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نویعلا ءالج 

: هدنسیون

یسلجم همالع  یقتدمحم  نب  رقابدمحم 

: یپاچ رشان 

یطخ هخسن 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

تافو ات  تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : 8ءالج 

باتک 8تاصخشم 

9هراشا

مجرتم 29همدقم 

تسا ناشیا  يارب  ندوب  نوزحم  مالّسلا و  هیلع  نیرهاط  هّمئا  هانپ و  تلاسر  ترضح  بئاصم  رب  نتسیرگ  باوث  نایب  رد  همّدقم  33اّما 

تافو تدالو و  نایب  رد  لّوا : 36باب 

36هراشا

تسا ترضح  نآ  بقل  تینک و  مسا و  فیرش و  بسن  نایب  رد  لّوا  36لصف 

تسا ترضح  نآ  فیرش  رون  يادتبا  نایب  رد  مّود  44لصف 

وا خیرات  ترضح و  نآ  تداعس  اب  تدالو  نایب  رد  مّوس  72لصف 

دش عقاو  سدق  ملاع  هب  ترضح  نآ  لاحترا  کیدزن  هک  یعیاقو  ریاس  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تّیصو  نایب  رد  مراهچ  92لصف 

تسا هتسویپ  عوقو  هب  نآ  زا  دعب  نآ و  نراقم  هک  یعیاقو  و  ترضح ، نآ  رب  زامن  نفد و  نیفکت و  لیسغت و  تّیفیک  و  تسا ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصم  دّمحم  ءایبنا  دّیس  تافو  ینعی  یمظع  هعقاو  يربک و  تبیصم  عوقو  تّیفیک  نایب  رد  مجنپ  127لصف 

تسا ترضح  نآ  سّدقم  حور  لاوحا  بیارغ  و  دیدرگ ، رهاظ  ترضح  نآ  سّدقم  حیرض  دزن  هچنآ  و  دش ، عقاو  ترضح  نآ  نفد  زا  دعب  هک  تسا  دنچ  لاوحا  نایب  رد  مشش  157لصف 

هفیرش بقانم  همیرک و  لاوحا  زا  یضعب  تافو و  تداعس و  اب  تدالو  خیرات  نایب  رد  مّود : 160باب 

160هراشا

تسا بانج  نآ  تداعس  اب  تدالو  نایب  رد  لّوا  160لصف 

تسا ترضح  نآ  لئاضف  زا  یضعب  هفیرش و  ءامسا  نایب  رد  مّود  170لصف 

تسا ترضح  نآ  تازجعم  لاوحا و  زا  یضعب  بقانم و  لئاضف و  نایب  رد  مّوس  177لصف 

تسا ترضح  نآ  قالخا  مراکم  ریس و  زا  یضعب  نایب  رد  مراهچ  201لصف 

تسا مالّسلا  اهیلع  همطاف  نینمؤملا و  ریما  جیوزت  نایب  رد  مجنپ  209لصف 

تسا مالّسلا  اهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  ریما  ترضح  ترشاعم  تّیفیک  نایب  رد  مشش  238لصف 

مالّسلا اهیلع  همطاف  ترضح  تداهش  تّیفیک  نایب  رد  متفه  241لصف 

رشحم رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  مّلظت  نایب  رد  متشه  290لصف 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بلاغلا  هّللا  دسا  ءایفصا  هدبز  ءایصوا و  دّیس  تداهش  تدالو و  خیرات  نایب  رد  مّوس : 296باب 

296هراشا

تسا ترضح  نآ  تداعس  اب  تدالو  نایب  رد  لّوا  296لصف 

نآ هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  دوخ  نداد  ربخ  ترضح و  نآ  تداهش  هب  هتشذگ  ناربمغیپ  لوسر و  ادخ و  نداد  ربخ  نایب  رد  مّود  321لصف 

تسا ترضح  نآ  تداهش  تّیفیک  نایب  رد  مّوس  331لصف 

دش ثداح  ترضح  نآ  تداهش  زا  دعب  هک  یعیاقو  ترضح و  نآ  نفد  نفک و  لسغ و  تّیفیک  نایب  رد  مراهچ  369لصف 

تسا نیعل  مجلم  نبا  ترضح  نآ  لتاق  لاوحا  نایب  رد  مجنپ  384لصف 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصم  دّمحم  نیعلا  هرق  يده و  هّمئا  یناث  تداهش  تدالو و  خیرات  نایب  رد  مراهچ : 388باب 

388هراشا

تسا ترضح  نآ  لیامش  هیلح و  تینک و  بقل و  مسا و  هداعسلا و  روفوم  تدالو  نایب  رد  لّوا  388لصف 

تسا ترضح  نآ  لیاضف  زا  یضعب  نایب  رد  مّود  396لصف 
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تسا مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  بادآ  نساحم  قالخا و  مراکم  یضعب  نایب  رد  مّوس  414لصف 

تسا ترضح  نآ  تازجعم  تماما و  صوصن  نایب  رد  مراهچ  429لصف 

429هراشا

: ترضح نآ  تازجعم  اّما  431و 

هیواعم اب  ترضح  نآ  ندرک  حلص  ببس  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تداهش  زا  دعب  تسا  ترضح  نآ  لاوحا  زا  یضعب  نایب  رد  مجنپ  441لصف 

تسا مولظم  ماما  نآ  تداهش  تّیفیک  نایب  رد  مشش  474لصف 

ادهش دّیس  ترضح  تداهش  تدالو و  خیرات  نایب  رد  مجنپ : 486باب 

486هراشا

تسا ترضح  نآ  تداعس  اب  تدالو  نایب  رد  لّوا  486لصف 

تسا ترضح  نآ  بقانم  لیاضف و  نایب  رد  مّود  502لصف 

ترضح نآ  قالخا  مراکم  زا  یضعب  نایب  رد  مّوس  516لصف 

تسا ترضح  نآ  تازجعم  زا  یضعب  تماما و  تفالخ و  صن  نایب  رد  مراهچ  528لصف 

اروشاع زور  رد  ًاصوصخ  تسا  ندوب  كانهودنا  ترضح  نآ  تبیصم  يارب  و  نتشاد ، ترضح  نآ  متام  و  تسا ، ترضح  نآ  رب  نتسیرگ  باوث  نایب  رد  مجنپ  539لصف 

هدرک تمارک  ترضح  نآ  هب  تداهش  ضوع  هچنآ  و  ترضح ، نآ  تداهش  هب  ار  دوخ  ناربمغیپ  یلاعت  قح  نداد  ربخ  نایب  رد  مشش  552لصف 

مهیلع هَّللا  تاولص  دوخ  تداهش  هب  ترضح  نآ  نداد  ربخ  و  ترضح ، نآ  تداهش  هب  نینمؤملا  ریما  ترضح ، نیلسرملا و  دّیس  ترضح  نداد  ربخ  رد  متفه  569لصف 

دومن نینچ  مدرم  رظن  رد  دشن و  دیهش  ترضح  نآ  دنیوگ  یم  هک  یتعامج  نآ  لوق  ّدر  و  وا ، لتق  زا  ار  ترضح  نآ  نالتاق  هدرکن  عنم  یلاعت  قح  ارچ  هک  نآ  تّلع  نایب  و  تساهتبیصم ، نیرت  میظع  ترضح  نآ  تبیصم  هکنآ  نایب  رد  متشه  581لصف 

ناشیا لزانم  تاجرد و  و  دندش ، دیهش  ترضح  نآ  اب  هک  یئادهش  تلیضف  نایب  رد  مهن  588لصف 

تسا اهنآ  رب  ندرک  تنعل  باوث  و  ناشیا ، باذع  تّدش  ترضح و  نآ  نالتاق  رفک  نایب  رد  مهد  591لصف 

قارع هب  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ترضح  ندش  لخاد  زا  شیپ  دش  دراو  نایعیش  رب  هک  یمتس  روج و  نایب  رد  مهدزای  598لصف 

تسا همّظعم  هّکم  بناج  هب  ادعس  ماما  ءادهّشلا و  دّیس  هّجوت  نایب  رد  مهدزاود  608لصف 

راوگرزب نآ  تداهش  و  هفوک ، بناج  هب  لیقع  نب  ملسم  ترضح  لیجبت  تمرکم و  ناتسوب  هوابون  لیلج و  دّیس  نداتسرف  نایب  رد  مهدزیس  624لصف 

دیسر قافآ  ماما  نآ  هب  قافن  رفک و  لها  زا  هچنآ  و  قارع ، يوسب  مولظم  ماما  هّجوت  نایب  رد  مهدراهچ  642لصف 

هنیدم يوسب  هرهاط  ترتع  هّیقب  تعجارم  ات  دش  عقاو  ادهش  تداهش  زا  دعب  هک  زادرپ  تنحم  بئاصم  زادگناج و  عیاقو  نایب  رد  مهدزناپ  721لصف 

اهنیا ریغ  هام و  باتفآ و  ندش  فسکنم  نیمز و  نامسآ و  نتسیرگ  زا  دمآ  روهظ  هب  ترضح  نآ  تداهش  زا  دعب  تازجعم  بیارغ  زا  هچنآ  نایب  رد  مهدزناش  773لصف 

ترضح نآ  رب  تسا  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولص  نیبّرقم  هکئالم  يده و  هّمئا  ایصوا و  ایبنا و  عزج  هیرگ و  نایب  رد  مهدفه  782لصف 

ترضح نآ  رب  تسا  نایّنج  هحون  هیرگ و  نایب  رد  مهدجیه  790لصف 

داد رارق  مئاق  ترضح  نامز  هب  ار  ترضح  نآ  ماقتنا  و  داتسرفن ، نارفاک  نآ  رب  ار  دوخ  باذع  ادهش  دّیس  ترضح  تداهش  نراقم  یلاعت  قح  نآ  ببس  هب  هک  یتّلع  نایب  رد  مهدزون  796لصف 

دش رهاظ  نآ  زا  دعب  گنج و  تقو  رد  هک  ترضح  نآ  تازجعم  زا  یضعب  دش و  دراو  بانج  نآ  نالتاق  رب  ایند  رد  هک  یئاهباذع  نایب  رد  متسیب  799لصف 

ترضح نآ  نالتاق  زا  یضعب  ندش  هتشک  تّیفیک  راتخم و  لاوحا  زا  یضعب  نایب  رد  مکی  تسیب و  809لصف 

هدیدرگ رهاظ  ترضح  نآ  تبرت  رّهطم و  دقرم  دزن  هک  یبیارغ  تازجعم و  مّود  تسیب و  825لصف 

ترضح نآ  جاوزا  دالوا و  ددع  نایب  رد  مّوس  تسیب و  843لصف 

نیدجاّسلا دّیس  ترضح  تداهش  تدالو و  نایب  رد  مشش : 845باب 

845هراشا

تسا بانج  نآ  تینک  بقل و  مسا و  تدالو و  نایب  رد  لّوا  845لصف 

دومن لاحترا  سدق  ملاع  هب  هک  یماگنه  ات  دش  دراو  ترضح  نآ  رب  هک  ینازحا  دیادش و  مّود  853لصف 

دش عقاو  نایعیش  رب  ترضح  نآ  نامز  رد  هک  يروج  نایب  رد  مّوس  860لصف 
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مجنپ ماما  تلالج  تمصع و  رهپس  رهم  تفالخ و  تماما و  جرد  ّرد  تالاح  زا  یضعب  تافو و  تدالو و  خیرات  نایب  رد  متفه : 863باب 

863هراشا

تسا ترضح  نآ  بقل  تینک و  مسا و  تدالو و  خیرات  نایب  رد  لّوا  863لصف 

تداهش تقو  ات  دش  رهاظ  نافلاخم  ترضح و  نآ  نایم  هچنآ  نایب  رد  مّود  870لصف 

نیبم تالاح  زا  یضعب  تافو و  تدالو و  خیرات  نایب  رد  متشه : 884باب 

884هراشا

تسا ترضح  نآ  تداعّسلا  ریثک  تدالو  خیرات  بقل و  تینک و  مسا و  بسن و  نایب  رد  لّوا  884لصف 

دش عقاو  نایقّتم  ماما  نآ  هب  نارباج  زا  هک  اهمتس  زا  یضعب  نایب  رد  مّود  892لصف 

تماما کلف  رین  نآ  تداهش  خیرات  رد  مّوس  902لصف 

دش عقاو  ترضح  نآ  نایعیش  براقا و  رب  ترضح  نآ  نامز  رد  هک  اهمتس  زا  یضعب  نایب  رد  مراهچ  906لصف 

متفه ماما  رمق  سمش و  شخبرون  رشحم و  عفاش  رشب و  دّیس  ترضح  لاوحا  خیرات  نایب  رد  مهن : 908باب 

908هراشا

تسا ترضح  نآ  بقل  تینک و  مسا و  بسن و  تدالو و  نایب  رد  لّوا  908لصف 

دش عقاو  مولظم  ماما  نآ  رب  روج  يافلخ  زا  هک  اهمتس  زا  یضعب  ترضح و  نآ  تداهش  خیرات  نایب  رد  مّود  916لصف 

دش عقاو  نایعیش  ناشیوخ و  رب  ترضح  نآ  نامز  رد  هک  اهمتس  زا  یضعب  نایب  رد  مّوس  938لصف 

ایقتا ماما  ایفصا و  هدبز  لاوحا  خیرات  نایب  رد  مهد : 941باب 

941هراشا

تسا ترضح  نآ  بقل  تینک و  مسا و  بسن و  تدالو و  خیرات  نایب  رد  لّوا  941لصف 

وا تداهش  هب  ترضح  نآ  راوگرزب  ناردپ  بانج و  نآ  نداد  ربخ  نایب  رد  مّود  950لصف 

تسا ترضح  نآ  تداهش  تّیفیک  نایب  رد  مّوس  952لصف 

مالّسلا هیلع  داوج  یلع  نب  دّمحم  رفعج  یبا  ترضح  مهن  ماما  دالب  رون  دابع و  ماما  تافو  تدالو و  خیرات  رد  مهدزای : 975باب 

975هراشا

تسا ترضح  نآ  تینک  بقل و  مسا و  تداعس و  اب  تدالو  خیرات  نایب  رد  لّوا  975لصف 

تسا ترضح  نآ  لاوحا  زا  یضعب  تداهش و  نایب  رد  مّود  981لصف 

تسا مالّسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  مهد  ماما  يوضترم  ناتسوب  لگ  يوفطصم و  هقیدح  لاهن  خیرات  نایب  رد  مهدزاود : 992باب 

تسا ترضح  نآ  تینک  بقل و  مسا و  بسن و  تدالو و  خیرات  نایب  رد  لّوا  992لصف 

دش عقاو  نیبم  ماما  نآ  رب  نید  نافلاخم  زا  هک  یئاهمتس  زا  یضعب  ترضح و  نآ  تداهش  خیرات  رد  مّود  996لصف 

ءایصوا رخفم  ءایلوا و  دّیس  ترضح  لاوحا  تدالو و  خیرات  نایب  رد  مهدزیس : 1005باب 

1005هراشا

تسا ترضح  نآ  تینک  بقل و  مسا و  تدالو و  خیرات  نایب  رد  لّوا  1005لصف 

تسا ترضح  نآ  تداهش  خیرات  نایب  رد  مّود  1011لصف 

تسا مالّسلا  هیلع  نسحلا  نب  هّجح  نمحّرلا  هفیلخ  نامّزلا و  بحاص  ترضح  تداعّسلا  روفوم  تدالو  خیرات  نایب  رد  مهدراهچ : 1018باب 

زکرم 1035هرابرد 
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تافو ات  تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 

باتک تاصخشم 

.ق 1111  - 1037 یقتدمحم ، نبرقاب  دمحم  یسلجم ، هسانشرس : 

 - بختنم تاـفو (  اـت  تدـالو  زا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  هدراـهچ  بئاـصم  یناگدـنز و  رد  نوـیعلا  ءـالج  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و 
یشرفت هللارصن  بتاک : ؛ یسلجم یقتدمحم  نبرقابدمحم  [/ یگنس پاچ  (] یتسرهف

( نیسح دمحم  یلق و  دمحم  هناخراک  : نارهط.ق 1276 يراسناوخ قداص  دمحم  نسحالم و  : نارهط رشن :  تیعضو 

م.س 34×21.5: عطق .ص ،  362 يرهاظ :  تاصخشم 

یسراف نابز : تشاددای : 

بیاون عامتسا  بئاصم و  رکذت  هک  تسی  زاین  یب  كاپ  دنوادخ  راوازـس  زابنا  لثم و  یب  شیاتـس  ، هلمـسب : زاغآ هماجنا :  ماجنا ، زاغآ ،
 ... نویع يالج  بجوم  ار  دوخ  لاثتما  تعاطا و  كراعم  ناناشف  ناج  لاصو و  برق و  کلاسم  نازابرس 

.ددرگ اطخ  رحب  قیرغ  نیا  تاجن  هلیسو  ازج  زور  هک  مراودیما  عت - قح  زا  ار و  هدئافلا  ریثک  هلاجع  نیا  مدرک  متخ  اجنیاب  ماجنا ...:

خسن : طخ هجرد  عون و  رثا :  يرهاظ  تاصخشم 

يا هوهق  ، ییاوقم ، جامیت : دلج تانیئ  زت  عون و 

یم مشچ  هب  کـلملا ) عینـص  ) عجـس اـب  يوضیب  رهم  باـتک  هحفـص  نیلوا  رد  : رهم عجـس  لکـش و  رهم :  عجـس  کـلمت و  تشادداـی 
.دوش یم  هدهاشم  ینیسح ) هللا  حیبذ  ) عجس اب  يوضیب  رهم  باتک  ینایاپ  هحفص  هحفص 362 و  و.دروخ 

.تسا هدش  یلاصو  قاروا  یضعب.دش  یسررب  هخسن  هخسن :  تاحیضوت 

نایعیـش ماما  هدزاود  همطاف و  ترـضح  و  ص )  ) ربمایپ زا  هک  دـشاب  یم  موصعم  همانیگدنز 14  رـضاح  باتک  یگنـس :  پاچ  یفرعم 
تدالو و رد  لوا  باب  نتـسیرگ ،  باوث  رد  همدـقم  دـشاب .  یم  لصف  دـنچ  ياراد  باب  ره  باب و  همدـقم و 14  کی  ياراد  تسا . 

یلع ترـضح  تداهـش  تدالو و  رد  موس  باب  (س ، ) ارهز ترـضح  گرم  تدالو و  رد  مود  باب  ص ، )  ) دـمحم ترـضح  گرم 
زا مشـش  باب  ع ، )  ) نیـسح اما  تداهـش  ات  تدالو  زا  مجنپ  باب  ع ، )  ) یبتجم نسح  اما  تداهـش  اـت  تدـالو  زا  مراـهچ  باـب  (ع ، )
( ، ع  ) قداص رفعج  اما  متـشه  باب  ع ، )  ) رقاب دـمحم  ماما  تداهـش  ات  تدالو  زا  متفه  باب  ع ، )  ) نیدـباعلا نیز  تداهـش  ات  تدالو 
( ، ع  ) یقن یلع  ماما  مهدزاود  باب  ع ، )  ) یقتدـمحم ماما  مهدزای  باب  ع ، )  ) اضر اما  مهد  باب  ع ، )  ) مظاک یـسوم  ماـما  مهن  باـب 

 . دشاب یم  يرکسع  نسحلا  نب  هجح  ماما  مهدراهچ  باب  ع ، )  ) يرگسع نسح  ماما  مهدزیس  باب 
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بتاک .ق  نرق 13 ، هللارصن ، یشرفت هدوزفا :  هسانش 

عینـص عجـس «  هب  یـضیب  رهم  یبرـض ؛ لودجم  يا ، هوهق  جامیت  شکور  ییاوقم ، دلج   ) 254030 .ث - : 6 9990 یبایزاب :  هراـمش 
 (. قاروا زا  یخرب  یلاصو  دلج و  یگدش  ادج  ص 2 ؛ )  کلملا ( » 

و ص 2 )  کلملا ( »  عینص  عجـس «  هب  یـضیب  رهم  یبرـض ؛ لودجم  يا ، هوهق  جامیت  شکور  ییاوقم ، دلج   ) 8514 .ث - : 6 7513
 ( (. باتک يادتبا  هللا ( »  تیاده  نب  نیسح  عجس «  هب  یضیب  رهم 

عبنم یکینورتکلا  سردآ  یکینورتکلا :  لحم  یسرتسد و 

19388-6 یبایتسد :  هرامش 
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مجرتم همدقم 

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

لاصو و برق و  کلاسم  نازابرـس  بئاون  عامتـسا  بئاصم و  رّکذـت  هک  تسا  يزاـین  یب  دـنوادخ  راوازـس  زاـبنا  لـثم و  یب  شیاـتس 
هیداب رظن  رد  ار  رارـشا  هنتف  رابغ  و  دـینادرگ ، نیقی  نامیا و  بابرا  نویع  يالج  بجوم  ار  دوخ  لاثتما  تعاطا و  كراعم  ناناشفناج 

تایلاوتم و تاولـص  .دـیناشن و  رترب  تاجرد  هب  راختفا  تّزع و  يوربا  راصبا و  رهاوجلا  لـحک  زا  راـبتعا  تفرعم و  لـحارم  ناـیامیپ 
ملاوع يامرفنامرف  ءالتبا ، تبیـصم و  باحـصا  هواقن  الب و  تنحم و  بابرا  هصالخ  ءایفـصا ، هبخن  ءایبنا و  دّیـس  رب  تارتاوتم  تاـّیحت 

یفطصم دّمحم  ءاقب ، ملاع  ناتسدیهت  هریخذ  ءازج ، زور  ناگدنامرد  عیفش  و  دود ، میحر و  برق  لفحم  نیشنردص  و  دوهش ، بیغ و 
كوکش و گنز  زا  ار  نانمؤم  ياه  هنیـس  هنیئآ  دوخ ، يالو  ّتبحم و  لقیـص  هب  هک  شلاثم  یب  لآ  رب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 

گنراگنر ياهلگ  تعاجـش  ناتـسوب  رد  و  دـنا ، هتخاس  تدـیقع  نسح  نمجنا  نمچ  ناخر  لگ  ساـکعنا  لـباق  هداد ؛ ـالج  تاـهبش 
یلع هَّللا  هنعل  و  نیدـبآلا ، دـبأ  مهیلع  هیلع و  هَّللا  تاولـصف  دـنا ، هتخاون  تعافـش  میمـش  هب  ار  ناـمرجم  ناـج  ماـشم  ناـینب ، تداـهش 

.نیدلا موی  یلا  مهیملاظ  مهیلتاق و  مهئادعأ و 

- امهمئارج نع  هَّللا  یفع  یقت - دّمحم  نب  رقاب  دّمحم  ینادواج ، تداعـس  كاردا  دنموزرآ  ینّابر و  ضویف  لالز  بل  هنـشت  دـعب : اّما 
هرهاظتم راثآ  هرتاوتم و  راـبخا  ياـضتقم  هب  نوچ  هک : دـیامن  یم  ریرقت  ریوصت و  یناـحور ، ناـّلخ  یناـمیا و  ناوخا  ریامـض  حاولا  رب 

هاگراب نابّرقم  عیمج  زا  هک  تلاـسر  تیب  لـها  نحم  اـیالب و  رب  نتخاـس  نوزحم  ندـینادرگ و  ناـیرگ  نتـسیرگ و  ریکذـت ، رّکذـت و 
نایهام اوه و  ناغرم  امس و  ضرا و  ناگدنب  ناگتـسیاش  نالـسرم و  يایبنا  نابّرقم و  هکئالم  زا  بئاصم  نیا  تسا ، رت  میظع  ّتیدحا 

لین ببس  و  تسا ، تابرق  فرشا  تاعاط و  مظعا  و  تسا ، رتشیب  تبیصم  همه  زا  ارحص ، نایشحو  ایرد و 
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نامیا و تّوق  بجوم  نیملاعلا  ّبر  نابّرقم  نید و  ناـیاوشیپ  لآـم  تداعـس  لاوحا  رب  عـالّطا  و  ددرگ ، یم  تاـجرد  عفر  تاداـعس و 
ياضق هب  ندش  یـضار  و  ناشیا ، بئاصم  مالآ و  رد  رّکفت  نامز  بئاون  ثودـح  نارود و  ثداوح  لوزن  ماگنه  رد  و  دوش ، یم  نیقی 
یضعب دنا  هدروآ  رد  فیرعت  کلس  رد  یسراف ، یبرع و  هب  باب ، نیا  رد  هچنآ  .دراد و  میظع  ریثأت  یناطیـش ، سواسو  عفد  و  ینّابر ،

يارب هک  دـشاب  اسب  دـیاش و  یمن  ار  دامتعا  هک  دـنا  هدومن  ذـخا  نافلاخم  رابخا  ریـس و  بتک  زا  ار  یـضعب  و  تسا ، ماـمتان  صقاـن و 
.ددرگ ناشیا  ینامیا  دیاقع  رد  للخ  بجوم  دیامن و  میظع  ررض  دنشاب  هتشادن  ملع  زا  يرفاو  هیام  هک  یعمج 

باتک رد  و  ما ، هدرک  افیتسا  دلجم  نیدنچ  رد  تسا  ناشیا  هفیرـش  لاوحا  هب  ّقلعتم  هک  هچنآ  راونالا » راحب   » باتک رد  هتـسکش  نیا  و 
لیـصحت و  تسین ، یعافتنا  نادنچ  ار  ماوع  لّوا ، باتک  زا  نوچ  .تسا و  هدـش  روکذـم  راصتخا  هجو  رب  اهنآ  رثکا  زین  بولقلا  تایح 

نایرط مالآ و  مومه و  موجه  لاغتـشا و  روفو  لاوحا و  لـالتخا  اـب  هعاـضبلا  لـیلق  نیا  اذـهل  تسا ، رّـسعتم  مدرم  رثکا  رب  مّود  باـتک 
تدالو و رکذ  رب  روصقم  هک  دـیامن  فیلأت  یـسراف  تغل  هب  باب  نیا  رد  يزیجو  باتک  هک  دیـسر  رتاـف  رطاـخ  هب  ماقـسا  ضراوع و 
زا ار  قلخ  همه  هک  دوش  هتشون  یهجو  رب  دشاب ، هدوب  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولـص  نیرهاط  هّمئا  نیلـسرملا و  دّیـس  ترـضح  تداهش 
ریغ زا  و  ددرگن ، تاراعتـسا  عّونت  تارابع و  نسح  هب  دّیقم  هدومن ، راصتقا  هربتعم  تایاور  ظافلا  همجرت  هب  و  دشاب ، هدوب  يا  هرهب  نآ 

ندینـش ندناوخ و  هب  نانمؤم  ات  دیامنن  لقن  يزیچ  هدومن  ذخا  مهیلع  هَّللا  ناوضر  هّیماما  ناثّدحم  لضافا  بتک  زا  هک  هربتعم  ثیداحا 
ندیدرگ و نوزحم  هب  و  دندرگ ، زیاف  تسا  تاداعس  عفرا  تاعاط و  فرـشا  هک  مالّـسلا  مهیلع  نید  هّمئا  ثیداحا  ءایحا  باوث  هب  نآ 

رحب قیرغ  نیا  هب  ناشیا  هلیزج  تابوثم  زا  يا  هرهب  دنسرب و  نیبّرقم  تاجرد  هب  نیملاعلا  ّبر  ناگدیزگرب  هلیلج  بئاصم  رب  نتسیرگ 
.ددرگ دیاع  تافو  زا  دعب  تایح و  لاح  رد  تائّیس 

یهام غرم و  هک  دوب ، یناث  نامیلـس  ناوا  دهع و  تاکرب  زا  دـصاقملا  هفیرـش  باتک  نیا  فیلأت  و  دـئاوفلا ، هّمج  باوبا  نیا  بیترت  و 
هناخ تولخ  ناسورع  شتمرکم  باحـس  ضیف  هب  هک  دومن  هولج  یناد  ردق  ورـسخ  تیبرت  نمایم  هب  دنا و  هدـیمرآ  شتلدـعم  هانپ  رد 

هب بیغ 
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ناینب سّسؤم  لالج ، هاج و  هرصاب  هّرق  لابقا و  هیصان  هّرغ  نابرد ، اراد  رواد  و  ناشن ، ناطلس  ناطلـس  ینعا  هدیمارخ ، روهظ  هاگ  هولج 
هتـسدلگ فاستعا ، روج و  مسارم  یحام  فاصنا ، تّورم و  یناـبم  یناـب  يراـیتخب ، تمظع و  ناـکرا  دّیـشم  يراـکماک و  تنطلس و 

ياه هنیـس  رد  شیالو  رارـسا  لیدنق  ناریمـض ، نشور  ياهلد  شخبرون  ناکم ، نوک و  هعومجم  بختنم  ناکرا ، رـصانع و  غابراهچ 
رطاخ ناشوهم  و  زاوآ ، مه  ماهلا  فشک و  نشلگ  نابیلدـنع  اب  شریمـض  ناتـسبارس  ناـغرم  و  تلادـع ، راونا  هاکـشم  ناـتنیط ، كاـپ 

هب شلالج  هاج و  هاگراب  هنومن  رهپـس  رهم  شلایخ  سوناف  هناورپ  دیـشروخ  زاسمد ، سدـق  هلجح  ناداژن  یـسدق  اب  شرظاـنم  یـسدق 
ار روجید  یلایل  داوس  شدادمالا  ریثک  دادم  هیبشت  هب  رکـشین و  مامت  هطـساو  ناتـسین و  هلجح  داژن  سدق  شرظانم  سدق  هماخ  تبـسن 

شرثا تقیقح  رظن  رد  نیـشن  مدـقم  نابرطم  هقیرط  تامغن  رب  نافیعـض  زاین  ضرع  شا  هعماس  نشلگ  زا  ورـس  ریز  رد  رونا  دیـشروخ 
باحس تاحشر  هب  و  باریس ، مّرخ و  ارغ  تعیرـش  نیتاسب  شتیبرت  نمی  هب  نیچ و  ناربلد  یئابر  لد  دص  هب  نانیکـسم  رطاخ  ياضر 
هتـسویپ شیاهتنا  یب  ياطع  فصو  هب  و  ناشفا ، ّرد  فدص  ناهد  شیاخـس  رکذ  هب  باداش ، زبسرـس و  ءاضیب  ّتلم  قئادح  شتلدـعم 
ياهرـس هک  تسا  یجاّوم  يایرد  شرادرهوج  غیت  نامأوت ، ربا  هیرگ  قرب و  هدنخ  دننام  نایامن  رهق  اب  شنایاپ  یب  فطل  نابز ، رتایرد 

لاـمآ رازتشک  تسا ، باـبک  نآ  زا  ناـفلاخم  ياـهلد  هک  تسا  یخیـس  شزادـگناج  نانـس  و  تسا ، یباـبح  نآ  رد  نانمـشد  راـبدرب 
بآ بایان ، اهرطاخ  رد  مغ  شراگن  تلادـع  هماخ  ناحلا  شوخ  بیلدـنع  ریفـص  زا  و  باریـس ، شیاخـس  لامآ  لوادـج  زا  نانکمه 

یطوط هماخ  ریفـص  نیبم ، نید  نافلاخم  تاـیح  نمرخ  شتآ  شریـشمش  قرب  و  نید ، تعیرـش و  لاـمآ  نمچ  شخب  توارط  شغیت 
ياشگ هدقع  شرهق  نیبج  هرگ  زاورپ ، شرع  دـنلب  یناعم  راکـش  رد  شبیاص  رکف  زابهـش  و  زاوآ ، مه  ریدـقت  ملق  ریرـص  اب  شریبدـت 

.ناگدرمژپ ياهلما  عرازم  باحس  شناسحا  فک  یگداشگ  ناگتسب ، راک  ياه  هرگ 

دبا تلود  دولخ  ياعدتـسا  زج  هب  تدابع  دـجاسم  نافکتعم  هتفای ، ضیف  نئازخ  حاتفم  ار  شیاـعد  تضاـیر  عماوص ، نانیـشن  تولخ 
نماد رب  دزو  طیحم  رب  رگا  و  ددرگ ، یبابح  طیحم  هرهچ  رب  دزو  نیمز  رب  رگا  شرهق  رصرص  دنا ، هتخاسن  نابز  درو  يرکذ  نیرق 
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خر هدیدرگ  روتسم  رات  رز  باقن  رد  رون  راهظا  مرش  زا  بات  ناهج  باتفآ  شرونا ، ریمض  دیـشروخ  عاعـش  اب  دیامن ، یبارـس  نودرگ 
، مخفالا ناطلسلا  ینعا  دیاشگ ، یمن  هرهچ  زا  فلک  هبش  کی  هدرپ  هتسناد ، فّلکت  ار  شیوخ  يایض  هبـش  هدراهچ  هام  و  دیامن ، یمن 

هیلعلا هحودـلا  نصغ  هّیوبنلا ، هبّیطلا  هرجـشلا  عرف  مجعلا ، برعلا و  باـقر  قوطم  ملیدـلا ، كرتلا و  دـالب  کـلام  مرکـالا ، ناـقاخلا  و 
، ناقاخلا نبا  ناقاخلا  نبا  ناقاخلا  ناطلـسلا و  نبا  ناطلـسلا  نبا  ناطلـسلا  ناسحالا ، لضفلا و  عبنم  ناـنتمالا ، دوجلا و  ندـعم  هیولعلا ،

.نامیالا لها  قرافم  یلع  هلالج  لالض  هکلم و  هَّللا  دّلخ  ناخرداهب ، يوفطصملا  يوسوملا  نامیلس  ناطلسلا 

هاگرد هب  ار  هیامورف  هفحت  نیا  و  هدینادرگ ، رّونم  تداعس  دیـشروخ  علطم  سدقا  مسا  هب  ار  سدق  نشلگ  هدیـسر  ون  نیا  هیـصان  اذهل 
رب يوتحم  و  رایخا ، هلالـس  نآ  راـهطا  ياـبآ  راـبخا  ّزع  رب  لمتـشم  نوچ  دـیناسر ، تمارک  تّزع و  جوا  هب  هتـشاد  عوفرم  هاـنپ  ناـهج 

ار دوخ  روصق  زجع و  و  دراد ، لوبق  ّزع و  هجرد  ياهتنم  هب  لوصو  دیما  تسا ، راهن  لیل و  جیاتن  هدبز  نآ  داجما  دادجا  هفیرش  لاوحا 
.دناد یمن  لومأم  نیا  لوصح  عنام 

« نویعلا ءالج   » هب ار  نآ  ددرگ ، یم  نینمؤم  نطاب  رهاظ و  ياه  هدـید  يالج  بجوم  نید ، نایاوشیپ  بئاصم  رد  نتخیر  کـشا  نوچ 
وه و  يروما ، عیمج  یف  تلّکوت  هَّللا  یلع  و  تخاس ، ّبترم  بابرألا  ّبر  نابّرقم  ددع  هب  باب  هدراهچ  همّدقم و  رب  دـینادرگ ، یّمـسم 

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

ار و ام  تبیـصم  دروآ  دای  هب  هک  ره  هک : دـنا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  زا  ّقثوم  دنـس  هب  نارگید  هیوباـب و  نبا 
ار ام  تبیـصم  دروآ  نارگید  دای  هب  هک  یـسک  و  تمایق ؛ زور  رد  ام  هجرد  رد  دشاب  ام  اب  ام ، زا  دنا  هدـش  بکترم  هچنآ  يارب  دـیرگب 
نآ رد  هک  یـسلجم  رد  دنیـشنب  هک  یـسک  و  دـشاب ؛ نایرگ  اه  هدـید  هک  يزور  رد  وا  هدـید  ددرگن  نایرگ  دـنایرگب ، ای  دـیرگب  سپ 
«. 1  » دنشاب هدرم  میب  سرت و  زا  اهلد  هک  يزور  رد  وا  لد  دریمن  دننک ، نایب  ار  ام  ثیداحا  ام و  لاوحا  دنیامن و  ام  رما  يایحا  سلجم 

وا دزن  رد  ام  ای  دروآ ، دای  هب  ار  ام  هک  ره  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  نسح  دنـس  هب  میهاربا  نب  یلع  و 
اهایرد فک  لثم  دـنچ  ره  دزرمایب  ار  وا  ناهانگ  یلاـعت  قح  يا ، هشپ  رپ  ردـق  هب  هیرگ  بآ  وا  هدـید  زا  دـیآ  نوریب  میوش و  روکذـم 

«. 2  » دشاب

: هک دنا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  یسوط  خیش  دیفم و  خیش  و 

وا مغ  و  دوش ، هتـشون  شلمع  همان  رد  یحیبست  دشک  هک  یـسفن  ره  تسا ، هتفر  ام  رب  هک  یمتـس  يارب  دـشاب  مومغم  مومهم و  هک  ره 
مالّـسلا هیلع  قداص  ترـضح  سپ  دراد ، هَّللا  لیبس  یف  داهج  باوث  ام  نانمـشد  زا  نتـشاد  ناهنپ  ار  ام  ّرـس  و  دـشاب ، تدابع  ام  يارب 

هب ثیدح  نیا  هک  دیاب  هک : دومرف 
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«. 1  » دوش هتشون  الط  بآ 

يارب دـیآ  نوریب  کشا  هرطق  کـی  وا  هدـید  زا  هک  ره  هک : تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـسوط  خیـش  ًاـضیا  و 
قح دنا ، هدرک  عیاض  ام  نایعیـش  زا  یکی  ای  ام  زا  هک  یـضرع  ای  دنا ، هدرک  مک  ام  زا  هک  یّقح  ای  تسا ، هدـش  هتخیر  ام  زا  هک  ینوخ 

«. 2  » دنادرگ مّعنتم  دهد و  ياج  دابآلا  دبا  تشهب  رد  ار  وا  یلاعت 

: تفگ هک  شردپ  زا  رذنم ، نب  عیبر  زا  میهاربا ، نب  لوخم  زا  ییحی ، نب  دمحا  زا  دنا  هدرک  تیاور  یسوط  خیش  دیفم و  خیش  ًاضیا  و 
رد دـیآ  نوریب  بآ  هرطق  کـی  وا  ياـه  هدـید  زا  هک  يا  هدـنب  ره  هک : دوـمرف  یم  هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  زا 

نیـسح ماما  ترـضح  یبش  رد  هک : تفگ  ییحی  نب  دـمحا  سپ  دـهد ؛ ياج  دـلخ  تشهب  رد  ار  وا  یلاعت  قح  تیب ، لها  ام  تبیـصم 
درک لقن  نم  هب  امش  زا  یتیاور  نینچ  میهاربا  نب  لوخم  هک  مدرک  ضرع  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  مدید و  باوخ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع 

: هک دومرف  ترضح  دیا ؟ هدومرف  امش  ایآ 

«. 3  » مدینش امش  زا  دوخ  ار  ثیدح  داتفا و  امش  نم و  هنایم  دنس  سپ  متفگ : یلب ،

تیاور مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  زا  حیحص  ياهدنس  هب  هَّللا  همحر  سوواط  نبا  دّیس  هیوباب و  نبا  میهاربا و  نب  یلع  و 
یلاعت قح  دوش ، يراج  وا  يور  رب  هک  دیآ  نوریب  بآ  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  لتق  يارب  وا  هدید  زا  هک  ینمؤم  ره  هک  دنا  هدرک 

يارب ددرگ  يراـج  وا  يور  هنوـگ  رب  دـیآ و  نوریب  وا  هدـید  زا  یبآ  هک  ینمؤـم  ره  و  دـیامرف ؛ تمارک  اـه  هفرغ  وا  يارب  تـشهب  رد 
وا هب  هک  ینمؤم  ره  و  دـنادرگ ؛ اّیهم  وا  يارب  یکین  ناـکم  تشهب  رد  یلاـعت  قح  اـیند ، رد  تسا  هدیـسر  اـم  هب  نمـشد  زا  هک  يرازآ 
يو زا  یلاعت  قح  دوش ، ناور  وا  يور  رب  هدید  زا  بآ  تبیـصم  نآ  تقرح  تّدـش و  زا  ام و  ّتبحم  تیالو و  ببـس  هب  يرازآ  دـسر 

«. 4  » مّنهج شتآ  زا  دوخ و  بضغ  زا  تمایق  زور  رد  ار  وا  دنادرگ  نمیا  ار و  يرازآ  ره  دنادرگب 

زا مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  حیحص  دنس  هب  دانسالا  برق  رد  يریمح  و 
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وت يادف  یلب  تفگ : دینک ؟ یم  رکذ  ار  ام  ثیدح  دینیشن و  یم  رگیدکی  اب  سلاجم  رد  نایعیش  امش  ایآ  هک : دیـسرپ  راسی  نب  لیـضف 
ار یـسک  دنک  تمحر  ادخ  و  لیـضف ، يا  ار  ام  رما  دینادرگ  هدـنز  سپ  مراد ، یم  تسود  ار  سلاجم  نآ  نم  دومرف : ترـضح  موش ،

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

«. 2  » دنا هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  هربتعم  ياهدنس  هب  ار  ثیدح  نیا  زین  یقرب  هیولوق و  نبا  و 

یلاعت قح  دوش ، يراج  بآ  وا  ياه  هدید  زا  میوش و  روکذم  وا  دزن  ام  هک  ره  ترضح : نآ  زا  دنا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
«. 3  » دنادرگ مارح  مّنهج  شتآ  رب  ار  وا  يور 

رگا تفگ : بیبش  نب  ناّیر  هب  ترـضح  نآ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  زا  نسح  دنـس  هب  هیوباـب  نبا  و 
تیالو هب  داب  وت  رب  و  وش ، داش  ام  يداش  يارب  وش و  كانهودنا  ام  هودنا  يارب  سپ  یشاب ، ام  اب  تشهب  هیلاع  تاجرد  رد  هک  یهاوخ 

«. 4  » دنادرگ یم  روشحم  گنس  نآ  اب  ار  وا  تمایق  زور  رد  یلاعت  قح  دراد  تسود  ار  یگنس  يدرم  رگا  هک  ام ، ّتبحم  و 

: هک دومرف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  ياهدنس  هب  ًاضیا  و 

