاظو  میـسقت  - 8
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؛ دناسر يرای  رگید : لئاسم  اههد  نادنزرف و  تیبرت  یگدنز و  شخرچ  يارب  وا  اب  ماگمه  دوش و  رهوش  سنوم 
شود زا  راب  نتـشادرب  نارهوش و  هب  تدعاسم  یعون  هکلب  دـنهد  ماجنا  ار  اهراک  نیا  هک  تسین  روآ  مازلا  ناوناب  يارب  مالـسا ، رظن  زا  هتبلا 

؛ دشابیم ناشنارسمه 
ار كرتشم  یگدـنز  هب  طوبرم  ياهراک  فیاظو و  اهیلیخ  دوش : ینتـشاد  تسود  نیریـش و  نیفرط  يارب  یگدـنز  دـیاب  هک  یئاـجنآ  زا  و 
یشوخ و اب  ات  دنیامن ، يراکمه  مهاب  دشاب و  نیجوز  يود  ره  شود  رد  یگدنز  راب  ینیگنس  ات  دننکیم  میسقت  ناشنارـسمه  دوخ و  نایم 

. ناهج نادنمدرخ  لوبق  دروم  تسیا و  هدیدنسپ  راک  ًاعقاو  دنسرب و  دوصقم  لزنم  رس  هب  یمّرخ 
هیلع هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلإ  ۀمطاف  ّیلع و  یضاقت  دومرف  مالسلا  هیلع  شراوگرزب  ردپ  زا  مالـسلا : هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  يرتخبلا : یبأ  - 1

تلاقف لاق : هفلخ  امب  مالـسلا  هیلع  ّیلع  یلَع  یـضقو  بابلا ، نود  ام  اهتمدخب  مالـسلا  اهیلع  ۀمطاف  یلع  یـضقف  ۀـمدخلا  یف  ملـس  هلآ و  و 
امهیلع همطاف  یلع و  لاجرلا . باقرأ  لمحت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یئافکاب  هَّللا  الإ  رورسلا  نم  ینلخد  ام  ملعی  الف  ۀمطاف :

اب هناخ ) لخاد   ) رَد تشپ  ياهراک  دومرف : دندمآ ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  راک ) میـسقت  و   ) نییعت يارب  مالـسلا 
زا ردقچ  هک  تسنادن  ادخ  زا  ریغ  یسک  دومرف : همطاف  دشاب ، یلعاب  رَد  نوریب  همطاف و 

159 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
تشاد و فاعم  نوریب ، راک  زا  ارم  و   ) تشاذگ نادرم  ندرگ  هب  ار ) تخـس  ياهراک   ) ادـخ لوسر  هک  نیا  زا  مدـش ، لاحـشوخ  مکح  نیا 

«1 (. » دومن تحار 
اهل نمـض  و  تیبلا ، ِّمَق  زبُخلاو و  تیبلا  لمع  مالـسلا  هیلع  ّیلعل  تنمـض  مالـسلا  اهیلع  ۀـمطاف  ّنا  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مجن  - 2

ریمخ و هناخ و  راک  مالسلا  هیلع  یلع  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  انامه  ماعّطلاب . ءیجی  نا  بطحلا و  لقن  بابلا  فلخ  ناکام  مالـسلا  هیلع  ٌّیلع 
ماعط مزیه و  لمح  هناخ ، زا  نوریب  ياهراک  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  درک و  تنامـض  ار  هناـخ ) لـخاد  ياـهراک   ) ندرک وراـج  نتخپ و  ناـن 

2 !. » دش نماض  ار  ندروآ 

رهوش زا  مناخ  تعاطا  بوجو  - 9

رثا رد  هداوناخ  کی  ای  عامتجا  کی  ندش  یـشالتم  یگتخیـسگ و  مه  زا  هک  تسا  هدش  تباث  هبرجت  اب  رهوش  زا  مناخ  تعاطا  بوجو  - 9
هداوناخ و مظن  هکنیا  يارب  روظنم و  نیدـب  تسا ، هداوناـخ  گرزب  اور و  ناـمرف  هب  هداوناـخ ، هعماـج و  نآ  دارفا  یناـمرفان  يزارف و  ندرگ 

يرادرب نامرف  تعاطا و  دوخ  نارهوش  زا  ناوناب  صوصخب  دوش  تعاطا  ناـگرزب  زا  دـناهداد  روتـسد  دـشاپن  ورف  دلـسگن و  مه  زا  هعماـج 
. دنیامن

جرخ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دهع  یلع  راصنألا  نم  الجر  ّنا  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  نانـس : نب  هَّللا  دبع  - 1
یلـص هَّللا  لوسر  یلإ  ةأرملا  تثعبف  ضرم  دق  اهابا  ّنا  و  لاق : مدقی ، یتح  اهتیب  نم  جرخت  نا ال  ًادـهع  هتأرما  یلإ  دـهعف  هجئاوح  ضعب  یف 

یف یسلجا  لاقف : کلذب  ًایناث  هیلإ  تلسرأف  لقثف  لاق : کجوز  یعیطاو  کتیب  یف  یسلجا  ال  لاقف : هدوعت  نأ  هنذأتست  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
کجوز یعیطاو  کتیب  یف  یسلجا  ال ، لاقف : هیلع  یّلصا  نا  ینرمأتف  تام  دق  یبأ  نإ  هیلإ  تثعبف  اهوبأ  تامف  لاق : کجوز  یعیطاو  کتیب 

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  اهیلإ  ثعبف  لجرلا  نفدف  لاق :
يدـنمزاین زا  یـضعب  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  يدرم  کجوزل . کـتعاطب  کـیبأل  کـل و  رفغ  دـق  هَّللا  ّنا 

هناخ زا  شنتشگرب  ات  درک  شرافس  دوخ  نز  هب  تفر و  نوریب  شیاه 
160 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

داتسرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شیپ  ار  یـسک  نز  دش ، ضیرم  نز  ردپ  رهوش ،) تشگزاب  ات  رفـس  لوطرد  ، ) دورن نوریب 
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؛ امن تعاطا  ترهوش  زا  نیشنب و  تا  هناخ  رد  هن ، دومرف : تساوخ ، ار  ردپ  زا  تدایع  هزاجا 
تعاطا ترهوش  زا  نیشنب و  هناخ  رد  دومرف : تساوخ ؟ هزاجا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هرابود  دش  نیگنـس  ردپ  يرامیب 

، هن دومرف : دش ؟ راتساوخ  ار  ردپ  تیم  زامن  رد  روضح  هزاجا  هک  داتسرف  ار  یسک  ادخ  لوسر  يوس  هب  راب  نیموس  درک  توف  شردپ  نک !
؛ رب نامرف  ترهوش  زا  نیشنب و  تا  هناخ  رد 

زا تعاطا  رطاخ  هب  دـنوادخ  اـنامه  دومرف : داتـسرف و  ار  یـسک  نز  نآ  يوس  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـش ، نفد  ردـپ 
1 . » ار تردپ  مه  دیشخب و  اروت  مه  ترهوش ،

! اهمناخ يدازآ  رب  تبقارم  - 10

، فلتخم راـکفا  یقـالت  نوگاـنوگ و  ياـهرظن  راـهظا  دروـم  زیگناثحب و  لـئاسم  زا  یکی  ناـنز  يدازآ  اـهمناخ ! يدازآ  رب  تبقارم  - 10
. دشابیم

؛..  وو نشخ  ریگتخس و  یموس  لادتعا و  ناهاوخ  يرگید  لماک و  يدازآ  عفادم  یکی 
هصرع هب  مدق  ناوناب  هک  زور  نآ  زا  میریذپیم  ًانادجو  میزادرپب ، هیضق  لصف  لح و  هب  دوخ  نادجو  اب  مینک و  تواضق  هنافصنم  رگا  یلو 

طاطحنا یهابت و  هب  ور  هعماج  هدـش و  جراخ  تسد  زا  عاـضوا  لرتنک  دنتـشاذگ ، نوگاـنوگ ، لاغتـشا  راـک و  بسک و  راذـگ و  تشگ و 
ناور حور و  رد  ار ، فلاخم  سنج  ود  شـشک  تیباذـج و  نآ  دـیلوت  رارمتـسا  لسن و  ياقب  يارب  دـنوادخ  اریز  دوریم ، هریغ ، یقالخا و 
نایم زا  اههداوناخ  تداعـس ، یتخبـشوخ و  نانیمطا و  شمارآ و  دـشابن ، نایمرد  ياهدـننک  راـهم  عدار و  رگا  تسا ، هتخاـس  زکرمتم  اـهنآ 

؛ دش دهاوخ  هتشادرب 
ءزج عقاو  رد  نز  ینعی  دیرفآ  مدآ »  » نام گرزب  ردـپ  هدـند  زا  ای  ِلِگ  يدایز  زا  ار  اّوح »  » نامگرزبردام دـنوادخ ، هک  میناد  یم  زین  ار  نیا 

تلاـصا تفارـش و  ظـفح  رگا  تـسوا ، دوـجو  شخب  شمارآ  نز و  هقـالع  دروـم  درم  ببــس  نیدـب  تـسوا ، دوـجو  لّـمکم  درم و  ندـب 
ره رد  دـشاب ، فیعـض  شا  یـسرت  ادـخ  هرهب و  مک  نامیا  رظن  زا  رگا  اهنیا  همه  زا  رتالاب  دوشن و  دوخ  تیـصخش  زا  تبقارم  یگداوناخ و 

دوجوم یضتقم   ) دیآ و شیپ  هک  یتیعقوم 
161 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

؛ دوب دهاوخ  یئوجماک  هدامآ  هدومن و  میلست  ار  دوخ  دسرب  يدرم  ره  هب  دشاب ، دوقفم ) عنام  و 
كانرطخ هاگترپ  هب  هدرکن  يادـخ  ات  دوشن  هداد  لماک  يدازآ  ناشیارب  هتخاسن و  اـهر  ار  ناـنز  تسا ، هدـش  شرافـس  داـیز  رطاـخ  نیدـب 

. دنیامنن طوقس  یناسفن ، تاوهش 
؛ تسا هدرک  رداص  دایز  ياهنامرف  تاروتسد و  هراب ، نیا  رد  مالسا  تعیرش  صخألاب  ینامسآ  عیارش  هک  تسا  تهجنیدب 

زاب ناشمـشچ  حالطـصا  هب  هکنآ  زا  شیپ  غولب و  ناوا  رد  ًاـصوصخم  دـنیامن ، جاودزا  ًاروف  دندیـسر ، غولب  نس  هب  هک  رـسپ  رتخد و  فلا -
؛ دوش

نایاقآ هناخ و  لخاد  ياهراک  ناوناـب  تسا ، هدـناوخارف  نآ ، هب  لـمع  يارب  ار  درم  نز و  هدومن و  فیاـظو  میـسقت  فیلاـکت و  نییعت  ب -
؛ دنهد ماجنا  ار  هناخ  زا  نوریب 

؛ دنناشوپب مرحمان  زا  ار  دوخ  نامشچ  دنزیهرپب و  مارح  زا  دنیامن و  ظفح  ار  دوخ  باجح  هک  تسا  هداد  روتسد  ًادیکا  رشق  ودره  يارب  ج -
دـنهد و همادا  دوخ  شالت  هب  هدومن و  وپاکت  نوریب  رد  نانآ  ات  تسا  هتـشاذگ  نادرم  هدـهع  هب  ار  نکـسم  كاشوپ و  كاروخ و  نیمأت  د -
، نوریب رد  ندـش  رهاظ  یئامن و  دوخ  زا  دـنناوت  یمات  تسا  هتـشاذگ  ناوناـب  هدـهع  رب  ار  لاـفطا  ندومن  گرزب  تیبرت و  يرداـم و  هفیظو 

؛ دنزیهرپب
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نایاقآ و هدرُگ  رب  ار  هعماج  زاس  تخاس و  گـنج و  تخـس و  ياـهراک  هتفرگرظن و  رد  ار  درم  نز و  يدوجو  ناـمتخاس  شـشک  عقاو  رد 
دروخن و مهب  یگدنز  لداعت  ات  هدراذـگ  ناوناب  هدـهع  هب  ار  وو ..  زپو  تخپ  یگدـنز و  ياهلگ  اب  ندز  هلکو  رـس  ریگ و  تقو  ياههلغـشم 

؛ دشاب دوخ  راک  یپ  سکره 
. يرورض دراوم  رد  رگم  دیآ  لمع  هب  يریگولج  یناگمه  لفاحم  یمومع و  عماجم  رد  ناوناب  روهظ  زا  زین  و 

. دیئامرف هجوت  دروم  نیا  رد  یتایاور  هب 
ءاسنلا دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا ، مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  زا  شراوگرزب ، ردپ  زا  نیسح ، ماما  رتخد  ۀمطاف  - 1
رباربرد  ) توکـس اب  ار  اهنآ  یناوتان  سپ  دنتـسه  رتّسلا  بجاو  زجاع و  اـهنز  تویبلاـب . ّنهتاروع  توکـسلاب و  نهّیع  اووادـف  تاروعو  ّیع 

هدیشوپ و  اهنآ )
162 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

«1 . » دینک اوادماههناخ  رد  ار  ناشندنام 
ادخ لوسر  دزن  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هیوباب  نبا  مالـسلا  اهیلع  ۀمطاف  رابخأ  باتک  زا  ۀـمغلا ) فشک   ) باتک رد  یـسیع  نب  یلع  - 2

؟ ءاسنلل ریخ  ئش  ّيأ  ینوربخأ  دومرف : میدوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
سیلو ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هَّللا لوسر  انل  لاق  يذلاب  اهتربخأف  مالـسلا  اهیلع  ۀمطاف  یلإ  تعجرف  انقّرفت ، یتح  انّلک  کلذـب  انییعف 

هیلع و هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلإ  تعجرف  لاجرلا ، نهاری  الو  لاجرلا  نیری  نأ ال  ءاسنلل  ریخ  هفرعأ  یّنکلو  تلاقف : هفرع ، الو  هملع  اّنم  دحأ 
هملعت ملف  كربخأ ، نم  لاقف : لاجرلا ، ّنهاری  الو  لاجرلا  نیری  نأ ال  ّنهل  ریخ  ءاسنلل  ریخ  ئـش  ّيأ  انتلأس  هَّللا  لوسر  ای  تلقف : ملـس  هلآ و 

زیچ هچ  دیهد  ربخ  نم  هب  ینم . ۀعضب  ۀمطاف  ّنا  لاق : ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  کلذ  بجعأف  ۀمطاف ، تلق : يدنع ؟ تنأو 
متـشگرب و مالـسلا  اـهیلع  ۀـمطاف  يوس  هب  نم  میدـش ، قّرفتم  یگمه  میهد ) باوج  میتسناوتن   ) میدـناماو اـم  همه  سپ  رتـهب !؟ اـهنز  يارب 

؛ دننیببار مرحمان )  ) نانز اهدرم  هن  ار و  مرحمان )  ) نادرم اهنز  هن  هک  تسنآ  نانز  يارب  راک  نیرتهب  منادیم : نم  دومرف  متفگ : ار  نایرج 
اهنز يارب  زیچ  هچ  يدیـسرپ  اـم  زا  هک  یلاؤس  ادـخ  لوسر  يا  متفگ : متـشگرب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يوـس  هب  سپ 

ِهک دومرف : دـنیببار ؛ مرحمان )  ) نانز اهدرم  هن  ار و  مرحمان )  ) نادرم اهنز  هن  هک  تسنآ  نانز  يارب  راـک  نیرتهب  تسا ،) نیا  شباوج  ( !؟ رتهب
نم زا  ياهراپ  ۀمطاف  انامه  دومرف : درک و  بجعت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ۀمطاف ، مدرک  ضرع  داد )!؟ دای  و   ) داد ربخ  وت  هب 

«2 . » تسا
، ضرـألا یف  مهّمه  اـّمنإو  ضرـألا  نم  لاـجرلا  قلخ  مالـسلا : هیلع  نینمؤـملا  ریمأ  لاـق  دوـمرف : مالـسلا ) هیلع   ) هَّللا دـبع  یبأ  زا  بهو ، - 3

نیمز زا  نادرم  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  لاجرلا  رـشاعم  ای  مکءاـسن  اوسبحاـف  لاـجرلا  یف  اـهّمه  اـّمنإو  لاـجرلا  نم  ةأرملا  تقلُخو 
دناهدمآ و دوجو  هب  نادرم  زا  اهنز  تسا و  نآ ) زا  يرادرب  هرهبو   ) نیمز رد  اهنآ  تمه  تهجنیدب )  ) دناهدش هدیرفآ 

163 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
«1 . » نادرم هورگ  يا  دینک ) تبقارم  اهنآ  زا  و   ) دیئامن سبح  ار  نات  نانز  سپ  تسا ، ناد  رم  رد  نانآ  تمه 

ّنإو مکءاسن ، اّوبحأف  لاجرلا  یف  اـهتّمه  اـّمنإ  لـجرلا و  نم  تقلُخ  ةأرملا  ّنإ  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  میهاربإ ، نب  ثاـیغ  - 4
ناتنانز سپ  تسا ، نادرم  رد  اهنآ  تمه  نیقی  هب  و  تسا ، هدـش  هدـیرفآ  درم  زا  نز  انامه  ضرألا . یف  هتّمه  اّمناف  ضرألا  نم  قلخ  لجرلا 

«2 . » تسا نیمز  رد  وا  تمه  هدش و  قلخ  نیمز  زا  درم  دیرادب و  تسود  ار 
ًیضر اهتحنجأ  ریصقت  یف  ّنإف  اهولّوطت  الو  مکئاسن  ۀحنجأ  اورّصقف  دومرف ... : یتانایب  نمـض  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 5
ءوسأ امف  یتیـصو  ظفحی  مل  نمو  باسحلا ، ةدـش  نم  اوجنت  یتح  مکئاسن  رمأ  یف  یتیـصو  اوظفحا  باـسح ، ریغب  ۀـنجلا  لوخدو  ًارورـسو 
هاتوک رد  اریز  دینکن ، دنلب  ار  نآ  دـییامن و  هاتوک  ار  ناتنانز  ياهلاب  سپ  ناطیـشلا . لئابح  ءاسنلا  مالـسلا : هیلع  لاق  هَّللا و  يدـی  نیب  هلاح 
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. باسح نودب  تسا  تشهب  رد  ندش  دراو  يداش و  تیاضر و  اهنآ ، ياهلاب  ندرک 
لاح ردقچ  سپ  دیامنن ، ظفح  ارم  تیـصو  سکره  و  دیبای ، تاجن  تمایق )  ) باسح تدش  زا  ات  دـینک ، ظفح  ناتنانز  هراب  رد  ارم  تیـصو 

دهاوخ هابت  هداتفا و  ماد  نآ  رد  دوش  هدرتسگ  ماد  نیا  سکره  هب   ) دنناطیـش ياهماد  اهنز  دومرف : زابو  ادخ ، هاگـشیپ  رد  دش  دهاوخ  دـب  وا 
«3 (!. » دش

؟ ۀبآکلا هذه  ام  یلع  ای  مالـسلا : اهیلع  ۀـمطاف  تلاقف  ةدـیدش  ٌۀـبآک  هبو  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  اهیلع  لخد  ۀـمطاف  ّنإ  دومرف : - 6
ردـن ملف  اهبر ؟ نم  یندأ  نوکت  یتمف  لاقف  ةروع ، انلقف  یه ؟ اـم  ةأرملا  نع  هلآو  هیلع  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اـنلأس  مالـسلا  هیلع  ّیلع  لاـقف 

: مالسلا هیلع  یلعل  ۀمطاف  تلاقف 
اهیلع ۀمطاف  تلاق  ام  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ربخأف  قلطناف  اهتیب ، رعق  مزلت  نأ  اّهبر  نم  نوکت  ام  یندأ  ّنأ  هملعأف  هیلإ  عجرا 

همطاف لزنم )  ) هب مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اـنامه  ینم . ۀعـضب  ۀـمطاف  نإ  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاـقف  مالـسلا ،
يامیس رد   ) تسا یتحاران  هچ  نیا  یلع  يا  تفگ  مالسلا  اهیلع  همطاف  سپ  دشیم ، هدید  دیدش  یگتسخ ) و   ) ینیگمغ وا  رد  دش و  لخاد 

وا تسیچ  هک  دومن  لاؤس  نز  هراب  رد  ام  زا  ادخ  لوسر  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  وت )،!؟
164 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

یلع هب  همطاف  میدرکن  كرد  میدـیمهفن و ) مادـکچیه   ) اـم دوشیم !؟ رتکـیدزن  ادـخ  هب  یک  دومرف : تسا ، تروع  میتفگ : نز ؟) ینعی  )
شاهناخ يوت  رد  هک  دوشیم  کیدزن  ادـخ  هب  ینامز  نز )  ) نک مالعا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  درگرب  تفگ :

؛ دشاب نآ  مزالم  دنیشنب و ) )
نم زا  ياهراـپ  همطاـف  دومرف : دوب  هتفگ  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  هک  هچنآ  داد  ربخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  تفر و  سپ 

«1 . » تسا
ار اهنآ  دنتسه  تروع  اهنز  يرعلاب . نهیلع  اونیعتساو  تویبلا  یف  نهوسبحا  ةروع  ءاسنلا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 7

رظن زا  اهنآ  هب  ینعی  یگنهرب  اب  ای   ) نتفر نوریب  زا  ندرک  مورحم  هرهب و  یب  اب  دیناسر  يرای  اهنآ  رب  و  دیرادزاب ) و   ) دـیئامن سبح  هناخ  رد 
«2 (. » دنیامنن ار  نتفر  نوریب  سوه  ات  دیزادرپن  دایز  كاشوپ ،

سکره مامحلا . یلإ  جرخت  هتلیلح  عدی  الف  رخالا  مویلاو  هللااب  نمؤی  ناک  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ةریره ، یبأ  - 8
نیریز ياضعاو  ندـش  تخل  لحم  ماـمح  اریز  ، ) دورب یمومع )  ) ماـمح هب  شمناـخ  دراذـگن  سپ  تسا ، هدروآ  ناـمیا  تماـیق  ادـخ و  هب 

«3 (. » تسا وو ..  راوگان  ياهتبحص  هنانز و  راکفا  یقالت  زکرم  ندش و  نشور  اهبیع  راکشآ و 
یلع هَّللا  هّبکأ  ءایـشأ  ۀـعبرأ  یف  هتأرما  عاطأ  نم  مالـسلا : هیلع  یلع  لاق  دومرف : مالـسلا  مهیلع  شناردـپ  زا  قداـص ، ماـما  زا  ینوکـس ، - 9

زیچراهچ رد  سکره  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  تاحیانلاو . تاسرعلاو  تامامحلاو  قاقرلا  بایثلا  یف  لاق : یه ؟ امو  لـیق  راـّنلا  یف  هیرخنم 
كزان و سابل  رد  دومرف : تسیچ !؟ راهچ  نآ  دـنتفگ : دزادـنا ، شتآ  هب  ور ) هب  ینعی   ) غامدود هب  ار  وا  دـنوادخ  دـیامن ، تعاـطا  شنز  هب 

«4 . » اهیناوخ هحون  اهیسورع و  اهمامح و 
مالـسلا هیلع  نسح  ماـما  هب  هک  ياهماـن  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) هَّللا دـبع  یبأ  زا  ریثـک ، نب  نمحرلا  دـبع  - 10

ةدـش ّناف  ّنهاّیا  کـباجحب  نهراـصبأ  نم  ّنهیلع  ففکاو  نهولا ، یلإ  ّنهمزع  و  ْنفـإلا ، یلإ  ّنهیأر  ّنإـف  ءاـسنلا  ةرواـشمو  كاـیإ  دومرف :
نم ّنهلو  کل  ریخ  باجحلا 

165 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
نانز اب  ادابم  لعفاف . لاجرلا  نم  كریغ  نفرعی  ـال  نأ  تعطتـسا  ّنإـف  ّنهیلع ، هب  قثوی  ـال  نم  لوخد  نم  ّدـسأب  ّنهجورخ  سیلو  باـیترإلا ،

يریگتخس انامه  اهنآ ، رب  دوخ  باجح  اب  ار  ناشنامشچ  دنبب  و  تسا ، یتسـس  هب  ناشدصق  فعـض و  هب  اهنآ  يأر  اری  ز  یئامن ، تروشم 
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؛) ندش هدیشک  فارحنا  هب  و   ) ینارسوه زا  تسا  رتهب  اهنآ  وت و  يارب  باجح ، رد 
یناوت یم  رگا  تسین ، رتهدـنرادزاب ) رتمک و  شرطخ  و  ، ) ناـنآ رب  ناـنیمطا  یب  صاخـشا  دورو  زا  رت  نئمطم  هناـخ ) زا   ) اـهنآ نتفر  نوریب 

1 . » نکب ار ) راک  نیا  ، ) دنسانشن وتزج  ار  يدرم  تنارسمه ) هک  ینک  يراک  )

! مناخ ندز  مکح  - 11

 .. وو یناور  یقالخا ، یکیزیف ، ندز  دراد ، توافتم  يانعم  تسا و  كرتشم  تاغل  زا  ندز » « » بْرَض  » هژاو مناخ ! ندز  مکح  - 11
نیا ار  دوخ  مدز ، ار  وا  خـم  راـک ،) زا  ار  یـسک  ندومن  راـکیب  رد   ) منزیم اروـت  نم  دـنکیم ، قرف  مه  هنازور  تارواـحم  حالطـصا و  رد 

هیبنت و يانعم  هب  دوش و  دـنلب  ای  دـهد  همادا  شراک  هب  دـناوتیمن ، اهالاح  الاح  هک  مدز  اروا  يروط  مدومن ،) الغت   ) مدز فرط  نآ  فرط و 
. لیبق نیا  زا  تسا و  هدمآ  مه  یعقاو  ندزای 

. دوشیم نشور  لیذ ، بلاطمرد  تقد  اب  هک  دراد  نوگانوگ  يانعم  مه  تایاور  تایآ و  رد 
نإف بشخلاب  مکءاسن  اوبرضت  ال  اهنم ، یلوأ  برضلاب  وهو  هتأرما  برضی  نّمم  بّجعتأ  ّینإ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  - 1
یلاح رد  دنزیم  ار  شنز  یسک  زا  منکیم  بجعت  نم  ةرخالاو ...  ایندلا  یف  اوحیرت  یتح  يرعلاو  عوجلاب  نهوبرـضا  نکلو  صاصقلا ، هیف 

ات دینزب  یتخل  یگنـسرگ و  اب  ار  اهنآ  نکلو  تسه  صاصق  نآ  رد  نوچ  دینزن  بوچ  اب  ار  ناتنانز  تسا ، رتیلوا  ندش  هدز  هب  شدوخ  هک 
هیبنت زا  تیاور  نیا  رد   ) دیوش تحار  ترخآ  ایند و  رد 

166 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
«1 . » تسا هدومرف  ریبعت  ندز  هب  یقالخا 

نب نالف  اهجوز  ّنإ  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : دروآ و  هلآو ، هیلع  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  شیپ  ار  شرتخد  راـصنا  زا  يدرم  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
؟ اهل هدیقأف  اههجو  یف  رثأف  اهبرضف  يراصنألا  نالف 

یلـص هَّللا  لوسر  لاقف  ۀیالا  ءاسنلا » یلع  نوماوق  لاجرلا  : » هلوق یلاعت  هَّللا  لزنأف  کلذ  کل  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف 
رد هک  تسا  هدز  يروط  اروا  يراصنا  نالف  رـسپ  نالف  وا  رهوش  ادـخ  لوسر  يا  هریغ . یلاعت  هَّللا  دارأو  ًارمأ  ُتدرأ  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا 
قح نیا  دومرف : میامن ) لثم  هب  هلباقم  وا  اب  و   ) منزب ار  وا  مه  نم  ایآ  تسا ) هدش  یمخز  ای  هایس و  ای  دوبک  و   ) تسا هتشاذگ  رثا  وا  تروص 

ماظن رظن  زا   ) دنوادخ یئاه  يرترب  رطاخ  هب  دننانز  نابهگن  تسرپ و  رـس  نادرم   » دومن لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  نیب  نیا  رد  تسا ، وت 
؛» تسا هداد  رارق  یضعب  هب  تبسن  یضعب  يارب  عامتجا )

«2 . » ار نآ  ریغ  یلاعتادخ  مدومن و  هدارا  ار  يزیچ  نم  دومرف : ترضح 
. ریخلا میلعت  یلع  ءاسنلا  اوبرـضا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالـسلا  مهیلع  شناردپ  زا  رفعج ، نب  یـسوم  - 2

اهنآ نتفرگ  ارف  يارب  ار  ناـنآ  اـهیبوخ ، مسر  هار و  ملع و  نتفرگارف  زا  ناـنز  یچیپرـس  تروـص  رد  ینعی   ) دـینزب ریخ  میلعت  يارب  ار  ناـنز 
«3 (. » دییامن راداو 

یکی ایآ  اهقناعم !!؟ ّلظی  ّمث  ۀئرملا  مکدحأ  برضیأ  دومرف : بجعتاب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 4
4 « .!!؟ دوش یم  شوغآ  مه  وااب  سپس  دنز  یم  ار  نز  امش  زا 

! ناوناباب هرواشم  - 12

هب هک  دـیروخیم  رب  یبلاطم  هب  باتک  نیا  هعلاطم  لالخ  رد  دیراپـسب  رطاـخ  هب  هتـشاد و  رظن  رد  هشیمه  ار  یبلطم  ناوناـباب ! هرواـشم  - 12
فالخ رد  ای  دـینزب ، ار  اهنآ  ای  دـیئامن ؛ تفلاخم  دـینک و  تروشم  اهنآ  اب  هکنیا ، دـننام  تسا  ناوناب  هب  نیهوت  ای  يدرگ  بقع  هناشن  رهاظ 
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يأر رظن و 
167 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

؛ تسا يرگید  زیچ  اهریبعت  نیا  زا  روظنم  یلو  بلاطم ، نیا  لاثما  و  تسه ؛ تکرب  اهنآ 
؛ دیهد رارق  رظن  ّدم  ار  ریز  بلطم  نآ  تحص  تروص  رد  دوش ، یسررب  تایاور  نیا  دانسا  دیاب  ًالوا -

هدایز ای  دنتـسه  هرهب  یب  ای  هرهب و  مک  هبرجت ، داوسو و  رکف  لقع و  تهج  زا  هک  یناوناب  هکلب  تسین  ناوناب  همه  تاـیاور  روظنم  ًاـیناث - و 
هیاپ یب  هدوبن و  لوبق  دروم  وارظن  يأر و  دشاب ، فصتم  تافـص  نیا  اب  هک  یئونابرظن  تسا  مّلـسم  نوچ  دنهاوخ ، دوخ  قش و  هلک  بلط و 

؛ دوب دهاوخ 
کی هرادا  يارب  یتح  دوریم و  هتفر و  یم  شیپ  اهراک  اهنآ ، دـید  حالـص  اب  هک  میراد  ناوارف  راوگرزب  گرزب و  ناوناـب  خـیرات  لوط  رد 

رد هلـصافالب  میمهفب ، نآ ، ندوب  تسرد  تروص  رد  ار  تیاور  دافم  هکنآ  یب  دیابن  سپ  دنراد ، یگتـسیاش  مهم  هناخترازو  کی  روشک و 
. دییامن هعلاطم  ار  اهيدعب  دیئامرفب و  تقد  مکی  تیاور  هب  میئآرب ، رگید  لئاسم  ای  نید و  بیرخت  ددص 

 ... نهو یلإ  ّنهمزع  و  نفإلا ، یلإ  ّرجی  ّنهیأر  ّناف  لقع ، لامکب  تبّرج  نم  ّالإ  ءاسنلا  ةرواشمو  كاّیإ  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریمأ  - 1
رب اهنآ  مزع  دـشکیم و  یهابت  هب  اهنآ  يأر  اریز  یـشاب ، هدرک  هبرجت  ار  وا  لقع  لامک  هک  یناوناب  اب  رگم  یئاـمن  تروشم  ناـنز  اـب  اداـبم 

«1  ... » یتسس
هدومن و ءانثتسا  ار ، دنتسه  اهراک  رد  هبرجت  بحاص  یشیدنا و  رود  لقع و  لامکب  هک  ار  یناوناب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما : تیاور  نیا  رد 

. تسا هتسناد  زاجم  ار ، اهنآ  اب  هرواشم 
هتخپ تسرد و  رکف  درخ و  بحاص  هک  یئوناب  اریز  دزاسیم  نشور  نید ، روحم  رد  ار  ناوناب  اب  هرواشم  هراب  رد  هدـش  نایب  بلاطم  مامت  و 

!(. دوشن هدافتسا  شتایبرجت  زا  دریگن و  رارق  تروشم  فرط  ارچ  تسا ،
ارف شیاـهمناخ  تشاد  گـنج  هدارا  تقوره  نهفلاـخ  ّمث  نهراشتـساف  هءاـسن  اـعد  برحلا  دارأ  اذإ  هلآو  هیلع  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  - 2

«2 . » درکیم لمع  اهنآ  يأر  فالخ  رب  سپس  دومنیم و  تروشم  اهنآ  اب  هدناوخ و 
رظن فطاوع  يور  دندوب و  دلبان  برح  زومر  هب  دنتشادن و  یعالطا  گنج  زا  اهنآ  اریز 

168 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
. دوب تسرد  باسح  يور  اهنآ  اب  ترضح  تفلاخم  سپ  دنداد ، یم 

اورواش دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  مالـسلا ، مهیلع  شراوگرزب  ناردـپ  زا  شردـپ و  زا  قداـص ، ماـما  زا  لاـضف ، نبا  - 2
«1 . » تسه تکرب  اهنآ  فالخ  رد  اریز  دییامن  تفلاخم  اهنآ  اب  هدرک و  تروشم  اهنز  اب  ۀکرب . نهفالخ  ّناف  نهوفلاخو  ءاسنلا 

«2 . » تسه تکرب  اهنآ  فالخ  رد  ۀکربلا . نهفالخ  یف  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  - 3
یلإ ّنهمزعو  نفأ ، یلإ  ّنهیأر  ناف  ءاسنلا  ةرواشمو  كایإ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  شدنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  تیـصو  رد  - 4

میدرک انعم  الاب  رد  ار  تایاور  هنوگ  نیا  « 3 . » تسا یتسسرب  ناشمزع  هیاپ و  یب  اهنآ  يأر  نوچ  ییامن ، هرواشم  نانز  اب  ادابم  نهو ... 

! ناوناب زا  تعاطا  - 13

هتخادنا شتآ  هب  ور  هب  و  هتفرگ ،! رارق  تمذم  دروم  حیبقت و  نارـسمه ، نانز و  زا  تعاطا  تایاور ، زا  يدادـعت  رد  ناوناب ! زا  تعاطا  - 13
!!. دش دهاوخ 

هک دیئامن  تقد  تایاور  نوتم  هب  تسا ، هدش  هتفرگ  رظن  رد  یصاخ  دراومای  تسااهنآ  ياهروتسد  اههتـساوخ و  همه  زا  تعاطا  مینیبب  الاح 
. دیامنیم نشور  ار  هلئسم  دوخ 

یگداوناخ یگدنز  جاودزا و  www.Ghaemiyeh.comبادآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 158زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com


لوسر مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیصو  رد  دومرف : مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  - 1
باهذـلا هیلإ  بلطت  لاق : ۀـعاطلا ؟ کلت  امو  لاق : رانلا  یف  ههجو  یلع  هَّللا  هّبکأ  هتأرما  عاطأ  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

شتآ هب  ور  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـیامن  تعاطا  شنز  زا  سکره  اهبیجیف . قاـقرلا  باـیثلاو  تاـحیانلاو  نادـیعلاو  تاـسرعلاو  تاـمامحلا  یلإ 
كزاـن ساـبل  اـهيرگ و  هحون  اهیندـید و  دـیع  اهیـسورع و  اـهمامح و  هب  نتفر  شرهوش  زا  دومرف : تعاـطا ،؟ مادـک  تفگ : دزادـنا ،!

«4 . » دیامن تقفاوم  زین  واو  دهاوخب 
یف ههجو  یلع  هَّللا  هّبکأ  هتأرما  عاطأ  نم  مالسلا : هیلع  ّیلع  لاق  دومرف : مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس ، - 2

تامامحلا یلإ  بهذت  نأ  هیلإ  بلطت  لاق : ۀعاطلا ؟ کلت  امو  لیق : راّنلا ،
169 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

: دـش هتفگ  دزادـنا ،! شتآ  هب  ور  هب  ار  وا  دـنوادخ  درب ، نامرف  شنز  زا  سکره  اهبیجیف . قاـقرلا  باـیثلاو  تاـحیانلا  یلإو  تاـسرعلا  یلإو 
. دـیامن لوبق  مه  وا  كزان و  سابل  اهيرگ و  هحون  اهیـسورع و  اهمامح و  هب  نتفر  دـیامن  تساوخ  رد  رهوش  زا  دومرف : تعاطا ،؟ مادـک 

«1»
«2  » تسا ینامیشپ  نادان )  ) نز زا  تعاطا  ۀمادن . ةأرملا  ۀعاط  مالسلا : هیلع  دومرف : و  - 3

3 !. » تسا نوعلم  وا  دنک ، میظنت ) و   ) ریبدت هتخپان )  ) نز ار  يدرم  ره  راک  نوعلم . وهف  ةأرما  هّربدت  ئرما  لک  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  - 4

رهوش لام  زا  مناخ  ناسحا  - 14

یعرـش هبنج  اههنیزه  هنوگ  نیا  ایآ  دـننکیم  جرخ  یفراصم  يارب  رهوش ، لام  هناخ و  زا  ًالومعم  اهمناخ  رهوش  لام  زا  مناخ  ناـسحا  - 14
.؟ هنای دناوت  یم  دراد و 

. مودأملا لاق : هنذإ ؟ ریغب  اهجوز  تیب  نم  قّدصتت  نأ  ةأرملل  ّلحی  اّمع  مدومن : لاؤس  مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابأ  زا  دیوگ : ریکب ، نبا  - 1
؟ دیامن قدصت  رهوش ، هزاجا  یب  شرهوش  هناخ  زا  تسا  لالح  نز  هب  هک  هچنآ  زا 

«4 . » اذغ دومرف :
: لاق هنذإ ؟ ریغب  اهجوز  تیب  نم  یطعت  نأ  اهل  له  نز  زا  دومن : لاؤس  مالسلاامهیلع  رفعج ) نب  یـسوم   ) شردارب زا  رفعج ،) نب   ) ) یلع - 2
و  ) دـیامن لالح  وا  رب  هکنیا  رگم  هن ؛ دومرف : دـیامن ؟ اطع  يزیچ  وا  هزاجا  نودـب  شرهوش  هناخ  زا  دراد  قح  ایآ  اهّلحی .)  ) اهللحی نأ  الإ  ال 

«5 (. » دهد هزاجا 
6 . » وا هزاجا  اب  رگم  دنکن  قدصت  رهوش  هناخ  زا  و  هنذاب ...  الإ  ئشب  هتیب  نم  قّدصتت  الو  مالسلا ...  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملسم  نبدمحم  - 3

! ناوناب لاغتشا  - 15

هرابرد لصف  نیا  رد  دش و  هتفگ  یبلاطم  یمومع  عماجم  رد  ناوناب  روضح  تارطخ  بیاعمزا و  هتشذگ  ياهلصف  رد  ناوناب ! لاغتـشا  - 15
؛ میراد یتبحص  اهنآ ، یگدنز  دمآ  رد  لاغتشا و 

هب یقیرطره ، هب  دـیاب  تسا  هدـش  هتـشاذگ  نادرم  همذ  رب  ار ، ناوناب  نکـسم  كاشوپ و  كاروخ و  نیمأت  مالـسا  تعیرـش  رد  هک  مینادیم 
رگم دوش ، یم  مزلم  هفیظو ، نیا  هب  لـمع  يارب  عرـش  مکاـح  يوس  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  دـیامن ، لـمع  دوخ  يرهوش  یعرـش و  فیاـظو 

؛ دش دهاوخ  نیمأت  لاملا  تیب  زا  وا  یگدنز  هنیزه  تروص  نیا  رد  دشاب  هتشادن  یحور  ای  یمسج  یئاناوت  هکنیا 
لاغتـشا ناکما  لزنم  رد  ددرگن و  مهارف  وا  جراخم  تموکح  فرط  زا  دشاب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  روآ  نان  دشاب و  هویب  یئوناب  رگا  یلب 
یگدنز هدیزرو و  لاغتشا  ینید ، تاروتسد  ریاس  باجح و  تیاعر  اب  لزنم  زا  نوریب  ياهراک  هب  دناوتیم  دشابن ، رّـسیم  شیارب  دمآ  رد  و 
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. دناخرچب ار  دوخ 
ةأرملل لزغملا  وهّللا  معن  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  هب  هدناسر  ار  دنس  شیومع  زا  طابـسأ ، نبا  - 1

«1 . » هحلاص نز  يارب  ینتفاب ) و   ) یسیر خن  تسیبوخ  یمرگرس  هچ  ۀحلاصلا .
ۀباـتکلا ّنهومّلعت  ـالو  فرغلا  ءاـسنلا  اولزنت  ـال  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تسا : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زاو  - 2

ار نتـشون  و  دـنریگ ) رارق  دـید  ضرعم  رد  هک   ) دـیهدن لزنم  اـههناخالابو )  ) هفرغ رد  ار  ناـنز  رونلا . ةروس  ّنهومّلع  لزغملاـب و  ّنهورمأو 
هک  ) رون هروس  ندناوخ  و  ینتفاب ) و   ) یـسیر خن  هب  دینکرما  ار  اهنآ  دنیامن ) رارق  رب  طابترا  نادرمان  نالها و  ان  اب  ات   ) دـیهدن دای  نانآ  يارب 

(. تسا هتفگ  نخس  درم  نز و  فیلاکت  هرابرد 
ینانز تیاور  روظنم  تسا ، مّلسم  هک  هچنآ  دشاب ) هتشادن  لاکشا  تیاور  دنـس  رگا   ) یلو تشاد  میهاوخ  یبلطم  ًادعب  تیاور  نیا  نوماریپ 

ار نیمز  هرک  ملاع ، ضارقنا  ات  دیاب  نایدا و  نیرخآ  هک  مالسا  نیبم  نید  هنرگو  دشابن  نانیمطا  هک  لباق  تسا 
171 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

لاب و ریز  ار  ناهج  دبای و  تسد  تیریدم  نیا  هب  ار ، نانز ) رـشق   ) اهناسنا زا  یمین  نتـشادهگن  داوس  یب  اب  دناوتیم  هنوگچ  دـیامن ، هرادا 
؛ دناسرب دوصقم  لزنمرس  هب  هتفرگ و  دوخ  رپ 

: دومرف تسا ، هدش  رداص  شناد  ملع و  يریگارف  هب  دیکا  تاروتسد  یمارگ  لوسر  صخش  ۀّصاخ  نید  ناگرزب  زا  هک  یلاح  رد 
؛ يوجب شناد  روگ ، ات  هراوهگز  دّحللا » یلا  دهملا  نم  ملعلاوبلطأ  »

. تسا بجاو  درم ، نز و  ناملسم ، ره  رب  شناد  نتفرگارف  ۀملسم » ملسم و  ّلک  یلع  ۀضیرف  ملعلا  بلط   » و
اهناملسم زا  رفن  دنچ  ندومن  داوساب  ار ، دنتشاد  داوس  هک  یئاهنآ  يدازآ  طرش  ءارـسا ، زا  یهورگ  يریگتـسد  ردب و  گنج  نایاپ  زا  سپ 

. داد رارق 
« دنسرتیم ادخ  زا  نادنمشناد  اهنت ، ادخ  ناگدنب  نایم  زا  ًاقّقحم  ءاملعلا  هدابع  نم  هَّللا  یشخی  اّمنا  : » دیامرفیم ًاتحارص  میرک  نآرق  رد 

، تسا هدـش  هداد  وا  هب  ملع  هک  یناسک  دـناهدروآ و  ناـمیا  هک  ار  یناـسک  دـنوادخ  تاـجرد  ملعلا  وتوأ  نیذـّلا  اونمآ و  نیذـّلا  هَّللا  عفری  »
«. دشخبیم یمیظع  تاجرد 

«1 «. » دنناسکی دننادیمن ، هک  یناسک  اب  دننادیم  هک  یناسک  ایآ  وگب : نوملعیال  نیّذلا  نوملعی و  نیّذلا  يوتسی  له  لق  »
. تسا هدرکن  ءانثتسا  ار  نانز  میدرواین ، ار  نآ  مهد  کی  راصتخا ، تیاعر  يارب  هک  قوف  رابخا  تایآ و  زا  مادکچیه  رد  مینیبیم 

ملاع ملع و  هب  نداد  اهب  شزرا و  شناد و  ملع و  نتفرگارف  هب  قیوشت  يارب  ینید  تاروتـسد  همه  نآ  زا  قوف ، تیاور  اب  میناوتیمن  ام  سپ 
. میرادرب تسد  وو ،.. 