، ار ام  دننک  یم  يرای  هک  درک  رایتخا  دنچ  يا  هعیـش  ام  يارب  زا  و  درک ، رایتخا  قیالخ  عیمج  زا  ار  ام  نیمز و  رب  دش  علّطم  یلاعت  قح 
ناشیا دننک ، یم  فرـص  ام  يارب  ار  دوخ  ياهناج  اهلام و  و  ام ، هودنا  يارب  دنوش  یم  كانهودنا  و  ام ، يداش  يارب  دنوش  یم  داش  و 

«. 5  » تسام يوس  هب  ناشیا  تشگزاب  دنیام و  زا 

ار سک  دـص  دـیرگب و  ام  تبیـصم  رد  هک  ره  دـندومرف : مالّـسلا  مهیلع  نیرهاـط  هّمئا  هک : تسا  هدرک  تیاور  سوواـط  نبا  دّیـس  و 
ار سک  هاجنپ  دیرگب و  هک  ره  و  تسوا ، يارب  تشهب  سپ  دنایرگب 
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ار سک  تسیب  دیرگب و  هک  ره  و  تسوا ، يارب  زا  تشهب  دنایرگب  ار  سک  یـس  دـیرگب و  هک  ره  و  تسوا ، يارب  زا  تشهب  دـنایرگب 
ار سک  کـی  دـیرگب و  هک  ره  و  تسوا ، يارب  زا  تشهب  دـنایرگب  ار  سک  هد  دـیرگب و  هک  ره  و  تـسوا ، يارب  زا  تـشهب  دـنایرگب 

«. 1  » تسوا يارب  زا  تشهب  درادب  هیرگ  هب  ار  دوخ  هک  ره  و  تسوا ، يارب  زا  تشهب  دنایرگب 

تافو تدالو و  نایب  رد  لّوا : باب 

هراشا

زا یضعب  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یفطـصم  دّمحم  مساقلا  وبا  ، تاصرع زور  عفاش  تاوامـس و  لها  مودخم  تانئاک و  فرـشا 
لصف شش  رب  تسا  لمتشم  تسا و  ترضح  نآ  هفیرش  بقانم  همیرک و  لاوحا 

تسا ترضح  نآ  بقل  تینک و  مسا و  فیرش و  بسن  نایب  رد  لّوا  لصف 
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هّرم نب  بالک  نب  یـصق  نب  فانم  دبع  نب  مشاه  نب  ّبلطملا  دبع  نب  هَّللا  دبع  نب  دّـمحم  تسا : نیا  ترـضح  نآ  بسن  رد  روهـشم 
ذإ نب  ناندع  نب  دـعم  نب  رازن  نب  رـضم  نب  سایلا  نب  هکردـم  نب  همیزخ  نب  هنانک  نب  رـضن  نب  کلام  نب  رهف  نب  بلاغ  نب  يول  نب 

غلاف نب  وغرا  نب  غورش  نب  روخان  نب  خرات  نب  لیلخلا  میهاربا  نب  لیعامسا  نب  رادیق  نب  لمح  نب  تنبلا  نب  نامالـس  نب  عسیمهلا  نب 
نب شونا  نب  نانیق  نب  لیئالهم  نب  ضراـبلا  نب  خونخا  نب  خلـشوتم  نب  کـلام  نب  حون  نب  ماـس  نب  دـشخفرا  نب  حـلاش  نب  رباـع  نب 

.مالّسلا هیلع  مدآ  نب  بیش 

هبیـش ّبلطملا ، دـبع  مسا  هک  تسا  نآ  رهـشا  میا و  هدرک  رکذ  بوـلقلا  تاـیح  رد  هک  تسه  رگید  لاوـقا  ترـضح  نآ  بـسن  رد  و 
رـضن شیرق ، مسا  و  دـنتفگ ؛ یم  زین  عمجم  ار  وا  دـیز و  یـصق ، مسا  و  هریغم ؛ فانم ، دـبع  مسا  و  ورمع ؛ مشاه ، مسا  و  دوب ؛ دـمحلا 
دنیوگ یضعب  و  دوب ، مالّسلا  هیلع  دوه  مسا  وغرا  هک  دنیوگ  و  دندیدرگ ، یّمسم  یماسا  نآ  هب  بابـسا  زا  یببـس  هب  کی  ره  و  هدوب ؛

.تسا مالّسلا  هیلع  سیردا  خونخا ، و  دوب ، ترضح  نآ  مسا  رباغ  هک 

«. 1  » دوب بالک  رسپ  هرهز  رسپ  فانم  دبع  رسپ  بهو  رتخد  هنمآ  ترضح ، نآ  ردام  و 

هیبش نم  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  يراصنا  رباج  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  و 
نیرت هیبش  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  و  مالّسلا ، هیلع  میهاربا  ترضح  هب  ممدرم  نیرت 
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ناـیب ارم  تفـص  و  هدـیمان ، ماـن  هد  هب  دوخ  لـالج  تمظع و  شرع  يـالاب  زا  ارم  یلاـعت  قح  و  قـلخ ، تقلخ و  رد  مدآ  هب  دوـب  مدرم 
مالک و  تسا ، هدرک  دای  رایـسب  ارم  ماـن  لـیجنا  تاروت و  رد  و  تسا ، هداد  ناـشیا  موق  هب  ارم  تراـشب  يربمغیپ  ره  ناـبز  هب  و  هدرک ،

ارم تسا و  دومحم  وا  ماـن  کـی  دومن ، قاقتـشا  دوخ  راوگرزب  ماـن  زا  ارم  ماـن  .درب و  ـالاب  نامـسآ  هب  ارم  و  دومن ، نم  میلعت  ار  دوـخ 
دیحوت و هب  هک  اریز  دیمان  دیحا »  » ارم تاروت  رد  و  دینادرگ ، رهاظ  اهتّما  نیرتوکین  نایم  رد  اهنرق و  نیرتهب  رد  ارم  و  درک ، مان  دّمحم 
هک اریز  دیمان  دمحا »  » ارم لیجنا  رد  و  تسا ؛ هدیدرگ  مارح  مّنهج  شتآ  رب  نم  تّما  ياهدسج  ما ، هدـش  ثوعبم  ادـخ  یتسرپ  هناگی 

دیامن یم  وحم  نیمز  زا  نم  ببـس  هب  هک  اریز  دـیمان  یحام »  » ارم روبز  رد  و  دـنناگدننکدمح ؛ نم  تّما  و  نامـسآ ، رد  مدومحم  نم 
نم زا  ریغ  هب  هکنآ  ببـس  هب  درک  دـنهاوخ  شیاتـس  ارم  اهتّما  همه  تمایق  رد  هک  اریز  دـیمان  دّـمحم »  » ارم نآرق  رد  و  ار ؛ اهتب  تدابع 

رـشح هب  نم  تّما  نامز  هک  اریز  دـیمان  دـنهاوخ  رـشاح »  » تمایق رد  ارم  و  نم ؛ نذا  هب  رگم  درک  دـهاوخن  تعافـش  تمایق  رد  یـسک 
بقع زا  نم  هک  اریز  دـیمان  بقاـع »  » ارم و  مراد ؛ یم  باـسح  هب  ادـخ  دزن  ار  مدرم  نم  هک  اریز  دـیمان  فـقوم »  » ارم و  تسا ؛ لـصّتم 

هک یّفقم »  » منم و  اهگنج ، ینعی  محالم  لوسر  و  هبوت ، لوسر  و  تمحر ، لوسر  منم  .تسین و  يربمغیپ  نم  زا  دعب  مدمآ و  ناربمغیپ 
ره نم  دّـمحم ! يا  تفگ : نم و  راگدرورپ  نم  رب  تشاذـگ  ّتنم  و  تالامک ، عماج  ینعی  مسق »  » منم و  مدـش ، ثوعبم  ءایبنا  يافق  زا 

يرای ار  وت  و  مدـینادرگ ، ثوعبم  یهایـس  خرـس و  ره  رب  ار  وت  و  مداتـسرف ، نابز  کی  لها  رب  و  مداتـسرف ، تّما  ناـبز  هب  ار  يربمغیپ 
مدینادرگ لالح  وت  رب  ار  نارفاک  تمینغ  و  مدرکن ، نینچ  ار  رگید  ربمغیپ  چیه  و  مدنکفا ، وت  نانمشد  لد  رب  وت  زا  هک  یسرت  هب  مداد 

وت تّما  وت و  هب  مدرک  اطع  و  دننازوسب ، دنریگب  نارفاک  زا  هک  اهتمینغ  تسیاب  یم  هکلب  مدوب  هدرکن  لالح  وت  زا  شیپ  يدحا  يارب  و 
ّلحم ار  نیمز  عیمج  وت  تّما  وت و  يارب  تسا ، هرقب  هروس  تاـیآ  باـتکلا و  هحتاـف  هروس  نآ  هک  ار  دوخ  شرع  ياـهجنگ  زا  یجنگ 
كاپ وت  يارب  ار  نیمز  كاخ  و  دننکب ، دوخ  ياهدبعم  رد  ار  زامن  تسیاب  یم  هک  هتشذگ  ياهتّما  فالخ  رب  مدینادرگ  زامن  هدجس و 

ّتینادـحو هب  ارم  وت  تّما  هاگره  هک  مدرک  نورقم  دوخ  دای  هب  ار  وت  داـی  و  مداد ، وت  تّما  وت و  هب  ار  ربکا » هَّللا   » و مدـینادرگ ، هدـننک 
هب ار  وت  دننک  دای 
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«. 1  » وت تّما  يارب  دّمحم و  يا  داب  وت  يارب  یبوط  سپ  دننک ، دای  يربمغیپ 

دندمآ و مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدـخ  هب  دوهی  زا  یهورگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
هدیمان دّمحم »  » ارم هک : دومرف  دنا ؟ هدیمان  یعاد  ریذن و  ریـشب و  مساقلا و  وبا  دمحا و  دّمحم و  ار  وت  ببـس  هچ  هب  هک : دندرک  لاؤس 

وبا  » و نامـسآ ؛ رد  دـننک  یم  شیاتـس  ارم  هکنآ  يارب  زا  دـندیمان  دـمحا »  » و نیمز ؛ رد  ما  هدـش  هدرک  شیاتـس  نـم  هـکنآ  يارب  دـنا 
تسا و هدش  رفاک  هک  ره  سپ  دیامن ، یم  تمـسق  نم  ببـس  هب  ار  مّنهج  تشهب و  تمایق  رد  یلاعت  قح  هکنآ  يارب  دـندیمان  مساقلا »

يربمغیپ هب  دیامن  رارقا  نم و  هب  دروآ  نامیا  هک  ره  و  دتـسرف ، یم  مّنهج  هب  ناگدنیآ - ناگتـشذگ و  زا  تسا - هدرواین  نم  هب  نامیا 
ارم و  دوخ ؛ راـگدرورپ  نید  هب  منک  یم  توعد  ار  مدرم  هکنآ  يارب  تسا  هدـناوخ  یعاد »  » ارم دـنادرگ ؛ یم  تشهب  لـخاد  ار  وا  نم 
مهد یم  تراشب  هکنآ  يارب  تسا  هدیمان  ریـشب »  » و دنک ؛ نم  ینامرفان  هک  ره  شتآ  هب  مناسرت  یم  هکنآ  يارب  تسا  هدـناوخ  ریذـن » »

«. 2  » تشهب هب  ار  دوخ  ناعیطم 

ترـضح ببـس  هچ  هب  هک : دیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  زا  لاّـضف  نب  نسح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ّقثوم  ثیدـح  رد  و 
ایآ هک : مدرک  ضرع  هک : تفگ  نسح  تشاد ، مان  مساق  وا  دـنزرف  هک  اریز  هک : دومرف  دـنا ؟ هدرک  تینک  مساقلا  وبا  ار  هانپ  تلاـسر 

؟ یناد یم  نیا  زا  هدایز  لباق  ارم 

: متفگ میتّما ؟ نیا  ردپ  ود  ره  یلع  نم و  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  یناد  یمن  رگم  یلب  هک : دومرف 
؟ تسا تّما  عیمج  ردپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  یناد  یمن  رگم  هک : دومرف  یلب ،

: متفگ تسا ؟ خزود  تشهب و  هدننک  تمسق  یلع  هک  یناد  یمن  رگم  هک : دومرف  یلب ، متفگ :

هدرک تینک  مساقلا  وبا  هب  ار  وا  یلاـعت  قح  ببـس  نیا  هب  و  تسا ، خزود  تشهب و  هدـننک  تمـسق  ردـپ  ربمغیپ  سپ  هک : دومرف  یلب ،
؟ دراد ینعم  هچ  ناشیا  ندوب  ردپ  متفگ : تسا ،

رب تسا  ناردـپ  تقفـش  دـننام  دوخ  تّما  عـیمج  هب  تبـسن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  تقفـش  ینعی  هک : دوـمرف 
ترـضح نآ  تقفـش  دننام  تّما  يارب  ترـضح  نآ  زا  دعب  یلع  تقفـش  نینچمه  تسا ، ترـضح  نآ  تّما  نیرتهب  یلع  و  نادنزرف ،

ود ره  یلع  نم و  هک : دومرف  ببـس  نیا  هب  سپ  ترـضح ، نآ  زا  دـعب  دوب  تّما  ياوشیپ  ماـما و  نیـشناج و  یـصو و  وا  هک  اریز  دوـب 
ناردپ
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.میتّما نیا 

هک ره  و  تسا ، نم  رب  دراذگب  یلایع  یـضرق و  هک  ره  دومرف : دمآ و  ربنم  رب  يزور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  و 
ياهناج زا  دوخ  تّما  هب  تبسن  دوب  یلوأ  ترضح  نآ  ببـس  نیا  هب  سپ  تسوا ، ثراو  زا  وا  لام  دشاب  هتـشاد  یثرا  دراذگب و  یلام 

«. 1  » ناشیا ياهناج  زا  تّما  هب  دوب  یلوأ  ترضح  نآ  زا  دعب  نینمؤملا  ریما  نینچمه  ناشیا ،

هد ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  ترـضح  هک : مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  تسا  هدرک  تیاور  رگید  ّقثوم  ثیدح  رد  و 
و سی ، و  هللا ، دـبع  و  دـمحا ، و  دّـمحم ، تسا : نآرق  رد  هک  اهنآ  اّما  تسین ، نآرق  رد  مان  جـنپ  و  تسه ، نآرق  رد  مان  جـنپ  دوب ، ماـن 

«. 2  » رشاح و  یّفقم ، و  یفاک ، و  متاخ ، و  حتاف ، تسین : نآرق  رد  هک  اهنآ  اّما  .نون و 

لزان ترضح  نآ  هب  یحو  هک  یتقو  هک  اریز  تسا  هدیمان  لّمّزم  ار  ترـضح  نآ  یلاعت  قح  هک : تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع 
هب ار  دوخ  هک  یسک  يا  ینعی  تمایق ، زا  شیپ  تسا  ترـضح  نآ  تعجر  رابتعا  هب  ّرثّدم  باطخ  و  دوب ، هدیچیپ  هماج  هب  ار  دوخ  دش 

« ناسرتب دوخ  راگدرورپ  باذع  زا  ار  مدرم  رگید  راب  زیخرب و  وش و  هدنز  يا  هدیچیپ  نفک 

نینمؤملا ریما  نم و  یلاعت  قح  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  هدش  دراو  رگید  ربتعم  تیاور  رد  .و 
نم تسا و  دومحم  شرع  بحاـص  دـنوادخ  سپ  درک ، قاقتـشا  دوخ  ياـهمان  زا  ماـن  ود  اـم  يارب  زا  و  هدرک ، قـلخ  روـن  کـی  زا  ار 

«. 4  » تسا یلع  نینمؤملا  ریما  تسا و  یلعا  ّیلع  یلاعت  قح  و  مدّمحم ،

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  مان  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  حیحـص  دنـس  هب  هیوباب  نبا  و 
یحام لیوأت  هک  دندیـسرپ  سپ  دّـمحم ؛»  » نآرق رد  و  دـمحا ،»  » لیجنا رد  و  ّداح ،»  » تاروت رد  و  تسا ، یحام »  » میهاربا فحـص  رد 

نید ادخ و  نمشد  هک  ره  اب  هدننک  ینمشد  ّداح  اّما  و  لطاب ، دوبعم  ره  اهتروص و  اهرامق و  اهتب و  هدننک  وحم  ینعی  دومرف : تسیچ ؟
هک دنتفگ  نیا  يارب  زا  دمحا  اّما  هناگیب ، هاوخ  دشاب و  شیوخ  هاوخ  دشاب  ادخ 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


35 ص :

ادخ و هک  تسا  نآ  دّمحم  لیوأت  و  وا ، هتـسیاش  لاعفا  زا  تسا  هدیدنـسپ  هچنآ  ببـس  هب  وا و  يارب  تسا  هتفگ  وکین  يانث  یلاعت  قح 
شرع رب  شمان  و  وا ، رب  دنتـسرف  یم  دورد  ار و  وا  دـنیوگ  یم  شیاتـس  ناشیا  ياهتّما  همه  نالوسر و  ناربمغیپ و  عیمج  ناگتـشرف و 

: تسا هتشون 

«. 1  » هّللا لوسر  دّمحم 

مان هد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  تسا  هدرک  تیاور  رافص 
ام تسا َو  هدومرف  هچنانچ  رکذ ، و  لوسر ، و  ّرثدـم ، و  لّمزم ، و  نون ، و  سی ، و  هط ، و  هللا ، دـبع  و  دـمحا ، و  دّـمحم ، نآرق : رد  تسا 

«4  » ًادَِـبل ِْهیَلَع  َنُونوُکَی  اوُداک  ُهوُعْدَـی  ِهَّللا  ُدـْبَع  َماق  اََّمل  ُهَّنَأ  َو  « 3  » ُدَمْحَأ ُهُمْـسا  يِدـَْعب  ْنِم  ِیتْأَی  ٍلوُسَِرب  ًارِّشَبُم  َو  « 2  » ٌلوُسَر اَّلِإ  ٌدَّمَُحم 
ُرِّثَّدُْملا اَهُّیَأ  ای  « 8  » ُلِّمَّزُْملا اَهُّیَأ  ای  « 7  » َنوُرُطْسَی ام  ِمَلَْقلا َو  ن َو  « 6  » ِمیِکَْحلا ِنآْرُْقلا  َو  سی * « 5  » یقْشَِتل َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ام  هط *

رکذ لها  میئام  و  تسا ، ترضح  نآ  ياهمان  زا  رکذ » : » دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  سپ  الوسر .» ارکذ  مکیلإ  انلزنأ  ّانإ  « » 9»
«. 10  » دینک لاؤس  رکذ  زا  دینادن  هچ  ره  هک  تسا  هدرک  رکذ  نآرق  رد  یلاعت  قح  هک 

رد ترـضح  نآ  مان  هک  تسا  نآ  روهـشم  و  دنا ، هدروآ  نوریب  ترـضح  نآ  يارب  مان  دـص  راهچ  دـیجم  نآرق  زا  ءاملع  زا  یـضعب  و 
.تسا طیلقراف »  » لیجنا رد  هک : دنا  هتفگ  یضعب  و  طیلقراف ،»  » روبز رد  و  باط ،» باط   » لیجنا رد  و  تسا ، دؤم » دؤم   » تاروت

، رّشبم و  دیهش ، و  دهاش ، تساهنیا : دش  روکذم  اقباس  هچنآ  ریغ  هب  دنا  هدرک  جارختسا  نآرق  زا  ءاملع  رثکا  هک  باقلا  ءامـسا و  اّما  و 
، فوءر و  تمعن ، و  رون ، و  یّما ، و  ّیبن ، و  نیّیبنلا ، متاخ  و  هّللا ، لوسر  و  نیملاعلل ، همحر  و  رینم ، جارس  و  یعاد ، و  ریذن ، و  ریـشب ، و 

«. 11  » نیت و  امس ، و  مح ، و  مجن ، و  سمش ، و  رّکذم ، و  رذنم ، و  میحر ، و 
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تسا ترضح  نآ  فیرش  رون  يادتبا  نایب  رد  مّود  لصف 

یبا نب  یلع  نم و  هک : دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  هنع  هّللا  یـضر  رذ  وبا  زا  ربتعم  دنـس  هب 
رازه ود  هب  دنیرفایب  ار  مدآ  ادخ  هکنآ  زا  شیپ  شرع  تسار  بناج  رد  میتفگ  یم  ادـخ  حـیبست  میدـش و  هدـیرفآ  رون  کی  زا  بلاط 

رد حون  نوچ  میدوب ، وا  تشپ  رد  ام  دـش  نکاس  تشهب  رد  نوچ  و  داد ، اج  وا  تشپ  رد  ار  رون  نآ  دـیرفآ  ار  مدآ  ادـخ  نوچ  لاـس ،
زا ار  اـم  یلاـعت  قح  هتـسویپ  میدوب ، وا  تشپ  رد  اـم  دـنتخادنا  شتآ  رد  ار  میهاربا  نوچ  میدوـب ، وا  تشپ  رد  اـم  دـش  راوـس  یتـشک 

و درک ، مینود  هب  ار  رون  نآ  سپ  ّبلطملا ، دـبع  يوس  هب  میدیـسر  ات  رّهطم  كاپ و  ياهمحر  هب  دـینادرگ  یم  لقتنم  هزیکاپ  بالـصا 
تحاـصف و یلع  هب  و  داد ، تکرب  يربـمغیپ و  نم  هب  و  تشاذـگ ، بلاـط  وبا  بلـص  رد  ار  یلع  و  تشاذـگ ، هللا  دـبع  بلـص  رد  ارم 
و دّمحم ، نم  تسا و  دومحم  شرع  بحاص  دنوادخ  سپ  دومن ، قاقتـشا  دوخ  سّدقم  ياهمان  زا  مان  ود  ام  يارب  زا  و  داد ، تعاجش 
تماـما و تیاـصو و  يارب  ار  یلع  دوتـس و  يربـمغیپ  تلاـسر و  يارب  ارم  سپ  تسا ، یلع  مردارب  و  تسا ، یلعا  راوـگرزب  دـنوادخ 

«. 1  » مدرم نایم  رد  قح  هب  مکح 

رازه ود  نایملاع  دنوادخ  دزن  دندوب  رون  ود  یلع  دّمحم و  هک : تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
عمال یعاعـش  نآ  زا  دنتفای و  لصا  ار  یکی  دندید  ار  رون  ود  نآ  هکئالم  نوچ  دیامن ، داجیا  ار  قیالخ  یلاعت  قح  هکنآ  زا  شیپ  لاس 

هک دوب  هدیدرگ 
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نم ياهرون  زا  تسا  يرون  نیا  هک : ناشیا  يوس  هب  دومن  یحو  یلاـعت  قح  تسا ؟ رون  هچ  نیا  ادـنوادخ ! دـنتفگ : سپ  دوب ، نآ  عرف 
تّجح و تسا  یلع  زا  تماما  و  نم ، لوسر  هدـنب و  تسا  دّـمحم  زا  يربمغیپ  اّما  تسا ، تماما  شعرف  تسا و  يربمغیپ  شلـصا  هک 

«. 1  » مدیرفآ یمن  قلخ  زا  کی  چیه  دندوب  یمن  ناشیا  رگا  و  نم ، هفیلخ 

: هک مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ترـضح  هب  دومن  باطخ  یلاعت  قح  هک  تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
نیمز و اهنامـسآ و  منک  قلخ  هکنآ  زا  شیپ  ندـب - یب  یحور  ینعی  يرون - ار  یلع  ار و  وـت  مدرک  قـلخ  هک  یتـسرد  هب  دّـمحم ! يا 

عمج ار  امش  حور  ود  ره  سپ  دندرک ، یم  دای  تمظع  یگناگی و  هب  ارم  دنتفگ و  یم  دیجمت  لیلهت و  هتـسویپ  سپ  ار ، ایرد  شرع و 
مدرک و تمـسق  ود  هب  ار  حور  نآ  سپ  درک ، یم  دای  یگناگی  يراوگرزب و  یکاپ و  هب  ارم  حور  نآ  سپ  مدـینادرگ ، یکی  مدرک و 

یلاعت قح  درک  قلخ  سپ  دندیـسر ، مه  هب  مهیلع  هّللا  تاولـص  نیـسح  نسح و  یلع و  دّـمحم و  ات  مدرک  تمـسق  ود  ار  تمـسق  ره 
«. 2  » دش يراج  يراس و  تیب  لها  ام  رد  حور  نآ  سپ  ندب ، یب  یحور  اهنت و  رون  زا  ار  همطاف 

هب دوخ و  یگناگی  رد  دوب  دّرفتم  یلاعت  قح  هتـسویپ  هک : تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد  و 
ار ناشیا  سپ  دیرفآ ، ار  اهزیچ  عیمج  راگزور  رهد و  رازه  زا  دـعب  و  ار ، همطاف  یلع و  دّـمحم و  درک  قلخ  سپ  دوبن ، يدـحا  وا  ریغ 

ناشیا و  تشاذـگ ، ناشیا  هب  ار  قلخ  روما  و  دـینادرگ ، بجاو  تاقولخم  ریاس  رب  ار  ناشیا  تعاـطا  و  اـهنآ ، ندـیرفآ  رب  تفرگ  هاوگ 
«. 3  » یهلا ّتیشم  هب  رگم  دنیامن  یمن  هدارا  دنهاوخ و  یمن  راک  چیه 

رد هک : دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هب  و 
نآ رد  و  رتوبـشوخ ، کـشم  زا  و  رت ، کـنخ  فرب  زا  و  رت ، مرن  هکـسم  زا  و  رت ، نیریـش  دهـش  زا  تسه  يا  همـشچ  سودرف  تـشهب 

«. 4  » تسین ام  نایعیش  ام و  زا  تسین  تنیط  نآ  زا  هک  ره  تسا ، هدیرفآ  نآ  زا  ار  ام  نایعیش  ار و  ام  ادخ  هک  تسا  یتنیط  همشچ 

هدیرفآ نم  دومرف : هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مّدج  زا  مدینش  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 
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مدرم ریاس  و  ناشیا ، رون  زا  دندش  هدیرفآ  نم  تیب  لها  ناّبحم  و  نم ، رون  زا  دنا  هدش  هدـیرفآ  نم  تیب  لها  و  ادـخ ، رون  زا  ما  هدـش 
«. 1  » دنا مّنهج  شتآ  رد 

لوق ریسفت  زا  دومن  لاؤس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  زا  یصخش  هک  تسا  لوقنم  يردخ  دیعس  وبا  زا  ربتعم  دنس  هب 
هک « 2  » َنِیلاْعلا َنِم  َْتنُک  ْمَأ  َتْرَبْکَتْـسَأ  مالّـسلا  هیلع  مدآ  هدجـس  زا  دومن  ابا  هک  یماگنه  رد  دومن  باطخ  ناطیـش  هب  هک  یلاعت  قح 
زا ناشیا  هبترم  هک  اه  هبترم  دنلب  نآ  دنتـسیک  هک : دندیـسرپ  ناگ ، هبترمدـنلب  زا  يدوب  ای  يدومن  ّربکت  ایآ  هک : تسا  نیا  شا  همجرت 
هّللا تاولص  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  نم و  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  سپ  تسا ؟ رتدنلب  هکئالم 
مدآ یلاعت  قح  هکنآ  زا  شیپ  دندرک  یم  حیبست  ام  حیبست  هب  هکئالم  و  میدرک ، یم  یهلا  حـیبست  میدوب و  شرع  هدرپارـس  رد  مهیلع 

هب ار  اـم  درکن  رما  دـننک و  هدجـس  مدآ  يارب  هک  ار  هکئـالم  درک  رما  درک  قلخ  ار  مدآ  ادـخ  نوچ  لاـس ، رازه  ود  هب  دـیامن  قلخ  ار 
زا يدرک  ّربکت  ایآ  هک : دومن  باطخ  وا  هب  ادخ  سپ  دوجـس ، زا  درک  ابا  وا  هک  سیلبا  رگم  دـندرک  هدجـس  هکئالم  همه  سپ  دوجس ،

شرع هدرپارس  رد  ناشیا  فیرـش  مان  هک  راوگرزب  جنپ  نیا  ینعی  ار ؟ مدآ  دننک  دوجـس  هکنآ  زا  دنرتدنلب  هک  اهنآ  زا  يدوب  ای  هدجس 
«. 3  » تسا هدش  هتشون 

: هک تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دّمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 

ریما نآ  یتداـیز  زا  و  شرع ، ریز  رد  دوـب  يرهوـگ  وا  هک  یتـنیط  زا  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  درک  قـلخ  یلاـعت  قـح 
قلخ ار  ام  نایعیـش  ياهلد  ام  تنیط  یتدایز  زا  و  درک ، قلخ  ار  تیب  لها  ام  نینمؤملا  ریما  تنیط  یتدایز  زا  و  درک ، قلخ  ار  نینمؤملا 
ردپ ینابرهم  دننام  ناشیا  هب  تبسن  تسا  نابرهم  ام  ياهلد  و  ام ، يوس  هب  تسا  قاتشم  لیام و  ببـس  نیا  هب  ناشیا  ياهلد  سپ  درک ،

زا ام  يارب  تسا  رتهب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  و  ام ، يارب  زا  دنرتهب  ناشیا  ناشیا و  يارب  زا  میرتهب  ام  و  دنزرف ، هب  تبـسن 
«. 4  » سک همه 

ناشیا ّتیرذ  زا  ماما  هدزای  یلع و  دّمحم و  یلاعت  قح  هک : تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
ادخ رون  وترپ  رد  ناشیا  سپ  دیرفآ ، دوخ  تمظع  رون  زا  ار 
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«. 1  » دنیرفایب قلخ  زا  ار  يدحا  هکنآ  زا  شیپ  دندرک  یم  تدابع  دنتفگ و  یم  سیدقت  حیبست و  ار  وا 

دنیرفایب ار  قلخ  ریاس  هکنآ  زا  شیپ  دیرفآ  رون  هدراهچ  یلاعت  قح  هک : تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
همطاف و یلع و  دّـمحم و  دومرف : رفن ؟ هدراهچ  نآ  دنتـسیک  هّللا ! لوسر  نب  ای  دـنتفگ : دـندوب ، ام  حاورا  اهنآ  لاس ، رازه  هدراـهچ  هب 

دش دهاوخ  رهاظ  ندش  بیاغ  زا  دعب  دش و  دهاوخ  بیاغ  هک  تسا  مئاق  ناشیا  رخآ  هک  نیسح  نادنزرف  زا  ماما  هن  نیسح و  نسح و 
«. 2  » درک دهاوخ  كاپ  متس  روج و  زا  ار  نیمز  تشک و  دهاوخ  ار  لاّجد  و 

هچ هب  هک : دندیسرپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  زا  هک : تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
لّوا نم  هک  اریز  دومرف : يدـیدرگ ؟ ثوعبم  همه  زا  دـعب  هکنآ  لاح  يدـش و  لضفا  همه  زا  ناربمغیپ و  ریاس  رب  یتفرگ  یـشیپ  ببس 

تفرگ و ار  ناربـمغیپ  قاـثیم  یلاـعت  قح  هک  یتـقو  رد  تفگ  باوج  هک  یـسک  لّوا  و  نم ، راـگدرورپ  هب  درک  رارقا  هک  مدوب  یـسک 
سپ متفگ ، یلب  هک  مدوـب  يربـمغیپ  لّوا  نم  سپ  یلب ، دـنتفگ : هـمه  « 3  » ْمُکِّبَِرب ُتَْسل  َأ  تفگ : هک  دوـخ  رب  ار  ناـشیا  تفرگ  هاوـگ 

«. 4  » ادخ هب  ندرک  رارقا  رد  ناشیا  رب  متفرگ  تقبس 

ناشیا هب  شیوخ ، دزن  ار  ناشیا  درک  نهپ  دیرفآ ، ار  حاورا  یلاعت  قح  نوچ  هک : تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد 
ریما دوب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تفگ  نخـس  هک  یـسک  لّوا  سپ  امـش ؟ راـگدرورپ  تسیک  هک : دومن  باـطخ 
سپ درک ، راب  ناشیا  رب  ار  دوخ  ملع  نید و  سپ  ام ، راگدرورپ  یئوت  دنتفگ : دندوب ، مهیلع  هّللا  تاولـص  ناشیا  نادـنزرف  نینمؤملا و 

هب سپ  دیـسرپ ، دـیاب  ناـشیا  زا  ارم  مولع  نم و  قـلخ  رد  دـننم  ناـنیما  دـننم و  ملع  نم و  نید  نـالماح  ناـشیا  هک  تفگ  هکئـالم  اـب 
، ّتبحم تیالو و  يرادربنامرف و  هب  هورگ  نیا  يارب  زا  يراگدرورپ و  هب  ادـخ  يارب  زا  دـیئامن  رارقا  هک : درک  باـطخ  مدآ  نادـنزرف 
هک میدش  هاوگ  هک : دنتفگ  هکئالم  دیـشاب ، هاوگ  هک : دومرف  هکئالم  هب  یلاعت  قح  سپ  میدرک ، رارقا  ام ! راگدرورپ  يا  دـنتفگ : سپ 

هّللا و  تفگ : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  سپ  میدوب ؛ لفاغ  نیا  زا  ام  هک  ادرف  دنیوگن 
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«. 1  » تسلا زور  رد  قاثیم  رد  دندرک  دیکأت  ناربمغیپ  ار  ام  تیالو  هک 

دبع زا  دوخ  دنس  هب  تسا  هدرک  تیاور  تسا  هدومن  فیلأت  راربا  دّیس  تدالو  خیرات  رد  هک  راونا »  » باتک رد  يرکب  نسحلا  وبا  خیش 
هکئالم اب  دـیامن  قلخ  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هک  تساوخ  یلاعت  قح  نوچ  هک : باحـصا  زا  یعمج  ساّبع و  نب  هللا 

زور عیفش  ناینیـسپ و  ناینیـشیپ و  نیرتهب  ار  وا  قیالخ و  عیمج  رب  مهد  تلیـضف  تفارـش و  ار  وا  منیرفایب و  یقلخ  مهاوخ  یم  تفگ :
و نم ، تمارک  يارب  ار  وا  دـیراد  یمارگ  ار و  وا  تلزنم  دیـسانشب  سپ  مدـیرفآ ، یمن  ار  خزود  تـشهب و  دوـبن  وا  رگا  مـنادرگ ، ازج 
، دـیاش یمن  ضارتعا  دوخ  ياقآ  رب  ار  ناگدـنب  اـم ! دّیـس  اـم و  هلآ  يا  دـنتفگ : هکئـالم  سپ  نم ، تمظع  يارب  ار  وا  دیرامـش  میظع 
وا سّدـقم  حیرـض  عـضوم  زا  یناروـن  تبرت  هک  ار  شرع  نـالماح  لـیئربج و  یلاـعت  قـح  درک  رما  سپ  میدرک ، تعاـطا  میدـینش و 
نآ زور  ره  سپ  دیفس ، ّرد  دننام  دش  هزیکاپ  هکنآ  ات  داد  هطوغ  لیبسلس  همشچ  رد  درب و  نامسآ  هب  ار  تبرت  نآ  لیئربج  دنتشادرب و 

دندوـمن یم  هدـهاشم  ار  نآ  ءایـض  روـن و  هکئـالم  نوـچ  هکئـالم ، رب  درک  یم  ضرع  درب و  یم  ورف  تشهب  ياـهرهن  زا  يرهن  رد  ار 
هکئالم دـینادرگ  یم  ار  نآ  هک  هکئالم  فوفـص  زا  یفـص  ره  هب  و  مارکا ، میظعت و  مالـس و  ّتیحت و  هب  ار  نآ  دـندرک  یم  لابقتـسا 

«. 2  » درک میهاوخ  هدجس  مینک  هدجس  ار  وا  هک  یئامن  رما  ار  ام  رگا  هک : دندرک  یم  وا  لضف  هب  فارتعا 

درک قلخ  هک  يزیچ  لّوا  سپ  دوبن ، وا  اب  قلخ  چیه  دوب و  یلاعت  قح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا 
اهنامسآ و یسرک و  شرع و  كاخ و  بآ و  هکنآ  زا  شیپ  دیرفآ  ار  وا  هک  دوب ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  دوخ  بیبح  رون 

ربمغیپ رون  نوچ  لاس ، رازه  راهچ  تسیب و  دص و  راهچ  هب  دـنیرفایب  ار  اّوح  مدآ و  هکئالم و  خزود و  تشهب و  ملق و  حول و  نیمز و 
انث دمح و  درک  یم  دای  یکاپ  هب  ار  وا  داتـسیا و  دوخ  راگدرورپ  دزن  لاس  رازه  درک  قلخ  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ام 
قلخ زا  نم  هدـیزگرب  یئوت  ملاـع و  قلخ  زا  نم  دوصقم  دارم و  یئوت  دومرف : یم  تشاد و  وا  هب  تمحر  رظن  یلاـعت  قـح  تفگ ، یم 

ار وا  نم  دراد  تسود  ار  وت  هک  ره  مدـیرفآ ، یمن  ار  كـالفا  يدوبن  وـت  رگا  هک  منک  یم  داـی  دـنگوس  دوـخ  لـالج  تّزع و  هب  نم ،
و مراد ، یم  تسود 
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.مراد یم  نمشد  ار  وا  نم  دراد  نمشد  ار  وت  هک  ره 

و تردـق ، باجح  دـیرفآ : باـجح  هدزاود  رون  نآ  زا  یلاـعت  قح  سپ  دـش ، دـنلب  وا  عاعـش  دـش و  ناـشخرد  ترـضح  نآ  رون  سپ 
و ایربک ، باجح  و  تّوبن ، باـجح  و  تمحر ، باـجح  و  توربج ، باـجح  و  تبیه ، باـجح  و  تّزع ، باـجح  و  تمظع ، باـجح 

.تعافش باجح  و  تداعس ، باجح  و  تعفر ، باجح  و  تلزنم ، باجح 

رازه هدزاود  دش و  لخاد  سپ  تردق ، باجح  رد  وش  لخاد  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رون  هب  دومن  رما  یلاعت  قح  سپ 
ّرّـسلا و ملاـع  ناحبـس   » تفگ یم  لاـس  رازه  هدزاـی  تمظع  باـجح  رد  و  یلعـألا ،» ّیلعلا  ناحبـس   » تفگ یم  ار  حـیبست  نـیا  لاـس 

ناحبـس  » تفگ یم  لاس  رازه  هن  تبیه  باجح  رد  و  ناّنملا ،» کلملا  ناحبـس   » تفگ یم  لاس  رازه  هد  تّزع  باجح  رد  و  یفخأ ،»
رازه تفه  تمحر  باجح  رد  و  مرکألا ،» میرکلا  ناحبس   » تفگ یم  توربج  باجح  رد  لاس  رازه  تشه  و  رقتفی ،» ّینغ ال  وه  نم 

اّمع هّزعلا  ّبر  کـّبر  ناحبـس   » تـفگ یم  لاـس  رازه  شــش  تّوـبن  باـجح  رد  و  مـیظعلا ،» شرعلا  ّبر  ناحبــس   » تـفگ یم  لاـس 
تفگ یم  لاس  رازه  راهچ  تلزنم  باجح  رد  و  مظعألا ،» میظعلا  ناحبـس   » تفگ یم  لاس  رازه  جـنپ  ایربک  باـجح  رد  و  نوفـصی ،»

ود تداعس  باجح  رد  و  توکلملا ،» کلملا و  يذ  ناحبـس   » تفگ یم  لاس  رازه  هس  تعفر  باجح  رد  و  میرکلا ،» میلعلا  ناحبـس  »
ناحبس هدمحب  هّللا و  ناحبس   » تفگ یم  لاس  رازه  تعافش  باجح  رد  و  لازی ،» ءایشألا و ال  لیزی  نم  ناحبس   » تفگ یم  لاس  رازه 

«. میظعلا هّللا 

رون زا  ایرد  تسیب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  يدّـمحم  كاپ  رون  زا  یلاـعت  قح  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ 
رد دور  ورف  هک  ار  ترـضح  نآ  روـن  دوـمرف  رما  سپ  تسناد ، یمن  یـسک  ادـخ  زا  ریغ  هب  هک  دوـب  دـنچ  یملع  اـیرد  ره  رد  دـیرفآ ،

ياـیرد و  مـلح ، ياـیرد  و  اـفو ، ياـیرد  و  اـضر ، ياـیرد  و  عـضاوت ، ياـیرد  و  عوـشخ ، ياـیرد  و  ربـص ، ياــیرد  و  تّزع ، ياــیرد 
، ایح يایرد  و  تنایص ، يایرد  و  تیاده ، يایرد  و  دیزم ، يایرد  و  لمع ، يایرد  و  تبانا ، يایرد  و  تیـشخ ، يایرد  و  يراگزیهرپ ،
، نم بیبح  يا  هک : وا  يوس  هب  دومن  یحو  یلاعت  قح  دـمآ  نوریب  اهایرد  رخآ  زا  نوچ  .دروخ  هطوغ  ایرد  تسیب  عیمج  رد  هکنآ  اـت 

و نم ، ناربمغیپ  نیرتهب  يا  و 
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دص تشادرب  رس  نوچ  داتفا ، هدجـس  هب  رهطأ  رون  نآ  سپ  ازج ، زور  عیفـش  یئوت  نم ، نالوسر  رخآ  يا  و  نم ، ياه  هدیرفآ  لّوا  يا 
اهرون نآ  سپ  دیرفآ ، ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  ترـضح  نآ  رون  زا  يا  هرطق  ره  زا  ادخ  سپ  تخیر ، وا  زا  هرطق  رازه  راهچ  تسیب و  و 

وه نم  ناحبـس  لهجی ، ملاع ال  وه  نم  ناحبـس  : » دـنتفگ یم  دـندرک و  یم  فاوط  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  رون  رود  رب 
«. رقتفی ّینغ ال  وه  نم  ناحبس  لجعی ، میلح ال 

درک ادن  راونا  ریاس  زا  شیپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  رون  سپ  ارم ؟ دیـسانش  یم  ایآ  هک : درک  ادن  ار  همه  یلاعت  قح  سپ 
یئوت هک : درک  ادـن  ار  وا  ادـخ  سپ  كولملا » کلم  بابرألا و  ّبر  کل  کیرـش  ـال  كدـحو  تنأ  اـّلإ  هلإ  ـال  يذـّلا  هّللا  تنأ  : » هک

هب ار  نآ  دـیرفآ و  يرهوج  ترـضح  نآ  رون  زا  سپ  تساـهتّما ، نیرتـهب  وت  ّتلم  نم ، قلخ  نیرتـهب  و  نم ، تسود  و  نم ، هدـیزگرب 
ار شرع  درک و  رظن  تقفـش  رظن  هب  رگید  مین  رد  و  دش ، نیریـش  بآ  نآ  سپ  درک ، رظن  تبیه  رظن  هب  نآ  مین  کی  رد  درک و  مینود 

دومن یحو  ملق  يوس  هب  دیرفآ ، ار  حول  یـسرک  رون  زا  و  دیرفآ ، شرع  رون  زا  ار  یـسرک  سپ  تشاذگ ، بآ  يور  رب  دـیرفآ  نآ  زا 
زیچ هچ  اراگدرورپ  تفگ : دمآ  شوه  هب  نوچ  یهلا ، مالک  ندینـش  زا  دیدرگ  شوهدم  لاس  رازه  ملق  سپ  .ارم  دـیحوت  سیونب  هک :

هدجـس هب  دینـش  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  مان  ملق  نوچ  هّللا ،» لوسر  دّمحم  هّللا  ّالإ  هلإ  ال   » سیونب هک : دومرف  مسیونب ؟
اراگدرورپ تفگ : تشون و  ار  نیتداهـش  تشادرب و  رـس  سپ  مظعـألا » میظعلا  ناحبـس  راّـهقلا  دـحاولا  هّللا  ناحبـس  : » تفگ داـتفا و 

یمن حول  رگا  ملق  يا  هک : دومن  یحو  یلاعت  قح  يدـینادرگ ؟ نورقم  دوخ  دای  اب  ار  وا  دای  دوخ و  مان  اب  ار  وا  مان  هک  دّـمحم  تسیک 
هدنـشخب و رون  غارچ  هدنناسرت و  هدنهد و  تراشب  تسوا  سپ  وا ، يارب  زا  رگم  ار  دوخ  قلخ  مدـیرفاین  و  مدرک ، یمن  قلخ  ار  وت  دوب 

دومرف باوج  ترضح  نآ  هّللا ، لوسر  ای  کیلع  مالّـسلا  تفگ : ترـضح  نآ  مان  توالح  زا  ملق  سپ  نم ، تسود  هدننک و  تعافش 
.دش بجاو  نداد  باوج  ّتنس و  ندرک  مالس  زور  نآ  زا  سپ  هتاکرب ، هّللا و  همحر  یّنم و  مالسلا  کیلع  و  هک :

.تمایق زور  ات  دیرفآ  مهاوخ  هچنآ  ارم  ردق  اضق و  سیونب  هک : دومرف  یلاعت  قح  سپ 

.تمایق زور  ات  ناشیا  نایعیش  يارب  دنیامن  رافغتسا  دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب  دنتسرف  تاولص  هک  دیرفآ  دنچ  یکلم  ادخ 
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: دیشخب تنیز  ار  نآ  تفص  راهچ  هب  دیرفآ و  ار  تشهب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رون  زا  ادخ  سپ 

زا هک  يدود  زا  ار  اهنامـسآ  دومرف ، رّرقم  دوخ  تعاط  لـها  ناتـسود و  يارب  ار  تشهب  و  تناـما ؛ و  تواخـس ، و  تلـالج ، و  میظعت ،
ار اههوک  سپ  دوب ، تکرح  رد  یتشک  دـننام  درک  قلخ  ار  نیمز  نوچ  درک ، قلخ  ار  اـهنیمز  نآ  فک  زا  درک و  قلخ  تساـخرب  بآ 

رارق نآ  يور  رب  کـلم  ياـپ  هک  دـیرفآ  میظع  یگنـس  و  تشادرب ، ار  نیمز  هک  درک  قـلخ  یکلم  تـفرگ ، رارق  نـیمز  اـت  درک  قـلخ 
رب یهام  داتـسیا ، نآ  تشپ  رب  واگ  هک  دیرفآ  میظع  یهام  و  درک ، رقتـسم  نآ  تشپ  رب  ار  گنـس  هک  دـیرفآ  میظع  يواگ  و  تفرگ ،

.دناد یمن  ادخ  زا  ریغ  هب  یسک  تسا  تملظ  ریز  رد  هچنآ  و  تسا ، تملظ  يور  رب  اوه  و  اوه ، يور  رب  بآ  و  تسا ، بآ  يور 

فوخ و لقع ، زا  و  دیرفآ ؛ تواخـس  ملح و  ملع و  لقع و  لضف ، زا  لدع ؛ رون  و  لضف ، رون  دینادرگ : رّونم  رون  ود  هب  ار  شرع  سپ 
هّللا یّلص  دّمحم  تنیط  رد  ار  تافص  نیا  سپ  دیرفآ ، ار  ّتبحم  تواخس ، زا  و  تّدوم ؛ ملح ، زا  و  يدونشخ ؛ اضر و  ملع ، زا  و  میب ؛
سپ دیرفآ ، ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  زا  نانمؤم  حاورا  نآ  زا  دعب  سپ  درک ، ریمخت  تیب  لها  مّلـس و  هلآ و  هیلع و 

.دیرفآ مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رون  زا  ار  هکئالم  ریاس  یکیرات و  یئانشور و  زور و  بش و  اه و  هراتس  هام و  باتفآ و 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترـضح  رون  سپ  دیدرگ ، نکاس  لاس  رازه  هس  داتفه و  شرع  ریز  رد  ترـضح  نآ  سّدقم  رون  سپ 
رون سپ  دـینادرگ ، نکاس  یهتنملا  هردـس  رد  ار  وا  رگید  لاس  رازه  داتفه  سپ  دـینادرگ ، نکاس  تشهب  رد  لاس  رازه  داتفه  ار  مّلس 

هک دومن  هدارا  یلاعت  قح  ات  دنام  لّوا  نامسآ  رد  سپ  دیناسر ، لّوا  نامـسآ  هب  ات  دینادرگ  لقتنم  نامـسآ  هب  نامـسآ  زا  ار  ترـضح 
سیلبا رواـیب ، مدآ  ندـب  يارب  كاـخ  زا  هضبق  کـی  نیمز و  يوس  هب  وش  لزاـن  هک  لـیئربج  هب  دومرف  رما  دـنیرفایب ، ار  مدآ  ترـضح 
هکئالم نوچ  دنک ، باذع  شتآ  هب  ار  وا  دـنیرفایب  یقلخ  وت  زا  دـهاوخ  یم  ادـخ  هک : تفگ  نیمز  اب  نیمز و  يوس  هب  تفرگ  تقبس 

نیمز دش ، لزان  مالّسلا  هیلع  لیئربج  دشاب ، يا  هرهب  نآ  زا  ار  شتآ  هک  يریگب  يزیچ  نم  زا  هکنآ  زا  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ  وگب  دنیایب 
لـیئاکیم و نینچمه  مدرک ، محر  ار  وا  سپ  نم  زا  وـت  هب  تفرگ  هاـنپ  نیمز  اراـگدرورپ  تفگ : تـشگرب و  لـیئربج  دوـمن ، هذاعتـسا 
هب مرب  یم  هانپ  زین  نم  تفگ : لیئارزع  درب  ادـخ  هب  هانپ  نوچ  داتـسرف ، ار  لیئارزع  یلاعت  قح  .دنتـشگرب  دـندمآ و  کـی  ره  لیفارـسا 

زا ادخ  تّزع 
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نیا هب  تفرگرب ، نیمز  تشرد  مرن و  خرس و  هایس و  دیفس و  زا  نیمز  يور  مامت  نیئاپ و  الاب و  زا  يا  هضبق  سپ  مربن ، وا  نامرف  هکنآ 
محر اـهنآ  هچناـنچ  يدرکن  محر  ار  نآ  وت  ارچ  هک : دومن  یحو  یلاـعت  قح  دـش ، فـلتخم  مدآ  نادـنزرف  ياـهگنر  قـالخا و  ببس 

: تفگ دندرک ؟

ناربـمغیپ و هک  منیرفاـیب  یقلخ  كاـخ  نیا  زا  مهاوـخ  یم  هک : دوـمن  یحو  سپ  نآ ، رب  ندرک  مـحر  زا  دوـب  رتـهب  وـت  يرادربناـمرف 
هک ار  لیئربج  ادـخ  درک  رما  .مدـینادرگ  حاورا  عیمج  هدـننک  ضبق  ار  وت  و  دنـشاب ، ناشیا  ناـیم  رد  ناراکدـب  ایقـشا و  ناگتـسیاش و 

هکئـالم اـب  لـیئربج  سپ  تسا ، تاـقولخم  همه  لـصا  ناـمّزلا و  رخآ  ربـمغیپ  سّدـقم  تنیط  هک  ار  دیفـس  یناروـن  هضبق  نآ  درواـیب 
بآ هب  مینست و  بآ  هب  دنتفرگ و  ار  هضبق  نآ  ترضح و  سّدقم  حیرض  فیرش  عضوم  دزن  هب  دندمایب  ناّحبسم  نافاص و  نایبورک و 

و تیاده ، زا  ار  ترضح  نآ  رس  سپ  دندرک ، ریمخ  وفع  بآ  يدونشخ و  بآ  تمحر و  بآ  نیوکت و  بآ  میرکت و  بآ  میظعت و 
يوب زا  ار  شیاهـسفن  و  فرـش ، زا  ار  وا  ياـهاپ  و  نیقی ، ربص و  زا  ار  شلد  و  تواخـس ، زا  ار  شیاهتـسد  و  تقفـش ، زا  ار  شا  هنیس 

.مالّسلا هیلع  مدآ  تنیط  اب  ار  تنیط  نآ  دینادرگ  طولخم  سپ  دیرفآ ، شوخ 

همه ممدـب  نآ  رد  حور  منک و  تسرد  ار  وا  نوچ  لگ ، زا  منیرفآ  یم  يرـشب  هک : دومن  یحو  هکئالم  هب  دـش  مامت  مدآ  تنیط  نوچ 
هب رومأم  تقو  ره  هک  دندوب  قح  نامرف  رظتنم  دنتشاذگ و  تشهب  رد  دنتشادرب و  ار  مدآ  دسج  هکئالم  سپ  وا ، دزن  دیئآرد  هدجس  هب 

ندـش لخاد  زا  دـید  گنت  یناکم  حور  وش ، وا  ندـب  لخاد  هک  ار  مدآ  حور  دومن  رما  یلاعت  قح  دـنیآرد ، هدجـس  هب  دـنوش  دوجس 
ار دوخ  دسج  مدآ  دیسر ، اه  هدید  هب  حور  نوچ  سپ  ایب ، نوریب  تهارک  هب  وش و  لخاد  تهارک  هب  دومرف : یلاعت  قح  دومن ، افعتـسا 

تفگ دروآ و  رد  نخـس  هب  ار  وا  ادـخ  درک ، هسطع  دیـسر  شغامد  هب  نوچ  سپ  دینـش ، یم  ار  هکئـالم  حـیبست  يادـص  دـید و  یم 
: هک دومن  یحو  وا  هب  یلاعت  قح  دومن ، مّلکت  نآ  هب  مدآ  هک  دوب  يا  هملک  لّوا  نیا  هّلل ،» دمحلا  »

لثم دـنیوگب  هاـگره  ما  هدرک  رّرقم  وت  نادـنزرف  وت و  يارب  ار  دوخ  تمحر  مدرک و  قلخ  ار  وت  تمحر  يارب  مدآ  يا  هّللا ، کـمحر 
يارب ندرک  اعد  زا  تسین  رت  نارگ  ناطیش  رب  زیچ  چیه  و  دش ، ّتنس  ناگدننک  هسطع  يارب  ندرک  اعد  ببـس  نیا  هب  یتفگ ؛ وت  هچنآ 

.هدننک هسطع 

لوسر دّمحم  هّللا  ّالا  هلا  ال  : » تسا هتشون  شرع  رب  هک  دید  الاب  يوس  هب  درک  رظن  مدآ  سپ 
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دـسر اهمدـق  هب  هکنآ  زا  شیپ  دیـسر  شفاـن  هب  حور  نوچ  تسا ، هتـشون  شرع  رب  هک  دـید  ار  ترـضح  نآ  تیب  لـها  ءامـسا  و  هّللا »
زا ناسنا  تسا  هدـش  هدـیرفآ  ینعی  « 1  » ٍلَـجَع ْنِم  ُناـْسنِْإلا  َِقلُخ  تسا : هدومرف  یلاـعت  قح  ببـس  نیا  هب  تسناوتن ، دزیخرب  تساوـخ 

«. 2  » روما رد  ندرک  لیجعت 

، وا تشپ  رد  لاس  دص  و  وا ، هنیس  رد  لاس  دص  و  دوب ، مدآ  رس  رد  لاس  دص  حور  هک : تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
رما ادخ  داتـسیا ، تسرد  مالّـسلا  هیلع  مدآ  نوچ  وا ، ياهمدق  رد  لاس  دص  و  وا ، ياهقاس  رد  لاس  دـص  و  وا ، ياهنار  رد  لاس  دـص  و 
دینش یئادص  دوخ  تشپ  زا  مدآ  رصع ، تقو  ات  دندوب  هدجس  رد  سپ  دوب ، هعمج  زور  رهظ  زا  دعب  نیا  و  دوجـس ، هب  ار  هکئالم  دومن 

؟ تسادص هچ  نیا  اراگدرورپ  تفگ : ناغرم ، يادص  دننام  یهلا  سیدقت  حیبست و  هب 

تعباـتم و ار  وا  هک  تسا  یـسک  يارب  تداعـس  تسا ، نیرخآ  نیلّوا و  نیرتـهب  هک  تسا  یبرع  دّـمحم  حـیبست  نـیا  مدآ  يا  دوـمرف :
هزیکاپ ياهمحر  هب  رگم  ار  وا  راپسم  ارم و  دهع  مدآ  يا  ریگب  دیامن ، تفلاخم  ار  وا  هک  تسا  یـسک  يارب  تواقـش  و  دیامن ، تعاطا 

.كاپ نادرم  زا  هزیکاپ  ياهبلص  و  هبّیط ، هفیفع و  نانز  زا 

کی تنیط  زا  یلاعت  قح  سپ  يدینادرگ ، هدایز  ارم  راقو  نسح و  اهب و  فرش و  فیرش  دولوم  نیا  ببـس  هب  اراگدرورپ  تفگ : مدآ 
؟ یتسیک وت  تفگ : دـید  دوخ  نیلاـب  دزن  ار  اّوح  دـش  رادـیب  نوچ  دـینادرگ ، یلوتـسم  مدآ  رب  ار  باوخ  و  دـیرفآ ، ار  اّوح  مدآ  هدـند 

زینک نیا  هک : مدآ  يوس  هب  دومن  یحو  یلاـعت  قح  وت ، تقلخ  تسا  وکین  هچ  تفگ : درک ؛ قلخ  وـت  يارب  ارم  ادـخ  اّوـح  منم  تفگ :
نم ساپـس  دمح و  و  دینک ، دای  یکاپ  هب  ارم  تسا ، تشهب  نآ  مان  هک  يا  هناخ  يارب  زا  ما  هدیرفآ  ار  امـش  ینم ، هدـنب  وت  تسا و  نم 

تسا نآ  شرهم  دومرف : تسیچ ؟ وا  رهم  اراگدرورپ  تفگ : مدآ  هدب ، ار  شرهم  نم و  زا  ار  اّوح  نک  يراگتـساوخ  مدآ  يا  دیئوگب ؛
تسا نیا  تمعن  نیا  رب  وت  شاداپ  ادنوادخ  تفگ : هبترم ، هد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  یتسرف  تاولـص  هک 

، ناهاوگ و  دوب ؛ لیئربج  هدـننکدقع ، و  نایملاع ؛ دـنوادخ  یـضاق ، دومن ؛ جـیوزت  ار  اّوح  ما ، هدـنز  ات  منک  رکـش  ساپـس و  ار  وت  هک 
مدآ بقع  رد  هکئالم  نیبّرقم ، هکئالم 
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رون رد  دـننک  رظن  هکنآ  يارب  دومرف : یلاعت  قح  دنتـسیا ؟ یم  نم  بقع  رد  هکئـالم  ببـس  هچ  هب  اراـگدرورپ  تفگ : مدآ  دنداتـسیا ،
رد هکئالم  ات  هدب  رارق  نم  يور  شیپ  رد  ار  رون  نآ  اراگدرورپ  تفگ : تسا ، وت  بلـص  رد  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم 

.دنداتسیا دندیشک و  فص  وا  ربارب  رد  هکئالم  داد ، رارق  وا  يور  شیپ  رد  ار  رون  یلاعت  قح  سپ  دنتسیاب ، نم  يور  ربارب 

هیلع و هّللا  یّلـص  دّمحم  بانج  رون  یلاعت  قح  دـید ، دـناوت  مدآ  هک  دوش  رهاظ  یئاج  رد  رون  هک  درک  لاؤس  دوخ  راگدرورپ  زا  مدآ 
نسح رون  و  نآ ، زا  دعب  تشگنا  رد  ار  همطاف  رون  و  نینایم ، رد  ار  یلع  رون  و  دینادرگ ، رهاظ  مدآ  تداهش  تشگنا  رد  ار  مّلس  هلآ و 
دنناـم دوب  عطاـس  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  زا  رون  نیا  هتـسویپ  و  وا ، نیهم  تشگنا  رد  ار  نیـسح  روـن  و  کـچوک ، تشگنا  رد  ار 

هدـیدرگ نشور  دوب و  رّونم  راونا  نآ  زا  یگمه  لـالج  تمظع و  ياـه  هدرپارـس  یـسرک و  شرع و  نیمز و  و  اهنامـسآ ، رد  باـتفآ 
.دندوب

دهاوخ وت  يزور  ادـخ  ار  رون  نآ  تفگ : یم  دزاسب و  وضو  هک  دومرف  یم  رما  ار  وا  دـنک  یکیدزن  اّوح  اـب  تساوخ  یم  مدآ  هاـگره 
هب دش  لقتنم  رون  نآ  سپ  دش ، هلماح  ثیش  ترـضح  هب  اّوح  هکنآ  ات  دوب  مدآ  اب  رون  نآ  هتـسویپ  تسادخ ، قاثیم  تناما و  نآ  درک ،

هیلع و هّللا  یّلص  دّمحم  رون  دش  ّدلوتم  مالّسلا  هیلع  ثیـش  نوچ  دنتفگ ، یم  تینهت  ار  وا  دندمآ  یم  اّوح  دزن  هب  هکئالم  اّوح و  نیبج 
نوچ .دیدرگ  ناهنپ  اه  هدید  زا  تخیوآ و  اّوح  وا و  نایم  رد  هدرپ  مالّسلا  هیلع  لیئربج  سپ  دیدرگ ، لعتـشم  وا  نیبج  زا  مّلـس  هلآ و 

دـهع و نم  هک  ایب  نم  کیدزن  میامن ، تقرافم  وت  زا  نم  هک  دـش  کـیدزن  دـنزرف  يا  تفگ : دـیبلط و  ار  وا  مدآ  دیـسر  غولب  ّدـح  هب 
یم ار  وا  دارم  یلاعت  يادخ  نوچ  درک ، دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  رـس  مدآ  تفرگ ، نم  زا  یلاعت  قح  هچنانچ  مریگب  وت  زا  نامیپ 

تشهب نانکاس  دندش  فرـشم  و  دندیچیپ ، مه  رب  ار  دوخ  ياهلاب  سیدقت و  حیبست و  زا  دنداتـسیازاب  هک  ار  هکئالم  دومن  رما  تسناد 
ندینش يارب  دندیـشک  ندرگ  یگمه  اهگرب ، يادص  اهرهن و  ندش  يراج  تشهب و  ياهرد  يادص  دش  نکاس  و  دوخ ، ياه  هفرغ  زا 

رمق و شخب  ینشور  سفن و  ره  راگدرورپ  يا  تفگ : مدآ  یهاوخ ، هچنآ  وگب  مدآ  يا  هک : وا  هب  دومن  یحو  یلاعت  قح  مدآ ، يادن 
رون نآ  مدـید ، اـهتمارک  اهفیرـشت و  نآ  زا  هک  ار  سّدـقم  رون  نآ  يدرپـس  نم  هب  و  یتـساوخ ، هک  يوحن  ره  هب  يدـیرفآ  ارم  سمش 

، ثیش نم  دنزرف  رب  دیدرگ  لقتنم 
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.وا رب  مریگ  یم  هاوگ  ار  وت  یتفرگ و  نم  رب  هچنانچ  مریگب  نامیپ  دهع و  وا  رب  هک  مهاوخ  یم 

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

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

.ار هکئالم  عیمج  لیئاکیم و  لیئربج و 

نشور باتفآ  رون  زا  هک  دیناشوپ  وا  رب  خرس  هماج  دومن و  میلـست  مالّـسلا  هیلع  ثیـش  هب  دز ، رهم  وا  رب  لیئربج  تشون و  ار  همان  سپ 
.دندیسر مه  هب  دیشاب ، هک : دومرف  لیلج  دنوادخ  هکلب  دوب ، هدشن  هتخود  هدیرب و  هک  رت  هدنیآ  شوخ  نامسآ  گنر  زا  رت و 

ار هیروح  نآ  لیئربج  دومن ، جیوزت  ار  اضیب  هلواحم  هکنآ  ات  دوب  عمال  ثیش  نیبج  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رون  هتسویپ 
اـضیب يا  ار  وت  داب  كرابم  اراوگ و  هک  ار  وا  درک  ادن  يدانم  شونا ، هب  دش  هلماح  دومن  یکیدزن  وا  اب  نوچ  دروآ ، رد  ثیـش  دقع  هب 

ثیش دیـسر ، لامک  ّدح  هب  دش و  ّدلوتم  شونا  نوچ  .درپس  وت  هب  ار  ناینیـسپ  ناینیـشیپ و  نیرتهب  ناربمغیپ و  دّیـس  رون  یلاعت  قح  هک 
هب وا  زا  و  نانیق ، وا  دـنزرف  هب  دـش  لـقتنم  وا  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  رون  تفرگ و  وا  زا  ناـمیپ  دـهع و  مالّـسلا  هیلع 
وا زا  دـهع  خلـشوتم و  يوس  هب  دـش  لـقتنم  سیردا  زا  و  تسا ، مالّـسلا  هیلع  سیردا  هک  خونخا  هب  وا  زا  و  ددا ، هب  وا  زا  و  لـیئالهم ،
هب وا  زا  و  دشحفرا ، وا  دنزرف  يوس  هب  ماس  زا  و  ماس ، يوس  هب  حون  زا  و  حون ، يوس  هب  سپ  کمل ، يوس  هب  دـش  لقتنم  سپ  تفرگ ،

يوس هب  وا  زا  و  روخان ، يوس  هب  وا  زا  و  غراش ، يوس  هب  وا  زا  و  وغرا ، يوس  هب  وا  زا  و  علاـق ، يوس  هب  وا  زا  و  رباـع ، وا  دـنزرف  يوس 
يوس هب  وا  زا  و  تبن ، يوس  هب  وا  زا  و  رادیق ، يوس  هب  وا  زا  و  لیعامسا ، يوس  هب  وا  زا  و  مالّسلا ، هیلع  میهاربا  يوس  هب  وا  زا  و  خرات ،

وا زا  و  سایلا ، يوس  هب  وا  زا  و  رضم ، يوس  هب  وا  زا  و  رازن ، يوس  هب  وا  زا  و  دعم ، يوس  هب  وا  زا  و  ناندع ، يوس  هب  وا  زا  و  بحـشن ،
يوس هب  وا  زا  و  یصق ، يوس  هب  وا  زا  و  هنانک ، يوس  هب  وا  زا  و  همیزخ ، يوس  هب  وا  زا  و  هکردم ، يوس  هب 
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یم ـالعلا  ورمع  ار  وا  هک  مشاـه  يوس  هب  وا  زا  و  فاـنم ، دـبع  يوس  هب  وا  زا  و  رهف ، يوس  هب  وا  زا  و  بلاـغ ، يوـس  هب  وا  زا  و  يوـل ،
هبعک دش  یم  مارحلا  تیب  لخاد  نوچ  هک  يّدح  هب  دوب  عطاس  وا  يور  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  رون  دنتفگ و 

.دش یم  دنلب  نامسآ  يوس  هب  یئانشور  شرونا  يور  زا  هتسویپ  دش ، یم  نشور  وا  يور  رون  زا 

لها سپ  دوب ، عطاس  نامـسآ  يوس  هب  اهنآ  رون  هک  لیعامـسا  ياهوسیگ  دننام  تشاد  وسیگ  ود  دـش  دـّلوتم  هکتاع  شردام  زا  نوچ 
هب اهتب  و  دـندمآ ، تکرح  هب  نانهاک  دـندمآ و  هّکم  يوس  هب  یفرط  ره  زا  برع  لـیابق  دـندرک و  بّجعت  لاـح  نیا  هدـهاشم  زا  هّکم 
یم ادن  ار  وا  دـندمآ  یم  نخـس  هب  یهلا  تردـق  هب  تشذـگ  یم  هک  یخولک  گنـس و  ره  هب  مشاه  و  دـندش ، ایوگ  ربمغیپ  تلیـضف 
دزن دوب  دـهاوخ  قلخ  نیرت  یمارگ  هک  دوش  یم  رهاـظ  وت  زا  يدـنزرف  يدوز  نیا  رد  هک  مشاـه  يا  ار  وـت  داـب  تراـشب  هک : دـندرک 

وا ینشور  تشذگ  یم  یکیرات  رد  مشاه  نوچ  تسا ، ناربمغیپ  متاخ  هک  دّمحم  ینعی  دشاب ، نایملاع  نیرت  فیرش  و  یلاعت ، يادخ 
.درک یم  نشور  ار  فرط  ره 

هزیکاپ ياهمحر  رد  رگم  دراپـسن  ار  تلاسر  ترـضح  رون  هک  تفرگ  مشاه  زا  نامیپ  دهع و  دش  فانم  دبع  تافو  ماگنه  نوچ  سپ 
و دـنهد ، وا  هب  ار  دوخ  رتخد  هک  دـندرک  یم  وزرآ  همه  ناـهاشداپ  و  دومن ، دـهع  لوبق  مشاـه  سپ  هبیجن ، هحلاـص  هملـسم  ناـنز  زا 

تفه دـمآ و  یم  هبعک  يوس  هب  زور  ره  مشاه  و  دوش ، یـضار  ناـشیا  تلـصاوم  هب  دـیاش  هک  دنداتـسرف  یم  وا  يارب  رایـسب  ياـهلام 
توسک ار  ناـیرع  و  تشاد ، یم  یمارگ  ار  وا  دـمآ  یم  وا  دزن  هب  هک  ره  و  دـیبسچ ، یم  هبعک  ياـه  هدرپ  هب  درک و  یم  فاوط  طوش 

و درک ، یم  ءادا  ار  ضرق  نابحاص  ضرق  و  دیناسر ، یم  دوخ  تجاح  هب  ار  ناشیرپ  و  دـیناروخ ، یم  ماعط  ار  هنـسرگ  و  دیـشخب ، یم 
همیلو هاگره  و  دش ، یمن  هتـسب  رداص  دراو و  يور  هب  شا  هناخ  رد  زگره  دومن ، یم  ءادا  وا  تباین  هب  دش  یم  يا  هید  هب  التبم  هک  ره 
قافآ هب  وا  مرک  تیـصو  دـندرب ، یم  نایـشحو  ناغرم و  يارب  ار  نآ  یتدایز  هک  دیـشک  یم  ردـق  نآ  درک  یم  یماـعطا  اـی  دومن  یم 

.دیدرگ مّلسم  وا  رب  همّظعم  هّکم  لها  یهاشداپ  دیود و  ناهج 

يراد نامهیم  هبعک و  تباجح  مزمز و  هاچ  زا  نایجاح  نداد  بآ  هبعک و  رد  ياهدیلک 
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ثاریم هب  ار  حون  رتشگنا  ثیـش و  نیلعن  میهاربا و  نهاریپ  لیعامـسا و  لاـمک  رازن و  ملع  و  دیـسر ، ودـب  هّکم  روما  ریاـس  ناـیجاح و 
.دومن یم  ناشیا  جئاوح  عفر  تشاد و  یم  یمارگ  ار  نایجاح  سپ  تفرگ ،

هورگ يا  تفگ : یم  دـناوخ و  یم  هبطخ  سپ  هبعک ، دزن  دـنوش  عمج  هک  ار  مدرم  دومن  یم  رما  دـش  یم  عطاـس  هّجحیذ  لـاله  نوچ 
ناشیا دنیآ ، یم  ادخ  هناخ  ناگدـننک  ترایز  مسوم  نیا  رد  دـییوا ، هناخ  ناگیاسمه  ادـخ و  ناگتفای  ناما  امـش  هک  یتسرد  هب  مدرم 

نیا هب  تسا  هدـینادرگ  صوصخم  ار  امـش  یلاعت  قح  و  نارگید ، زا  نتـشاد  یمارگ  هب  تسا  رتراوازـس  نامهیم  و  دـنیادخ ، نانامهیم 
ناکم ره  زا  دنیامن  یم  امش  دصق  و  یقیمع ، هّرد  ره  زا  هدولآدرگ  وم و  هدیلوژ  امش  يوس  هب  دنیآ  یم  نایجاح  يدوز  هب  و  تمارک ،

.دراد یمارگ  ار  امش  ادخ  ات  دیراد  یمارگ  دینک و  تیامح  دینک و  ینامهیم  ار  ناشیا  سپ  يرود ،

بآ زا  درک و  یم  بصن  تسوپ  ياهضوح  مشاه  دندروآ ، یم  نوریب  میسج  رما  نیا  يارب  میظع  ياهلام  شیرق  رباکا  وا  بیترت  هب  و 
هب درک  یم  لقن  ناشیا  تهج  زا  ماعط  و  ناشیا ، تفایـض  هب  درک  یم  عورـش  متفه  زور  زا  نایجاح ، ندیماشآ  يارب  درک  یم  رپ  مزمز 

.تافرع انم و  يوس 

تخورف و داتسرف  ماش  هب  تشاد  دنچ  يرتش  مشاه  دننک ، نایجاح  تفایض  هک  يزیچ  دنتشادن  و  دیسر ، مه  هب  یطحق  هّکم  رد  یلاس 
ملاع فارطا  هب  شمرک  تیـص  ببـس  نیا  هب  تشادن ، هاگن  دوخ  يارب  بش  کی  توق  دومن ، نایجاح  فرـص  یگمه  ار  اهنآ  تمیق 

.دیسر ملاع  مامت  هب  شتّمه  هزاوآ  دیود و 

دندومن اعدتسا  دنداتسرف ، وا  يارب  اه  هیده  دنتشون ، وا  هب  اه  همان  دیسر ، مور  هاشداپ  رـصیق  هشبح و  هاشداپ  یـشاجن  هب  وا  ربخ  نوچ 
ياملع نانابهر و  نانهاک و  هک  اریز  دوش  لقتنم  ناشیا  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  يدّمحم  رون  دیاش  دریگب ، ناشیا  زا  رتخد  هک 

درکن و لوبق  مشاـه  تسا ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  رون  دـشاب  یم  مشاـه  نیبج  رد  هک  رون  نیا  دـندوب  هداد  ربخ  ناـشیا 
و یفیـص ، و  ورمع ، و  رـضم ، و  دسا ، روکذ : نادنزرف  دیناسر ، مه  هب  ثانا  روکذ و  نادـنزرف  وا  زا  تفرگ ، دوخ  موق  يابجن  زا  رتخد 

.دندوب اثعش  و  هدالخ ، و  هّیقر ، و  هعصعص ، ثانا : اما 
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فاوط هبعک  هناخ  رود  رب  یبش  سپ  دوب ، ّملأتم  رایسب  نیا  زا  دوب ، وا  نیبج  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  رون  زاب 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  يدّمحم  رون  هک  دنک  يزور  يدنزرف  ار  وا  هک  دومن  لاؤس  يدزیا  بانج  زا  لاهتبا  عّرضت و  هب  درک ، یم 

وا هک  ورمع  رتخد  یملـس  هب  داب  وت  رب  درک : ادـن  هک  دینـش  ار  یفتاه  يادـص  دوبر  باوخ  ار  وا  لاح  نیا  رد  سپ  دـشاب ، هدوب  وا  رد 
زا تفای ، یهاوخن  نانز  زا  ار  وا  دننام  هک  نک  يراگتـساوخ  ار  وا  هدب  نارگ  رهم  سپ  ناهانگ ، زا  تسا  نمادـکاپ  هرّهطم و  هرهاط و 

ردارب مع و  نادنزرف  دش ، رادیب  باوخ  زا  ناسرت  مشاه  دـسر ؛ مه  هب  وا  زا  ناربمغیپ  دّیـس  هک  دـش  دـهاوخ  يزور  ار  وت  يدـنزرف  وا 
ینب هلیبـق  زا  يدرب  ماـن  هک  نز  نیا  ردارب ! يا  تفگ : ّبلطم  شردارب  سپ  درک ، لـقن  ناـشیا  هب  ار  باوخ  درک ، عمج  ار  ّبلطم  دوخ 

مرک و لـها  وا  هلیبق  و  لاـمج ، توارط و  نسح و  لاـمک و  تّفع و  تباـجن و  هب  فورعم  روهـشم و  دوخ  موق  ناـیم  رد  تسا ، راّـجن 
رد هّتبلا  رگا  دنراد و  وت  تلـصاوم  يوزرآ  ناهاشداپ  عیمج  یلـضفا ، ناشیا  زا  وت  بسن ، تفارـش و  رد  نکیل  و  دـنا ، تّفع  تفایض و 
نم شبحاص ، یعس  هب  رگم  دوش  یمن  هدروآرب  تجاح  تفگ : مشاه  مینک ، هبطخ  وت  يارب  زا  میورب  ات  امرف  تصخر  یمزاع  رما  نیا 

.میامن يراگتساوخ  هار  ضرع  رد  ار  همیرک  نآ  مور  ماش  تراجت  هب  مهاوخ  یم  دوخ 

یم اجنآ  رد  راّجن  ینب  هلیبق  هک  دندش  هبّیط  هنیدم  هّجوتم  دوخ  ّمع  نارسپ  ّبلطم و  دوخ  ردارب  اب  هدرک  تسار  ار  دوخ  رفس  هّیهت  سپ 
نـشور ار  هنیدـم  مامت  دوب  عطاس  مشاه  نیبج  زا  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  يدّـمحم  رون  دـندش  هنیدـم  لـخاد  نوچ  دـندوب ،

امـش هک : دندیـسرپ  دـندومن  تردابم  ناشیا  يوس  هب  یگمه  هنیدـم  لها  سپ  تخادـنا ، وترپ  ناشیا  ياه  هناـخ  عیمج  رد  دـینادرگ ،
وا لامج  دیـشروخ  عاعـش  هک  عمال  رون  نیا  بحاص  اصوصخ  لامج  نسح و  رد  میدوب  هدیدن  رتوکین  امـش  زا  زگره  ام  هک  دـیتسیک 

؟ تسا هدینادرگ  نشور  ار  ناهج 

دبع نب  مشاه  تسا  نم  ردارب  نیا  بلاغ ، نب  يول  نادـنزرف  میئام  یلاعت ، قح  مرح  ناـنکاس  ادـخ و  هناـخ  لـها  میئاـم  تفگ : ّبلطم 
دندومن تلصاوم  ياعدتسا  فارطا  ناهاشداپ  عیمج  ار  ام  ردارب  نیا  هک  دیناد  میا ، هدمآ  امـش  يوس  هب  يراگتـساوخ  يارب  زا  فانم ،

.دیامن بلط  امش  زا  ار  یملس  هک  دومن  تبغر  دوخ  درک ، ابا 
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دوج تّوتف و  تواخس و  فرش و  رخف و  تّزع و  بابرا  دیئامش  تفگ : باوج ، هب  دومن  تردابم  دوب  هورگ  نآ  نایم  رد  یملـس  ردپ 
قوس هب  هلیبق  رباکا  نانز  اـب  زورید  تسا ، دوخ  راـیتخا  هب  هکلم  نآ  تسا ، نم  رتخد  دـییامن  یم  هبطخ  امـش  هک  همیرک  نآ  و  مرک ، و 
دیرب یم  فیرـشت  قوس  نآ  هب  رگا  دوب و  دـیهاوخ  ام  تمارک  تیانع و  لومـشم  دـییامن  فّقوت  اجنیا  رد  رگا  تسا ، هتفر  عاقنیق  ینب 

: دنتفگ دیامن ؟ یم  وا  يراگتساوخ  امش  زا  کی  مادک  دیئوگب  نونکا  دیراتخم ،

، فانم دبع  نب  مشاه  مارکا  دوج و  بحاص  مالظ و  حابـصم  تسا و  مارحلا  هّللا  تیب  غارچ  هک  عمال  عاعـش  عطاس و  رون  نیا  بحاص 
، ام هب  وا  تبغر  زا  تسا  هدایز  وا  هب  ام  تبغر  میدیشک و  تعفر  جوا  هب  رس  میدش و  هیاپ  دنلب  ببس  نیا  هب  هب ، هب  تفگ : یملـس  ردپ 

.رازن هلیبق  رخف  راّوز و  نیرتهب  يا  دیئآ  دورف  نونکا  قوس ، نآ  يوس  هب  میور  یم  امش  اب  تسا  دوخ  رایتخا  هب  هکلم  وا  نوچ  نکیل  و 

ياهناوخ درک و  رحن  نارتش  و  دینادرگ ، زاتمم  اه  تمارک  اهتفایـض و  عاونا  هب  دروآ و  دورف  تمرکم  تّزع و  تیاهن  اب  ار  ناشیا  سپ 
ياملع و  دندمآ ، نوریب  مشاه  لامج  رون  هدهاشم  يارب  جرزخ  هلیبق  سوا و  هلیبق  هنیدم و  لها  عیمج  داد ، بیترت  ناشیا  يارب  هزیکاپ 
ربمغیپ تمالع  زا  رون  نیا  هک  دندوب  هدـناوخ  تاروت  رد  هک  اریز  دـش  هریت  ناشیا  هدـید  رد  ناهج  داتفا  رون  نآ  رب  رظن  نوچ  ار  دوهی 

امـش هیرگ  ببـس  هک : ناشیا  زا  دـندومن  لاؤس  ناشیا  ماوع  و  دـندش ، نایرگ  لولم و  لاـح  نیا  هدـهاشم  زا  سپ  تسا ، ناـمّزلا  رخآ 
ددـم ار  وا  گنج  رد  هکئـالم  و  دوش ، هتخیر  اـهنوخ  دوش و  رهاـظ  يدوز  هب  هک  تسا  یـسک  نآ  تمـالع  نیا  هک : دـنتفگ  تسیچ ؟
نایرگ ربخ  نیا  عامتـسا  زا  دوهی  ریاس  سپ  تسا ، هدـش  رهاـظ  هک  تسوا  رون  نیا  تسا و  یحاـم »  » وا ماـن  امـش  ياـهباتک  رد  دـننک ،

.دندومن ترضح  نآ  رون  ءافطا  رب  مزع  زور  نآ  زا  و  دنداد ، اج  دوخ  هنیس  رد  ار  مشاه  هنیک  یگمه  دندش و 

اه هرز  و  دنتشاذگ ، رـس  رب  اهدوخ  و  دندیـشوپ ، رخاف  ياه  هماج  درک  رما  ار  دوخ  باحـصا  مشاه  دش ، علاط  حبـص  رگید  زور  نوچ 
عابتا و شیپ و  رد  نامالغ  و  ناگراتـس ، نایم  رد  هام  دـننام  دـنتفرگ  نایم  رد  ار  مشاه  و  دـندرک ، دـنلب  ار  رازن  ملع  و  دـندرک ، رب  رد 

اب وا  موق  رباکا  یملس و  ردپ  دندش ، عاقنیق  ینب  رازاب  هناور  هّیهت  نیا  هب  دندیدرگ ، ناور  بقع  رد  مشح 
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نآ رب  رود  کیدزن و  زا  اهیداو  رهـش و  مدرم  دندیـسر  رازاـب  نآ  کـیدزن  نوچ  دـندش ، ناور  ناـشیا  تمدـخ  رد  نادوهی  زا  یعمج 
ناشیا يوس  هب  فرط  ره  زا  دندیدرگ ، مشاه  لامج  رون  ناریح  دنتشادرب و  دوخ  ياهراک  زا  تسد  یگمه  دندوب ، هدش  رضاح  رازاب 

.دندیود

هب ار  وت  مهد  یم  تراشب  تفگ : دمآ  وا  دزن  هب  شردپ  هاگان  دوب ، هدـیدرگ  مشاه  لامج  وحم  هداتـسیا  هورگ  نآ  نایم  رد  زین  یملس 
یملس يا  تفگ : شردپ  تسیچ ؟ تراشب  نآ  تفگ : یملس  وت ، يارب  زا  تسا  يدبا  تّزع  رخف و  يداش و  رورس و  ثروم  هک  يرما 

مرک و هب  ناـهج  فارطا  هب  و  تسا ، هدـمآ  وـت  يراگتـساوخ  هب  یئاـمن  یم  هدـهاشم  هک  تعفر  تـمارک و  تّزع و  جوا  باـتفآ  نـیا 
يدونشوخ اضر و  وا  مالک  يواحف  زا  ردپ  دینادرگ ، ردپ  زا  ور  ایح  تیاغ  زا  یملس  سپ  تسا ، فورعم  تیافک  تّفع و  تواخس و 

.دیمهف

قوس لها  تفرگ  رارق  دوخ  همیخ  رد  نوچ  دندز ، نآ  رود  رب  اه  هدرپارس  درک و  اپرب  يا  همیخ  خرس  ریرح  زا  يرانک  رد  مشاه  سپ 
ناشیا هنیـس  نوناک  رب  دسح  هریان  لاح  تقیقح  رب  عالّطا  زا  دعب  دندیدرگ ، ناشیا  لاوحا  صّحفتم  دندش و  عمج  وا  دزن  فرط  ره  زا 