عالطااهنآ زا  ياهشوگ  زا  ملع ، نابحاص  هک  تسا  هدـش  هتـشون  تالاقم  باـتک و  نارازه  هکلب  اهدـص  نآ ، رد  مالـسا  رظن  ملع و  هراـب  رد 
؛ دنراد

نآرق و ياهبتکم  یناـمز  رـصع و  ره  رد  نید  ناـگرزب  مالـسلا و  مهیلع  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـمز  رد  رگم 
، مالـسلا اـهیلع  بنیز  ترـضح  دـننام  یمالـسا  دـالب  ریاـسو  هفوـک  هنیدـم و  رد  ناـگرزب  نآ  نارتـخد  اـی  تشادـن و  دوـجو  نآ  سیردـت 

؛ دنتفگیمن نآرقریسفت 
172 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

همه نیا  زا  هک  تـسا  هنـالقاع  رگم  درادـهگن ، تلاـهج  رد  ار  هعماـج  راـشقا  زا  یمین  ینامـسآ  نـید  نـیرخآ  هـک  تـسا  لوـبق  لـباق  رگم 
. دننامب هرهب  یب  عالطا و  یب  یگدنز ، بهاوم  همه  زا  انیبان و  روک و  مالسا  ناوناب  هلوقم ، ره  رد  هنیمز و  ره  رد  یملع  ياهتفرشیپ 

. دمآ دهاوخ  ناوناب ) صاخ  ماکحا   ) لصف شخب 4  رد  یبلاطم  هراب  نیا  رد 
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رجافلا و هیف  فرظی  نامز  سانلا  یلع  ّنیتأیل  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریمأ  دومرف : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  نامیلـس ، نب  هَّللا  دبع  - 3
ةدابعلاو ًامرغم ، ةاکزلاو  ًامنغم ، ۀنامألا  تذـّختا  اذإ  لاقف : نینمؤملا ؟ ریمأ  ای  یتم  هل  لیقف  لاق : فصنملا ، هیف  فعـضی  و  نجاملا ، هیف  برقی 

ینامز دیآیم  مدرمرب  هتبلا  نایبصلا . رّمأو  ءامإلا  نطّلستو  ءاسنلا  نطّلست  اذإ  لاقف : نینمؤملا ؟ ریمأ  ای  کلذ  یتم  لیقف : ًاّنَم ، ۀلّصلاو  ۀلاطتسا 
دش هتفگ  دنددرگ ، یم  فیعـضت  اهفاصنا  اب  و  دنیامن ) هضبق  ار  اهراک  و   ) کیدزن اههدوهیب  و  دنوش ، هتفرگ  راک  هب  اههدیرَد  نآ ، رد  هک 
دوخ يارب  تداـبع  دوش و  هدرمـش  تمارغ  تاـکز  تمینغ و  اـهتناما  هک  یناـمز  دومرف : ناـنمؤمریما !؟ يا  دـش  دـهاوخ  یک  اـهراک ) نیا  )

، ددرگ يراذگ  تنم  یسک  هب  ناسحا  تفرگ و  ماجنا  ینیب  گرزب 
ادـیپ تردـق  نازینک  و  دـنریگ )! تسد  هب  ار  اهراک  و   ) دـنوش طلـسم  اهنز  هک  ینامز  دومرف : نانمؤمریما !؟ يا  دـش  دـهاوخ  یک  دندیـسرپ 

1 . » دندش اور  نامرف  اههچب  و  دندرک ،

!! مناخ رب  انز  تبسن  - 16

يور ای  رسمه  تسد  زا  ندش  صالخ  ای  نتفرگ و  مشچ  رهز  ای  موش و  دصاقم  يارب  نارهوش  دراوم ، یضعب  رد  مناخ !! رب  انز  تبـسن  - 16
دنسرتیمن و نتفگ  ارتفا  زا  دنزاسیم و  هدولآ  اور ، ان  تمهت  اب  ار  وا  نماد  دنهدیم و  انز  تبسن  ار  دوخ  ياهمناخ  وو ،..  هابتـشا  ای  ینیبدب 

. دنشاب هدامآ  نآ ، ترخآ  ایند و  راوگان  بقاوع  اهدمایپ و  تفایرد  يارب  دیاب 
ّلکب هل  بتک  و  اهدلج ، نم  ۀّیحلا  جرخت  امک  هتانسح  نم  جرخ  انّزلاب  هتأرما  فذق  نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 1
نتفر نوریب  دننام  دنام ) مورحم  و   ) دور نوریب  دوخ ، ریخ  لامعا  زا  دهد ، انز  تبـسن  ار  دوخ  رـسمه  سکره  ۀئیطخ . فلأ  هندب  یلع  ةرعش 

«1 (. » دوش هتشون  وا  رب  هانگ  و   ) اطخ رازه  شندب  يومره  دادعت  رب  و  دوختسوپ ، زا  رام 
ۀبیغلاو فذـقلا  نأ  اوملعاو  رفکلاب ، هبـش  اّهناف  ۀـبیغلاو  مکاّیإو  قالطلاب ، هبـش  ّهنإف  انّزلاب  مکءاسن  اوفذـقت  ال  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  و  - 2

، دیهدن انز  تبسن  ار  دوخ  نانز  ۀنس . ۀئام  لمع  نامدهی 
173 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

دـص کی  لمع  تبیغ ، وانز  ياوران  تبـسن  دـینادب  و  تسا ، رفک  هیبش  نآ  نوچ  دـینکب ، تبیغ  ادابم  و  تسا ، نداد  قـالط  دـننام  نآ  اریز 
سکره لدع . فرص و ال  هنم  لبقی  ۀنعّللا و ال  هیلع  تلزن  انّزلاب  هتأرما  فذق  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  وا  و  - 3 « 1 . » دننکیم ناریو  ار ، لاس 

ماما زاب  4 و  دوشیمن ».! هتفریذپ  گرزب ، کچوک و  یلمع ، چصه  وا  زا  دوش و  لزان  تنعل  نامسآ ) زا   ) وا رب  دهد ، انز  تبسن  ار  دوخ  نز 
ّنهفذق یف  ّنإف  مکءاسن  اوفذقت  ال  رانلا ، یف  رفکلاو  رفکلا  نم  فذقلا  ّنإف  قفانم ، لاق : وأ  نوعلم  الإ  هتأرما  فذـقی  ال  دومرف : مالـسلا  هیلع 

رد مه  رفک  رفک و  زا  انز  ياور  ان  تبـسن  اریز  قفانم ، دومرف : ای  نوعلم  رگم  دهدن ، انز  تبـسن  دوخ  نز  هب  ةدیدش . ۀـبوقع  ۀـلیوط و  ۀـمادن 
3 . » تشاد دهاوخ  یپ  رد  دیدش ، تبوقع  ینالوط و  ینامیشپ  تبسن ، نیا  رد  نوچ  دیهدن  انز  تبسن  ار  دوخ  نانز  تسا  شتآ 

! ناتریغ یب  - 17

هـشپ ِرپ  هزادنا  هب  تیاسنا ، فرـش  یگنادرم و  تریغ  زا  هک  دنوش  یم  ادـیپ  یناسک  ام ، نامز  رد  ًاصوصخم  ینامز  ره  رد  ناتریغ ! یب  - 17
؛! دلاب یم  دنک و  یم  راختفا  تفارش ، زا  رود  یناسنا و  ریغ  تفص  نیا  هب  هکلب  دوش  یمن  ادیپ  وا  دوجو  رد 

اهرازاب و اهنابایخ و  رد  شود ، هب  شود  هداد و  مهب  تسد  دوخ ، يابرلد  هدرک و  شیارآ  نانز  اب  هک  ار  یهورگ  مینیب  یم  میاهدید و  دایز 
مه یـسک  رگا  دـنیامن و  یم  یئامن  دوخ  هدز و  مدـق  دـنوش و  یم  رهاظ  لهأتم ، درجم و  ياهناوج  نامـشچ  ربارب  رد  یمومع و  عماجم  رد 

؛!! دنرذگ یم  دننک و  یمراثن  يرجح  رصع  درم  ای  هداتفا و  بقع  گنهرف و  یب  لّما و  دشابن ، اهنآ  دننام 
رفس هب  هتسب و  رب  تخر  تفارش ، يانعم  تریغ و  موهفم  هعماج ، ای  هداوناخ ، ای  دارفا  هنوگ  نیا  دوجو  زا  هک  تسا  فّسأت  یـسب  ياج  ًاعقاو 
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مه زا  هعماج و  یهابت  ببس  دنبایرد و  ار  دوخ  هتشگرب و  دوخ  هب  صاخشا  عون  نیا  هک  يزور  دیما  هب  تسا !! هتفر  نایاپ  یب 
174 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

. هَّللاءاشنا دنوشن  اه  هداوناخ  ندیشاپ 
: یهانم لصفم - ثیدح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - 1

ةرطعتم ۀنّیزتم  اهراد  باب  نم  تجرخ  اذإ  ةأرملاو  ًاثّوید ، هیّمسی  نم  مثأی  ثّوید و ال  وهف  اهراد  باب  نم  جرخت  هتأرما و  ّنیزتت  لجر  امّیأو 
ثّوید وا  سپ  دور ، نوریب  شاهناخ  ِرد  زا  هدرک و  شیارآ  شنز  يدرم  ره  و  رانلا ..  یف  تیب  مدق  لکب  اهجوزل  ینبی  ضار  کلذب  جوزلاو 

؛!! تسا هدرکن  هانگ  دمانب ، ثوید  اروا  سک  ره  تسا و 
دراد یمرب  نز  هک  یمدـق  رهب  دوش ، یـضار  نآرب ، مه  شرهوـش  دور و  نوریب  وبـشوخ  هدرک و  شیارآ  شاهناـخ ، ِرد  زا  هک  یناـمز  نز  و 

«1 . » دش دهاوخ  انب  شتآ ، رد  ياهناخ  شرهوش ، يارب 
هیلع ّلظی  ضیبأ  ًاریط  یلاـعت  هَّللا  ثعب  ّریغی ، ملف  روجفلا  نم  ًائیـش  هلزنم  یف  يأر  لـجر  اـمّیأ  دومرف : هلآو  هیلع  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  - 2
يری نإو  هنـسحتسی  مل  ًانـسح  يأر  نإف  هینیع ، یلع  هیحانجب  هسأر  حـسم  ّالإو  َرَّیَغ  نإف  ّْریَغ  ّْریَغ  جرخ  لـخد و  اـمّلک  لوقیف  ًاحابـص  نیعبرأ 

وا رب  زور  لهچ  دتـسرفیم ، ار  يدیفـس  هدنرپ  یلاعت ، يادخ  دـهدن ، ناشن  تریغ  دـنیبب و  تشز  راک  شلزنم  رد  يدرمره  هرکنی . مل  ًاحیبق 
، هنرگ و  اهبف ،)  ) داد ناشن  تریغ  رگا  سپ  هد ، ناشن  تریغ  هد  ناشن  تریغ  دـیوگیم : وا  هب  ندـش  جراـخ  لـخاد و  ره  رد  دـنکفا و  هیاـس 
و  ) دیآیمن شدب  دنیببار ، یتشز ) و   ) حیبق درامشیمن و  بوخ  دنیبب  ار  یبوخ  زیچ  نآ  زا  دعب  ، ) دشکیم وا  نامـشچ  رـس و  هب  ار  شلابود 

«2 (. » ددرگ بلس  وا  زا  نامیا  قیفوت  رگید 
امو هَّللا ، لوسر  ای  لیق : ثّوید  الو  قاـع  اهدـجی  ـالو  ماـع  ۀئامـسمخ  ةریـسم  نم  اـهحیر  دـجویل  ۀـّنجلا  ّنا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماـما - 3

نیدـلاو و قاع  ار  نآ  دوشیم ) مامـشتسا  و   ) ادـیپ هار  لاس  دـصناپ  زا  تشهب  يوب  انامه  اهب . ملعی  وهو  هتأرما  ینزت  يذـلا  لاق : ثویدـلا ؟
وا دـهدیم و  اـنز  شنز  هک  یـسک  دومرف : تسیچ !؟ ثوید  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  دـش  هتفگ  دـبای ، یمنرد  ثوـّید 

3 (. » دنزیمن یفرح  اما  ، ) دنادیم

تسا مارح  هداوناخ  ندرک  عیاض  - 18

تسود و نایم  رد  ای  عمج  رد  ار  دوخ  لّفکت  تحت  دارفا  هداوناخ ، گرزب  هک  دیآیم  شیپ  یعقاوم  تسا  مارح  هداوناخ  ندرک  عیاض  - 18
یتیبرت و هچ  تهجره ، زا  اـنتعا و  یب  دراد  هک  یئاـه  تیلؤسم  لـباقم  رد  اـی  و  دـنزیم ، يرـسوت  دـنکیم و  ریقحت  هناـخ : طـیحم  انـشآ و 

لومـشم هک  تسا  تروص  نیا  رد  دزاس ، یماهر  ادـخ ، ناما  هب  هدیـشک و  رانک  ار  دوخ  هتفرگ و  هدـیدان  ار  اهنآ  قوقح  هریغ  یـشزومآ و 
. ددرگیم نیرفن  نعل و 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لوعی . نم  عّیض  نم  نوعلم  نوعلم  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  - 1
1 . » دیامن عیاض  ار  دوخ  تالایع  سکره  تسا  نوعلم  تسا  نوعلم 

هناخ زا  رود  ندیباوخ  تهارک  - 19

زا دـنکیم و  رکف  دوخ  یگدـنز  هب  دـنیبیم و  ار  دوخ  طقف  هک ، دوشیم  ادـیپ  یـصاخشا  عامتجا  رد  هناخ  زا  رود  ندـیباوخ  تهارک  - 19
مرگرـس هدـمآ و  مهدرگ  یئاج  رد  اهیبورـشم ، زاب و  رامق  اهداتعم و  دـننام  دریگیم ، هدـیدان  لاـمیاپ و  ار  اـهنآ  قوقح  لـفاغ و  نارگید 

یب رثا  رد  یلو  دنتسین  مهاهراک  نیا  لها  اًلـصا  ای  و  دننکیم ، يرپس  ار  بش  دوخ  لایع  لها و  زا  رود  دنـشابیم و  دوخ  عورـشم  ان  لامعا 
دنوشیم فرصنم  هناخ  هب  نتشگرب  رکف  زا  هدرک ، یلبنت  بش ، زا  یساپ  تشذگ  زا  سپو  دننکیم  مهارف  یـشیع ، مزب و  سلجم  یتیلؤسم ،
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نأش رد  لامعا  نیا  همه  هک  دنراذگیم  رظتنم  هارب و  مشچ  ار  هچب  نز و  دنیامنیم و  ینارذـگ  تقو  هدـش  لیم  یب  دوخ  هچب  نز و  هب  ای  و 
. تسین سانش  ادخ  ملاس و  ناسنا  کی 

تکاله هب  تّورم  بحاص  دومرف : و  هلهأ . هیف  يذـلا  رـصملاب  هلزنم  نع  لجرلا  تیبی  نا  ةورملا  يذـب  کـله  مالـسلا : هیلع  لاـقو  لاـق : - 1
زا نوگانوگ  ياه  هناهب  اب   ) دـننک یم  یگدـنز  رهـش  نآ  رد  شلایع  لـها و  هک  يرهـشرد  دـباوخب  دوخ  هناـخ  زا  رود  رگا )  ) هکنیا دیـسر 

2 (. » دراذگیم رظتنم  ار  دوخ  هداوناخ  دنک و  ینارذگ  بش  دب ، ناقیفر  ناتسود و  اب  ای  دیامنیم و  يراد  دوخ  هناخ  هب  ندمآ 

! ترشابم ترشاعم و  بادآ  شخب 3 

هداوناخ رد  ترشاعم  ياهیئامنهار 

یگداوناخ بادآ  - 1

ِةالَـص ِْلبَق  ْنِّم  ٍتاّرَم  ُثالَث  ْمُکنِم  َُملُحلا  اوُُغْلبَی  َْمل  َنیِذَّلا  َو  ْمُکناـْمیَأ  تَکَلَم  َنیِذَّلا  ُمُکنِذْأَتـسَِیل  اُونَمأ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأای   » یگداوناـخ بادآ  - 1
َنُوفاّوط َّنُهَدـَْعب  ُحاَنُج  ْمِْهیَلَع  ـال  َو  ْمْکیَلَع  ْسَیل  ْمُکَّل  ٍتارْوَع  ُثـالَث  ِءاـشِْعلا  ِةالَـص  ِدـَْعب  نِم  َو  ِةَریهَّظلا  َنِّم  مَُکباـِیث  َنوُعـضَت  َنیِح  َو  ِرْجَْفلا 

«. ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ِتایالا  ُمَُکل  ُهَّللا  ُنّیَُبی  ِکلاذَک  ٍضَْعب  یلَع  ْمُکَضَْعب  مْکیَلَع 
«. ٌمیکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ِِهتایا  ْمَکل  ُهَّللا  ُنیَُبی  ِکلَذَک  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َنَذْأَتْسا  اَمک  اُونِذْأَتسَْیلَف  َُملُْحلا  ُمُکنِم  ُلافْطَألا  َغََلب  اَذِإ  َو  »

ُهَّللا َو  َّنُهَّل  ٌریَخ  َنْفِفْعَتـسَی  نَأ  َو  ٍۀَـنیِِزب  ِتاجِّربَتُم  َریَغ  َّنَُهباِیث  َنْعـضَی  نَأ  ٌحانُج  َّنِْهیَلَع  ْسیَلَف  ًاـحاِکن  َنوُجْرَی  ـال  یتَّلا  ِءاـسِّنلا  َنِم  ُدِـعاوَْقلا  َو  »
هب دورو  يارب   ) دناهدیـسرن غولب  دـح  هب  هک  ناتناکدوک  نینچمه  امـش و  ناگدرب  دـیاب  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا  « 1 «. » ٌمِیلَع ٌعیِمس 

نوریب ار  دوخ  یلوـمعم )  ) ياهـسابل هک  یماـگنه  ور ز  مین  رد  و  رجف ، زاـمن  زا  لـبق  دـنریگب : هزاـجا  امـش  زا  تقو  هس  رد  امـش ) هاـگباوخ 
نودب هک   ) تسین اهنآ  رب  امـش و  رب  یهانگ  تقو  هس  نیا  زا  دعب  اما  تسا ؛ امـش  یـصوصخ  تقو  هس  نیا  ءاشع ، زامن  زا  دعب  و  دیروآیم ،

يارب ار  تایآ  دنوادخ  هنوگ  نیا  دیئامن ) تمدخ  رگیدکی  هب  تیمیمـص  افـص و  اب  و   ) دـینک فاوط  رگیدـکی  درِگ  رب  و  دـنوش ) دراو  نذا 
. تسا میکح  ملاع و  دنوادخ  دنکیم و  نییبت  امش 

هک هنوگنامه  دنریگب ، هزاجا  دیاب  دنسر  غولب  نس  هب  امش  لافطا  هک  یماگنه  و 
178 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

. تسا میکح  ملاع و  ادخ  دنکیم و  نییبت  امش  يارب  ار  شتایآ  دنوادخ  نینچ  نیا  دنتفرگیم ، هزاجا  دندوب  اهنآ  زا  شیپ  یصاخشا 
هکنیا طرـش  هب  دنراذگب  نیمز  رب  ار  دوخ  نیئور )  ) ياهـسابل هک  تسین  اهنآ  رب  یهانگ  دنرادن  جاودزا  هب  دـیما  هک  ياهداتفا  راک  زا  نانز  و 

«1 . » تسا اناد  اونش و  دنوادخ  تسا و  رتهب  اهنآ  يارب  دنناشوپب  ار  دوخ  رگا  دننکن و  یئارآ  دوخ  مدرم  ربارب  رد 
رد هک  تسا ، هدش  هداد  نادنزرف : تیبرت  هب  هجوت  زین  و  ردام : ردپ و  مارکا  مارتحا و  و  یگداوناخ : دنویپ  هب  يدایز  تیمها  نآرق  تایآ  رد 

هداوناخ مان  هب  يرتکچوک  ياهدـحاو  زا  یناسنا  گرزب  هعماج  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا  تسا : هدـش  هراـشا  نآ  زا  یتمـسق  هب  قوف  تاـیآ 
. ددرگیم لیکشت  اهرجآ  اه و  گنس  زا  سپس  اههفرغ و  زا  گرزب  نامتخاس  کی  هک  هنوگنامه  دوشیم : لیکشت 

و دوب : دهاوخ  رتشیب  هعماج  ساسا  ماکحتسا  دشاب  رادروخرب  يرتشیب  ماکحتسا  ماجسنا و  زا  کچوک  ياهدحاو  نیا  ردق  ره  تسا  یهیدب 
نادـنزرف يوس  زا  یمارتحا  هن  هک  تسا  یگداوناخ  ماظن  ندـش  یـشالتم  ام  رـصع  یتعنـص  عماوج  یعامتجا  ياه  یناماسبان  لـلع  زا  یکی 

. نارسمه يوس  زا  ياهفطاع  رهم و  دنویپ  هن  و  ناردام : ناردپ و  يوس  زا  یتبحم  هن  دراد : دوجو 
زا دناهداتفا و  راک  زا  هک  تسا  یناوتان  ناردام  ناردـپ و  زکرم  هک  زورما  یتعنـص  عماوج  رد  نالاسگرزب  ياه  هاگـشیاسآ  كاندرد  هرظنم 

. تسا خلت  تقیقح  نیا  يارب  یئایوگ  رایسب  دهاش  دناهدش  درط  هداوناخ 
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و نادـنزرف : فطاوع  هب  يدـیدش  زاین  هک  یماّیا  رد  هعماج  هب  ددـعتم  نادـنزرف  لـیوحت  و  تمدـخ : رمع  کـی  زا  دـعب  هک  یناـنز  نادرم و 
زا یئانشآ  هک  دناهتخود  رد  هب  مشچ  و  دننکیم : يرامش  زور  گرم ، راظتنا  رد  اجنآ  رد  و  دنوشیم : هدنار  یلک  هب  دنراد : اهنآ  ياهکمک 

ناسنا يارب  ار  یگدنز  یتلاح  نینچ  روصت  یتسار  هب  دوشیمن ! رارکت  ًاساسا  ای  رتشیب  راب  ود  ای  کی  لاس  رد  دیاش  هک  يراظتنا  دیآرد : رد 
. بهذم نامیا و  ياهنم  ندمت  يدام و  يایند  مسر  هار و  تسا  نیا  دنکیم و  خلت  شزاغآ  نامه  زا 

لمع هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  هاضرت » احلاص  لمعأ   » هلمج رگید ) هیآ  رد  )
179 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

« اولمع ام  نسحأ   » ریبعت و  دوشیم : ادخ  يدونشخ  بجوم  هک  تسا  يزیچ  حلاص 
رجا و ماقم  رد  هک  تسا  دنوادخ  باسحیب  لضف  رگنایب  هدـمآ : دـیجم  نآرق  زا  يددـعتم  تایآ  رد  هک  دـنداد ) ماجنا  هک  يراک  نیرتهب  )

1 . » دریذپیم نآ  باسح  هب  ار  همه  دهدیم و  رارق  رایعم  ار  اهنآ  لامعا  نیرتهب  ناگدنب : شاداپ 

نیدلاو یصوصخ  هاگیاج  هب  دورو  بادآ  - 2

هزرابم یمومع و  تفع  هلأسم  هدش  بیقعت  «، 2  » لبق لصف  تایآ  رد  هک  يا  هلأسم  نیرتمهم  نیدلاو  یصوصخ  هاگیاج  هب  دورو  بادآ  - 2
هتخادرپ و دراد  طابترا  هلأـسم  نیا  اـب  هک  يروما  هب  هتفرگ و  رارق  یـسررب  دروم  فلتخم  داـعبا  رد  هک  تسا  یـسنج  یگدولآ  هنوگ  ره  اـب 
نادرم و هک  تسا  یئاـهقاطا  هـب  دورو  ماـگنه  هـب  غلاـبان  غلاـب و  ناـکدوک  نـتفرگ  نذا  هلأـسم  نآ  دـنکیم و  حیرـشت  ار  نآ  تایـصوصخ 

. دنشاب هدرک  تولخ  نآ  رد  تسا  نکمم  ناشنارسمه 
رد دناهدیسرن  غولب  دح  هب  هک  ناتناکدوک  نینچمه  و  ناتناگدرب )  ) امش ياهکولمم  دیاب  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دیوگیم : تسخن 
زا لبق  تاّرم .» ثالث  مکنم  ملحلا  اوغلبی  مل  نیذلا  مکنامیا و  تکلم  نیذلا  مکنذأتسیل  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای   » دنریگب هزاجا  امش  زا  تقو  هس 

نیح رجفلا و  ةولـص  لبق  نم   » ءاـشع زاـمن  زا  دـعب  دـیروآیم و  نوریب  ار  دوخ  یلومعم )  ) ياهـسابل هک  یماـگنه  زور  مین  رد  رجف و  زاـمن 
«. ءاشعلا ةولص  دعب  نم  ةریهّظلا و  نم  مکبایث  نوعضت 

عقوـم نیا  رد  مدرم  هک  تسا  رهظ  دودـح  زور و  مین  ینعم  هـب  دـنیوگیم : سوماـق  رد  يداـبآزوریف  تادرفم و  رد  بـغار  هکناـنچ  ةریهظ 
. دننکیم تولخ  مه  اب  نز  درم و  هاگ  دنروآیم و  رد  ار  دوخ  یئور  ياهسابل  الومعم 

زا تسا و  بیع  ینعم  هب  راع  هدام  زا  لصا  رد  تروع  مکل ) تاروع  ثالث   ) تسا امـش  يارب  یـصوصخ  یناهنپ و  تقو  هس  تقو : هس  نیا 
. هدش قالطا  تروع  نآ  هب  برع  تغل  رد  تسا  راع  بیع و  هیام  یسنج  مادنا  ندش  راکشآ  هک  اجنآ 

هب هاگ  تسا و  هدمآ  زین  نآ  دننام  سابل و  راوید و  رد  فاکش  ینعم  هب  هاگ  ةروع  هملک 
180 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

ار دوخ  تاقوا  نیا  رد  مدرم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هناگ  هس  تاقوا  نیا  رب  تروع  هملک  قـالطا  لاـح  ره  هب  و  دـشابیم : بیع  قلطم  ینعم 
. دنراد یصوصخ  تلاح  کی  دننکیمن و  تاقوا  ریاس  دننام  شیوخ  ندیناشوپ  هب  دیقم  دایز 

دناهدیسرن غولب  دح  هب  زونه  اهنآ  هک  ارچ  دننک : همانرب  نیا  ماجنا  هب  راداو  ار  اهنآ  هک  تسا  لافطا  يایلوا  هجوتم  روتـسد  نیا  تسا  یهیدب 
: دنشاب یهلا  فیلاکت  لومشم  ات 

. دنتسه ءایلوا  اجنیا  رد  بطاخم  لیلد  نیمه  هب  و 
تیمومع زا  عنام  تسا  رکذـم  عمج  يارب  هک  نیّذـلا  هملک  دوشیم و  رتخد  ناـکدوک  مه  رـسپ و  ناـکدوک  لـماش  مه  هیآ  قـالطا  اـنمض 

هزور بوجو  هیآ  رد  هک  هنوگناـمه  ددرگیم  قـالطا  عومجم  رب  بیلغت  ناونع  هب  ریبـعت  نیا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  اریز  تسین : هیآ  موهفم 
«1 . » تسا ناناملسم  مومع  روظنم  هدش و  نیّذلا  هب  ریبعت 
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ار نآ  ریغ  تروع و  یـسنج و  لـئاسم  دناهدیـسر و  زیمت  دـح  هب  هک  دـیوگیم  نخـس  یناـکدوک  زا  هیآ  هک  تسا  مزـال  زین  هتکن  نیا  رکذ 
ثالث هب  ریبعت  هچ و  ینعی  نتفرگ  نذا  هک  دـنمهفیم  هزادـنا  نیا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دوخ  نتفرگ  نذا  روتـسد  اریز  دـنهدیم : صیخـشت 

. تسا ینعم  نیا  رب  يرگید  دهاش  تاروع 
تسا و ماع  رهاظ  دـنچ  ره  هدـش  دراو  یفلتخم  تایاور  دوشیم  لـماش  زین  ار  نازینک  اـی  تسا  درم  ناـگدرب  دروم  رد  مکح  نیا  هکنیا  اـما 

. داد حیجرت  ناوتیم  ار  رهاظ  قفاوم  تیاور  لیلد  نیمه  هب  دوشیم و  هورگ  ود  ره  لماش 
تمدـخ يرگید  هب  یـضعب  و  دـنوش : دراو  نذا  نودـب  تقو  هس  نیا  زا  دـعب  هک  تسین  یهانگ  اهنآ  رب  امـش و  رب  دـیامرفیم : هیآ  نایاپ  رد 

(. ضعب یلع  مکضعب  مکیلع  نوفاّوط  نهدعب  حانج  مهیلع  مکیلع و ال  سیل   ) دندرگب تیمیمص ) افص و  اب   ) مه درگ  دننک و 
( میکح میلع  هللا  تایالا و  مکل  هللا  نیبی  کلذک   ) تسا میکح  ملاع و  ادخ  دـنکیم و  نییبت  امـش  يارب  ار  تایآ  دـنوادخ  نینچ  نیا  يرآ 
رد ترثک  ینعم  هب  هدـمآ  هغلابم  هغیـص  تروص  هب  نوچ  و  تسا : يزیچ  رود  هب  ندـیخرچ  ینعم  هب  فاوط  هدام  زا  لـصا  رد  نوفاّوط  هژاو 

ضعب یلع  مکضعب  نآ  زا  دعب  هکنیا  هب  هجوت  اب  و  دشابیم : رما  نیا 
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مه هب  دیشاب و  هتشاد  دمآ  تفر و  دیدرگب و  رگیدکی  درگ  رب  دیتسه  زاجم  امـش  تقو  هس  نیا  ریغ  رد  هک  دوشیم  نیا  هلمج  موهفم  هدمآ 
. دینک تمدخ 

ارچ تسا : تاقوا  رئاس  رد  نتفرگ  هزاجا  موزل  مدع  يارب  لیلد  نایب  هلزنم  هب  تقیقح  رد  ریبعت  نیا  نافرعلا  زنک  رد  دادـقم  لضاف  هتفگ  هب  و 
. دوشیم لکشم  راک  دنهاوخب  لوخد  نذا  راب  ره  رد  دنشاب و  هتشاد  دمآ  تفر و  ًابترم  دنهاوخب  رگا  هک 

: دـنریگب هزاـجا  تاـقوا  همه  رد  دـیاب  دنـسر  غوـلب  نس  هب  امـش  لاـفطا  هک  یماـگنه  دـیوگیم : هدرک : ناـیب  ار  ناـغلاب  مکح  دـعب  هیآ  رد 
(. مهلبق نم  نیذلا  نذاتسا  امک  اونذاتسیلف  ُْملُحلا  مکنم  لافطألا  غلب  اذا  و   ) دنتفرگیم هزاجا  دندوب  اهنآ  زا  لبق  هک  یصاخشا  هک  هنوگنامه 
هاگ و  تسا : مأوت  يرکف  یلقع و  شهج  کی  اـب  ـالومعم  هک  تسا  غولب  زا  هیاـنک  تسا و  هدـمآ  لـقع  ینعم  هب  ُْبتُک ) نزو  رب   ) ُْملُح هژاو 
اهنآ مالتحا  ببـس  هک  دـننیبیم  باوخ  رد  یئاههنحـص  غولب : نراقم  ناناوج : نوچ  و  تسا : ندـید  باوخ  اـیؤر و  ینعم  هب  ملح  دـناهتفگ 

. تسا هتفر  راک  هب  غولب  ینعم  رد  هیانک  ناونع  هب  هژاو  نیا  دوشیم 
رد اهنت  لبق ، هیآ  قبط  غلابان  ناکدوک  اریز  تسا : توافتم  غلابان  لافطا  اب  ناـغلاب  مکح  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  قوف  هیآ  زا  لاـح  ره  هب 

همه رد  دنهاوخب  رگا  هک  تسا  هتخیمآ  ردقنآ  ناردام  ناردپ و  یگدـنز  اب  اهنآ  یگدـنز  نوچ  دنتـسه : نتفرگ  هزاجا  هب  فظوم  تقو  هس 
قبط غلاب  ناناوجون  یلو  هدشن : رادیب  لماک  روط  هب  زونه  اهنآ  یسنج  تاساسحا  هتشذگ  نیا  زا  و  دوب : دهاوخ  لکـشم  دنریگب  هزاجا  لاح 

. دنبلطب نذا  ردام  ردپ و  رب  دورو  ماگنه  هب  لاح  همه  رد  دنفظوم  هتسناد  بجاو  اهنآ  يارب  قلطم  روط  هب  ار  نتفرگ  نذا  هک  هیآ  نیا 
قاـطا رگا   ) یمومع قاـطا  رد  ندـش  دراو  هنرگ  دـننکیم و  تحارتـسا  اـجنآ  رد  رداـم  ردـپ و  هک  تسا  یناـکم  هب  صوـصخم  مکح  نیا 
نتفرگ هزاجا  تسین  راک  رد  یعدار  عنام و  هنوگ  چیه  و  دنرضاح : اجنآ  رد  مه  نارگید  هک  یماگنه  هب  اصوصخم  دنـشاب ) هتـشاد  یمومع 

. درادن یموزل 
ندـش دراو  ماگنه  هب  لاح  همه  رد  هک  تسا  نالاسگرزب  هب  هراشا  مهلبق » نم  نیذـلا  نذأتـسا  امک   » هلمج هک  تسا  مزال  زین  هتکن  نیا  رکذ 

دناهدیسر غولب  دح  هب  هزات  هک  ار  يدارفا  هیآ  نیا  رد  دندوب : ناردام  ناردپ و  زا  نتفرگ  هزاجا  هب  فظوم  قاطا  رد 
182 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

. دندوب ناذیتسا  هب  فظوم  هک  هداد  رارق  نالاسگرزب  فیدرمه 
تـسا میکح  ملاع و  دنوادخ  دنکیم و  نییبت  امـش  يارب  ار  شتایآ  دنوادخ  هنوگ  نیا  دیامرفیم : رتشیب  هجوت  دیکأت و  يارب  هیآ  نایاپ  رد 

«. میکح میلع  هّللا  هتایآ و  مکل  هّللا  نّیبی  کلذک  »
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ینعم رظن  زا  هک  هتایآ  اجنیا  رد  دوب و  تایالا  هیآ  نآ  رد  هکنیا  زج  رییغت  هنوگچیه  نودب  دوب  لبق  هیآ  لیذ  رد  هک  تسا  يریبعت  نامه  نیا 
. درادن ینادنچ  توافت 

درمـشیم و ینثتـسم  مکح  نیا  زا  ار  هدروخلاس  ریپ و  نانز  دنکیم و  نایب  نانز  باجح  مکح  يارب  یئانثتـسا  ثحب  دروم  هیآ  نیرخآ  رد 
رد دنراذگب  نیمز  رب  ار  دوخ  نیئور )  ) ياهـسابل هک  تسین  نانآ  رب  یهانگ  دنرادن  جاودزا  هب  يدـیما  هک  ياهداتفا  راک  زا  نانز  دـیوگیم :
ریغ ّنهباـیث  نعـضی  نأ  حاـنج  نهیلع  سیلف  ًاـحاکن  نوجری  ـال  یتاَّللا  ءاـسنلا  نم  دـعاوقلا  و   ) دـننکن یئارآ  دوخ  مدرم  ربارب  رد  هک  یلاـح 

(. ۀنیزب تاجّربتم 
ریبعت هب  و  دـنرادن : جاودزا  هب  يدـیما  ـالومعم  هک  دنـسرب  یلاـس  نس و  هب  هکنیا  تسخن  دراد : دوجو  طرـش  ود  ءانثتـسا  نیا  يارب  عقاو  رد 

. دناهداد تسد  زا  الماک  ار  یسنج  هبذاج  رگید 
. دنیامنن تنیز  ار  دوخ  باجح  نتشاد  رب  لاح  رد  هکنیا  رگید 

نانآ زا  ار  مکح  نیا  مالـسا  لیلد  نیمه  هب  تشاد و  دهاوخن  دوجو  نانآ  دروم  رد  باجح  فشک  دـسافم  دـیق  ود  نیا  اب  هک  تسا  نشور 
. تسا هتشادرب 

یضعب هک  تسا  ور  ياهسابل  نتشاذگ  رانک  اهنت  هکلب  تسین  اهسابل  همه  ندروآ  نوریب  ندش و  هنهرب  روظنم  هک  تسا  نشور  زین  هتکن  نیا 
هیآ نیمه  لـیذ  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یثیدـح  رد  راـمخلا  باـبلجلا و   ) تسا هدرک  يرـسور  رداـچ و  هب  ریبـعت  نآ  زا  تاـیاور 

رداچ يرـسور و  روظنم  ۀـنیزب : ۀـجربتم  ریغ  ناک  نم  يدـی  نیب  لاق : ناک ؟ نم  يدـی  نیب  تلق  باـبلجلا ، راـمخلا و  دومرف : هک  میناوخیم 
. دنکن تنیز  یئارآ و  دوخ  اما  دشاب  سک  ره  ربارب  رد  دومرف : دشاب ؟ هک  سک  ره  ربارب  رد  مدیسرپ  ماما  زا  دیوگیم  يوار  تسا :

رد شخب 4  رد  نآ  زا  يدادـعت  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  تیبلها  همئا  زا  نآ  هب  کیدزن  ای  نومـضم  نیمه  هب  زین  يرگید  تاـیاور 
. دمآ دهاوخ  مرحمان » هب  هاگن  دودح   » لصف

ٌریخ نففعتـسی  نا  و   ) تسا رتهب  اهنآ  يارب  دـنناشوپب  ار  نتـشیوخ  دـننک و  ففعت  اهنآ  رگا  لاوحا  همه  اب  هک  دـنکیم  هفاضا  هیآ  نایاپ  رد 
(. ّنهل
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. تسا رتکیدزن  یکاپ  اوقت و  هب  رتهدیدنسپ و  دنک  تیاعر  ار  باجح  فافع و  بناج  نز  ردق  ره  مالسا  رظن  زا  هک  ارچ 

هب نادرم  اب  انایحا  و  دـننک : هدافتـسا  ءوس  عورـشم  هدـش و  باـسح  يدازآ  نیا  زا  هدروخلاـس  ناـنز  زا  یـضعب  تسا  نکمم  هک  اـجنآ  زا  و 
اونش دنوادخ  دیامرفیم  راطخا  کی  ناونع  هب  هیآ  رخآ  رد  دنشاب  هتشاد  ياهدولآ  راکفا  لد  رد  نیفرط  ای  دنزادرپب و  بسانمان  ياهوگتفگ 

(. میلع عیمس  هللا  و   ) تسا اناد  و 
نادیم دینارورپیم  رس  رد  ای  دیراد و  لد  رد  ار  هچنآ  دونشیم و  دیئوگیم  ار  هچنآ 

 ..! نیدلاو و هاگتولخ  هب  دورو  - 3

دیابن ناسنا  هک ، تسا  يرـشب  عماوج  نوگانوگ  ماوقا  اهداژن و  اـههقرف و  ماـمت  لوبق  لـباق  بلطم  نیا  نیدـلاو و !..  هاـگتولخ  هب  دورو  - 3
نید ناگرزب  رتشیب  هجوت  دروم  هدش و  دایز  تقد  دراوم  نیا  رد  مالـسا  رظن  زا  صوصخب  دوش ، دراو  یـسک  هناخ  تولخ  هب  هزاجا ، نودـب 

؛ تسا هتفرگ  رارق 
تیاعر ار  موسر  بادآ و  نیا  دـیاب  هناگیب : یتح  رود و  کـیدزن و  ماوقا  هصـالخ  روط  هب  ردارب و  رهاوخ و  رداـم و  ردـپ و  دـنکیمن  قرف 

. دیامن
ياـه تمرح  تیاـعر  درادیم ، ظوـفحم  ار  یگداوناـخ  يوربآ  تسا و  یمدآ  بدا  نسح  تیـصخش و  هدـنهد  ناـشن  هک  یبادآ  هلمج  زا 
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رگید مراحم  نیدلاو و  هاگ  تولخ  هب  جورخ  دورو و  رد  نتـساوخ  هزاجا  اهنآ  زراب  قادصم  هک  تسا  رگیدـمه  هب  نداد  اهب  یگداوناخ و 
. تسا هریغ ) هلاخ و  همع و  رسپ و  رتخد و  )

یلع بـألا  نذأتـسی  ـال  هیبأ و  یلع  لـخد  اذإ  لـجرلا  نذأتـسی  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  زارخلا : بویأ  یبأ  زا  بوبحم  نبا  - 1
ثیدـح نحل   ) درادـن یموزل  ردـپ  نتـساوخ  هزاجا  یلو  دـهاوخب  هزاجا  دـسریم ، ردـپ  تمدـخ  هب  درم  هک  یتقو  ًامتح  ثیدـحلا . نبـإلا ،

«1 (. » دوش دراو  دنزرف  هاگتولخ  هب  هدزرس  تسین ، زاجم  مه  ردپ  اریز  تسا ، یعیبط  یگدنز  عقاوم  رد  دنزرف ، ناذیتسا 
؟ هیبأ یلع  نذأتسی  لجرلا  متفگ : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  هب  دیوگ : یبلحلا  یلع  نب  دمحم  - 2

184 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
نأ بحأ  الام  امهتولخ  نم  نوکی  دقو  مالغ ، انأو  یّما  تیّفُوت  یبأ  ةأرما  یه  اّمنإ  هدنع  یّما  تسیلو  یبأ  یلع  نذأتـسأ  تنک  دق  معن  لاقف :
نم یلب ، دومرف : دـهاوخیم ؟ هزاجا  ردـپ  تمدـخ  هب  دورو  يارب  درم  ایآ  بوصأو . نسحأ  مالـسلاو  یّنم  کلذ  ناّبحی  الو  هیلع ، اـمهاجفأ 
اسب يا  تفای  تافو  مردام  هک  مدوب  ناوج  نم  دوب ، مردپ  نز  وا  دوبن ، شـشیپ  مردام  هک  یلاح  رد  متـساوخیم  هزاجا  مردپ  هب  دورو  يارب 

، دنتشادن تسود  ار ، راک  نیا  زین  اهنآ  موش و  وربور  نآ  اب  هدزرس ) و   ) یناهگان متشادن ، تسود  نم  هک  دشاب  يزیچ  اهنآ  تولخ  لحم  رد 
«1 . » تسا تقیقح  هب  نورقم  ابیز و  اهراک ) نیا  زا   ) ندوب ملاس  و 

اتناـک اذإ  هتخأو  هتنبا  یلع  لـجّرلا  نذأتـسی  و  دومرف : یثیدـح - رد  مالـسلا - هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  زارخلا : بویأ  یبأ  زا  بوـبحم : نبا  - 3
«2 . » دناهدرک جاودزا  رگا  دهاوخب  هزاجا  شرهاوخ ، رتخد و  لزنم  هب  دورو  يارب  درم  نیتجّوزتم .