.دوب نامز  هناگی  نارود و  هردان  لامک  قلخ و  نسح  بادآ و  تّفع و  لامج و  نسح و  رد  یملس  هک  اریز  دش  لعتشم 

، ما هدمآ  وت  یهاوخ  ریخ  تحیصن و  يارب  ممشاه ، باحصا  زا  نم  تفگ : دمآ  یملس  دزن  هب  دش  لّثمم  يریپ  درم  تروص  هب  ناطیش 
هک ار  ینز  و  ناـنز ، هب  تسا  تبغر  مک  رایـسب  نکیل  يدرک ، هدـهاشم  هک  تسا  هبترم  نآ  هب  لاـمج  نـسح و  رد  هـچ  رگا  درم  نـیا 

تسین و یتعاجـش  اهگنج  رد  ار  وا  تسا ، هداد  قالط  هتـساوخ و  رایـسب  نانز  دراد ، یمن  هاـگن  هاـم  ود  زا  هداـیز  دراد  تسود  رایـسب 
رب دنک  هرقن  الط و  زا  رپ  ار  ربیخ  ياه  هعلق  رگا  دـشاب  تسار  یئوگ  یم  وا  ّقح  رد  هچنآ  رگا  هک : تفگ  یملـس  تسا ، ناسرت  رایـسب 
نآ دـننامزاب  دـمآ  یملـس  دزن  هب  دـش  لّثمم  مشاه  باحـصا  زا  رگید  تروص  هب  دـش ، راودـیما  نیعل  سیلبا  درک ، مهاوخن  تبغر  وا 

.دومن هداعا  ار  بیذاکا  نآ  دش و  رّوصتم  یثلاث  تروص  هب  زاب  دناوخ و  وا  رب  رگید  راب  اه  هناسفا 

؟ ینوزحم ارچ  یملس  يا  دیسرپ : تفای ، نیگمغ  لولم و  ار  وا  دمآ  وا  دزن  یملس  ردپ 
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هب ارم  یهاوخ  یم  ردـپ  يا  تفگ : تسا ، هدـیدرگ  رّـسیم  ار  وت  يدـبا  تداعـس  تّزع و  هک  تسا  وـت  يداـش  رورـس و  ماـگنه  زورما 
دینـشب نخـس  نیا  نوچ  ردپ  اهگنج ؟ رد  تسا  ناسرت  دیوگ و  یم  رایـسب  قالط  درادن و  نانز  هب  تبغر  هک  یئامن  جـیوزت  یـصخش 

یم لثم  وا  مرک  دوج و  هب  تسین ، فوصوم  يدرک  رکذ  هک  تافـص  نیا  زا  کی  چیه  رب  درم  نیا  یملـس  يا  هّللا  و  تفگ : دیدنخ و 
و دنا ، هدیمان  مشاه  ار  وا  هتـسکش  ناشیا  يارب  هک  ناوختـسا  تشوگ و  يرایـسب  زا  و  هدیناروخ ، مدرم  هب  هک  ماعط  يرایـسب  زا  دـننز 

هکنآ هّتبلا  درادن ، ریظن  ینابز  شوخ  یئوخ و  شوخ  رد  و  تسا ، قافآ  روهشم  تلاسب  تعاجـش و  رد  و  هتفگن ، قالط  ار  ینز  زگره 
.تسا ناطیش  تسا  هتفگ  وت  هب  ار  نانخس  نیا 

ارم ادرف  هک  داتسرف  وا  دزن  هب  یلوسر  و  دیدرگ ، بات  یب  دوب  وا  نیبج  رد  هک  رون  نآ  ّتبحم  زا  دید  ار  مشاه  یملس  رگید  زور  نوچ 
اب مشاـه  رگید  زور  سپ  دوخ ، لاـم  زا  میاـمن  یم  هدـعاسم  ار  وـت  هک  نکم  هقیاـضم  دـنبلطب  وـت  زا  هک  رهم  ره  نک و  يراگتـساوخ 
زا سلجم  لها  عیمج  دنتسشن و  همیخ  ردص  رد  ناشیا  ّمع  نارسپ  ّبلطم و  مشاه و  دندمآ ، یملس  ردپ  همیخ  هب  دوخ  رابک  باحـصا 
هّللا تیب  لها  میئام  تمارک ! فرـش و  لها  يا  تفگ : دـمآ و  رد  نخـس  هب  ّبلطم  .دنتـشاد  یمن  رب  يو  زا  رظن  مشاـه  لاـمج  تریح 

تسا رهاظ  امش  رب  ار و  ام  يراوگرزب  فرـش و  دیناد  یم  دوخ  مانا ، فیاوط  دنباتـش  یم  ام  يوس  هب  ماظع ، رعاشم  نابحاص  مارحلا و 
هدمآ دورف  مدآ  زا  رون  نآ  و  بلاغ ، نب  يول  نادنزرف  میئام  و  تسا ، هدینادرگ  ام  صوصخم  ار  نآ  یلاعت  قح  هک  يدّمحم  رهاب  رون 

هداتسرف امش  يوس  هب  ار  تمعن  نآ  یلاعت  قح  تفای ، لاقتنا  مشاه  مردارب  هب  وا  زا  تسا و  هدیسر  فانم  دبع  ام  ردپ  هب  هکنآ  ات  تسا 
.میئامن يراگتساوخ  ار  امش  یمارگ  دنزرف  وا  يارب  میا  هدمآ  تسا ،

تباجا ار و  امـش  هبطخ  میدرک  لوبق  ام  ماظعا ، تباجا و  مارکا و  ّتیحت و  تسامـش  يارب  زا  هک : دنتفگ  باوج  یملـس  ردپ  ورمع و 
، دیراد مّدقم  نأش  يذ  رما  نیا  يارب  نارگ  يرهم  هک  ام  میدق  تداع  هب  ندرک  لمع  زا  تسا  راچان  نکیل  و  ار ، امـش  توعد  میدومن 

یم امـش  يارب  وم  خرـس  مشچ  هایـس  هقان  دـص  ام  تفگ : ّبلطم  میدرک ، یمن  نیا  راهظا  نم  دوبن  ام  ناـیم  رد  میدـق  تداـع  نیا  رگا 
.میتسرف
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ناراوگرزب يا  تفگ : یملـس  ردپ  نک ، هدایز  ار  رهم  تفگ : دمآ و  یملـس  ردپ  دزن  تسیرگ  دوب  سلجم  راّضح  هلمج  زا  هک  سیلبا 
بلط هک  یملـس  ردپ  يوس  هب  درک  هراشا  سیلبا  زاب  میهد ، یم  زین  الط  لاقثم  رازه  تفگ : ّبلطم  دوب ؟ نیمه  امـش  دزن  ام  رتخد  ردق 

يرـصم و هماج  هد  ربنع و  راورخ  کی  تفگ : ّبلطم  ام ، ّقح  رد  دیدرک  ریـصقت  ناناوج  يا  تفگ : یملـس  ردپ  ار ، رهم  یتدایز  نک 
، امرف تمارک  زاب  يدومن  ناسحا  يدمآ و  کیدزن  تفگ : یملس  ردپ  درک ، یتدایز  هب  رما  ناطیـش  زاب  مدرک ، هفاضا  یقارع  هماج  هد 
! ناوج يا  تفگ : یملس  ردپ  بلطب ، هدایز  هک  درک  هراشا  ناطیـش  زاب  مهد ، یم  ناشیا  تمدخ  يارب  مه  كزینک  جنپ  تفگ : بلطم 

زاب دـیدش ؟ یـضار  ایآ  مدرک  هفاضا  زین  روفاک  حدـق  جـنپ  کشم و  هیقوا  هد  تفگ : بلّطم  ددرگ ، یمرب  امـش  هب  زاب  یهد  یم  هچنآ 
تلجخ سلجم  نیا  رد  ارم  هک  وش  رود  ریمـض  دـب  ریپ  يا  تفگ : دروآرب و  داـیرف  یملـس  ردـپ  دـنک ، هسوسو  هک  تساوـخ  ناـطیش 

.درک نوریب  همیخ  زا  درک و  رجز  ار  وا  زین  ّبلطم  سپ  يداد ،

نایاناد نیرت  میکح  ریپ  درم  نیا  هک : تفگ  یملـس  ردپ  اب  نادوهی  هدرکرـس  سپ  دنتفر ، نوریب  ّتلذم  هودنا و  اب  لاح  نیا  زا  نادوهی 
تـسین ام  دالب  لها  زا  هک  یبرع  هب  ار  دوخ  رتخد  هک  میوش  یمن  یـضار  اـم  و  يور ، یم  نوریب  وا  ریبدـت  زا  ارچ  تسا ، قارع  ماـش و 

.یهدب

زین ناشیا  دندوب  رفن  لهچ  مرح  تاداس  و  دنداتـسیا ، ربارب  رد  دندیـشکرب و  اهریـشمش  دندوب  رـضاح  هک  نادوهی  رفن  دص  راهچ  سپ 
دیسر وا  هب  مشاه  تخیرگ ، نوعلم  نآ  درک ، هلمح  نیعل  سیلبا  هب  مشاه  دروآ و  هلمح  دوهی  هدرکرس  هب  ّبلطم  دندیشک ، اهریشمش 

ریز زا  يداـب  دـننام  دز  هرعن  دـیبات  وا  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  رون  نوچ  دز ، نیمز  رب  درک  دـنلب  هتفرگ  ار  وا 
وا باحصا  مشاه و  تسا ، هدرک  مینود  هب  ار  نادوهی  سیئر  هک  دید  درک  ّبلطم  يوس  هب  رظن  نوچ  مشاه  تفر ، نوریب  مشاه  تسد 
دش هتشک  نادوهی  زا  رفن  داتفه  نوچ  دندیود ، فرط  نآ  هب  نانز  نادرم و  دیـسر  هنیدم  هب  ربخ  نوچ  دنتـشک ، ار  نادوهی  زا  يرایـسب 

رهاظ تفگ : مشاه  سپ  .دش  مکحم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هب  تبـسن  دوهی  توادع  و  دنداهن ، تمیزه  هب  ور 
.نم باوخ  لیوأت  دش 

هب ار  يداش  دیرادرب و  ناشیا  زا  تسد  هک  دومن  سامتلا  ّبلطم  مشاه و  زا  یملس  ردپ 
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.دومن ماعطا  ار  نارضاح  عیمج  درک ، اّیهم  ار  همیلو  بابسا  دومن و  تعجارم  دوخ  همیخ  هب  مشاه  سپ  دیزاسم ، لّدبم  هودنا 

هدنز ار  دوهی  زا  یکی  مدرک  یمن  سامتلا  وا  زا  نم  رگا  يدومن ، هدهاشم  ار  مشاه  تعاجـش  تفگ : دمآ و  رتخد  دزن  هب  یملـس  ردپ 
.نکم اورپ  تمالم  زا  نکب و  یناد  یم  نآ  رد  ارم  ریخ  هچنآ  ردپ  يا  تفگ : یملس  تشاذگ ، یمن 

يزیچ تسامش و  هیده  نم  رتخد  دینک ، رد  هب  رس  زا  ار  هنیک  هودنا و  ناراوگرزب  يا  تفگ : دمآ و  مرح  لها  دزن  هب  یملس  ردپ  سپ 
ما هتفگ  هچنآ  هب  ردارب ! يا  تفگ : مشاه و  هب  درک  ور  میهد ، یم  نآ  زا  هدایز  میا  هتفگ  هک  هچنآ  تفگ : ّبلطم  مرادن ، عّقوت  امش  زا 

؟ يدش یضار 

ّبلطم و مشاه و  رب  رامش  یب  رایسب و  روفاک  ربنع و  کشم و  رایسب و  رز  یملـس  ردپ  دندرک ، هحفاصم  رگیدکی  اب  سپ  یلب ، تفگ :
فدص ّرد  نآ  فانم و  دبع  هّرغ  نآ  فافز  هنیدم  رد  دندومن ، تعجارم  هنیدم  هب  دندرک  راب  یگمه  درک ، راثن  ناشیا  باحـصا  ریاس 

.دش قّقحتم  فافع  تمارک و 

.درک در  نآ  فاعضا  هب  دوب  هتفرگ  رهم  ّتلع  هب  مشاه  زا  هچنآ  یملـس  مامت  ردب  نآ  هدیدنـسپ  قالخا  هدهاشم  مایتلا و  قّقحت  زا  دعب 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  يدّمحم  رون  و  دش ، دقعنم  یملس  هرهاط  محر  فدص  رد  بلّطملا  دبع  ّبیط  هفطن  راوهاش  رد  بش  نامه  رد  و 

رهظا رون  نآ  زا  و  دنتفگ ، تینهت  یمظع  تمارک  نآ  يارب  ار  یملس  یگمه  برثی  لها  دیدرگ ، عطاس  یملـس  نیبم  نیبج  زا  مّلـس  و 
وا ءایـض  رون و  زا  دـندمآ  یم  وا  لامج  هدـهاشم  يارب  هنیدـم  نانز  دـیدرگ ، فعاـضم  تّفع  رحب  رهوگ  هناـگی  نآ  توارط  نسح و 
یم مارکا  تینهت و  دنداد و  یم  مالـس  ّتیحت و  هب  یئادن  ار  وا  تشذگ  یم  هک  خولک  گنـس و  تخرد و  ره  هب  دـندنام ، یم  ناریح 

، درک یم  لقن  مشاه  هب  ار  بیارغ  نیا  و  رشبلا » ریخ  ای  کیلع  مالّـسلا   » هک دینـش  یم  یئادص  دوخ  تسار  بناج  زا  هتـسویپ  دندومن ،
تـشاد ینازرا  وت  هب  ادـخ  هک  ار  وت  داب  تراـشب  هک : درک  ادـن  ار  وا  يداـنم  هک  دینـش  یبش  رد  هکنآ  اـت  دومن  یم  اـفخا  دوخ  موق  زا 

.دنک یکیدزن  وا  هب  مشاه  هک  تشاذگن  رگید  دینش  ار  ادن  نیا  یملس  نوچ  تساهارحص ، اهرهش و  لها  نیرتهب  هک  ار  يدنزرف 

هب یملس  يا  تفگ : و  ار ، یملس  دومن  عادو  دنام و  هنیدم  رد  نآ  زا  دعب  يزور  دنچ  مشاه  و 
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ات دنا  هدرپس  رگیدکی  هب  ار  نیبم  رون  نیا  نید  رباکا  هتـسویپ  درپس ، ثیـش  هب  مدآ  و  درپس ، مدآ  هب  یلاعت  قح  هک  ار  یتناما  مدرپس  وت 
زا مدرپس ، وت  هب  یهلا  رما  هب  ار  رون  نآ  نونکا  دیدرگ ، فعاضم  نآ  ببس  هب  ام  تمارک  تسا و  هدیسر  ام  هب  راوگرزب  رون  نیا  هکنآ 

هدید زا  وت  دزن  هک  دیاب  دیآ  روهظ  هب  دـنزرف  نآ  نم  تبیغ  رد  رگا  یئامن ، تظفاحم  تسارح و  ار  وا  هک  مریگ  یم  نامیپ  دـهع و  وت 
دنرایـسب وا  نانمـشد  نادساح و  هک  دتفین  وا  رب  يا  هدید  هک  نک  نانچ  یناوت  رگا  و  دشاب ، رتزیزع  یناگدـنز  ناج و  زا  رت و  یمارگ 

رد هک  دـیاب  دـسرب  وت  هب  نم  تافو  ربخ  مدرگنرب و  رفـس  نیا  زا  رگا  و  دـش ، رهاظ  رما  لّوا  رد  ناشیا  توادـع  هک  نادوهی  ًاـصوصخ 
ینادرگن رود  وا  ياهومع  زا  ار  وا  ینادرگرب و  ادخ  مرح  هب  ار  وا  دسر  بابـش  ّنس  هب  نوچ  یئامنن ، ریـصقت  نآ  تمارک  تظفاحم و 

.تسام ترصن  تّزع و  هناخ  ادخ  هناخ  هک 

لاؤس میظع  دـنوادخ  زا  يدروآ و  درد  هب  دوخ  تقراـفم  رکذ  زا  ار  ملد  مدرک ، لوبق  ناـج  هب  مدینـش و  ار  وت  نانخـس  تفگ : یملس 
.دنادرگرب نم  هب  يدوز  هب  ار  وت  هک  میامن  یم 

گرم ناشیوخ ! ناردارب و  يا  تفگ : دـینادرگ و  ناـشیا  يوس  هب  ور  مشاـه  دـمآ ، نوریب  براـقا  ریاـس  دوخ و  ردارب  اـب  مشاـه  سپ 
ار امش  هن ، ای  مدرگ  یمرب  امـش  يوس  هب  هک  مناد  یمن  موش  یم  بیاغ  امـش  زا  نم  تسین ، هراچ  نآ  زا  ار  سک  چیه  هک  تسا  یهار 
ناهاشداپ و دزن  ددرگ  یم  امش  يراوخ  ّتلذم و  ثروم  هک  دیوشم  ادج  رگیدکی  زا  دیشاب و  قفّتم  رگیدکی  اب  هک  منک  یم  ّتیـصو 

قلخ نیرتزیزع  وا  هک  اریز  امش  رب  منک  یم  دوخ  هفیلخ  ار  ّبلطم  مردارب  دننک ؛ یم  عمط  امش  تلود  تّزع و  رد  نانمشد  ناشیا ، ریغ 
زا هچنآ  رازن و  ام  ّدج  ملع  مزمز و  تیاقـس  هبعک و  ياهدیلک  دـیناد و  دوخ  ياوشیپ  ار  وا  دیونـشب و  ارم  ّتیـصو  رگا  نم ، دزن  تسا 
ّقح رد  ار  امـش  منک  یم  ّتیـصو  رگید  دیدرگ ؛ یم  دنمتداعـس  زوریف و  دییامن ، میلـست  وا  هب  تسا  هدیـسر  ام  هب  ناربمغیپ  ياهتمارک 

، دـینکم نم  لوق  فلاخم  باـب  چـیه  رد  سپ  دوب ، دـهاوخ  گرزب  هبترم  میظع و  نأـش  ار  وا  هک  تسا  یملـس  محر  رد  هک  يدـنزرف 
.یتسکش دوخ  ّتیصو  هب  ار  ام  ياهلد  نکیل  و  ار ، وت  هدومرف  میدرک  تعاطا  و  ار ، وت  راتفگ  میدینش  دنتفگ : ناشیا 

تخورف ار  دوخ  عاتم  دیسر و  دوخ  دصقم  هب  نوچ  دش ، هّجوتم  ماش  بناج  هب  مشاه  سپ 
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داد ور  يا  هضراع  ار  وا  دنک  رفس  هنیدم  بناج  هب  تساوخ  درک ، لیـصحت  یملـس  يارب  اه  هیده  اه و  هفحت  دیرخ و  بسانم  هعتما  و 
یم هدهاشم  دوخ  رد  ار  گرم  تامالع  تفگ : دوخ  نامالغ  اقفر و  هب  سپ  دش ، نیگنـس  وا  رب  ضرم  رگید  زور  دـنامزاب ، ناقیفر  زا 

تیزعت ار  وا  دیناسرب  یملـس  هب  ارم  مالـس  دیـسرب  هنیدم  هب  نوچ  هّکم ، يوس  هب  دـیدرگرب  تسین ، یئاهر  درد  نیا  زا  ارم  ایوگ  میامن 
.مرادن دنمجرا  دنزرف  نآ  ریغ  هب  یمغ  نم  هک  دیئامن  ّتیصو  وا  هب  نم  دنزرف  باب  رد  دیئوگب ،

يذغاک یتاود و  دیناشنب ، ارم  دومرف : دیـسر  رتاوتم  وا  دزن  لاحترا  رکاسع  دـیدرگ و  رهاظ  وا  رب  توم  راثآ  هک  زور  ود  زا  دـعب  سپ 
دوب هدیسر  وا  هب  وا  يالوم  نامرف  هک  یتقو  رد  تسا  هتـشون  لیلذ  هدنب  هک  تسا  يا  همان  نیا  تشون : يدزیا  بانج  مان  زا  دعب  دیبلط ،

، دوب گرم  شکاشک  رد  نم  ناج  هک  متشون  یتقو  رد  ار  همان  نیا  دعب  اّما  یبقع ، یقاب  هئـشن  يوس  هب  ایند  یناف  هئـشن  زا  ددنب  راب  هک 
هک همیرک  نآ  دیئامن ، تمسق  هّیوسلاب  دوخ  نایم  رد  هک  مداتسرف  امش  يوس  هب  ار  دوخ  لاوما  تسین ، يزیرگ  گرم  زا  ار  سک  چیه 

مارتحا هب  ار  امش  منک  یم  ّتیصو  دینکم ، شومارف  ار  یملس  ینعی  تسوا ، دزن  رد  امش  تّزع  تسوا  اب  امش  رون  تسا و  رود  امـش  زا 
لاصو برق  زا  نم  هآ  هآ  هک  دیئوگب  دیناسرب و  یملس  هب  ارم  مالـس  مایپ و  دیناسرب ، مالـس  ارم  نادنزرف  و  وا ، ّقح  تیاعر  وا و  دنزرف 

.تمایق زور  ات  داب  امش  رب  ادخ  تمحر  نم و  مالس  مدیدرگن ، دنم  هرهب  دوخ  دنمجرا  دنزرف  رادید  هب  مدشن و  ریس  وا 

دنکفا و نامسآ  يوس  هب  رظن  دیباوخ  نوچ  دیناباوخب ، ارم  تفگ : درپس و  ناشیا  هب  دینادرگ ، نّیزم  دوخ  رهم  هب  دیچیپ و  ار  همان  سپ 
ار نیا  نوچ  مدوب ، نآ  لماح  نم  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یفطـصم  رون  ّقح  هب  نم  راگدرورپ  لوسر  يا  نک  ارادـم  تفگ :
رد دندومن ، نیفکت  لیـسغت و  زیهجت و  ار  بانج  نآ  سپ  دـش ، شوماخ  دوب  یغارچ  ایوگ  دومن  تلحر  اقب  ملاع  هب  یناسآ  هب  تفگب 

.دندش ناور  هّکم  بناج  هب  دندرک و  نفد  ار  ماعنا  مرک و  ندعم  نآ  ماش  هرغ 

اه هناخ  زا  هنیدم  نادرم  نانز و  از  تشحو  يادص  نیا  عامتـسا  زا  دـندرک ، دـنلب  هامـشاه » او   » هلان هب  ادـص  دندیـسر  هنیدـم  هب  نوچ 
هک دندرم ، وت  توم  زا  تّزع  مرک و  هامـشاه ! او  .دروآرب  دایرف  یملـس  دندیرد ، اه  هماج  ناشیوخ  ردـپ و  یملـس و  دـندیود ، نوریب 

دعب دوب  دهاوخ 
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؟ يدیچن ار  وا  هویم  يدیدن و  ار  وا  هک  يدنزرف  يارب  وت  زا 

: تفگ وا  ّیـصو  اب  درک و  میلـست  دوخ  لام  زا  ار  همه  تمیق  درک و  یپ  ار  وا  نابـسا  نارتش و  دیـشک ، ار  مشاه  ریـشمش  یملـس  سپ 
.دنمارح نم  رب  وا  زا  دعب  نادرم  و  متسه ، وت  ردارب  دهع  رب  نم  هک  ناسرب  اعد  نم  زا  ار  ّبلطم 

، دنتـسیرگ ناشیا  رب  نیمز  نامـسآ و  دـندیرد ، نابیرگ  هدرک  ناشیرپ  اهوم  هّکم  نانز  دندیـسر  هّکم  هب  مشاه  لاوما  ناـمالغ و  نوچ 
رازن و ملع  دـندومن و  دوخ  ياوشیپ  سیئر و  ار  ّبلطم  وا  ّتیـصو  هب  دـش ، هزات  ناشیا  تبیـصم  دـندوشگ  ار  مشاـه  همانتّیـصو  نوچ 

ریاـس حون و  رتشگنا  میهاربا و  نهاریپ  ثیـش و  نیلعن  لیعامـسا و  ناـمک  مرح و  ناـیجاح  هداـفر  مزمز و  تیاقـس  هبعک و  ياهدـیلک 
.دندرک میلست  ّبلطم  هب  ار  همه  مالّسلا  مهیلع  ءایبنا  مراکم 

راجن ینب  نانز  تنیز  يا  هک  دینش  یفتاه  يادص  هاگان  دیسرن ، وا  هب  دشاب  یم  ار  نانز  هک  یملا  دش  یملس  لمح  عضو  ماگنه  نوچ 
يدانم يادص  نوچ  دندرگ ، دنمتداعـس  وا  زا  راطقا  عیمج  لها  هک  راد  روتـسم  ار  وا  نانک  هراظن  هدید  زا  زیوایب ، دوخ  دنزرف  رب  هدرپ 

.دینادرگن علّطم  دوخ  لاح  زا  ار  یسک  تخیوآ و  اه  هدرپ  تسب و  اهرد  دینش  ار 

رون و  دـش ، دـّلوتم  دـمحلا  هبیـش  سپ  دـنیاین ، وا  کیدزن  نیطایـش  ات  نامـسآ ، ات  نیمز  زا  دـش  هدز  وا  رب  رون  زا  یباـجح  دـید  هاـگان 
وا رس  رد  يدیفس  يوم  تفرگ  رب  رد  ار  وا  نوچ  و  دومن ، مّسبت  تعاس  رد  دیدرگ ، عطاس  وا  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  يدّمحم 

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

زا هک  رون  نآ  دنتسناد  یم  هک  اریز  دندش  یم  بات  یب  وا  هنیک  هودنا و  زا  دندید  یم  ار  وا  هک  نادوهی  داتفا ، هار  هب  دش  ههامود  نوچ 
رمع زا  لاس  تفه  نوچ  درک ، دـهاوخ  فرطرب  ار  ناـشنید  تشک و  دـهاوخ  ار  ناـشیا  هک  تسا  يربمغیپ  رون  تسا  عطاـس  وا  نیبج 

رب تشاد  یمرب  تسد  هب  ار  لافطا  تشاد و  یمرب  ار  نارگ  ياهراب  تکوش ، تّوق و  تیاـهن  رد  دـش  یناوج  دـش  یـضقنم  وا  فیرش 
.دز یم  نیمز 
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تـسا عطاس  وا  زا  رون  هام  هراپ  دننام  هک  داتفا  یلفط  رب  شرظن  هاگان  دش ، هنیدـم  لخاد  یتجاح  يارب  ثراح  ینب  هلیبق  زا  يدرم  سپ 
: تفگ دـیدرگ و  ناریح  وا  تریـس  تروص و  نسح و  ياشامت  رد  داتـسیا  ناشیا  دزن  سپ  دـنک ، یم  يزاب  ناـکدوک  زا  یعمج  اـب  و 

تسا سب  نیمه  مشاه ، رسپ  افص  مزمز و  دنزرف  منم  تفگ : یم  درک و  یم  يزاب  وا  یشاب ، وا  راید  رد  وت  هک  یسک  دنمتداعس  یهز 
.نم فرش  يارب 

نم ياهومع  درم ، مردپ  فانم ، دبع  رسپ  مشاه  رـسپ  هبیـش  منم  تفگ : يراد ؟ مان  هچ  ناوج  يا  تفگ : دمآ و  کیدزن  درم  نآ  سپ 
: تفگ ما ، هدمآ  هّکم  زا  تفگ : نم ؟ مع  يا  يا  هدمآ  اجک  زا  وت  میا ، هدـنام  تبرغ  نیا  رد  دوخ  يولاخ  ردام و  اب  ارم  دـندرک ، افج 
زا امـش  يوس  هب  مراد  یتلاسر  وگب  ناسرب و  ناشیا  هب  نم  مالـس  ینیبب  ار  فاـنم  دـبع  نادـنزرف  يدرگرب و  هّکم  هب  تمالـس  هب  نوچ 

عیاض ار و  مشاه  ّتیـصو  دیدرک  شومارف  دوز  فانم  دبع  نادنزرف  يا  دندرک ، افج  وا  هب  شیاهومع  هدرم و  شردپ  هک  یمیتی  لفط 
یم زور  هب  اهبش  امش  تلصاوم  يوزرآ  رد  مونش و  یم  نآ  زا  ار  امش  میمـش  دزو  یم  هّکم  يوس  زا  هک  میـسن  ره  ار ، وا  لسن  دیدرک 

.مروآ

دعب دمآ  رد  فانم  دبع  دالوا  سلجم  هب  نوچ  دش ، ناور  هّکم  بناج  هب  مامت  تعرس  هب  دش ، نایرگ  تلاسر  نیا  عامتـسا  زا  درم  نآ 
رد ار  دوخ  تیاده  غارچ  دیا و  هدـش  لفاغ  دوخ  تّزع  زا  فانم ! دـبع  نادـنزرف  يا  فارـشا و  رباکا و  يا  تفگ : مالـس  ّتیحت و  زا 

، تسا هدیـسر  هبترم  نیا  هب  وا  هک  میتسنادن  ام  دنتفگ : ناشیا  دیناسر ، ناشیا  هب  ار  ّبلطملا  دبع  مایپ  سپ  دـیا ، هتخورفا  نارگید  هناخ 
دیـشروخ دنزجاع ، وا  هملاکم  رد  القع  و  دـنلال ، وا  تحاصف  بنج  رد  احـصف  هک  مروخ  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  هک : تفگ  لوسر  نآ 

.تسا لامک  لضف و  لها  هدید  رون  و  تسا ، لامج  نسح و 

دوخ مامت  تعرـس  هب  دینادرگ ، فوطعم  هنیدم  بوص  هب  تمیزع  نانع  اهنت  دش ، راوس  دیبلط و  بکرم  سلجم  نامه  رد  ّبلطم  سپ 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  يدّمحم  رون  هب  ار  وا  سپ  دنک ، یم  يزاب  ناکدوک  اب  هک  دید  ار  دـمحلا  هبیـش  دـش  لخاد  نوچ  دـیناسر ، ار 

نخس نیا  ّبلطم  نوچ  میاظع ، هب  تسا  روهشم  هک  مشاه  دنزرف  منم  دیوگ : یم  تسا  هتشادرب  میظع  یگنس  هک  دید  تخانش ، مّلس 
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هب ملد  هک  وت  یتسیک  تفگ : دیود و  وا  يوس  هب  هبیـش  سپ  نم ، ردارب  راگدای  يا  ایب  نم  کیدزن  تفگ : دیناباوخ و  ار  هقان  دینـش  ار 
دیـسوب یم  تفرگ  رب  رد  ار  وا  وت ، يومع  ّبلطم  منم  تفگ : یـشاب ، وت  نم  مامعا  زا  یکی  هک  مرب  یم  نامگ  دیدرگ ، لیام  وت  يوس 

.تسیرگ یم  و 

، مهاوخ یم  یلب  تفگ : مربب ؟ تسا  وت  هناـخ  هک  وت  ياـهومع  ردـپ و  رهـش  هب  ار  وت  یهاوخ  یم  ردارب ! راـگدای  رون  يا  تفگ : سپ 
یم هک  ورب  تعرـس  هب  نم  ّمع  يا  تفگ : هبیـش  سپ  دـش ، ناور  هّکم  يوس  هب  درک  راوس  دوخ  اـب  ار  هبیـش  دـش و  راوـس  ّبلطم  سپ 

ّبلطم يرب ، نوریب  ارم  هک  دـنراذگن  دـننک و  تقفاوم  ناشیا  اب  جرزخ  سوا و  هلیبق  ناعاجـش  دـنوش و  علطم  مرداـم  ناـشیوخ  مسرت 
.دیامن یم  ناشیا  ّرش  تیافک  یلاعت  يادخ  هک  روخم  مغ  ردارب ! دنزرف  يا  تفگ :

دوهی ياسؤر  زا  یکی  ناشیا ، لتق  رد  دندرک  عمط  دـنا  هدـش  هّکم  هناور  اهنت  ّبلطم  دوخ  ّمع  اب  هبیـش  هک  دـندش  علّطم  نادوهی  نوچ 
ار يرتش  ناوختـسا  هبیـش  دـنک ، يزاب  لافطا  اب  هک  دـمآ  نوریب  هیطال  يزور  مان ، هیطال »  » تشاد يرـسپ  دـنتفگ  یم  هبهو »  » ار وا  هک 

بارخ امـش  ياـه  هناـخ  يدوز  هب  تسا ، هدـش  کـیدزن  تلجا  هیدوهی  دـنزرف  يا  تفگ : تسکـش و  ار  شرـس  دز  وا  رـس  رب  تفرگ 
.دش ناشیا  میدق  هنیک  هوالع  هنیک  نیا  و  دیدرگ ، كانمشخ  تیاغ  رد  دیسر  وا  ردپ  هب  ربخ  نیا  نوچ  دش ، دهاوخ 

، تسا هتفر  اهنت  دوخ  ّمع  اب  دیدیـسرت  یم  وا  زا  هک  رـسپ  نآ  نادوهی ! هورگ  يا  هک : دوهی  ناـیم  رد  درک  ادـن  دینـش  ار  ربخ  نیا  نوچ 
ناور ناشیا  بقع  زا  دندرک و  تسرد  دوخ  رب  هحلـسا  دوهی  رفن  داتفه  دیدرگ ، نمیا  وا  ّرـش  زا  دـینک و  كاله  دـیبایرد و  ار  وا  سپ 

.دندش

یم رذح  ناشیا  زا  هک  اهنآ  ام  هب  دیسر  ردارب ! دنزرف  يا  تفگ : دیسر  ّبلطم  عمس  هب  ناشیا  ناروتـس  مس  يادص  نوچ  بش  رد  سپ 
وـس ره  هب  دش ، دـهاوخ  ناهارمگ  نآ  يامنهار  وت  نیبج  رون  تفگ : ّبلطم  نم ، ّمع  يا  نادرگب  ار  هار  نیا  هک : تفگ  هبیـش  میدرک ،

هب درک و  هت  هس  ار  هماج  ّبلطم  سپ  ددرگ ، یفخم  رون  نآ  هک  دیاش  ناشوپب  ارم  يور  تفگ : هبیـش  دیـسر ، دـنهاوخ  ام  هب  میور  هک 
یئادـخ رون  وت  لامج  دیـشروخ  رون  نیا  ردارب ! دـنزرف  يا  تفگ : و  درکن ، یتوافت  دوب  عطاس  زاب  رون  نآ  سپ  تخیوآ ، هبیـش  يور 

نآ تسه ، یلاعت  قح  دزن  میظع  ردـق  گرزب و  ینأـش  ار  وت  دومن ، دـناوت  یمن  ناـهنپ  ار  نآ  یـسک  دودـنا ، ناوت  یمن  لـگ  هب  تسا 
دنوادخ
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.درک دهاوخ  عفد  وت  زا  ار  روذحم  ره  هدرک  اطع  وت  هب  ار  رون  نآ  هک 

رب دیـسر  نیمز  رب  نوچ  میامنب ، وت  هب  ار  یهلا  تردـق  ات  روآ  دورف  ارم  هک : تفگ  دوخ  مع  هب  هبیـش  دندیـسر ، ناشیا  هب  نادوهی  سپ 
: تفگ دیلام و  كاخ  رب  يور  داتفا  هدجس  هب  كاخ  يور 

ّقح هب  وت  زا  منک  یم  لاؤس  تّما ، ره  ياـهیزور  هدـننک  تمـسق  و  تعفر ، ار  کـلف  تفه  هدـننادرگ  و  تملظ ، رون و  راـگدرورپ  يا 
لیخ هک  دوب  هدـشن  مامت  وا  ياعد  زونه  ار ، نانمـشد  رکم  اـم  زا  یئاـمن  در  هک  اـم  هب  يا  هدرپس  هک  يراوگرزب  رون  ازج و  زور  عیفش 

، دش یلوتسم  ناشیا  رب  وا  ّمع  زا  هبیش و  زا  میظع  تباهم  یهلا  تردق  هب  دندیشک ، فص  ناشیا  ربارب  رد  دندیسر ، ناشیا  دزن  هب  دوهی 
يوس هب  ار  هبیـش  میهاوخ  یم  نکیل  و  میا ، هدماین  امـش  ررـض  دصق  هب  ام  رادرکوکین  ناراوگرزب  يا  دنتفگ : ارادم  ّقلمت و  يور  زا  و 

، منیب یمن  يزیچ  رکم  هنیک و  ریغ  هب  امـش  زا  تفگ : هبیـش  تسام ، تمعن  تکرب و  هیام  تسام و  رهـش  غارچ  هک  مینادرگرب  شرداـم 
.دیئوگ یم  نخس  نیا  تسا  هدش  رهاظ  امش  رب  یهلا  تردق  نوچ 

هورگ نیا  هک  دـیناد  یمن  رگم  تفگ : ناشیا  هب  هبهو  رـسپ  هیطال  دـنتفر  هار  يردـق  نوچ  دنتـشگرب ، لوذـخم  فئاخ و  نادوهی  سپ 
نآ بناج  هب  دندیـشک و  رادبآ  ياهریـشمش  سپ  مینک ، عفد  ار  ناشیا  میدرگرب و  هدایپ  ات  دییایب  دندرک ، وداج  ار  ام  دنرحـس  ندـعم 

، دیدرگ بجاو  امش  داهج  دش و  رهاظ  امـش  بلطم  نونکا  تفگ : ّبلطم  دندیـسر  ناشیا  کیدزن  هب  نوچ  دندیدرگرب ، راوگرزب  ود 
هلمح هعفد  کـی  هب  یگمه  ناـشیا  سپ  داتـسرف ، مّنهج  هب  ار  ناـشیا  ناوـج  دـنچ  ریت  دـنچ  هب  تفرگ و  ار  دوـخ  ناـمک  بـّلطم  سپ 
هکنآ ات  لالجلا ، وذ  رداق  هاگرد  هب  درک  یم  عّرـضت  تسیرگ و  یم  هبیـش  درک ، یم  هلداجم  ناشیا  اب  درب و  ادخ  مان  ّبلطم  دـندروآ ،
یملس هک  دید  ّبلطم  دندیسر  کیدزن  نوچ  دیسر ، ناشیا  شوگ  هب  ناعاجش  حالس  هعقعق  و  نابسا ، لیهص  دش ، ادیپ  رود  زا  يرابغ 

لوغـشم ّبلطم  اب  نادوهی  هک  دید  یملـس  نوچ  دنا ، هدـمآ  هبیـش  بلط  هب  جرزخ  سوا و  ناعاجـش  زا  رفن  دـص  راهچ  دوخ و  ردـپ  اب 
یم اجک  هب  تفگ : ّبلطم  داـهن ، تمیزه  هب  ور  هیطـال  سپ  تسا ، رادرک  هچ  نیا  امـش  رب  ياو  هک  ناـشیا  رب  دز  گـناب  دـنا  هبراـحم 

نوریب ناشیا  زا  يدـحا  دوهی ، رب  دـندروآ  ور  جرزخ  سوا و  ناعاجـش  درک ، مینود  هب  ار  وا  دز و  يریـشمش  ادـخ ؟ نمـشد  يا  يور 
.دنتفرن
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عنم لاتق  زا  ار  دوخ  هلیبق  دیـسرت و  دوخ  دنزرف  رب  یملـس  سپ  تشاد ، تسد  رد  هنهرب  ریـشمش  ّبلطم  و  ّبلطم ، هب  دـندروآ  ور  سپ 
یم هک  منآ  نم  تفگ : ّبلطم  ینک ، ادـج  دوخ  ردام  زا  ار  ریـش  دـنزرف  یهاوخ  یم  هک  وت  یتسیک  هک : ّبلطم  اب  دومن  باـطخ  درک ،

مرح و بحاص  ار  وا  یلاعت  قح  هک  مراودیما  امش و  زا  مرتنابرهم  وا  رب  میازفیب ، تّزع  رب  ار  وا  تّزع  و  فرش ، رب  ار  وا  فرش  مهاوخ 
.ّبلطم وا  يومع  منم  دنادرگ ، مما  ياوشیپ 

نوچ هک  وا  ردپ  رب  ما  هدرک  طرـش  نم  نم ؟ دنزرف  ندرب  رد  يدیبلطن  تصخر  نم  زا  ارچ  يدـمآ ، شوخ  ابحرم  تفگ : یملـس  سپ 
یم رگا  تسا  وت  اب  رایتخا  یمارگ ! دنزرف  يا  هک : تفگ  هبیـش  دوخ  دـنزرف  اب  یملـس  سپ  دـنکن ، ادـج  نم  زا  دـسر  مه  هب  يدـنزرف 
ورف کشا  تارطق  دنکفا  ریز  هب  رـس  دینـش  ار  دوخ  ردام  نخـس  نوچ  هبیـش  درگرب ، نم  اب  یهاوخ  یم  رگا  ورب و  دوخ  ّمع  اب  یهاوخ 

مور و یم  یئامرف  یم  تصخر  رگا  مناهاوخ ، ار  ادـخ  هناخ  ترواجم  مناسرت و  وت  تفلاـخم  زا  ناـبرهم  رداـم  يا  تفگ : و  تخیر ،
.مدرگ یمرب  هن  رگا 

، متـشاذگ دوخ  رب  ار  وت  تقرافم  درد  ترورـض  هب  و  مدرک ، راـیتخا  دوخ  شهاوخ  رب  ار  وت  شهاوخ  تفگ : تسیرگ و  یملـس  سپ 
! فانم دـبع  دـنزرف  يا  تفگ : ّبلطم  اب  دومن ، عادو  تفرگ و  رب  رد  ار  وا  ریگمزاب ، نم  زا  ار  دوخ  ياهربخ  نکم و  شومارف  ارم  سپ 

بسانم هک  ینز  دوش  وا  جیوزت  ماگنه  نوچ  امن ، تظفاحم  وا  زا  سپ  مدرک ، میلست  وت  يوس  هب  دوب  هدرپس  نم  هب  تردارب  هک  یتناما 
.نک لیصحت  فرش  تباجن و  تّزع و  رد  دشاب  وا 

.درک میهاوخن  شومارف  ار  وت  ّقح  میا  هدنز  ات  يدومن ، ناسحا  يدرک و  مرک  راوگرزب ! همیرک  يا  تفگ : ّبلطم 