هتلاخ و یلع  الو  هتخا  یلع  هّمأ و ال  یلع  جلی  الف  ُْملُحلا  غلب  نم  و  دومرف : یثیدح - رد  مالـسلا - هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  ینئادـملا : حارج  - 4
هدز رس  دیابن  تسا  هدیسر  غولب  دح  هب  سک  ره  لجوزع . ۀعاط هللا  مالسلاو  مّلسی ،)  ) اومّلسی یتح  اونذأت  الو  نذاب ، الإ  کلذ  يوس  یلع  ال 
ّلج ّزع و  يادخ  زا  تعاطا  مالـس  دـننک ، مالـس  ات  دـیهدن ) دورو   ) هزاجا و  نذا : اب  رگم  نارگید ، هن  دوش و  دراو  هلاخ  رهاوخ و  ردام و  هب 

«3 . » تسا
هتنبا یلع  الو  هتخا  یلع  الو  هّما  یلع  جـلی  الف  مکنم  ملحلا  غلب  نمو  دومرف : یثیدـح - رد  مالـسلا - هیلع  رفعج  یبأ  زا  سیق : نب  دـمحم  - 5

رـس دیابن  تسا  هدیـسر  غولب  دح  هب  سک  ره  نمحرلا . ۀعاط  مالـسلا  ّناف  مّلـُسی ، یتح  دحأل  نذؤی  الو  نذإب ، الإ  کلذ  يوس  نم  یلع  الو 
زا تعاطا  مالـس  دـننک ، مالـس  ات  دـیهدن ) دورو   ) هزاجا و  هزاجا ،) و   ) نذا اب  رگم  نارگید ، هن  دوش و  دراو  رهاوخ  هلاـخ و  رداـم و  هب  هدز 

«4 . » تسا نامحر  يادخ 
لاـق هَّللا ؟ لوسر  اـی  ملو  لاـق : معن ، لاـق : اـهیلع ؟ نذأتـسأ  ّیمأ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  - 6

هب دورو  يارب   ) مردام زا  نذأتساف . لاق : ال  لاق : ۀنایرع ؟ اهارت  نأ  كّرسیأ 
185 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

سپ دومرف  هن ، تفگ : ینیبب !؟ تخل  ار  تردام  دیآیم  تشوخ  ایآ  دومرف : ادخ ، لوسر  يا  ارچ  تفگ  یلب ، دومرف : مهاوخب ؟ هزاجا  هناخ )
«1 . » هاوخب نذا 

؟ ّيدی نیب  اهرعـش  فشکت  یتخا  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  يدرم  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  - 7
لاکشا ایآ  ( ؟ دنکیم زاب  نم  شیپ  ار  شیوم  مرهاوخ  اهعقاوت . نأ  اهمصعم  اهرعش و  نمو  اهنساحم  نم  ائیـش  تدبأ  اذإ  فاخأ  ّینإ  ال  لاق :
هـسوسو  ) اروت دنک ، زاب  ار  شتنیز  لحم  شیوم و  شـشیارآ و  زا  يزیچ  هاگره  مسرتیم  اریز  دنکب ،) ار  راک  نیا  دـیابن   ) هن دومرف : دراد )

«2 (. » ینک انز  و   ) يزیمآرد وا  اب  دنک و )
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ءایلوألا . نذاب  ّالإ  ءاسنلا  یلع  لخدـی  نأ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یهن  دومرف : - 8

«3 (. » اهنآ نابحاص  و   ) ءایلوا هزاجا  اب  رگم  دنوش  لخاد  نانز  رب  هکنیا  زا  دومرف : یهن 
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ّنهنذاب ّالا  ءاسّنلا  یلع  لاجّرلا  لخدی  نأ  یهن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  زا  رمع  نبرفعج  - 9
4 . » اهنآ هزاجا  اب  رگم  دنوش  لخاد  ناوناب  لزنم )  ) رب نادرم  هک  دومن  یهن 

شرتخد زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناذیتسا  - 4

هک نید  ناربهر  ناگرزب و  زا  بولطم و  همه  زا  اهروتـسد  نیا  تیاـعر  شرتخد  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناذـیتسا  - 4
هب دورو  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دوب  تهجنیدب  تسا : رتبولطم  دشابیم  نارگید  يوگلا  قشمرـس و  اهنآ ، لمع 

!. دش یمن  دراو  هزاجا  نودب  تساوخیم و  هزاجا  مالسلا  اهیلع  همطاف  شرتخد  هناخ 
دیری ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  جرخ  تفگ : يراـصنا  هَّللا  دـبع  نب  رباـج  زا  مالـسلا : هیلع  رفعج  یبأ  زا  رمـش  نب  ورمع  - 1
لوسر ای  مالسلا  کیلعو  مالسلا : اهیلع  ۀمطاف  تلاقف  مکیلع ، مالـسلا  لاق : مث  هعفدف  هیلع  هدی  عضو  بابلا  یلإ  انیهتنا  املف  هعم ، انأو  ۀمطاف 

کتفحلم لضف  يذـخ  ۀـمطاف  ای  لاقف : عانق ، ّیلع  سیل  تلاق : یعم ؟ نمو  انا  لخدأ  لاق : هَّللا ، لوسر  ای  لـخدا  تلاـق : لـخدأ ؟ لاـق : هَّللا ،
: لاق هَّللا  لوسر  ای  مالسلا  کیلعو  تلاقف : کیلع ، مالسلا  لاق : مث  تلعفف  کسأر  هب  یعنقف 

لوسر لخدف  رباج : لاق  کعم ، نمو  تلاق : یعم ؟ نمو  انأ  لاق : هَّللا ، لوسر  ای  معن  تلاق : لخدا ؟
186 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  ةدارج ، نطب  هنأک  رفـصا  مالـسلا  اهیلع  ۀمطاف  هجو  اذإ  تلخدو و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا 
عفادو ۀـعوجلا  عبـشم  مهّللا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  عوجلا ، هَّللا ، لوسر  ای  تلاق : رفـصا ، کـهجو  يرأ  یلاـم  ملس :
کلذ دـعب  تعاج  امف  رمحا  اههجو  داع  یتح  اهـصاصق  نم  ردـحتی  مدـلا  یلإ  ترظنل  هَّللاوف  رباج : لاق  دـمحم ، تنب  همطاف  عبـشا  ۀعیـضلا 

رَد راـنک  هب  هک  یتـقو  مدوب ؛ وا  اـب  مه  نم  دـنیبب و  ار  همطاـف  تشاد  هدارا  تفر و  نوریب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  موـیلا .
لوسر يا  مالس  داب  وترب  و  تفگ : مالسلا  اهیلع  همطاف  داب ، امـش  رب  مالـس  دومرف : داد و  له  یمک )  ) تشاذگ و رَد  يور  تسد  میدیـسر ،

؛ ادخ
ار هفالم  يدایز  همطاف  يا  دومرف : مرادن ، هعنقم  درک  ضرع  موش ؟ لخاد  مهارمه  اب  ایآ  دومرف : وش ، لخاد  تفگ : موش ؟ لخاد  ایآ  دومرف :

؛ درک ار  راک  نیا  همطاف ) ، ) ناشوپب ار  ترس  هداد و  رارق  باجح ) و   ) هعنقم دوخرب  ریگب و 
: دومرف ادخ ، لوسر  يا  مالس  دابوترب  و  تفگ : زین  وا  داب و  وترب  مالس  دومرف : سپس 

اب ِهکره  یلب و  درک  ضرع  مهارمه ؟ نم و  دومرف : وش ؛) لـخاد   ) ادـخ لوسر  يا  یلب  تفگ : يدرک ؟) روج  عمج و  ارتدوخ   ) موش لـخاد 
؛ تساوت

، میدید گنر  درز  خلم ، مکش  دننام  ار  همطاف  يور  ناهگان  میدش ، لخاد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  نم  سپ  دیوگ : رباج 
ببـس  ) یگنـسرگ ادـخ ، لوسر  يا  تفگ : منیبیم ؟ درز  ار  تتروص  ارچ  همطاـف ) يا  : ) دوـمرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 

؛!!) تسا نم  گنر  يدرز 
عیاـض زا  هدـننک  عاـفد  ناگنـسرگ و  هدـننک  ریـس  يا  ایادـخ  تفگ  تشادرب و ) اـعد  هب  تسد   ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
خرس تلاح  هب  ات  دش  ریزارس  همطاف  تروص  تسوپ  هب  نوخ  مدید  مسق  ادخ  هب  دیوگ : رباج  امن ؛ ریس  زین  ار  دمحم  تنب  همطاف  ناگدنوش ،

1 . » دشن هنسرگ  تقو  چیه  همطاف  زور  نآ  زا  دعب  هک  تشگرب  يداعو ،)  ) هنوگ

نآ تیاعر  مدع  دسافم  ناذیتسا و  هفسلف  - 5

هب لسوت  اهنت  تفع ، یفانم  لامعا  دـننام  یعامتجا  هدـسفم  کی  نتخاس  نک  هشیر  يارب  نآ  تیاـعر  مدـع  دـسافم  ناذـیتسا و  هفـسلف  - 5
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یعامتجا لئاسم  زا  کی  چیه  رد  تسین : یفاک  نافرحنم  ندز  هنایزات  دودح و  يارجا 
187 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

بادآ اب  هتخیمآ  یگنهرف  يرکف و  شزومآ  زا  داد  بیترت  ياهعومجم  دیاب  هکلب  داد : دـهاوخن  هدادـن و  ار  بولطم  هجیتن  يدروخرب  نینچ 
لماع کی  ناونع  هب  ار  تازاجم  سپس  ملاس : یعامتجا  طیحم  کی  داجیا  و  یمالـسا : حیحـص  ياهـشزومآ  نینچمه  و  یفطاع : یقالخا و 

. تفرگ رظن  رد  لماوع  نیا  رانک  رد  هدنرادزاب 
رگید لئاسم  هب  دـنکیم و  عورـش  راکانز  ناـنز  نادرم و  هناـیزات  تازاـجم  زا  تسا  تفع  هروس  عقاو  رد  هک  رون  هروس  رد  لـیلد  نیمه  هب 

، یـسومان یگدولآ  هب  دارفا  نتخاس  مهتم  میرحت  ینارچمشچ ، زا  یهن  یمالـسا ، باجح  تیاعر  ملاس  جاودزا  لئاسو  ندروآ  مهارف  دننام 
. دهدیم شرتسگ  ناردام  ناردپ و  هاگتولخ  هب  دورو  ماگنه  هب  نادنزرف  نتفرگ  هزاجا  هرخألاب  و 

. تسا هدرکن  تلفغ  هلأسم  نیا  هب  طوبرم  ياهیراکهزیر  زا  کی  چیه  زا  مالسا  هک  دهدیم  ناشن  نیا 
. دنریگب هزاجا  دنراد  رارق  رسمه  ود  هک  یقاطا  رد  دورو  ماگنه  هب  دنفظوم  ناراکتمدخ 

هداد شزومآ  زین  دنتـسه  ردام  ردپ و  دزن  ًابترم  هک  غلابان  ناکدوک  یتح  دنوشن ، دراو  هزاجا  نودـب  تقو  ره  رد  دـنفظوم  زین  غلاب  ناکدوک 
نودب دنزادرپیم ) تحارتسا  هب  ناردام  ناردـپ و  هک  رهظ  ماگنه  ءاشع و  زامن  زا  دـعب  حبـص و  زامن  زا  لبق   ) تقو هس  رد  لقاال  هک  دـنوش 

. دنوشن دراو  هزاجا 
هروس تایآ 585960  رد   ) ار نآ  ًاحیرص  نآرق  هکنیا  اب  دوشیم و  تیاعر  رتمک  زورما  هنافسأتم  دنچ  ره  تسا  یمالسا  بدا  عون  کی  نیا 

هک دوشیم  هدـید  رتـمک  زین  ماـکحا  ناـیب  اـه و  ینارنخـس  اههتـشون و  رد  تسا : هدرک  ناـیب  تشذـگ ) شخب  نیا  لوا  لـصف  رد   ) هک رون 
رارق یهجوت  یب  تلفغ و  دروم  نآرق  یعطق  مکح  نیا  لـیلد  هچ  هب  تسین  مولعم  و  دوش : ثحب  نآ  هفـسلف  یمالـسا و  مکح  نیا  نوـماریپ 

و دوش : هتفگ  نخـس  نآ  زا  دـیاب  زاب  مینادـب  بحتـسم  ار  نآ  ًاـضرف  رگا  یتح  تسا  مکح  نیا  تیاـعر  بوجو  هیآ  رهاـظ  هچ  رگ  هتفرگ !؟
دنروآیمن رد  لئاسم  نیا  زا  رـس  ناکدوک  هک  دننکیم  رکف  ناشیدناهداس  زا  یـضعب  هچنآ  فالخ  رب  دریگ ، رارق  ثحب  دروم  نآ  تایئزج 

هداعلا قوف  هلأسم  نیا  يور  نالاسگرزب ) هب  دسر  هچ  ات   ) ناکدوک هک  تسا  هدش  تباث  دـنوشیمن  کیراب  روما  نیا  رد  زین  ناراکتمدـخ  و 
دننیبب ار  نآ  تسیابیمن  هک  یئاههرظنم  هب  ناکدوک  دروخ  رب  ناردام و  ناردپ و  يراگنالهس  دوشیم  هاگ  و  دنراد : تیساسح 

188 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
. تسا هدش  یناور  ياه  يرامیب  هاگ  یقالخا و  تافارحنا  همشچرس 

لاـح رد  ناـنآ  هدـهاشم  رما و  نیا  هب  نارداـم  ناردـپ و  یهجوت  یب  رثا  رب  ناـشدوخ  فارتـعا  هب  هک  میدرک  دروخ  رب  يدارفا  اـب  دوـخ  اـم 
دح رـس  رد  ردام  ردپ و  دیدش  توادع  هک  دندوب  هدیـسر  یناور  هدقع  یـسنج و  کیرحت  زا  ياهلحرم  هب  نآ  تامدقم  ای  یـسنج  شزیمآ 

یمالـسا مکح  نیا  تمظع  شزرا و  هک  تسا  اجنیا  دندوب ! هتفر  شیپ  راحتنا  زرم  ات  دیاش  زین  اهنآ  دوخ  و  دوب : هدش  ادیپ  اهنآ  لد  رد  لتق !
. تسا هدرک  ینیب  شیپ  دوخ  ماکحا  رد  شیپ  نرق  هدراهچ  زا  دناهدیسر  نآ  هب  زورما  نادنمشناد  هک  ار  یلئاسم  هک  دوشیم  راکشآ 

نتفرگ هب  تداع  ار  دوخ  نادنزرف  و  دـنریگب : يدـج  ار  لئاسم  نیا  هک  مینک  هیـصوت  ناردام  ناردـپ و  هب  مینادیم  مزال  اج  نیمه  رد  زین  و 
هک یقاطا  رد  درم  نز و  ندـیباوخ  هلمج  زا  ددرگیم  نادـنزرف  کـیرحت  ببـس  هک  يرگید  ياـهراک  زا  نینچمه  و  دـنهدب : دورو  هزاـجا 
. تسا رثؤم  اهنآ  تشونرس  رد  هداعلا  قوف  یتیبرت  رظن  زا  روما  نیا  دننادب  و  دننک : زیهرپ  دراد  ناکما  هک  اجنآ  ات  دنباوخیم  زیمم  ياههچب 
یف یبصلا  هتئرما و  لجرلا  عماجی  نا  مکاّیا و  دومرف : هک  میناوخیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  هکنیا  بلاج 

«1 !. » دینک یسنج  شزیمآ  درگنیم  امش  هب  هراوهگ  رد  یکدوک  هک  یلاح  رد  ادابم  امهیلا : رظنی  دهملا 
دمآ دهاوخ  ًاحورشم  شتایاور  هچب ) روضح  رد  تبراقم   ) زا زیهرپ  لصف  شخب 4  رد 

رگیدمه يارباقآ  مناخ و  شیارآ  - 6
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، تسا یگدنز  ینیریش  همادا و  طرـش  تایرورـض و  زا  درم ، نز و  يارب  تفاظن ، يزیمت و  شیارآ و  رگیدمه  يارباقآ  مناخ و  شیارآ  - 6
؛ تسا اهنآ  تافارحنا  زا  ندرک  يریگولج  يارب  نایاقآ و  هجوت  دروم  رتشیب  هک  ناوناب  يارب  ًاصوصخم 

هنیزه تایرطع  یئوبـشوخ و  هب  ار  دوخ  یگنیدقن  موس  کی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـمآ  ددـعتم  تایاور  رد 
هب تشاد  يزیمت ، تفاظن و  رد  دیکا  شرافس  درکیم و 

189 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
، تشاد تیانع  لیذ  بلاطم  هب  ناوناب  صاخ  ماکحا  نایب  رد  و  « 1  » داد رارق  نامیا  ءزج  ار  نآ  هک  يروط 

. تسین نآ  تیبولطم  رد  یکش  تسارجالا و  مزال  درم  نز و  يارب  شیارآ  تفاظن و  هصالخ  روط  هب 
عدت نا  یغبنی  الو  ةدالق  اهقنع  یف  ّقلعت  نا  ولو  اهـسفن  لطعت  نا  ةأرملل  یغبنی  ال  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) رفعج یبأ  زا  ملـسم ، نب  دمحم  - 1

هچرگا دیامن  لطعم  مورحم و ) تنیز  زا   ) ار دوخ  نز  تسین  راوازس  ۀّنـسم . تناک  ناو  ءانحلاب  ًاحـسم  اهحـسمت  نا  ولو  باضخلا  نم  اهدی 
ریپ و   ) نسم نز  هچرگا  دـیامن و  ّسم  ار  نآ  انح  اب  هچرگا  دزاساهر  باـضخ  زا  ار  شناتـسد  تسین  هتـسیاش  و  دزیوآ ، ندرگ  هب  ياهدـالق 

«2 (. » دشاب
( ًاّسم ءانحلاب  اهـسمت   ) نأ ولو  ءاـضیب  اـهریفاظأ  يرت  نأ  زوجی  ـال  و  ًاـطیخ ، اـهقنع  یف  ّقلعت  نأ  ولو  اهـسفن  لّـطعت  نأ  ةأرملل  زوجی  ـالو  - 2

ریغ یف  ریرحلاو  جابیدـلا  سبل  ةأرملل  زوجی  و  ناطیـشلا ... ، اهیلع  فاخی  ّهنأل  اهـضیح ، یف  اهیدـی  بضخت  الو  ًاحـسم ،) ءانحلاب  اهحـسمت  )
زیاج و  لاجرلا ، یلع  کـلذ  مّرح  و  هیف ، یّلـصتو  بهذـلاب  مّتختت  نأ  زوجی  داـهجلا و  یف  ـالإ  لاـجرلا  یلع  کـلذ  مّرُح  و  مارحإو ، ةـالص 

دـشاب ندرگرب  یخن  نتخیوآ  اب  هچرگا  دنک ) مورحم  ار  دوخ  دشکب و  تسد  شیارآ  تنیز و  زا  و   ) دیامن لطعم  ار  دوخ  هک  نز  رب  تسین 
(، دیامن نیگنرو   ) دنک سم  ار  دوخ  انح  اب  لقا ) ال   ) هچ رگا  دوش  هدید  دیفس  شناتشگنا  تسین  زیاج  و 

، دوشیم هدیسرت  ناطیش  تامدص )  ) زا وا  يارب  اریز  دنکن ، باضخ  ار  دوخ  ضیح  مایا  رد  و 
، داهج رد  رگم  تسا  مارح  نادرم  يارب  اهنیا  اما  تسا ، زیاج  مارحا ، زامن و  ریغ  رد  ریرح  جابید و  سابل  ندیشوپ  نز  يارب  و 

«3 . » تسا مارح  نادرم  يارب  یل  دناوخب و  زامن  الط  رتشگنا  اب  اهنز  تسا  زیاج  و 
ّنإ معن  لاـقف : تبـضتخا ؟ كادـف  تلعج  تلقف : بضتخا ، مالـسلا  هیلع  نسحلا  اـبأ  تیأر  تفگ : مهجلا  نب  نسح  زا  دعـس : نب  دعـس  - 3

كرتب ۀّفعلا  ءاسنلا  كرت  دقلو  ءاسنلا ، ۀّفع  یف  دیزی  اّمم  ۀئیهتلا 
190 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

: تلق ۀئیهت ؟ ریغ  یلع  تنک  اذإ  هیلع  كارت  ام  یلع  اهارت  نأ  كّرسیأ  لاق : ّمث  ۀئیهتلا ، ّنهجاوزأ 
مالـسلا هیلع  نسحلابا  مدـید  ثیدـحلا . ۀـقورطلا ، ةرثک  رعـشلا و  قلح  ّبیطتلا و  فظّنتلا و  ءایبنألا  قالخأ  نم  لاق : ّمث  كاذ ، وهف  لاق : ـال ،

اهنز دنکیم ، دایز  اراهنز  تفع  شیارآاب ) درم   ) ندش هدامآ  انامه  یلب  دومرف : یتشاذـگ !؟ باضخ  موش  تیادـف  متفگ : هتـشاذگ  باضخ 
یتسه وت  هک  تلاح  نآ  رد  ار  نز  يراد  تسود  ایآ  دومرف : سپـس  ار ، تنیز ) و   ) یگدامآ ناشنارهوش  كرت  اـب  دـندومن  كرت  ار  فاـفع 
تسا ءایبنا  قالخا  زا  دومرف : سپس  روط  نامه  مه  وا  سپ  دومرف : هن ، متفگ : ینیبب ،!؟ روآ ) شدنچ  عضو  یگتخیر و  مهب  یمظن و  یب  زا  )

«1 . » ثیدح رخآ  ات  ندش ...  رتسبمه  دایز  وم و  ندیشارت  نتخاس و  وبشوخ  ار  دوخ  ندرک و  تفاظن 
«2 . » دنک وبشوخ  شرسمه  يارب  ار  دوخ  ًامتح  ناملسم  نز  اهجوزل . ۀملسملا  ةأرملا  بیطتل  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریمأ  - 4

ةأرملل یغبنی  الو  سأب . هب  سیل  دومرف : دندرک ؟ لاؤس  اهنز  يارب  الط  لامعتـسا  زا  مالـسلا  امهیلع  نیقداص  زا  یکیزا  ملـسم ، نب  دمحم  - 5
. ۀنسم تناک  ولو  احسم  ءانحلاب  اهحـسمت  نأ  ولو  باضخلا  نم  اهدی  عدت  نأ  اهل  یغبنی  الو  ةدالق . اهقنع  یف  قلعت  نأ  ولو  اهـسفن  لطعت  نأ 
وا رب  تسین  هتسیاش  و  دشاب ، هدالق  کی  نتخیوآ  اب  هچرگا  دیامن ، لیطعت  ندرک  شیارآ  زا  ار  دوخ  نز  يارب  تسین  راوازـس  درادن و  بیع 
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«3 . » دشاب ریپ  هدروخلاس و  هچرگا  انح  رب  تسد  ندیلام  اب  هچرگا  دزاس  اهر  نتشاذگ ، انح  زا  ار  شتسد 
ءاتلسلاف ءاهرملاو ، ءاتلسلا  ءاسنلا  نم  ضغبأل  ینإ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسا  هدمآ  یمقلا  دمحأ  نب  رفعج  خیـش  تایاغلا : باتک  رد  - 6

هک ینز  ءاهرم  دـنکیمن و  باضخ  هک  ینز  ءاتلـس  مرادـن  تسود  ار  ءاهرم  ءاتلـس و  نانز  نم  لحتکت . یتلا ال  ءاهرملاو  بضتخت ، یتلا ال 
4 (. » دیآیمن مشوخ  شیارآ  یب  نانز  زا  یّلک  روطب   ) دشکیمن همرس 

! یئابیز ظفح  تیاور  - 7

، ماگنه دوز  یناوج  يامن  طاشن و  نداد  تسد  زا  ای  سر و  دوز  يریپ  هب  هک ، یناسک  تسا  هدش  هدید  هعماج  رد  یئابیز ! ظفح  تیاور  - 7
! دنتسه ریپ  تیؤر  رظنم و  رد  ناوج و  یّنس  رظن  زا  دنوش و  یم  راتفرگ 

رپ هلمج  زا  رگید  لئاسم  اههد  هنیک و  تداسح و  یحور و  ياـهراشف  يرادـنو و  رقف  هصغ و  مغ و   ) یللع هب  اـنب  صاخـشا  هنوگ  نیا  هتبلا 
؛ دنتفا یم  زور  نیا  هب  يروخ )

. دیآ رب  شاهجلاعم  ددص  رد  دنک و  ادیپ  شدوخ ، رد  ار  يراتفرگ  نیا  تلع  دیاب  یسکره  سپ 
لجر اهیفو  ۀنیدمب  یسیع  یخأ  ّرم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  شردپ  زا  یلع ، نب  رمع  - 1

لاح لک  یلع  ینربخأف  لاق : اهقارف  ّبحا  یّنکلو  ۀحلاص  سأب  اهب  سیلو  یتأرما  هذـه  هَّللا  یبن  ای  لاق : امکنأش ؟ ام  لاقف : ناحیاصتی  ةأرماو 
كاّیاف تلکأ  اذإ  اهل : لاق  معن  تلاق : ًاّیرط ؟ کهجو  ءام  دوعی  نأ  نیّبحتأ  ةأرما  ای  اهل : لاق  ربک . ریغ  نم  هجولا  هقلخ  یه  لاـق : اـهنأش ؟ اـم 
يرهـش هب  یـسیع  مردارب  ًاّیرط . اههجو  داعف  کلذ  تلعفف  هجولا  ءام  بهذ  ردـقلا ، یف  دازف  ردّـصلا  یلع  رثاکت  اذإ  ماعطلا  ّنأل  یعبـشت  نأ 

وا رد  مه  یلاکشا  تسا و  نم  رسمه  نیا  ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ  هدش ؟ هچ  دیسرپ : دنشکیم  دایرف  مهیور  هب  ینز ، اب  يدرم  دید  تشذگ و 
زا ترفن  نیا  تلع   ) دـییوگب نم  هـب  ار  ناـتنایرج  هصـالخ  دوـمرف : موـش ! ادـج  وا  زا  مراد  تـسود  نـم  یلو  تـسا ، هحلاـص  نز  تـسین و 

: دومرف تسا ) هدش  ور  تشز  هتشذگن  وا  زا  یّنس  هکنیا  اب   ) هدش لِگدب  یناوج  رد  نز  نیا  تفگ : تسیچ ؟)
هنیـس رد  هک  یتقو  اذغ  اریز  روخن  ریـس  يدروخ ، اذغ  هاگره  دومرف : یلب ، تفگ : ددرگرب !؟ تیور  بآ  یئابیز و  يرادیم  تسود  نز  يا 

دـش هزاـتو  رت  شیور  درک و  لـمع  روتـسد  نیا  هب  نز  نآ  دوشیم ،) تشز  و   ) دربیم ار  ور  بآ  دـش ، لوـمعم  ردـق  زا  شیب  دـش و  داـیز 
1 !(. » تشگرب شیئابیزو  )

! نایانیبان يارب  تنیز  - 8

ایآ دنیامن ، رگ  هولج  ابیز  ار  دوخ  دنیامن و  شیارآ  رگیدمه  يارب  درم  نز و  هک  دیدرگ  حیرشت  نیـشیپ  لصف  رد  نایانیبان ! يارب  تنیز  - 8
!؟ دننک هچ  نایانیبان  يارب 

هنوگچ انیبان  يارب  نز  تنیز  دـندومن  لاؤس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ینوکـس  - 1
«1 . » تسا نز  یکاپ  زا  نآ  هک  ندرک  باضخ  شوخ و  يوب  لامعتسا ) . ) ۀمسّنلا بیط  نم  ّهناف  باضخلا  ّبیّطلا و  دومرف : تسا ؟

دیامن یم  كرد  ار  نآ  دناوت  یم  هّماش  هوق  اب  درادن و  مشچ  ندید و  هب  يزاین  باضخ  يوب  شوخ و  يوب  مامشتسا  اریز 

یئابیز يارب  وم  لصو  مکح  - 9

لوادتم و يا  هعماجره  رد  نوگانوگ  ياهدتم  اهلدم و  اب  درم  نز و  سنج  يارب  شیارآ  میدـق : نامز  زا  یئابیز  يارب  وم  لصو  مکح  - 9
ایآ هک  تسا  حرطم  لاؤـس  نیا  دروـم  نیا  رد  یلو  دـشاب  هنوـگ  نیا  مه  دـیاب  هـک  میدـش  رکذـتم  مـه  لـبق  ياـهلصف  رد  دوـب  هداـتفا  اـج 

.!؟ هنای دراد  دوجو  هراب  نیا  رد  یتیدودحم 
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هل حلـصی  لاق : لمارقلا ،» اهـسأر  یف  لعجت  ةأرملا  هل  تلق  تفگ : دلاخ  نب  نامیلـس  زا  قالخألا :) مراکم   ) رد یـسربط  لضف  نب  نسح  - 1
سأب الف  اهسفن  رعش  وأ  فوصب  اهرعش  تلصو  نإف  اهریغ ، رعش  نم  ةأرملا  رعش  لصوی  نأ  هرک  و  اهسفن ، ةأرملا  رعش  نم  ناک  امو  فوصلا 

نیا رگا  دومرف : دهدیم ؟) تلاح  رییغت  یئابیز  ياربو  دنکیم  لصو  وم  و   ) دنزیم دنب  يوم  شرـس  رد  نز  متفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  هب .
مـشپ ای  دوخ و  يوم  زا  رگا  سپ  تسا ، هورکم  دـشاب  رگید  نز  يوم  زا  یلو  تسا  زیاـج  دـهدیم  ماـجنا  دوخ  يوم  اـی  مشپ و  زا  ار  راـک 

«3 . » درادن یعنام  دشاب ) تشوگ  لالح  تاناویح  يومو  )
هَّللا لوسر  نأ  نووری : سانلا  نإ  متفگ : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبا  هب  تفگ : یطاباسلا  رامع  - 2

193 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
سیل یل : لاقف  لاق : لمارقلا ؟ رعشلا  یف  لعجتو  طشتمت  یتلا  تلق : معن ، لاقف : لاق : ۀلوصوملاو ، ۀلـصاولا  نعل  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هب هک  دننکیم  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مدرم  ةداوقلاو . ةرجافلا  لاق : ۀلوصوملاو ؟ ۀلـصاولا  امف  تلق : سأب ، اذهب 
، هن دومرف : دنزیم ؟ دنبوم  شیوم  رد  دنزیم و  هناش  هک  ینز  متفگ : یلب ، دومرف : تسا !؟ هدومن  تنعل  هدـنوش ، لصو  هدـنهد و  لصو  نز 

؟ تسیچ هلوصوم  هلصاو و  سپ  متفگ : درادن  یعنام  نآ 
«1 . » دنیوگ ار  يرگ  یجنایم  هدنناسر و  مه  هب  انز ) يارب   ) ار رفنود  دومرف :

ادخ ةداوقلاو . ۀینازلا  ینعی  ۀلـصوتملاو  ۀلـصاولا  هَّللا  نعل  دومرفیم : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابأ  مدینـش  دیوگ : یخرکلا  دایز  نبا  میهاربا  - 3
«2 . » ناسر مهب  ود  راکانز و  ینعی  هلوصوم  هلصاو و  رب  هدرک  تنعل 

ءاسنلاب لاجرلا  نم  نیهبشتملا  هَّللا  نعل  دومرف : هلآو  هیلع  هَّللا  یّلصادخ  لوسر  تفگ : مالـسلا  مهیلع  یلع  زا  شناردپ  زا  یلع ، نب  دیز  - 4
3 . » دنیامن هیبشت  نادرم ، رب  ار  دوخ  هک  ینانز  رب  نانز و  رب  ار ، دوخ  هک  ینادرمرب  دنک  تنعل  ادخ  لاجرلاب . ءاسنلا  نم  تاهبشتملاو 

تروص يوم  ندیچ  مکح  - 10

نع و  اهجوزل ، ۀنیزلا  ةأرملا  دیرت  یـصاونلا  ۀصق  نع  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  تفگ : ریـصب  یبأ  تروص 1 - يوم  ندـیچ  مکح  - 10
تنیز شرهوش  يارب  هک  یناشیپ  يوم  هدـننک  هاتوک  نز  مکح  زا  هّلک . کلذـب  سأب  ال  لاق : کلذ ؟ هبـشأ  ام  فوصلاو و  لـمارقلاو  ّفحلا 

. تسین یعنام  اهنیا  همه  رد  دومرف : نداد ؟ ماجنا  ار  اهنیا  دننام  دـنکیم و  لصو  رگید  مشپ  اب  ندز و  دـنب  يوم  وم و  ندـیچ  زا  دـنک و  یم 
«4»

ال لاق : اههجو ؟ نع  رعشلا  فحتأ  ةأرملا ، نع  هتلأس  درک : ضرع  مالسلا : هیلع  یسوم  شردارب  هب  دیوگیم : شباتک  رد  رفعج  نب  یلع  - 2
تروص يوم  هک  ینز  زا  مدومن  لاؤس  وا  زا  سأب .

194 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
1 (. » درادن یعنام  و   ) تسین یسرت  دومرف : دنیچیم ؟ ار  دوخ 

! نخان نتشاذگ  دنلب  - 11

یم گنر  دننک و  یم  دنلب  یئابیز  يارب  ار  دوخ  ياهنخان  هک  تسا  موسرم  ناگزیـشود  ناوناب و  نایم  اهزورما  نخان ! نتـشاذگ  دنلب  - 11
. تسا هدمآرد  گنهرف  کی  تروص  هب  اهمناخ  يارب  نایرج  نیا  دننز ،

دنیامن و تیاعر  ار  دوخ  یعرـش  لئاسم  ناوناب  رگا  تسا  حضاو  رپ  دراد ، یمکح  هچ  مالـسا  رظن  زا  راک  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  الاح 
دنلب دوخ  مکح  اما  درادـن  یعنام  دوشن ، اه  نخان  هب  لسغ  ای  وضو  بآ  ذوفن  زا  عنام  هک  دـنیامن  كاپ  ار  اه  نخان  گنر  زاـمن ، تاـقوا  رد 

. دیئامرف هجوت  لیذ  تیاور  هب  تسیچ !؟ نخ  ان  ندرک 
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نم نکرتأ  ءاـسّنلل  مکریفاـظأ و  اوّصق  دوـمرف : نادرم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  مالـسلا ، هیلع  قداـص  ماـما  زا  ینوـکس 
ات دـیریگنو   ) دـینک كرت  ار  ناتیاه  نخان  ندـیچ ) : ) دومرف نانز  هب  دـینک و  هاتوک  ار  ناتیاه  نخان  ّنکل . نیزأ  ّهناف  ّنکریفاظأ )  ) ّنکرافظأ

2 . » تسا رتشخب  تنیز  ناتیارب  نآ  اریز  دوش ) دنلب 

! دیسرپب مناخ  يوم  تیفیک  زا  - 12

هجوت دروم  رتشیب  شیاه  مادنا  زا  یضعب  اما  دراد  ار  دوخ  صاخ  تیباّذج  اًلک  ناوناب ، لکیه  تخیر و  دیسرپب ! مناخ  يوم  تیفیک  زا  - 12
. دش لئاق  دایز  تیمها  نآ  يامن  يارب  دیاب  هک  تسا  ناوناب  يوم  اهنآ ، زا  یکی  هک  تسا 

رعـشلا ّناف  اههجو ، نع  لأسی  امک  اهرعـش  نع  لأسیلف  ةأرملا  جوزتی  نأ  مکدحأ  دارأ  اذإ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
، اریز دسرپ ، یم  شیور  زا  هک  هنوگنآ  دـسرپب  شیوم  تیفیک )  ) زا دـیامن ، جاودزا  ینز  اب  تساوخ  امـش  زا  یکی  تقوره  نیلامجلا . دـحأ 

زا یکی  وم 
195 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

1 (. » تسیئابی زا  یکی  و   ) نیلامج

!! داماد هب  مارتحا  - 13

زا درکیم ! نهپ  وا  ریز  ار  شیابع  دشیم و  دنلب  داماد  مارتحا  هب  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  داماد !! هب  مارتحا  - 13
تحار مرهاوخ  ای  مرتخد  تهج  زا  ار  ملایخ  و   ) هدرک ظـفح  ارم  يوربآ  وا  دومرف : دـنتفرگ ) هدرخ  اـی  و   ) دـندومن لاؤس  هراـب  نیا  رد  ماـما 

؛ تسا مارتحإلا  مزال  همه  يارب  داماد  هفسلف  نیا  يور  تسا  هدرک  مک  ار  مجرخ  و  هدومن )
تعیبط و زا  اه  یـضعب  دننام  هکنیا  رگم  تشاد ، دهاوخ  یهباشم  راتفر  شلایع  اب  مه  وا  دوش : هتـشاذگ  مارتحا  داماد  هب  رگا  هکنیا  رگید  و 

دیامن یفنم  تشادرب  هدرک و  هدافتساءوس  لایع  هداوناخ  مارتحا  زا  هک  دشاب  یند  تسپ و  مدآ  داهن ،
هتخا یلع  وأ  هتنبا  یلع  هنتخ  هاتأ  اذإ  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ناک  دومرف : ترضح  نآ  مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  وبأ  ات  بیعش  نب  حون  - 1
امهیلع نیـسح  نب  یلع  ماما  يرهاوخ  ای  يرتخد  داماد  هک  یتقو  ةروعلا . رتس  ۀـنؤملا و  یفک  نمب  ًابحرم  لوقی : ّمث  هسلجأ  ّمث  هادر  هل  طسب 

وربآ راد و  هدهع  ار  جرخ  هک  یـسک  دمآ  شوخ  دومرفیم : سپـس  دیناشنیم  نآ  يور  درکیم و  نهپ  وا  ریز  ار  شیادر  دمآیم  مالـسلا ،
2 . » دیناشوپ ار 

تایهنم زا  یتمسق  شخب 4 

تبراقم تاهورکم 

هراشا

كرابم رظن  زا  تبسانم  نیدب  یبلاطم  زین  هتـشذگ  ياهشخب  رد  هکنیا  اب  دوشیم ، نایب  هعونمم  ياهراک  زا  یـضعب  تایاور  شخب  نیا  رد 
نیا اب  هک  دمآ  دـهاوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یلک  تاروتـسد  تیاور  باتک  رخآ  رد  تشذـگ و  یمارگ  ناگدـنناوخ 

. دنرگیدکی لّمکم  شخب ،
؛ تسا هورکم  یتشک  رد  هجوز  اب  يرتسبمه  - 1

؛ ندش رتسبمه  هلبق  هب  تشپ  هلبق و  هب  ور  تسا  هورکم  و  - 2
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؛ مدرم يروبع  هار  نایم  رد  - 3
؛ داز ردام  نایرع  تخل و  - 4

؛ لسغ زا  لبق  مالتحا  زا  دعب  - 5
؛ بورغ عولط و  رد  باتفآ  ندش  درز  ماگنه  - 6

؛ راد هیآ  رتشگنا  اب  عامج  - 7
، يرادراب مایا  رد  - 8
؛ باضخ لاح  رد  - 9

؛ باتفآ عولط  ات  رجف  عولط  نیبام  - 10
قفش بورغ  ات  باتفآ  بورغ  ماگنه  - 11

. یگتفرگ هام  زور  رد  - 12

. یگتفرگ باتفآ  زور  - 13
. درز داب  خرس و  داب  هایس و  داب  ندیزو  بش  ای  زور  رد  - 14

. هلزلز تاقوا  رد  - 15
. تیم لسغ  زادعب  - 16

!. رپ هدعم  اب  تبراقم  - 17
یئامرفب هعلاطم  یتآ  ياهلصف  رد  ار ، اه  نآ  رب  هوالع  الاب و  تاهورکم  تایاور 

 .. هایس و داب  ندیزو  ماگنه  - 1

نم تقو  یف  عامجلا  هرکی  له  متفگ : مالسلا  هیلع  رفعج  یبأ  هب  تفگ : شردپ  زا  ملاس ، نبا  نمحرلا  دبع  هایـس و ..  داب  ندیزو  ماگنه  - 1
يذـلا مویلا  یفو  قفـشلا ، بیغم  یلإ  سمـشلا  بیغم  نمو  سمـشلا  عولط  یلإ  رجفلا  عوـلط  نیب  اـم  معن  لاـق : ـالالح ؟ ناـک  نإو  تاـقوالا 
حیرلاو ءارمحلا ، حـیرلا  ءادوسلا و  حـیرلا  اـهیف  نوکت  یتـلا  ۀـلّیلاو  مویلا  یفو  رمقلا ، اـهیف  فسکنی  یتـلا  ۀـلّیلا  یفو  سمـشلا ، هیف  فسکنت 

رمقلا اهیف  فسکنا  ۀلیل  یف  هئاسن  ضعب  دنع  هلآو  هیلع  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  تاب  دقلو  ۀلزلزلا . اهیف  نوکت  یتلا  ۀلّیلاو  مویلا  یفو  ءارفـصلا ،
یف کنم  اذه  ضغبلا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ای  هل : تلاقف  حبـصأ ، یتح  اهریغ  یف  هنم  نوکی  ام  ۀـلّیلا  کلت  یف  نکی  ملف 

: لاقف هباتک  یف  ًاماوقأ  هَّللا  ّریع  دقو  اهیف ، وهلأو  ذذلتأ  نأتهرکف  ۀلّیلا  هذه  یف  ترهظ  ۀیالا  هذه  نکلو  ال  لاق : ۀلّیلا ؟ هذه 
: مالسلا هیلع  رفعج  وبأ  لاق  مث  نوقعصی » هیف  يذلا  مهموی  اوقالی  یتح  مهرذف  موکرم * باحس  اولوقی  ًاطقاس  ءامسلا  نم  ًافسک  اوری  نإو  ) »
؟ دـشاب لالح  هچرگا  دراد  تهارک  تاقوا  زا  یتقو  رد  عامج  ایآ  ّبحی . ام  کـلذ  هدـلو  یف  يریف  ادـلو  قزریف  دـحأ  عماـجی  ـال  هَّللا  میأو 

هام بش  و  یگتفرگ ، باتفآ  زور  و  قفـش ، یخرـس )  ) ندـش بیاغ  ات  باـتفآ  بورغ  زا  و  باـتفآ ، عولط  اـت  رجف  عولط  نیباـم  یلب ، دومرف :
، دشاب هلزلز  نآ  رد  هک  یبش  دزوب ، درز ، داب  خرس و  داب  هایس و  داب  نآ  رد  هک  يزورو  بش  رد  و  یگتفرگ ،

، دشیم ًالومعم  هک  يراک  بش ، نآ  رد  دیباوخ و  شیاهنز  زا  یکی  دزن  دوب ، هتفرگ  هام  هک  یبش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
زا  ) یتحاران زا  بش  نیا  رد  ینادرگ  ور  نیا  ببس  ایآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : شمناخ  دیسر ، ارف  حبص  ات  دشن 

دنوادخ هک  یلاح  رد  مشاب  ینارذگ  شوخ  تذل و  لوغشم  متشادن  شوخ  نم  تشگ  رهاظ  بشما  هناشن  نیا  نکلو  هن ، دومرف : دوب !؟ نم )
اهنآ و   » تسا هدومن  تمذم  هراب  نیا  رد  نآرق )  ) شباتک رد  ار  یماوقا 

لاح تسا ، یمکارتم  ربا  نیا  دنیوگیم : دنکیم ، طوقس  ناشباذع ) يارب   ) نامسآ زا  ياهراپ ) ای   ) یگنس هعطق  دننیبب  رگا  دنجوجل ) نانچ  )
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«. دنیامن تاقالم  ار  دوخ  گرم  زور  ات  نک  اهر  ار  اهنآ  سپ  تسا  نینچ  هک 
هدیسر وا  هب  مه  ربخ  نیا  هدومن و  یهن  ادخ  لوسر  هک  یئاهزور  نیا  رد  یسک  رگا   ) دنگوس ادخ  هب  و  دومرف : مالسلا  هیلع  رفعجوبا  سپس 

، دوش دنزرف  ياراد  دیامن و  عامج  تسا )
200 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

1 . » دنیبیمن دراد ، تسود  هچنآ  شدنزرف  نیا  رد 

! هام راهچ  زا  شیب  تبراقم  كرت  - 2

قح نیا  ینعی  دشاب  هتشاد  یسنج  شزیمآ  شمناخ ، اب  هام  راهچ  ره  رد  دیاب  درم  مالسا ، تعیرـش  رد  هام ! راهچ  زا  شیب  تبراقم  كرت  - 2
ار دوخ  قح  دـیامن و  تیاکـش  عرـش  مکاح  هب  دـناوت  یم  مناخ  دـنک ، یچیپرـس  قح  نیا  يادا  ماـجنا و  زا  رهوش  رگا  تساـهمناخ  یعرش 

. دیامن رظن  فرص  شدوخ  قح  زا  دهاوخن و  شدوخ  مناخ  هک  نیا  رگم  قالط ،! ای  تبراقم ، دهاوخب ،
ۀنّـسلاو ال رهـشألا  اهنع  کسمیف  ۀـباشلا  ةأرملا  هدـنع  نوکت  لجرلا  نع  هلأـس  هنا  مالـسلا ،) هیلع   ) اـضرلا نسحلا  یبأ  زا  ییحی ، نب  ناوفص 

اههام دراد و  یناوج  نز  هک  يدرم  مکح  زا  دومن : لاؤس  وا  ًاـمثآ !؟ کـلذ  یف  نوکی  ۀبیـصم  مهل  نوکی  اـهب  رارـضإلا  دـیری  سیل  اـهبرقی 
راکهانگ راک  نیا  اب  ایآ  تسا ، هدش  دراو  اهنآ  يارب  یتبیصم  هکلب  درادن  ار  وا  هب  ندز  ررـض  دصق  دنک و  یمن  تبراقم  وا  اب  یلاس  هکلب ) )
دوشیم راک  هانگ  دـیامن ، كرت  ار  وا  هام  راهچ  هاگره  اهنذاب » نوکی  نا  الإ  . » کلذ دـعب  امثآ  ناک  رهـشأ  ۀـعبرأ  اهکرت  اذإ  دومرف : تسا ؟

2 . » نز دوخ  هزاجا  اب  رگم 

! رسمه هب  یهجوت  یب  هانگ  - 3

ارسمرح دوخ  يارب  نادرم  زا  یهورگ  تسا ، موسرم  مه  زونه  یبرع  ياهروشک  رد  رسمه ! هب  یهجوت  یب  هانگ  - 3
201 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

هب مناخ  نآ  دـنک و  یهجوت  یب  اهنآ  زا  یکی  هب  درم  نایم  نیا  رد  رگا  دـنروآ ، یم  دوخ ، يارب  یمئاد  نز  راهچ  لـقا  دـح  هداد و  لیکـشت 
.!؟ تسیچ شمکح  دتفیب ، تیصعم 

اهنآ اب  دروآ و  درگ  ینانز  سکره  هیلع . مثإلاف  ئش  ّنهنم  ینزف  حکنی  ام ال  ءاسنلا  نم  عمج  نم  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) هَّللا دبع  یبأ  زا  - 1
«1 . » تسوا ندرگ )  ) رب شهانگ  سپ  دنک ، انز  اهنآ  زا  یکی  دهدن و  ماجنا  یسنج  لمع 

باذع هلهأ . نع  لجرلا  بزع  لوبلاو و  ۀمیمنلا  نم  نوکی  ربقلا  باذع  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  زا  شدج  زا  شردپ  زا  یلع ، نب  دـیز  - 2
2 . » دشابیم شنز ، زا  درم  نتسج  يرود  زا  ندرک و  لوب  هداتسیا )  ) ینیچ و نخس  زا  ربق 

! رُپ مکشاب  یکیدزنرطخ  - 4

لوخد نلتق : امبر  ندبلا و  نمدهی  ۀثالث  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  - 1 ُرپ ! مکشاب  یکیدزنرطخ  - 4
، دشُکیم اسب  يا  دشکیم و  يدوبان ) یهابتو و   ) یناریو هب  ار  ندب  زیچ  هس  زئاجعلا . حاکن  و  ءالتمإلا ، یلع  نایشغلا  و  ۀنطبلا ، یلع  مامحلا 

، ندرک مامح  رپ  مکش  اب  - 1
، ندرک یکیدزن  رپ  مکش  اب  - 2

«3 . » ریپ نز  اب  جاودزا  - 3
امبر ندبلا و  نلزهی  ۀثالث  دومرف : تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبا  زا  تفگ : نساحملا )  ) رد یقربلا  هَّللا  دبع  یبأ  نب  دمحأ  - 2
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گرم ماک  هب  اسب  يا  دنکیم و  ناوتانو )  ) رغال ار  ندب  زیچ  هس  زئاجعلا . حاکنو  ءالتمإلا ، یلع  نایـشغلا  و  ۀنطبلا ، یلع  مامحلا  لوخد  نلتق 
«4 . » ریپ نانز  اب  جاودزا  و  ج - ندرک ، یکیدزن  رپ  مکش  اب  ب - ندرک ، مامح  رپ  مکش  اب  فلا - دربیم 

، ۀنطبلا یلع  مامحلا  لوخدو  باغلا ، دیدقلا  لکأ  نلتق : امبر  ندـبلا و  نمدـهی  ثالث  تسا : هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  - 3
. زئاجعلا حاکنو 

نیب زا  ار  ندب  زیچ  هس  ءالتمالا . یلع  ءاسنلا  نایشغ  و  يدنواهنلا ، قاحسإ  وبأ  هیف  داز  و 
202 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

قاحـسا وبا   ) ندومن جاودزا  ریپ  نز  اب  و  نتفر ، مامح  هب  رپ  مکـش  اب  هدـنام ، هتفرگوب و  تشوگ  ندروخ  دـنکیم ، دوباـن  اـسب  يا  دربیم و 
1 . » رپ مکشاب  نانز  اب  تبراقم  و  تسا ) هدرک  هفاضا  يدنواهن 

نیکمت مدع  يارب  يریگ  هناهب  - 5

«1 . » رپ مکشاب  نانز  اب  تبرا 
هداد و رارق  هناهب  ار  زامن  ندناوخ  یسدقم ، هکشخ  ای  رهوش و  هب  یلیم  یب  رثا  رد  ناوناب  اهتقو  یضعب  نیکمت  مدع  يارب  يریگ  هناهب  - 5
راک و نیا  ببـس  هب  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دنروآ ، لمع  هب  تعنامم  رهوش  تبراقم  زا  ات  دـننکیم  ینارذـگ  تقو  ای  و  دـنهدیم ، لوط 

. دنریگیم رارق  خیبوت  تمذم و  دروم  جوز ، یتیاضران 
هب ّنکجاوزأ . نعنمتل  ّنکتالـص  ّنلوطت  ـال  ءاـسنلل : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  زا  ریـصب : یبأ  - 1

«2 . » دیروآ لمع  هب  تعنامم  ناتنارهوش  یکیدزن )  ) زا ات  دیهدن  لوط  ار  زامن  دومرفاهنز :
: اهل لاقف  ۀـجاحلا  ضعبل  هلآو ) هیلع  هَّللا  یلـص   ) هَّللا لوسر  تتأ  ةأرما  ّنا  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  یـسانکلا ، سیرـض  زا  - 2

سعنی یتح  هفوست  لازت  الف  ۀـجاحلا  ضعبل  اهجوز  اهوعدـی  یتلا  ةأرملا  لاق : هَّللا ؟ لوسر  ای  تافوسملا  ام  و  تلاق : تافوسملا ، نم  کـلعل 
يارب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیپ  ینز  انامه  اهجوز . ظقیتسی  یتح  اهنعلت  ۀـکئالملا  لازت  ـال  یتلا  کـلتف  ماـنیف  اـهجوز 

وا شرهوش  هک  ینز  دومرف : ادخ ، لوسر  يا  تسیچ  تافوسم  درک  ضرع  یتافوسم »  » زا وت  دیاش  دومرف : نز  نآ  هب  دمآ ، شتجاح  یضعب 
و  ) دربب باوخ  ار  درم  اـت  دزادـنیب ) شوگ  تشپ  هب  و   ) ـالاح ـالاح  دـیوگب  یه  وا  دـناوخب و  نآ ) ریغ  یـسنج و  شزیمآ   ) راـک ضعب  هب  ار 

3 !. » دوش رادیب  باوخ  زا  شرهوش  ات  دننک  یم  نعل  ار  وا  ناگتشرف  مادم  هک  تسینز  وا  سپ  دوشن ) فرطرب  شزاین 

! تبراقم ماگنه  ندز  فرح  تهارک  - 6

داـیز ندز  فرح  اـهنآ  هلمج  زا  میربـخ ، یب  نآ  زا  هدـشن و  ناـیباهزیچ  یلیخ  تمکح  تلع و  تبراـقم ! ماـگنه  ندز  فرح  تـهارک  - 6
دقعنم هفطن  لاـح  نآ  رد  دـشابن و  شودـخم  اـهتیاور  نآ  دانـسا  رگا  تسا ، هدـش  حرطم  تاـیاور  ضعب  رد  هک  تسا  يرتسبمه  ماـگنه 