رون وترپ  دیدرگ  علاط  هّکم  ياه  هّرد  زا  هبیش  لامج  باتفآ  نوچ  دش ، هّجوتم  هّکم  بناج  هب  دومن و  دوخ  فیدر  ار  هبیش  ّبلطم  سپ 
دندیـسرپ دندید  ار  ّبلطم  نوچ  دنتفاتـش ، نوریب  اه  هناخ  زا  دیدرگ  هّکم  لها  تریح  ینـشور  نآ  دیبات ، هبعک  هّکم و  ياههوک  رب  وا 

ار وا  سپ  دندیمان ، ّبلطملا  دبع  ار  هبیش  ببس  نیا  هب  تسا ، نم  هدنب  تفگ : تحلـصم  يارب  يا ؟ هدروآ  دوخ  اب  هک  تسیک  نیا  هک :
یّلص لوسر  ترـضح  ّدج  وا  هک  دنتـسناد  یمن  دندومن و  یم  بّجعت  وا  رون  زا  مدرم  تشاد ، یفخم  ار  وا  رما  یتّدم  دروآ و  هناخ  هب 

.دوب دهاوخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
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ره رد  و  دندرب ، یم  وا  هب  هانپ  يا  هّیلب  تبیـصم و  ره  رد  و  دنتفای ، یم  تکرب  وا  زا  رما  ره  رد  دـش ، میظع  شیرق  نایم  رد  وا  رما  سپ 
، دومن یم  ناشیا  زا  دیادش  نآ  عفد  یلاعت  قح  دندش ، یم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  رون  هب  لّسوتم  تّدش  طحق و 

«. 1  » دیدرگ یم  رهاظ  رون  نآ  زا  تارهاب  تازجعم  و 
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وا خیرات  ترضح و  نآ  تداعس  اب  تدالو  نایب  رد  مّوس  لصف 

نافلاخم رثکا  دش ، لّوألا  عیبر  هام  مهدفه  رد  ترـضح  نآ  تداعـس  اب  تدالو  هکنآ  رب  تسا  دـقعنم  هّیماما  ياملع  عامجا  هک  نادـب 
هام رد  هک : دـنا  هتفگ  ناشیا  زا  يّذاش  و  دـنا ، هدـش  لئاق  روبزم  هام  مهد  ای  متـشه  رد  نافلاخم  زا  يرداـن  و  دـنناد ، یم  مهدزاود  رد 

.دش عقاو  ناضمر  كرابم 

هتـشذگ لّوالا  عیبر  هام  زا  بش  هدزاود  هک  دـش  یتقو  رد  ترـضح  نآ  تدالو  هک : تسا  هتفگ  هّللا  همحر  ینیلک  بوقعی  نب  دّـمحم 
تیاور هب  لاوز ؛ تقو  هعمج  زور  رد  دندش ، بّذـعم  لیّجـس  هراجح  هب  و  هبعک ، ندرک  بارخ  يارب  دـندروآ  لیف  هک  یلاس  رد  دوب ،

لزنم رد  یطسو ، هرمج  دزن  قیرشت  ماّیا  رد  دش  هلماح  ترـضح  نآ  هب  شردام  و  لاس ، لهچ  هب  تثعب  زا  شیپ  رجف  عولط  دزن  رگید :
ربارب هیواز  رد  فسوی  نب  دّمحم  هناخ  رد  بلاط  یبا  بعـش  رد  دش  همّظعم  هّکم  رد  ترـضح  نآ  تدالو  ّبلطملا ، دبع  نب  هّللا  دـبع 
زامن مدرم  هک  درک  دجـسم  ار  نآ  تخادـنا  نوریب  هناخ  نآ  زا  ار  هرجح  نآ  نارزیخ  و  دوش ، هناخ  لـخاد  هک  یـسک  پچ  بناـج  زا 

«. 1  » ینیلک مالک  دش  مامت  .دننک 

.تسا هدرک  نایب  نافلاخم  نایم  روهشم  قفاوم  هدومرف  هّیقت  تدالو  زور  نییعت  رد  ایوگ 

مهدفه هعمج  زور  حبص  عولط  دزن  ترضح  نآ  تدالو  تسا : هتفگ  هّیوق  ِدَدُع  باتک  رد  و 
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یضعب نآ ؛ زا  دعب  لاس  یـس  ای  نآ ، زا  دعب  زور  جنپ  لهچ و  ای  لیف  باحـصا  كاله  زا  زور  جنپ  هاجنپ و  زا  دعب  دش  لّوالا  عیبر  هام 
زا لاس  تفه  دنیوگ : دوب ، هبنـشود  زور  رد  دنا : هتفگ  هماع  و  دوب ، لاس  نامه  رد  هک  تسا  نآ  رهـشا  دوب ، زور  نامه  رد  دـنا : هتفگ 

.دوب ناوریشونا  دنزرف  زمره  یهاشداپ  نامز  رد  دنا : هتفگ  یضعب  دوب ، هدنام  ناوریشونا  یهاشداپ 

هک روهـشم  تیاور  نآ  تسا  لوـق  نیا  دـّیؤم  و  دوـب ، هتـشذگ  ناوریـشونا  یهاـشداپ  زا  لاـس  ود  لـهچ و  هک : تسا  هـتفگ  يربـط  و 
یمور طابـش  متـسیب  قفاوم  هک : دنیوگ  و  لداع ؛ هاشداپ  نامز  رد  مدش  دـّلوتم  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 

.هدوب

.دوب علاط  رمق  لزانم  زا  برقع  و  دوب ، سرف  هام  يد  مهدفه  و  هدوب ، یمور  ناسین  متشه  تسیب و  ای  متسیب  ای  هّرغ  دنیوگ : یضعب 

دوب دوخ  هناخ  رد  خیّرم  و  دندوب ، برقع  رد  يرتشم  لحز و  دوب ، يدج  متسیب  رد  ترـضح  نآ  تدالو  علاط  تسا : هتفگ  رـشعم  وبا 
و نازیم ، لّوا  رد  رمق  و  دوب ، توح  رد  زین  دراطع  و  فرـش ، رد  دوب  توح  رد  هرهز  و  لمح ، رد  دوب  فرـش  رد  باتفآ  و  لـمح ، رد 
و دیـشخب ، بلاط  یبأ  نب  لیقع  هب  ار  هناخ  نآ  ترـضح  سپ  دش ، ّدلوتم  دوخ  هناخ  رد  و  دوب ؛ سوق  رد  بنذ  و  دوب ، ازوج  رد  سأر 

نآ وا  ردام  نارزیخ  دش  نوراه  نامز  نوچ  درک ، دوخ  هناخ  همیمـض  وا  و  جاّجح ، ردارب  فسوی  نب  دّـمحم  هب  تخورف  ار  نآ  لیقع 
« دنور یم  ترایز  هب  مدرم  تسا ، یقاب  تلاح  نامه  هب  لاحلا  درک ، دجسم  فسوی و  نب  دّمحم  هناخ  زا  درک  ادج  ار  هناخ 

«. 2  » رخآلا يدامج  رهش  مهدجه  هعمج  بش  رد  وا  هب  ترضح  نآ  ردام  دش  هلماح  هک : تسا  هتفگ  همحرلا  هیلع  هیوباب  نبا  .

هدـیباوخ لیعامـسا  رجح  رد  یبش  تفگ : بلطملا  دـبع  هک : مالّـسلا  هیلع  بلاـط  وبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا 
، تسا كّرحتم  مشود  رب  مرـس  ياهوم  مزرل و  یم  هک  دـید  ارم  نانهاک  زا  یکی  هار  رد  متـساخرب ، مدـید  یبیرغ  باوخ  هاگان  مدوب ،

ایآ تسا ؟ هدیدرگ  ّریغتم  نینچ  شگنر  هک  ار  برع  گرزب  دوش  یم  هچ  تفگ : درک  هدهاشم  نم  رد  ّریغت  راثآ  نوچ 
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؟ تسا هداد  ور  ار  وا  رهد  ثداوح  زا  يا  هثداح 

هب شرـس  هک  دـیدرگ  دـنلب  نادـنچ  دـیئور ، نم  تشپ  زا  یتـخرد  هک  مدـید  باوـخ  رد  مدوـب ، هدـیباوخ  رجح  رد  بشما  یلب  متفگ :
برع دوب ، باتفآ  رون  ربارب  داتفه  هک  دیدرگ  عطاس  تخرد  نآ  زا  يرون  تفرگ ، ار  برغم  قرشم و  شیاه  هخاش  و  دیسر ، نامـسآ 

دنتساوخ یم  شیرق  زا  یهورگ  و  دوب ، دیازت  رد  نآ  رون  تمظع و  هتسویپ  تخرد ، نآ  يارب  دندرک  یم  هدجس  هک  مدید  ار  مجع  و 
یم ار  ناشیا  ياهتـشپ  تفرگ و  یم  ار  ناشیا  رت  هماج  هزیکاپ  رتوکین و  همه  زا  یناوج  دنتفر  یم  کیدزن  نوچ  دننکب  ار  تخرد  نآ 

ارم و دز  ادـص  ناوج  نآ  مریگب ، ار  نآ  ياه  هخاش  زا  يا  هخاش  هک  مدرک  دـنلب  تسد  سپ  دـنک ، یم  ار  ناـشیاه  هدـید  و  تسکش ،
تـسا یهورگ  نآ  زا  شا  هرهب  تفگ : مرادـن ؟ يا  هرهب  نآ  زا  نم  تسا و  نم  زا  تخرد  متفگ : تسین ، يا  هرهب  نآ  زا  ار  وت  تفگ :

.مدمآرب باوخ  زا  ناساره  سپ  دنا ، هتخیوآ  نآ  رد  هک 

هک دـمآ  دـهاوخ  نوریب  يدـنزرف  وت  بلـص  زا  یئوگ  یم  تسار  رگا  تفگ : دـش و  ّریغتم  شگنر  دینـش  ار  باوخ  نیا  نهاـک  نوچ 
وت دومن  وا  يرای  هک  ناوج  نآ  هک  نک  یعـس  بلاط  وبا  يا  تفگ : ّبلطملا  دـبع  سپ  دوش ، ربمغیپ  ددرگ و  برغم  قرـشم و  کلام 

نیما مساقلا  وبا  تخرد  نآ  هّللا  و  تفگ : یم  درک و  یم  رکذ  ار  باوخ  نآ  ترضح  نآ  توف  زا  دعب  هتـسویپ  بلاط  وبا  سپ  یـشاب ،
«. 1  » دوب

.دشاب مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  شریبعت  ناوج  نآ  هک  تسا  نآ  شرهاظ  دیوگ : ّفلؤم 

اب وت  تفگ : وا  هب  يزور  دـش ، رهاظ  موجن  ملع  رد  هاوخدزیا  میکح  ملع  روفو  نومأـم  رب  نوچ  تسا : هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا 
رهاـظ نم  رب  وا  غورد  هکنآ  لاـح  وا و  هب  مرواـیب  ناـمیا  هنوـگچ  تفگ : اـم ؟ ربـمغیپ  هب  يروآ  یمن  ناـمیا  ارچ  یکریز  مـلع و  نـیا 

رد هک  ره  هک  تسا  هدش  دـّلوتم  یعلاط  رد  نوچ  مناد ، یم  غورد  ار  نیا  مناربمغیپ ، متاخ  نم  تسا : هتفگ  وا  هک  اریز  تسا  هدـیدرگ 
.دشاب ربمغیپ  دیاب  یم  دوش  ّدلوتم  علاط  نآ 

تسا وگتسار  وا  هک  میناد  یم  وا  علاط  زا  ام  داد : باوج  دوب  رضاح  هک  امکح  زا  یکی  سپ 
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دیاب یم  دوش  دـّلوتم  علاط  نآ  هب  هک  يدـنزرف  ره  تسا ، خـیّرم  هرهز و  دراطع و  يرتشم و  علاط  هک  دـنا  هدرک  قافّتا  امکح  هک  اریز 
لاـس هس  تصـش و  دـش و  دـّلوتم  علاـط  نآ  هب  ربـمغیپ  نآ  دریم ، یم  متفه  زور  زا  شیپ  هّتبلا  دـنامب  رگا  و  دریمب ، تعاـس  ناـمه  هک 
.درک مان  هّللا » ءاش  ام   » و هاوخدزیا »  » ار وا  نومأم  دش ، ناملسم  درک و  رارقا  وا  سپ  تسوا ، تازجعم  ریاس  هوالع  نیا  درک ، یناگدنز 

تفاطل و هناشن  دراـطع  رظن  و  دوب ، ترـضح  نآ  تساـیر  تسایـس و  تنطف و  یکریز و  تمکح و  ملع و  تمـالع  يرتشم  رظن  سپ 
اهب و لامج و  بیط و  نسح و  تشاشب و  يداش و  تحابـص و  لیلد  هرهز  رظن  و  تسوا ، توـالح  تحاـصف و  تحـالم و  تفارظ و 

قح سپ  ترـضح ، نآ  هبراحم  هبلغ و  رهق و  لاتق و  تدـالج و  تعاجـش و  رب  دـنک  یم  تلـالد  خـیّرم  رظن  و  تسوا ، لـالد  جـنغ و 
.ار حیادم  عیمج  ترضح  نآ  رد  درک  عمج  یلاعت 

نازیم مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  علاط  و  تسا ، نازیم  هلبنـس و  ناربمغیپ  تدالو  علاط  دنا : هتفگ  نامّجنم  زا  یـضعب 
.دوب

«. 1  » دوب حمار  كامس  ترضح  نآ  علاط  هک : دنا  هتفگ  یضعب 

دبع مردـپ  يارب  نوچ  هک : تفگ  وا  ردـپ  ساّبع  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نب  هللا  دـبع  زا  ربتعم  دنـس  هب  هّللا  همحر  هیوباـب  نبا  و 
ینأش ار  رـسپ  نیا  تفگ : مردـپ  سپ  باتفآ ، رون  دـننام  مدـید  يرون  وا  يور  رد  دـش ، دـّلوتم  مالّـسلا  هیلع  هللا  دـبع  مردارب  ّبلطملا 
ملاع برغم  قرـشم و  هب  ات  درک  زاورپ  دمآ ، نوریب  دیفـس  یغرم  هّللا  دبع  ینیب  زا  هک  مدید  باوخ  رد  یبش  سپ  دوب ، دهاوخ  گرزب 
هاگان متسیرگن ، یم  تریح  هب  غرم  نآ  رد  سپ  دندرک ، هدجـس  ار  وا  شیرق  همه  سپ  تسـشن ، هبعک  ماب  رب  ات  تشگرب  سپ  دیـسر ،

، مدیـسرپ دوب  موزخم  ینب  رد  هک  يا  هنهاک  زا  مدش  رادیب  نوچ  تفرگ ، ورف  ار  برغم  قرـشم و  و  نامـسآ ، نیمز و  نایم  دـش  يرون 
وا عباـت  برغم  قرـشم و  لـها  هک  دـیآ  نوریب  يرـسپ  هّللا  دـبع  تشپ  زا  هک  دـیاب  یم  وت  باوخ  دـشاب  تسار  رگا  ساـّبع  يا  تفگ :

.دندرگ

ار هنمآ  هک  یتقو  ات  مدوب  هّللا  دبع  رما  رکف  رد  هتسویپ  باوخ  نیا  زا  دعب  تفگ : ساّبع 
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هیلع هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  دش  لصاو  یهلا  تمحر  هب  هللا  دبع  نوچ  دوب ، شیرق  نانز  نیرت  هلیمج  وا  و  دروآ ، رد  دوخ  دقع  هب 
، مدینـش وا  زا  کشم  يوب  متفرگ  رب  رد  ار  وا  نوچ  دوب ، عمال  وا  هدـید  ود  نایم  زا  يرون  مدـید  تشگ ، دـّلوتم  هنمآ  زا  مّلـس  هلآ و  و 

.مدیدرگ وبشوخ  کشم  هفان  دننام 

هب هک  مدوب  نآ  رد  هک  يا  هناخ  زا  مدینـش  رایـسب  ياهادـص  دـش ، دـیدش  تفرگ و  ندـیئاز  درد  ارم  نوچ  هک  داد  ربخ  ارم  هنمآ  سپ 
ار نامـسآ  نیمز و  نایم  هک  دندوب  هتخیوآ  توقای  زا  یبصق  رب  هک  مدید  تشهب  سدنـس  زا  یملع  و  تشادن ، تهابـش  نایمدآ  نخس 
زا هک  مدید  ار  ماش  ياهرصق  و  درک ، نشور  ار  نامـسآ  هک  دش  عطاس  ترـضح  نآ  كرابم  رـس  زا  هک  مدید  يرون  و  دوب ، هدرک  رپ 

.نم رود  رب  دندوب  هدوشگ  اهلاب  هک  مدید  یم  دورفسا  دننام  رایسب  ناغرم  دوخ  رود  رد  دندوب و  هدش  یشتآ  هلعش  دننام  رون  يرایسب 

ار يدـنلب  ناوج  و  وت ، دـنزرف  نیا  زا  اهتب  نانهاک و  دـید  دـنهاوخ  اه  هچ  هنمآ  يا  تفگ : یم  تشذـگ و  هک  مدـید  ار  هّیدـسا  هریعش 
ار مدنزرف  دمآ و  نم  کیدزن  سپ  تسا ، ّبلطملا  دبع  وا  هک  مدرک  نامگ  دوب ، رتوکین  رتدیفـس و  رتدـنلب و  سک  همه  زا  هک  مدـید 

سپ تشاد ، الط  زا  يا  هناش  و  دـندوب ، هدرک  عّصرم  دّرمز  اب  هک  تشاد  الط  زا  یتشط  تخیر ، وا  ناهد  رد  ار  شناهد  بآ  تفرگ و 
سپ تخادـنا ، دروآ  نوریب  رّونم  لد  نآ  ناـیم  زا  یهایـس  هطقن  تفاکـش ، دروآ و  نوریب  ار  شلد  تفاکـش و  ار  ترـضح  نآ  مکش 

زا ار  سّدـقم  لد  نآ  سپ  دیفـس ، هریرذ  دـننام  دوب  یهایگ  هسیک  نآ  نایم  رد  دوشگ و  ار  نآ  زبس و  ریرح  زا  دروآ  نوریب  يا  هسیک 
نخس نم  تفگ ، باوج  وا  تفگ و  نخس  ترضح  نآ  اب  و  دیشک ، شکرابم  مکش  رب  تسد  تشاذگ و  دوخ  ياج  هب  درک و  رپ  نآ 

ملح و ملع و  نامیا و  زا  ار  تلد  مدرک  رپ  هک  قیقحت  هب  شاب ، ادخ  تیامح  ظفح و  ناما و  رد  تفگ : هکنآ  رگم  مدـیمهفن  ار  ناشیا 
.دنک تفلاخم  ار  وت  هک  یسک  رب  ياو  و  دیامن ، تعباتم  ار  وت  هک  یسک  لاح  اشوخ  رشب ، نیرتهب  یئوت  تعاجش ، لقع و  نیقی و 

شقن هک  دز  شکرابم  فتک  ود  نایم  رب  دروآ  نوریب  يرتشگنا  دوشگ ، ار  شرس  دیفـس و  ریرح  زا  دروآ  نوریب  رگید  يا  هسیک  سپ 
نم راگدرورپ  ارم  تسا  هدرک  رما  هک : تفگ  سپ  تفرگ ،
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ساّبع يا  ایند ، ياهتفآ  زا  تسا  وت  ناـما  نیا  تفگ : دـیناشوپ و  وا  رب  ینهریپ  دـیمد و  وا  سپ  سدـقلا ، حور  زا  وت  رد  ممدـب  نم  هک 
: تفگ ساّبع  مدید ، دوخ  ياه  هدید  هب  هک  دوب  اهنیا 

هب هکنآ  زا  دعب  دش ، وحم  مرطاخ  زا  هکنآ  ات  متشاد  یم  ناهنپ  ار  لاوحا  نیا  هتسویپ  و  مدناوخ ، ار  رهم  شقن  مدوشگ و  ار  شیاهفتک 
«. 1  » دروآ نم  رطاخ  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  مدش  فّرشم  مالسا  فرش 

یم شوگ  تفر  یم  الاب  نامسآ  تفه  هب  هّللا  هنعل  سیلبا  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
الاب نامسآ  راهچ  ات  دندرک  عنم  نامسآ  هس  زا  ار  وا  دش  ّدلوتم  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نوچ  دینـش ، یم  ار  هّیوامـس  رابخا  داد و 

ياهریت هب  ار  نیطایش  و  دندرک ، عنم  اهنامسآ  همه  زا  ار  وا  دش  ّدلوتم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نوچ  و  تفر ، یم 
.دندنار تاوامس  باوبا  زا  باهش 

رمع سپ  دندرک ، یم  رکذ  باتک  لها  هک  میدینـش  یم  ام  هک  دشاب  تمایق  ندمآ  ایند و  نتـشذگ  تقو  دیاب  یم  دنتفگ : شیرق  سپ 
یم اهنآ  هب  مدرم و  دنبای  یم  تیادـه  اهنآ  هب  هک  فورعم  ياه  هراتـس  رگا  دـینک  رظن  تفگ : دوب  ّتیلهاج  لها  نیرتاناد  هک  هّیما  نب 
اهنآ رگا  و  دنوش ، كاله  قلخ  عیمج  هک  تسا  نآ  تقو  هک  دینادب  دتفیب  اهنآ  زا  یکی  رگا  ار ، ناتسبات  ناتسمز و  ياهنامز  دنـسانش 

.دوش ثداح  دیاب  یم  یبیرغ  رما  سپ  دوش ، یم  رهاظ  رگید  ياه  هراتس  دندوخ و  لاح  هب 

هاشداپ ینعی  يرـسک  ناویا  و  دـندوب ، هداتفا  رد  ور  هب  دوب  ملاع  ياج  ره  رد  هک  یتب  ره  دـش  دـّلوتم  ترـضح  نآ  هک  زور  نآ  حـبص 
کمن هک  تسا  نامه  دش - کشخ  تفر و  ورف  دـندیتسرپ  یم  ار  نآ  هک  هواس  هچایرد  و  داتفا ، نآ  هرگنک  هدراهچ  و  دـیزرلب ، مجع 

هدکشتآ و  دش ، يراج  نآ  رد  بآ  دوب  هدیدن  نآ  رد  بآ  یـسک  دوب  اهلاس  هک  هوامـس  يداو  و  تسا - ناشاک  کیدزن  تسا ، هدش 
رتش هک  دـید  باوخ  رد  بش  نآ  رد  سوجم  ياملع  نیرتاناد  و  دـش ، شوماخ  بش  نآ  رد  دوب  هدـشن  شوماخ  لاس  رازه  هک  سراف 

هّصح ود  تسکش  شنایم  زا  يرـسک  قاط  و  دندش ، ناشیا  دالب  لخاد  هتـشذگ و  هلجد  زا  دیـشک و  یم  ار  یبرع  نابـسا  دنچ  یبعص 
و دش ،
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.دش يراج  وا  رصق  رد  دش  هتفاکش  هلجد  بآ 

نآ رد  یهاشداپ  ره  تخت  دیـسر ، قرـشم  هب  ات  درک  زاورپ  دیدرگ  رـشتنم  ملاع  رد  دش و  رهاظ  زاجح  فرط  زا  بش  نآ  رد  يرون  و 
رحـس دش و  فرطرب  نانهاک  ملع  تفگ ، دنتـسناوت  یمن  نخـس  دـندوب  لال  زور  نآ  رد  ناهاشداپ  عیمج  دوب ، هدـش  نوگنرـس  حـبص 
برع نایم  رد  شیرق  و  داتفا ، یئادـج  تفگ  یم  وا  هب  اهربخ  تشاد  هک  يدازمه  وا و  نایم  دوب  هک  ینهاک  ره  دـش ، لـطاب  نارحاـس 

.دندوب ادخ  هناخ  رد  ناشیا  هک  اریز  دنتفگ  یم  هّللا  لآ  ار  ناشیا  دندش ، گرزب 

هب درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  رس  تشاذگ ، نیمز  رب  ار  اهتسد  دیسر  نیمز  هب  مرسپ  نوچ  هک  هّللا  و  هک : تفگ  مالّـسلا  اهیلع  هنمآ  و 
نایم رد  مدید ، ار  ماش  ياهرصق  رون  نآ  ببس  هب  درک ، نشور  ار  زیچ  همه  هک  دش  عطاس  يرون  وا  زا  سپ  درک ، رظن  نامسآ  فارطا 
.نک مان  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ار  وا  سپ  ار ، مدرم  نیرتهب  يدیئاز  هک : تفگ  یم  یلئاق  هک  مدینش  یئادص  ینشور  نآ 

ار يدنوادخ  منک  یم  رکـش  میوگ و  یم  دمح  تفگ : تشاذگ  نماد  رد  ار  وا  دـندروآ ، بلّطملا  دـبع  دزن  هب  ار  ترـضح  نآ  نوچ 
ياهمان هب  دومن  ذیوعت  ار  وا  سپ  دراد ، يراوگرزب  تدایس و  لافطا  همه  رب  هراوهگ  رد  هک  ار  وبـشوخ  رـسپ  نیا  نم  هب  درک  اطع  هک 

عمج وا  دزن  همه  ات  درک  دایرف  دوخ  دالوا  نایم  رد  ناطیـش  تقو  نآ  رد  دومرف ، ترـضح  نآ  لـئاضف  رد  دـنچ  يرعـش  هبعک  ناـکرا 
ار نیمز  نامـسآ و  لاوحا  لاح  ات  بش  لّوا  زا  امـش ، رب  ياو  تفگ : ام ؟ دّیـس  يا  تسا  هدروآرب  اج  زا  ار  وت  زیچ  هچ  دـنتفگ : دـندش 
، تسا هدشن  عقاو  نیا  لثم  تسا  هتفر  نامـسآ  هب  یـسیع  ات  هک  دشاب  هدش  عقاو  نیمز  رد  یمیظع  هثداح  هک  دـیاب  یم  مبای ، یم  ّریغتم 
: دنتفگ دنتـشگرب و  دـندیدرگ و  دـندش و  قّرفتم  سپ  تسا ؟ هدـش  ثداح  بیرغ  رما  هچ  هک  دـینک  صّحفت  دـیدرگب و  دـیورب  سپ 

.میتفاین يزیچ 

هکئالم هک  دـید  دیـسر  مرح  هب  ات  ایند  مامت  رد  درک  نالوج  ایند و  رد  تفر  ورف  سپ  تسا ، نم  راک  نیا  مالعتـسا  تفگ : نوعلم  نآ 
دنناـم دـش  کـچوک  تشگرب و  سپ  دـندز ، گـناب  وا  رب  هکئـالم  دوـش  لـخاد  هک  تساوـخ  نوـچ  دـنا ، هـتفرگ  ارف  ار  مرح  فارطا 

وت زا  فرح  کی  لیئربج  يا  تفگ : نوعلم ! يا  درگرب  تفگ : لیئربج  دش ، لخاد  ارح  هوک  بناج  زا  یکشجنگ 
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نیرتـهب هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تفگ : لـیئربج  نیمز ؟ رد  تسا  هدـش  عـقاو  هچ  بشما  هـک  وـگب  مـنک  یم  لاؤـس 
؟ مراد يا  هرهب  وا  تّما  رد  ایآ  دیسرپ : هن ، تفگ : تسه ؟ يا  هرهب  وا  رد  ارم  ایآ  هک : دیسرپ  تسا ، هدش  ّدلوتم  بشما  تسا  ناربمغیپ 

«. 1  » دش یضار  سیلبا  یلب ؛ تفگ :

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  مدـش  هلماح  نوچ  هک : تفگ  اهنع  هّللا  یـضر  هنمآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  رگید  ثیدـح  رد 
هک مدـید  باوخ  رد  هدـشن ، ضراع  ارم  دوش  یم  ضراع  لمح  رد  ار  ناـنز  هک  تـالاح  نآ  و  متفاـین ، دوخ  رد  لـمح  رثا  چـیه  مّلس 
نم هب  يرازآ  هک  دش  ّدلوتم  یناسآ  هب  دش  تدالو  تقو  نوچ  نامدرم ، نیرتهب  هب  يدـش  هلماح  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  رد  یـصخش 

ار وا  سپ  ار ، رشب  نیرتهب  یتشاذگ  نیمز  هب  هک  درک  ادن  ارم  یفتاه  دمآ ، دورف  تشاذگ و  نیمز  رب  رتشیپ  ار  دوخ  ياهتـسد  دیـسرن ،
«. 2  » دسح بحاص  یملاظ و  ره  ّرش  زا  دمص  هناگی  دنوادخ  هب  هد  هانپ 

ذخأـی دراـم ، قـلخ  لـک  و  دـساح ، لـک  ّرـش  نم  دـحاولاب ، هذـیعا  : » وـگب يراذـگ  نیمز  هب  ار  وا  نوـچ  هک : تفگ  رگید  تیاور  هـب 
ومن ردق  نآ  هتفه  رد  نارگید  هک  درک  یم  ومن  ردق  نآ  يزور  رد  ترـضح  نآ  سپ  دعاق » مئاق و  نم  دراوملا ، قرط  یف  دصارملاب ،

«. 3  » دننک ومن  ردق  نآ  هام  رد  نارگید  هک  درک  یم  ومن  ردق  نآ  هتفه  رد  و  دننک ،

هنوگچ هک  مدیسرپ  وا  زا  نم  دوب ، رضاح  رابحألا  بعک  مدوب و  هیواعم  دزن  نم  تفگ : هک  دعـس  نب  ثیل  زا  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا 
ترضح نآ  تّزع  يارب  یتلیضف  ایآ  دوخ ؟ ياهباتک  رد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هانپ  تلاسر  ترضح  تدالو  تفص  دیا  هتفای 

يراج هیواعم  نابز  هب  یلاعت  قح  سپ  هن ، ای  نتفگ  هب  تسا  یـضار  وا  دـنیبب  هک  هیواـعم  يوس  هب  دـش  تفتلم  بعک  سپ  دـیا ؟ هتفاـی 
.یناد یم  هدید و  هچنآ  قاحسا  وبا  يا  وگب  هک : درک 

و تسا ، هدمآ  دورف  نامسآ  زا  اهنآ  همه  هک  ما  هدناوخ  باتک  ود  داتفه و  نم  تفگ : بعک 
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تـسا فورعم  وا  مان  هک  یتسردـب  تسه ، وا  ترتع  تدالو  ترـضح و  نآ  تدالو  رکذ  اهنآ  همه  رد  ما ، هدـناوخ  ار  لایناد  فحص 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحا  مالّـسلا و  هیلع  یـسیع  ریغ  هب  دـندشن  لزان  هکئالم  يربمغیپ  چـیه  تدالو  ماگنه  رد  اهباتک ، همه  رد 
زا ریغ  هب  ندوب  هلماح  تقو  رد  ینز  رب  دندشن  لّکوم  هکئالم  و  هنمآ ، میرم و  زا  ریغ  هب  ینز  يارب  دندزن  ار  تشهب  ياهباجح  و  مّلس ،

.مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحا  ردام  مالّسلا و  هیلع  حیسم  ردام 

هک هناگ  تفه  ياهنامـسآ  رد  درک  ادـن  يدانم  دـش ، هلماح  ترـضح  نآ  هب  هنمآ  هک  یبش  هک  دوب  نآ  ترـضح  نآ  لمح  تمالع  و 
هدژم اهایرد  اهنیمز و  عیمج  رد  تفرگ ، رارق  تلالج  تمـصع و  فدـص  رد  ءایبنا  متاـخ  هفطن  راوهاـش  ّرد  هک  ار  امـش  داـب  تراـشب 

اب تدالو  بش  رد  دیدرگن ، علطم  ترـضح  نآ  تدالو  رب  هک  دنامن  يا  هدنرپ  هدنور و  چـیه  نیمز  رد  دـندرک ، ادـن  ار  هرمث  تّرـسم 
دندومن و تنیز  ار  اهتـشهب  عیمج  و  دندیمان ، تدالو  روصق  ار  اهنآ  دندرک و  انب  رت  دـیراورم  زا  رـصق  رازه  داتفه  بانج  نآ  تداعس 

.تسا نادنخ  تمایق  ات  دیدنخ و  تشهب  سپ  دیدرگ ، ّدلوتم  وت  ناتسود  ربمغیپ  هک  لابب  دوخ  رب  وش و  داش  هک  دندرک  ادن 

وا تشپ  رب  دراد و  مد  رازه  دـصتفه  تسا ، نایهام  گرزب  دّیـس و  دـنیوگ ، یم  اسومط »  » ار نآ  هک  ایرد  نایهام  زا  یکی  هک  مدـینش 
نآ و  زبس ، دّرمز  زا  دنراد  خاش  رازه  داتفه  اهنآ  زا  کی  ره  و  تسا ، رت  گرزب  ایند  زا  يواگ  ره  هک  دنور  یم  هار  واگ  رازه  دصتفه 

یمن نکاس  ار  وا  یلاعت  قح  رگا  دمآ ، تکرح  هب  بانج  نآ  تدالو  يداش  يارب  یهام  نآ  و  دوش ، یمن  رادربخ  اهنآ  راتفر  زا  یهام 
.دش یم  نوگنرس  نیمز  هنیآره  دینادرگ 

اههوک عیمج  دـندرک و  دـنلب  هّللا  ّالا  هلا  هب ال  ادـص  همه  و  دادـن ، تراشب  ار  رگید  هوک  هک  دـنامن  هوک  چـیه  زور  نآ  رد  هک  مدـینش 
اه هخاش  اب  دندرک  یلاعت  قح  سیدقت  اهتخرد  عیمج  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تمارک  يارب  سیبق  وبأ  دزن  دندش  عضاخ 

هیبش يرگید  هب  کی  چیه  هک  اهرون  عاونا  زا  دومع  داتفه  نیمز  نامسآ و  نایم  رد  دندیزو ، ترضح  نآ  تدالو  يداش  هب  اه  هویم  و 
تقو نآ  رد  دش ، فعاضم  وا  نسح  ربارب  داتفه  سپ  دنداد ، ترضح  نآ  تدالو  تراشب  ار  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترضح  حور  و  دوبن ،

دنکفا نوریب  توقای  ّرد و  زا  رصق  رازه  داتفه  دمآ و  رد  بارطـضا  هب  تشهب  رد  رثوک  ضوح  و  تفر ، نوریب  وا  ماک  زا  گرم  یخلت 
راثن يارب 
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قرغ بآ  رد  زور  لهچ  ار  وا  شرع  دندرک و  سوبحم  هعلق  رد  ار  وا  زور  لهچ  دنتسب ، اهریجنز  هب  ار  ناطیش  .ترضح و  نآ  تدالو 
امش يوس  هب  دمآ  شیرق  لآ  يا  هک  دش  هدینش  هبعک  زا  یئادص  دش ، دنلب  اهنآ  زا  هالیو  او  دایرف  دندش ، نوگنرـس  همه  اهتب  دندرک ،

.ناربمغیپ متاخ  تسوا  گرزب ، يدنمدوس  دبا و  تّزع  تسوا  اب  و  اهباذع ، زا  هدنناسرت  و  اهباوث ، هب  هدنهد  تراشب 

رب ناشیا  زا  يدحا  ایند  رد  هک  مادام  ادخ  باذـع  زا  دـنناما  رد  مدرم  وا  زا  دـعب  دـنمدرم ، نیرتهب  وا  ترتع  هک  میا  هتفای  اهباتک  رد  ام 
.دور یم  هار  نیمز 

دیزگ نادـند  هب  ار  دوخ  ياهبل  دومن و  شرت  ور  هیواعم  همطاـف ، نادـنزرف  تفگ : دنتـسیک ؟ وا  ترتع  قاحـسا  وبا  يا  تفگ : هیواـعم 
اهنآ و  دش ، دنهاوخ  دیهـش  هک  ار  ربمغیپ  دنزرف  ود  نآ  تفـص  میا  هتفای  ام  تفگ : بعک  سپ  دیلام ، یم  دوخ  سجن  شیر  رب  تسد 

زا يدرم  تفگ : ار ؟ ناشیا  تشک  دـهاوخ  هک  تفگ : هیواعم  ادـخ ! قلخ  نیرتدـب  ار  ناـشیا  تشک  دـنهاوخ  دـنا ، همطاـف  دـنزرف  ود 
«. 1  » میتساخرب ام  سپ  دیزیخرب ، تفگ : دش و  بات  یب  هیواعم  سپ  شیرق !

هیلع یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  ردام  دسا  تنب  همطاف  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
رایسب بیارغ  و  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تدالو  هب  داد  تراشب  ار  وا  دمآ و  مالّسلا  هیلع  بلاط  وبا  دزن  هب  مالّسلا 

همه رد  دـشاب  دـنزرف  نیا  لثم  هک  دیـسر  دـهاوخ  مه  هب  يدـنزرف  مه  وت  يارب  هک  نک  ربص  لاس  یـس  تفگ : بلاـط  وبا  درک ، لـقن 
«. 2  » يربمغیپ زا  ریغ  هب  تالامک 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تدالو  ماگنه  رد  تسا : هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  دنس  هب  ینیلک  خیش  و 
هچ تفگ : يرگید  منیب ؟ یم  نم  هچنآ  ینیب  یم  اـیآ  تفگ : يرگید  هب  ناـشیا  زا  یکی  سپ  دوب ، رـضاح  هنمآ  دزن  دـسا  تنب  همطاـف 

مالّسلا هیلع  بلاط  وبا  هک  دندوب  نخـس  نیا  رد  سپ  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  برغم  قرـشم و  نیب  ام  هک  عطاس  رون  نیا  تفگ : ینیب ؟ یم 
هب دمآ  رد 
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: تفگ ار  وا  بلاط  وبا  درک ، رکذ  ار  رون  نآ  ربخ  همطاف  دیراد ؟ بّجعت  هچ  تفگ : ناشیا 

دوب دهاوخ  دنزرف  نیا  ّیصو  هک  دیـسر  دهاوخ  مه  هب  يدنزرف  وت  زا  تفگ : بلاط  وبا  یلب ، تفگ : مهد ؟ یتراشب  ار  وت  یهاوخ  یم 
«. 1»

لاؤـس وا  زا  دـیبلط ، ار  بلاـط  وـبا  لآ  و  ترـضح ، نآ  تدـالو  متفه  زور  رد  درک  هقیقع  بلاـط  وـبا  هک : تسا  هدرک  تـیاور  ًاـضیا 
نامـسآ و لها  هک  اریز  تفگ : يدرک ؟ ماـن  دـمحا  ار  وا  ارچ  دـنتفگ : تسا ، دـمحا  هقیقع  تفگ : تسا ؟ ماـعط  هچ  نیا  هک  دـندومن 

.درک دنهاوخ  شیاتس  ار  وا  نیمز 

قداص رفعج  ماما  رقاب و  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  دنا  هدرک  تیاور  ربتعم  ياهدنـس  هب  امهنع  هّللا  یـضر  یـسوط  خیـش  ینیلک و  ًاضیا 
فارشا هک  شیرق  سلجم  يوس  هب  دمآ  زور  نآ  رد  باتک  لها  ياملع  زا  یکی  دش  ّدلوتم  لوسر  ترضح  هک  یبش  رد  مالّسلا : هیلع 

نب هبتع  هّیما و  نب  ورمع  یبأ  نب  هزجو  وبا  ماشه و  نب  صاع  هریغم و  ياهرـسپ  دیلو  ماشه و  ناشیا  نایم  رد  و  دـندوب ، رـضاح  ناشیا 
: دنتفگ تسا ؟ هدش  ّدلوتم  يدنزرف  امش  نایم  رد  بشما  ایآ  تفگ : دوب ، هعیبر 

یهایـس هب  هک  يزخ  گنر  هب  هک  دشاب  دیاب  یم  یتمالع  وا  رد  دشاب ، دمحا  شمان  هک  دشاب  هدش  ّدلوتم  يدنزرف  دیاب  یم  تفگ : هن ،
.دیشاب هدشن  علّطم  امش  دشاب و  هدش  دیاش  دوب ، دهاوخ  وا  تسد  رب  دوهی  ًاصوصخ  باتک  لها  كاله  دشاب و  لیام 

درم نآ  سپ  تسا ، هدش  ّدلوتم  ّبلطملا  دبع  نب  هللا  دبع  يارب  يرـسپ  هک  دندینـش  دندرک ، لاؤس  سلجم ، نآ  زا  دندش  قّرفتم  نوچ 
؟ نآ زا  دـعب  ای  میوگب  امـش  هب  نم  هکنآ  زا  شیپ  هک : دیـسرپ  تسا ، هدـش  دـّلوتم  اـم  ناـیم  رد  يرـسپ  یلب  دـنتفگ : دـندرک ، بلط  ار 
وا رب  ات  ار  دوخ  دنزرف  روآ  نوریب  دنتفگ : دنتفر  هنمآ  دزن  هب  نوچ  منک ، رظن  وا  رد  ات  وا  دزن  هب  دـیربب  ارم  سپ  تفگ : رتشیپ ، دـنتفگ :

.مینک رظن 

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

ّلک ّرش  نم 
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.نک مان  دّمحم  ار  وا  دساح »

ار شـشود  تـشپ  درک  رظن  وا  رد  درم  نآ  دروآ  ار  ترــضح  نآ  هـنمآ  نوـچ  منیبـب ، ار  وا  اـت  روآ  نوریب  ار  وا  تـفگ : درم  نآ  سپ 
نوچ ار ، وت  دنزرف  دنادرگ  كرابم  ادخ  دنتفگ : دنداد  هنمآ  هب  دنتفرگ و  ار  ترضح  نآ  سپ  داتفا ، شوهیب  دید  ار  تّوبن  رهم  دوشگ 

هک نآ  هّللا  تسا و  نیا  تماـیق ، اـت  دـش  فرطرب  لیئارـسا  ینب  زا  يربمغیپ  تفگ : ار ؟ وت  دـش  هچ  دـنتفگ : دـمآزاب  شوه  هب  درم  نآ 
برغم قرشم و  لها  هک  دیامنب  امـش  هب  یتوطـس  هک  هّللا  و  تفگ : دندش  داش  وا  ربخ  زا  شیرق  هک  دید  نوچ  دنک ، كاله  ار  ناشیا 

«. 1  » دننک دای 

: هک تفگ  هنمآ  دنا : هدرک  تیاور  ناشیا  ریغ  راونا و  باتک  بحاص  هّللا و  همحر  بوشآ  رهش  نبا 

ار يدیفـس  غرم  مدید  سپ  دش ، بلاغ  نم  رب  یتشهد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هانپ  تلاسر  ترـضح  تدالو  دش  کیدزن  نوچ 
يوب ناشیا  زا  دندش و  لخاد  هک  يدنلب  رد  لخن  دننام  مدید  نانز  سپ  دـش ، لیاز  نم  زا  فوخ  ات  دیـشک  نم  لد  رب  ار  دوخ  لاب  هک 
نخـس هب  هک  مدینـش  یم  نانخـس  دـنتفگ ، یم  نخـس  نم  اب  دـندوب  هدرک  رب  رد  تشهب  نّولم  ياه  هماج  مدینـش و  یم  ربنع  کشم و 

هنمآ يا  ماشایب  دنتفگ : دوب ، اه  هساک  نآ  رد  تشهب  ياهتبرش  و  دیفس ، رولب  زا  دوب  اه  هساک  ناشیا  ياهتسد  رد  و  دوبن ، هیبش  نایمدآ 
.مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصم  دّمحم  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  نیرتهب  هب  ار  وت  داب  تراشب  اهتبرش ، نیا  زا 

هک دیفس  يابید  دننام  يزیچ  مدید  تفرگ ، ورف  ارم  ياپارس  و  دیدرگ ، لعتشم  دوب  میور  رد  هک  يرون  مدیماشایب ، اهتبرش  نآ  زا  سپ 
هک مدید  دنچ  ینادرم  و  ار ، مدرم  نیرتزیزع  دیریگب  تفگ : یم  هک  مدینـش  ار  یفتاه  يادص  دوب ، هدرک  رپ  ار  نامـسآ  نیمز و  نایم 

هتـسب خرـس  توقای  رب  سدنـس  زا  مدید  یملع  مدید و  ار  نیمز  برغم  قرـشم و  دنتـشاد ، تسد  رد  اهقیربا  دندوب و  هداتـسیا  اوه  رد 
.دندوب هتفرگ  ار  نیمز  نامسآ و  نایم  دندوب ، هدرک  بصن  هبعک  ماب  رب  و  دندوب ،

يربا تفگ ، یم  تاجانم  یلاعت  قح  اب  درک  دنلب  نامسآ  يوس  هب  اهتسد  و  داتفا ، هدجس  هب  هبعک  هب  ور  دمآ  نوریب  ترضح  نآ  نوچ 
نآ هکنآ  ات  دمآ  دورف  نامسآ  زا  هک  مدید  دیفس 
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مان و هب  ار  وا  قیالخ  همه  ات  اهایرد  نیمز و  برغم  قرشم و  هب  ار  دّمحم  دینادرگب  هک : درک  ادن  یفتاه  سپ  تفرگ ، ورف  ار  ترضح 
.دنسانشب تروص  تفص و 

دیلک هس  و  دنا ، هدرتسگ  زبس  ریرح  شریز  رد  و  رتدیفس ، ریـش  زا  هدیچیپ  يا  هماج  رد  ار  ترـضح  نآ  مدید  و  دش ، فرطرب  ربا  سپ 
رگید ربا  سپ  .ار  يربمغیپ  يدنمدوس و  ترـصن و  ياهدیلک  تفرگ  دّمحم  هک : تفگ  یم  هدنیوگ  تشاد ، تسد  رد  رت  دـیراورم  زا 

: هک مدینش  رگید  يادن  و  لّوا ، هبترم  زا  هدایز  درک  ناهنپ  نم  هدید  زا  ار  ترضح  نآ  دمآ و 

يافص وا  هب  دینک  اطع  و  ناگدنرد ، ناغرم و  سنا و  ّنج و  نایناحور  رب  ار  وا  دینک  ضرع  و  برغم ، قرشم و  هب  ار  دّمحم  دینادرگب 
مرک و  ییحی ، دـهز  و  دواد ، يادـص  و  بوقعی ، تراشب  و  فسوی ، لاـمج  و  لیعامـسا ، ناـبز  و  میهاربا ، دـلخ  و  حون ، ّتقر  و  مدآ ،

.ار مالّسلا  مهیلع  یسیع 

دّمحم هک : تفگ  یم  هدنیوگ  مدینـش  دنا ، هدـیچیپ  مکحم  رایـسب  و  دراد ، تسد  رد  هک  مدـید  يدیفـس  ریرح  دـش  هدوشگ  ربا  نوچ 
رون و زا  هک  مدـید  رفن  هس  و  دـش ، لـخاد  وا  فّرـصت  رد  هکنآ  رگم  دـنامن  زیچ  چـیه  سپ  تفرگ ، دوخ  فّرـصت  رد  ار  اـیند  عـیمج 
رد و  یکـشم ، هفان  هرقن و  زا  دوب  یقیربا  یکی  تسد  رد  و  دوب ، علاط  ناشیا  يور  زا  دیـشروخ  ایوگ  هک  دـندوب  يا  هبترم  هب  تاـفص 
یم یلئاـق  و  دوب ، بوصنم  يدـیراورم  بناـج  ره  هب  و  تشاد ، بناـج  راـهچ  تشط  نآ  و  زبـس ، دّرمز  زا  دوب  یتـشط  يرگید  تسد 

رد و  تفرگ ، درک و  راـیتخا  ار  هبعک  هک : تفگ  هدـنیوگ  تفرگ ، ار  شناـیم  سپ  ادـخ ، تسود  يا  ریگب  تساـیند  نـیا  هـک : تـفگ 
یم ناریح  ار  اه  هدید  نآ  عاعـش  هک  دروآ  نوریب  نآ  نایم  زا  يرتشگنا  دوشگ و  ار  وا  سپ  هدـیچیپ ، دوب  يدیفـس  ریرح  میـس  تسد 

شقن هک  دز  وا  فـتک  ود  ناـیم  رب  ار  رتـشگنا  نآ  و  دوـب ، قـیربا  رد  هک  یبآ  نآ  هب  تسـش  هـبترم  تـفه  ار  ترـضح  نآ  سپ  درک ،
دوخ لاب  نایم  رد  یتعاس  ار  وا  کی  ره  و  درک ، اـعد  ار  ترـضح  نآ  سپ  تفگ ، وا  باوج  ترـضح  تفگ ، نخـس  وا  اـب  و  تفرگ ،

دش تفتلم  ترضح  نآ  بناج  هب  دش و  هناور  سپ  دوب ، تشهب  نزاخ  ناوضر »  » درک ترضح  نآ  هب  تبـسن  اهنآ  هک  نآ  و  دنتفرگ ،
ایند و تّزع  هیام  يا  ار  وت  داب  تراشب  تفگ : و 
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«. 1  » ترخآ

هبعک هناخ  هک  دید  هاگان  دوب ، هدیباوخ  هبعک  کیدزن  بانج  نآ  تدالو  بش  رد  ّبلطملا  دبع  هک : تسا  هدرک  تیاور  رگید  دنس  هب 
دّمحم راگدرورپ  ربکا  هّللا  تفگ : دـش  تسار  سپ  داتفا ، هدجـس  هب  میهاربا  ماقم  بناـج  هب  دـش و  هدـنک  نیمز  زا  شناـکرا  همه  اـب 

، دـنداتفا رد  ور  رب  دـندیزرلب و  اهتب  سپ  نارفاک ، ساجرا  ناکرـشم و  ساجنا  زا  دـینادرگ  كاپ  ارم  لاحلا  نم  راگدرورپ  یفطـصم ،
رد هک  مدید  دیفـس  يربا  دـندش و  فرـشم  هبعک  بناج  هب  هّکم  ياههوک  دـندش و  عمج  هبعک  يوس  هب  همه  ناغرم  هک  مدـید  هاگان 

.تسا هداتسیا  هنمآ  هرجح  ربارب 

: تفگ رادیب ؟ ای  مباوخ  ایآ  نم  متفگ : مدیود و  هنمآ  هناخ  يوس  هب  سپ  تفگ : ّبلطملا  دبع 

هتفرگ نم  زا  ار  وا  دنچ  یغرم  دش و  ادج  نم  زا  هک  تسا  دـنزرف  نآ  هب  تفگ : دـش ؟ هچ  دوب  وت  یناشیپ  رد  هک  يرون  متفگ : رادـیب ،
هـس ات  تفگ : منیبب ، ات  ارم  دنزرف  روایب  متفگ : تسا ، هدـنکفا  هیاس  نم  رب  وا  تدالو  يارب  ربا  نیا  و  دـنراذگ ، یمن  نم  تسد  هب  دـنا 

، مشک یم  ار  وت  هن  رگا  روآ و  نوریب  ارم  دنزرف  متفگ : مدیـشک و  ار  دوخ  ریـشمش  نم  سپ  ینیبب ، هک  تشاذـگ  دـنهاوخن  ار  وت  زور 
نادـنزرف زا  يدـحا  هک  درگرب  تفگ : دـمآ و  نوریب  يدرم  موش  هرجح  لـخاد  هک  متفر  نوچ  وا ، یناد و  وت  تسا  هرجح  رد  تفگ :

«. 2  » متشگرب مدیزرلب و  دوخ  رب  سپ  دننکب ، ترایز  ار  وا  هکئالم  همه  ات  دنیب  یمن  ار  وا  مدآ 

تـسه گرزب  ینأش  ارم  دنزرف  نیا  تفگ : یم  بلّطملا  دبع  دش ، ّدلوتم  هدـیرب  فان  هدرک و  هنتخ  ترـضح  نآ  تسا : هدرک  تیاور 
«. 3»

رب همه  دندوب  هتشاذگ  هبعک  رب  هک  اهتب  دش  ّدلوتم  ترضح  نآ  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا 
نآ رد  ملاع  عیمج  و  اقوهز » ناک  لطابلا  ّنا  لطابلا  قهز  قحلا و  ءاج   » هک دیـسر  نامـسآ  زا  ادـن  نیا  دـش  ماش  نوچ  دـنداتفا ، رد  ور 

ناطیش دنتفگ ، ادخ  حیبست  دوب  اهنیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  دیدنخ ، دوب  هک  یتخرد  یخولک و  گنس و  ره  دش ، نشور  بش 
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هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  نایملاع  نیرتگرزب  ناگدـنب و  نیرت  یمارگ  قیالخ و  نیرتهب  اهتّما و  نیرتهب  تفگ : یم  تخیرگ و  یم 
«. 1  » تسا مّلس  و 

ترـضح نوچ  هک : مالّـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  جاجتحا  باـتک  رد  همحرلا  هیلع  یـسربط  خـیش 
يوـس هب  ار  تسار  تسد  و  تشاذـگ ، نیمز  رب  ار  پچ  تسد  دـمآ ، نیمز  رب  رداـم  مکـش  زا  مّلـس  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  لوـسر 

يرصب و ياهرصق  هّکم  لها  هک  دش  عطاس  يرون  شکرابم  ناهد  زا  دروآ ، تکرح  هب  دیحوت  هب  ار  دوخ  ياهبل  و  درک ، دنلب  نامسآ 
.دندید ار  نآ  یلاوح  سراف و  رخطصا  دیفس  ياهرصق  ار و  نآ  یحاون  نمی و  خرس  ياهرصق  و  دندید ، ماش  زا  ار  نآ  فارطا 

هدش ثداح  یبیرغ  رما  نیمز  رد  دنتفگ : دندیسرت و  نیطایـش  سنا و  ّنج و  هکنآ  ات  دش  نشور  ایند  ترـضح  نآ  تدالو  بش  رد  و 
هب اه  هراتـس  و  دـندرک ، یم  ادـخ  سیدـقت  حـیبست و  و  جوف ، جوف  دـنتفر  یم  الاب  دـندمآ و  یم  دورف  هک  دـندید  ار  هکئالم  و  تسا ،

.دوب ترضح  نآ  تدالو  تامالع  اهنیا  دنتخیر ، یم  اوه  نایم  رد  دندمآ و  تکرح 

وا و هک  مّیـس  نامـسآ  رد  دوب  یئاج  ار  وا  هک  اریز  هدرک  هدهاشم  هک  بیارغ  نآ  ببـس  هب  دور ، نامـسآ  هب  هک  تساوخ  نیعل  سیلبا 
يارب دندز  باهش  ياهریت  هب  ار  ناشیا  دننک  مولعم  هعقاو  تقیقح  هک  دنتفر  نوچ  هکئالم ، نخـس  هب  دنداد  یم  شوگ  نیطایـش  ریاس 

«. 2  » ترضح نآ  يربمغیپ  تدالو و 

دیزرلب مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هانپ  تلاسر  ترـضح  تداعـسلا  نیرق  تدالو  بش  رد  هک : دنا  هدرک  تیاور  وا  ریغ  هیوباب و  نبا 
ملعا و  دـش ، شوماخ  دـندیتسرپ  یم  هک  سراف  هدکـشتآ  تفر و  ورف  هواس  هچایرد  و  تخیر ، نآ  هرگنک  هدراـهچ  و  يرـسک ، ناویا 

رـشتنم مجع  دالب  رد  دنتـشذگ و  هلجد  زا  هکنآ  ات  ار  یبرع  نابـسا  دندیـشک  یم  دنچ  یبعـص  رتش  هک  دـید  باوخ  رد  سراف  ياملع 
ار دوخ  تلود  ناکرا  ءارما و  تسشن ، دوخ  تخت  رب  تشاذگ و  رـس  رب  جات  دومن  هدهاشم  ار  هبیرغ  لاوحا  نیا  يرـسک  نوچ  دندش ،

رد سپ  .دوب  هدید  هچنآ  هب  داد  ربخ  ار  ناشیا  درک ، عمج 
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ناشیا ملاع  دش ، فعاضم  يرـسک  هودنا  مغ و  سپ  سراف ، هدکـشتآ  ندش  شوماخ  ربخ  رب  لمتـشم  دیـسر  يا  همان  لاح  نیا  يانثا 
دیاب یم  تفگ : تسیچ ؟ شریبعت  باوخ  نیا  تفگ : درک ، لقن  ار  دوخ  باوخ  و  ما ، هدـید  یبیرغ  باوخ  زین  نم  هاشداپ ! يا  تفگ :

.دشاب هدش  عقاو  برغم  هیحان  رد  يا  هثداح 

مهاوخ یم  هک  تسرف  نم  يوس  هب  ار  برع  ياملع  زا  یملاـع  هک  تشون  برع  هاـشداپ  رذـنملا  نب  ناـمعن  هب  يا  هماـن  يرـسک  سپ 
وا هب  ار  عیاقو  دش  رضاح  نوچ  داتسرف ، ار  یناسغ  ورمع  نب  حیسملا  دبع  دیسر  نامعن  هب  همان  نوچ  منک ، لاؤس  وا  زا  یـضماغ  هلأسم 

ریبعت دشاب  یم  ماش  رد  هک  حیطـس  نم  يولاخ  نکیل  تسین و  هعقاو  نیا  رارـسا  باوخ و  نیا  ملع  ارم  تفگ : حیـسملا  دبع  درک ، لقن 
.روایب ربخ  نم  يارب  نک و  لاؤس  وا  زا  ورب  تفگ : يرسک  دناد ، یم  ار  بیارغ  نیا 

دناوخ دنچ  يرعـش  سپ  دینـشن ، باوج  درک  مالـس  دوب ، هدش  توم  رب  فرـشم  وا  دش  رـضاح  حیطـس  سلجم  هب  حیـسملا  دبع  نوچ 
نوچ حیطـس  مدیماان ، باوج  زا  نونکا  ما ، هدیـشک  رایـسب  بعت  و  یگرزب ، دزن  زا  یلاؤس  يارب  ما  هدمآ  رود  هار  زا  هکنآ  رب  لمتـشم 
هدمآ حیطس  يوس  هب  يا  هدومن  لحارم  یط  يا  هدش  راوس  يرتش  رب  حیـسملا  دبع  تفگ : دوشگ  ار  دوخ  ياه  هدید  دینـش  ار  وا  رعش 
یفتنم و  ناویا ، ندیزرل  يارب  ناساس  ینب  هاشداپ  تسا  هداتسرف  ار  وا  حیرـض ، هب  ددرگ  لقتنم  هک  تسا  کیدزن  هک  یماگنه  رد  يا ،
توالت دوش  رایـسب  هک  یتقو  حیـسملا ! دـبع  يا  هواس ، هچایرد  ندـش  کـشخ  و  ناـشیا ، ياـملع  ملعا  ندـید  باوخ  و  نارین ، ندـش 
کـشخ هواس  هریحب  و  دوش ، بآرپ  هوامـس  هناخدور  و  دـشاب ، هتـشاد  تسد  رد  یکچوک  ياصع  و  يربمغیپ ، دوش  ثوعبم  و  نآرق ،
دنهاوخ یهاشداپ  تسا ، هتخیر  هک  يرسک  رصق  ياه  هرگنک  ددع  هب  و  دور ، رد  هب  ناشیا  کلم  فّرصت  زا  مجع  ماش و  کلم  دوش ،

.دوش یم  عقاو  هّتبلا  تسا  یندش  هچ  ره  دش ، دهاوخ  لیاز  ناشیا  یهاشداپ  نآ  زا  دعب  درک ،

نانخـس دـیناسر و  مجع  هاشداپ  هب  ار  دوخ  مامت  تعرـس  هب  دـش و  راوس  حیـسملا  دـبع  سپ  درک ، عادو  ار  یناـف  راد  تفگ و  ار  نیا 
یهاشداپ ام  رفن  هدراهچ  تفگ : يرسک  درک ، لقن  ار  حیطس 
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نامثع تراما  ات  ناشیا  یقاب  دـندش و  ضرقنم  لاـس  راـهچ  تّدـم  رد  ناـشیا  سک  هد  سپ  تشذـگ ، دـهاوخ  يرایـسب  ناـمز  دـننک 
زا هدایز  نآ  و  دنام ، هدنز  ساون  وذ  یهاشداپ  نامز  ات  دوب و  هدش  ّدلوتم  مرعلا  لیس  رد  حیطـس  دندش ؛ لصأتـسم  دندرک و  یهاشداپ 

«. 1  » هدایز ای  تسا  لاس  یس  ینرق  ره  هک  دوب  نرق  یس 

: تفگ حیطس ، لاوحا  زا  دندیسرپ  ساّبع  نبا  زا  هک : تسا  هدرک  تیاور  يدنوار  بطق 

یم هک  اـجکره  هب  و  دنتـشاذگ ، یم  اـمرخ  تخرد  ياـه  هدـیرج  يور  رب  ار  وا  هک  اـهنت  یتـشوگ  دوب  هدرک  قـلخ  ار  وا  یلاـعت  قـح 
یم ار  وا  ندرگ  هربـنچ  اـت  اـهاپ  زا  و  ندرگ ، رـس و  زا  ریغ  هب  دوبن  وا  ندـب  رد  بصع  ناوختـسا و  چـیه  دـندرک ، یم  لـقن  دنتـساوخ 
هّکم هب  ار  وا  هک  دنتـساوخ  نوچ  وا ، نابز  زا  ریغ  هب  درک  یمن  تکرح  وا  زا  يوضع  چـیه  و  دـنچیپ ، یم  ار  هماـج  هکناـنچ  دـندیچیپ 

دـندمآ و وا  دزن  شیرق  زا  رفن  راـهچ  سپ  دـندروآ ، هّکم  هـب  دـنتخادنا و  وا  يور  رب  ار  وا  دـنتفاب و  لـخن  هدـیرج  زا  يربـنچ  دـنروآ 
زا دعب  ام و  نامز  رد  هچنآ  هب  ار  ام  هد  ربخ  سپ  وت ، ملع  روفو  زا  تسا  هدیسر  ام  هب  هچنآ  ببس  هب  میا  هدمآ  وت  ترایز  هب  ام  دنتفگ :

.دوب دهاوخ  ام 

بلط ار  ملع  عاوـنا  هک  دیـسر  دـنهاوخ  مه  یهورگ  امـش  بقع  زا  و  تـسین ، مـهف  مـلع و  امـش  دزن  برع ! هورگ  يا  تـفگ : حـیطس 
تعامج هچ  حیطس ! يا  دنتفگ : درک ، دنهاوخ  بلط  اهتمینغ  و  تشک ، دنهاوخ  ار  مجع  و  تسکش ، دنهاوخ  ار  اهتب  و  درک ، دنهاوخ 

هب ار  نامحر  دـنوادخ  هک  دیـسر  دـنهاوخ  مه  هب  نادـنزرف  امـش  بقع  زا  ناکرا  بحاص  هناـخ  ّقح  هب  تفگ : ناـشیا ؟ دوب  دـنهاوخ 
لـسن زا  تفگ : دوب ؟ دـنهاوخ  هک  لسن  زا  هک : دندیـسرپ  درک ، دـنهاوخ  ناتب  ناطیـش و  تداـبع  كرت  دـیتسرپ و  دـنهاوخ  یگناـگی 

: دنتفگ فانم ، دبع  فارشا  نیرت  فیرش 

تیاده و  دلب ، نیا  زا  رگم  دمآ  دهاوخن  نوریب  دـبا  ات  تسا  یقاب  هک  يدـنوادخ  قح  هب  تفگ : دـمآ ؟ دـنهاوخ  نوریب  دـلب  مادـک  زا 
«. 2  » حالف يزوریف و  هب  ار  هناگی  دنوادخ  درک  دهاوخ  تدابع  و  حالص ، دشر و  هار  هب  ار  مدرم  درک  دهاوخ 
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دوب هتسب  هلجد  رب  يّدس  مجع  هاشداپ  يرسک  هک : هبنم  نب  بهو  زا  دوخ  دنس  هب  تسا  هدرک  تیاور  هنع  هّللا  یضر  سوواط  نبا  دّیس 
وا ناوید  سلجم  نآ  و  دوب ، هدیدن  انب  نآ  دننام  یسک  هک  دوب  هتخاس  دوخ  يارب  اجنآ  رد  یقاط  هدرک و  جرخ  نآ  رد  يرایسب  لام  و 
یم رـضاح  وا  سلجم  رد  نامّجنم  نانهاک و  نارحاـس و  زا  رفن  تصـش  دصیـس و  تسـشن و  یم  تخت  رب  دیـشوپ و  یم  جاـت  هک  دوب 

رد و  دوب ، هداتـسرف  وا  يارب  نمی  مکاح  ناذاب »  » دنتفگ و یم  بیاس »  » ار وا  هک  برع  نامّجنم  زا  دوب  يدرم  ناشیا  نایم  رد  و  دندش ،
ّرفم و زا  دـیبلط ، یم  ار  دوخ  نامّجنم  نارحاس و  نانهاک و  دـمآ  یم  شیپ  ار  هاـشداپ  هک  يرما  ره  درک ، یم  مک  اـطخ  دوخ  ماـکحا 

.دومن یم  لاؤس  وا  زا  رما  نآ  هراچ 

زا شکلم  قاط  هک  دید  تساخرب  یحبص  دش - ثوعبم  یتیاور  هب  و  دش - ّدلوتم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نوچ 
، تسکـش مه  رد  نم  یهاشداپ  تفگ : تسا ، هدـیدرگ  يراج  بآ  شرـصق  رب  و  تسا ، هدـش  هتخیر  هلجد  رد  تسا و  هتـسکش  نایم 
ار هثداح  نیا  ببس  دیئامن  صّحفت  دینک و  يرکف  تفگ : درک  لقن  ناشیا  هب  ار  هعقاو  دیبلط  ار  نانهاک  نامّجنم و  دش ، نوزحم  رایسب 

.دینک نایب  نم  يارب 

شناد ياههار  و  دشن ، رهاظ  ناشیا  رب  يزیچ  دندومن  لّمأت  دندرک و  رکف  هار  ره  زا  دندمآ  نوریب  نوچ  دوب ، اهنآ  نایم  رد  زین  بیاس 
نامّجنم ماکحا  و  نانهاک ، تناهک  و  نارحاـس ، رحـس  هک  دـندید  دـنتفای ، دودـسم  دوخ  رب  نآ  ریغ  موجن و  تناـهک و  هار  زا  ار  دوخ 

زاجح تهج  زا  هک  دید  یقرب  هاگان  دوب ، هدنام  ناریح  لاح  نآ  رد  و  دوب ، هتـسشن  یلت  يور  رب  بش  نآ  رد  بیاس  تسا ، هدش  لطاب 
: تفگ دمآ و  شرظن  هب  يزبس  غاب  هاگان  دوخ  ياپ  ریز  هب  درک  رظن  دش  حبـص  نوچ  دیـسر ، قرـشم  هب  ات  درک  زاورپ  دـیدرگ و  عمال 

ببـس هب  نیمز  و  دسرب ، قرـشم  هب  وا  یهاشداپ  هک  دش  دهاوخ  رهاظ  یهاشداپ  زاجح  فرط  زا  هک  تسا  نآ  منیب  یم  هچنآ  ياضتقم 
.یهاشداپ ره  نامز  زا  هدایز  دوش  نادابآ  نآ 

ملع ياههار  ندش  دودسم  ام و  ياهتناهک  اهرحـس و  ندش  لطاب  هک  میناد  یم  دنتفگ : دنتـسشن  رگیدـکی  اب  نامّجنم  نانهاک و  نوچ 
نیا یهاشداپ  و  دـش ، دـهاوخ  اـی  تسا  هدـش  ثوعبم  هک  دـشاب  يربمغیپ  يارب  دـیاب  یم  ینامـسآ ، رما  ثودـح  يارب  رگم  تسین  اـم 

وا ببس  هب  كولم 
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رگید یتهج  زا  ات  میئامن  افخا  وا  زا  ار  نیا  هک  دیاب  تشک ، دهاوخ  ار  ام  میئوگب  يرـسک  هب  ار  مکح  نیا  رگا  و  دش ، دهاوخ  فرطرب 
.دوش عیاش 

زا دنا  هتـشاذگ  نآ  رد  ار  وت  رـصق  هلجد و  ّدـس  يانب  هک  یتعاس  هک  میتفای  نانچ  میدرک  رظن  ام  دـنتفگ : يرـسک  دزن  هب  دـندمآ  سپ 
نآ رد  درک و  رایتخا  یکین  تعاـس  دـیاب  دـش ، بارخ  نینچ  ببـس  نیا  هب  باـسح ، رد  دـنا  هدرک  طـلغ  تسا ، هدوب  یـسحن  تعاـس 

.دوشن نینچ  ات  درک  انب  تعاس 

نآ رد  باسح  یب  لام  دـندرک ، مامت  هام  تشه  تّدـم  رد  و  دـندرک ، انب  ار  هلجد  ّدـس  تعاس  نآ  رد  و  دـندرک ، رایتخا  یتعاس  سپ 
دوخ رود  رب  نیحایر  عاونا  درتسگ ، نّولم  ياهـشرف  تسـشن و  رـصق  ماب  رب  دـندرک ، رایتخا  یتعاس  دـندش  غراـف  نوچ  دـندرک ، جرخ 

كدنا هک  دـندروآ  نوریب  ار  وا  بآ  زا  یتقو  تفر ، ورف  بآ  هب  تسکـش و  مه  رد  شرـصق  ساسا  تسـشن  تسرد  نوچ  تشاذـگ ،
دوخ بّرقم  ار  امـش  نم  تفگ : دز ، ندرگ  ار  ناشیا  رفن  دـص  هب  بیرق  درک  عمج  ار  نانهاک  نامّجنم و  سپ  دوب ، هدـنام  وا  زا  یقمر 

.دیهد یم  بیرف  ارم  دینک و  یم  يزاب  نم  اب  امش  مهد و  یم  امش  هب  ناوارف  لاوما  ما و  هدینادرگ 

رب و  مینک ، یم  رگید  باسح  نونکا  دـندوب ، هدرک  اطخ  ام  زا  شیپ  هچنانچ  میدرک  اطخ  باسح  رد  زین  ام  هاشداپ ! يا  دـنتفگ : ناشیا 
تأرج دیناسر ، مامتا  هب  ار  رصق  رگید  راب  درک ، جرخ  باسح  یب  لاوما  رگید  هام  تشه  سپ  میراذگ ، یم  ار  رصق  يانب  باسح  نآ 
هدنام وا  زا  یقمر  كدنا  دش ، قرغ  يرسک  تسشن ، بآ  هب  تسکش و  مه  رد  رصق  زاب  دش ، رصق  لخاد  هراوس  دریگ ، رارق  هک  درکن 

.دندروآ نوریب  ار  وا  هک  دوب 

ياپ ریز  رد  ار  امـش  مروآ و  یم  نوریب  ار  امـش  فاتکا  مشک و  یم  ار  امـش  همه  تفگ : دومن و  رایـسب  دـیدهت  دـیبلط  ار  ناـشیا  سپ 
هعقاو نیا  نوچ  میئوگ ، یم  تسار  هبترم  نیا  رد  کلملا ! اهّیا  دنتفگ : دیئوگن ، تسار  نم  هب  ار  هعقاو  نیا  ّرـس  رگا  مزادـنا  یم  نالیف 

ثداـح ببـس  هب  هک  میتـسناد  میتفاـی ، دودـسم  ار  دوخ  ملع  باوبا  میدرک ، دوخ  راـک  رد  رظن  اـم  زا  کـی  ره  يدرک ، رکذ  ار  هلیاـه 
هب ندش  هتشک  فوخ  زا  و  دوش ، ثوعبم  نیا  زا  دعب  ای  دشاب  هدش  ثوعبم  يربمغیپ  دیاب  یم  تسا ، هداد  ور  هبیرغ  روما  نیا  ینامـسآ 

: تفگ دومن ، میتسناوتن  رما  نیا  راهظا  وت 
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«. 1  » تشگرب تشادرب و  رصق  يانب  ناشیا و  زا  تسد  سپ  منکب ، دوخ  راک  هراچ  نم  ات  دیئوگب  لّوا  تسیاب  امش  رب  ياو 
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سدق ملاع  هب  ترضح  نآ  لاحترا  کیدزن  هک  یعیاقو  ریاس  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تّیـصو  نایب  رد  مراهچ  لصف 
دش عقاو 

، دومن تعجارم  عادولا  هّجح  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نوچ  هک : دنا  هدرک  تیاور  یـسربط  خیـش  دیفم و  خیش 
هنتف زا  ار  ناشیا  دناوخ ، یم  هبطخ  ناشیا  نایم  رد  هتـسویپ  تسا ، هدش  کیدزن  اقب  ملاع  هب  وا  تلحر  هک  دـش  مولعم  ترـضح  نآ  رب 

رب وا  هقیرط  ّتنـس و  زا  تسد  هک  ار  ناشیا  دومرف  یم  ّتیـصو  و  دومن ، یم  رذـح  دوخ  ياـه  هدومرف  تفلاـخم  دوخ و  زا  دـعب  ياـه 
ناشیا تعباتم  تسارح و  ترـصن و  و  تعاطا ، هب  وا  تیب  لها  ترتع و  هب  دنوش  کّسمتم  و  دننکن ، یهلا  نید  رد  تعدب  و  دـنرادن ،

.ندش دترم  ندش و  فلتخم  زا  ار  ناشیا  درک  یم  عنم  و  دنناد ، مزال  دوخ  رب  ار 

مهاوخ لاؤس  امش  زا  دش ، دیهاوخ  دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رد  امـش  و  مور ، یم  امـش  زا  شیپ  نم  ساّنلا  اهّیا  هک : دومرف  یم  رّرکم 
هک دـینک  رظن  دـننم ، تیب  لها  هک  ترتع  و  ادـخ ، باتک  متـشاذگ : امـش  ناـیم  رد  هک  گرزب  نارگ  زیچ  ود  اـب  دـیدرک  هچ  هک  درک 
مه زا  زیچ  ود  نیا  هک  تسا  هداد  ربـخ  ارم  ریبـخ  فیطل  دـنوادخ  هک  یتـسرد  هب  زیچ ، ود  نیا  رد  درک  دـیهاوخ  نم  تفـالخ  هنوگچ 

سپ مور ، یم  مراذـگ و  یم  امـش  ناـیم  رد  ار  زیچ  ود  نیا  هک  یتـسرد  هب  دـنوش ، دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رد  اـت  دـنوش  یمن  ادـج 
میلعت يزیچ  و  دش ، دیهاوخ  كاله  هک  ناشیا  ّقح  رد  دینکم  ریـصقت  ناشیا و  زا  دیوشم  هدنکارپ  نم و  تیب  لها  رب  دـیریگم  تقبس 

رفاک دیدرگرب و  نید  زا  نم  زا  دعب  هک  ار  امش  مبای  یم  نینچ  امش ، زا  دنرتاناد  ناشیا  هک  یتسرد  هب  دینکم ، ناشیا 
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، تّدش تعرس و  یناوارف و  رد  لیس  دننام  يرکشل  رد  ار  یلع  اب  نم  دینک  تاقالم  سپ  دیشکب ، رگیدکی  يور  هب  اهریشمش  دیوش و 
لیزنت رب  مدرک  لاتق  هچنانچ  نآرق  لیوأت  رب  درک  دهاوخ  لاتق  و  تسا ، نم  ّیصو  ردارب و  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هک  دینادب 

.دومرف یم  دّدعتم  سلاجم  رد  نانخس  باب  نیا  زا  نآرق ،

هباحـص رثکا  اب  هک  ار  وا  درک  رما  داد ، بیترت  وا  يارب  ناشیا  ریغ  هنتف و  لها  ناقفانم و  زا  يرکـشل  درک و  ریما  ار  دیز  نب  هماسا  سپ 
دوب نآ  رکشل  نیا  نداتسرف  زا  ترضح  ضرغ  و  دوب ، هدش  دیهش  اجنآ  رد  شردپ  هک  یعـضوم  نآ  هب  مور  دالب  يوس  هب  دور  نوریب 

نآ رب  تفالخ  رما  اـت  دـنکن  هعزاـنم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  اـب  یـسک  دوش و  یلاـخ  ناـقفانم  هنتف و  لـها  زا  هنیدـم  هک 
اجنآ رد  هک  دومرف  مکح  داتـسرف و  برح  هب  ار  هماسا  نتفر و  نوریب  رد  دومرف  یم  رایـسب  هغلابم  ار  مدرم  و  ددرگ ، رقتـسم  ترـضح 

رید زا  دومرف  یم  رذح  ار  ناشیا  و  دننک ، نوریب  ار  مدرم  هک  دومرف  رّرقم  ار  یعمج  و  دـنوش ، عمج  وا  رـس  رب  رکـشل  ات  دـیامن  فّقوت 
.نتفر

ار تلاح  نآ  نوچ  دیدرگ ، لصاو  یهلا  تمحر  راوج  هب  ضرم  نآ  هب  هک  دش  يراط  یضرم  ار  ترضح  نآ  لاح  نآ  يانثا  رد  سپ 
؛ دـندمآ نوریب  وا  یپ  زا  هباحـص  رثـکا  دـیدرگ ، عیقب  هّجوتم  تفرگ و  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تسد  دومن ، هدـهاشم 

لها يا  مکیلع  مالّسلا  تفگ : دیسر ، عیقب  هب  نوچ  عیقب ، ناگدرم  يارب  منک  رافغتسا  هک  تسا  هدرک  رما  ارم  یلاعت  قح  هک : دندومرف 
یتسرد هب  تسا ، شیپ  رد  ار  مدرم  هک  یئاهتنحم  زا  دیا  هتفای  تاجن  نآ و  رد  دیا  هدرک  حبص  هک  یتلاح  نآ  ار  امـش  داب  اراوگ  روبق ،

.رات بش  ياه  هراپ  دننام  رایسب  ياهتنحم  مدرم  يوس  هب  تسا  هدرک  ور  هک 

لیئربج دومرف : مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يوس  هب  دروآ  ور  و  دومن ، عیقب  لها  يارب  شزرمآ  بلط  داتـسیا و  یتّدـم  سپ 
نآ يارب  نیا  هک  مراد  ناـمگ  نینچ  دومن ، ضرع  هبترم  ود  لاـس  نیا  رد  و  درک ، یم  ضرع  نم  رب  هبترم  کـی  ار  نآرق  لاـس  ره  رد 

.تسا هدش  کیدزن  نم  تافو  هک  تسا 

رایتخا نم  تشهب ، ای  نآ  رد  ندوب  دـّلخم  ایند و  ياه  هنازخ  نایم  رب  دـینادرگ  ّریخم  ارم  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  یلع  ای  دومرف : سپ 
ارم تروع  مریمب  نوچ  مدرک ، دوخ  راگدرورپ  ياقل 
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.دوش یم  روک  دنک  رظن  نم  تروع  هب  هک  ره  هک  ناشوپب 

، هتسب كرابم  رس  رب  هباصع  دمآ  رد  دجـسم  هب  زور  هس  زا  دعب  دش ، دیدش  ترـضح  نآ  ضرم  و  دومن ، تعجارم  دوخ  لزنم  هب  سپ 
تفر ـالاب  ربـنم  رب  هکنآ  اـت  دوب  هدومرف  هیکت  ساـّبع  نب  لـضف  شود  رب  پچ  تسد  هب  و  نینمؤـملا ، ریما  شود  رب  تسار  تسد  هب  و 
هدعو دیایب  دشاب  يا  هدعو  نم  دزن  ار  هک  ره  موش ، بیاغ  امش  نایم  زا  نم  هک  تسا  هدش  کیدزن  مدرم ! هورگ  يا  دومرف : تسـشن و 

ادخ و هنایم  تسین  مدرم ! هورگ  يا  دـیامن ، دوخ  نید  يافیتسا  دـنادرگ و  رادربخ  ارم  دـشاب  یـضرق  نم  رب  ار  هک  ره  دریگب ، ار  دوخ 
.ادخ تعاط  هب  لمع  رگم  ددرگ  رود  وا  زا  يّرش  ای  دبایب  يریخ  نآ  ببس  هب  هک  يا  هلیسو  يدحا  هنایم 

هب ادخ  تعاط  یب  هک  يا  هدننک  وزرآ  دنکن  وزرآ  و  مدرگ ، یم  راگتسر  لمع  یب  نم  هک  يا  هدننک  يوعد  دنکن  يوعد  ساّنلا ! اهّیا 
وکین لمع  رگم  یهلا  باذع  زا  دهد  یمن  تاجن  هک  تسا  هداتسرف  قلخ  هب  قح  هب  ارم  هک  يدنوادخ  نآ  ّقح  هب  مسر ، یم  وا  ياضر 

؟ ار وت  تلاسر  مدیناسر  ایآ  ادنوادخ  مور ، یم  مّنهج  هب  هنیآره  منک  تیصعم  نم  رگا  و  یلاعت ، قح  تمحر  ای 

هـشیاع سپ  دنام ، اجنآ  رد  زور  ود  ای  زور  کی  تشگرب ، هملـس  ّما  هناخ  هب  درک و  ادا  یکبـس  زامن  مدرم  اب  دمآ و  دورف  ربنم  زا  سپ 
ضرم تفر  هشیاع  هناخ  هب  نوچ  درب ، دوخ  هناخ  هب  ار  ترضح  نآ  درک  سامتلا  دمآ و  ترضح  دزن  هب  درک و  یـضار  ار  رگید  نانز 

ار زامن  يادن  لالب  نوچ  دوب ، سدق  ملاع  هّجوتم  ترـضح  تقو  نآ  رد  دمآ ، حبـص  زامن  ماگنه  لالب  سپ  دش ، دیدش  ترـضح  نآ 
اب هک  دیئوگب  ار  رمع  هک : تفگ  هصفح  و  دنک ، زامن  مدرم  اب  هک  دیئوگب  ار  رکب  وبأ  هک : تفگ  هشیاع  سپ  دـش ، علّطم  ترـضح  داد 
هک دیرادرب  نانخس  نیا  زا  تسد  هک : دومرف  تسناد ، ار  ناشیا  دساف  ضرغ  دینش و  ار  ناشیا  يادص  نوچ  ترضح  دنک ، زامن  مدرم 

.دننک هارمگ  دنتساوخ  یم  ار  فسوی  هک  دینام  یم  ینانز  هب  امش 

هک تفاـی  هصفح  هشیاـع و  نانخـس  زا  تقو  نیا  رد  دـنور ، نوریب  هماـسا  رکـشل  اـب  رمع  رکب و  وبأ  هک  دوب  هدرک  رما  ترـضح  نوچ 
مدرم اب  رمع  ای  رکب  وبأ  ادابم  هک  تساخرب  ضرم  تّدش  نآ  اب  دش و  نیگمغ  رایـسب  دنا ، هتـشگرب  هنیدـم  هب  داسف  هنتف و  يارب  ناشیا 

تیاهن اب  تخادنا ، ساّبع  نب  لضف  نینمؤملا و  ریما  شود  رب  تسد  دوش ، مدرم  ههبش  ثعاب  نیا  هک  دننک  زامن 
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تسا هدرک  تقبس  رکب  وبأ  هک  دید  دیسر  بارحم  کیدزن  نوچ  دمآ ، رد  دجـسم  هب  ات  دیـشک  یم  ار  دوخ  ياهیاپ  یناوتان  فعض و 
، تسیاب سپ  هک  درک  هراشا  دوخ  كرابم  تسد  هب  سپ  تسا ، هدرک  عورـش  زامن  هب  و  هداتـسیا ، ترـضح  نآ  ياج  هب  بارحم  رد  و 

.دوب هدرک  رکب  وبأ  هچنآ  هب  درکن  انتعا  تفرگ و  رس  زا  ار  زامن  درک ، ادا  هتسشن  ار  زامن  مدرم  اب  تسشن  دش و  بارحم  لخاد  دوخ 

رکـشل اب  امـش  هک  متفگن  نم  هک : دومرف  دیبلط  ار  ناناملـسم  زا  یتعامج  رمع و  رکب و  وبأ  تشگرب ، هناخ  هب  تفگ  زامن  مالـس  نوچ 
متفر نوریب  نم  تفگ : رکب  وبأ  دیدرکن ؟ تعاطا  ارم  رما  ارچ  سپ  هک : دومرف  یتفگ ، هّللا  لوسر  ای  یلب  دـنتفگ : دـیور ؟ نوریب  هماسا 