هفطن داقعنا  زا  نوگانوگ  لیاسو  اب  هک  اه  نامز  نیا  رد  یلو  دراذگب  رثا  نینج  يور  یکیزیف ، تالاعفنا  لعف و  رثا  رد  تسا  نکمم  ددرگ ،
دنیامنن يریگولج  رگا  یلب  تسین ، ینارگن  ياج  تسا و  یفتنم  مه  تهارک  نیا  دش ، دـنهاوخن  راد  هچب  نیقی  روطب  دـننکیم و  يریگولج 

. دننک تیاعر  ار  طایتحا  بناج  دیاب 
. دییامرف هجوت  لیذ  ثیداحا  هب  دروم  نیا  رد 

فرح زا  دیزیهرپب  سرخلا . ثروی  ّهناف  نیناتخلا  یقتلم  دـنع  مالکلا  اوّقتا  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  وبأ  تفگ : نانـس  نب  هَّللا  دـبع  - 1
«1 !. » دوش یم  هچب )  ) یلال ثعاب  نوچ  نز  اب  یکیدزن  عقوم  ندز 

: دومرف یهانملا - ثیدح  رد  مالسلا - مهیلع  شناردپ  زا  قداص : ماما  زا  دیز : نب  نیسح  - 2
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هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دلولا . سرخ  هنم  نوکی  لاق  و  ۀـعماجملا ، دـنع  مالکلا  رثکی  نأ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یهن 
«2 . » دوش یم  لال  هچب  راک  نآ  زا  دومرف : تبراقم و  عقوم  ندز  فرح  دایز  زا  دومن  یهن  ملس  هلآ و 

عامجلا دنع  مّلکتت  یلع ال  ای  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبن  تیصو  رد  يردخ  دیعـس  یبأ  زا  شدنـساب  و  - 3
ندوب لال  زا  دیوش : راد  هچب  هفطن ) نآ  زا   ) رگا هک  نزن  فرح  عامج  ماگنه  یلع  يا  سرخا . نوکی  نأ  نمؤی  دلو ال  امکنیب  یضق  نإ  ّهناف 

اذإ دومرف  ۀئامعبرألا - ثیدح  رد  مالسلا - هیلع  یلع  زا  شدنساب  لاصخ  رد  قودص  خیش  - 4 « 3 !. » دیتسین ناما  رد  هچب ) )
204 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

هرکی و ام  يری  هلعلف  هتأرما  جرف  نطاب  یلإ  مکدـحأ  نرظنی  ال  سرخلا ، ثروی  کلذ  دـنع  مالکلا  ّناف  مالکلا  ّلـقیلف  هتجوز  مکدـحأ  یتأ 
یلال ببـس  ندز  فرح  ماگنه  نآ  رد  اریز  دنز  فرح  مک  دوش :) رتسبمه  هک   ) تفر شمناخ  دزن  هب  امـش  زا  یکی  تقو  ره  یمعلا . ثروی 

«1 . » ددرگ یم  یئانیبان  ببس  دنیب و  یم  درادن : تسود  هک  ار  هچنآ  اسب  يا  دنکن : هاگن  مناخیسنج  مادنا  نطاب  هب  دوشیم : هچب ) )

باضخ لاح  رد  یکیدزن  - 7

نیا رد  نوچ  دیامن  تبراقم  شیوخ  لایع  اب  تسا  هورکم  دـنکیم ، باضخ  ار  دوخ  شیر  رـس و  هک  يدرم  باضخ  لاح  رد  یکیدزن  - 7
اب رگا  یلو  دـیآ ! راـبب  شورف  دوخ  مه  دریگیم و  رارق  ناـینج  تیذا  رازآ و  دروم  مه  دوـش ، دـلوتم  تبراـقم  نآ  زا  ياهچب  رگا  تروـص 

. تسین ینارگن  ياج  دوش  يریگولج  هچب  ندمآ  دوجو  هب  زا  هریغ  هلول و  نتسب 
عماجی ـال  مل  كادـف  تلعج  تلق : بضتخملا  عماـجی  ـال  دومرفیم : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  اـبأ  مدینـش  تفگ : کـلملا  دـبع  نب  عمـسم  - 1

رد وا  نوچ  دومرف : ارچ ؟ موش  تیادف  متفگ : دنکن ،! یکیدزن  شرـسمه ) اب  راذـگانح  و   ) راد باضخ  درم  رـضتحم . ّهنأل  لاق : بضتخملا ؟
عماجی ال  دومرفیم : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  ابأ  مدینـش  تفگ : کلملا  دـبع  نب  عمـسم  زا  نابأ  - 2 « 2 . » تسا ناـیرپ ) ناـینج و   ) تفآ رطخ 

عامج هدـننک  باضخ  مدیـسرپ : بجعت ) اب  !، ) دـنکن یکیدزن  دوخ ) نزاب   ) راد باضخ  ال . لاقف : بضتخملا !؟ عماجی  ال  تلق : بضتخملا ،
عماجت ـال  دومرف : شناتـسود  زا  يدرم  هب  ترـضح  نآ  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  بنیز  یبأ  نب  لیعامـسإ  - 3 « 3 . » هن دومرف : دـنکن !؟

دوجو هب  ياهچب  رگا  اریز  نکن  یکیدزن  ترـسمه  اب  نتـشاذگ ، باضخ  ماگنه  ًاثّنخم . ناک  ًادـلو  َْتقِزُر  ْنا  ّکنإف  بضتخم  تنأو  کلهأ 
طاول و   ) شورف دوخ  دیآ 

205 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
لاح رد  نز  درم و  نکلو  ۀبضتخم  ةأرما  عماجت  الو  ًابضتخم ، لجرلا  عماجی  نکلو ال  دومرف .. : یثیدح  نمض  رد  - 4 « 1 . » دوش یم  هدنهد )

«2 . » دنیامنن عامج  رگیدمه ، اب  باضخ 

هچب روضح  رد  تبراقم  - 8

زکرمتم و شزغم  يایاوز  لد و  حول  رد  دـنیبب  ار  هچره  ذـفان و  دـشاب ، مه  کچوک  یلیخ  هچ  رگا  هچب  هاـگن  هچب  روضح  رد  تبراـقم  - 8
رد تهج  نیدـب  تشاد ، دـهاوخ  یمهم  ریثأـت  راذـگ و  رثا  وا  تاـیقالخا  یگدـنز و  رد  ندـش ، گرزب  زا  سپ  اهدـعب ، هک  دـیامنیم  تبث 

. تسا هدش  دراو  ددعتم ، تایاور  هچب ، نامشچ  ربارب  رد  یشزیمآ  یسنج و  ياهراتفر  زا  زیهرپ  يارب  ًادیکا  مالسا  تاروتسد 
کلذ ّناف  ّیبص  تیبلا  یف  هتیراج و  هتأرما و ال  لجرلا  عماجی  ال  دومرفیم : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابأ  مدینش  تفگ : شردپ  زا  دشار  نبا  - 1

رد هچب  نآ   ) يراک انز  ثعاب  لمع  نیا  نوچ  دـنکن  یکیدزن  دوخ  زینک  نز و  اب  دـشاب  هناخ  رد  ياهچب  هک  یلاح  رد  درم  انزلا . ثروی  امم 
دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  شردپ : زا  دـیز : نب  نیـسح  - 2 « 3 . » دوشیم هدنیآ )

ناک ًامالغ  ناک  نا  ًادبا  حلفأ  ام  امهسفنو  امهمالک  عمـسیو  امهاری  ظیقتـسم  ّیبص  تیبلا  یفو  هتأرما  یـشغ  اًلجر  ّنا  ول  هدیب  یـسفن  يذلاو 
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. مدخلا جرخأو  روتّـسلا  یخرأو  بابلا  قلغأ  هلهأ  یـشغی  نا  دارأ  اذإ  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ناکو  ۀـیناز ، تناک  ۀـیراج  وأ  ًایناز 
رادیب ياهچب  هک  یلاحرد  دیامن  یکیدزن  شرـسمه  اب  هک  يدرم  دباییمن  تاجن  تسوا  تردق )  ) تسد رد  نم  ناج  هک  یـسک  هب  دنگوس 

رگا هدننک و  انز  دشاب  رسپ  رگا  دونشب ، ار  ناشندز  سفن  سفن  و  هناقشاع ) ياهراتفگ  و   ) نتفگ نخس  دنیبب و  ار  ود  نآ  دشاب و 
206 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

هتـسب و ار  رد  تشادرـسمه  اب  تبراقم  هدارا  تقو  ره  مالـسلا  امهیلع  نیدـباعلا ) نیز  ماما   ) نیـسح نب  یلع  دوش ، هدـنهد  اـنز  دـشاب  رتخد 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم  - 3 « 1 . » درکیم نوریب  ياهناهباب )  ) ار ناراکتمدخ  هدـنکفا و  ار  اههدرپ 

تعماجم دـیریگب ، دای  غالک  زا  ار  تلـصخ  هس  هرذـح . و  قزرلا ، بلط  یف  هروکب  و  دافـسلاب ، هراتتـسا  لاـصخ : ثـالث  بارغلا  نم  اومّلعت 
یلع اهدفـسی  لحفو  ۀمیهب  یلع  ّرم  مالـسلا  هیلع  ًاّیلع  ّنا  دیوگ : ینوکـس  - 4 « 2 . » ار يرایـشوه  و  قزر ، بلط  رد  يزیخ  حبـص  و  یناهنپ ،

ّالا رکنملا ، نم  وه  نوعنصی و  ام  اوعنصت  نا  یغبنی  ّهنا ال  لاقف : نینمؤملا ؟ ریمأ  ای  کلذ  تلعف  مل  هل : لیقف  ههجوب  هنع  ضرعأف  قیرطلا  رهظ 
يریگتفج مه ) اـب  هداـمو  رن   ) ناوـیح ود  هک  درک  رذـگ  یهار  هب  مالـسلا  هـیلع  یلع  اـنامه  ةأرما . ـال  لـجر و  هاری  ـال  ثـیح  هوراوـت  نأ 

!؟ يدرک ار  راک  نیا  ارچ  نانمؤم  ریما  يا  دنتفگ : دنادرگ ، ار  دوخ  يور  ترـضح  دندوب ) هدیناسر  مهب  يریگ  تفج  يارب  ای  ، ) دـندرکیم
ار نآ  ینز  درم و  هک  دیناشوپب  یئاج  رد  هکنیا  رگم  تسا  تارکنم  زا  راک  نیا  نوچ  دیهد  ماجنا  يراک  اهنآ  دـننام  تسین  راوازـس  دومرف :

هللا یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  امهیلع  شناردپ  زا  اضر : ماما  زا  يرفعجلا : رفعج  نب  نامیلس  - 5 « 3 (. » ددرگ اهنآ  کیرحت  ببس  ات   ) دنیبن
غالک زا  ار  تلـصخ  هس  هرذح . و  قزرلا ، بلط  یف  هروکب  و  دافـسلاب ، هراتتـسا  اثالث : الاصخ  بارغلا  نم  اومّلعت  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و 

شردپ زا  ریدس : نب  نانح  - 6 « 4 (. » ار طایتحا  بناج  تیاعر  و   ) يرایشوه و  قزر ، بلط  رد  يزیخ  حبصو  یناهنپ ، تعماجم  دیریگب ، دای 
درم انزلا . ثروی  امم  کلذ  ّناف  ّیبص ، تیبلا  یفو  هتیراج  الو  هتأرما  لجرلا  عماجی  ـال  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  مدینـش  تفگ :

. دش دـهاوخ  هدـنیآ ) رد  هچب  نآ   ) يراک انز  ثعاب  لمع  نیا  نوچ  دـنکن  یکیدزن  دوخ  زینک  نز و  اب  دـشاب  هناخ  رد  ياهچب  هک  یلاح  رد 
207 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ  « 5»

ۀهارک هَّللا  لوسر  نبا  ای  تلق : کلاح  فصی  نأ  نسحی  ّیبص  كاری  ثیح  عامجلا  كاّیا و  دومرف : مالسلا  هیلع  رفعج  وبأ  دیوگ : رباج  - 7
دناوتیم تسا و ) مهف  زیچ   ) هک ياهچب  لباقم  رد  اداـبم  روجفلا . قسفلا و  یف  ًاـملع  ةرهـش  ناـک  ًادـلو  تقزُر  نا  کـّناف  ـال  لاـق : ۀعنـشلا ؟

: دومرف تسا !؟ مارحو )  ) يدب تهارک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  متفگ : دییامن  عامج  دیامن ، نایب  ار  وت  تالاوحا 
مالسلا هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  نع  ریصب : یبأ  - 8 « 1 . » ددرگیم امن ) تشگنا  و   ) روهـشم روجف  قسف و  رد  دیآ  دوجو  هب  يدـنزرف  رگا  هکلب  هن 

. ۀیهارک دشا  کلذ  هرکی  ناک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّناف  کیلا  رظنی  ّیبصو  کلهأ  عماجت  نا  كاّیا  دومرف : ترـضح  نآ 
تهارک راک  نیا  زا  تدش  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ  دنکیم  هاگن  امـش  هب  ياهچب  هک  ینک  یکیدزن  تلایع  اب  ادابم 

یف یبصلا  هتئرما و  لجرلا  عماجی  نا  مکاّیا و  دومرف : هک  میناوخیم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  - 9 « 2 . » تشاد
«3 !. » دینک یسنج  شزیمآ  درگنیم  امش  هب  هراوهگ  رد  یکدوک  هک  یلاح  رد  ادابم  امهیلا : رظنی  دهملا 

یتشک رد  - 9

یتالکـشم شدـمایپ  اریز  تسا  هورکم  لمع  نیا  ماجنا  دراد ، ناکما  یـسنج  شزیمآ  هک  دـشاب  یتولخ  ياج  یتشک  رد  رگا  یتشک  رد  - 9
!!. چیه هک  شلمع  تسا  راد  هدنخ  شتبحص  ًاساسا  درادن ، دوجو  یبسانم  ياج  رگا  اما  هریغ  ندرک و  لسغ  لیبق  زا  دراد 

«4 . » نکن عامج  یتشک  رد  و  ۀنیفسلا ، یف  عماجت  الو  دومرف : ادخ  لوسر  - .... 1

! مالتحا زا  دعب  تبراقم  - 10
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راردا لقا  دـح  هکنیا : رگم  تسا  هورکم  ندـش  رتسبمه  دوخ  لایع  اب  ندرک ، لسغ  زا  شیپ  مالتحا و  زا  دـعب  مالتحا ! زا  دـعب  تبراقم  - 10
. دیوشب ار  دوخ  هدومن و 

نم لستغی  یتح  ملتحا  دق  ةأرملا و  لجرلا  یشغی  نا  هرکی  و  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : نسحلا  نب  دمحم  - 1
نز اب  ندرک ، لسغ  زا  لبق  مالتحا و  زا  دـعب  درم  تسا  هورکم  و  هسفن . الإ  ّنمولی  الف  ًاـنونجم  دـلولا  جرخف  لـعف  ناـف  يأر  يذـلا  همـالتحا 
زا ورمع  نب  دامح  - 2 « 1 . » دیامنن خیبوت ) و   ) تمذم ار  یـسک  دوخ  زج  دیآ ، نوریب  هناوید  هچب  درک و  ار  راک  نیا  رگا  دیامن ، عامج  دوخ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیصو  هک  ینالوط  ثیدح  رد  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  زا  شدج  زا  شردپ  زا  دمحم  نبرفعج 
الف ًانونجم  دـلولا  جرخ  کلذ و  لعف  ناف  مالتحإلا ، نم  لستغی  یتح  ملتحا  دـقو  هلهأ  لجرلا  یتأی  نأ  هرک ...  دومرف : درکیم : نایب  ار  ملس 
دوخ نزاب  ندرک ) لسغ  زا  لبق   ) ندـش و ملتحم  زا  دـعب  تشاد  تهارک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـنامه  هسفن . اـّلإ  ّنمولی 

«2 . » دنکن تمالم  دوخ  زا  ریغ  ار  یسک  دمآ ، دوجو  هب  هناوید  هچب  درک و  ار  راک  نیا  یسک )  ) رگا دیامن  یکیدزن 

راد هیآ  رتشگنا  اب  یکیدزن  - 11

: دشاب هارمه  هکربتم  ءامسا  راد و  هیآ  رتشگنا  ای  نآرق  نتفر ، تلاوت  ای  عامج  ماگنه  رگا  راد  هیآ  رتشگنا  اب  یکیدزن  - 11
. تسین زیاج  هنرگ  تسا و  هورکم  دشاب  تسار  تسد  رد  دشابن و  اهنآ  هب  یمارتحا  مک  هک  یتروصرد 

هیف متاخ  هیلع  فینکلا و  لخدی  وأ  عماجی  لجرلا  نع  هتلأس  تفگ : مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  شردارب  زا  شباتک  رد  رفعج  نب  یلع  - 1
زا لاق ال . کلذ ؟ حلصیأ  نآرقلا  نم  ئش  وأ  هَّللارکذ 

209 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
تحلصم ایآ  دورب  تلاوت  هب  ای  دیامن و  عامج  دوخ ) نزاب  ، ) دشاب نآ  رد  ادخ  زا  یمان  ای  راد و  هیآ  رتشگنا  اب  هک  يدرم  زا  مدیسرپ  مردارب 

«1 . » هن دومرف : تسا !؟ زیاج ) (و 

باتفآ عولط  ندش و  درز  ماگنه  - 12

ّرفـصت نیح  ۀـبانجلا  هرکـأل  ّینا  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  یبـلحلا ، یلع  نب  هَّللا  دـیبع  باـتفآ  عولط  ندـش و  درز  ماـگنه  - 12
«2 . » موش بنج  نآ ، يدرز  لاح  رد  باتفآ  عولط  عقوم  ندش و  درز  ماگنه  مراد  تهارک  نم  ءارفص . یه  علطت و  نیح  سمشلا و 

رادراب نزاب  - 13

هک دـشاب  نینج  لاح  بقارم  دـشاب و  وضو  اب  درم  هک  نیا  رگم  دناهتـسناد  هورکم  ار ، ناوناب  يراد  راب  مایا  رد  تبراـقم  رادراـب  نزاـب  - 13
!. دسرن وا  هب  ياهمدص 

ات رادراب  نز  یکیدزن  نعـضی . یتح  یلابحلا  یطو  زا  دومرف : یهن  هلآو  هیلع  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دومرف : مالـسلا  مهیلع  شناردـپ  زا  اضر  ماما 
«3 (. » تسا هورکم   ) دیامن لمح  عضو 

! بآ دوبن  ياج  رد  تبراقم  - 14

رد شلایع ، اب  هک  يدرم  مکح  زا  مدومن  لاؤس  مالـسلا ) هیلع   ) هَّللا دـبع  ابأ  زا  دـیوگ : رامع  نب  قاحـسإ  بآ ! دوبن  ياج  رد  تبراـقم  - 14
هکنیا رگم  دنکب  ار  راک  نیا  مرادن  تسود  دومرف : دهد ؟ ماجنا  یسنج  لمع  شلایع  اب  دناوت  یم  ایآ  دوشیمن  ادبپ  بآ  هک  تسا  یترفاسم 

: تلق دسرتب  شدوخ  يارب 
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: تلق لاق : هسفن ، یلع  فاخی  قبشلا  نا  لاقف : ءاسنلا ، یلإ  اقبش  نوکی  وأ  ةذللا  کلذب  بلطیف 
اذه نع  هلأس  رذ  ابأ  نأ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  يوری  هناف  تلق : لالح ، وه  لاق : ةذللا ، کلذب  بلط 

210 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
امک ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  رجواو ؟ مهیتآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ای  لاقف : رجؤت ، کلهأ  تئا  لاقف :

یتأف هسفن  یلع  فاخ  اذإ  هنأ  يرت  الأ  مالـسلا : هیلع  هَّللا  دـبع  وبأ  لاقف  ترجا ، لالحلا  تیتأ  اذإ  کلذـکو  ترزا ، مارحلا  تیتأ  اذإ  کـنا 
( ررـض زا   ) سرت مه  شدوخ  هب  نیا  دومرف : دراد !؟ نانز  اب  یـسنج  لمع  هب  تخـس  سوه  ای  دـهاوخیم  تذـل  نیا  اب  متفگ  رجا ؟ لـالحلا 
زا رذابا  تسا  هدـش  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  متفگ : تسا ، لالح  دومرف : دـیوجیم ،؟ تذـل  لاح  نیا  اب  متفگ : دراد ،
هب رگا  هک  هنوگنآ  دومرف : دراد ،!؟ مه  رجا  میامن و  تبراـقم  درک : ضرع  دراد ،! باوث  تلاـیع  شیپ  ورب  دومرف : دومن : لاؤس  هلئـسم  نیا 

شدوخ هب  هاگره  ینیبیمن  ایآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللادبعوبا  سپ  دراد ، باوث  یئامن ، مادقا  لالح  هب  هنوگ  نامه  دراد  هانگ  یتفیب  مارح 
«1 . » تسا روجأم  دراد و ) باوث  ، ) دَرَوآ ور  لالح  هب  دسرتب و 

تیم سم  لسغاب  - 15

عرش رظن  زا  دنک ، یکی  ار  لسغ  ود  ات  دیامن  تبراقم  مه  دوخ  لایع  اب  دهاوخب  دراد و  تیم  سم  لسغ  یـسک  رگا  تیم  سم  لسغاب  - 15
. دوش یم  فرط  رب  وضو  نتفرگ  اب  مه  نآ  دناهتسناد  هورکم  طقف  درادن و  یعنام 

زا دعب  یتساوخ  هاگره  عماج . مث  أضوتف  هلسغ  نم  لستغت  نأ  لبق  نم  تیملا  کلـسغ  دعب  عامجلا  تدرأ  اذإ  دومرف : مالـسلا  هیلع  اض  ماما 
«2 . » امنب یکیدزن  سپس  ریگب و  وضو  سپ  یئامن ، عامج  تیم ، سم  لسغ  زا  شیپ  تیم و  نتسش 

! لزع مکح  - 16

عرـش رظن  زا  لـمع  نیا  اـیآ  نز ، یـسنج  مادـنا  هب  لازنا  زا  يریگوـلجو  نوریب  هب  ینَم »  » نتخیر ینعی  هقف  رد  لزع : تغل  لزع ! مـکح  - 16
؛ تسا ثحب  دروم  هورکم ؟ ای  تسا  زیاج 

. میئامنیم هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  میراد  یتایاور  رظنودره  يارب 
. زاوج يارب 

211 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
. ءاش ثیح  هفرـصی  لجرلا  یلإ  كاذ  دومرف : سپ  مدومن  لاؤس  لزع »  » مکح زا  مالـسلا ) هیلع   ) هَّللا دبع  ابأ  زا  دیوگ : ملـسم  نب  دـمحم  - 1
زا مالـسلا ) هیلع   ) هَّللا دبع  ابأ  زا  دیوگ : هَّللا  دبع  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  - 2 « 1 . » دیامنیم فرـصم  تساوخ  اجره  تسا  درم  رایتخا  رد  نآ 

؟ مدیسرپ لزع  مکح 
نع لزعلاب  سأب  ال  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) رفعج یبأ  زا  ملـسم ، نب  دـمحم  - 3 « 2 . » تسا درم  يارب  نآ  راـیتخا  لـجرلا . یلإ  كاذ  دومرف :

هتشاد تسود  هفطن  بحاص  رگا  درادن  یسرت  دازآ  نز  زا  ندرک  لزع  ئش . رمألا  نم  اهل  سیل  تهرک  ناو  اهبحاص  بحأ  نا  ةرحلا  ةأرملا 
: متفگ مالـسلا :) هیلع   ) رفعج یبا  هب  تفگ : ملـسم  نب  دمحم  - 4 « 3 . » تسین يرایتخا  وا  يارب  راـک  نیا  رد  دـهاوخن ، مه  نز  رگا  دـشاب و 

لزع وا  زا  دـناوتیم  اـیآ  دراد : دازآ  نز  يدرم  لزعی . مل  ءاـش  ناو  لزع  ءاـش  نا  هیلإ  كاذ  لاـق : اـهنع ؟ لزعیأ  ةرحلا  هتحت  نوـکت  لـجرلا 
: تهارک يارب  « 4 . » دیامنیمن لزع  تساوخ  رگا  دنکیم و  لزع  تساوخ  رگا  تسوا  قح  نآ  دومرف : دیامن ؟

کلذ هرکا  ّیناف  ةّرحلا  امأف  سأب ، الف  ۀمألا  اّما  دومرف : دش  لاؤس  لزع  مکح  زا  مالسلا ،) امهیلع   ) نیقداص زا  یکی  زا  ملـسم ، نب  دمحم  - 1
هدرک طرـش  وا  اب  جاودزا  ماگنه  هکنیا  رگم  مرادـن  شوخ  نم  دازآ ، نز  اما  درادـن و  یعناـم  هدرب  اـما  اـهجوزتی . نیح  اـهیلع  طرتشی  نا  اَّلا 
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کلذ طرتشی  وأ  یضرت  نأ  ّالا  دومرف : خساپ  رد  و  دندومن ، لبق  شسرپ  دننام  مالسلا ) هیلع   ) رفعج یبأ  زا  ملـسم ، نب  دمحم  - 2 « 5 . » دشاب
ابأ مدینش  تفگ : یفعج  بوقعی  - 3 « 6 . » دیامن لزع )  ) طرـش وا  اب  جاودزا  عقوم  ای  دوش  یـضار  دوخ  نز  هکنیا  رگم  اهجوزتی . نیح  اهیلع 

ۀتس یف  لزعلاب  سأب  ال  دومرفیم : مالسلا ) هیلع   ) نسحلا
212 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

. ۀمألاو اهدلو ، عضرت  یتلا ال  ةأرملاو  ۀیذبلاو ، ۀطیلسلا  ةأرملاو  ۀّنسملاو  دلت  اّهنا ال  تنّقیت  یّتلا  ةأرملا  هوجو :
ار شدـنزرف  هک  ینز  و  نهد ، دـب  هطیلـس و  نز  هدروخلاس و  نز  و  دوشیمن ، رادراب  نیقی  هک  ینز  تسین ، لزع  رب  یعنام  دروم ، شـش  رد 

«1 (. » هدرب نز   ) هما دهدن و  ریش 

عامج تامّرحم  - 17

نیا رد  هک  تسا  هدـیدرگ  نایب  ًاحورـشم  یهقف  لصفم  ياهباتک  رد  نوگانوگ ، دراوم  رد  عاـمج  تمرح  ماـکحا  عاـمج  تاـمّرحم  - 17
، هک میدرک  رظن  فرـص  مه ، شتایاور  ندروآ  زا  دوش و  یم  هراشا  اـهنآ  زا  یـضعب  هب  طـقف  تسین  يزاـین  اـهنآ ، همه  ندروآ  هب  رـصتخم 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تاروتـسد  تیاور  هب  تسا  مزـال  زین  باـتک  نیا  رخآ  رد  دـنیامن و  هعجارم  عباـنم  نآ  هب  نیبلاـط 
. دیئامرف هعجارم 

؛ برغم ناذا  ات  حبص  ناذا  زا  ناضمر  كرابم  هام  ياهزور  رد  - 1
؛ تسا مارح  هجوز  اب  تبراقم  يرتسبمه و  لامعا ، نایاپ  ات  دش ، مرحم  جح ، ای  ةرمع  مارحا  يارب  یتقو  مارحا ، سابل  رد  - 2

«2 « » راهظ  » هب نآرق  رد  ار  نیا  دیامن ، هیبشت  شردام  تشپ  هب  ار  وا  تشپ  شنز ، ندومن  مارح  يارب  رگا  - 3
ار تسا ، ناضمر  هام  هرافک  هک  شدنگوس  نیا  هرافک  دراد  تصرف  هام  راهچ  تسا و  مارح  وا  هب  شنز  تروص  نیا  رد  تسا  هدومرف  ریبعت 

دنک یم  مازلا  قالط  ای  هرافک  تخادرپ  هب  ار  وا  مکاح  دـنک و  یم  تیاکـش  عرـش  مکاح  هب  نز  دـنکن ، رگا  دوش و  لالح  شنز  اـت  دـهدب 
؛ دنامب فیلکت  الب  دوش  یمن  نز  نوچ 

دناوتب ات  دـهدب  ار  هرافک  دـیاب  تروص  نآ  رد  اریز  دـناوت ، یمن  دـنک ، جاودزا  هراـبود  دـهد و  قـالط  دـهاوخب  هراـفک ، زا  رارف  يارب  رگا 
. دنک جاودزا  هرابود 

تبراقم وت  اب  رگید  هک  دنک  دای  یعرش  مسق  شدوخ ، يارب  نز  ندرک  مارح  يارب  رگا  - 4
213 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

«1 « » ءالیا  » ار نآ  هک  درک  مهاوخن 
؛ تسا راهظ  مکح  ًانیع  زین  نیا  مکح  تسا ، هدیمان  ، 

؛ دنیوگ سافن »  » ار نآ  هک  نامیاز  ياهزور  رد   5
؛ دنیوگ ضیح »  » ار نآ  هک  هناهام  تداع  ياهزور  - 6

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  تیـصو  نآ  رد  هک  ینالوط  ثیدح  ردبلاط  یبأ  نب  یلع  زا  شدج  ردپ و  زا  دـمحم ، نب  رفعج  زا  ورمع  نبدامح 
ناف ضئاح ، یهو  هتأرما  لجرلا  یشغی  نأ  هرک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّنإ  تفگیم : نآ  رد  درکیم و  رکذ  ار  ملـس  هلآ و 

اب درم  هک  تشاد  تهارک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  انامه  هسفن ... ، ّالإ  ّنمولی  الف  صرب  هب  وأ  ًاموذـجم  دـلولا  جرخو  لعف 
«2  .. » ار دوخ  رگم  دنکن  تمالم  ار ) یسک  ، ) دمآ نوریب  یماذج  هچب ، درک و  ار  راک  نیا  رگا  سپ  دنک ، یکیدزن  ضیح ، لاح  رد  شنز 

. دناهتسناد مارح  يانعم  هب  ضیح  لاحرد  ار  تهارک  تیاور  نیا  رد  عجارم : ءاهقف و 
هلبق هب  ور  زین ، يرتـسبمه  ماـگنه  هبعک  تمرح  ظـفح  يارب  تسا ، هتـسیاش  تسا و  مارح  ندرک  یئوشتـسد  هلبق ، هب  تشپ  هلبق و  هب  ور  - 7
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. تسا هورکم  هک  دشابن 
«3 « ؛ امنم تبراقم  هلبق  هب  تشپ  هلبق و  هبور  و  اهربدتست . الو  ۀلبقلا  لبقتسم  عماجت  الو  دومرف : ادخ  لوسر  - .... 1

هلبق هب  ور  یـسک  تشادـن  تسود  وا  انامه  ۀـلبقلا . لباقم  لـجرلا  عماـجی  نا  هرک  ّهنا  مالـسلا : هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  میهاربإ : نب  ثاـیغ  - 2
«4 . » دنک عامج 

هلبق هب  ور  یسک  تسا  هورکم  انامه  ۀلبقلا . یلی  امم  لجرلا  عماجی  نا  هرک  ّهنا  مالسلا : امهیلع  یلع  زا  شردپ : زا  رفعج : زا  يرتخبلا  یبا  - 3
5 . » دیامن عامج 

! دنچ یلئاسم  - 18

1 دنچ ! یلئاسم  - 18
كرحم ياهراتفر  یفاحل و  ریز  ياـهراک  و  یئوش ) اـنز   ) لـئاسم هب  عجار  مالـسلا  مهیلع  راوگرزب  ناـماما  زا  نانیـشن : هیـشاح  باحـصا و 

، دنوش علطم  هدروآرد و  رس  اهنآ  ماکحا  زا  ات  دناهدرک  يواکجنک  یتسیابرد : ور  نودب  هدومن و  یئاه  لاؤس  نیجوز ،
اب نآ  ياههتساوخن  هتـساوخ و  زا  وجو  سرپاب  دیاب  تسا ، نآ  یهاون  رماوا و  دنب  ياپ  لئاق و  مارتحا  دوخ  یبهذم  دیاقع  هب  هک  یـسک  اریز 

. دندرگ ربخ 
مدرم میتسه ، ینید  غّلبم  کی  هک  اـم  زا  تسا و  یناوج  نارود  تساوخ  ءـالتبا و  دروم  هک ، لـئاسم  نیا  ماـکحا  نتـسناد  هک  مینادیم  هتبلا 
يارب تهجنیدب  دنریگن ، رارق  دـنوادخ  هذـخاؤم  دروم  ات  دـنروآرد  رـس  نآ ، تیعرـش  زا  دـنراد  تسود  دنـسرپیم و  ار  لئاسم  نیا  ًارارک 

هب ماکحا  نیا  رکذ  رد  مراودـیما  مروآیم  ار  شتایاور  یتآ و  لئاسم  ترذـعم ) یگدنمرـش و  لامک  اب   ) اهنآ زا  یـضعب  مکح  زا  یهاـگآ 
«. تسین مرش  عرش  نایب  رد   » روهشم لثم  هب  انب  هک  دیریگن  هدرخ  ریقح ، نیا 

یخوش و دننام  تسا : نآ  تامدقم  دهد ، شمارآ  و  دنک ، ییوجماک  هدامآ  ار  نیفرط  هک  هچنآ  تسین : شیب  هیناث  دـنچ  ندـش  غراف  تلاح 
نیا ریغ  رد  دیامن  هیلخت  ار  دوخ  هدش و  ایهم  ندش  غراف  يارب  مه  لباقم  فرط  هک  يا  هنوگ  هب  عونتم  ياهيزاب  هدـننک و  کیرحت  نانخس 
ياه يرامیب  تینابصع و  دننام  نآ  ياهدمایپ  راتفرگ  هتساخرب و  هدنکفا  رس  یبصع و  تحاران و  مدان و  هدروخ و  رـس  درم  نز و  تروص :

؛ دوب دهاوخ  یگدرمژپ ، یگدرسفا و  یمسج و  یحور و 
!. دراد دیکا  ياه  شرافس  هداد و  دایز  تیمها  یگدنز  تمسق  نیا  هب  ینید  تاروتسد  رد  ببس  نیدب 

تثّبشتل ًاّیجنز  تباصأ  ولف  هتحت ، نم  جرختف  هلهأ  یتأیل  مکدحأ  ّنا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم  - 1
هدش و غراف  دوز  و   ) دنک یم  تبراقم  دوخ  لایع  اب  امش  زا  یناسک  انامه  رمألل . بیطأ  ّهناف  ۀبعادم  امهنیب  نکیلف  هلهأ  مکدحأ  یتأ  اذإف  هب 

هایس کی  یّتح  دوش  ادج  وا  زا  نز ) رگا  لاح  نآ  رد  یلو  دیامنیم  صالخ  ار  دوخ 
215 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

؛) دشابیم علو  لاح  رد  هدشن و  هیلخت  زونه  نوچ  ! ) دزیوآ رد  وا  هب  دنیبب  مه  ار  یگنز 
«1 . » تسا راک  نیرت  هدیدنسپ  نیا  هک  دشاب  یخوش  يزاب و  امش  نایم  رد  دینک  یکیدزن  دیهاوخ  یم  هک  یتقو  سپ 

هک تسین  يزیچ  هلهأ . لـجرلا  ۀـبعالم  ناـهّرلا و  ـالإ  ۀـکئالملا  هرـضحت  ئیـش  سیل  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  ریـصب : یبأ  - 2
«2 . » شرس مه  اب  درم  يزاب  ماگنه  تاقباسم و  رد  زیچ ، ود  رگم  دننک ، ادیپ  روضح  نآ  رانک  رد  ناگتشرف 

!. تسا هتفرگ  رارق  قیوشت  دروم ، یئاه  ریبعت  هچ  اب  راک  تامدقم  دینک  تقد 
ّلک لاق : ّمث  اوبکرت ، نأ  نم  ّیلإ  بحأ  اومرت  ناو  اوبکراو  اومرا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  لیعامـسإ  نب  یلع  - 3

دـینک و يزادـنا  ریت  تاقباسم ) رد  . ) قح ّنّهناف  هتأرما  هتبعالم  و  سوقلا ، نع  هیمر  و  سرفلا ، هبیدأت  یف  ثالث : یف  ـالإ  لـطاب  نمؤملا  وهل 
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و  ) تسا لطاب  نمؤم  تایوهل  یماـمت  دومرف : سپـس  مراد ! تسود  رتشیب  یناود  بسا  زا  دـینک  يزادـنا  ریت  رگا  یلو  دـیئامن  يراوس  بسا 
«3 (. » دییأت دروم  و   ) تسا قح  یگمه  اهنآ  هک  دوخ  لایع  اب  درم  يزاب  يزادنا و  ریت  شبسا و  نیرمت  زیچ : هس  رد  رگم  تسین ) دنیاشوخ 

: افجلا نم  ۀثالث  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا : هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  يرتخبلا  یبأ  - 4
لجرلا ۀعقاوم  و  لکأی ، الف  بیجی  نا  بیجی و  الف  ماعط  یلإ  لجرلا  یعدـی  نأ  و  هتینک ، همـسا و  نع  هلأسی  الف  لجرلا  لجرلا  بحـصی  نأ 

؛ تسا افج  زا  زیچ  هس  ۀبعالملا . لبق  هلهأ 
!، دنکن لاؤس  وا  لیماف  مان و  زا  اما  دوش : رفس  مه  یسکاب  یسک  فلا -

؛ دروخن يزیچ  دریذپب و  ای  دریذپن  اما  دوش  توعد  ینامهیم ) و   ) ماعط هب  درم  ب -
«4 (. » وا یگدامآ  و   ) يزاب زا  شیپ  شرسمه  اب  درم  یکیدزن  ج -

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  مهیلع  شناردپزا  دمحم : نب  رفعج  زا  شردـپ : زا  يولعلا : دـیز  نب  نیـسح  نب  هَّللا  دـبع  - 5
درم نز و  هک  ینامز  کلذ . العف  اذإ  امهنیب  نم  جرخت  ۀـکئالملا  ّناف  نیرامحلا  لـعف  ناـیّرعتی  ـالف  ةأرملاو  لـجرلا  عماـجت  اذإ  دومرف : ملس 

دنور نوریب  اهنآ  نایم  زا  ناگتشرف  دننک : هنوگ  نیا  رگا  هک  دنهدن  ماجنا  راک  اهغالا  دننام  زابور و  دننک  یم  تبراقم 
216 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

«1 (. » دندنب یم  رب  تخر  (و 
2

رد تـشاد : دــهاوخ  یپ  رد  ینامیــشپ  تمادــن و  راوگاـن و  ياهدــمایپ  يراـک : ره  رد  یگدز  باتــش  یلک  روـط  هـب  هرامـش 2 - لّمکم 
باتش اهراک  رد  دیابن  سپ  تسا ؛ ناطیش  زا  یگدزباتش  ناطیّـشلا  نم  ۀلجعلا  دناهدومرف  نوچ  درک  هلجع  دیابن  اهمادقا : اهيریگمیمـصت و 

. دومن هلجع  درک و 
ینورد و ياههتـساوخ  تسین و  هدیدنـسپ  ًاقالخا  هک  تسا  يرتسب  مه  ماگنه  ندـش  غراف  دوز  ندرک و  باتـش  نآ  زراب  قیداـصم  زا  یکی 

. دنزیهرپب رگید : تاناویح  ناگدنرپ و  دننام  رسمه  اب  تبراقم  زا  هدش  شرافسرطاخ  نیدب  دش  دهاوخن  عابشا  نیفرط ، یسنج  ياهزاین 
امک ّنهیتأی  الف  هلهأ  مکدحأ  عماج  اذإ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  حادقلا : نبا  - 1

عیرـس و  ) هدـنرپ دـننام  دـیامن  یکیدزن  شلها  اب  دـهاوخ  یم  اهامـش  زا  یکی  هک  یتقو  ثبلتیلو . مهـضعب : لاق  ثبلیل  ثکمیل و  ریطلا  یتأی 
«2 . » دناسر نایاپ  هب  رگیدمه ) یمسج  یحور و  یگدامآ  نتخاس  مهارف  و   ) ّینأت اب  مارآ و  هکلب  دنکن  ناباتش )

تقوره حئاوج .)  ) جـئاوح ءاسنلل  ّنإف  اهلّجعی  الف  هتجوز  یتأی  نأ  مکدـحأ  دارأ  اذإ  دومرف : ةأمعبرالا - ثیدـح  رد  مالـسلا - هیلع  یلع  - 2
لیبق زا   ) دـنهد ماجنا  دـیاب  هک  دـنراد  یتامدـقم )  ) ياه راک  اهنآ  اریز  دـییامنن  هدز  باتـش  ار  نز  دـیوش  کـیدزن  دوخ  لـها  هب  دـیتساوخ 

«3 (. » هریغ ندرک و  شیارآ  رطع و  لامعتسا  دوخ و  هب  ندیسر 
الف هلهأ  یتأـی  نأ  مکدـحأ  دارأ  اذإ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تفگ : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  عمـسم : زا  - 3

«4 . » دیامنن هدز  باتش  ار  نز  دنک : یکیدزن  شلها  هب  تساوخ  یسک  تقوره  اهلّجعی .
217 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

3
شیپ یلاؤس  تروص  نیا  رد  تسا  یـسنج  هزیرغ  ياـضرا  يارب  قّوشم  كرحم و  ياـهراک  زا  یکی  رـسمه  ندـب  ياـضعا  هب  ندرک  هاـگن 

. دییامن تقد  لیذ  تایاور  هب  ریخ !؟ ای  دراد  دوجو  يزرم  دح و  ندرک  هاگن  نیا  يارب  ایآ  هک  دیآیم 
.!؟ کلذ ّالإ  ةّذّللا  لهو  کلذب ، سأب  ال  لاق : ۀنایرع ، یهو  هتأرما  یلإ  رظنی  لجرلا  یف  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  رامع : نب  قاحـسإ  - 1

«1 « .!؟ تسا نیا  زج  تّذل  ایآ  درادن  بیع  دومرف : دومن !؟ لاؤس  دنک  هاگن  نایرع  تخل و  لاح  رد  دوخ  نز  هب  هک  يدرم  هراب  رد 

یگداوناخ یگدنز  جاودزا و  www.Ghaemiyeh.comبادآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 158زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


لاح رد  درم  ایآ  سأب . ال  لاق : اهعماجی ؟ وهو  هتأرما  جرف  یلإ  لجرلا  رظنیأ  مدرک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  ابأ  زا  تفگ : ةزمح  یبأ  - 2
«2 . » درادن یعنام  دومرف : دنک !؟ هاگن  دوخ  نز  یسنج  مادنا  هب  دناوت  یم  تبراقم :

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  - 3
تکرباب و نانز  ۀـنایرع . یهو  هتأرما  یلإ  لجرلا  رظنی  نأ  سأب  الو  نیعلا ، روحلا  نم  لمجأ  ّنه  ایندـلا و  لهأ  ءاـسن  نم  ناـسحلا  تاریخلا 

«3 . » دنک هاگن  دوخ ، تخل  نز  هب  درم  هک  درادن  یبیع  تسا و  تشهب )  ) نیعروح زا  رتهب  ایند : لها  يابیز 
4

جاودزا ریثأت  دننام  دـیامن : رهاظ  ار  دوخ  تارثا  نامز  رورم  اب  اما  دـیاین  رظن  هب  يزیچ  رظن  ودـب  رد  ًائادـتبا و  تسا  نکمم  اهراک  زا  یـضعب 
دـنزرف و تایحور  نینج و  رد  نیدـلاو ، ياهثحب  ورج  راوگان  رثا  دالوا و  یئاـبیز  رد  لگـشوخ  ياـههویم  ندروخ  اـه و  هچب  رد  یلیماـف 

؛ هریغ
یمنرظن هب  يزیچ  مه  رهاـظ  هب  تسین و  مارح  مکح  تهج  زا  هک  تسا  تسرد  تسا : رـسمه  هنت  نییاـپ  هب  درم  هاـگن  دراوـم ، نیا  زا  یکی 

دقعنم هچب  هظحل  نآ  هفطن  زا  رگا  اما  دیآ 
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و دوش ، هچب  يروکو  یئانیبان  ببـس  دراذگب و  نینج  يور  رد  ار  دوخ  تارثا  یبناج و  ضراوع  نامز  تشذگ  اب  اهیـضعب  رد  دیاش  دوش ،
راد هچب  عناوم  زا  رگم  دوش  دـنزرف  یلال  ببـس  ًالامتحا  دوش ) دـقعنم  هچب  هفطن  نآ  زا  رگا   ) یـسنج لـمع  نیح  داـیز  ندز  فرح  نینچمه 

، تسا یفتنم  شتهارک  اه  تروص  نیا  رد  هک  هریغ  يرادراب و  دض  ياهصرق  ندروخو  مِحر  هلول  نتسب  دننام  دشاب ، هدرکن  هدافتـسا  ندش 
. دیئامرفب تقد  نآ  زا  دعب  بلطم  لیذ و  تایاور  هب 

یمعلا ثروی  هنأ  الإ  هب  سأب  ال  لاق : اهعماجی ؟ وهو  ةأرملا  جرف  یف  رظنی  يدرم ، مدرک  لاؤس  مالسلا ) هیلع  هَّللادبعابا  زا  : ) تفگ ۀعامس  - 1
رد يروک  ببـس  هک  نیا  رگم  درادـن ) بیع   ) تسین یـسرت  دومرف : دـنک !؟ هاگن  شرـسمه  تروع  هب  تبراـقم  لاـح  رد  درم  دـلولا .) یف  )

«1 . » دوش یم  دنزرف 
یلإ دحأ  رظنی  الو  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیـصو  رد  يردخ - دیعـس  یبأ  زا  دوخ  دنـساب  - 2
هاگن شرسمه  هنت  نییاپ  هب  یکیدزن  لاح  رد  یـسک  دلولا . یف  یمعلا  ثروی  جرفلا  یلإ  رظنلا  ّناف  عامجلا  دنع  هرـصب  ّضغیلو  هتأرما ، جرف 

«2 . » دوش یم  دنزرف  رد  یئانیبان  ببس  نز : تروع  رب  هاگن  لاح ) نآ  رد   ) اریز دناشوپب  ار  شمشچ  دنکن و 
ادخ لوسر  زا  مالـسلا  مهیلع  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شردـپ : زا  بلاط : یبأ  نب  یلع  نب  دـیز  نب  نیـسح  نب  هَّللا  دـبع  - 3

و عامجلا . دـنع  مالکلا  هرکو  یمعلا ، ثروی  ّهنإ  لاـق : و  ءاـسنلا ، جورف  یلإ  رظنلا  هرکو  دومرف : یثیدـح - رد  ملـس - هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
و دوش : یم  هچب )  ) يروک ببس  نوچ  نانز  یـسنج  ياهمادنا  هب  رظن  تسا  هورکم  ءامـسلا . تحت  ۀعماجملا  هرکو  سرخلا ، ثروی  ّهنإ  لاق :