هک متساوخن  هکنآ  يارب  متشگرب  متفر و  نوریب  نم  هّللا  لوسر  ای  تفگ : رمع  و  منک ، هزات  وت  اب  ار  دوخ  دهع  هکنآ  يارب  متـشگرب  و 
.مسرپب نارگید  زا  ار  وت  يرامیب  ربخ 

دنک تنعل  ادخ  هماسا ، رکشل  اب  دیور  نوریب  و  ار ، هماسا  رکشل  دینک  هناور  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  سپ 
زا و  نتشگرب ، دجـسم و  هب  نتفر  بعت  زا  دش  شوهدم  دومرف و  ار  نخـس  نیا  هبترم  هس  هماسا ، رکـشل  زا  دیامن  فّلخت  هک  ار  یـسک 

دساف ياهتّین  زا  تسناد  و  ناقفانم ، هدیدنسپان  راوطا  زا  دومن  هدهاشم  هچنآ  ببس  هب  ار  ترـضح  نآ  دش  ضراع  هک  یهودنا  نزح و 
.ناشیا

ناـنز نادرم و  زا  نویـش  و  دـش ، دـنلب  ترـضح  نآ  نادـنزرف  ناـنز و  زا  هحوـن  هیرگ و  يادـص  و  دنتـسیرگ ، رایـسب  ناناملـسم  سپ 
فتک یتاود و  نم  يارب  زا  دیروایب  هک : دومرف  درک  رظن  ناشیا  يوس  هب  دوشگ و  كرابم  مشچ  ترـضح  سپ  تساخرب ، ناناملـسم 

.زگره دیوشن  هارمگ  هک  يا  همان  امش  يارب  زا  مسیونب  ات  يدنفسوگ 

وا رب  يراـمیب  و  دـیوگ ، یم  نایذـه  درم  نیا  هک  درگرب  تفگ : رمع  درواـیب ، ار  فـتک  تاود و  هک  تساـخرب  هباحـص  زا  یکی  سپ 
رمع لوق  لوق  دـنتفگ : یـضعب  دـندوب ، هناخ  نآ  رد  هک  اهنآ  دـندرک  فالتخا  سپ  تسا ؛ سب  ادـخ  باتک  ار  ام  تسا ، هدـش  بلاـغ 

تفلاخم هنوگچ  یلاـح  نینچ  رد  دـنتفگ : و  تسا ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  لوق  لوق  هک : دـنتفگ  یـضعب  و  تسا ،
؟ دشاب اور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترضح 
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ارم مدینـش  امـش  زا  نم  هک  نانخـس  نیا  زا  دـعب  دومرف : هّللا ؟ لوسر  ای  يدرک  بلط  هچنآ  میروایب  اـیآ  هک : دندیـسرپ  رگید  راـب  سپ 
دنتساخرب ناشیا  دینادرگن ؛ ناشیا  زا  ور  دینک و  كولس  نم  تیب  لها  اب  هک  ار  امـش  منک  یم  ّتیـصو  نکیل  و  تسین ، نآ  هب  یتجاح 

«. 1»

قرط هب  تسا  روکذم  ّتنس  لها  هربتعم  بتک  ریاس  و  « 3  » ملسم و  « 2  » يراخب حیحص  رد  ملق  تاود و  ثیدح  نیا  هک : دیوگ  ّفلؤم 
یم و  درک ، رت  ار  دجـسم  هزیرگنـس  شا  هدید  بآ  هک  ردق  نآ  تسیرگ  وا  هک  ساّبع  نبا  زا  ناشیا  دنا  هدرک  تیاور  نینچ  هدّدـعتم ،

دیروایب تفگ : دش و  دیدش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  درد  هک  يزور  هبنـشجنپ ، زور  هچ  هبنـشجنپ و  زور  هک : تفگ 
عازن هک  دوبن  راوازس  و  نیا ، رد  دندرک  عازن  سپ  زگره ، نآ  زا  دعب  دیوشن  هارمگ  هک  یباتک  امـش  يارب  زا  مسیونب  ات  یفتک  یتاود و 

دزن تسا ، هدش  بلاغ  وا  رب  درد  تفگ : رگید  یتیاور  هب  دیوگ ، یم  نایذـه  ادـخ  لوسر  تفگ : رمع  دوخ ، ربمغیپ  روضح  رد  دـننک 
: دنتفگ یـضعب  دندرک ، همـصاخم  رگیدکی  اب  هناخ و  نآ  لها  دـندرک  فالتخا  سپ  ادـخ ، باتک  ار  ام  تسا  سب  تسه ، نآرق  امش 

لوق هک : دنتفگ  یـضعب  دیوشن ، هارمگ  نآ  زا  دعب  هک  یباتک  امـش  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دسیونب  ات  دیروایب 
.نم شیپ  زا  دیزیخرب  دومرف : دش و  گنتلد  ترضح ، نآ  دزن  دش  رایسب  فالتخا  دش و  دنلب  اهزاوآ  نوچ  تسا ، رمع  لوق 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نایم  دندش  عنام  هک  دوب  نآ  اهتبیـصم  نیرتدب  تبیـصم و  هک  یتسرد  هب  تفگ : یم  ساّبع  نبا  سپ 
«. 4  » دندرک دنلب  هک  اهزاوآ  دندومن و  هک  یفالتخا  ببس  هب  دسیونب ، ناشیا  يارب  زا  ار  باتک  نآ  هکنآ  نایم  مّلس و  و 

رفک رمع و  رفک  رد  دنک  کش  هک  تسه  نآ  لاجم  ار  لقاع  چیه  دـنا  هدرک  تیاور  هّماع  همه  هک  ثیدـح  نیا  زا  دـعب  ایآ  زیزع ! يا 
یم اهنعط  وا  رب  مدرم  دوش ، وا  ّتیـصو  عنام  یـسک  دنک ، ّتیـصو  هک  دهاوخ  یفاّلع  ای  یلاّقب  رگا  دـناد ، ناملـسم  ار  رمع  هک  یـسک 

وا عنام  یـسک  دشاب و  نآ  رد  تّما  عیمج  حالـص  هک  دنک  یتّیـصو  دهاوخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هاگره  دـننک ،
هنوگچ دهد ، ترضح  نآ  هب  نایذه  تبسن  دنک و  هدرزآ  ار  ترضح  نآ  یلاح  نانچ  رد  دوش ،
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دیوگ یمن  نخس  ینعی : « 1  » یحُوی ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو  دیامرف : یم  یلاعت  قح  هکنآ  لاح  و  وا ؟ لاح  دوب  دـهاوخ 
دننک یم  رازآ  هک  اهنآ  دیامرف : یم  و  دوش ؛ یم  هداتسرف  وا  هب  هک  یحو  رگم  وا  نخس  تسین  دوخ و  سفن  شهاوخ  زا  ترـضح  نآ 

.ترخآ ایند و  رد  ار  ناشیا  تسا  هدرک  تنعل  ادخ  ار  وا  لوسر  ادخ و 

تسا هدش  وا  نتفر  کیدزن  هک  دنبایب  نوچ  ار  ینابرهم  تقفـش و  يراوگرزب و  نآ  هب  ربمغیپ  هک  دشاب  یم  رتدب  نیا  زا  رازآ  مادک  و 
هماسا رکـشل  اب  هک  دیوگ  دـنچ  ره  دـنرادرب ، وا  تعاط  زا  تسد  دـننک و  رهاظ  ار  دوخ  ياه  هنیک  تسین ، رّوصتم  وا  زا  یتعفنم  رگید 
تفالخ رما  ادابم  هکنآ  يارب  دننکن ، تعاطا  مسیونب  همان  ّتیـصو  هک  دیروایب  ملق  تاود و  هک  دیامرف  و  دـندربن ، نامرف  دـیور  نوریب 

زا ار  وا  ماقتنا  ترـضح  نآ  زا  دعب  هک  تسا  نآ  ناشیا  ضرغ  هک  دناد  ترـضح  لاوحا  همه  رد  دنادرگ ، رت  حضاو  ار  نینمؤملا  ریما 
فّقوت ناـشیا  نعل  رد  هک  ره  دـناد و  ناملـسم  ار  ناـشیا  هک  ره  هب  و  داـب ، ناـشیا  رب  لوسر  ادـخ و  تنعل  سپ  دنـشکب ، وا  تیب  لـها 

.یلاعت هّللا  ءاش  نا  دش  دهاوخ  نایب  دوخ  ّلحم  رد  نخس  نیا  لیصفت  دیامن ،

ترـضح ضرم  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  « 2  » فرط باتک  رد  سوواـط  نبا  دّیـس  و 
نآ ناماد  رد  ار  دوخ  كرابم  رس  دیبلط ، ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  دش ، نیگنس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هانپ  تلاسر 

تفگ رمع  نک ، زامن  مدرم  اب  ورب  تفگ : ار  رمع  تفر  نوریب  هشیاع  دنتفگ  زامن  ناذا  نوچ  دیدرگ ، شوهدـم  تشاذـگ و  ترـضح 
یم تسـس  مرن و  تسا  يدرم  نم  ردـپ  نکیل  یئوـگ و  یم  تسار  تفگ : هشیاـع  ندرک ، زاـمن  هب  تسا  یلوا  وـت  ردـپ  رکب  وـبأ  هک :

هک مراذگ  یمن  منک ، یم  ددم  ار  وا  نم  دتـسیاب  شیپ  دیایب  وا  تفگ : رمع  نک ، زامن  ورب  وت  دنک ، زامن  هک  ار  وا  دنراذگن  هک  مسرت 
وا زا  تلاـح  نیا  رد  تسوا ، لوغـشم  یلع  ددرگرب و  هک  مرادـن  ناـمگ  تسا و  شوهدـم  دّـمحم  هـکنآ  هـب  دـیامن  تفلاـخم  یـسک 

هک اریز  دنک  زامن  مدرم  اب  رکب  وبأ  دیآزاب  شوه  هب  وا  هکنآ  زا  شیپ  دیاب  تسا  تمینغ  تصرف  و  دیامن ، یمن  تقرافم 
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تفگ نخـس  رخآ  رد  تفگ ؛ یلع  هب  اـهزار  هچ  بشید  هک  يدینـشن  رگم  داتـسرف ، دـهاوخ  زاـمن  هب  ار  یلع  دـیآزاب  شوـه  هـب  رگا 
«. هالصلا هالصلا  »

، منک زامن  امش  اب  ما  هدمآ  تلاسر  ترضح  رما  هب  نم  تفگ : دندرک  راکنا  مدرم  لّوا  دنک ، زامن  مدرم  اب  دمآ  دجـسم  هب  رکب  ابا  سپ 
رکب وبا  دـنتفگ : دیـسرپ ، زامن  ربخ  دوشگ ، كراـبم  مشچ  تلاـسر  ترـضح  هک  دوب  هتفگن  ریبکت  زونه  تفر ، بارحم  کـیدزن  هب  و 

وا و شود  رب  تسد  کی  ساّبع - نب  لضف  رگید  تیاور  هب  دـیبلط - ار  ساـّبع  دـش  هدرزآ  ترـضح  دـنک ، زاـمن  مدرم  اـب  تسا  هتفر 
درک و رود  ار  رکب  ابا  دیـسر ، بارحم  کیدزن  هب  ات  دیـشک  یم  نیمز  رب  ار  دوخ  كرابم  ياپ  تخادـنا و  یلع  شود  رب  رگید  تسد 

.درک زامن  مدرم  اب  هتسشن 

رجاهم و زا  هنیدم  لها  عیمج  دومن ، تلحر  ایند  زا  ات  تفرن  ربنم  رب  رگید  نآ  زا  دعب  دـندیناشن ، ربنم  رب  دنتـشادرب  ار  وا  درک  رما  سپ 
نانز نادرم و  دندیود ، دجسم  هب  اه  هلجح  زا  نارتخد  یّتح  دندمآ  رد  دجـسم  هب  نیلـسرملا  دّیـس  نیرخآ  ياقل  كاردا  يارب  راصنا 

فیعـض زاوآ  هب  ترـضح  نآ  دنتفگ ، یم  هّلل  ّانا  یـضعب  هالیو و  او  یـضعب  دنتفرگ ، رد  هحون  هلان و  دـندروآرب  ناغف  دنتـسیرگ ، یم 
.درک یم  هبطخ  هب  عورش  زاب  دش  یم  تکاس  یتعاس  یناوتان  زا  هاگ  دناوخ ، یم  هبطخ 

نایّنج زا  تسا  هدش  رضاح  سلجم  نیا  رد  تعاس  نیا  رد  زور  نیا  رد  هک  ره  راصنا ! رجاهم و  هورگ  يا  دومرف : هبطخ  يانثا  رد  سپ 
یم امـش  ناـیم  رد  مور و  یم  نم  هک  دـینادب  دـیناشوپم ، ار  قح  و  دـیناسرب ، ناـبیاغ  هب  میوگ  یم  امـش  هب  هچنآ  هک  دـیاب  ناـیمدآ ، و 

رب نم  يارب  زا  تسادخ  تّجح  نآ  نم ، تّما  نآ  هب  دنجاتحم  هچ  ره  نایب  تیاده و  رون  رب  تسا  لمتـشم  هک  ار  ادخ  باتک  مراذـگ 
و تسا ، بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نم  ّیصو  وا  تسا ، تیاده  رون  تسا و  نید  هار  ناشن  هک  ار  ربکا  ملع  امش  نایم  رد  مراذگ  یم  و  امش ،
هک یتـقو  رد  دوخ  رب  ار  ادـخ  تمعن  دـینک  داـی  و  وا ، زا  دـیوشم  هدـنکارپ  وا و  رد  دـینز  گـنچ  همه  سپ  تسادـخ ، نیتـم  لـبح  وا 

.رگیدکی ناردارب  ادخ  تمعن  هب  دیدیدرگ  سپ  امش ، ياهلد  نایم  رد  دنکفا  تفلا  ادخ  سپ  رگیدکی ، اب  دیدوب  نانمشد 

رد ار  وا  دراد  تسود  هک  ره  تسادخ ، تمکح  ملع و  جنگ  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ساّنلا ! اهّیا 
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رد نیا  زا  دعب  ای  زورما  وا  اب  دنک  ینمشد  هک  ره  و  وا ، رب  تسا  بجاو  هچنآ  تسا  هدرک  ادا  و  ادخ ، دهع  هب  تسا  هدرک  افو  زور  نیا 
.ادخ دزن  دوب  دهاوخن  یتّجح  وا  يارب  زا  دش ، دهاوخ  روشحم  رک  روک و  تمایق  زور 

، هدـید متـس  هدیـشک و  رازآ  دولآدرگ و  هدـیلوژ و  دـنیآ  نم  تیب  لها  و  ناوارف ، ياـیند  اـب  نم  دزن  تماـیق  زور  دـیئاین  ساـّنلا ! اـهّیا 
.دیشاب هدرکن  ناشیا  يرای  امش  تلاهج ، ياهتروشم  تلالض و  ياهتعیب  هب  دشاب  هدش  يراج  امش  يور  شیپ  رد  ناشیا  ياهنوخ 

نم تسا ، هدرک  نایب  دیجم  نآرق  رد  ار  ناشیا  فاصوا  یلاعت  قح  تسه ، اهتمالع  ار  ناشیا  و  تسه ، نابحاص  ار  تماما  ساّنلا ! اهّیا 
نم زا  دـعب  نادان  یهورگ  ار  امـش  منیب  یم  نکیل  و  ما ، هدـیناسر  امـش  هب  ناشیا  ّقح  رد  دـیاب  هچنآ  ما ، هدرب  مان  امـش  يارب  ار  ناـشیا 
دینک یم  نید  رد  اهتعدب  دوخ ، شهاوخ  اوه و  هب  دینک  یم  لیوأت  ینادان  هب  ار  ادخ  باتک  و  دیدرگ ، یمرب  نید  زا  دیوش ، یم  رفاک 

يدـئاق ار  نآرق  تسا ، تیادـه  هار  ياوشیپ  نآرق  و  تسا ، لـطاب  نآ  تسا  نآرق  فـالخ  هک  نخـس  ثیدـح و  ّتنـس و  ره  هک  اریز 
تمکح ملع  ثراو  هک  تسا  بلاط  یبأ  نب  یلع  وا  دـناد ، یم  ار  نآ  ریـسفت  لـیوأت و  و  دـناوخ ، یم  نآ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  تسا 

.تسوا دزن  ناربمغیپ  عیمج  نم و  ثاریم  تسا ، ناهن  ياهزار  مرحم  ناّنم و  کلم 

ندعم نیقی و  هار  غارچ  نید و  ناکرا  دـنناشیا  هک  یتسرد  هب  دوخ ، تیب  لها  ّقح  رد  ار  امـش  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  سانلا ! اهّیا 
افو وا  نم  ياهدـهع  هب  تسوا ، اب  تفـالخ  نم  زا  دـعب  تسا ، نم  نیما  نم و  ریزو  نم و  ثراو  نم و  ردارب  یلع  نیملاـعلا ، ّبر  ملع 

دهاوخ رتکیدزن  نم  هب  همه  زا  تمایق  رد  دش ، دهاوخ  ادج  نم  زا  همه  زا  دعب  هدروآ ، نامیا  نم  هب  سک  همه  زا  شیپ  درک ، دـهاوخ 
.تسا رفاک  وا  دشاب  يرتاناد  وا  زا  ناشیا  نایم  رد  دوش و  یتعامج  ياوشیپ  هک  ره  و  دیناسرب ، نابیاغ  هب  نارضاح  سپ  دوب ،

نماض وا  هک  دور  یلع  دزن  هب  نم  زا  دـعب  ما  هدرک  هدـعو  وا  اـب  نم  هک  ره  دریگب ، دـیایب  دراد  بلط  یّقح  نم  زا  هک  ره  ساـنلا ! اـهّیا 
رفاک تعامج  نیا  رثکا  یلع ! ای  هک : دومرف  دـینادرگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  بناـج  هب  ور  سپ  تسا ، نم  ياـه  هدـعو 

منک تلحر  ایند  زا  نم  نوچ  دیشک ، دنهاوخ  رگیدکی  يور  رب  ریشمش  تشگ ، دنهاوخرب  نید  زا  و  دش ، دنهاوخ 
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هک ره  تسا و  هدرک  نم  تیـصعم  نم  باحـصا  نم و  نانز  زا  دنک  هعزانم  وت  اب  هک  ره  یلع ! ای  دش ، دهاوخ  رهاظ  وت  رب  متفگ  هچنآ 
.شاب رازیب  ناشیا  زا  زین  وت  مرازیب  ناشیا  زا  نم  تسا ، هدرک  ادخ  تیصعم  دنک  نم  تیصعم 

: تفگ لوسر  ترضح  ناشیا ، زا  نم  مدش  رازیب  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : ریما  ترضح 

.شاب هاوگ  وت  ادنوادخ 

هب بش  لطاب  لایخ  نیا  رب  و  دننک ، متـس  وت  رب  نم  زا  دـعب  هک  هدرک  نامیپ  دـهع و  دـیهمت و  رگیدـکی  اب  ناشیا  یلع ! ای  تفگ : سپ 
َْریَغ ْمُْهنِم  ٌهَِفئاط  َتََّیب  تسا  هدش  لزان  ناشیا  ّقح  رد  هیآ  نیا  و  مرازیب ، وا  زا  نم  دـشاب  وا  رطاخ  رد  رکم  نیا  هک  ره  دـنروآ ، یم  زور 
یم ادـخ  و  یئوگ ، یم  وت  هچنآ  ریغ  رب  ناـشیا  زا  يا  هفیاـط  دـنروآ  یم  زور  هب  بش  ینعی : « 1  » َنُوتِّیَبـُی اـم  ُُبتْکَی  ُهَّللا  ُلوُقَت َو  يِذَّلا 

«. 2  » دننک یم  هئطوت  اهبش  رد  ناشیا  ار  هچنآ  دسیون 

: هک تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  هنع  هّللا  یضر  سوواط  نب  دّیس  اضیا 

دیبلط ار  راصنا  دش ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ءایبنا  دّیس  ترضح  تافو  ماگنه  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
دوخ تمحر  راوج  هب  ارم  یلاعت  قح  تسا ، هدـش  کیدزن  امـش  زا  نم  تقراـفم  راـتخم ! دـمحا  نارواـی  راـصنا و  هورگ  يا  تفگ : و 
لمع هب  دوب  ترـصن  يراـی و  طرـش  هچنآ  دـیدرک ، ترواـجم  وکین  نم  اـب  تسا ، مزـال  قـح  یعاد  تباـجا  و  تسا ، هدوـمن  توـعد 

قح .دیتشادن  غیرد  ناج  ادخ  هار  رد  و  دیداد ، تعسو  ناناملـسم  رب  ار  دوخ  ریخ  و  دیدرکن ، هقیاضم  لام  رد  نارجاهم  اب  و  دیدروآ ،
اهنآ هب  امش  راک  هک  تسا  هدنام  زیچ  ود  و  دومرف ، دهاوخ  تمارک  لیمج  باوث  لیزج و  يازج  هدیدنسپ  لامعا  نیا  رب  ار  امش  یلاعت 
تیب لها  ادخ و  باتک  اهنآ  دوش : یمن  ادج  مه  زا  زیچ  ود  نآ  و  دشخب ، یمن  هدیاف  ار  امـش  لمع  چـیه  اهنآ  نودـب  دوش و  یم  مامت 

دهاوخ یمـصخ  تمایق  زور  رد  ناناملـسم ، لداع  هاوگ  ناهرب و  تّجح و  تسا  نآ  هک  ادـخ  باتک  زا  دـیرادمرب  تسد  سپ  دـننم ،
.دینازغل دهاوخ  طارص  زا  ار  ناشیا  ياهمدق  و  دنا ، هدرکن  لمع  نآ  هب  هک  یهورگ  اب  درک 
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ات دوش  یمن  ادج  ناشیا  زا  ادخ  باتک  هک  هداد  ربخ  ارم  ادخ  هک  یتسرد  هب  نم ، تیب  لها  ّقح  رد  دینک  تیاعر  ارم  راصنا ! هورگ  يا 
.وا تعباتم  تسا و  ماما  تعاطا  نآ  نوتس  تسا و  یفقس  دننام  مالسا  هک  دینادب  رثوک ، ضوح  رد  نم  رب  دنوش  دراو 

ياه همـشچ  ملع و  ياهندـعم  تیادـه و  هار  ياهغارچ  ناشیا  هک  دـیرادمرب  نم  تیب  لـها  زا  تسد  هک  راـهنز  ناناملـسم ! هورگ  يا 
نم ثراو  نیما و  یـصو و  وا  هک  تسا  بلاط  یبأ  نب  یلع  ناشیا  زا  یکی  نامـسآ ، هکئالم  دـنوش ، یم  لزان  ناـشیا  رب  و  دـنتمکح ،

.یسوم زا  تسا  نوراه  هلزنم  هب  نم  زا  و  تسا ،

عیاض ار  ادـخ  تمرح  دـنک  عیاض  ار  وا  تمرح  هک  ره  تسا ، نم  هناخ  وا  هناخ  تسا و  نم  تمرح  هاـگرد  همطاـف  راـصنا ! هورگ  يا 
.تسا هدرک 

وت تلالج  هاگرد  و  دندرک ، عیاض  ار  وت  تمرح  راوگرزب ! ردام  يا  تفگ : تسیرگ و  رایسب  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  سپ 
ار نارجاهم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  سپ  هک : دومرف  هاگنآ  دـندرکن ، تیاعر  ار  ادـخ  تمرح  و  دنتـسکش ، ار 
و میامن ، یم  تباجا  ار  وا  توعد  يدوز  نیا  رد  هدـناوخ ، دوخ  يوس  هب  ارم  هّزعلا  ّبر  ترـضح  ساّنلا  اـهّیا  هک : دومرف  درک و  عمج 

دنناـم ار  امـش  و  ما ، هدـش  دـنناربمغیپ  هک  دوـخ  ناردارب  تاـقالم  دـنموزرآ  و  ما ، هدـیدرگ  دوـخ  راـگدرورپ  تـمحر  ياـقل  قاتـشم 
رورض ار  امش  هچنآ  ما ، هتـشاذگ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  دوخ  ّیـصو  اب  ار  امـش  راک  و  مراذگ ، یمن  رادرـس  یب  نایاپراهچ 

: هک دومرف  ترضح  دوخ ؟ رما  هب  ای  يدرک  ار  ّتیصو  نیا  ادخ  رما  هب  ایآ  تفگ : تساخرب و  رمع  سپ  ما ، هتفگ  وا  هب  تسا 

نم تیصعم  و  تسادخ ، تعاط  نم  تعاط  و  تسادخ ، رما  نم  رما  و  مدرک ، یـصو  ار  وا  دوخ  رما  ادخ و  رما  هب  هک  رمع  يا  نیـشنب 
هک ره  و  هدرک ، تعاطا  ار  ادـخ  دـنک  تعاطا  ارم  هک  ره  و  هدرک ، تعاـطا  ارم  دـنک  تعاـطا  ارم  ّیـصو  هک  ره  تسادـخ ، تیـصعم 

رکب وبا  وت  بحاصم  وت و  اّما  هدرک ، ینامرفان  ار  ادخ  دـنک  ینامرفان  ارم  هک  ره  و  تسا ، هدرک  ینامرفان  ارم  دـنک  ینامرفان  ارم  ّیـصو 
.دیتسین یضار  رما  نیا  هب 

ارم يربمغیپ  هدروآ و  نامیا  نم  هب  هک  ره  ارم  ّتیـصو  دیونـشب  ساّنلا  اهّیا  تفگ : دینادرگ و  وا  زا  ور  كانمـشخ  ترـضح  نآ  سپ 
نب ّیلع  تیالو  هب  منک  یم  ّتیصو  ار  وا  هدرک  قیدصت 
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میوگب تسیاب  هچنآ  نم  تسا ، نم  راگدرورپ  تیالو  نم  تیالو  نم و  تیالو  وا  تیالو  هک  اریز  وا  قیدـصت  تعاطا و  بلاط و  یبأ 
و تسا ، هارمگ  دنام  سپ  وا  زا  هک  ره  تسا ، تیاده  ملع  یلع  هک  یتسرد  هب  دـیناسرب ، نابیاغ  هب  نارـضاح  هک  دـیاب  متفگ ، امـش  هب 

«. 1  » تسا هارمگ  کلاه و  دور  پچ  تسار و  بناج  هب  هک  ره  و  تسا ، مّنهج  يوس  هب  وا  هار  دریگ  یشیپ  وا  رب  هک  ره 

دومرف ترضح  نآ  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  زا  روبزم  دنـس  هب  ینیلک  سوواط و  نب  دّیـس  اضیا 
ّتیصو بتاک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  دوب  نینچ  هن  ایآ  مدیسرپ : مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  مردپ  زا  هک :

هیلع نابّرقم  هکئالم  لیئربج و  و  تشون ، یم  وا  درک و  یم  اقلا  وا  رب  ترـضح  هک  دوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  همان 
؟ دندوب ناهاوگ  مالّسلا 

ترضح نآ  تافو  تقو  نوچ  نکیل  و  یتفگ ، هک  دوب  نینچ  هک : دومرف  نآ  زا  دعب  دش ، تکاس  یتعاس  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 
.نابّرقم هکئالم  زا  نایملاع  دنوادخ  نانیما  اب  دروآ  يا  هدرک  رهم  هدرک  مامت  هتشون  همان  لیلج  دنوادخ  بناج  زا  لیئربج  دش 

همان هکنآ  ات  بلاط ، یبأ  نب  یلع  وت  ّیـصو  زا  ریغ  هب  دـناوت  دزن  هک  ار  اهنآ  دـننک  نوریب  هک  نک  رما  دّـمحم  ای  تفگ : لـیئربج  سپ 
رد هچنآ  هب  دـیامن  لمع  هک  دـش  نماض  وا  و  يدرپس ، وا  هب  ار  همان  هکنآ  رب  ار  ام  وت  يریگ  هاوگ  وت ، ّیـصو  دریگب  ام  زا  ار  ینامـسآ 

.تسه همان  نآ 

بلاط یبأ  نب  ّیلع  زا  ریغ  هب  دـندرک  نوریب  دوب  هناخ  نآ  رد  هک  ره  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  درک  رما  سپ 
: دیامرف یم  دناسر و  یم  مالس  تراگدرورپ  دّمحم  ای  تفگ : لیئربج  دوب ، هتسشن  هدرپ  تشپ  رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  و  مالّسلا ، هیلع 
رب نآ  هب  مدوب  هدـش  هاوگ  و  وت ، رب  مدوب  هدرک  طرـش  و  وت ، اب  مدوب  هدرک  دـهع  نآ  ریغ  جارعم و  رد  رتشیپ  هک  تسا  يزیچ  هماـن  نآ 

.دّمحم يا  ندوب  هاوگ  يارب  زا  میفاک  نم  هکنآ  هب  ار  دوخ  هکئالم  وت  رب  مدوب  هتفرگ  هاوگ  و  وت ،

دیزرل یهلا  فوخ  زا  شکرابم  ندـب  ياهدـنب  دینـش ، لیئربج  زا  ار  نانخـس  نیا  نوچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
، اهتّیحت همه  ددرگ  یمرب  وا  يوس  هب  و  اهیتمالـس ، همه  تسوا  زا  و  اهـصقن ، همه  زا  تسا  ملاـس  نم  راـگدرورپ  لـیئربج ! يا  دومرف :

.ار همان  هدب  نم  هب  تسا ، هدومن  دوخ  هدعو  هب  افو  نم ، راگدرورپ  تسا  هتفگ  تسار 
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یّلص لوسر  ترضح  نوچ  دیامن ، میلـست  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هب  درک  رما  داد ، ترـضح  نآ  هب  ار  همان  لیئربج  سپ 
هب ات  دـناوخ  فرح  فرح  ار  همان  ترـضح  ار ، همان  نیا  ناوخب  دومرف : دومن  مالّـسلا  هیلع  یلع  میلـست  ار  همان  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

یطرش و  نم ، يوس  هب  تسا  نم  راگدرورپ  دهع  نیا  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  درک  مامت  ار  همان  نوچ  رخآ ،
مدروآ و لـمع  هب  دوـب  تّما  یهاوـخ  ریخ  هچنآ  و  ار ، نآ  مدـیناسر  نم  نم ، دزن  وا  زا  تسا  یتناـما  و  تسا ، هتفرگ  نم  رب  هک  تـسا 

.مدومن ادخ  ياهتلاسر  يادا 

یهاوخ ریخ  يدرک و  تلاسر  غیلبت  هک  داب - وت  يادف  مردام  ردپ و  وت - يارب  زا  مهد  یم  یهاوگ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
نوخ نم و  تشوگ  نم و  مشچ  نم و  شوگ  وت  يارب  زا  دـهد  یم  یهاوگ  یتفگ ، هچنآ  رد  ار  وت  میاـمن  یم  قیدـصت  يدومن ، تّما 

.نم

.مناهاوگ هلمج  زا  دیتفگ  هچنآ  رب  ود  ره  امش  يارب  زین  نم  تفگ : لیئربج 

زا ادـخ و  يارب  زا  يدـش  نماض  ار و  نآ  یتسناد  ارم ، ّتیـصو  یتفرگ  یلع  ای  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
مردام ردـپ و  یلب - دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تسا ؟ هتـشون  همان  نآ  رد  هک  يدـهع  ره  هب  ینک  اـفو  هک  نم  يارب 

یّلص ادخ  لوسر  سپ  میامن ، لمع  اهنآ  هب  هک  دهد  قیفوت  دنک و  يرای  ارم  هک  تسادخ  رب  اهنآ و  نامض  تسا  نم  رب  داب - وت  يادف 
دنهد یهاوگ  نم  يارب  یئآ  نم  دزن  هب  تمایق  زور  رد  نوچ  مریگب  هاوگ  وت  رب  مهاوخ  یم  نم  یلع  ای  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

.ریگب هاوگ  یلب  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  مدرک ، مامت  وت  رب  تّجح  هک 

نم نایم  دنرضاح ، دنا و  هدمآ  ناشیا  اب  هک  نابّرقم  هکئالم  اب  لیئاکیم  لیئربج و  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح 
- داب وت  يادف  مردام  ردپ و  مریگ - یم  هاوگ  ار  ناشیا  زین  نم  نم و  رب  دنوش  هاوگ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دـنهاوگ ، وت  و 

.تفرگ هاوگ  ار  ناشیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  سپ 

هب ینک  یم  اـفو  یلع  اـی  تفگ : هک  دوب  نآ  یلاـعت  قح  بناـج  زا  لـیئربج  رما  هب  تفرگ  طرـش  باـنج  نآ  رب  هک  يروما  هلمج  زا  و 
و دنک ، ینمـشد  لوسر  ادخ و  اب  هک  یـسک  ینمـشد  و  دنک ، یتسود  لوسر  ادـخ و  اب  هک  یـسک  یتسود  زا  تسا  همان  نیا  رد  هچنآ 

عیاـض وت و  سمخ  ندرک  بصغ  وت و  ّقح  نتفر  رب  ناـشیا و  مشخ  ندروـخ  ورف  رب  ینک  ربـص  هکنآ  رب  و  ناـشیا ، زا  نتـسج  يرازیب 
.هّللا لوسر  ای  یلب  تفگ : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  وت ؟ تمرح  ندرک 
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، تسا هدیرفآ  ار  قیالخ  و  هتفاکش ، ار  هناد  هک  يدنوادخ  نآ  ّقح  هب  منک  یم  دای  دنگوس  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  سپ 
وا تمرح  درک ، دـنهاوخ  وا  تمرح  کته  هک  ار  وا  نک  مـالعا  دّـمحم  اـی  هک : ادـخ  لوسر  اـب  تفگ  یم  هک  لـیئربج  زا  مدینـش  هک 

: هک دومرف  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  سپ  درک ، دنهاوخ  باضخ  وا  رـس  نوخ  زا  ار  وا  كرابم  شیر  و  تسا ، لوسر  ادخ و  تمرح 
کته دـنچ  ره  مدـش ، یـضار  مدرک و  لوبق  یلب  متفگ : مداتفا ، رد  ور  رب  مدـش  شوهدـم  نیما  لیئربج  زا  مدینـش  ار  هملک  نیا  نوچ 

، دننک نیگنر  منوخ  زا  ار  مشیر  دننک و  بارخ  ار  هبعک  دننک و  هراپ  ار  یهلا  باتک  دـننادرگ و  لّطعم  ار  اهتّنـس  دـننکب و  نم  تمرح 
.میآ وت  دزن  هب  مولظم  هکنآ  ات  تشاد ، مهاوخ  دوخ  راگدرورپ  زا  رجا  دیما  درک و  مهاوخ  ربص  لاوحا  همه  رد 

هچنآ لثم  درک  مالعا  ار  ناشیا  دیبلط ، ار  مالّسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ 
يالط ياهرهم  هب  دندرک  رهم  ار  همان  ّتیصو  دنتفگ ، تفگ  باوج  ریما  ترضح  هچنآ  لثم  ناشیا  دوب ، هدرک  مالعا  ار  ریما  ترضح 

.دندرپس مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هب  ار  همان  دوب ، هدیسرن  نآ  هب  شتآ  هک  تشهب 

: هک دومرف  ترـضح  دوب ؟ هچ  همانتّیـصو  نآ  رد  دیـسرپ : يوار  دـیناسر ، اجنیا  هب  ار  نخـس  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  نوچ 
.مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ياهتّنس  ادخ و  ياهتّنس 

هّللا یلب و  هک : دومرف  ترضح  درک ؟ دنهاوخ  نینمؤملا  ریما  تفالخ  بصغ  ناقفانم  هک  دوب  هتشون  ّتیصو  نآ  رد  ایآ  دیـسرپ : يوار 
ْمُهَراثآ اُومَّدَق َو  ام  ُُبتْکَن  یتْوَْملا َو  ِیُْحن  ُنَْحن  اَّنِإ  هک  ار  یلاعت  قح  لوق  يا  هدینشن  رگم  دوب ، هتشون  همان  نآ  رد  دندرک  هچنآ  عیمج 

دعب هچنآ  دنا و  هداتسرف  شیپ  هچنآ  میـسیون  یم  ار و  ناگدرم  مینادرگ  یم  هدنز  ام  ینعی : « 1  » ٍنِیبُم ٍمامِإ  ِیف  ُهاْنیَصْحَأ  ْیَـش ٍء  َّلُک  َو 
هیلع نینمؤملا  ریما  اـی  ظوفحم  حول  ینعی  نیبم ، ماـما  رد  میا  هدرک  اـصحا  ار  زیچ  همه  دوش ، یم  ّبترتـم  ناـشیا  لاـمعا  رب  ناـشیا  زا 

.مالّسلا

ایآ هک : دومرف  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  نینمؤملا و  ریما  ترـضح  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک : دومرف  ترـضح  سپ 
و تسا ، ندرک  لوبق  ّقح  هچنانچ  میدرک  لوبق  یلب ، دنتفگ : دـیئامن ؟ لمع  اهنآ  هب  هک  دـیدرک  لوبق  متفگ ؟ امـش  هب  هچنآ  دـیدیمهف 

هب ار  ام  دشاب و  راوشد  ام  رب  هچنآ  رب  مینک  یم  ربص 
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«. 1  » دروآ مشخ 

ترضح دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  سوواط  نب  دّیس 
اجنآ رد  مالّـسلا  امهیلع  لیئاکیم  لیئربج و  درک ، تولخ  ار  هناخ  دـیبلط و  ارم  تافو  ماگنه  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر 

.مدید یمن  ار  ناشیا  مدینش و  یم  ار  ناشیا  يادص  نم  دندوب ،

سپ مدـناوخ ، ار  همه  متفرگرب و  ار  رهم  هک  درک  رما  داد و  نـم  هـب  تـفرگ  لـیئربج  زا  ار  یهلا  ّتیـصو  هماـن  لوـسر  ترـضح  سپ 
ترـضح نآ  هچنآ  هب  متفای  قفاوم  ار  همه  مدناوخ  نوچ  تسا ، هدروآ  وت  يارب  لیلج  دنوادخ  بناج  زا  ار  نیا  لیئربج  کنیا  تفگ :

نآ لـیئربج  و  نم ، ربارب  اـیب  هک : دوـمرف  سپ  دوـب ، هداد  هیکت  نم  هنیـس  رب  تلاـسر  ترـضح  تلاـح  نآ  رد  دوـب ، هدرک  ّتیـصو  ارم 
.تسشن يو  تسار  بناج  رد  لیئاکیم  و  دینابسچ ، دوخ  هنیس  هب  ار  ترضح 

راگدرورپ نیما  ود  روضح  رد  مریگ  یم  دهع  وت  زا  تفگ : و  نابـسچب ، رگیدـکی  رب  ار  دوخ  ياهتـسد  فک  یلع  ای  دومرف : ترـضح 
يروآ و لمع  هب  تسا  هتـشون  همانتّیـصو  رد  هچنآ  هک  راوگرزب  ود  نیا  ّقح  هب  مهد  یم  دـنگوس  ار  وت  لیئاکیم ، لـیئربج و  ناـیملاع 

وت ادخ  هچنآ  ریگب  و  رمع ، رکب و  وبأ  تعدب  تقیرط و  رب  هن  نم ، تقیرط  ّتنـس و  رب  يراکزیهرپ  یئابیکـش و  اب  ار  همه  یئامن  لوبق 
رد هک  متفای  نانچ  درک ، لـخاد  نم  تسد  ود  ناـیم  رد  ار  دوخ  كراـبم  تسد  سپ  تسرد ، ّتین  يوق و  لد  اـب  تسا  هدرک  اـطع  ار 

دوب دـهاوخن  یفخم  وت  رب  ار ، تمکح  ملع و  وت  تسد  ود  ناـیم  رد  متخیر  یلع  اـی  تفگ : سپ  دـش ، هتخیر  يزیچ  نم  تسد  ناـیم 
«. 2  » نک نینچ  دوخ  ّیصو  اب  زین  وت  دوش  وت  تافو  ماگنه  نوچ  دوش ؛ دراو  وت  رب  هک  یئاضق  مکح و  يا و  هلئسم  چیه 

نیا میحّرلا ، نمحّرلا  هّللا  مسب  دوب : نینچ  تلاسر  ترضح  تکرب  اب  ّتیصو  عطقنم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ 
ّتیـصو رخآ  رد  نانمؤم ؛ ریما  بلاط  یبأ  نب  یلع  هاـنپ  تیاـصو  يوسب  هلا  رما  هب  تسا ، هللا  دـبع  نب  دّـمحم  ناـمیپ  دـهع و  ّتیـصو 

دندش هاوگ  هک  دوب  هتشون 
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، مالّـسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  يوسب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  دومن  ّتیـصو  هچنآ  رب  لیفارـسا  لیئاکیم و  لـیئربج و 
يارب نون  نب  عشوی  دندش  نماض  هک  يوحن  هب  تسا  هتـشون  نآ  رد  هچنآ  هب  دیامن  لمع  هک  دش  نماض  ار ، ّتیـصو  یلع  دومن  ضبق 
يارب ناشیا  زا  شیپ  يایـصوا  دـندش  نماـض  هچناـنچ  مالّـسلا ، هیلع  میرم  نب  یـسیع  يارب  نومح  نب  نوعمـش  و  نارمع ، نب  یـسوم 

دینادرگ و تفالخ  رما  ّیلو  ار  یلع  دـمحم  و  تسا ، ناشیا  يایـصوا  نیرتهب  یلع  تسا و  ناربمغیپ  نیرتهب  دّـمحم  هکنآ  هب  ناربمغیپ 
« سک همه  رب  تسا  هاوگ  ادخ  يرگید ، يارب  زا  هن  یلع و  يارب  زا  هن  دوب ، دهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  دعب  هک  دومن  دهع 

: تفگ دش  مامت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  ياهتّیصو  نوچ  تفگ : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  سپ  .