«3 !. » تشادن شوخ  ار  زاب ) ياضف  رد  و   ) نامسآ ریز  رد  تبراقم  و  دوش ! یم  یلال  ببس  يرتسبمه  لاح  رد  نتفگ  نخس 
یلع ای  دومرف : مالسلا - هیلع  یلع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیـصو  رد  مالـسلا - مهیلع  شناردپ  زا  دمحم : نب  رفعج  - 4

، ًابنج دجاسملا  نایتإو  ۀقدصلا ، یف  ّنملاو  ةالصلا  یف  ثبعلا  یتّمأل  هَّللا  هرک 
219 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

يا سرخلا . ثروی  ّهنأل  عامجلا  دنع  مالکلا  هرکو  یمعلا ، ثروی  ّهنأل  ءاسنلا  جورف  یلإ  رظنلاو  رودـلا ، یف  علطتلاو  روبقلا ، نیب  کحـضلاو 
ندیدنخ اهربق  نایم  ندمآ و  دجسم  هب  بنج  نداد و  هقدص  رد  ّتنمو  زامن  رد  يزاب  درادن : تسود  ار  زیچ  دنچ  نم  تما  هب  دنوادخ  یلع 

ار ندز  فرح  رـسمه ، اب  یکیدزن  عقوم  دوش و  هچب )  ) يروک ببـس  اریز  ناوناب : یـسنج  ياهمادنا  هب  ندومن  هاگن  اه و  هناخ  يواکجنک  و 
«1 !. » ددرگیم دنزرف ) یلال  ببس  هک  تشادن  تسود 
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هاگن یمعلا . ثروی  عامجلا  دنع  جرفلا  یلإ  رظنلا  دـنتفگ : ودره  سابع  نباو  مالـسلا  مهیلع  یلع  زا  شردـپ : زا  رفعج : زا  يرتخبلا : یبأ  - 5
«2 !. » دوشیم هچب )  ) يروک ببس  تبراقم ، ماگنه  نز  هنت  نییاپ  هب 

5
یناوتان هب  رگید ، لماوع  و  نوگانوگ ، ياهوراد  ندروخ  اـهیرامیب و  تلع  هب  اـی  يریپ و  یمـسج و  یناوتاـن  رثا  رد  اهیـضعب  تسا  نکمم 

رگید ياههار  اب  شرـسمه ، ءاضرا  يارب  دناوتیم  ًاعرـش  ایآ  دـیامن ، ءاضرا  ار  دوخ  رـسمه  لومعم  قیرط  زا  دـناوتن  دـیآ و  راتفرگ  یـسنج 
.!؟ هنای دنک  مادقا 

: لوقت تناک  دیری و  ام  اهنم  غلبی  ناک ال  و  مهرد ، فلأ  نیثالث  اهب  یطعأ  دق  ۀهراف  ۀیراج  هل  خیش  راج  انل  ناک  دیوگ : ةرارز  نب  دیبع  - 1
؟ اذه نع  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابأ  لس  ةرارزل : لاقف  کلذ  لعفی  نأ  هرکی  ناک  و  ًةّذل ، کلذـل  دـجأ  ّینإف  َيَّْرفُـش  نیب  اذـک  كدـی  لعجا 
: میتشاد یلاح ) یب  و   ) ریپ يا  هیاسمه  ام  اهیلع . هدسج  ریغب  نیعتـسی  نکلو ال  اهیلع ، هدسج  نم  ئـش  ّلکب  نیعتـسی  نأ  سأب  ال  لاقف : هلأسف 
: تفگ یم  وا  هب  مه  زینک  دـیامن و  تبراـقم  وا  اـب  تسناوت  یمن  یلو  دوب  هدـیرخ  مهرد  رازه  یـس  هب  هک  تشاد  یئاـبیزو )  ) لاحرـس زینک 

هکنیا نامگ  هب   ) درم نآ  میامن )! مارآ  ار  دوخ  و   ) مربب تّذل  نم  نک ) يزاب  نم  هنت  نیئاپ  اب  ینعی   ) هد رارق  نم  مادنا  نایم  ار  تناتسد  اًلقا ) )
مه وا  دـسرپب  راک  نیا  مکح  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  تفگ ، ةرارز  هب  تشاد : تهارک  راـک  نیا  زا  دراد ) لاکـشا  ًاعرـش  راـتفر  نیا 

درادن و بیع  دنک : يزاب  زینک )  ) نآ اب  دوخ  ندب  زا  طیارش  ره  اب  دومرف : ترضح )  ) درک لاؤس 
220 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

«1 . » دهدن ماجنا  دوخ  ندب  زا  جراخ  رگید ) لیاسوو  مزاول   ) اب نکل 
هب ّنهذّذُلی  ائیش  ّنهل  لمعی  نهأطی  نأ  یلع  ردقی  الف  راوج  هدنع  نوکی  لجرلا  مالـسلا : هیلع  هَّللا  دبع  یبأل  تلق  تفگ : ةرارز  نب  دیبع  - 2

یکیدزن اهنآ  اب  دناوت  یمن  دراد و  يدایز  نازینک  يدرم  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  هب  هب . سأب  الف  هدسج  نم  ناک  ام  امأ  لاق :
. درادن بیع  دشاب : دوخ  ندب  ياضعا  اب  رگا  دومرف : دنرب !؟ یم  تّذل  اهنآ  زا  هک  دنک  یم  یئاهراک  یلو  دیامن ) ءاضرا  ار  اه  نآ   ) دـنک و

«2»
6

!؟ هنای تسا  زیاج  ایآ  دننک !! هدافتسا  ناوناب  مود  یسنج  مادنا  زا  دنلیام  اهیضعب 
ياعدا ص 103  ج 29  مـالکلارهاوج : باـتک  رد  یتـح  هدومن و  زیوجت  ار  نآ  يداـیز  هورگ  تسا ، هدـمآ  هنوگود  تاـیاور  هراـب  نیا  رد 

؛ تسا هدرک  عامجا 
ندش نشور  يارب  نیارب  انب  دیدش ،!! تهارک  اب  اما  دنا  هتسناد  زیاج  دایز ، تایاور  لح  يارب  زین  ياهتـسد  دناهدومن و  میرحت  مه  ياهدع  و 

. مییامن یم  راذگاو  سکره ، دیلقت  عجرم  ياوتف  هب  ار  هلئسم  مکح  میروآ و  یم  ار  لباقتم  تایاور  زا  هنومن  دنچ  بلطم 
: لوا هتسد  تایاور  زا  یئاه  هنومن 

لاؤس امـش  زا  ار  ياهلئـسم  درک  رما  ارم  تناتـسود  زا  يدرم  تفگ : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  تسا  هدـمآ  ناوفـص  حیحـص  تیاور  رد  - 1
: دومرف تسا !! هدومن  تبراقم  شلایع  اب  تشپ  زا  يدرم  متفگ : تسیچ !؟ نآ  دومرف : دسرپب ، درک  ایح  امش  تبیه  زا  شدوخ  هک  میامن 

«3 . » مینکیمن ار  راک  نیا  ام  دومرف : ینک !!؟ یم  ار  راک  نیا  دوخ  امش  متفگ : تسوا ، يارب  قح )  ) نیا
221 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

زا یکی  نآ ، دومرف : هدرک ! یکیدزن  شرسمه  تشپ  زا  هک  يدرم  مکح )  ) زا مدرک  لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : روفعی  نبا  - 2
«1 . » تسا تبراقم  زاجم  لحم  ود 

«2 . » درادن بیع  هب . سأب  ال  دومرف : دومن !؟ لاؤس  مود  یسنج  مادنا  زا  يدرم  مکح  زا  مالسلا ) هیلع   ) هَّللا دبع  ابأزا  دیوگ : روفعی  یبأ  نبا 
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- اـهربد ینعی  اـهفلخ - نم  ۀـیراجلا  تیتأ  اـمبر  ّینا  متفگ : مالـسلا ) اـمهیلع   ) نسحلا یبا  اـی  هَّللا  دـبع  یبا  هب  دـیوگ : راـمع  نب  سنوی  - 3
نم کل . کلذ  ئـش و  کیلع  سیل  لاق : یلع  کلذ  لقث  دقو  مهرد  ۀقدص  ّیلعف  اذکه  ةأرما  یلإ  تدع  نإ  یـسفن  یلع  تلعجف  ترذـنو 

میارب نیا  مهد و  هقدـص  مهرد  کی  منک ، رارکت  ار  راک  نیا  رگا  ماهدرک  رذـنو  میاـمنیم - تبراـقم  تشپ  زا  مزینک - اـب  اـهتقو  یـضعب 
«3 . » تسوت يارب  نیا  تسین و  تیارب  يزیچ  دومرف : دنکیم ؟ ینیگنس 

مث هب ، سأب  ال  دومرف : مدومن  لاؤس  نانز  بقع  زا  تبراقم  مکح  زا  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  ابأ  زا  تفگ : وا  هدـش  لقن  روفعی  یبأ  نبا  زا  - 4
رذب لحم  امش  نانز  ، » دومن توالت  ار  هیآ  نیا  درادن و  بیع  ءاش . ثیح  لاق : متئش ) ینأ  مکثرح  اوتأف  مکل  ثرح  مکؤاسن   ) ۀیآلا هذه  الت 

: دومرف دینک » شزیمآ  اهنآ  اب  دیناوتیم  دیتساوخ ، هک  نامز  ره  سپ  دنتسهامش  یناشفا 
«4 . » تساوخ روطره 

: مود هتسد  تایاور  زا  یئاه  هنومن 
يارب اهنز  مود ) یـسنج  مادنا  ینعی   ) ُْربُد دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دـیوگ : ریدـس  - 1

تّما نانز  ربد  دومرف : رگید  ربخ  رد  و  تسا ؛ مارح  نم  تما 
222 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

«1 . » تسا مارح  متّما  نادرم  هب  نم 
«2 . » نکن شتّیذا  تسوت ، يزاب  هلیسو  وا  دومرف : تشپ ؟ زا  نانز  تبراقم  مکح )  ) زا مدرک  لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نابا  - 2

جرفلا یف  متئش  یتم  يأ  دومرف : متئش » ّینأ  مکثرح  اوتأف  : » هیآ ریـسفت  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  شریـسفت :)  ) رد میهاربإ  نب  یلع  - 3
ولج زا  دیتساوخ  تقوره  ینعی  دلولا . عضوم  یف  جرفلا  یف  عرزلا  ثرحلاف  مکل » ثرح  مکؤاسن  : » یلاعت هلوق  جرفلا  یف  هلوق  یلع  لیلدلاو 

لحم رد  جرف  رد  عرز  تشک و  اریز  تسا  مکل » ثرح  مکئاـسن   » یلاـعت يادـخ  شیاـمرف  تسا ، ولج  تمـسق  هیآ  روظنم  هکنیارب  لـیلد  و 
«3 . » تسا دنزرف 

امأ کب  هَّللا  لفـس  تلفـس  لاقف : نهرابدأ ؟ یف  ءاسنلا  یتؤتأ  دومن : لاؤس  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریمأ  زا  يدرم  دـیوگ : تباـث  نب  دـیز  - 4
«4 «. » نیملاعلا نم  دحأ  نم  اهب  مکقبس  ام  ۀشحافلا  نوتأتأ  : » هَّللا لوقی  تعمس 

تدوخ دومرف : تسا ؟ زیاج  بقع  زا  نانز  تبراقم  ایآ 
223 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

، نایملاع زا  یـسک  امـش  زا  شیپ  هک  دیروآیم  ار  يدب  راک  ایآ  : » دیامرفیم ادخ  ياهدینـشن  ایآ  دیامن ، تسپ  ارت  دنوادخ  يدرک  تسپ  ار 
«. تسا هدرواین  ار  نآ 

. تسا هدش  رداص  هنوگود  رب  مه  اهاوتف  تایاور ، نیا  هب  هجوت  اب 
مدـع تعنامم و  تروص  رد  زیاـج و  دـهد  تیاـضر  راـک  نیا  هب  دوخ  نز  رگا  داد ، رظن  هنوگنیا  ناوت  یم  هلئـسم  نیا  لـح  يارب  لـح : هار 

دوش یم  ولج  زا  یکیدزن  هب  ار  وا  دـهدن ، مه  تیاـضر  نز  رگا  تسین  لوا  عـضوم  دـننام  مود  عـضوم  نیا  اریز  دوـش  یمن  زیاـج  تیاـضر 
. یتیاور رد  هکنانچ  تسینزیاج  رابجا  تشپ  زا  اما  دومن  روبجم 

: دومرف هدومن ، تبراقم  و  دراد ) یـسنج  شزیمآ   ) تشپ زا  شرـسمه  اب  يدرم  مدرک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  دـیوگ : روفعی  یبا 
«1  .... » درادن یعنام  دشاب  یضار  نز  دوخ  رگا 

. دنک لمع  نآ  هب  دیامن و  عوجر  دوخ  دیلقت  عجرم  ياوتف  هب  سکره  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  دوش  یم  هیصوت  ًادیکا 
7

؛ دریگ یم  تروص  لکش  دنچ  هب  درم ) نز و   ) اهناسنا یسنج  شزیمآ 
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؛!) يزاب سنجمه  ای  طاول   ) درماب درم  - 1
(!!. هقحاسم  ) نز اب  نز  - 2

. دوخ جاودزا  اب  عورشم و  نز  اب  درم  - 3
(. عورشم انو  جاودزا  نودب  - 4
(. ءانمتسا ای   ) قلج تروصب  - 5

. ناویح اب  ناسنا  - 6
!!. دشاب یم  تسرد  ریسم  فالخرب  دنسپان و  دودرم و  ینامسآ  عیارش  رظن  زا  مارح و  عورشم ، جاودزا  زجب  قوف  ياهتروص  یمامت 
؛ تسا هدیدرگ  نییعت  تخس  ياهرفیک  نیگنس و  ياهتازاجم  اهنآ ، ندومن  راهم  يریگولج و  يارب  اهنآ  ندوب  تسردان  رب  هوالع 

؛ دنوش دوبان  مادعا و  لیذ ، ياههار  زا  یکی  اب  دیاب  دننکن ، ۀبوت  یئاضق ، مکاحم  هب  ندیسر  ات  نآ  نیلماع  رگا  لوا : تروص 
. دنوش هدنازوس  شتآ  اب  فلا :

؛ دنوش راسگنس  ب :
224 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

؛ دنوش هکت  هکت  ات  دنزاس  اهر  عفترم  ناکم  زا  دندنبب و  ار  ناشیاپ  تسد و  ج :
؛ دندرگ دوبان  هتخیوآ و  راد  هب  د :

، دش دنهاوخ  هدنازوس  ای  مادعا  راسگنس و  ارچ  نوچ و  یب  دنوش ، لامعا  نیا  بکترم  رادرهوش ، نز  اب  رادرهوش  نز  رگا  مود : تروص 
رد نینچمه  دننز  یم  هنایزات  دصکی  ماع  ألم  رد  کی  ره  يارب  تسخن ، هلحرم  رد  دنهد ، ماجنا  ار  لمع  نیا  رهوش  یب  رتخد  ای  نز  ود  رگا 

رادرهوش دنـشاب ، رهوش  یب  يرگید  رهوش و  اب  اهنآ  زا  یکی  رگا  دـنوش و  یم  مادـعا  موس  هبترم  رد  دـندرکن  هبوت  رگا  موس ، مود و  هبترم 
. دندرگ یم  دوبان  موس  هلحرم  رد  رهوش  یب  لوا و  هلحرمرد 

رتشیب باوث  دایز و  قیوشت  شزیمآ  هنوگ  نیا  يارب  دنوادخ و  دنـسپ  دروم  هک  مئاد ) ای  تقوم   ) دشاب عورـشم  جاودزا  اب  رگا  موس : تروص 
، تسا هدش  نیعم 

راسگنـس دنیامن ، انز  راد  رهوش  نز  اب  راد  نز  درم  دشاب ، یم  هقحاسم  دننام  مه  نآ  مکح  دشاب ، انز  عورـشمان و  عون  رگا  مراهچ : تروص 
شمکح دـشاب  سکعرب  ای  رادرهوش  يرگید  نز و  یب  یکی  رگا  مادـعا و  مراهچ  ای  موس  هبترم  رد  رهوش  یب  نز  اب  نز  یب  درم  مادـعا ، و 

. دیدرگ نایب  هقحاسم  رد 
«1  » تسا هدیدرگ  نییعت  هنایزات  عرش  مکاح  دیدحالص  اب  مه  لمع  نیا  نیبکترم  نیلماع و  يارب  مجنپ : تروص 

ناویح نآ  دـیاب  دـیامن ، تخادرپ  لام  بحاص  هب  ار  نآ  تمیق  دـیاب  هکنیا  رب  هوـالع  دـشاب  تشوگ  لـالح  ناویح  اـب  رگا  مشـش : تروص 
شورفب هدرب و  رگید  لحم  هب  دـیاب  ینعی  دوش  یم  دـلب  یفن  ناویح  نآ  دـشاب ، تشوگ  مارح  ناویح  اـب  رگا  و  دوش ، هدـنازوس  هدـیربرس و 
ماـکحا هک  تشاد  هجوت  دـیاب  و  تسا . هدـیدرگ  نییعت  هدـش و  ینیب  شیپ  نیگنـس ، ياـهتازاجم  مه ، لـمع  نیا  لـماع  يارب  و  دـنناسرب ،

دوش هعجارم  عبانم  نآ  هب  رتشیب  عالطا  يارب  تسا ، توافتم  مه  اواتف  هدـیدرگ و  نایب  ًاحورـشم  یهقف  ياهباتک  رد  لاـمعا  نیا  هب  طوبرم 
اب هک  هقحاسم »  » دروم رد  قوف  ياهتروص  نایم  رد  طقف 

225 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
. دییامن هجوت  تیاور  دنچ  هب  دراد ، تابترا  باتک  عوضوم 

رگید نز  اب  هک  ینز  مکح  زا  دومن  لاؤس  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  يدرم  دـیوگرفعج : نبوقعی  - 1
ۀنوعلم ۀبوکرملا  ۀبکاّرلا و  ۀنوعلم  ۀنوعلم  دومرف : تسشن و  تینابـصع ) اب  لاؤس  نیا  ندینـش  اب   ) دوب هداد  هیکت  ترـضح  دیامن !! هقحاسم » »
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الو ربکألا ، انّزلا  هَّللاو  وهف  ءاسّنلا ، ماحرأ  لاجّرلا و  بالـصأ  یف  یقب  نمو  انأ  اهنونعلی  هئایلوأ  هتکئالم و  هَّللا و  ّناف  اهباوثا ، نم  جرخت  یّتح 
لوسر دهع  یف  ناک  دقل  هَّللا  لاقف و  قارعلا ، لهأ  هب  ءاج  ام  اذه  لجّرلا  لاقف  هب ، تئاج  اذام  سیلبا  تنب  سیقألا  هَّللالتاق  ۀبوت  ّنهلام  هَّللاو 

، دـیآ نوریب  شباوختخر  زا  ات  هدـش  راوس  هدـنوشراوس و  تسا  رود  ادـخ  تمحر  زا  تسارود  ادـخ  تمحر  زا  قارعلا . نوکی  نأ  لبق  هَّللا 
هب سپ  تسا  هدنام  یقاب  نانز  ياهمحر  نادرم و  ياهبلـص  رد  سکره  نم و  دننکیم  تنعل  ار  وا  شناتـسود  ناگتـشرف و  ادـخ و  انامه 

دروآ هچ  ناطیـش ، رتخد  سیقارب  ادخ  تنعل  تسین ! هبوت  اهنآ ، يارب  دنگوس  ادـخ  هب  هن  تسا ،! گرزب  يانز  هقحاسم »  » نآ دـنگوس  ادـخ 
؛ دوب سیلبا  رتخد  هقحاسم  راذگ  ناینب  ینعی  وا ،

دوجو یقارع  هک  دوب  مه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  مسق  ادـخ  هب  دومرف : دروآ ،! اهیقارع  ار  راک  نیا  تفگ : درم 
«1 . » تشادن

يراج دـح  دـیاب  هنرگ  ددرگ و  یم  لوبق  زین  ناش  هبوت  دوش و  یم  طقاس  دـح  دـنیامن ، هبوت  یئاضق ، مکاحم  هب  ندیـسر  زا  شیپ  رگا  هتبلا 
. دوش

مه لاـجّرلاب و  ءاـسّنلا  نم  تاهّبـشتملا  ءاـسّنلاب و  لاـجّرلا  نمنیهّبـشتملا  هَّللا  نعل  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  ّنهیف  و  - 2
هک ینادرم  هب  دنک  تنعل  ادخ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اهنزنیا ، هراب  رد  ًاضعب . ّنهـضعب  نحکنی  یتاّللاو  نوثّنخملا 

حاکن ار ، یـضعب  یـضعب  هک  دننانز  نآ  هدنهد و  طاول  دننادرم  نآ  نادرم ، رب  ار  دوخ  نز  ناگدننک  هیبشت  نانز و  هب  هدـننک  هیبشت  ار  دوخ 
«2 . » دننکیم

. امهولتقا ّمث  امهولتقاف  ًائیش  کلذ  لعف  نمف  لاجّرلا  یف  طاّوللا  ۀلزنمب  ءاسّنلا  یف  قحّسلا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 3
، تسا نادرم  رد  طاول  دننام  نانز  رد  ندیلام  رگیدمه  هب 

226 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
«1 . » دیشکب تشذگ ) نودب  و   ) دیشکب ار  نانآ  يودره  درک ، ار  نیا  سکره 

( مکح  ) زا ترـضح  نآ  زا  دـندش و  لـخاد  وا  رب  یناـنز  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یگمه  صفح  ماـشه و  ةزمح و  یبا  نب  دـمحم  - 4
. ّسّرلا باحصأ  ّنه  لاق  وه ؟ نیأف  لاق  یلب ، لاقف  نآرقلا ! یف  کلذ  رکذام  ةأرملا  تلاقف  یناّزلاّدح  اهّدح  دومرف : دندومن !؟ لاؤس  قحس » »

: دومرف تسا !؟ هدشن  رکذ  نآرق  رد  نیا  تفگ : نز  تسا ، هدننکانز  ّدح  نآ  ّدح 
«2 . » تسا ّسر  باحصا  اهنآ  دومرف : نآرق )  ) ياجک رد  تفگ : تسا ) هدمآ   ) یلب

تماق دحاو و  فاحل  یف  اتدجو  نیتأرمأب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  یت  ُأ  دومرف : یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راّمت  فیـس  - 5
فاحل کی  ریز  رد  هک  دندروآ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  شیپ  ار  نز  ود  راّنلاب .! اتقرحأ  ّمث  عطّنلاب  اعدف  ناقحاستت  اتناک  امّهنا  ۀنّیبلا  امهیلع 

«3 . » دندش هدنازوس  شتآ  اب  ودره  سپس  تساوخ و  زادنا ) ریز   ) تسوپ دندرکیم ، هقحاسم  اهنآ ، هکنیا  رب  دش  هماقا  مه  دهاش  دندوب و 
. بوثامهنیب سیل  ةأرملا  ةءرملا  رشابی  نأ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یهن  دومرف : یهانملاربخ - رد  - 6

«4 . » دشابن ياهدرپ  اشنایم  هک  دنک  ترشابم  نز  هب  نز  دومن  یهن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
امهنیب نوکی  نأ  الإ  دـحاو  فاحل  یف  اـتیبت  نأ  نیتأرمـال  سیل  دومرف : مالـسلا  اـمهیلع  نیقداـص  ضعب  زا  ۀـجیدخ ، یبأ  زا  مشاـه ، یبا  - 7
اتدجو ناف  اتدـلج ، فاحل  یف  اضیأ  اتدـجو  ناف  ادـح ، امهنم  ةدـحاو  لک  تدـلج  یهنلا  عم  اتدـجو  ناف  کلذ ، نع  اتیهن  اتلعف  ناف  زجاح ،

یهن زا  دعب  زاب  رگا  دـنوش  یهن  دـندیباوخ ، رگا  دـشاب ، يا  هدرپ  اهنآ  نایم  هکنیا  رگم  دـباوخب ، فاحل  کی  ریز  نز  ود  دـیابن  اتلتق . ۀـثلاثلا 
«5 . » دنوشیم هتشک  دندش  ادیپ  راب  نیموس  رگا  هنایزات ، زاب  دندش  ادیپ  زاب  دنوشیم ، هدز  هنایزات  دندش ، ادیپ  فاحل ) کی  ریز  )

( هنصحمریغو  ) درجم نانز  ای  نارتخد  هراب  رد  مکح  نیا  تسا ، نکمم  هکنیا  حیضوت 
227 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
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رد مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  هنوگنآ  دنوشیم ، مادعا  تسخن ، هلحو  رد  ناش  هقحاسم  توبث  سپ  هنـصحمو )  ) رادرهوش نانز  اما  دـشاب 
. نآ مکح  رد  تسا و  انز  دننام  هقحاسم  هدراو  تایاور  ربارب  اریز  داد  ماجنا  نزود  هراب 

امهنیبو الإ  لجرلا  لجرلا  رـشابی  ال  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : مالـسلا  مهیلع  شناردـپ  زا  قداص ، ماما  زا  - 8
ای  ) سابل اهنآ  نایم  هکنیا  رگم  دنـشاب ، هتـشادن  ترـشابم  رگیدـمه  اب  نز  اب  نز  درماب  درم  بوث . امهنیبو  الإ  ةأرملا  ةأرملا  رـشابت  الو  بوث 

«1 . » دشاب هدرپ )
هکنیا رگم  دنباوخن  فاحل )  ) سابل کیریز  رد  نزود  هیلإ . اّرطـضت  نأ  الإ  دحاو  بوث  یف  ناتأرملا  تیبت  ال  دومرف : مالـسلا  هیلع  وا  زاو  - 9

2 . » دنشاب راچان 
.

مرحمان اب  ینیشنمه  تارطخ  - 19

ییحی یـسوم و  حون و  تارـضح  دننام  ءایبنا  زا  يدادـعت  تمدـخ  هب  سیلبا  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  مرحمان  اب  ینیـشنمه  تارطخ  - 19
هک یتقو  یـسوم  يا  تفگ : دمآ و  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تمدخ  هب  يزور  درکیم !! تبحـص  دـشیم و  بایفرـش  مالـسلا  مهیلع 
هک دوشیم  هچ  تسا  هتـشذگ  یلیخ  مدآ  نامز  زا  هک  الاح  ایادخ  وگب : ناسرب و  وا  هب  ارم  تساوخرد  نیا  يدرک  مامت  ادخ  اب  ار  تتاجانم 

؛!! يرذگ رد  نم  هانگ  زا  یشخبب و  ارم 
سیلبا نک ! هدجـس  مدآ  ربق  هب  ورب  مشخبب  ارت  یهاوخیم  رگا  وگب  وا  هب  یـسوم  يا  دمآ  باطخ  تشاد ، هضرع  ادخ  هب  ار  سیلبا  شرافس 

رطاخ هب  یـسوم  يا  یلو  تاـهیه !! منک  هدجـس  شاهدرم  هب  مدرکن  هدجـس  هدـنز  مدآ  هب  نم  تفگ : دز و  يدـنخ  زوپ  دینـش  ار  هیـضق  هک 
!!. یشاب بظاوم  منکیم  شرافس  وت  هب  ار  زیچ  دنچ  مه  نم  نم ، شرافس  ندناسر 

تـسد زا  ار  دوخ  يالاو  ماقم  تادابع و  همه  نآ  مدومنیم  هدجـس  مدآ  هب  مدرکیمن و  ربکت  رگا  درک  ماهراچیب  ّربکت  ارم  شابن  ربکتم  - 1
. مداتفایمن زور  نیا  هب  هدادن و 

. دیدرگ تشهب  زا  مدآ  ندش  هدنار  ببس  ۀّیهنم ، هرجش  هب  ندش  کیدزن  عمط  شاب ، هتشادن  صرح  عمط و  زیچ  چیه  رد  - 2
. ددرگ ترخآ  ایند و  نیعل  دشکب و  ار  لیباه  شردارب  لیباق  دش  ثعاب  تداسح  اریز  شابن ، دوسح  - 3

228 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
ار رد  اّلقا  درب ! مهاوخ  ردب  نامیا  هار  زا  ار  امـش  دوب و  مهاوخ  نم  موس  رفن  هکنادـب  نیـشنن ، تولخ  ياج  رد  مرحمان  نز  اب  تقو  چـیه  - 4

«1 . » دشاب ناترانک  ّزیمم  هچب  ای  دیراذگ  زاب 
لخت یسوم ال  ای  تفگ : مالسلا  هیلع  یـسوم  هب  سیلبا  دومرف : مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  تسا  هتفگ  وا  هب  هک  یـسک  زا  يوار )  ) ْتْسَرَد - 1
تولخ تسین ، لالح  وترب  هک  ینز  اب  یـسوم  يا  یباحـصأ . نود  هبحاص  تنک  ّالإ  هل  ّلحت  ةأرماب ال  لجر  ولخی  ّهناف ال  کل  ّلحت  ةأرماب ال 

موش یم  راکب  تسد  عیرـس ، مدوخ  ینعی   ) دوب مهاوخ  وا  اب  منارای  نودـب  نم  هکنیا  رگم  درکن ، تولخ  یمرحمان  نز  اب  درم  نیقی  هب  نکن ،
«2 . » مشاب یمن  میاه  هچب  رظتنم  و 

. تسا هدرک  تیاور  ار ، نآ  دننام  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  نادعس ،
: دومرف یلع  تفگ : مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  رفعج  نب  یسوم  زا  دوخ  دنساب  يدنوار : رداون  - 2

، ناطلس یلع  لخدی  ملو  ًائیـش ، اهنم  کلمی  سیل  ةأرماب  لخی  مل  نم  ۀیلب ، ّلک  نمو  میجرلا  ناطیـشلا  نم  ًاموصعم  ناک  نهظفح  نم  ثالث 
اهالب همه  زا  میجر و  ناطیـش  ياـههسوسو ) تارطخ و   ) زا دـیامن ، ظـفح  ار  نآ  سکره  تسا  زیچ  هس  هتعدـبب . ۀـعدب  بحاـص  نعی  ملو 

دمآ تفر و  وا  رابرد  هب  و   ) دوشن لخاد  یناطلـسرب  و  دـیامن ، تولخ  تسین ، نآ  کـلام  هک  ینز  اـب  سکره  دوشیم ، نوصم ) و   ) موصعم
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«3 . » دناسرن يرای  یتعدب ، بحاص  تعدبرب  و  دنکن )
نأ ال ءاسنلا ، یلع  ۀعیبلا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ذخأ  امیف  دومرف : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  دیوگ : رایس  یبأ  نب  عمـسم  - 3
زا نتفرگ  تعیب  ماگنه  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یئاهزیچ  نمـض  رد  ءالخلا . یف  لاجرلا  عم  ندعقی  الو  « 4  » نیبتحی

«5 . » دینیشنن مرحمان )  ) نادرم اب  تولخ  رد  دینزن و  همتابمچ )  ) هدز هقلح  وناز  رد  ار  اهتسد  هک  دوب  نیا  درک  شرافس  اهنز ،
نمؤی ناک  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  مهیلع  شناردپ  زا  رفعج : نب  یـسوم  زا  میهاربإ : نب  یـسوم  - 4

هل تسیل  ةأرما  سفن  عمسی  عضوم  یف  تبی  الف  رخآلا  مویلاو  هللااب 
229 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

«1 . » تسین مرحم  وا  هب  هک  دوش  هدینش  ینز  سفن  هک  یئاج  رد  دنکن  بش  تسا  هدروآ  نامیا  تمایق  ادخ و  هب  سک  ره  مرحمب .
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  قالخالا :) مراکم   ) باتک رد  یسربط  لضف  نب  نسح  - 5

تعیب طیارش  هلمج  زا  ءالخلا . یف  لاجرلا  عم  ندعقی  الو  نشمخی  الو  نحنی  نأ ال  ءاسنلا  یلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ذخأ 
«2 . » دنوشن نیشنمه  تولخ  رد  نامرحماناب  دنشارخن و  بئاصم  رد  ار  دوخ  يور  دننکن و  يرگ  هحون  هک  دوب  نیا  اهنز  زا  نتفرگ 

ذخألاو نهنم  عاتمتسإلاو  ءاسنلاب  ةولخلا  بولقلل : ةدسفم  ۀعبرأ  دومرف : هلآو  هیلع  هَّللا  یلـصادخ  لوسر  تفگ : دوخدنـساب  دیفم  خیـش  - 6
لد زیچ  راهچ  ماکحألا . نع  رئاجو  نامیالا  نع  لاض  لک  ۀسلاجم  لاق : یتوملا ؟ ۀسلاجم  امو  هَّللا  لوسر  ای  لیقف : یتوملا  ۀسلاجمو  ّنهیأرب 

، دشک داسف  هب  ار 
؛ نانز اب  ندرک  تولخ  - 1

؛ اهنآ مارح ) زا   ) يرادرب هرهب  - 2
؛ اهنآ يأر  نتفریذپ  - 3

نارگمتس نامیا و  زا  رود  ناهارمگ  اب  ینیشنمه  دومرف : تسیچ !؟ نتسشن  ناگدرم  اب  ادخ  لوسر  يا  دش  هتفگ  ناگدرم ، اب  ینیـشن  مه  - 4
3 . » نداد مکح  رد 

هیاسمه هناخ  هب  ندز  دید  - 20

قوقح ردـق  نآ  لـیئربج  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  هیاـسمه  هناـخ  هب  ندز  دـید  - 20
؛ دنربب ثرا  رگیدمه  زا  اههیاسمه  هک  داد  دهاوخ  روتسد  مدرک  لایخ  نم  درک  نایب  ار  اههیاسمه 

دنیامن و تیاعر  ار  رگید  کی  قوقح  دـیاب  تهجنیدـب  تسا ؛! هدـیدرگ  نییعت  رگیدـکی  ندرگ  رد  هیاسمه  يارب  قح  جـنپ  یـس و  دادـعت 
هب ندز  دید  ددص  رد  دیابن  سپ  دش ، دهاوخ  هاگآ  شاهیاسمه ، رارسا  زا  ًارهق  هیاسمه  نوچ  دنرادهگن  ار  مه  يوربآ 

230 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
دراد قح  هیاسمه  یکی  نآ  دنک : هاگن  یکدزد  دنزب و  دید  دوخ ، هیاسمه  رارسا  یگدنز و  هب  دهاوخب  یسک  رگا  یتح  دشاب  هیاسمه  هناخ 

؛! درادن مه  هید  یعرش و  تیلؤسم  دیامن  روک  دروآ و  رد  اروا  مشچ  دنزب و  لاح  نآ  رد 
. دزادرپب وارارسا  فشک  هب  دیامن و  يواکجنک  هیاسمه  ینورد  رارسا  زا  نتفای  عالطا  ندرب و  یپ  يارب  یسک  دیابن  لصا  نیا  يور 

وأ ةأرما  رعـش  وأ  لجر  ةروع  یلإ  رظنف  هراج  تیب  یف  علطا  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  لامعألا :) باـقع  - ) 1
یتح ایندلا  نم  جرخی  الو  ایندلا ، یف  ءاسنلا  تاروع  نوعبتی  اوناک  نیذلا  نیقفانملا  عم  رانلا  هلخدی  نأ  هَّللا  یلع  ًاّقح  ناک  اهدـسج  نم  ئیش 
ًاران امهاشحو  ران ، نم  ریماسمب  ۀـمایقلا  موی  هَّللا  امهاشح  ًامارح  ةأرما  نم  هینیع  ألم  نم  و  ةرخآلا ، یف  هتروع  ساـنلل  يدـبیو  هَّللا ، هحـضفی 

زا يزیچ  هب  ای  ینز  يوم  ای  درم  تروع  هب  شمـشچ  دـنزب و  دـید  هیاسمه  هناخ  هب  سکره  رانلا . یلإ  هب  رمؤی  مث  سانلا ، نیب  یـضقی  یتح 
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( ریگیپو  ) تیعبت اهنز  تاروع  هب  ایند  رد  هک  یناـسک  دـنک ، لـخاد  شتآ  هب  نیقفاـنم  اـب  ار  وا  هک  تسا  قح  ادـخ  يارب  دـتفیب ، وا  ياـضعا 
ار شیاهمـشچ  سکره  دزیریم و  ار  وا  يوربآ  ترخآ  رد  دیامن و  یماوسر  ار  وا  دنوادخ  هکنیا  رگم  دـنوریمن  نوریب  ایند  زا  دـنوشیم ،
زا ات  دنک ، شتآ  زا  رپ  دیامن و  رپ  نیـشتآ  ياهخـیم  زا  تمایق  زور  رد  ار  وا  مشچ  ود  ره  دـنوادخ  دـیامن ، رپ  مرحمان  نز  هب  ندرک  هاگن  زا 

1 . » دنشکب شتآ  يوس  هب  ار  وا  ات  دهد  روتسد  سپس  و  دوش ، غراف  مدرم  نایم  تواضق 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنعل  - 21

. تسا هدومن  تنعل  سک  هس  هراب  رد  ادخ  لوسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنعل  - 21
. دنک هاگن  مارح  نز  تروع  هب  هک  یسک  - 1

. دنک تنایخ  شتسود  ردارب و  سومان  هب  هک  يدرم  - 2
. دیامن تساوخرد  ةوشر  اهنآ  زا  وا  دنشاب : هتشاد  جایتحا  وا  کمک  هب  مدرم  هک  یسک  - 3

ّلحت ةأرما ال  جرف  یلإ  رظنی  اًلجر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نعل  دومرف : مالسلا  هیلع  رفعج  یبأ  زا  رباج : - 1
231 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

هب درک  تنعل  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ةوشرلا . مهلأسیف  هعفن  یلإ  سانلا  جاتحی  اًلجر  و  هتأرما ، یف  هاخأ  ناخ  اًـلجر  و  هل ،
هب مدرم  هک  يدرم  و  دیامن ، تنایخ  شنز  دروم  رد  شردارب  هب  هک  يدرمو  تسین ، لالح  شیارب  هک  دـنک  هاگن  ینز  تروع  هب  هک  یـسک 

1 . » دیامن هوشر  تساوخرد  اهنآ ، زا  دنشاب ، هتشاد  زاین  وا  کمک ) و   ) تعفنم

!! نکن رارکت  رگید  - 22

یناهنپ ياهتیـصعم  زا  مکاحلا  وه  دـهاّشلا  ّناف  تاولخلا  یف  هَّللا  یـصاعم  اوّقتا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  نکن !! رارکت  رگید  - 22
؛! دوب دهاوخ  هدننک  مکح  دوخ  دنوادخ ) ینعی   ) دهاش تمایق ) يادرف   ) اریز دیزیهرپب :

همه درادـن  دوجو  یتولخ  ادـخ  يارب  اریز  درک  ینامرفان  تسکـش و  ار  زرم  دـح و  تولخ : ياهاج  رد  دـیابن  تیاور  نیا  دافم  هب  هجوت  اـب 
. درک ایح  دیاب  تسین و  ناهنپ  ادخ  رظنم  زا  تشرد : ای  زیر  یلمع  چیه  تسادخ  رضحم  شنیرفآ : ناهج 

ینبجعت تناکو  ۀفیـصو  اهیف  ناکو  ۀنیدملا  یف  ًالزان  تنک  تفگ : سمهک  یبأ  زا  حئارجلاو ) جئارخلا   ) رد يدنوار  هَّللا  ۀـبه  نب  دیعـس  - 1
یلع تلخد  دغلا  نم  ناک  املف  اهدی ،) یلع  تضبقف  يدی  تددمف   ) اهیدث یلع  تضبقف  یل  تحتفف  بابلا  تحتتفاف  ًایـسمم  ۀلیل  تفرـصناف 

زا هک  دوب  يزینک  نآ  رد  مدوب و  هدرک  لوزن  یلزنم ) رد   ) هنیدم رد  نم  ۀحرابلا . تعنـص  امم  هَّللا  یلإ  بت  لاقف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ 
هدرک زارد  ار  متـسد  و  دوشگ ، ار  رد  مه  وا  دـنک  زاـب  هک  مدز  ار  رد  یبـش  دوب ،) هتخاـس  لوغـشم  دوخ  هب  ارم  رکف  و   ) دـمآیم مشوـخ  وا 

؛) متفرگ ار  شتسد  مدرب و  ار  متسد  و   ) هتفرگ ار  وا  ياهناتسپ 
«2 (. » نکن رارکت  رگید  و   ) نک هبوت  ادخ  هب  يدرک ، بشید  هک  يراک  زا  دومرف : مدش  دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هب  هک  ادرف 
املف اهیدث ، تزمغف  ۀیراجلا  تحتفتـساف  بابلا  تیتأ  ینإو  ینبجعت  رادـلا  بحاص  ۀـیراج  تناکو  ۀـنیدملاب  اّنک  تفگ : يدـسالا  مزهم  - 2

نیأ لاقف : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  یلع  تلخد  دغلا  نم  ناک 
232 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

میدوب و هنیدم  رد  ام  عرولاب . الإ  لانیال ) انه  ( ) متی اذه ال   ) انرمأ نأ  ملعت  امأ  لاقف : دجـسملا ،)  ) دجـسملاب تحرب  ام  تلق : كرثأ ؟ یـصقأ 
وا ياهناتسپ  نم  دمآ  نوریب  وا  مدز و  ار  رد  هدمآ و  رد  مد  هب  دوب ،) هتخاس  لوغشم  دوخ  هب  و   ) هتشاداو یتفگش  هب  ارم  هناخ  بحاص  زینک 

: متفگ يدرک ؟) راکچ  بشید   ) تساجک تراثآ  نیرترود  دومرف : مدـش  لـخاد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  رـضحم  هب  هک  ادرف  مدرـشف ، ار 
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«1 (. » يوقت و   ) عرواب رگم  دسریمن ) لامک  هب  و   ) دوشیمن مامت  ام ) تیالو   ) لوبق نیا  ینادیمن  ایآ  دومرف : مدوب  دجسم  رد  بشید 
تلق ئیشّيأ  یل : لاقف  مالسلا  هیلع  رفعج  یبأ  یلع  تمدقف  ئیشب ، اهتحزامف  نآرقلا  اهمّلعأ  تنک  ةأرما  ئرقأ  تنک  تفگ : ریصب : یبأ  - 3

هب مدرک ، یخوـش  يزیچ  اـب  وا  اـب  سپ  مدادیم ، نآرق  سرد  ینز  هب  اـهیلإ . ندوـعت  ـال  لاـقف : هـهجو ) یطغ  و  ( ) یهجو تـیطغف  ( ؟ ةأرملل
: دومرف مدناشوپ ، ار  میور  تلاجخ ) زا  ( !؟ یتفگ هچ  نز  هب  دومرف : مدیسر  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدخ 

2 . » نکن رارکت  رگید 

مرحمان اب  وگتفگ  یخوش و  - 23

نآ هملکره  يارب  دـیامن  وگتفگ  ترورـض  زا  شیب  مرحمان  نز  اب  سکره  تسا  هدـش  دراو  تیاور  رد  مرحماـن  اـب  وگتفگ  یخوش و  - 23
ماجل وا  ناـهدرب  و  « 3 . » تخوس دـهاوخ  شتآ  رد  لاس  رازه  نآ : هملک  ره  يارب  تمایقزور  رد  دـش و  دـهاوخ  بذـعم  یتخـس  هب  راـتفگ 

. دیئامرف تقد  دعب  لصف  تیاور  لیذ و  تیاور  هب  دز  دنهاوخ 
: دومرف یهانملا - ثیدح  رد  ملـس - هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  مهیلع  شناردپ  زا  قداص ، ماما  زا  دـیز ، نب  نیـسح  - 1
مرحمان و اب  نز ، هک  دومرف  یهنو  هنم . اهل  ّدبال  اّمم  تاملک  سمخ  نم  رثکأ  اهنم  مرحم  يذ  ریغو  اهجوز  ریغ  دـنع  ةأرملا  ملکتت  نأ  یهنو 

«4 (. » دیوگب ینخس  و   ) دنزب یفرح  تسا ، راچان  هک  هملک  جنپ  زا  شیب  شدوخ ، رهوش  زج 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : مالسلا  امهیلع  شردپ  زا  دمحم : نب  رفعج  زا  ۀقدص : نب  ةدعسم 

ةارامم و  نهتثداحم ، ینعی  ءاسنلا  ۀشقانم  ةرثک  و  بنّذلا ، یلع  بنّذلا  بلقلا : نتُمی  عبرأ 
233 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

. فرتم ینغ  ّلک  لاق : یتوملا ؟ ام  و  هَّللا :) لوسر  ای   ) لـیق یتوملا ، ۀـسلاجم  و  ًادـبأ ، ریخ  یلإ  عجری ) ( ) لوؤی  ) ـال لوقتو و  لوقی  قمحـألا 
، دناریمیم ار  لد  زیچ  راهچ 
، ندرک هانگ  يور  هانگ  - 1
، ندز فرح  دایز  اهنزاب  - 2

(، دورن شجرخ  هب  و   ) دشاب هتشادن  ریثأت  وا  رد  یئوگب و  هچره  نتشاذگ  نهد  هب  نهد  اهقمحا  اب  - 3
ءارقف لاوحا  ادـخ و  زا  هک   ) لماک هافر  رد  ياهینغ  همه  دومرف : دـننایک !؟ ناگدرم  ادـخ  لوسر  يا  دندیـسرپ  ناگدرم ، اب  تسلاجم  و  - 4

1 (. » دنشاب ربخ  یب 

مرحمان مناخاب  نداد  تسد  - 24

هتخیوآ ندرگ  هب  هتـسب و  تسد  تماـیق  زور  رد  دـیامن : هحفاـصم  دـهد و  تـسد  مارح  نز  اـب  سکره  مرحماـن  مناـخاب  نداد  تـسد  - 24
؛! دنزادنایم شتآ  هب  دنروآیم و 

. دنهد تسد  سابل  اب  ای  شکتسد  اب  ترورض ، لاح  رد  رگم 
حفاص نم  و  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : مالـسلا  امهیلع  شردپ  زا  دمحم : نب  رفعج  زا  ۀقدص : نب  ةدعـسم  - 1

ایندـلا یف  اهمّلک  ۀـملک  ّلکب  سبح ) ( ) هَّللا هسبح   ) اهکلمی ًةأرما ال  َهَکاف  نم  و  رانلا ، یلإ  هب  رمؤی  ّمث  اـًلولغم  ۀـمایقلا  موی  ءاـج  ًاـمارح  ةأرما 
و دنزادنا ، شتآ  هب  هک  دوشیم  هداد  روتسد  دیآیم و  هدش  هدیـشک  ریجنز  هب  تمایق  زور  دهد ، تسد  مرحمان  نز  اب  سکره  و  ماع . فلأ 
، تسا هتفگ  مرحمان  اب  ایند  رد  هک  راتفگ  هملک  ره  ربارب  رد  دنوادخ  دیوگ ، نخس  زینک ) ای  هجوز   ) تسین شرایتخا  رد  هک  ینز  اب  سکره 

«2 . » دیامن ینادنز  لاس  رازه 
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یف نرق  امارح  ةأرما  مزتلا  نمو  هَّللا ، نم  طخـسب  ءاب  دـقف  هیلع  مرحت  ةأرما  حـفاص  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 2
هجاوم ادـخ  بضغ  اب  ار  دوخ  ًاققحم  دـهد ، تسد  تسا ، مارح  شیارب  هک  ینزاب  سکره  رانلا . یف  نافذـقیف  ناطیـشلا  عم  راـن  نم  ۀلـسلس 

مهاب هدش ، هدیشک  نیشتآ  ریجنز  کی  رد  ناطیش  اب  دشک ، شوغآ  هب  ار  مارح  نز  سکره  و  تسا ، هدرک 
234 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

«1 . » دنزادنا شتآ  هب 
: لاق مرحم ؟ يذب  تسیل  ةأرملا  لجرلا  حفاصی  له  دیسرپ : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابأ  زا  ریصب  وبأ  - 3

«2 . » سابل تشپ  زا  رگم  هن  دومرف : دهد !؟ تسد  دناوتیم  مرحمان ، نز  اب  درم  ایآ  بوثلا . ءارو  نم  الإ  ال 
اب تسین  زیاج  اهبوث ... ، ءارو  نم  ـالإ  مرحم  يذ  ریغ  حـفاصت  نأ  ةأرملل  زوجی  ـال  و  مالـسلا ...  هیلع  رفعج  یبا  زا  یفعج  دـیزی  نبرباـج  - 4

«3 . » نز سابل  تشپ  زا  رگم  دهد  تسد  مرحمان 
؟ مدومن لاؤس  درم  نز و  نداد  تسد  زا  مالسلا  هیلع  هَّللادبعابا  زا  تفگ : نارهم  نب  ۀعامس  - 5

دننام ای  رهاوخ  رتخد  هلاخ ، همع ، رتخد ، رهاوخ ، تسا ، مارح  شیارب  وا  جاودزا  هک  ینز  اب  رگم  دهد  تسد  نزاب  درم  تسین  لالح  دومرف :
سابل تشپ  زا  رگم  دنکن  هحفاصم  وا  اب  اهّفک  زمغیال  بّوثلا و  ءارو  نم  ّالا  اهحفاصیالف  دـشاب  لالح  شیارب  وا  اب  جاودزا  هک  ینز  اما  اهنیا ،

4 . » دهدن راشف  ار  شتسد  و 

! ناطیش ياهریت  زا  يریت  هاگن  - 25

رد و  دوش ، هدوشگ  ْرَد  نآ  ات  دـشاب  يدـیلک  دـیاب  ياهتـسب ، ِرد  ره  ندوشگ  يارب  تایدام ، ملاـع  رد  ناطیـش ! ياـهریت  زا  يریت  هاـگن  - 25
همه يروایب ، اج  هب  ار  لمع  نالف  رگا  تسا ، نیدـلاو  تیاضر  تشهب  دـیلک  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  اًلثم  تسا  هنوگنامه  زین  تایونعم 

ان همه  دیلک  تساهّرـش و  مامت  دـیلک  بارـش  اًلثم  تسا ، قایـس  نامه  هب  مه  یفنم  تمـسق  رد  دوشیم ، هدوشگ  تیور  هب  تشهب ، ياهرد 
؛ تسا مرحمان  هب  ندرک  هاگن  نآ ، راوگان  ياهدمایپ  یسنج و  ياهيراتفرگ  مامت  دیلک  تسا و  یلبنت  یتسس و  اهتیقفوم ،

. تسا ناطیش  ياهریت  زا  يریت  ندز ) دید  و   ) ندرک هاگن  ناطیّشلا » ماهس  نم  ٌمهس  ةرظنلا   » تسا هدمآ  مه  تایاور  رد 
235 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

اطخ و   ) شمنز یم  منک  کیّلـش  یفدـه  ره  هب  دنتـسه  نـم  ياـهریت  اـهنز  هتبـصأ  هـتیمر  نـمل  یماهـس  ءاـسّنلا  دـیوگیم : دوـخ  زین  سیلبا 
(. دوریمن

(. دزادنا یم  روت  هب  دنارتسگب ، سکره  يارب   ) دنناطیش ياهماد  اهنز  ناطّشلا » لئابح  ءاسّنلا   » تسا هدمآ  تیاور  رد 
ةرظن نم  مکو  مومـسم ، سیلبإ  ماهـس  نم  مهـس  ةرظنلا  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  مدینـش  تفگ : شردپ  زا  ۀـبقع : نب  یلع  - 1

رابب یمدآ  يارب  ینالوط  ترـسح  هک  یئاههاگن  هچ  و  تسا ، سیلبا  مومـسم  ياهریت  زا  يریت  مرحمان ) نز  هب   ) هاگن ۀلیوط . ةرـسح  تثروأ 
«1 . » دروآیم

لجوزع هّلل  اهکرت  نم  مومسم ، سیلبإ  ماهس  نم  مهس  ةرظنلا  دومرف : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  وبأ  تفگ : شردپ  زا  ۀبقع  زا  ملاس  نب  ماشه  - 2
ّزع يادخ  رطاخ  هب  ار  نآ  سکره  تسا ، سیلبا  مومسم  ياهریت  زا  يریت  مرحمان ) نز   ) هب هاگن  همعط . دجی  ًانامیا  ًانمأ و  هَّللا  هبقعأ  هریغل  ال 

«2 . » دیشچ دهاوخ  ار  نآ  هزم  هتشاد و  ینازرا  وا  يارب  نامیا  نما و  دمایپ  دنوادخ  يرگید ، يارب  هن  دیامن ، كرت  لج  و 
. ۀنتف اهبحاصل  اهب  یفکو  ةوهشلا  بلقلا  یف  عرزت  ةرظنلا  دعب  ةرظنلا  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  وبأ  تفگ : یلهاکلا  زا  ریمع : یبأ  نبا  - 3

«3 . » دنکیم تیافک  نآ ، بحاص  نتخادنا  هنتف  هب  يارب  دراکیم و  ار ) ینارسوهو   ) توهش لد  رد  مه  رس  تشپ  هاگن 
نم هَّللا  هجّوزی  یتح  هرـصب  هیلإ  ّدـتری  مل  هرـصب  ضمغ  وأ  ءامـسلا  یلإ  هرـصب  عفرف  ةأرما  یلإ  رظن  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 4
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دنوادخ هدوشگن  ار  شمشچ  ددنبورف ، ار  شمشچ  ای  درگنب ، نامـسآ  هب  هتفرگ و  الاب  ار  شرـس  دنک و  هاگن  ینز  هب  سکره  نیعلا . روحلا 
«4 . » دیامن جیوزت  یتشهب  نیعلاروح  زا  وا  هب 

هک تسا  رگید  ربخ  رد  همعط . دجی  ًانامیا  هَّللا  هبقعی  یتح  هفرط  هیلإ  ّدتری  مل  رخآ : ربخ  یفو 
236 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

«1 . » دشچب ار  شاهزم  ًاروف )  ) هک دنکیم  تیانع  وا  هب  ینامیا  دنوادخ  ات  دنکن  زاب  ار  شمشچ 
مالـسلا اـمهیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  رفعج و  یبأ  زا  ۀـلیمج : یبأ  زا  مالـسلا : هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  هتفگ  وا  هب  هـک  یـسک  زا  نارجن : یبأ  نـبا  - 5

وأ کلذ  جرفلا  قّدـص  سمللا ، نیدـیلا  انز  و  ۀـلبقلا ، مفلا  انزو  رظنلا ، نینیعلا  انزف  انّزلا ، نم  ًاّظح  بیـصی  وه  اـّلا و  دـحأ  نم  اـم  دـندومرف :
وا ندیسوب  اهبل  يانز  و  تسا ) مرحمان  نز  هب   ) هاگن نامشچ  يانز  سپ  دیامن ، تباصا  انز  زا  یمهس  ار  وا  هکنیا  رگم  یـسک  تسین  بّذک .

بیذکت ای  دنوش ) لوغشم  یلمع  يانز  هب  و   ) دیامن قیدصت  ار  اهنآ  یگدام  رن و  تامدقم ) نیا  زا  دعب  ، ) تسا سمل  اهتسد ، يانز  و  تسا ،
«2 . » دنیامنیم زیهرپ  هدومن و 

ار شاهدننک  هاگن  وضع )  ) سکره هتارسح . تماد  هتاظحل  تعباتت  نم  هرضاح ، بعتأ  هرظان  قلطأ  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریمأ  - 6
«3 . » تفای دهاوخ  همادا  شیاه  ترسح  دوش ، مهرس  تشپ  شهاگن  سکره  و  تسا ، هتخادنا  تمحز  هب  ار  دوخ  دزاس ، اهر 

هتوالح دجی  انامیإ  هَّللا  هاطعأ  هَّللا  نم  افوخ  اهکرت  نمف  سیلبإ ، ماهس  نم  مومسم  مهس  رظنلا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - 7
هک دیامرف  اطع  ینامیا  شیاربدنوادخ  دیامن ، كرت  ادخ  سرت  زا  ار  نآ  سکره  سپ  تسا  سیلبا  ياهریت  زا  نیگآ  رهز  ریت  هاگن  هبلق . یف 

«4 . » دومن دهاوخ  ادیپ  شلد  رد  ار  نآ  ینیریش 
امهانز نادـیلاو  عمـسلا  امهانز  ناـنذألاو  مـالکلا  هاـنز  ناـسللا  و  رظنلا ، هاـنز  نیعلاـف  اـنزلا  نم  ظـح  مدآ  نبا  نم  وضع  لـکل  دومرف : و  - 8

هاگن شیانز  مشچ  سپ  تسانز ، زا  یبیصن  مدآ ، دنزرف  ياضعا  مامت  رب  هبذکیو . کلذ  قدصی  جرفلاو  یشملا ، امهانز  نالجرلاو  شطبلا ،
و  ) ندروآ راشف  شیانز  ناتـسد ، تسا و  مارح ) تاملک  اهادـص و   ) ندینـش ناشانز  اهـشوگ  و  تسا ، مارح )  ) راتفگ شیانز  نابز  و  تسا ،

«5 . » دیامنیم بیذکت  قیدصت و  ار  اهنآ  یسنج  مادنا  تسا و  مارح ) ياهاج  هب   ) نتفر ناشیانز  اهاپ  تسا و  ندز )
237 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

بضغ دتشا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یمق  دمحأ  نب  رفعج  خیـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا » دهز   » باتک رد  - 9
رپ شرهوش  ریغ  زا  ار  شنامـشچ  هک  يرادرهوش  نز  رب  دنوادخ  بضغ  دـش  دـیدش  اهجوز . ریغ  نم  اهنیع  تألم  لعب  تاذ  ةأرما  یلع  هَّللا 

«1 . » دیامن
موی هینیع  هَّللا  ألم  مارح  نم  هینیع  ألم  نمو  دومرفیهانملا : ثیدح  رد  مالسلا - مهیلع  شناردپ  زا  دمحم ، نب  رفعج  زا  دیز  نب  نیسح  - 10

دیامنیم رپ  شتآ  زا  ار  شیاهمـشچ  تمایق  زور  دنوادخ  دیامنرپ ، مارح  زا  ار  شنامـشچ  سکره  و  عجریو . بوتی  نأ  الإ  رانلا  نم  ۀمایقلا 
«2 . » ددرگرب هدرک و  هبوت  رگم 

ادخ لوسر  تفگ : مالسلا  امهیلع  شردپ  زا  قداص ، ماما  زا  ینوکس ، - 11
لیبس یف  ةرهاس  تتاب  نیع  و  هَّللا ، مراحم  نع  تضغ  نیع  و  هَّللا ، ۀیـشخ  نم  تکب  نیع  نیعأ : ۀثالث  الإ  ۀمایقلا  موی  ۀیکاب  نیع  ّلک  دومرف :

هدیـشوپ دنوادخ ، ياهمارح  زا  هک  یمـشچ  و  دیرگب ، ادـخ  سرت  زا  هک  یمـشچ  مشچ ، هس  رگم  دـیرگیم  تمایق  زور  اهمـشچ  مامت  هَّللا .
«3 . » دنامب رادیب  ار  بش  ادخ  هار  رد  هک  یمشچ  و  دوش ،

رد لجوزع . هَّللا  رکذ  نع  مکلغـشتف  اهلؤس  اهوطعت  الف  نیعلا ، نم  ارکـش  ّلقأ  ئـش  ندـبلا  یف  سیل  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریمأ  - 12
«4 . » دزاسن لوغشم  ادخ  رکذ  زا  ار  امش  ات  دیهدن  وا  هب  ار  شیاه  هتساوخ  سپ  تسین ، مشچزا  رترکش  مک  ندب 

نعّنقتی ءاسنلا  ناکو  ۀنیدملاب  ةأرما  راصنألا  نم  باش  لبقتسا  دومرف : مالسلا  هیلع  رفعج  یبأ  زا  فاکسالا : دعـس  زا  ةریمع : نب  فیـس  - 13
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ٌمظع ههجو  ضرتعاو  اهفلخ  رظنی  لعجف  نالف  ینبب  هاّمـس  دق  قاقز  یف  لخدو  اهیلإ  رظن  تزاج  املف  ۀلبقم ، یهو  اهیلإ  رظنف  ّنهناذآ ، فلخ 
هللا یلـص  هَّللا  لوسر  ّنیتآل  هَّللا  و  لاقف : هردص ، هبوث و  یلع  لیـست  ءامدـلا  اذإف  رظن  ةأرملا  تضم  املف  ههجو ، ّقشف  ۀـجاجز  وأ  طئاحلا  یف 

؟ اذه ام  لاق : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هآر  املف  هاتأف ، ّهنربخأل ، ملس و  هلآ و  هیلع و 
امب ریبخ  هَّللا  نا  مهل  یکزأ  کلذ  مهجورف  اوظفحیو  مهراصبأ  نم  اوضغی  نینمؤملل  لق  : ) ۀـیآلا هذـهب  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  طـبهف  هربخأـف 

وا هک  یلاـحرد  ناوج  دنتـسبیم  ناشـشوگ  تشپ  رد  ار  هعنقم  اـهنز  دـمآ و  وربور  ینز  اـب  هنیدـم  رد  راـصنا  هفیاـط  زا  یناوج  نوعنـصی .)
وا هب  دمآیم 

238 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
هدـش و دوخیب   ) درکیم و هاگن  وا  هب  بترم  سپ  دوب ، هدـش  هدـیمان  نالف  ینب  هب  هک  تشگ  ياهچوک  دراو  هدـش  در  هکنیا  ات  درکیم  هاگن 
دش و هراپ  شیور  دومن و  تباصا  وا  يور  هب  راوید  زا  ياهشیش  ای  ناوختسا  دروخ و ) راوید  هب  شرـس  ناهگان  دوب  وا  لامج  ياشامت  وحم 

؛ تشگ يراج  نوخ 
يارب ار  هیـضق  نیا  ادخ  هب  تفگ : تسا ، يراج  شاهنیـسو  سابل  هب  نوخ  هک ) دوب  هدـش  هجوتم  هزات  ناوج  اما  تشذـگ  و   ) دومن روبع  نز 
ناناوج هک  دیامنب  هدرک  شیارآ  هنهرب و  ور  ياهنز  نیا  هراب  رد  يرکف  ات  مناسریمو   ) هداد ربخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

ار تایآ  نیا  هدش و  لزان  لیئربج  لاح  نیا  رد  تفگ ، ار  هیـضق  دمآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیپ  دنـشکن ) ههاریب  هب  ار 
؛ تسا رتهزیکاپ  نانآ  يارب  نیا  دـننک ، ظفح  ار  دوخ  فافع  دـنریگ و  ورف  مرحمان ) هب  هاـگن  زا   ) ار دوخ  ياهمـشچ  وگب  ناـنمؤم  هب   » دروآ

شیوخ ناماد  و  دنریگ ، ورف  دولآ ) سوه  هاگن  زا   ) ار دوخ  ياهمشچ  وگب  نامیا  اب  نانز  هب  تسا و  هاگآ  دنهدیم  ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ 
دننکفا دوخ  هنیـسرب  ار  دوخ  ياهيرـسور  فارطا )  ) دنیامنن و راکـشآ  تسا - نایامن  هک  رادـقم  نآ  زج  ار - دوخ  تنیز  دـننک و  ظفح  ار 

«1 «. » هیآ رخآ  ات  دوش ) هدناشوپ  نآ  اب  ندرگ  هنیسات و  )

ۀّیلّوا هاگن  - 26

باجعا و هب  ار  وا  هک  دـتفا  یم  ابیز  نز  هب  شمـشچ  هتـساوخان  روطب  یمدآ  هک  دـیآ  یم  شیپ  یلیخ  یگدـنز  نارود  رد  ۀـّیلّوا  هاگن  - 26
هب ور  دوش و  ّطلـسم  دوخ  رب  ای  دنزب  رُز  دـیاپب و  ار  وا  ایآ  درک  دـیاب  هچ  تروص  نیا  رد  دـیآ ، یم  شـشوخ  نآ  زا  دراد و  یم  او  یتفگش 

!. دنادرگرب ادخ  يوس 
يّذلا ّناف  هلهأ  تأیلف  ءانسحلا  ةأرملا  یلا  مکدحأ  رظن  اذا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  - 1
هلأسیل هیقاریل و  ءامّـسلا و  یلا  هرظن  عفریلف  لاق  عنـصی !؟ امف  لهأ  هل  نکی  مل  ناف  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  لجر  ماقف  کلت ، عم  يذـّلا  لثم  اـهعم 

، دراد مه  نیا  ار  نآ  دننام  دراد  نآ  هک  هچنآ  اریز  دیآ  رد  شرسمه  شیپ  هب  سپ  درک ، هاگن  یئابیز  نز  هب  نات  یکی  هک  ینامز  هلضف . نم 
دشاب هتشادن  رسمه  رگا  ادخ  لوسر  يا  تفگ : تساخرب و  يدرم 

239 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
«1 . » دنک تساوخرد  ادخ  لضف  زا  دزودب و  دیامن و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  شهاگن  دومرف : دنک !؟ هچ 

ناطیّشلل ّنلعجیالف  يأرام  لثم  هدنع  ّناف  هلهأ  تأیلف  هبجعت  ةأرما  مکدحأ  يأر  اذا  دومرف : ةأمعبرا  ثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 2
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ّیبّنلا  یلع  ّلصیل  ًاریثک و  هَّللا  دـمحی  نیتعکر و  ّلصیلف  ۀـجوز  هل  نکی  مل  اذاف  اهنع  هرـصب  فرـصیل  اًلیبس  هبلق  یلع 

شیپ هب  سپ  دمآ  شـشوخ  دید و  ار  ینز  امـش  زا  یکی  هاگره  هینغی . ام  هتفأر  نم  هل  حیتی ) حیبی -  ) جـتنی ّناف  هلـضف  نم  هَّللا  لأسی  ّمث  ملس 
رـسمه رگا  دریگرب ، وا  زا  ار  شمـشچ  ًامتح  دهدن و  هار  شلدرب  ار  ناطیـش  سپ  هدید ، هک  تسا  نامه  دـننام  وا  رد  انامه  دورب  شرـسمه 

زا وا  نوچ  دیامن  لاؤس  ادخ  لضف  زا  سپس  دتسرفب و  تاولص  ربمغیپ  رب  دروآ و  اجب  دایز  ار  ادخ  شیاتس  هدناوخ و  زامن  تعکرود  درادن 
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«2 . » دنادرگ یم  زاین  یب  و  هدومرف ) اطع  حابم و  وا  هب  ار  دوخ  لضف  و   ) هداد هجیتن  وا  هب  دوخ  تفأر 
وا هب  اهنآ  هک  تشذگ  اهنآ  رب  ابیز  ینز  دوب  هتـسشن  شباحـصا  اب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  تسا ، هدروآ  ۀغالبلا : جـهن  رد  یـضر  دیـس  - 3

اّمناف هلهأ ، سمالیلف  هبجعت  ةأرما  مکدحأ  رظن  اذاف  اهبابه  ببـس  کلذ  ّنا  حماوط و  لوحفلا  هذه  نویع  ّنا  دومرف : ترـضح  دنتخود  مشچ 
وأ ّبسب  ّبس  وه  اّمناف  ًادـیور  مالـسلا  هیلع  لاقف  هولتقیل  موقلا  بثوف  ههقفأ  ام  ًارفاک  هَّللا  هلتاق  جراوخلا ، نم  لجر  لاقف  هتأرماـک  ةأرما  یه 

ار وا  هک  درک  هاگن  ینز  هب  نات  یکی  هک  یتقو  سپ  تساهنآ ، کیرحت  ببـس  نیا  تسا و  صیرح  اهرن  نیا  نامـشچ  انامه  بنذ . نع  وفع 
نز دـننام  ینز  نآ  اریز  دـشاب ) هتـشاد  یـسنج  شزیمآ  وا  اـب  و   ) دـیامن سمل  ار  دوخ  رـسمه  دـمآ ،) شـشوخ  وا  زا  و   ) تشداو بجعت  هب 

فرح رتهدنزومآ  ردقچ  دـینیبب ) !! ) دـناریمب رفک  اب  ار  مالـسلا ) هیلع  نانمؤمریما  ینعی   ) وا دـنوادخ  تفگ : جراوخ  زا  یکی  تسا ، شدوخ 
هلباقم تشز ، نخس  نآ  خساپ  انامه  دیشاب ، مارآ  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  دنـشکب  ار  درم  نآ  هک  دنتـشادرب  زیخ  باحـصا  سپ  دز ،

ندرک تشذگ  ای  تسا  لثمب 
«3 !!(. » ماقتنا هن  تسا  تشذگ  مه  یلع  قالخا  یگهتسیاش و  )

نآ هک  دید  ار  ینز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نامثع  نبدامح  - 4
240 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

شرـس زا  لسغ )  ) بآ هک  یلاح  رد  دوب و  وا  تبون  زور  نوچ  دش  رتسبمه  وا  اب  دش و  لخاد  هملـس  ما  هب  تشاداو ، باجعا  هب  ار  ترـضح 
شیپ يراک  نوچمه  سکره  يارب  سپ  تسا ، ناطیش  زا  باوصان )  ) هاگن قیقحتب  مدرم  يا  دومرف : دمآ و  نوریب  مدرم  يوس  هب  دیکچ  یم 

1 . » دورب دوخ  رسمه  شیپ  هب  دمآ 

مرحمان هب  هاگن  دودح  - 27

: زیگناهسوسو ییامندوخ  زا  زیهرپ  باجح و  دروم  رد  مالسا  هدنرادزاب  تاروتسد  هک  دننکیم  لایخ  اهیضعب  مرحمان  هب  هاگن  دودح  - 27
؛! تسا قوب  دهع  تیشحو  تیربرب و  قیتع و  دهع  هب  درگ  بقع  تنوشخ و  یعون 

اهنآ دنوادخ  هک  زیزع  ناوناب  رگا  مینک  یضاق  ار  نامهالک  سفن : ياوه  زا  يوریپ  برغ و  زا  دیلقت  نودب  هنافـصنم و  دییایب  مینامدوخ  اما 
مرحمان رظنم  رد  ار  دوخ  تسا : هداد  رارق  دوخ  فلاخم  سنج  هجوت  دروم  هدیرفآ و  نادرم  ناج  مسج و  شیاسآ  حور و  شمارآ  يارب  ار 

؛ دندشیمن رهاظ  نوگانوگ  هدنبیرف  ياهشیارآ  اب  یصوصخ : لفاحم  یمومع و  عماجم  رد  دندادیمن و  رارق 
هک ناوج  هقبط  ًاصوصخم  فلتخم  راشقا  عماوج و  رب  هتـشگ : ناریو  هتفر و  دابرب  ياهنامناخ  یمگردرـس و  یهابت و  داسف و  همه  نیا  اـیآ 

.!!؟ دشیم امرف  مکح  دننکیم : مرن  هجنپ  تسد و  لیاسم  نیا  اب  هریغ  غولب و  نارحب  رد 
اهندرکرارف هناخ  زا  اهنتشاذگ و  نابایخ  نابایب و  هب  رس  نارتخد و  ناوناب و  زا  یتمسق  نتسشن  نوردنا  زا  تشحو  اهییاپ و  زیرگ  نیا  ایآ 

؛!!؟ تسین یباجح  یب  یباجحدب و  لوصحم  وو .. 
مارآ حور  لآ و  هدـیا  یگدـنز  تاجن و  لحاس  هب  ار  عماوج  نآ : تایهنم  زا  زیهرپ  و  رون »  » هکرابم هروس  تایآ  تاروتـسد  زا  تعاطا  اـیآ 

؛!؟ دیناسریمن
ناوج هقبط  ًاصوصخم  فلتخم  راشقا  مامت  تهاگرد : نیبرقم  مارتحا  هب  ایادخ  دینادیم . نم  زا  رتهب  امـش  هک  رگید  ياهرگم  ایآ و  اهدـص 

نج و نیطایش  رورش  زا  ار  ام 
241 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

ناسرب و یمـسج : یحور و  ياـهیتحاران  زا  رود  هغدـغد و  یب  مارآ و  یگدـنز  هب  ار  اـهنآ  رادـب و  ظوفحم  زوسناـمناخ  ثداوح  سنا و 
. نیمآ ناسرب  تاجن  لحاس  هب  ریگب و  ار  اهنآ  تسد  تدوخ 
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هب هاـگن  دودـح  زین  ناوارف  تاـیاور  رد  تسا و  هدومرف  ناـیب  ًاحورـشم  ار  باـجح  زرم  دـح و  و 31  تاـیآ 30  رد  رون  هکراـبم  هروس  رد 
. میروآ یم  اًلیذ  ار  اهنآ  زا  يدادعت  طقف  راصتخا  تیاعر  يارب  هک  تسا  هدیدرگ  نایب  یئاهتوافت  اب  مرحمان ،

نایامن هک  رادقم  نآ  زج   ) ار دوخ  ياهتنیز  و  اهنم » رهظ  ام  ّالإ  ّنهتنز  َنیْدُبی  و ال   » هیآ هراب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) هَّللا دبع  یبأ  زا  ةرارز ، - 1
همرـس و هرهاظ  تنیز  متاخلاو . لحکلا  ةرهاظلا  ۀنیّزلا  دومرف : تسیچ ؟ هیآ  نیا  روظنم  تسا » رهاظ  هک  هچنآ  رگم  دـنیامنن  راکـشآ  تسا )

«1 . » تسا رتشگنا 
«2 (. » وزاب  ) عارذ ود  ور و  ناعارذلاو  هجولا  دومرف : اهنم » رهظ  ام  الإ   » مالسلا هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  قوف  هیآ  هراب  رد  زاب  - 2

ۀکـسملاو متاخلا  دومرف : مدیـسرپ ؟ اهنم » رهظ  ام  الإ  نهتنیز  نیدبی  الو   » هیآ هرابرد  مالـسلا ،) هیلع   ) هَّللا دبع  یبأ  زا  دیوگ : ریـصب  یبأ  - 3
«3 . » تسا دنبتسد  لحم  نآ  هک  هکسم  رتشگنا و  بلقلا  یهو 

مل اذإ  ةأرملا  نم  يری  نأ  لجّرلل  ّلحی  ام  متفگ  وا  هب  تفگ : مالـسلا ) هیلع   ) هَّللا دـبع  یبأ  زا  اـم ، باحـصأ  ضعب  زا  دـیبع ، نب  كورم  - 4
ناتـسد و فک  ور و  دومرف : تسا !؟ لالح  شندـید  یئاهزیچ  هچ  مرحمان  نز  زا  درم  يارب  نامدـقلاو  نافکلاو  هجولا  لاـق : ًاـمرحم ؟ نکی 

«4 . » اهمدق
تـسا لالح  شندرک  هاگن  یئاهزیچ  هچ  مرحماندرم  يارب  هک  مرحمان  نز  هراب  رد  مالـسلا  امهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا  رفعج  نب  یلع  - 5

«5 (. » اهتسد چم  ینعی   ) وگنلا لحم  فک و  ور و  راوّسلا . عضومو  فکلاو  هجولا  دومرف : دومن ؟ لاؤس 
اهوعبتت الف  ةأرملا  یلإ  ةرظن  لوأ  مکل  دومرف : ۀئامعبرألا - ثیدح  رد  مالسلا - هیلع  یلع  - 6

242 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
«1 . » دیشاب رذح  رد  هنتف  زا  دینکن و  شرس  تشپ  يرگید  هاگن  تسامش ، يارب  لوا  هاگن  ۀنتفلا . اورذحاو  يرخا  ةرظنب 

. مالسلا مهیلع  شناردپ  زا  اضر ، ماما  زا  یمیمت  - 7
«2 . » لوا هاگن  رگم  وت  يارب  تسین  نکن ، هاگن  تشپ  هاگن  ةرظنلا  لوأ  الإ  کل  سیلف  ةرظنلا  ةرظنلا  عبتت  ال  دومرف : ادخ  لوسر  زا 

یمودو تسوت ، يارب  تسخن  هاگن  كالهلا  اهیف  ۀثلاّثلاو  کل ، الو  کیلع  ۀیناّثلاو  کل  ةرظن  لّوأ  مالسلا : هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس : - 8
«3 (. » ندش دوبان  و   ) تکاله تسا  نآ  رد  یموس  و  وت ، ریخ  هب  هن  تسوت  ررض  هب 

يارب مرحمان و  زا  شرس ر ا  یک  تسا  هدیسرن  غولب  هب  هک  يرتخد  مدیسرپ  مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابأ  زا  دیوگ : جاجحلا  نب  نمحرلادبع  - 9
غولب هب  دـنیبب و  ضیح   ) دوش مارح  شیارب  زامن  ات  دـناشوپن  ار  شرـس  ةالـصلا . اهیلع  مرحت  یتح  اهـسأر  یّطغت  ـال  دومرف : دـناشوپب ؟ زاـمن 

«4 (. » دسرب
ات دناشوپن  ار  شرس  مرحمان )  ) رسپ زا  نز  مالغلا  غلبی  یتح  مالغلا  نم  اهسأر  ةأرملا  یّطغت  ال  دومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یطنزب ، - 10

«5 . » دوش غلاب 
دیئامن تقد  دعب  لصف  هب  هدروخلاس  نانز  ششوپ  دودح  دروم  رد 

هدروخلاس ناوناب  باجح  مکح  - 28

ّنهبایث نعـضی  نأ  ٌحانج  ّنیلع  سیلف  ًاحاکن  نوجری  یتَّلا ال  ءاسّنلا  نم  دـعاوقلاو   » ّلج ّزع و  هَّللا  لاق  هدروخلاس  ناوناب  باـجح  مکح  - 28
ٌعیمس هّللا  ّنهل و  ریخ  نففعتسی  نأ  ٍۀنیزب و  ٍتاجّربتم  ریغ 

243 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
«1 « » ٌمیلع

نیا طرـش  هب  دنراذگب ، نیمز  رب  ار  دوخ  نییور )  ) ياهـسابل هک  تسین  نانآ  رب  یهانگ  دنرادن ، جاودزا  هب  دـیما  هک  ياهداتفا  راک  زا  نانزو 
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. تسا انادو  اونش  دنوادخ  و  تسا ؛ رتهب  نانآ  يارب  دنناشوپب  ار  دوخ  رگا  و  دننکن ؛ ییارآ  دوخ  مدرم ، ربارب  رد  هک 
نآ هب  قطان  نآرق  هک  ارچ  تسین ؛ وگتفگ  ثحب و  لحم  مالسا  ياملع  نایم  رد  هدروخلاس  نانز  يارب  باجح  مکح  يانثتـسا  لصا  هراب  رد 

دعاوق مکح  دنسرب  دح  هچ  ات  هک  نیا  نانز و  نیا  نس  دروم  رد  هکنیا : هلمج  زا  دراد  دوجو  یئاهوگتفگ  نآ  تایـصوصخ  رد  یلو  تسا ؛
(. هدروخلاس نانز   ) هدش هّنِسُم  هب  ریبعت  یمالسا  تایاور  زا  یضعب  رد  تسا  وگتفگ  دنراد  ار 

نایاپ ینعم  هب  ار  نآ  نیرسفم : ءاهقف و  زا  یعمج  اما  هدمآ  جاودزا ) زا  یگتسشنزاب   ) حاکن زا  دوعق  هب  ریبعت  رگید  یـضعب  رد  هک  یلاح  رد 
. دناهتسناد اهنآ  اب  جاودزا  هب  یسک  تبغر  مدع  یئازان و  دح  هب  ندیسر  یگدعاق و  نارود 

لاس نس و  نآ  رد  الومعم  هک  دنسرب  یلاس  نس و  هب  هکنیا  نآ  دنکیم و  هراشا  تیعقاو  کی  هب  تاریبعت  نیا  همه  هک  تسا  نیا  رهاظ  یلو 
. دنیامنب جاودزا  هب  مادقا  ینانز  نینچ  ردان  روط  هب  تسا  نکمم  دنچ  ره  دنکیمن : جاودزا  یسک 

هب نآرق  هک  یلاح  رد  هدـمآ : یفلتخم  تاریبعت  یمالـسا  ثیداحا  رد  دـننک : راکـشآ  اهنآ  تسا  زیاج  هک  ندـب  زا  يرادـقم  دروم  رد  زین  و 
. تسا ور  سابل  رد  رهاظ  ریبعت  نیا  هتبلا  هک  دنهن  ورف  ار  دوخ  ياهسابل  هک  درادن  یعنام  تسا  هتفگ  هتسب  رس  روط 

: دـیامرفیم مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـنهن ؟ ورف  دـنناوتیم  ار  ناشیاهـسابل  زا  کیمادـک  هک  لاؤس  نیا  خـساپ  رد  تاـیاور  زا  یـضعب  رد 
(. تسا يرسور  ینعم  هب  رامخ   ) تسا هدش  رامخ  بابلج و  هب  ریبعت  يرگید  تیاور  رد  هک  یلاح  رد  رداچ )  ) بابلجلا

دـننک و هنهرب  ار  دوخ  رـس  اهنآ  درادـن  یعنام  هک  تسا  نیا  روظنم  دـنرادن : یتافانم  مه  اب  زین  ثیداحا  هنوگ  نیا  هک  تسا  نیا  رهاـظ  یلو 
اما تسا : هدش  ءانثتسا  زین  اهتسد  چم  ءاهقف : تاملک  ثیداحا و  زا  یضعب  رد  یتح  دنناشوپن و  ار  دوخ  تروص  ندرگ و  اهوم و 

244 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
. میرادن نآ  ءانثتسا  هرابرد  یلیلد  رادقم : نیا  زا  شیب 

دننکن یئارآ  دوخ  اهنآ  هک  تسا  یتروص  رد  اهنیا  همه  لاح  ره  هب  و 
هک یتنیز  ياهـسابل  نینچمه  و  دنراد : روتـسم  دیاب  دنناشوپب  تسا  بجاو  مه  نارگید  هک  ار  دوخ  یناهنپ  ياهتنیز  و  ۀنیزب ) تاجربتم  ریغ  )
اب اما  دنیآ  نوریب  شیارآ  نودب  هداس و  سابل  اب  يرـسور  رداچ و  نودب  دـنزاجم  اهنآ  رگید  ریبعت  هب  دـننکن و  نت  رد  دـنکیم  هجوت  بلج 

قوف هیآ  لیذ  رد  هکنانچ  دراد : حیجرت  دننک  تیاعر  ار  شـشوپ  رگید  نانز  دـننام  اهنآ  رگا  هکلب  تسین : یمازلا  مکح  کی  نیا  اهنیا  همه 
«1 . » تسه زین  دارفا  هنوگ  نیا  دروم  رد  ردان - تروص  هب  دنچ  ره  شزغل - لامتحا  لاح  ره  هب  اریز  تسا : هدمآ  احیرص 

زا هک  تسیچ  اـحاکن » نوـجری  ـال  یتـاللا  ءاـسنلا  نم  دـعاوقلاو   » هیآ زاروـظنم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) هَّللا دـبع  یبأ  زا  ملـسم ، نـب  دـمحم  - 1
«2 . » بابلج دومرف  دنراذگب ؟ نیمز  هب  ار  ناشیاهسابل 

: دومرف نهبایث )؟ نعضی  نأ   ) زا روظنم  مالسلا ) هیلع   ) هَّللا دبع  یبأ  زا  یبلح  زا  رگید  تیاور  رد 
هک یناـسک  يوـلج  دوـمرف : درادرب ؟ ار ) باـبلج  راـمخ و  دـناوت  یم   ) یناـسک هچ  شیپ  رد  مـتفگ  رداـچ ، يرـسور و  باـبلجلاو  راـمخلا 

«3 . » تسا رتهب  شیارب  دنکن  رگا  دیامن و  راکشآ  اهنآ  رباربرد  ار  شتنیزدیابن 
: دومرف نهبایث ) نم  نعضی  نأ   ) دناوخ وا  مالسلا ) هیلع   ) هَّللا دبع  یبأ  زا  هَّللادبع ، نب  زیرح  زا  - 2

«4 . » دشاب هدروخلاس  نز  رگا  تسا  تسا  يرسور  رداچ و  روظنم )  ) ۀنسم ةأرملا  تناک  اذإ  رامخلاو  بابلجلا 
دیـسر یّنـس  هچ  هب  هک  ینانز  دح  زا  دومن  لاؤس  تشون و  مالـسلا  هیلع  ماما   ) وا هب  تفگ  یم  نیـسح  دیوگ : سنوی  نب  دمحأ  نب  یلع  - 3

؟ دیامن زاب  ار  شناوزاب  ورس  تسا  زیاج 
«5 (. » دنداتفا جاودزا  زا  هدش و  ریپ  ینعی   ) دنتسشن حاکن  زا  هک  یتقو  تشون : باوجرد 

نیمز هب  تسا  حالص  ار  ناشسابل  مادک  ءاسنلا » نم  دعاوقلا   » زا مدومن  لاؤس  مالسلا ) هیلع   ) هَّللا دبع  ابأ  زا  تفگ : ینانکلا  حابـصلا  یبأ  - 4
نیا رد  هک  دشاب  هدرب  زینک  هکنیا  رگم  تسا  رداچ  اهرامخ . عضت  نأ  حانج  اهیلع  سیلف  ۀمأ  نوکت  نأ  الإ  بابلجلا  دومرف : سپ  دنراذگ ؟
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245 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
1 . » دنک یم  زاب  مه  ار  شرامخ  تروص 

مرحمان رس  تشپ  هاگن  - 29

یـضاروا هک  هنوگ  نآ  اریز  تسا  لمع  نآ  بحاص  یتسپ  هناشن  مارح و  مرحمان  رـس  تشپ  هب  ندرکاـشامت  مرحماـن  رـس  تشپ  هاـگن  - 29
. دیامن اشامت  هدز و  رُز  مدرم  سیماون  رس  تشپ  دیابن  دننزب : دید  وا  ردام  رهاوخ و  نز و  هب  یسک  تسین 

نأ  ) رظنی نأ  ءاسنلا  رابدأیف  نورظنی  نیذـلا  نمأی  ام  دومرف : مالـسلا  هیلع   ) هَّللا دـبع  یبأ  زا  یگمه  نامثع  نب  دامح  صفح و  ماـشه و  - 1
دنتسین ناما  رد  ناشدوخ ، ياهنز  رد  نآ  دننام  هب  ءالتبا  زا  دننکیم  هاگن  مرحمان )  ) نانز رس  تشپ  هکنانآ  مهئاسنیف . کلذب  اولتُبی )

«2 (. » دش لفاغ  دیابنلمع  تافاکم  زا  )
« نیمألا يوقلا  ترجأتـسا  نم  ریخ  نإ  هرجأتـسا  تبأ  ای   » ّلجو ّزع  يادخ  هتفگ  هراب  رد  مالـسلا  هیلع  نسحلا  یبأ  زا  ییحی : نب  ناوفـص  - 2

ناف یفلخ  نم  یشمإ  لاقف : هماّدق ، تیـشم  ّینا  تبأ  ای  تلاق : هیتفرع ؟ نیأ  نم  نیمألا  ةرخـصلا ، عفرب  ّيوق  اذه  ۀینب  ای  بیعـش : اهل  لاق  لاق :
. ءاسنلا رابدأ  یف )  ) یلإ رظنن  ٌموق ال  ّاناف  قیرطلا ، یلإ  ینیدشراف  ُتللض 

هک ار  یسک  نیرتهب  اریز  نک ، مادختسا  ار  یـسوم ) ینعی   ) وا ردپ  تفگ ): شردپ  هب  مالـسلا  هیلع  بیعـش  ترـضح  رتخد  ود  نآ  زا  یکی  )
؛ تسا نیما  يوق و  هک  تسوا  ینک  مادختسا 

وا يولج  نم  ردـپ  تفگ : یتسناد ،؟ اجک  زا  ار  شتناما  تسا ، دـنمورین  ةرخـص  نتـشادرب  يارب  ناوج )  ) نیا مرتخد  تفگ : رتخد  هب  بیعش 
هاـگن اـهنز  رـس  تشپ  هب  میتـسه  یهورگ  اـم  اریز )  ) نک میئاـمنهار  ناـبزاب )  ) ارم متفر  ههاریب  رگا  اـیب  نم  رـس  تشپ  تـفگ : مـتفریم ، هار 

«3 . » مینکیمن
ّرسیأ لاق : اهفلخ ، یلإ  رظنیف  ةأرملا  هب  ّرمت  لجرلا  تفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ریصب : یبأ  - 3

246 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
رـس تشپ  وا  دنکیم و  روبع  درم  يولج  زا  ینز  کسفنل  هاضرت  ام  سانلل  َضراف  لاق : ال ، تلق : هتبارق ؟ تاذ  هلهأ و  یلإ  رظُنی  نأ  مکدـحأ 
سپ دومرف : هن ، متفگ : دنک !؟ هاگن  شناشیوخ ، نانز  دوخ و  نز  رس  تشپ  دوشیم  لاحـشوخ  یـسک  امـش  زا  ایآ  دومرف : دنکیم ؟ هاگن  وا 

«1 . » شاب یضار  زین  مدرم  هب  یتسه  یضار  دوخ  هب  هک  ار  هچنآ 
یمن ایآ  مهئاسن .!؟ یف  کلذب  اولتُبی  نأ  ءاسنلا  رابدأ  یف  نورظنی  نیذلا  یشخی  امأ  دومرف : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  ملاس : نب  ماشه  - 4

«2 « .!؟ دنوش راتفرگ  لمع  نیا  هب  ناشنانز  رد  زین  دوخ  دننکیم ، هاگن  نارگید )  ) نانز رس  تشپ  هک  نانآ  دنسرت 
. ةالصلا یف  ناک  اذإ  سنوی : لاق  هل ، ةالـص  الف  ةأرما  فلخ  لّمأت  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  وبأ  تفگ : نمحرلا ، دبع  نب  سنوی  - 5

3 . » زامنرد ینعی  تفگ : سنوی  تسا ) لطاب  شزامن  ، ) تسین زامن  شیارب  دیامن ، تقد  نز  رس  تشپ  سکره 

نز رهاوخ  هب  هاگن  مکح  - 30

وا تسین  روط  نیاهک  یلاح  رد  تسا ، مرحم  شدوخ  رهاوخ  دننام  نز ، رهاوخ  هک  دننکیم  لایخ  اهیـضعب  نز  رهاوخ  هب  هاگن  مکح  - 30
ناوت یم  هک  ینز  اب  سپ  دیامن  جاودزا  وا  اب  دناوتیم  دریمب : ای  دـهد و  قالط  ار  شرـسمه  رگا  اریز  تسا  مرحمان  ناوناب  رگید  دـننام  مه 

هرامـش 28 لصف  رد  تایاور  نآ  زا  يدادعت  هک  تسا  هدیدرگ  نیعم  عرـش  رد  يدودح  رگم  تسا  مارح  وا ، هب  ندرک  هاگن  دومن ، جاودزا 
. تشذگ شخب  نیمه  مرحمان » هب  هاگن  دودح  »

تخأ رعـش  یلإ  رظنی  نأ  تسا ؟ لالح  درم  يارب  ایآ  مدرک : لاؤس  مالـسلا : هیلع  اـضر  ماـما  زا  تفگ : رـصن  یبأ  نب  دـمحم  نب  دـمحأ  - 1
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: هل تلق  دعاوقلا ، نم  نوکت  نأ  ّالإ  ال  لاقف : هتأرما ؟
: دومرف دنک ؟ هاگن  شنز  رهاوخ  يوم  هب  هکنیا  معن .... ، لاق : ءاوس ؟ ۀبیرغلا  هتأرما و  تخأ 

4 ، .... » یلب دومرف : تسا !؟ هبیرغ  دننام  نز  رهاوخ  متفگ : دوش ، ریپ  هکنیا  رگم  هن ،

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیدش  هیرگ  - 31

زا شناردپ  زا  اضرلا  یلع  نب  دمحم  زا  ینـسحلا : هَّللا  دبع  نب  میظعلا  دـبع  ملـس 1 - هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیدش  هیرگ  - 31
كادف هل : تلقف  ًادیدش ، ًاءاکب  یکبی  هتدجوف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  ۀمطاف  انأ و  تلخد  دومرف : مالـسلا  مهیلع  یلع 

ترکنأف دـیدش  باذـع  یف  یتّمأ  نم  ءاسن  تیأر  ءامـسلا  یلإ  یب  يرـسا  ۀـلیل  یلع  ای  لاقف : كاـکبأ ؟ يذـلا  اـم  هَّللا  لوسر  اـی  یّمأ  یبأ و 
، ّنهلمع ناک  ام  ینربخأ  ینیع  ةرق  یبیبح و  ۀـمطاف : تلاقف  لاـق : نأ  یلإ  ّنهلاـح - رکذ  ّمث  ّنهباذـع ، ةدـش  نم  تیأر  اـمل  تیکبف  ّنهنأـش 

اهییدثب ۀقلعملا  امأ  و  اهجوز ، يذؤت  تناک  اّهنِاف  اهناسلب  ۀقلعملا  اّمأ  و  لاجرلا ، نم  اهرعـش  یطغت  تناک ال  اّهناف  اهرعـشب  ۀـقلعملا  اّمأ  لاقف :
لکأت تناک  یتلا  اّمأ  و  اهجوز ، نذا  ریغب  اهتیب  نم  جرخت  تناک  اّهناف  اهیلجرب  ۀـقلعملا  امأ  و  هنذا ، ریغب  اهجوز  ریغ  دالوأ  عضرت  تناک  اّهناف 
ةرذـق تناک  اّهناف  براقعلا  تایحلا و  اهیلع  طلـست  اهیلجر و  یلإ  اهادـی  دـشت  یتلا  اـمأ  و  ساـنلل ، اهندـب  نّیزت  تناـک  اـّهناف  اهدـسج  محل 

اهناف ءاسرخلا  ءاّمـصلا  ءایمعلا  امأ  و  ةالـصلاب ، نیهتـست  تناک  و  فظنتت ، ضیحلا و ال  ۀـبانجلا و  نم  لستغت  تناـک ال  و  باـیثلاو ، ءوضولا 
یتلا امأو  لاجرلا ، یلع  اهـسفن  ضرعت  تناک  اهناف  ضیراقملاب  اهمحل  ضرقت  تناک  یتلا  امأ  و  اهجوز ، قنع  یف  ۀقلعتف  انزلا  نم  دلت  تناک 
تناک اّهناف  رامحلا  ندب  اهندـب  ریزنخ و  سأر  اهـسأر  ناک  یتلا  امأ  و  ةداّوق ، تناک  اهناف  اهءاعمأ  رجت  یه  اهندـب و  اههجو و  قرحت  تناک 

هیلع لاق  مث  ةدساح ، ۀحاون  ۀینق  تناک  اّهناف  اهیف  نم  جرخت  اهربد و  یف  لخدت  رانلا  بلکلا و  ةروص  یلع  تناک  یتلا  امأ  و  ۀـبّاذک ، ۀـماّمن 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـضحم  هب  همطاف  نم و  اهجوز . اهنع  یـضر  ةأرمإل  یبوط  اهجوز و  تبـضغأ  ةأرمأل  لیو  مالـسلا :

: متفگ وا  هب  میتفای ، دیدش  هیرگ  لاح  رد  ار  وا  میدش  لخاد 
، دندرب جارعم  هب  ارم  هک  یبش  یلع  يا  دومرف : تسیچ ؟) تا  هیرگ  ببس   ) دنایرگیم ارت  زیچ  هچ  ادخ  لوسر  يا  دابوت  يادف  مردام  ردپ و 

لاوحا ترـضح  سپـسمتسیرگ  اهنآ  باذع  یتخـس  رب  متـشادن و  شوخ  ار  اهنآ  يراتفرگ  سپ  مدید ، تخـس  باذع  رد  ار  ینانز  متما  زا 
؛!؟ دوب هچ  اهنآ  لامعا  هدب  ربخ  نم  هب  اباب )  ) نم مشچ  ینشور  بیبح و  دیسرپ  همطاف  دومن - نایب  ار  اهنآ 

اب ار  دوخ  نارهوش  نابز ، زا  ناگدـش  هتخیوآ  اما  و  دـیناشوپیمن ، مرحم  ان  زا  ار  دوخ  يوم  دوب ، هدـش  هتخیوآ  شیوم  زا  هکنآ  اـما  دومرف :
زا اما  و  دناهدرکیم ، تیذا  ناشنابز 

248 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
نذا نودب  ناگدش  نوریب  هناخ  زا  اهاپ ، زا  نانازیوآ  اما  و  دندادیم ، ریش  رهوش ، هزاجا  نودب  ار  نارگید  ياههچب  اههدش ، نازیوآ  اهناتـسپ 
هتسب ناشیاهتـسد  هک  نانآ  اما  و  دندرکیم ، شیارآ  مدرم  يارب  هک  دندوب  ینانز  دندروخیم ، ار  دوخ  دسج  تشوگ  هکنانآ  دندوب ، رهوش 

دـندوب و ضیح  تبانج و  زا  ناگدـننکن  لسغ  سابل و  ندـب و  فیثک  نانز  دوب ، هدـش  طلـسم  اهنآ  هب  اـهبرقع  اـهرام و  دوب و  ناـشیاپ  هب 
ندرگ هب  ار  هچب  هدـیئاز و  انز  زا  هک  دـندوب  ینانز  نالال ، نارک و  ناروک و  اما  و  دـندوب ، انتعا  یب  زامن  ندـناوخ  هب  دـندرکیمن و  تفاـظن 
هـضرع نادرم  هب  ار  دوـخ  هک  دـندوب  یناـنز  دـندیربیم ، اـهضارقم  اـب  ار  ناشندـب  تشوـگ  هـک  یئاـهنآ  اـما  دـنتخادنایم و  ناـشنارهوش 
ناشرس هک  ینانز  اما  و  دندوب ، ناسر  مهب  ود  نانز  دندیـشکیم ، ار  ناشیاه  هدور  تخوسیم و  ناشندب  ور و  هک  ینانز  اما  و  دنتـشادیم ،

ناشتـشپ زا  شتآ  دندوب و  گس  تروص  هب  هک  نانآ  اما  و  دـندوب ، نایوگ  غورد  نیچ و  نخـس  نانز  دوب ، رخ  ندـب  ناشندـب  كوخ و  رس 
رد بضغ  هب  ار  شرهوش  هک  ینز  رب  ياو  دومرف : سپـس  دـندوب ، دوسح  رگ و  هحون  هدـنناوخ و  نانز  دـشیم ، جراخ  ناشناهد  زا  لخاد و 

1 . » دوش یضار  وا  زا  شرهوش  هک  ینز  رب  یبوط  یکاپ و  دروآ و 
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دیسوبن ار  اههلاس  شش  - 32

اههلاس تفه  اههلاس و  شش  ندیسوب  زا  هک  تسا  هدش  رداص  یتایاور  شیپ  لاس  دصراهچ  رازه و  زا  شیب  دیـسوبن  ار  اههلاس  شـش  - 32
لاح دـندروآیمن : رد  رـس  يزیچ  زا  دـندوب و  هتفر  ورف  قلطم  یماخ  یگداس و  رد  اههچب  هک  ینامز  رد  دوش : زیهرپ  هناگیب ) ياـههچب  (ي 

هدـننک هارمگ  ياـهشیامن  عاونا  اـهملیف و  اـهيد و  یـس  نوگاـنوگ و  تاـطابترا  نوـنف و  موـلع و  عیانـص و  تاـعارتخا و  تفرـشیپاب  هک 
 ... وو رادریوصت  نفلت  ًابیرقنع  نویزیولت و 

لافطا ندیسوب  زا  دیاب  تهجنیدب  تسین : مک  دشابن  دایز  اهرتگرزب  زا  نآ  مخ  چیپ و  زمر و  زار و  یـسنج و  لیاسم  زا  اهولوچوک  یهاگآ 
. تفر رانک  درک و  زیهرپ  مه  نآ  زا  رتکچوک  نس  رد  هناگیب 

هک روط  ره  هن  تسا  هدیدرگ  نییعت  يزرم  دح و  مه  مراحم  ندیسوب  يارب  یتح 
249 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

. لیذ تیاور  دننام  دشاب ، شهاوخبلد 
اهـسأر اهینیع و  نیب  لـّبقیلف  هتلاـخ  وأ  هتمع  وأ  هتخأ  تضاـح : دـق  مرحم  تاذ  مکدـحأ  لـّبق  اذإ  دومرف : هلآو  هیلع  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

ناـیم دـسوبب ) ار  وا  تساوـخ  رگا  ، ) هلاـخ اـی  هّـمع ، اـی  رهاوـخ ، دـنیبب ، ضیح  دوـخ  ناـمرحم  زا  هاـگره  اـهیف  نـعو  اهّدـخ  نـع  ّفـکیلو 
«1 . » دیامن يراد  دوخ  اهنآ ، بل  ور و  ندیسوب  زا  دسوبب و  ار  شرس  شنامشچود و 

زج مراحم  ياهبل  ندیـسوب  زا  زیهرپ  قلطم  روط  هب  رگید ، تایاور  رد  یلو  هداد  صاصتخا  ار  مراحم  ندوب  ضیاـح  ماـگنه  تیاور  نیا  رد 
!. تسا هدیدرگ  نایب  ًاحورشم  شلحم  رد  هک  هدروآ  نایم  هب  ار  کچوک  هچب  رسمه و 

عبس زاج  اذا  ةأرملا  لّبُقی  مالغلا ال  و  مالغلا ، اهّلبقی  الف  نینـس  ّتس  ۀیراجلا  تغلب  اذا  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  زا  نمؤملا  اّیرکز  - 1
«2 . » دسوبن ار  نز  تشذگ  هک  لاس  تفه  زا  رسپ  و  دسوبن ، ار  وا  رسپ  دیسر  یگلاس  شش  هب  رتخد  هک  یتقو  نینس .

هک ینامز  اهّلبقت . نأ  کـل  یغبنی  ـالف  نینـس  ّتس  ةراـجلا  تغلب  اذا  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللادـبع  یبا  زا  ةرارز  زا  رحب  نب  نمحرلادـبع  - 2
3 . » یسوبب ار  وا  تسین ، راوازس  دیسر ، لاس  شش  نس  هب  رتخد 

! انیبان مرحمان  هب  هاگن  تمرح  - 33

لاکشا هچ  اهنآ  هب  ندرک  هاگن  سپ  دنیب ، یمن  ار  یسکای  یئاج و  انیبان  هک  دننک  لایخ  اه  یضعب  دیاش  انیبان ! مرحمان  هب  هاگن  تمرح  - 33
!!. دومن زیهرپ  ارچ  دراد و 

اموق امهل : لاقف  ۀصفح  ۀشئاع و  هدنع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  موتکم  ما  نبا  نذأتـسا  تفگ : هَّللا  دبع  یبأ  نب  دـمحأ  - 1
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  هب  تساوخ  هزاجا  انیبان ،)  ) موتکم ما  نبا  هنایرت . امّکناف  امکری  مل  نإ  لاقف : یمعأ  هنإ  اتلاقف : تیبلا ، الخداف 
! تسا انیبان  وا  دـنتفگ : دـیوش ، هناخ  لخاد  هدـش و  دـنلب  دومرف : اهنآ  هب  ترـضح  دـندوب ، هصفح  هشیاـع و  وا  دزن  دوش و  دراو  ملـس  هلآ و 

«4 . » دینیب یم  ار  وا  هک  امش  دنیبیمن ، ار  امش  وا  رگا  دومرف :
250 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

اّهناف اهنم ، مرحم  يذ  ریغ  وأ  اهجوز  ریغ  نم  اهنیع  تألم  لعب  تاذ  ةأرما  یلع  هَّللا  بضغ  دتشا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  - 2
هشارف تطوأ  ناف  هتلمع  لمع  لک  لجوزع  هَّللا  طبحأ  کلذ  تلعف  نإ 

دنوادـخ بضغ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اهربق . یف  اهبّذـعی  نأ  دـعب  راّنلاب  اهقرحی  نأ  هَّللا  یلع  ًاّقح  ناـک  هریغ  شارف ) )
وا لامعا  مامت  دنوادخ  درک ، ار  راک  نیا  وا  رگا  دـیامن ، رپ  مرحمان ، زا  رهوش و  ریغ  زا  ار  شنامـشچ  هک  يرادرهوش  نز  رب  تفرگ  تدـش 
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رد هکنآ  زا  دعب  دنازوسب  منهج  شتآ  اب  ار  وا  دراد  قح  دنوادخ  دور ، وا  باوختخر  هب  یـسک  شرهوش  زا  ریغ  رگا  سپ  دـنکیم ،! رهم  ار 
«1 . » دومن شباذع  ربق 

، لاجرلا ّنهاری  و ال  لاجرلا ، نیری  نأ ال  ءاسنلل  ریخ  ثیدـح : یف  هل  تلاـق  ۀـمطاف  ّنا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 3
دننیبب و ار  اهنآ  اهدرم  هن  هک  تسا  رتهب  نانز  يارب  تفگ : ردپ  هب  یئوگتفگ  رد  همطاف  یتقو  یّنم . ۀمطاف  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاقف 

«2 !(. » تسا نز  هدننک  هاگن  انیب ، ای  دشاب  انیبان  مرحمان  درم  دنک  یمن  قرف   ) تسا نم  زا  همطاف  دومرف : ترضح  نآ  ار ، اهدرم  اهنز  هن 
، باجحلاب رمأ  نأ  دعب  کلذ  موتکم و  ما  نبا  لبقأف  ۀنومیم  هدنع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دنع  تنک  دیوگ : ۀملـس  ما  - 4

هملس ما  هنارصبت .؟ امتسلأ  امتنأ ؟ ناوایمعفأ ، لاق  انرـصبی ؟ یمعأ ال  سیلأ  هَّللا ، لوسر  ای  انلقف : ابجتحا ، ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لاقف 
نایرج نیا  دمآ ، موتکم  ما  نبا  سپ  دوب ، شـشیپ  مه  شرگید ) نز   ) هنومیم مدوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  دـیوگ :

امـش ایآ  دومرف : دنیبیمن ؟ هک  ارام  تسین و  انیبان  وا  ایآ  ادـخ  لوسر  يا  میتفگ : ام  دـیریگ ، باجح  دومرف : دوب ، باجح  هیآ  لوزن  زا  دـعب 
3 « .!؟ دینیبیمن ار  وا  مه  امش  ایآ  دیئانیبان ، مه 

اهمناخ زا  غلابان  رسپ  تماجح  - 34

رد تسا و  مالسلا  مهیلع  همئا  مالسا و  رد  جیار  ياهراک  زا  نتفرگ ، تماجح  نوخ  ندرک و  تماجح  اهمناخ  زا  غلابان  رسپ  تماجح  - 34
!؟ هنای دریگب  تماجح  نوخ  نانز  زا  دناوت  یم  غلاب  ان  رسپ  ای  درم  ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح  تسا ، هتفر  راک  هب  مه  دایز  دیکأت  هراب  نیا 

مجحی یبصلا  نع  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لئس  دومرف : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  ینوکس : - 1
251 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

: دومرف دنک !؟ تماجح  ار ) مرحمان   ) نز هک  هچب  مکح  زا  دش  هدیسرپ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  الف . فصی  نسحی  ناک  اذإ  لاق : ةأرملا ؟
«1 . » هن دهدیم ) صیخشت  ار  دبو  بوخ  و   ) دنکیم فیصوت  بوخ  رگا 

؟ دیامن تماجح  اروا  درم  هک  ینز  مکح )  ) زادیسرپ مالسلا  هیلع  شردارب  زا  رفعج ) نب   ) یلع
2 . » هن ال  دومرف :

نایاقآ هلیسو  اهمناخ  هجلاعم  - 35

رد هک  تسا  نید  ناگرزب  ءاهقف و  هجوت  دروم  لئاسم  زا  سکعلاب ، مرحمان و  نز  درم ، کشزپ  هجلاعم  نایاقآ  هلیـسو  اهمناخ  هجلاعم  - 35
دنیامن و هجلاعم  ار  رگید  کی  نامرحمان : دیابن  دنکن : باجیا  ترورض  ات  تسا  مّلسم  هک  هچ  نآ  دناهداد : اهاوتف  هتفگ و  اهنخس  نآ  هراب 

. دنهد رارق  دید  ضرعم  رد  دنیامن و  سمل  ار  رگیدمه  ياه  ندب  مادنا و 
وأ اهنطب  وأ  اهذـخف  یف  حرجلا  اهب  نوکی  ةأرملا  نع  درک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  شردارب  زا  شباـتک  رد  رفعج  نب  یلع  - 1

تسا زیاج  حالـص و  هب  ایآ  دراد  وزاب  مکـش و  رد  ای  نار  رد  یمخز  هک  ینز  زا  لاق ال . هجلاعی ؟ هیلإ  رظنی  نأ  لجرلل  حلـصی  له  اهدضع ،
«3 . » هن دومرف : دیامن ؟ هجلاعم  دنک و  رظن  وا  هب  درم  هک 

(. دییامن هجوت  يدعب  ثیدح  هب  دیامن  هجلاعم  ار  وا  دناوتیم  درم  هنرگ  و  دنکن ، دیدهت  ار  نز  نآ  يرطخ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  )
یف حرج  اّمإ  رـسک و  اّمإ  اهدسج  یف  ءالبلا  اهبیـصی  ۀملـسملا  ةأرملا  نع  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  زا  دیوگ : یلامثلا  ةزمح  یبأ  - 2

رد تءاش . نإ  اهجلاعیلف  هیلإ  تّرطـضا  اذإ  لاق : اهیلإ ؟ رظنلا  هل  حلـصیأ  ءاسنلا ، نم  هجالعب  قفرأ  لجرلا  نوکی  هیلإ  رظنلا  حلـصی  ـال  ناـکم 
يارب درم  نکل ) و   ) تسین زیاج  مرحمان )  ) درم يارب  اجنآ  ندید  هک  یئاج  رد  مخز ، ای  ینتسکش و  دراد  يراتفرگ  شندب  رد  هک  ینز  هراب 

«4 . » دیامن هجلاعم  ار  وا  دناوتیم ) ، ) دشاب راچان  رگا  دومرف : دنک ؟ هاگن  وا  هب  درم  نآ  تسا  زیاج  ایآ  تسا ، رتهب  وا  هجلاعم 
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252 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
. سأب الف  ةروع  نکی  مل  اذإ  لاق : هیوادت ؟ هیلإ و  رظنت  نأ  ةأرملل  حلـصی  له  حرُجلا  ِِهتٌَیلإ  وأ  هذخف  نطبب  نوکی  لجرلا  نع  هتلأس  و  لاق : - 3

؟ مدرک لاؤس  مردارب  زا  تفگ : رفعج  نب  یلع 
بیع دشابن ، تروع  رگا  دومرف : دـیامن ؟ اوادـم  دـنک و  هاگن  وا  هب  نز  تسا  زیاج  ایآ  دراد ، شنار  تشوگ  ای  نار  لخاد  رد  یمخز  يدرم 

«1 . » درادن
ال لاق : اهیلع  فّوختیف  دـلولا  اهنطب  یف  تومی  ةأرملا  یف  نیعمجأمهیلع  هَّللا  تاولـص  یلع  زا  شردـپ  زا  قداـص ، ماـما  زا  يرتخبلاوبأ ، - 4
!؟ دراد رطخ  نز  یتمالـس  هب  هدرم و  شمکـش  رد  هچب  هک  ینز  هرابرد  ءاسنلا . هب  قفرت  مل  اذإ  هجرخیف  هعطقیف  هدی  لجرلا  لخدـی  نأ  سأب 

«2 . » دهد ماجنا  ار  راک  نیا  دناوتن  ینز  رگا  دروآ  نوریب  هدومن و  هکت  ار  هچب  هدربورف و  ار  شتسد  درم  درادن  بیع  دومرف :

اهمناخ هب  درم  مالس  تهارک  - 36

تبحم تفلا و  داـجیا  مدرم  ناـیم  رد  لـمع  نیا  اریز  تسا  مهم  دـکؤم و  تابحتـسم  زا  ندرک  مالـس  اـهمناخ  هب  درم  مالـس  تهارک  - 36
مرادن تسود  نم  دومرف : شتمـصع  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  اما  تسا  هدـننک  مالـس  تفرعم  بدا و  تیـصخش و  هناشن  دـیامنیم و 

مالسلاب ءاسنلا  اوأدبت  ال  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  مالسلا : هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  ۀقدص : نب  ةدعسم  دنک 1 - مالس  نم  هب  ناوج  يوناب 
ّنهتاروع اورتسا  توکـسلاب و  ّنهّیع  اورتساف  ةروع  ّیع و  ءاسنلا  لاـق : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ّناـف  ماـعطلا ، یلإ  ّنهوعدـت  ـال  و 

هللا یلص  ربمغیپ  اریز  دییامنن ، توعد  یماعط  هب  ار  اهنآ  و  دیهد ) باوج  دندرک  مالس  اهنآ  رگا  ینعی   ) دینکن مالس  ًائادتبا  اهنز  هب  تویبلاب .
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و 

«3 . » دیناشوپب اههناخ  هلیسو  ار  اهنآ  تاروع  توکس و  اب  ار  اهنآ  یناوتان  سپ  تروع ، دنناوتان و  زجاع و  اهنز 
253 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

(. دینکن مالس  نز  هب  ًائادتبا  ینعی   ) دوشن هدرک  مالـس  نز  ةأرملا . یلع  مّلـُست  ال  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  میهاربإ : نب  ثایغ  - 2
«1»

بدا و تیاعر  يدراوم  رد  هنرگ  و  دوش ، ادیپ  مدآ  رد  لاح  رییغت  هانگ و  هبیر و  لامتحا  اهنآ ، يادص  ندینش  زا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا 
. دییامن هجوت  يدعب  تیاور  هب  دراد ، ترورض  مارتحا 

هیلع هیلع  نددریو  ءاسنلا  یلع  مّلُسی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ناک  دومرف : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  هَّللا : دبع  نب  یعبر  - 3
اهتوص ینبجعی  نأ  فّوختأ  لوقی : ّنهنم و  ّۀباشلا  یلع  مّلسی  نأ  هرکی  ناکو  ءاسنلا  یلع  مّلـسی  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ناک  و  مالـسلا ،

در وا  رب  ار  مالس  باوج  زین  اهنآ  درکیم و  مالس  اهنز  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رجألا . نم  تبلط  امم  رثکأ  ّیلع  لخدیف 
يادص مسرتیم  دومرفیم : تشاد و  تهارک  ناوج ، نز  هب  ندرک  مالس  زا  درکیم و  مالـس  اهنز  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  دندرکیم و 

«2 (. » دوش رتشیب  نآ  باوث  زا  شهانگ   ) متساوخیم هک  يرجا  زا  شیب  نمرب  دوش  لخاد  سپ  دیآ ، شوخ  ارم  وا 
مکیلع لوقت : ةأرملا  لاـق : موـقلا ؟ یلع  نلخد  اذإ  نمّلـسی  فـیک  ءاـسنلا ، نع  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  یطاـباسلا : راـمع  - 4
امشرب دیوگب : نز  دومرف : دننک ؟ مالس  هنوگچ  دنوشیم  لخاد  یعمج  هب  هک  یتقو  نانز  هفیظو  زا  مکیلع . مالسلا  لوقی : لجرلا  و  مالسلا ،

3 . » داب امشرب  مالس  دیوگ : درم  و  مالس ، داب 

ناوناب نایاقآ و  طالتخا  تمرح  - 37

اهرازاب و رد  ًاصوصخم  تسا  دنـسپان  مارح و  روما  زا  یلحم ، ره  ای  سلجم و  رد  نامرحمان  طالتخا  ناوناب  نایاقآ و  طـالتخا  تمرح  - 37
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. دروآ دهاوخ  رابب  هعجاف  ًانیقی  هک  یمومع  نکاما 
نعفادـی مکءاـسن  ّنأ  تئُّبن  قارعلا ، لـهأ  اـی  دومرف : مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  میهاربإ : نب  ثاـیغ  - 1

دنروخیم مهب  نادرم  اب  هار  رد  امـش  نانز  هک  دـنداد  ربخ  نم  هب  قارع  لها  يا  راغی .) نم ال  هَّللا  نعل  ( ؟ نوحتـست امأ  قیرطلا ، یف  لاـجرلا 
(و

254 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
«1 . » ناتریغ یب  رب  ادخ  تنعل  دینکیمن ؟ ایح  ایآ  دننز !؟) یم  هنت  رگیدمهب 

قاوسألا و یلإ  نجرخی  مکؤاسن  نوراـغت  ـال  نویحتـست و  اـمأ  لاـق : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ّنأ  رگید  ثیدـح  رد  و  دـیوگ : ینیلک  - 2
، دیهدیمن جرخ  هب  تریغ  ناتنانز  هرابرد  دیشکیمن ) تلاجخ  و   ) دینکیمن ایح  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  انامه  جولعلا . نمحازی 

2 (. » دننزیم هنت  مهب  اهناتالراش  اب  و  ( !؟ دننکیم تمحازم  ناگ  هیامورف  اب  دنوریم و  رازاب  هب 

! اهور هدایپ  زا  ناوناب  - 38

بناج یلإ  یـشمت  اهّنکلو  قیرطلا  طسو  یف  یـشمت  نأ  ةأرملل  یغبنی  ـال  : » دومرف مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  - 1 اهور ! هداـیپ  زا  ناوناـب  - 38
هتـشادن یقالت  هار  رد  نادرم  اب  ات   ) دنوش راپـسهر  راوید  لغب  هداج ) رانک   ) زا اهنآ  نکلو  دنورب  هار  طسو  زا  نانز  تسین  هتـسیاش  طئاحلا .

«3 (.« » دنشاب
تاورـس نم  ءاسّنلل  سیل  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لوق  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دـیوگ  حـیبص  نبدـیلو  - 2
راپـسهر هار  راوید و  رانک  زا  هکلب  دنورب ، هار  اههار  طسو  زا  ات  درادن  یموزل  نانز  يارب  قیرطلاو ؛ طئاحلا  بناج  یف  یـشمت  ءیـش  قیرطلا 

«4 «. » دنوش
سیل : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شّدج  لوق  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دیوگ : ملاس  نب  ماشه  لوق  زا  ریمع  یبا  نبا  - 3

( نییاپ ای  راومه   ) هداج فرط  ود  زا  هکلب  دنورب ، هار  هداج  ياهيدنلب  زا  تسین ) حیحص   ) نانز يارب  هیبنج ؛ نکلو  قیرطلا  ةارس  نم  ءاسّنلل 
«5 «. » دنورب هار 

تاورس نم  ءاسّنلل  سیلو  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  مدینش  هک  دیوگ  یفعُج  دیزی  نبرباج  - 4
255 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

«. تساهنآ صوصخم  هار  فرط  ود  دـنورب و  هار  نابایخ ) هداج و   ) هار طسو  زا  هک  تسین  یّقح  ناوناب  يارب  ةاتبنج ؛ ّنهلو  ٌءییـش  قیرطلا 
«1»

يارب قیرطلا . طسو  یف  نیـشمی  نکلو  ءیـش  قیرطلا  تاورـس  نم  ءاسّنلل  سیل  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دـیوگ  ملاسنب  ماـشه 
هدـید صّخـشم و  ناشیاضعا  ات   ) دـنورب هار  تمـسق ) نیرتنییاپ   ) هار هنایم  زا  هکلب  دـنورب ، هار  اهيدـنلب  زا  تسین  زیاج ) ای  حیحـص   ) نانز

«2 («. » دوشن
نتفر هار  الاب  تایاور  هنرگو  مینک  انعم  هار  تمسق  نیرتنییاپ  هب  ار  طسو  هملک  ناوتیم  دراد و  توافت  الاب  تایاور  اب  رهاظ  هب  تیاور  نیا 

دنکیم یهن  ار  هار  طسو  زا  ناوناب 

! دنزیمن فرح  هورگ  هساب  دنوادخ  - 39

كاندرد باذـع  هب  درک و  دـهاوخن  تمحر  رظن  سک  هس  هب  تمایق  زور  رد  لاـعتم  دـنوادخ  دـنزیمن ! فرح  هورگ  هساـب  دـنوادخ  - 39
. دش دنهاوخ  راتفرگ 
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و ینازلا ، خیشلا  میلا : باذع  مهل  مهیّکزی و  ۀمایقلا و ال  موی  هَّللا  مهمّلکی  ۀثالث ال  دومرف : مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  ملسم : نب  دمحم  - 1
ار اهنآ  و  دزادـنین ) تمحر  رظن  و   ) دـنزیمن فرح  اهنآ  اب  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  دـنهورگ  هس  اهجوز . شارف  ئطوت  ةأرملا  و  ثّویّدـلا ،
و - 3 دهد ؛) رارق  شورف  ضرعم  رد  ار  دوخ  نز  هک  یسک   ) ثوید و  راکانز 2 - ریپ  - 1 كاندرد ؛ باذع  تساهنآ  يارب  دنکیمن و  هیکزت 

«3 . » دهد هار  ار  يرگید  شرهوش  باوختخر  هب  هک  ینز 
: دومرف مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  حادقلا : نومیم  نب  هَّللا  دبع  - 2

! فاحل کی  ریز  ندیباوخ  مکح  - 40

لالح مرحم و  وو ...  رـسپ  ردارب و  ردپ و  دننام  ینادرم  يارب  نانز  زا  یهورگ  مالـسا ، تعیرـش  رد  فاحل ! کی  ریز  ندـیباوخ  مکح  - 40
راهم مدع  تروص  رد  مه  يریپ  نس  رد  یتح  یناوج و  نینـس  رد  هک  یناسک  يارب  ًاصوصخم  دراد ، يزرم  دـح و  تیمرحم  نیا  اما  تسا ،

تاوهـش زا  رپ  اطخلازیاج و  ناسنا  اریز  دـنیامنن ، هدـننک ، کیرحت  ياهراتفر  اهراک و  دـنیامن و  يراد  دوخ  دـیاب  اهراتفر ، یـضعب  زا  دوخ 
!. تسادیپان شرس  نآ  دوشن ، لمع  ریز  روتسد  هب  رگا  هک  تسا  یناسفن 

، ادحاو دعب  فاحللا  نوکیو  هرازإ  یف  امهنم  دحاو  لک  مانیف  ارطـضی  نأ  الإ  دحاو  فاحل  یف  نالجرلا  مانی  ال  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  - 1
تروص نیا  رد  دنوش ، راچان  رگم  دـباوخن  فاحل  کی  رد  درم  ود  هّما . الو  هفاحل  یف  هعم  لجرلا  ۀـنبا  مانت  الو  کلذـک ، ًاعیمج  ناتأرملاو 

، ردام نینچمه  دـباوخن و  فاـحل  کـی  ریز  وا  اـب  درم  رتخد  تسا و  روط  نیا  مه  نز  ود  و  یکی ، فاـحل  دـباوخب و  دوخ  ناریپاـب  سکره 
«1 (. » دباوخن فاحل  کی  ریز  مه  ردام  اب  ینعی  )

هرازإ یف  دحاو  لک  مانیف  بوث  کلذ  نود  نوکی  نأ  الإ  دحاو  فاحل  یف  نالجرلا  مانی  ال  تفگ : مردپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  - 2
ناشنایم هکنیا  رگم  دـباوخن  فاحل  کی  ریز  درم  ود  کلذ . یلإ  اّرطـضی  نأ  الإ  فاحل  یف  هتنبا  عم  لـجرلا  ماـنی  ـالو  ناـتأرملا ، کلذـکو 

؛ نز ود  نینچمه  دباوخب و  دوخ  راولش  اب  سکره  تروص ) نیا  رد   ) هک دشاب  یسابل 
2 . » دوش ّرطضم  هکنیا  رگم  دباوخن  فاحل  کی  ریز  شرتخد  اب  درم  و 

ناوناب صاخ  ماکحا  زا  یتمسق  - 41

هک تسا  هدش  دراو  ددـعتم  عماج  تایاور  نید  ناگرزب  زا  ناوناب ، صاخ  ماکحا  فیاظو و  هب  عجار  ناوناب  صاخ  ماکحا  زا  یتمـسق  - 41
. میروآ یم  ار  اهنآ  زا  یضعب  اًلیذ 

و ال ۀـماقإ ، الو  ناذأ  ءاسنلا  یلع  سیل  دومرفیم  مالـسلا  هیلع  رقاـبلا  یلع  نب  دـمحم  رفعج  اـبأ  مدینـش  تفگ : یفعجلا  دـیزی  نب  رباـج  - 1
رجحلا مالتـسا  و ال  ةورملاو ، افـصلا  نیب  ۀـلورهلا  و ال  ۀـیبلتلاب ، راهجإ  و ال  زئانجلا ، عابتا  و ال  ضیرملا ، ةدایع  ـال  و  ۀـعامج ، ـال  و  ۀـعمج ،

و ال دوسألا ،
257 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

نم الإ  حـبذت  و ال  راشتـست ، و ال  ةرامألا ، یلت  و ال  ءاـضقلا ، ةأرملا  ّیلوت  ـال  و  نهروعـش ، نم  نرـصقی  اـّمنإ  قلحلا و  ـال  و  ۀـبعکلا ، لوخد 
حـسم عضوم  نع  رامخلا  یقلت  نأ  اهیلع  لب  لاجرلا  حسمی  امک  حـسمت  و ال  هرهاظب ، لجّرلاو  عارذـلا  نطابب  ءوضولا  یف  أدـبت  و  رارطـضا ،
، اهرامخ اهنع  یقلت  نأ  ریغ  نم  اهسأر  یلع  حسمتف  اهعبصا  لخدت  تاولصلا  رئاس  یف  هیلع  حسمتو  برغملا  ةادغلا و  ةالص  یف  اهسأر 

؛ تسین تعامج  هعمج و  هماقا و  ناذا و  نانز  يارب  - 1
؛ تسین هزانج  عییشت  نارامیب و  تدایع  - 2

؛ دننکیم هاتوک ) وم   ) ریصقت طقف  تسین  ندیشارترس  هیبلت و  نتفگ  دنلب  دوسا و  رجح  مالتسا  هورم و  افص و  نایم  هلوره  نینچمه ) و  - ) 3
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، دشابن تواضق  تمس ) هب  ترشابم  و   ) ّیلوت - 4
، دوشن تیمکاح ) و   ) يرادنامرف یلوتم  - 5

دریگن رارق  تروشم  فرط  - 6
، ترورض رد  رگم  دنکن  تاناویح  حبذ  - 7

لحم زا  ار  يرـسور  ماش ، حبـص و  زامن  رد  هکلب  دیامنن  حسم  نادرم  دـننام  نآ ، رهاظ  زا  دـنک و  عورـش  وزاب  نطاب  زا  نتفرگ  وضو  رد  - 8
؛ دیامن حسم  دنزب ، رانک  ار  يرسور  هک  نیا  نودب  ار  شناتشگنا  اهزامن  ریاس  رد  دنک و  حسم  دنزب و  رانک  حسم 

تدارأ اذإ  سلجت )  ) و اهیذـخف ، یلع  اهعوکر  یف  اهیدـی  عضت  و  اهردـص ، یلع  اهیدـی  تعـضو  اهیلجر و  تّمـض  اهتالـص  یف  تماق  اذإف 
و اهیلجر ، تعفر  دهـشتلل  تدـعق  اذإو  مایقلا ، یلإ  تضهن  مث  تسلج  دوجـسلا  نم  اهـسأر  تعفر  اذإو  ضرـألاب  ًۀـیطال  تدجـس  دوجـسلا 
و نیتعکر ، ّتلـص  و  اهتیب ، قوف  تدعـص  ۀـجاح  هَّللا  یلإ  اهل  تناک  اذإو  تالوؤسم ، نّهنأل  لمانألا  تدـقع  تحبـس  اذإو  اهیذـخف ، تّمض 

، اهبیخی ملو  اهل  هَّللا  باجتسا  کلذ  تلعف  اذإ  اّهنإف  ءامسلا ، یلإ  اهسأر  تفشک )  ) تعفر
، دراذگب ناشیاهنار  هب  اراهتسد  عوکر  رد  دراذگ و  هنیس  هب  ار  شناتسد  دنابسچب و  رگیدمه  هب  ار  اهاپ  دتسیایم ، زامن  يارب  اهنز  یتقو  - 9
، تسشن دهـشت  يارب  هک  یتقو  دوش ، دنلب  سپـس  دنیـشنب و  تشادرب ، هدجـس  زا  رـس  دنابـسچب و  نیمز  هب  ار  دوخ  دور  هدجـس  هب  هک  یتقو 

مه هب  ار  شناتـشگنا  نتفگ  حیبست  ماگنه  و  دنیـشنب ،) همتابمچ  تروص  هب   ) دنابـسچب رگیدمه  هب  ار  شیاه  نار  دـننک و  دـنلب  ار  شیاپود 
دروم اهنآ  اریز  دنابسچب ،

258 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
؛ تفرگ دهاوخ  رارق  لاؤس 

تجاح و   ) دـنک نامـسآ  هب  ور  هدومن و  هنهرب  ار  شرـس  و  دـناوخب : زامن  تعکر  ود  دور و  ماب  تشپ  هب  تشاد  یتجاـح  ادـخ  هب  رگا  - 10
؛ دیامنن شمورحم  دروآرب و  ار  شتجاح  دنوادخ  دهد  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  دهاوخب ) ار  دوخ 

زوجت ـال  و  دودـحلا ، نم  ئـش  یف  ءاـسنلا  ةداهـش  زوجت  ـالو  رـضحلا ، یف  هکرت  اـهل  زوجی  سیلو  رفـسلا  یف  ۀـعمجلا  لـسغ  اـهیلع  سیل  و 
ّنهلو ئش  قیرطلا  تاورس  نم  ءاسنلل  سیلو  هیلإ  رظنلا  لجرلل  ّلحی  امیف ال  ّنهتداهـش  زوجت  و  لالهلا ، ۀیؤر  یف  الو  قالطلا ، یف  نهتداهش 

اذإ و  فسوی ، ةروس  ملعت )  ) ّنهل هرکی  و  رونلا ، ةروس  لزغملا و  مّلعت  ّنهل  بحتسی  و  ۀباتکلا ، مّلعت  فرغلا و ال  لوزن  نهل  زوجی  الو  هاتبنج 
ۀمدـخ مدختـست  اهنکل  و  ّدـترا ، اذإ  لجرلا  لتقی  امک  لتقت  الو  نجـسلا  یف  تدـّلخ  الإ  تبات و  نإف  تبیتتـسا  مالـسإلا  نع  ةأرملا  تّدـترا 

، اهنشخ بایثلا و  ظیلغ  الإ  یسکت  ماعطلا و ال  بشج )  ) ثیبخ الإ  معطت  و ال  اهسفن ، هب  کسمت  ام  ّالا  بارـشلا  ماعطلا و  نم  عنمت  ةدیدش و 
، ءاسنلا یلع  ۀیزج  و ال  مایصلا ، ةالصلا و  یلع  برضت  و 

، دیامنن كرت  ار  نآ  رضح  رد  یلو  تسین  هعمج  لسغ  رفس  رد  نانز  يارب  - 11
، تسین زیاج  لاله ، تیؤر  قالط و  رد  و  دودح ، لیاسمرد  اهنآ  تداهش  - 12

، تسا زیاج  دشابن  لالح  نآ  هب  ندرک  هاگن  درم  يارب  هک  یئاهزیچ  رد  ناشتداهش  یلو  - 13
؛ دنور هار  اهور ) هدایپ   ) فرط ودزا  هکلب  دنور  هار  اهنابایخ ) و   ) اههار طسو  زا  دیابن  اهنز  - 14
؛) دنوش نکاس  و   ) دننک لوزن  تسا ) اهنابایخ  هچوک و  هب  فرشم  هک   ) اههناخالاب رد  دیابن  - 15

«1 « ؛ دنریگن دای  ار  نتشون  - 16
259 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

، فسوی هروس  نتفرگ  دای  تسا  هورکم  و  دنریگ ، دای  ار  رون  هروس  یسیر و  خن  لیبق ) زا  يرنه  ياهراک   ) تسا بحتسم  - 17
دوشیمن هتـشک  دـترم ، نادرم  دـننام  دوشیم و  دـبا  سبح  درکن  هبوت  رگا  داد  هبوـت  دـیاب  ددرگرب ، مالـسا  زا  دوـش و  دـترم  نز  رگا  - 18
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راوگان و ياذغ  و  دوشیم ، هداد  ندیماشآ ، ندروخ و  ندنام ) هدنز  و   ) ترورـض هزادـنا  هب  و  ددرگیم ، راداو  تخـس  ياهراک  هب  نکیلو 
، دنوشیم هدز  هدش و ) هیبنت   ) هزور زامن و  ندروآ  اجب  يارب  دنناشوپیم و  شیارب  ظیلغ  نشخ و  سابل 

؛ تسین هیزج  اهنز  يارب  - 19
ضیاحلا و ال هأرملل  زوجی  و ال  اهتروع ،)  ) ةروع یلإ  رظان  لوأ  نکی  الیک  ءاسنلا  نم  تیبلا  یف  نم  جارخا  بجو  ةأرملا  ةدـالو  رـضح  اذإو 

الف اهـسلجم  نم  ةأرملا  تماق  اذإ  و  هربق ، تیملا  لاخدإ  اـمهل  زوجی  ـال  و  اـمهب ، يذأـتت  ۀـکئالملا  نـال  ّتیملا  نیقلت  دـنع  روضحلا  بنجلا 
اذإ اهیلع  ةالـصلاب  سانلا  قحأ  اهجوز و  اـهیلع  اـقح  ساـنلا  مظعأ  لـعبتلا و  نسح  ةأرملا  داـهج  و  دربی ، یتح  هیف  سلجی  نأ  لـجرلل  زوجی 
اذإ ّبیطتت  نأ  اهل  زوجی  و ال  ّنهجاوزأل ، کلذ  نفصی  ّنّهنأل  ۀینارـصنلا  ۀیدوهیلا و  يدی  نیب  فشکنت  نأ  ةأرملل  زوجی  و ال  اهجوز ، تتام 
نعل و  ءاسنلاب ، لاجرلا  نم  نیهبشتملا  نعل  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نال  لاجرلاب  هبـشتت  نأ  اهل  زوجی  و ال  اهتیب ، نم  تجرخ 

لجرلاب ءاسنلا  نم  تاهبشتملا 
260 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

، دننک هاگن  هدنیاز )  ) تروع هب  هک  دنشابن  یسک  لوا  ات  دنیامن ، نوریب  هناخ  زا  ار  رگید  ياهنز  تسا  بجاو  هچب ، تدالو  ماگنه  - 20
و دنوشیم ، تیذا  ود  نآ  روضح  زا  رضاح ، ناگتشرف  اریز  دنیـشنب ، وا  رانک  رد  تیم  نیقلت  عقوم  تسین ، زیاج  بنج  ضیاح و  نز  رب  - 21

؛ دنراذگب ربق  رد  ار  تیم  دیابن ، ود  نآ  نینچمه 
، دوش درس  ات  دنیشنب  وا  ياج  رد  تسین  زیاج  درم  يارب  دش  دنلب  شیاج  زا  نز  هک  یماگنه  - 22

راذـگ زامن  نیرتقح  بحاص  و  تساـهنآ ، نارهوش  يارب  اـهنز  ندرگ  رد  قح  نیرتگرزب  و  تسوا ، يراد  رهوش  بوخ  نز ، داـهج  - 23
؛ تساهنآ نارهوش  ناشگرم ، زا  دعب  اهنز  يارب 

، دننکیم فیرعت ) و   ) فیصوت دوخ  نارهوش  يارب  اهنآ  اریز  دننک ، زاب  ار  دوخ  اراصن ، دوهی و  ياهنز  دزن  اهنز  يارب  تسین  زیاج  - 24
، دنیامن وبشوخ  ار  دوخ  هناخ : زا  نتفر  نوریب  ماگنه  اهنآ ، يارب  تسین  زیاج  - 25

نادرم و هب  ار  دوخ  هک  ار  یناـنز  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اریز  دـنروآ ، رد  نادرم  تروـص  هب  ار  دوـخ  تسین  زیاـج  - 26
؛ تسا هدرک  تنعل  دنروآ ) رد  و   ) دننک یم  هیبشت  نانز  تروصب  ار  دوخ  هک  ینادرم 

اهحسمت ( ) ًاّسم ءانحلاب  اهسمت   ) نأ ولو  ءاضیب  اهریفاظأ  يرت  نأ  زوجی  و ال  ًاطیخ ، اهقنع  یف  ّقلُعت  نأ  ولو  اهسفن  لّطعت  نأ  ةأرملل  زوجی  و ال 
، اهیدیب تقفص  اهتالص  یف  یه  ۀجاحلا و  ةأرملا  تدارأ  اذإ  و  ناطیشلا ، اهیلع  فاخی  ّهنأل  اهضیح ، یف  اهیدی  بضخت  و ال  ًاحسم ،) ءانحلاب 

یّلصت اّهناف  ًۀَمأ  نوکت  نأ  ّالا  رامخ  ریغب  یّلصت  نأ  ةأرملل  زوجی  و ال  ًارهج ،)  ) حّبسی هدیب و  ریشی  هتالـص و  یف  وه  هسأرب و  ئمؤی  لجرلا  و 
داهجلا و یف  اـّلإ  لاـجرلا  یلع  کـلذ  مرح  و  مارحإ ، ةالـص و  ریغ  یف  ریرحلا  جابیدـلا و  سبل  ةأرملل  زوجی  سأرلا و  ۀـفوشکم  راـمخ  ریغب 

، لاجرلا یلع  کلذ  مرح  و  هیف ، یّلصت  بهّذلاب و  مّتختت  نأ  زوجی 
. دشاب ندرگرب  یخن  نتخیوآ  اب  هچرگا  دنک  مورحم ) شیارآ  تنیز و  زا  و   ) دیامن لطعم  ار  دوخ  هک  نز  رب  تسین  زیاج  - 27

سم ار  دوخ  انح  اب  لقا ) ال   ) هچ رگا  دوش  هدید  دیفس  شناتشگنا  تسین  زیاج  - 28
261 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

«1 (، » دیامن نیگنرو   ) دنک
، دوشیم هدیسرت  ناطیش  تامدص )  ) زا وا  يارب  اریز  دنکن ، باضخ  ار  دوخ  ضیح  مایا  رد  - 29

ار حـیبست  دـنکیم و  هراشا  شتـسد : رـس و  اب  درم  یلو  دـنز  مه  هب  ار  شیاهتـسد  درک ، ادـیپ  جایتحا  يراک  هب  زامن  رـس  نز  تقو  ره  - 30
نودب نازینک  يارب  اما  دناوخب ، زامن  زابور ) و   ) يرـسور نودـب  تسین  زیاج  نز  يارب  - 31 دراد ) يراک  هک  دنمهفب  ات  ، ) دیوگیم رتدـنلب 

، تسا زیاج  هنهرب  رس  اهنیا و 
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، داهج رد  رگم  تسا  مارح  نادرم  يارب  اهنیا  اما  تسا ، زیاج  مارحا ، زامن و  ریغ  رد  ریرح  جابید و  سابل  ندیشوپ  نز  يارب  - 32
؛ تسا مارح  نادرم  يارب  یل  دناوخب و  زامن  الط  رتشگنا  اب  اهنز  تسا  زیاج  - 33

و ال ۀنجلا ، یف  کسابل  ّهناف  ریرحلا  سبلت  و ال  ۀّنجلا ، یف  کتنیز  ّهنإف  بهّذلاب  مّتختت  ال  یلع ، ای  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  و 
يذ ریغ  حفاصت  نأ  ةأرملل  زوجی  و ال  اهجوز ، نذاب  ّالإ  ًاعوطت  موصت  نأ  اهل  زوجی  و ال  اهجوز ، نذاب  ّالإ  ٌّرب  قتع و ال  اهلام  یف  ةأرملل  زوجی 

مامحلا لخدـت  نأ  ةأرملل  زوجی  و ال  اهجوز ، نذاب  الإ  ًاعّوطت  ّجـحت  نأ  زوجی  و ال  اهبوث ، ءارو  نم  الإ  عیابت  و ال  اهبوث ، ءارو  نم  ـالإ  مرحم 
فصن اهتید  و  لجرلا ، ثاریم  فصن  ةأرملا  ثاریم  و  رفس ، یف  وأ  ةرورض  نم  الإ  جرسلا  بوکر  ةأرملل  زوجی  و ال  اهیلع ، مّرحم  کلذ  ناف 

اذإ و  ةأرملا ، تلفس  لجرلا و  عفترا  ثلثلا  یلع  تداز  اذإف  ۀیدلا  ثلث  غلبت  یتح  تاحارجلا  یف  لجرلا  ةأرملا  لباقت )  ) لقاعت و  لجرلا ، ۀید 
یّلـص اذإ  لجرلا  نم  و  اهردص ، دنع  اهیلع  یلـصملا  فقو  ةأرملا  تتام  اذإ  هبنجب و  مقت  ملو  هفلخ  تماق  لجرلا  عم  اهدـحو  ةأرملا  ّتلص 

اهجوز اضر  نم  اهبر  دـنع  حـجنأ  ةأرملل  عیفـش  و ال  اـهیکرو ، لواـنتی  عضوم  یف  اـهجوز  فقو  ربقلا  ةأرملا  تلخدا  اذإـف  هسأر ، دـنع  هیلع 
، شوپن ریرح  تسا و  تشهب  رد  وت  تنیز  نآ  نوچ  نزن  تسد  هب  الط  رتشگنا  یلع  يا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ثیدحلا 

، تسوت یتشهب  سابل  نآ  نوچ 
(، نداد هلص  و   ) کین راک  ةدرب و  ندرک  دازآ  هب  وا ، لام  رد  تسین  زیاج  نز  يارب  - 34

262 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
، شرهوش نذا  اب  رگم  دیامن  مادقا 

، شرهوش نذا  اب  رگم  تسین  زیاج  یبحتسم  هزور  نز  رب  - 35
، سابل تشپ  زا  رگم  دنک  هحفاصم  شمرحم ، ریغ  اب  تسین  زیاج  - 36

( شکتسد اب  ای   ) سابل تشپ  زا  رگم  دنکن  شورف  دیرخ  - 37
، دورن یبحتسم  جح  هب  رهوش  هزاجا  نودب  - 38

، تسا مارح  شیارب  نوچ  دورب ، یمومع )  ) مامح هب  تسین  زیاج  نز  يارب  - 39
، رفس رد  ای  ترورض و  لاح  رد  رگم  دوشن ، نیز  راوس  نز  - 40

، تسا درم  هید  فصن  وا  هید  و  تسا ، درم  ثاریم  فصن  نز  ثرا  - 41
نییاپ نز  هید  دوریم و  الاب  درم  هید  دش ، رتشیب  موس  کی  زا  هک  یتقو  درم  موس  کی  ات  تسا  يواسم  درم  اب  تاحارج  تاید  رد  نز  - 42

، دیآیم
، دتسیا هن  پچ ) ای  تسار   ) يولهپ فرط  رد  و  دتسیاب ، درم  رس  تشپ  دناوخ ، زامن  یئاهنت  هب  درم  اب  نز  یتقو  - 43

؛ دتسیاب شرس  دزن  درم  زامن  رد  یلو  دتسیاب ، نز  هنیس  اب  يواسم  تیم  زامن  هدننکراذگرب  درک ، توف  نز  هک  یتقو  - 44
زا رتـهب  دـنوادخ ، شیپ  بوخ  یچتعافـش  نز  يارب  و  دتـسیاب ، وا  ياـهنار  اـب  يواـسم  شرهوـش  دنتـشاذگ ، ربـق  هب  ار  نز  هک  یناـمز  سپ 

«1 (. » ثیدحرخآ ات  . ) تسین شرهوش  تیاضر 
مالـسلا اهیلع  ۀـمطاف  تناکو  سنکیو  یقتـسیو  بطتحی  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ناک  دومرف : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  زا  ماـشه : - 2

ریمخ درکیم و  درآ  همطاف  دیـشکیم و  وراج  دومنیم و  يراـیبآ  درکیم و  عمج  مزیه  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زبختو . نجعتو  نحطت 
(.« دوب مالسلا  هیلع  ناگدازآ  ریما  اب  هناخ  زا  نوریب  مالسلا و  اهیلع  همطاف  اب  هناخ  لخاد  ياهراک   ) تخپیم تخاسیم و 

تسین تعامج  هعمج و  ناوناب  يارب  - 42

لوسر تیصو  رد  مالسلا - مهیلع  شناردپ  زا  دمحم  نب  رفعج  زا  شردپ  زا  دمحم  نب  سنأ  تسین 1 - تعامج  هعمج و  ناوناب  يارب  - 42
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و ال ۀـماقإ ، و ال  ناذأ ، و ال  ۀـعامج ، ۀـعمج و ال  ءاسنلا  یلع  سیل  یلع ، اـی  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
مالتسا و ال  ةورملا ، افصلا و  نیب  ۀلوره  و ال  ةزانج ، عابتا  و ال  ضیرم ، ةدایع 

263 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
، ۀبطخلا عمست  و ال  ربق ، دنع  میقت  و ال  ۀیبلتلاب ، رهجت  و ال  ةرورضلا ، دنع  الإ  حبذت  و ال  راشتست ، و ال  ءاضقلا ، یلوت  و ال  قلح ، و ال  رجحلا ،

یطعت الو  لیئاکیمو ، لیئربج  لجوزع و  هَّللا  اهنعل  هنذا  ریغب  تجرخ  ناف  هنذإب ، الإ  اهجوز  تیب  نم  جرخت  و ال  اهسفنب ، جیوزتلا  یلوتت  و ال 
ناذا تسین و  یتعامج  هعمج و  نانز  يارب  یلع  يا  اهل . ًاملاظ  ناک  نإ  طخاس و  اهیلع  اهجوز  تیبت و  و ال  هنذاب ، الإ  ائیـش  اهجوز  تیب  نم 
ندش یضاق  ندیشارترسو و  دوسا )  ) رجح مالتسا  هورم و  افـص و  نایم  هلوره  نینچمهو )  ) تسین هزانج  عییـشت  نارامیب و  تدایع  هماقا و  و 

دونشن و هبطخ  دتـسیا و  هن  يربق  دزن  رد  دیوگن و  دنلب  ار  هیبلت  و  ترورـض ، رد  رگم  تسین  تاناویح  حبذ  نتفرگ و  رارق  تروشم  فرط  و 
لیئاکیم لیئربج و  ّلجوّزع و  يادخ  دور ، نوریب  هزاجا  یب  رگا  سپ  دورن ، نوریب  هزاجا  نودب  رهوش  هناخ  زا  دیامنن و  جاودزا  هنارـسدوخ 

تـسا كانبـضغ  وا  هب  شرهوش  هک  یلاح  رد  دباوخن  بش  و  دهدن ، یـسک  هب  يزیچ  هزاجا  نودب  شرهوش  هناخ  زا  و  دـنیامن ، تنعل  وا  هب 
1 . » دیامن ملظ  وا  هب  هچرگا 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یّلک  تاروتسد  - 43

ادخ لوسر  دیـشاب ، هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  لیذ  فیرـش  ثیدح  هراب  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یّلک  تاروتـسد  - 43
وت هب  مرتخد  ةراـجای ، یعمـسا  ینعأ و  كاـّیا   ) باـب زا  تسا  هدومن  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  اههیـصوت  نیا  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

درکیم و شرافس  تما  همه  هب  اّما  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح ، نآ  بطاخم  میلعت ، ناونع  هب  ینعی  تساونـشب ) وت  مسورع  میوگیم ،
. دوش هدیشک  نایم  هب  تحارص  اب  هنوگ  نیا  یفاحل  ریز  لئاسم  هک  دوب  نیا  زا  رتالاب  یلیخ  اهنآ  نیب  امیف  مارتحا  هنرگ 

: تفگ مه  وا  داد  ربخ  يودعلا  یلع  نب  نسحلا  دیعـس  وبأ  تفگ : هَّللا  همحر  یناقلاطلا  سابعلا  وبأ  میهاربا  نب  دمحم  ام  هب  درک  ثیدح  - 1
: تفگ یکملا  دیعـس  نب  حلاص  نب  دـمحا  رفعج  وبأ  تفگ : متاح  نب  لیعامـسا  یلع  وبأ  تفگ : بوقعی  وبأ  یناهبـصالا  ییحی  نب  فسوی 

زا نیصح  زا  حیجن  نب  قاحسا  زا  دومن  ثیدح  صفح  نب  رمع 
: لاقف مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یصوا  لاق : يردخ  دیعس  یبا  زا  دهاجم 

264 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
: دومرف درک و  تیصو  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  يردخ  دیعسوبا  زا  دهاجم 

اذإ کناف  كراد  یـصقأ  یلإ  كراد  باب  نم  ءاملا  بصو  اهیلجر  لسغأو  سلجت  نیح  اـهفخ  علخاـف  کـتیب  سورعلا  تلخد  اذإ  یلع  اـی 
ۀمحر نیعبـس  کیلع  لزنأو  ۀـکربلا  نم  ًانول  فلأ )  ) نیعبـس اهیف  لخدأو  رقفلا  نم  ًانول  فلأ )  ) نیعبـس كراد  نم  هَّللا  جرخا  کـلذ  تلعف 

یف تماد  ام  اهبیـصی  وأ  صربلاو  ماذـجلاو  نونجلا  نم  سورعلا  نمأتو  کتیب  یف  ۀـیواز  لک  اهتکرب  لانت  یتح  سورعلا  سأر  یلع  فرفرت 
، رادلا کلت 

رترود ات  َترَد  رب  يوشب و  ار  شیاهاپ  روآ و  رد  شیاپ  زا  ار  وا  ياهشفک  تسـشن  و  دـش ، لخاد  تا  هناخ  هب  سورع  هک  ینامز  یلع ! يا 
دنار و نوریب  تا  هناخ  زا  ار  يرادن ) و   ) رقف عون  رازه )  ) داتفه دنوادخ  يدرک ، ار  راک  نیا  هاگره  نک ،) یـشاپ  بآ  رَد  ِمد  هب   ) شاپب بآ 

هناخ يایاوز  همه  ات  دـنزیم  رپ  سورع ، رـس  رب  هک  دروآ  دورف  وترب  تمحر  هنوگ  دانفه  و  دـیامن ، لخاد  ار  تکرب  زا  گنر  رازه )  ) داتفه
ناما رد  یـسیپ  ماذـج و  یگناوید و  راوگان ) ضارما   ) تباـصا زا  تسا  هناـخ  نآ  رد  هک  ماداـم  سورع  دوش و  دـنمهرهب  نآ  تکرب  زا  تا 

دشاب
هَّللا لوسر  ای  مالسلا : هیلع  یلع  لاقف  ءایـشألا . ۀعبرألا  هذه  نم  ۀضماحلا  ۀحافتلاو  ةربزکلاو  لخلاو  نابلألا  نم  اهعوبـسا  یف  سورعلا  عنماو 
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ةأرما نم  ریخ  تیبلا  ۀیحان  یف  ةریصحو  دلولا  نع  ءایشألا  ۀعبرألا  هذه  نم  دربتو  مقعت  محرلا  لاق : ۀعبرألا ؟ ءایشألا  هذه  اهعنمأ  ئـش  ّيألو 
مالسلا هیلع  یلع  امن ، تعنامم  زیچ  راهچ  نیا  زا  شرت ، بیس  زینـشگ و  هکرـس و  و  « 1  » نابلا ندروخ  زا  لوا  هتفه  رد  ار  سورع  و  دـلت ، ال 

رد يریصح  دوشیم و  درس  ازان و  زیچ  راهچ  نیا  زا  ْمِحَر  دومرف : موش !؟ عنام  زیچ  راهچ  نیا  زا  ار  وا  هچ  يارب  ادخ  لوسر  يا  درک  ضرع 
!. تسا ازان  نز  زا  رتهب  هناخ  رانک 

یف ضیحلا  ریثت  ةربزکلاو  مامتب ، ادبأ  رهطت  مل  ّلخلا  یلع  تضاح  اذإ  لاق : اهنم ؟ عنمت  ّلخلا  لاب  امف  هَّللا  لوسر  ای  مالـسلا : هیلع  یلع  لاقف 
هکرس زا  ارچ  ادخ  لوسر  يا  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  سپ  اهیلع ، ءاد  ریصیف  اهـضیح ، علقت  ۀضماحلا  ۀحاّفّتلاو  ةدالولا . اهیلع  دّدشتو  اهنطب 

كاپ رگید  دوش ، ضیاح  هکرس  ندروخ ) زا  دعب  سورع   ) هک ینامز  دومرف : دوش ؟ عونمم 
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وا ضیح  شرت  بیس  دوشیم و  تخـس  شیارب  ندیئاز  دروآیم و  ناروف ) و   ) ناجیه هب  وا  مکـش  رد  ار  ضیح  نوخ )  ) زینـشگ دوشیمن و 
: دومرف دوشیم ، رسدرد ) و   ) درد هیام )  ) شیارب سپ  دربیم ) نیبزا  و   ) دنَکیم ار 

لوا رد  تنزاب  یلع  يا  اهدلو . یلإو  اهیلإ  عرسی  لبخلاو  ماذجلا  نونجلا و  ّناف  هرخآ ، هطسو و  رهّشلا و  لوأ  یف  کتأرما  عماجت  یلع ال  ای 
. دنکیم باتش  شدنزرف ، نز و  دوخ  يوس  هب  تهافس  ماذج و  یگناوید و  اریز  نکن ، یکیدزن  هام ، رخآ  هام و  طسو  هام و 

يا ناسنإلا . یف  لوحلاب  حرفی  ناطیـشلاو  لوحأ  نوکی  تقولا  کلذ  یف  دـلو  امکنیب  یـُضق  نا  ّهناف  رهّظلا ، دـعب  کتأرما  عماجت  یلع ال  اـی 
( دوجو  ) زا زین  ناطیـش  دوـشیم و  مشچ ) پچو   ) چوـل دـیدش ، راد  هچب  تقو  نآ  رد  رگا  اریز  نکن ! عاـمج  رهظ  زا  دـعب  تمناـخ  اـب  یلع 

. دوشیم لاح  شوخ  چول  ناسنا 
دنع كرصب  ّضغ  کتأرما و  جرف  یلإ  رظنت  الو  سرخأ ، نوکی  نأ  نمؤی  دلو ال  امکنیب  یـضق  نا  هناف  ًاریثک  عامجلا  دنع  ملکتت  یلع ال  ای 
لاح نآ  رد  ناتیارب  رگا  اریز  نزن ! فرح  دایز  يرتسب ، مه  ماگنه  یلع  يا  دـلولا - یف  ینعی  یمعلا - ثروی  جرفلا  یلإ  رظنلا  ّناف  عاـمجلا ،

تروع هب  ندرک  هاگن  اریز  ِْهن ! ورف  ار  تمـشچ  نکن و  هاگن  تیوناـب  تروع  هب  عاـمج ، عقوم  و  دوشیم ، لـال  تشذـگ ، اـضق  زا  يدـنزرف 
. دوشیم هچب  يروک  ببس  نز ،) )

رکف هب  ترسمه  اب  یلع  يا  اًّلبخم . ًاّثنؤم  ًاثّنخم  نوکی  نا  دلو  امکنیب  یضق  نا  یشخأ  یّنناف  كریغ  ةأرما  ةوهـشب  کتأرما  عماجت  یلع ال  ای 
دوخ  ) دـیدش راد  هچب  لاح ) نآ  رد   ) رگا مسرتیم  اریز  امنم ) مّسجم  ترظن  رد  ار  رگید  نز  عاـمج  نیح  رد  و   ) نکن تبراـقم  رگید ، نز 

. دوشیم لقع  صقان  یثنخ و  و  شورف )
هک یتقو  یلع  يا  امکقرحتف . ءامسلا  نم  ران  امکیلع  لزنی  نأ  یـشخا  یناف  نآرقلا ، أرقت  الف  کتأرما  عم  شارفلا  یف  ابنج  تنک  اذإ  یلع  ای 

دیآ و دورف  امش  يوس  هب  نامـسآ  زا  یـشتآ  مسرتیم  نم  اریز  نک ، يراد  دوخ  نآرق ، ندناوخ  زا  دیدش  بنج  تمناخ ، اب  باوختخر  رد 
. دنازوسب ار  ود  ره 

بقعی کلذ  ّنإو  ةوهـشلا ، یلع  ةوهـشلا  عقتف  ةدحاو ، ۀقرخب  احـسمت  الو  ۀـقرخ  کتأرما  عمو  ۀـقرخ  کعمو  الإ  کتأرما  عماجت  یلع ال  ای 
هتـشاد یلامتـسد  یئاهنت  هب  امـش  زا  کیره  هکنیا  رگم  نکن  عامج  تمناخ  اب  یلع  يا  قالطلاو . ۀـقرفلا  یلإ  امکیّدؤی  مث  اـمکنیب  ةوادـعلا 

ببس دزیرب و  توهش  يور  توهش  هک  دینکن  كاپ  ار  نات  دوخ  لامتسد ، کی  اب  دیشاب و 
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. دش دهاوخ  رجنم  قالط  یئادج و  هب  نآ  دمایپ  هک  دشاب  امش  نایم  رد  توادع  زورب 
ّلک یف  ۀـلاّوبلا  ریمحلاک  شارفلا  یف  ًالاّوب  نوکی  دـلو  امکنیب  یـضق  ناو  ریمحلا  لعف  نم  کلذ  ناف  ماـیق  نم  کـتأرما  عماـجت  ـال  یلع  اـی 
بش هب  دوش ، هداد  امـش  هب  يدنزرف  رگا  تساه ، شوگزارد  راک  نیا  نوچ  نکن  تبراقم  هداتـسیا ) و   ) یئاپرـس تمناخ  اب  یلع  يا  ناکم .

. دننکیم لوب  اج  همه  هب  اهغالا  هک  هنوگ  نآ  دیآ  راتفرگ  يراردا 
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رد یلع  يا  نسلا . ربک  یلع )  ) یلإ ادلو  بیـصی  الو  دلولا  کلذ  ربکیف  دلو  امکنیب  یـضق  نا  ّهناف  رطفلا  ۀـلیل  یف  کتأرما  عماجت  یلع ال  ای 
. دوشیمن راد  هچب  یلاسگرزب  ات  وا  اما )  ) دوشیم گرزب  هچب  نآ  دیدش  راد  هچب  رگا  اریز  نکن  عامج  رطف  دیع  بش 

رگا نکن  عامج  نابرق  دیع  بش  یلع  يا  عبرأ . وأ  عباصأ  تس  هل  نوکی  دلو  امکنیب  یضق  نا  ّهناف  یحـضألا  ۀلیل  کتأرما  عماجت  یلع ال  ای 
(. دوشیم مکای  دایز  شتشگنا  کی   ) دوشیم تشگنا  راهچ  ای  تشگنا  شش  دیدش ، راد  هچب 

یکیدزن راد  هویم  تخرد  ریز  یلع  يا  ًافیّرع . ًالاّتق  ًا  داّلج  نوکی  دـلو  امکنیب  یـضق  نا  هناف  ةرمثم  ةرجـش  تحت  کتأرما  عماجت  یلع ال  ای 
. دوشیم رگتراغ  شک و  مدآ  دالج و  دیدش ، راد  هچب  رگا  نکن ،

یتح رقفو  سؤب  یف  لازی  دـلو ال  امکنیب  یـضق  نا  ّهناف  ًارتس ، امکیلع  یخرت  نا  ّالإ  اهؤلالتو  سمّـشلا  هجو  یف  کتأرما  عماجت  ـال  یلع  اـی 
ریقف و رمعلا ) ماداـم  و   ) هشیمه دـیوش  راد  هچب  رگا  اریز  دـشاب  ياهدرپ  هک  نیا  رگم  نـکن  عاـمج  باـتفآ  شباـت  ریز  رد  یلع  يا  توـمی .

!. دسرارف شگرم  ات  دوشیم  تسد ) گنت  )
عامج هماقا  ناذا و  نایم  یلع  يا  ءامدلا . قارها  یلع  ًاصیرح  نوکی  دلو  امکنیب  یـضق  نا  ّهناف  ۀماقإلاو ، ناذالا  نیب  کلها  عماجت  یلع ال  ای 

. دوشیم صیرح  يزیرنوخ  هب  دیدش ، راد  هچب  رگا  نوچ  نکن 
رگا یلع  يا  دـیلا . لیخب  بلقلا ، یمعا  نوکی  دـلو  امکنیب  یـضق  نا  ّهناف  ءوضو ، یلع  تنأو  الإ  اهعماجت  الف  کـتأرما  تلمح  اذإ  یلع  اـی 

. دوشیم لیخب  لد و  روک  دیآ  ایند  هب  هچب  رگا  اریز  نکن ، تبراقم  وا  اب  وضو  یب  رگید  دش  هلماح  تیوناب 
همین رد  یلع  يا  ههجوو . هرعـش  یف  ۀـمأش  اذ  ًاهّوشم  نوکی  دـلو  امکنیب  یـضق  نا  هناف  نابعـش ، نم  فصنلا  یف  کـلها  عماـجت  ـال  یلع  اـی 

. دوش ادیپ  يدیفس  تمالع )  ) شیور وم و  رد  تشز و  دیدش  راد  هچب  رگا  اریز  نکن  عامج  نابعش 
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نابعش رخآ  هب  زور  ود  یلع  يا  ًامّدقم . ناک  دلو  امکنیب  یـضق  نا  ّهناف  ناموی - یقب  اذإ  ینعی  هنم - ۀجرد  رخآ  یف  کلها  عماجت  یلع ال  ای 
. دوشیم زیر ) نوخ  و   ) كاب یب  دیدش  راد  هچب  رگا  نوچ  نکن  عامج  هدنام 

. هیدـی یلع  سانلا  نم  مائف  كاله  نوکیو  ملاظلل  ًانوع  وأ  ًاراّشع  نوکی  دـلو  امکنیب  یـضق  ناف  اهتخأ  ةوهـش  یلع  کلها  عماجت  یلع ال  ای 
اب رگمتس و  رای  و  دوشیم ) نز  هار  ریگب و  تایلام  و   ) هدنریگ کی  هد  دیوش ، راد  هچب  رگا  اریز  نکن  تبراقم  نز  رهاوخ  لایخ  اب  یلع  يا 

. دنسریم تکاله  هب  مدرم  زا  یئاه  هورگ  وا  تسد 
اریز نکن  عامج  ماب  تشپ  رد  یلع  يا  ًاعدتبم . ًایرامم  ًاقفانم  نوکی  دلو  امکنیب  یضق  اذإ  ّهناف  ناینبلا  فوقـس  یلع  کلها  عماجت  یلع ال  ای 

. دوشیم راذگ  تعدب  و  راک ) ایر  و   ) زابجل ور و  ود  دیروآ ، يدنزرف  رگا 
یلـص هَّللا  لوسر  أرق  و  قح . ریغ  یف  هلام  قفنی  هناف  دلو ، امکنیب  یـضق  نا  هناف  ۀـلّیلا  کلت  کلها  عماجت  الف  رفـس  یف  تجرخ  اذإو  یلع  ای 

، نکن عامج  زور  نآ  بش  يور  نوریب  یترفاسم  يارب  هک  ینامز  یلع  يا  «. 1 ( » نیطایّشلا ناوخا  اوناک  نیرّذبملاّنا   ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا 
ناراک فارسا   » هیآ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  و  دنک ، جرخ  قح ، هار  ریغ  رد  ار  شلام  هدنیآ ) رد  ، ) دیوش راد  هچب  رگا  اریز 

. دومن تئارق  ار  دنتسه » اهناطیش  ناردارب 
رگا یلع  يا  کیلع . ملاظ  ّلکل  ًانوع  نوکی  دلو  امکنیب  یضق  نإ  ّهناف  ّنهیلایلو  ماّیأ  ۀثالث  ةریـسم  یلإ  تجرخ  اذإ  کلها  عماجت  یلع ال  ای 

. دوش نارگمتس  روای  دیوش  راد  هچب  رگا  نوچ  نکن ، عامج  زور ) هس   ) نآ ياهبش  اهزور و  يدرک  ترفاسم  هار  زور  هس  تفاسم  هب 
هبنشود بش  یلع  يا  ّلج  وّزع  هَّللا  مسق  امب  ًایضار  هَّللا  باتکل  ًاظفاح  نوکی  دلو  امکنیب  یـضق  نإ  ّهناف  نینثإلا  ۀلیل  عامجلاب  کیلع  یلع  ای 

. دوشیم یضار  ّلجوّزع  يادخ  ياههداد  هب  نآرق و  ظفاح  دیآ ، ایند  هب  ياهچب  رگا  اریز  نک  تبراقم 
لجوزع هَّللا  هبّذعی  الو  هَّللا  لوسر  ادمحم  نأو  هَّللا  الإ  هلإ  نأ ال  ةداهش  دعب  ةداهـشلا  قزری  ّهناف  ءاثالّثلا ، ۀلیل  یف  کلهأ  تعماج  نا  یلع  ای 

عامج هبنش  هس  بش  رگا  ناتهبلاو . بذکلاو  ۀبیغلا ، نم  ناسللا  رهاط  دیلا  ّیخس  بلقلا  میحر  مفلا  نم  ۀهکنلا  ّبیط  نوکی  نیکرشملا و  عم 
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دیهش ادخ ) هار  رد   ) نیتداهش هب  رارقا  زا  دعب  هچب  دیوش ) راد  هچب  و  ، ) ینک
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كاپ ناتهب  غورد و  تبیغ و  زا  شنابز  دنمتواخـس و  لد و  محر  وبـشوخ و  شناهد  دنکن و  باذـع  ناکرـشم  اب  ار  وا  دـنوادخ  دوشیم و 
. دشاب

موی اهتعماج  ناو  ءاـملعلا  نم  ًاـملاع  وأ  ماـکحلا  نم  ًاـمکاح  نوکی  هناـف  دـلو  اـمکنیب  یـضقف  سیمخلا  ۀـلیل  کـلها  تعماـج  ناو  یلع  اـی 
یف ۀمالسلا  هَّللا  هقزریو  ًامهف ، نوکیو  بیشی ، یتح  هبرقی  ناطیشلا ال  ناف  دلو  امکنیب  یضقف  ءامسلا  دبک  نع  سمـشلا  لاوز  دنع  سیمخلا 

امکنیب یـضقف  رـصعلا  دعب  ۀعمجلا  موی  اهتعماج  ناو  ًاهّوفم . ًالاّوق  ًابیطخ  نوکی  دلو  امکنیب  ناکو  ۀعمجلا  ۀلیل  اهتعماج  ناو  ایندلاو ، نیدـلا 
ءاش نإ  لادبألا  نم  ًالدب  دـلولا  نوکی  نأ  یجری  هناف  ةرخآلا  ءاشعلا  دـعب  ۀـعمجلا  ۀـلیل  اهتعماج  ناو  ًاملاع . ًاروهـشم  ًافورعم  نوکی  هناف  دـلو 

هبنشجنپ زور  رگا  و  دوشیم ، ءاملع  زا  یملاع  ماکح و  زا  یمکاح  دوش ،) دلوتم  ياهچب  و   ) ینک تبراقم  هبنـشجنپ  بش  رگا  یلع  يا  هَّللا .
دنوادـخ دوشیم و  ياهدـیمهف  صخـش  دوشن و  کیدزن  وا  هب  يریپ  ناـمز  اـت  ناطیـش  دـیآ ) اـیند  هب  ياهچب  و   ) ینک عاـمج  رهظ  کـیدزن 

، دوشیم تسد  هریچ  يوگنخـس  بیطخ و  دیدش ، راد  هچب  يوش و  رتسب  مه  هعمج  بش  رگا  و  دیامن ، يزور  وا  هب  ار  ایند  نید و  یتمالس 
، ینک عامج  ءاشع  زامن  زا  دعب  هعمج  بش  رگا  و  دوشیم ، روهـشم  دنمـشناد  فورعم و  هچب  ینک ، عامج  رـصع  زا  دـعب  هعمج  زور  رگا  و 

هَّللاءاش نا  دوش  ناگرزب  زا  یگرزب  هچب  نآ  هک  تسه  دیما 
اب یلع  يا  ةرخآلا . یلع  ایندلل  ًارثؤم  ًارحاس  نوکی  نأ  نمؤی  دـلو ال  امکنیب  یـضق  نا  ّهناف  لیّللا  نم  ۀـعاس  لوأ  یف  کلها  عماجت  یلع ال  ای 

. دشاب ترخآ  رب  ایند  هدننک  رایتخا  رحاس و  هک  دنامیمن  ناما  رد  دیوش : راد  هچب  رگا  نکن ، عامج  بش  لوا  تعاس  رد  تلها 
ظفح لیئربج  زا  نم  هک  هنوگ  نآ  نک  ظفح  ارم  تیـصو  نیا  یلع  يا  مالـسلا . هیلع  لیئربج  نع  اهتظفح  امک  هذه  یتّیـصو  ظفحا  یلع  ای 

«1 . » ماهدرک
هلآ یلع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  دبع  نب  دّـمحم  هلُـسُر  متاخ  یلع  مالّـسلا  ةولّـصلا و  ًانطاب و  ًارهاظ و  ًارخآ و  ًالّوأهَّلل و  دـمحلا 

نیملاعلا بر  ای  نیمآ  نیّدلا  موی  ءاقل  یلا  نالا  نم  نیعمجأ  مهئادعأ  یلع  ۀّیدبألا  ۀمئاّدلا  ۀنعّللاو  نیبجتنملا  نیمایملاّرغ 

عبانم رداصم و 

. میرک نآرق  عبانم 1 - رداصم و 
. یضر دّیس  ۀغالبلا : جهن  - 2

. ینیلک بوقعی  نب  دمحم  یفاک : لوصا  - 3
. قودص خیش  هیوباب  نب  یلع  نبدمحم  رفعجوبا  یلامألا : - 4

. یسوط خیش  یلامألا : - 5
. یمقلا هیوباب  نب  نیسح  نب  یلع  نسحلاوبا  ةرصبّتلا : ۀمامإلا و  - 6

(. یسوط خیش   ) نسح نب  دمحم  بیذهّتلا : - 7
: يرئازجلا هَّللا  دبع  دیسلا  طوطخم -)  ) ۀینسلا ۀفحتلا  - 8

: یطویسلا نیدلا  لالج  ریغصلا ج 1 - عماجلا  - 9
. يدنوار بطق  هَّللاۀبه  نبدیعس  حیارجلا : جئارخلا و  - 10

. قودص خیش  لاصخلا : - 11
. ینارحب فسوی  خیش  ةرضاّنلا : قئادحلا  - 12
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. لوادیهش سورّدلا : - 13
. سیردا نب  دمحم  رئارّسلا : - 14

. یقهیبلل يربکلا : ننسلا  - 15
. یشکلا زیزعلا  دبع  نب  رمع  نب  دمحم  لاجرلا : - 16

. یمقلا دمحا  نبرفعج  خیش  تایاغلا : - 17
. یناتسیّسلا یلع  دّیسلا  ةرسیملا : يواتفلا  - 18

. یلماعلا ّرح  خیش  ۀّمئألا : لوصأ  یف  ۀّمهملا  لوصفلا  - 19
. یکلاملا غابصلا  نبا  نیدلا  رون  ۀّمئألا : ۀفرعم  یف  ۀّمهملا  لوصفلا  - 20

. لوا دیهش  دئاوفلا : دعاوقلا و  - 21
. یضرلا دیسلا  نیسح  نبدمحم  ۀیوبنلا : تازاجملا  - 22

. قودص خیش  هباشتملا : مکحملا و  - 23
. یقرب هَّللادبع  نبدمحا  نساحملا : - 24

. ۀمادق نب  هَّللادبع  ینغملا : - 25
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(. دیفم خیش   ) دمحم نب  دمحم  ۀعنقملا : - 26
. قودص خیش  عنقملا : - 27

. یلحلادهف نبا  عرابلا : بذهملا  - 28
. یئابطابطلا نیسحدمحم  اّلع  نازیملا : - 29

. یّلحلا دهف  نبا  عرابلا : بذهملا  - 30
. یمزراوخلا قفوم  بقانملا : - 31

. فولعم سیول  دجنملا : - 32
. قودص خیش  ۀیادهلا : - 33

. یناردنزام حلاصالم  یفاکلا : لوصا  حرش  یف  یفاولا  - 34
. یلازغ ماما  مولعلاءایحا : - 35

. یملید دمحم  نب  نسح  دمحم  وبا  خیش  نیّدلا : مالعأ  - 36
. یسوط خیش  یلاما : - 37

قودص خیش  یلاما : - 38
. یسلجم رقاب  دمحم  راونألاراحب : - 39

. رکاسع نبا  قشمد ج 16 : ۀنیدم  خیرات  - 40
. یّلح هماّلع  ماکحألاریرحت : - 41

. یناّرحلا ۀبعش  نبا  لوقعلا : فحت  - 42
. یّلح هماّلع  ءاهقفلاةرکذت : - 43

. يدنقرمس یشایعلادوعسم  نبدمحم  رضنلاوبا  یشایعلا : ریسفت  - 44
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. یناشاک ضیف  یفاص : ریسفت  - 45
. یمق میهاربا  نب  یلع  یمقریسفت : - 46

. يدهشملادمحم ازریم  قیاقّدلازنک : ریسفت  - 47
. یسربط نایبلا : عمجم  ریسفت  - 48

. ینامعن ریسفت : - 49
. يزیوحلاۀعمج خیش  نیلقثلا : رونریسفت  - 50

. ناگدنسیون زا  یعمج  هنومن : ریسفت  - 51
. سارف یبا  نب  ماّرو  رطاوخلا : هیبنت  - 52
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. قودص خیش  لامعألا : باوث  - 53

(. ینالیجلا  ) یمق مساقلاوبا  ازریم  تاتّشلا : عماج  - 54
. یناربط ریغّصلا : عماج  - 55

. یطویس نیدلا  لالج  ریغّصلا : عماج  - 56
. یکرک ققحم  دصاقملا : عماج  - 57

. یفّجنلا نسحدمحم  مالکلارهاوج : - 58
. میکح دیعس  دیس  ۀیهقف : تایراوح  - 59

. یبرغملا یمیمتلا  نویح  نب  دمحا  نب  روصنم  نب  دمحم  نب  نامعن  یضاق  مالسإلا : مئاعد  - 60
. يدنواّرلل تاوعد : - 61

. یئابطابط یلعدیس  لئاسملا : ضایر  - 62

. يروباسینلا لاتفلا  نیظعاولا : ۀضور  - 63
. یمقلادمحا نبرفعج  خیش  یبّنلادهز : - 64

. یناتسلگ ینیما  دمحم  تایح : همشچرس  - 65
. دواد یبا  ننس : - 66
. هجام نبا  ننس : - 67
. یمرادلا ننس : - 68

. لوا ققحم  مالسإلا : عیارش  - 69
. یبرغم نامعن  یضاق  رابخالا : حرش  - 70

. یناث دیهش  ۀعمّللا : حرش  - 71
. يرهوج ۀغّللا : حاحص  - 72

. یسربط اضّرلا : ۀفیحص  - 73
. يراخب لیعامسا  نب  دمحم  يراخبلا : حیحص  - 74

. يریشقلا جاجحلا  نب  ملسم  ملسم : حیحص  - 75
. تاّیز روباس  نب  ماطسب  نب  هَّللادبع  باتع  یبا  ۀّمئألا : ّبط  - 76
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. قودص لامعألا : باقع  - 77
. یئاسحا روهمج  نب  دمحا  خیش  یلائللا : یلاوع  - 78
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. قودص خیش  عیارشلا : للع  - 79

. قودص خیش  رابخألا : نویع  - 80
. يوره دیبعوبا  ثیدحلا : بیرغ  - 81

. يوانملا ریغصلا ج 2 : عماجلا  حرش  ریدقلا  ضیف  - 82
. يریمحلارفعج نب  هَّللادبع  دانسألا : برق  - 83
. يریازجلا هَّللاۀمعن  دیس  ءایبنألا : صصق  - 84

. یلبرا یسیع  نب  یلع  ۀمغلا : فشک  - 85
. ینولجعلا ءافخلا ج 1 : فشک  - 86
. ینولجعلا ءافخلا ج 2 : فشک  - 87

. ۀفیلخ یجاح  نونظلا ج 1 : فشک  - 88
. يروبنوج يدنه  یقتم  لامعلا : زنک  - 89

. یکجارک حتفلاوبا  دئاوفلازنک : - 90
. دادقم لضاف  نافرعلازنک : - 91

. يدنهلا یقتملا  لامعلا ج 3 : زنک  - 92
. یناسارخ دنوخآ  لوصألاۀیافک : - 93

. یناکریسوت یبن  دمحم  خیش  رابخألا : یلائل  - 94
. یمثیهلا دئاوزلا ج 7 : عمجم  - 95

. یسلجم رقاب  دمحم  همالع  لوقعلا : تآرم  - 96
. رفعج نب  یلع  لئاسم : - 97

. یناث دیهش  ماهفألا : کلاسم  - 98
. يرّونلا نیسحدمحم  لیاسولا : كردتسم  - 99

. یلحلا سیردا  نب  دمحم  رئارسلا : تافرطتسم  - 100
. یعفاش ماما  دنسم : - 101

. لبنح نبدمحا  دنسم : - 102
. دواد یبا  دنسم : - 103

. یسربط راونألا : تاکشم  - 104
. قودص خیش  رابخألا : یناعم  - 105
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. یلماعلا یناروکلا  یلع  خیش  يدهملا  مامإلا  ثیداحأ  مجعم  - 106

. یسربطلا لضف  نب  نسح  قالخألا : مراکم  - 107
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. یّلح هماّلع  بلطملا : یهتنم  - 108
. يزیربت یندم  فسوی  دیس  ماکحألا : جاهنم  - 109

. یئوخلا مساقلاوبا  دیس  نیحلاصلا : جاهنم  - 110
. قودص خیش  هیقفلا : هرضحیال  نم  - 111

. یضر دّیس  ۀغالبلا : جهن  - 112
. قودص خیش  دلاو  یمق  هیوباب  نبا  یلع  نسحلاوبا  ۀمطاف : دلوم  - 113

. یلماع ّرح  خیش  ۀعیشلا : لئاسو  - 114
. یناتسلگ ینیما  دمحم  شنیرفآ : ناهج  هتشرفود  نیدلاو  ژ 115 -

274 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 
. تسا هدیسر  پاچ  هب  فلؤم  زا  هک  یئاه  باتک 

. هحفص يریزو 1267  عطق  دلج  ود  رد  فیرّشلا ) هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع   ) نامز ماما  رصع  رد  ناهج  يامیس  - 1
، ءادفلا همدقم  بارتل  نیملاعلا  حاورأ  یحور و  مظعألا  هّللاۀـّیقب  ترـضح  تیریدـم  تماما و  تیفیک  هراب  رد  یلیلحت  یقیقحت و  تسیباتک 
زور و زاین  ون و  ياهشـسرپ  بلاطم و  اب  یئاضق و ...  و  یماظن ، یگنهرف ، يداصتقا ، یعامتجا ، رظن  زا  ار ، نیمز  هرک  تعـسو  هب  يروشک 

الاب ژاریت  اب  هبترم  ود  لاس  کی  تدمرد  هعماج ، فلتخم  راشقاو  ترـضح  نآ  ناقـشاع  ناتـسود و  نایاش  لابقتـسا  تلع  هب  هک  اهنآ  خساپ 
. دنیامن هیهت  اجنآ  زا  نادنمقالع  تسا  هدیسر  پاچ  هب  نارکمج  سدقم  دجسم  تاراشتنا  طسوت  دلج ، رازه   16

. هحفص دلج 684  کی  يریزو  ءاروشاع : ات  هلهابم  زا  - 2
. مالسلا مهیلع  ابع  لآ  نت  جنپ  اب  اهامن  ناملسم  ياهراتفر  اهنآ و  یئاهن  راتفر  هسیاقم  نارجن و  ياراصن  هلهابم  هراب  رد 

. هحفص دلج 402  کی  يریزو  تایح : همشچرس  - 3
تاملک تایاور و  نآرق و  رظن  زا  نآ  زا  تاقولخم  شنیرفآ  بآ و  هراب  رد  یبط ، یفـسلف و  ینید و  یملع و  هدنزرا  بلاطم  باتک  نیا  رد 

اًلعف دـش و  پاچ  هبترم  هاتوک 4  تدـم  رد  هک  تفرگ  رارق  روشک  جراخ  لخاد و  ناـققحم  نادنمـشناد و  لابقتـسا  دروم  هک  نف  ناـگرزب 
دشاب یم  بایمک 

دلج 320. کی  يریزو  شنیرفآ : ناهج  هتشرف  ود  نیدلاو  - 4
زاین ینونک  هعماج  رد  هک  عونتم  بلاطم  اهنآ و  تیبرت  دالوا و  ربارب  رد  نیدـلاو  فیاظوو  اهنآ  ربارب  رد  دالوا  فیاظ  نیدـلاو و و  هراـب  رد 

. دوش یم  هدید  نآ  رب  دیدش 
. هحفص یبیج 199  مالسلا  مهیلع  ناماما  مایق  مدع  مایق و  هفسلف  - 5

تشادن و اوق  لداعت  نمشد  ربارب  رد  هک  ءادفلا  هل  یحور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما   » هک تسا  یناسک  ناوارف  تالاؤس  خساپ  رد  باتک  نیا 
نایدـیزی دـیزی و  اب  هلباقم  مایق و  هب  مادـقا  ارچ  دوب ، یعطق  مرح ، لها  تراسا  شنارای و  دوخ و  ندیـسر  تداهـش  هب  هک  مک  تارفن  نآ  اب 

.!؟ دومن
. هحفص یعقر 50  نالاواس : رالغآ  - 6

ریز نآ و  تارثا  زا  هدـمآ  دوجو  هب  ياهیناریو  لـیبدرا و  هلزلز 1375  هراب  رد  یکرت  نابز  اب  هک  تسا  یمـشچ  کـشا  لد و  زوس  باـتک 
هدورـس فلؤم  طسوت  هک  تسارین  ناتـسرهش  لیبدرا  ناتـسلگ  ياتـسور  رد  اهنآ  ندـش  هتـشک  واه  لیماف  نازیزع و  زا  رفن  ندنام 77  راوآ 

. هحفص يریزو 276  یگداوناخ : یگدنز  جاودزا و  بادآ  هتفایهار 7 - ناجیابرذآ  روشک  تختیاپ  وکاب  رهش  ات  راعشا  نیا  هدش و 
زا رمعلا ، مادام  یگدنز  تیفیک  رسمه و  باختنا  رد  اهنآ  یئامنهار  زیزع و  ناناوج  جاودزا  هراب  رد  باتک  نیا 
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. دشاب یم  شنیرفآ  ناهج  هتشرف  ود  نیدلاو  باتک  لّمکم  عقاو  رد  هک  رابخا و ...  تایآ و  رظنم 

فیلأت تسد  رد  پاچ و  هب  هدامآ  ياهباتک 
. مالسلا هیلع  نامز  ماما  هراب  رد  مهم  لاؤس  دص  کی  - 1

لوسر تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  نانمؤمریما  تفالخ  تیالو و  هب  تبـسن  تنـس  لها  ناردارب  ندرب  لاؤس  ریز  هب  همکاحم و  ارچ » ایآ و  - » 2
. ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

. تسایبنا هب  طوبرم  بلاطم  ریاس  باتع و  تمذم و  هرابرد  نآرق ، تاباتع  - 3
. تسا مالسلا  هیلع  مدآ  دالوا  رب  ناگتشرف  ياعد  هک  نایشرف  رب  نایشرع  ياعد  - 4

 ... وو بش  تاکرب  هراب  رد  تسا  یباتک  بش » - » 5
تلع هب  هک  جراخ  لخاد و  رد  اهاتـسور  تابـصق و  اهرهـش و  رد  فلؤم  لاس  هاجنپ  ياهینارنخـس  هدرـشف  دلجم  نیدنچرد  ربنم   200 - 6

. تسا فیلأت  تسد  رد  مامتان و  بلاطم ، یگدرتسگ  دایز و  مجح 
. اه هیآ  حیضوت  میرک و  نآرق  رد  هتایآ » نم  و   » تایآ نایب  رد  وا  زا  یئاه  هناشن  - 7

ات دناوت  یم  هنوگچ  مالسا  نید  دنریگ ، یم  لاکشا  هدومن و  داریا  هک  تسا  یناسک  هب  خساپ  هراب  رد  نامز » زا  رتارف  مالسا   » مهم باتک  - 8
تیریدم هک  وو ..  دنتـشاد  شناد  ملع و  زا  یهاگیاج  هچ  نید  نیا  ناربهر  ًاساسا  دیامن و  هرادا  ار  هنازور  یقرت  هب  ور  يایند  تمایق ، هنماد 

دننام  ) تسا هدـش  هدروآ  مالـسا  ناگرزب  هیبیغ  رابخا  ثیداحا و  زا  یمهم  تمـسق  باتک  نیا  رد  دـنریگ ، تسد  هب  ایند  رخآ  اـت  ار  ناـهج 
انهاه نم  ینبتس  لاق  ًالامشو و  ًانیمی  ۀکرابملا  هدیب  راشأ  ّمث  كربق  عضوم  انهاهدایز  نب  لیمکای  لیمکهب : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  شیامرف 

. لیرأ ًاناطیش  هیف  ّالا و  نامّزلا  کلذ  یف  تیب  نم  ام  روصقو  رود  انهاه  و 
نایب نیا  يرثا  نتنآ  تعنص  زا  هنو  دوب  یـسیلگناهن  شیپ  لاس  ترضح 1400  دنیوگ ، لایرأ  نتنآ  هب  هک  تسا  یـسیلگنا  تغل  لیرأ  هملک 

. دنتشاد ار 
تما رب  ینامز  دیآ  یم  يدوز  هب  قیدانبلاب  ۀّمئألا  بابق  نوبرُخی  یتّمأ  یلع  نامز  یتأیـس : دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ینامز رد  مالک  نیا  دـیئامرفب  تقد  دـنزاس .!! یم  ناریو  بمب ) ای  کجنراناب  ینعی   ) اه قدـنب  اب  ار  ناماما  ياهربق  ياه  دـبنگ ) و   ) هبق نم ،

رداهنرق زا  سپ  هک  دوب  يربخ  بمب  عارتخا  اهمرح و  دـبنگ  زا  هن  دوب و  هدـش  نوفدـم  یئاج  رد  هدـش و  دیهـش  یماما  هن  تسا  هدـش  هتفگ 
جاودزادرومرد ای  نازاب و  سنجمه  هرابرد  ءاسنلاب  ءاسنلاو  لاجرلاب  لاجرلا  یفتکی  روهـشم  تیاورای  داتفا . قافتا  عیقب  رد  زین  اًلبق  ارماـس و 

رد لاجّرلاب  ءاسّنلا  نم  تاهّبـشتملا  ءاسّنلاب و  لاجّرلا  نم  نیهّبـشتملا  هَّللا  نعل  تیاورو  ءاسنلاب ، ءاسنلا  جّوزتیو  لاجّرلاب  لاجّرلا  جّوزتی  نانآ 
ماـمتا رد  ریقح  شـشوک  یعـس و  هک  یلعف ، ناـمزاب  اـهنآ  قیبـطت  هسیاـقم و  و  اـهتیاور ، نیا  لاثمااهدـصو  ناگدـنهد  تیـسنج  رییغت  هراـب 

. هَّللاءاشنا تسا  نآ  زیزع  ناراتساوخ  هب  نآ  میدقت  باتکنیا و 
276 ص : یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  بادآ 

 ... وو ۀمحّرلا » هسفن  یلع  بتک  ٍءیشّلک و  هتمحر  تعسو   » تاکرابم تایآ  نوماریپ  لیلحت  قیقحت و  ریگارف : ششخب  ای  ۀعساو  تمحر  - 9

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
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ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 
دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 

راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
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www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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