تفرگ مهاوخ  تّجح  وت  رب  تمایق  رد  نم  هک  یتسرد  هب  ینک ، ادا  یلاعت  قح  دزن  تمایق  يادرف  هک  نک  اّیهم  ار  دوخ  باوج  یلع  اـی 
و ماکحا ، ضیارف و  زا  ما  هدرک  رما  ار  وت  نم  هچنآ  هب  تسا  هداتـسرف  هک  يوحن  هب  ادـخ ، مالک  هباشتم  مکحم و  مارح و  لـالح و  هب 

هار رد  داهج  هبعک و  هناخ  ّجح  و  نآ ، لها  هب  تاکز  نداد  زامن و  نتـشاد  اپرب  و  ادخ ، دودح  تماقا  و  اهیدب ، زا  یهن  اهیکین و  هب  رما 
وت هک  یتلزنم  یتمارک و  هب  مراودیّما  داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : ریما  ترـضح  یلع ؟ ای  تفگ  یهاوخ  باوج  هچ  سپ  ادـخ ،

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

هقیرط و  ّتیـصو ، هدـننک  تعباتم  داب - وت  يادـف  مردام  و  ردـپ - ارم - تفای  یهاوخ  هکلب  نم ، ناردام  ناردـپ و  ياهیور  نم و  يور 
.ارم نادنزرف  ناماما  زا  کی  ره  تفای  یهاوخ  نانچ  ما ، هدنز  ات  ار  وت  ّتنس 

و مدنکفا ، وا  هنیس  رب  ار  دوخ  دیدرگ ، لعتشم  ما  هنیس  نوناک  رد  ترسح  هریان  دیشک ، اجنیا  هب  نخس  نوچ  دومرف : ریما  ترضح  سپ 
مردام ردـپ و  یـسینا ، وت  نوچ  زا  دـعب  یئاهنت  تشحو و  یهز  هاترـسح ، او  هک  مدیـشکرب  ناغف  متـشاذگ و  شیوج  قح  يور  هب  ور 

ياقل یب  هظحل  کی  وت ، رارق  یب  نادنزرف  راوگرزب و  رتخد  رب  تشحو  ترسح و  یهز  داب ، وت  يادف 
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زا نامـسآ  ياهربخ  وت  زا  دعب  هک  يزاسمد  رای  وت  نوچ  تقرافم  رب  زارد  رود و  هودنا  زادگناج و  مغ  یهز  درادن ، مارآ  وت  يادزمغ 
.تفای مهاوخ  يرثا  لیئاکیم  زا  هن  يربخ و  لیئربج  زا  هن  دش ، دهاوخ  عطقنم  ام  هناخ 

رد هرهاط  هرجح  هب  تامّظعم  نیتاوخ  تامّرکم و  تاجوز  دـش و  شوهدـم  دـیدرگ و  بابرالا  ّبر  ترـضح  هّجوتم  بانج  نآ  سپ 
.دندیناسر هاگرخ  مهن  هب  ادّیس  او  ادّمحم و  او  هلان  رد  نوریب  زا  راصنا  نارجاهم و  دندرک ، دنلب  نویش  هحون و  هب  ادص  دندمآ ،

دینابـسچ و دوخ  رونا  هنیـس  رب  ار  رورـس  نآ  دش  لخاد  نوچ  دومن ؛ بلط  ار  ریما  ترـضح  دوشگ ، كرابم  هدـید  ترـضح  نآ  سپ 
.دزاس هزاوآ  دنلب  ار  وت  دنادرگ و  هدایز  ار  وت  قیفوت  دنامهفب و  ار  وت  ادخ  مهفب  ردارب  يا  تفگ :

زا وت  دندرگ ، تفالخ  بصغ  لوغـشم  نم  نفد  لسغ و  زا  شیپ  دنزادرپن ، نم  هب  راّدـغ  تّما  منک  تلحر  ایند  زا  نم  نوچ  ردارب ! يا 
دوخ ياج  نآ  رد  هک  تسا  هبعک  لثم  تّما  نیا  رد  وت  لثم  هک  اریز  دـنیآ  وت  بلط  هب  ناشیا  ات  نکم  دوخ  ّقح  بلط  ورم ، ناـشیا  یپ 

.نیمز نامسآ و  ینشور  نید و  رون  تیاده و  ملع  یئوت  دنور ، نآ  يوس  هب  ناهج  فارطا  زا  هک  تسا  مزال  مدرم  رب  تسا و  تباث 

هب ار  وت  تعباتم  بوجو  تناما و  هک  منک  یم  دای  دـنگوس  تسا  هداتـسرف  قلخ  هب  یتسار  هب  ارم  هک  يدـنوادخ  نآ  ّقح  هب  ردارب ! يا 
ملاع هب  نوچ  درک ، دنهاوخن  اهنآ  هب  افو  هک  مناد  یم  دـندرک ، دایقنا  راهظا  رهاظ  هب  یگمه  متفرگ و  تعیب  رارقا و  ما ، هدـیناسر  همه 

، نک عمج  تسا  هداتسرف  ادخ  هک  یبیترت  هب  ار  نآرق  نیشنب و  دوخ  هناخ  رد  يوش ، غراف  نم  نفد  زامن و  لسغ و  زا  منک ، تلحر  اقب 
«. 1  » یئآ نم  دزن  هب  ات  نک  ربص  تّما  روج  رب  نکم و  اورپ  قلخ  تمالم  زا  روآ و  اج  هب  ما  هدرک  رما  نآ  هب  ار  وت  هچنآ 

رد رب  تفگ : ار  هملـس  ّما  درک ، نوریب  هناخ  زا  ار  نارگید  دـیبلط ، ار  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  همطاف و  ترـضح  سپ 
دوخ هدـید  رون  تسد  سپ  .تسا  عادو  ماگنه  هک  ایب  نم  کیدزن  هب  یلع  ای  دومرف : سپ  دـیآ ، رد  کیدزن  هب  یـسک  راذـگن  تسیاب 

دوخ هنیس  رب  تفرگ  ار  همطاف 
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زا تاربـع  تارطق  تسیرگن و  ناـشیا  رد  ترـسح  هدـید  هب  یتعاـس  و  تفرگ ، ار  یلع  دوخ  ردارب  تسد  رگید  تسد  هب  دینابـسچ و 
.دش یم  عنام  هیرگ  دیوگب  نخس  هک  درک  یم  هدارا  هک  هاگره  دیراب ، كرابم  هدید 

مرگج يدرک و  هراپ  هراپ  ار  ملد  دوخ  هیرگ  هب  هّللا  لوسر  ای  تفگ : همطاف  ترـضح  دندروآرب ، شورخ  همه  تلاسر  تیب  لها  سپ 
راـگدرورپ نیما  يا  و  ناگدـنیآ ! ناگتـشذگ و  نیرتهب  يا  و  ناربمغیپ ! دّیـس  يا  یتخورفا ؛ مترـسحرپ  هنیـس  رد  شتآ  یتـخوس و  ار 

تّما زا  هک  اهّتلذم  رد  دوب  دهاوخ  نم  نادنزرف  یماح  وت  زا  دعب  هک  ناّنم ! کلم  بیبح  يا  و  نامحر ! دنوادخ  لوسر  يا  و  نایملاع !
؟ دیسر دهاوخ  تسادخ  نید  رـصان  هک  یلع  تردارب  دایرف  هب  وت  تّما  دادیب  روج و  رد  هک  دوب  دهاوخ  نم  روای  هک  دسر ؟ نم  هب  وت 

؟ دیناسر دهاوخ  مدرم  هب  ار  ادخ  رما  دینش و  دهاوخ  ادخ  یحو  وت  زا  دعب  هک 

و دیراب ، یم  نیب  قح  هدید  زا  تارطق  و  دیـسوب ، یم  ار  شکرابم  يور  و  دینابـسچ ، دوخ  راوگرزب  ردـپ  هنیـس  هب  ار  دوخ  همطاف  سپ 
عادو ار  کی  ره  تفرگ ، رب  رد  ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  سپ  دیناسر ، یم  نوگلین  خرچ  هب  ترـسح  هآ 

.دش دنلب  نامسآ  نیمز و  زا  قارفلا » قارفلا   » شورخ و  عادولا » عادولا   » يادص درک ،

ّقح رد  ارم  تمرح  ادخ و  تمرح  سپ  وت ، دزن  تسادـخ  لوسر  تناما  ادـخ و  تناما  دومرف : داد  یلع  تسد  هب  ار  همطاف  تسد  سپ 
، ناگدنیآ ناگتـشذگ و  زا  تسا  تشهب  لها  نانز  نیرتهب  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  یلع ! ای  درک ، یهاوخ  هک  مناد  و  نک ، تیاعر  وا 
زا مدرک  لاؤس  یلاعت  قح  زا  هکنآ  رگم  دیسرن  اجنیا  هب  مناج  هک  دنگوس  ادخ  هب  ادخ ، دزن  تسا  رتگرزب  میرم  زا  هک  دنگوس  ادخ  هب 

.دومرف اطع  مدرک  لاؤس  هچنآ  و  تسا ، نآ  رد  امش  ریخ  هچنآ  امش  وا و  يارب 

و روآ ، لمع  هب  دیوگ  هچنآ  تفگ ، دهاوخ  وت  هب  لیلج ، دـنوادخ  بناج  زا  لیئربج  رما  هب  ما  هتفگ  همطاف  هب  دـنچ  يرما  نم  یلع ! ای 
یسک زا  نامسآ  نیمز و  هکئالم  نایملاع و  راگدرورپ  نینچمه  و  تسا ، یضار  وا  زا  همطاف  نم  رتخد  هک  ره  زا  میضار  نم  هک  نادب 

.تسا دونشخ  وا  زا  همطاف  هک  دندونشخ 

ار وا  ّقح  هک  تسا  یسک  يارب  مّنهج  باذع  و  دنک ، متس  وت  رب  هک  یسک  رب  ياو  یلع ! ای 
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میلا باذع  و  دنازوسب ، ار  وا  هناخ  هاگرد  هک  یـسک  لاح  هب  ادب  دـیامن ، وا  تمرح  کته  هک  تسا  یـسک  يارب  لیو  و  دـنک ، بصغ 
، دـیامن تزراـبم  تعزاـنم و  وا  اـب  هک  تسا  یـسک  يارب  میحج  تاـکرد  لفـسا  دـناسر ، ّتیذا  ار  وا  تسود  هک  تـسا  یـسک  يارب 

.دنرازیب نم  زا  ناشیا  مرازیب و  ناشیا  زا  نم  ادنوادخ 

نسح و یلع و  همطاف و  سپ  .دـش  رداص  ناـشیا  زا  هعینـش  لاـمعا  نیا  هک  ار  اـهنآ  رمع و  رکب و  وبأ  درب  ماـن  تلاـسر  ترـضح  سپ 
لخاد هک  منماض  و  مروای ، تسود و  ناشیا  نایعیش  ناشیا و  يارب  نم  ادنوادخ  تفگ : دیشک و  شوغآ  رد  ار  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح 

سپ ناشیا  زا  ای  دنریگ  یشیپ  ناشیا  رب  ای  دننک  متس  ناشیا  رب  ای  دنیامن  ینمشد  ناشیا  اب  هک  نانآ  اب  مبراحم  نمـشد و  دنوش ، تشهب 
منک یم  دای  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : هبترم  هس  هاگنآ  دنوش ؛ مّنهج  لخاد  همه  هک  منماض  و  دـننکن ، رایتخا  ار  ناشیا  تعباتم  دـننام و 

«. 1  » یشابن دونشخ  وا  زا  وت  هک  یسک  زا  موش  یمن  دونشخ  و  يوشن ، یضار  وا  زا  وت  ات  موش  یمن  یضار  یسک  زا  هک 

زا دعب  درک  دنهاوخ  توادع  عازن و  لادـج و  وت  اب  هصفح  هشیاع و  یلع ! ای  تفگ : درک و  باطخ  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  اب  سپ 
رد ود  ره  و  دـنک ، عمج  رکـشل  وا  يارب  هک  تشاذـگ  دـهاوخ  ار  هصفح  و  درک ، دـهاوخ  جورخ  وت  رب  نارگ  رکـشل  اب  هشیاع  و  نم ،

؟ درک یهاوخ  هچ  تقو  نآ  رد  یلع  ای  دوب ، دنهاوخ  رگیدکی  لثم  وت  توادع 

دننکن لوبق  رگا  منک ، مامت  ناـشیا  رب  تّجح  ادـخ  باـتک  زا  لّوا  دـننک  نینچ  رگا  هّللا ! لوسر  اـی  تفگ : مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
ار و ادخ  دننکن  لوبق  رگا  درک ، مهاوخ  تّجح  ناشیا  رب  يا  هدومرف  نم  ّقح  موزل  نم و  تعاطا  بوجو  نایب  رد  هچنآ  ار و  وت  ّتنس 

اورپ نک و  یپ  ار  هشیاع  رتش  نک و  لاتق  یلع ! ای  دومرف : ترـضح  .درک  مهاوخ  لاتق  ناشیا  اب  تفرگ و  مهاوخ  هاوگ  ناـشیا  رب  ار  وت 
.شاب هاوگ  وت  ادنوادخ  تفگ : سپ  نکم ،

و یبقع ، ایند و  رد  نم  زا  دـنا  هناگیب  ود  ره  هک  نادرگ  هناگیب  نم  زا  وگب و  قالط  ار  ناشیا  دـننک ، نینچ  نوچ  یلع ! اـی  دومرف : سپ 
.ناشیا لامعا  رد  ناشیا  اب  دنکیرش  ناشیا  ياهردپ 

ور قافن  دادترا و  رفک و  هک  یتسرد  هب  ناملاظ ، متس  رب  نک  ربص  یلع ! ای  تفگ : سپ 
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وا نوچ  نامثع ، ناشیا  مّیس  نینچمه  و  دوب ، دهاوخ  رتراکمتـس  رتدب و  وا  زا  رمع  و  رکب ، وبأ  تفالخ  اب  مدرم  يوس  هب  دروآ  دهاوخ 
نیرفن و ناقرام ، ناطـساق و  ناثکان و  اب  درک  یهاوخ  داهج  ناشیا  اب  هک  نایعیـش  زا  یهورگ  دـش  دـهاوخ  عمج  وت  يارب  دوش  هتـشک 

«. 1  » دنقافن رفک و  بازحا  ناشیا  ناتسود  نایعیش و  ناشیا و  هک  ناشیا  رب  نک  تنعل 

ناشیا ریغ  هب  یـسک  هک  دنتـسب  ار  هناخ  رد  هک  دومرف  دـیبلط و  ار  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  زاب  دـش  بش  نوچ 
ترـضح هک  دـندید  تیب  لها  ریاس  نوچ  تفگ ؛ وا  اـب  زارد  رود و  زار  دـیبلط و  دوخ  کـیدزن  هب  ار  همطاـف  دوخ  هبیبح  سپ  دـیاین ،

دندید یم  تلاسر  ترضح  نانز  و  دندوب ، رد  نوریب  رد  مدرم  و  دنداتـسیا ، رد  کیدزن  دندمآ  نوریب  دیوگ  یم  زار  همطاف  اب  لوسر 
هدرک نوریب  ار  اهامش  یمیظع  رما  يارب  هک : تفگ  هشیاع  سپ  .دنا  هداتسیا  رد  کیدزن  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ریما و  ترـضح  هک 
هدرک تولخ  هچ  يارب  هک  یناد  یم  وت  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تعاـس  نیا  رد  تسا ، هدرک  تولخ  دوـخ  رتـخد  اـب  و 

نیا نوچ  هنوعلم  نآ  دیئامن ، یم  شـشوک  نآ  مامتا  رد  دیا و  هدرک  دـیهمت  رگید  رفن  دـنچ  رمع و  تردـپ و  وت و  هچنآ  يارب  تسا ،
.تفگن باوج  دنا  هدش  علّطم  ناشیا  زار  رب  تیب  لها  هک  تسناد  دینش  ار  نخس 

ترخآ رفـس  حانج  رب  تلاسر  ترـضح  هک  مدـید  مدـش  لخاد  نوچ  دـیبلط ، ارم  همطاف  لاـح  نیا  رد  هک : دومرف  ریما  ترـضح  سپ 
تقو تسین  تیزعت  ماگنه  نیا  ییرگ ؟ یم  ارچ  یلع  اـی  دومرف : ترـضح  متـسیرگ ، راـیتخا  یب  درک  متـسناوتن  طبـض  ار  دوخ  تسا ،

.تسا هدرک  رایتخا  ایند  رب  نم  يارب  ار  یبقع  يارس  یلاعت  قح  هدش ، کیدزن  تقرافم  تسا و  ّتیصو 

ناقفانم هورگ  و  درک ، دنهاوخ  متـس  وا  رب  نم  زا  دعب  هک  تسا  همطاف  رب  وت و  رب  نم  هودنا  مغ و  مراپـس ، یم  ادخ  هب  ار  وت  ردارب ! يا 
یتّیـصو ار  همطاف  یلع  ای  ارم ؛ تعیدو  تسا  هدرک  لوبق  ما ؛ هدرپس  دوخ  دـنوادخ  هب  ار  امـش  و  امـش ، ملظ  رب  دـنا  هدرک  عاـمجا  تّما 

.تسا هدش  هدرک  قیدصت  وگتسار و  وا  هک  روآ  اجب  دیوگ  هچنآ  دیوگب ، وت  هب  ار  اهنآ  هک  مدرک  رما  ما و  هدرک  دنچ 

وت یلاعت  يادخ  همطاف  يا  داب ، وت  يادف  تردپ  تفگ : دیسوب و  ار  شرس  تفرگ  رب  رد  ار  تمصع  فدص  رهوگ  نآ  رگید  راب  سپ 
يراز هیرگ و  هب  همطاف  يادص  سپ  دهد ؛ ربص  ار 
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بضغ يارب  دیشک و  دهاوخ  ناراکمتس  زا  وت  يارب  ماقتنا  ادخ  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : دیـشکرب  رد  ار  همطاف  رگید  راب  دش ، دنلب 
.تساّیهم وت  ناراکمتس  يارب  میحج  شتآ  میلا و  باذع  لیو و  سپ  درک ، دهاوخ  بضغ  وت 

شیر رب  دـیدرگ و  يراج  ناراب  دـننام  تلاـسر  ترـضح  نیب  قح  ياـه  هدـید  زا  ترـسح  کـشا  هاـگنآ  دومرف : ریما  ترـضح  سپ 
هیرگ يارب  مرگج  هک  تسیرگ  نادنچ  دش ، رت  شا  هدید  بآ  زا  دـندوب  هدـنکفا  ترـضح  نآ  يور  رب  هک  يرداچ  دـیود ، شکرابم 
دوخ هنیس  رب  ار  همطاف  دوب و  هداد  هیکت  نم  رب  مدوب و  هتفرگ  دوخ  هنیس  هب  ار  شکرابم  رـس  لاح  نآ  رد  دش ؛ هراپ  هراپ  ترـضح  نآ 

ّدج كرابم  ياهاپ  رب  ار  دوخ  ینارون  ياه  هدید  دندیسوب و  یم  ار  شیامیپ  شرع  ياهمدق  نیسح  ماما  نسح و  ماما  دوب ، هدینابـسچ 
، مدینـش یم  ار  وا  هیرگ  يادص  دوب ، رـضاح  نیما  لیئربج  تقو  نآ  رد  دندوب ؛ هدرک  دنلب  هیرگ  هب  ادص  دندیلام و  یم  دوخ  راوگرزب 

ادخ یمارگ ! رتخد  يا  دومرف : تلاسر  ترـضح  سپ  .دندمآ  ناغف  هیرگ و  رد  نامـسآ  نیمز و  هک  متفای  یم  نانچ  همطاف  هیرگ  زا  و 
تـسا هداتـسرف  قح  هب  ارم  هک  يدنوادخ  نآ  هب  منک  یم  دای  دنگوس  امـش ، يارب  تسا  يا  هفیلخ  وکین  ادـخ  وت و  رب  تسا  نم  هفیلخ 

.دندمآ ناغف  هب  وت  هلان  هب  دنتسیرگ و  وت  هیرگ  هب  الاب  ملاع  نانکاس  العا و  شرع  تساهنآ و  رد  هچنآ  اهنیمز و  اهنامسآ و  هک 

اه و هماج  اب  دش  یهاوخ  لخاد  وت  نم  زا  دعب  و  موش ، لخاد  نم  ات  قیالخ  همه  رب  تسا  مارح  تشهب  هک  دنگوس  ادخ  هب  همطاف ! يا 
.یتشهب نانز  نیرتهب  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  ادخ ، ياهتمعن  ار  وت  داب  اراوگ  همطاف  يا  لاح ، شوخ  داش و  تشهب  ياهرویز 

، دـندرگ شوهدـم  نآ  تشهد  زا  ناربمغیپ  نابّرقم و  هکئالم  عیمج  هک  دـشورخب  نانچ  مّنهج  تماـیق ، رد  هک  یتسرد  هب  همطاـف ! يا 
وت زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  رتخد  همطاف  ات  ریگ  رارق  وش و  نکاس  نم  تّزع  هب  هک : دـنک  ادـن  ار  مّنهج  یلاعت  قح  سپ 

بناج رد  نسح  يوش و  تشهب  لخاد  هک  دنگوس  ادـخ  هب  سپ  دـسرن ؛ وا  تّزع  ناماد  هب  يدود  رابغ و  و  تشهب ، يوس  هب  درذـگب 
تسد رد  دمح  ملع  و  يوش ، فرشم  رشحم  رب  یئآ و  رب  نانج  تافرغ  يالعا  رب  هکنآ  ات  دنشاب ، وت  پچ  بناج  رد  نیـسح  تسار و 

وت نانمشد  اب  زور  نآ  رد  هک  دنگوس  ادخ  هب  دشاب ؛ یلع 
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ناشیا هکئالم  و  دنتسب ، نم  رب  غورد  دندرک و  عطق  ار  وت  تّدوم  دندرک و  بصغ  ار  وت  ّقح  هک  اهنآ  دنوش  نامیشپ  و  منک ، یمـصخ 
ار نید  وت  زا  دعب  ناشیا  هک : دنیوگ  باوج  رد  دننم ، تّما  زا  اهنیا  میوگ : نم  سپ  .دنـشک  مّنهج  يوس  هب  دنیابر و  نم  کیدزن  زا  ار 

«. 1  » دنتفر مّنهج  هار  هب  دندرک و  لدب 

و تسا ، هدروآ  نم  يارب  نیرب  تشهب  زا  نیما  لیئربج  هک  تسا  یطونح  نیا  همطاف ! يا  یلع و  يا  هک : تفگ  تلاسر  ترـضح  سپ 
نآ ثلث  هّللا  لوسر  ای  هک : تفگ  همطاف  ترـضح  دینک ؛ تمـسق  دوخ  نایم  ار  طونح  نیا  هک : دیوگ  یم  دناسر و  یم  مالـس  ار  امش 

: هک دومرف  تفرگرب  رد  ار  همطاف  تسیرگ و  لوسر  ترضح  .دنک  تمسق  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ار  یقاب  دشاب و  وت  زا 

: تفگ ریما  ترضح  نک ؛ مکح  یقاب  رد  وت  یلع  ای  دوب ؛ یهلا  ياضر  قفاوم  یتفگ  هچنآ  یمهلم ، هتفای و  تیاده  ّقفوم و  وت  هتـسویپ 
ریگب و ار  همه  تسا ، وت  زا  رگید  فصن  دومرف : یئاـمرفب ؛ هک  ره  يارب  رگید  فصن  دـشاب و  همطاـف  زا  یقاـب  فـصن  هّللا  لوـسر  اـی 

«. 2  » یتسناد هچنآ  رد  نک  فرص 

هاوگ وت  ادـنوادخ  دومرف : لوسر  ترـضح  یلب ، تفگ : ینک ؟ ادا  نم  زا  دـعب  هک  يدـش  نم  ضرق  نماـض  اـیآ  یلع ! اـی  دومرف : سپ 
؟ هّللا لوسر  ای  ارچ  تفگ : ریما  ترـضح  دوش ؛ یم  اـنیبان  هک  دـهدن  لـسغ  ارم  وت  ریغ  هدـب ، لـسغ  ارم  وت  یلع  اـی  تفگ : سپ  شاـب ،

ترـضح دوش ؛ یم  روک  دـتفا  یم  وت  ندـب  رب  شرظن  توف ، زا  دـعب  هک  ره  هک  لیلج  ّبر  بناج  زا  تفگ  نینچ  لـیئربج  هک : دومرف 
؟ داد مناوت  لسغ  ار  وت  یئاهنت  هب  هنوگچ  نم  هّللا  لوسر  ای  تفگ : ریما 

لسغ رب  درک  دنهاوخ  تناعا  ار  وت  تسا  لّکوم  لّوا  نامـسآ  رب  هک  لیعامـسا  توم و  کلم  لیفارـسا و  لیئاکیم و  لیئربج و  دومرف :
مارح هک  اریز  دتفین  نم  ندب  رب  شرظن  هک  ددنبب  ار  دوخ  هدـید  اّما  ساّبع ، نب  لضف  دومرف : داد ؟ دـهاوخ  نم  هب  بآ  هک  تفگ : نم ،

.نم ندب  هب  دننک  رظن  هک  وت  زا  ریغ  هب  نادرم  نانز و  رب  تسا 

ار نیـسح  نسح و  همطاـف و  سپ  زیرب ، نم  ندـب  رب  بآ  ولد  لـهچ  سرغ  هاـچ  زا  راذـگب و  يا  هتخت  رب  ارم  یئوـشب ، ارم  ندـب  نوـچ 
ار و هدنیآ  هتشذگ و  ربخ  ونشب  نم  زا  و  نادرگ ، رضاح 
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.یلاعت هّللا  ءاش  نا  تفگ  مهاوخ  وت  باوج  هک  سرپب  یهاوخ  هچ  ره 

نیا رگا  درک  یهاوخ  هچ  یلع  ای  تفگ : سپ  .شاب  هاوگ  وت  ادـنوادخ  تفگ : هاـگنآ  یلب ، تفگ : يدرک ؟ لوبق  متفگ  هچنآ  یلع  اـی 
ینک ابا  نوچ  دناوخب ؛ دوخ  تعیب  يوس  هب  ار  وت  دتـسرفب و  یغاط  رکب  وبأ  دنریگ و  یـشیپ  وت  رب  نم و  زا  دعب  دنوش  ریما  وت  رب  هورگ 

يراوـخ ّتلذـم و  نآ  زا  دـعب  دـنربب ، نیعل  نآ  يوـس  هب  رواـی  راـی و  یب  موـمهم و  كانهودـنا و  لوذـخم و  دریگب ، ار  وـت  ناـبیرگ 
ترـضح .دش  نالان  نایرگ و  دروآرب ، دایرف  دومن ، عامتـسا  ار  زوسناج  نانخـس  نیا  همطاف  نوچ  .دریگورف  ار  همطاف  نم  هشوگرگج 
هکئـالم هـک  ار  دوـخ  ناراـی  نانیـشنمه و  نـکم ، هـیرگ  یمارگ  رتـخد  يا  تـفگ : سپ  دـش ، ناـیرگ  ءاـسن  هدّیـس  هـیرگ  زا  تلاـسر 

يا دـندش ، نایرگ  وت  هیرگ  زا  لیفارـسا  ادـخ  ّرـس  بحاص  لیجعت و  اب  لیئاکیم  لیلج و  لیئربج  کنیا  ناـسرم ، ّتیذا  دـنراگدرورپ 
نابّرقم ترـسح  هآ  زا  ار  هام  رهم و  هدید  و  يدروآ ، ناغف  هلان و  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  نکم  هیرگ  هدید  رون  هدیدنـسپ و  دنزرف 

.يدینادرگ هریت  ّتیدحا  هاگرد 

مباین روای  ات  نکیل  و  منک ، یمن  تعیب  ناشیا  اب  منک و  یم  ربص  مباین  روای  رگا  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  سپ 
.درک مهاوخ  لاتق  ناشیا  اب  متفای  راکددم  روای و  نوچ  درک ، مهاوخن  لاتق  ناشیا  اب 

؟ نآرق اب  درک  یهاوخ  هچ  یلع  ای  تفگ : هاگنآ  شاب ، هاوگ  وت  ادنوادخ ! تفگ : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  سپ 
ناشیا رب  ار  وت  ادخ و  دـننکن  لوبق  رگا  درب ، مهاوخ  ناشیا  يوس  هب  درک و  مهاوخ  عمج  ار  نآرق  هّللا  لوسر  ای  تفگ : ریما  ترـضح 

.دینادرگ مهاوخ  هاوگ 

هـس رد  نک ، نفد  ارم  تسا  هدـش  نم  حور  ضبق  هک  هناخ  نامه  رد  یهد ، لسغ  ارم  نوچ  یلع  ای  هک : دومرف  تلاـسر  ترـضح  سپ 
لیئربج ات  نک  ربص  يوش  غراف  لسغ  زا  نوچ  .دـیاین  رد  نم  ربق  رد  یـسک  وت  ریغ  و  نک ، نفک  ارم  دـشاب  ینمی  هماج  یکی  هک  هماج 

نم تیب  لها  نادرم  سپ  دیئوگب ، نم  رب  ریبکت  جنپ  داتفه و  دینک و  زامن  نم  رب  نیسح  نسح و  همطاف و  اب  سپ  دهد ، تصخر  ار  وت 
«. 1  » مدرم ریاس  سپ  ناشیا ، نانز  سپ  دننک ، زامن  جوف  جوف  نم  رب 

رد نم  دننک  نفد  نم  هرجح  رد  ار  وت  هاگره  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : دیسر و  هشیاع  تقو  نآ  رد 
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ریگ و رارق  دوخ  هناخ  رد  تسین ، یّقح  هرجح  رد  ار  وت  وش و  نکاس  یهاوخ  هک  هناخ  ره  رد  هک : دومرف  ترـضح  موش ؟ نکاس  اجک 
؛ قافن قاقـش و  متـس و  يور  زا  نکم  لاتق  دوخ  رما  هب  یلوا  دوخ و  يالوم  اـب  و  ورم ، نوریب  هناـخ  زا  ّتیلهاـج  رفک و  لـها  شور  هب 

.درک یهاوخ  هک  مناد 

هدـش وا  ّتبحم  هناوید  هک  نکم  هضراعم  دّـمحم  اب  یلع  باب  رد  هک  وگب  هشیاع  اب  تفگ : ار  هصفح  دیـسر  رمع  هب  نخـس  نیا  نوچ 
.درک دناوت  یمن  نوریب  هناخ  زا  ار  وت  یسک  تسوت ، زا  هناخ  هک  راد  عمج  رطاخ  تافو ، دزن  تایح و  لاح  رد  تسا 

نآ يور  رب  یکزان  هماج  میدوب و  هتسشن  ترـضح  نآ  کیدزن  بش  نآ  رد  ام  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ 
یم نوعجار » هیلا  ّانا  هّلل و  اـّنا   » دـندوب و يراز  هیرگ و  لوغـشم  تلاـسر  تیب  لـها  دوب ، سدـق  ملاـع  هّجوتم  دـندوب و  هدـنکفا  رورس 

دندش و دنمتداعـس  یتعامج  دنچ ، یئور  دش  هایـس  دنچ و  یئور  دش  دیفـس  تفگ : دمآ و  رد  نخـس  هب  ترـضح  نآ  هاگان  دـنتفگ ،
دش دهاوخ  دنمتداعـس  هلآ ؛ هاگرد  نابّرقم  نم و  تیب  لها  دنناشیا  مناشیا و  رورـس  نم  دنرفن و  جنپ  ابع  باحـصا  تخبدب ، یهورگ 

لها ّقح  رد  ار  دوخ  ياه  هدـعو  يدروآ  لمع  هب  اراگدرورپ  نم ؛ ناردـپ  نید  نم و  نید  رب  دـیامن  ناـشیا  يوریپ  تعباـتم و  هک  ره 
لقث و  دـندرک ، عیاض  دـندیرد و  ار  نآرق ) ینعی   ) ربکا لقث  هک  نانآ  دـنتفر  مّنهج  هب  هایـس  ور  هنـشت و  بل  تماـیق ؛ زور  اـت  نم  تیب 

.تسا دوخ  رادرک  ورگ  رد  سک  ره  تسادخ ؛ اب  ناشیا  باسح  دندرک و  رود  دوخ  ياج  زا  دننم  تیب  لها  هک  ار  رغصا 

مّنهج يوس  هب  ار  مدرم  درک و  دـنهاوخ  عمج  اهلام  هک  هایـس  ناـشیا  ياـهور  دوب  دـنهاوخ  یمراـهچ  یمّوس و  قفاـنم  ود  نیا  زا  دـعب 
، دوب دهاوخ  كورتم  روجهم و  تلاسر  تیب  لها  هناخ  رد  و  دیدرگ ، دهاوخ  سردنم  ادخ  باتک  ناشیا  نامز  رد  و  دیـشک ، دنهاوخ 

.تشهب رد  یلع  لآ  یلع و  تسود  و  دنمّنهج ، رد  یلع  لآ  یلع و  نمشد  درک ؛ دنهاوخ  ینادان  هب  اهمکح  و 

اب دومن و  زاورپ  نادواج  دـلخ  ضایر  ناّنم و  کلم  برق  شرع  هرگنک  هب  شـسّدقم  حور  دـش و  تکاـس  یتعاـس  ترـضح  نآ  سپ 
«. 1  » دیدرگ قحلم  ءادهش  ءایلوا و  ءایبنا و  زا  یلعا  ناقیفر 

نیما لیئربج  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  هنع  هّللا  یضر  ینیلک  ًاضیا 
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يدرد چیه  ار  ترضح  نآ  هک  یتقو  رد  دروآ  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  تافو  ربخ  نایملاع  دنوادخ  بناج  زا 
ار دوخ  هحلـسا  دومرف  مکح  ار  راـصنا  رجاـهم و  و  دـنوش ، عمج  هک  دـندرک  ادـن  مدرم  ناـیم  رد  دومرف  ترـضح  سپ  دوـبن ، یملا  و 

یم یـسک  دای  هب  ار  ادـخ  دومرف : تفگ و  ناـشیا  هب  ار  دوخ  توف  ربخ  دـمآرب و  ربنم  رب  ترـضح  دـندش ، عمج  مدرم  نوچ  دنـشوپب ،
نافیعض رب  درامـش و  گرزب  ار  ناشیا  ناریپ  ناناملـسم و  تعامج  رب  دنک  محر  هّتبلا  هک  نم  تّما  رب  دشاب  یلاو  نم  زا  دعب  هک  مروآ 

هک ار  ناشیا  دنادرگن  ریقف  ددرگ و  ناشیا  ّتلذم  ثعاب  هک  دناسرن  ناشیا  هب  ررـض  دـیامن ، میظعت  ار  ناشیا  ملاع  دـنک و  محر  ناشیا 
ياهدـح رـس  رد  ار  ناشیا  دـنوش و  ّطلـسم  نافیعـض  رب  ناشیا  يایوقا  هک  ددـنبن  ناشیا  يور  هب  ار  دوخ  رد  دوش ، ناـشیا  رفک  ثروم 

، مدروآ اجب  امش  یهاوخریخ  مدرک و  تلاسر  غیلبت  هک : دومرف  سپ  ددرگ ، نم  تّما  لسن  عطق  ثعاب  هک  دیامنن  سبح  رایسب  نارفاک 
.دیشاب هاوگ  همه  سپ 

«. 1  » تفگ دوخ  ربنم  رب  ترضح  نآ  هک  دوب  ینخس  رخآ  نیا  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 

نیدباعلا و نیز  ماما  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  هّماع  هّصاخ و  نیثّدحم  رثکا  دیفم و  خیـش  یـسوط و  خیـش  هیوباب و  نبا  ینیلک و 
لوسر تافو  ماگنه  نوچ  هک : دنا  هدرک  تیاور  ناشیا  ریغ  مالّـسلا و  مهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  رقاب و  دّمحم  ماما  ترـضح 

رپ هناخ  دومن و  بلط  ار  ساّبع  نینمؤملا و  ریما  ترـضح  دش ، نیگنـس  ترـضح  نآ  يرامیب  دش ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ 
يور شیپ  رد  ساّبع  و  تشاذـگ ، نینمؤملا  ریما  نماد  رد  ار  دوخ  كرابم  رـس  و  راـصنا ، رجاـهم و  زا  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  دوب 

: دومرف دوشگ و  مشچ  ترضح  نآ  سپ  .درک  یم  رود  ترضح  نآ  يور  زا  ار  سگم  دوخ  يادر  فرط  هب  دوب و  هداتـسیا  ترـضح 
ارم ياه  هدـعو  و  ارم ، نید  نک  ادا  ارم و  ثاریم  ریگب  و  نم ، نانز  رد  نم و  لها  رد  ارم  ّتیـصو  نک  لوبق  ربمغیپ ! مع  يا  ساّبع  يا 
ربا زا  رت و  تسد  داب  فصاع  حیر  زا  وت  مراب و  لایع  ریپ  درم  نم  هّللا  لوسر  ای  تفگ : ساّبع  نادرگ ؛ يرب  ارم  تّمذ  و  روآ ، لمع  هب 
زا شتقاط  هک  یسک  يوس  هب  نادرگب  نم  زا  ار  نیا  وت ، ياهششخب  وت و  ياه  هدعو  هب  دنک  یمن  افو  نم  لام  و  يرت ، هدنشخب  يراهب 

باوج وا  هبترم  ره  رد  درک و  هداعا  وا  رب  ار  نخس  نیا  هبترم  هس  ترضح  .دشاب  رتشیب  نم 
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راوازـس تسا و  ندرک  لوبق  قح  هچنانچ  ار  نآ  دنک  لوبق  هک  مهد  یـسک  هب  ار  دوخ  ثاریم  هک : دومرف  ترـضح  سپ  تفگ ، نینچ 
.دیوگن باوج  یتفگ  باوج  وت  هچنانچ  دشاب ، نآ 

اب ار  یـسک  تسا و  وت  صوصخم  هک  ارم  ثاریم  ریگب  وت  یلع ! ای  دومرف : درک و  باطخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  اب  سپ 
رد شاب  نم  هفیلخ  یلع  ای  ارم ؛ ياهـضرق  نک  ادا  ارم و  ياه  هدـعو  روآ  لمع  هب  ارم و  ّتیـصو  نک  لوبق  و  تسین ، یعازن  نآ  رد  وت 

.نکب مدرم  هب  نم  زا  دعب  نم  تلاسر  غیلبت  و  نم ، لها 

مدید ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  كرابم  رس  مدرک و  رظن  نوچ  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ 
، تفرگ ندـیپط  ملد  تخیر ، شکرابم  يور  رب  نم  ياه  هدـید  زا  بآ  مدـش و  بات  یب  دزرل ، یم  ضرم  تّدـش  زا  نم  نماد  رد  هک 

تیاهن اب  دوب ، هدش  هرگ  نم  يولگ  رد  هیرگ  زاب  دومرف ، هداعا  ار  نخس  نآ  رگید  راب  سپ  میوگب ، ترضح  نآ  باوج  هک  متـسناوتن 
ار ترـضح  نآ  ناشنب ، ارم  دومرف : ترـضح  سپ  .داب  وت  يادف  مردام  ردـپ و  هّللا  لوسر  ای  یلب  متفگ : یفیعـض  يادـص  هب  يراوشد 
رد نم  هفیلخ  یصو و  ترخآ و  ایند و  رد  نم  ردارب  یئوت  یلع  ای  تفگ : سپ  مدینابسچ ، دوخ  هنیس  رب  ار  شکرابم  تشپ  مدیناشن و 

« لوضفلا تاذ   » ار نآ  هک  ارم  هرز  دـنیوگ و  یم  نیبجلا » وذ   » ار نآ  هک  ارم  دوخ  روایب  ورب و  لالب  يا  دومرف : سپ  نم ، تّما  لـها و 
رگید همامع  دنیوگ و  یم  باحس »  » هک ارم  همامع  و  راقفلا » وذ   » ارم ریشمش  دنیوگ و  یم  باقع »  » ار نآ  هک  ارم  تیار  دنیوگ و  یم 

، دـنیوگ یم  قوـشمم »  » ار نآ  هک  ارم  تسد  بوـچ  ارم و  کـچوک  ياـصع  ارم و  هقربا  ارم و  دُرب  دـنیوگ و  یم  هّیمحط »  » ار نآ  هک 
سپ دـیابرب ، ار  اـه  هدـید  هک  دوب  کـیدزن  نآ  رون  دـندرک  رـضاح  ار  وا  نوچ  و  مدوب ، هدـیدن  رتـشیپ  نم  ار  هقربا  نآ  تفگ : ساـّبع 

هب نک و  لخاد  دوخ  هرز  ياه  هقلح  رد  ار  نیا  دّـمحم  ای  تفگ : دروآ و  نم  يارب  ار  هماج  نیا  لیئربج  یلع  اـی  هک : دومرف  ترـضح 
بـش رد  هک  ینهاریپ  و  تشادـن ، هنیپ  یکی  تشاد و  هنیپ  یکی  هک  دـیبلط  ار  یبرع  لعن  تفج  ود  سپ  دـنبب ، ترمک  رب  هقطنم  ياـج 

یم رفـس  رد  هک  یهالک  دیبلط ، ار  دوخ  دوخ  هالک  هس  و  دیبلط ، دوب  هدیـشوپ  دُحا  زور  رد  هک  ینهاریپ  دـیبلط و  دوب  هدیـشوپ  جارعم 
.تسشن یم  دوخ  باحصا  نایم  رد  دیشوپ و  یم  هک  یهالک  دیشوپ و  یم  اهدیع  رد  هک  یهالک  دیشوپ و 
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ود و  ابهـص ،»  » يرگید و  ابـضع »  » یکی ارم  هقان  ود  و  لدـلد ،»  » يرگید و  ابهـش »  » یکی ارم  رتسا  ود  روایب  لـالب ! يا  هک : دومرف  سپ 
یمزاـب مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دجـسم  رد  رب  هک  دوـب  نآ  حاـنج »  » و موزیح ،»  » يرگید و  حاـنج »  » یکی ارم  بسا 

دوب و راوس  نآ  رب  ترـضح  دُـحا  زور  رد  هک  دوب  نآ  موزیح »  » و دـش ، یم  راوس  نآ  رب  داتـسرف  یم  یتجاح  یپ  ار  هک  ره  دنتـشاد و 
.دوب روفعی »  » هک دیبلط  ار  دوخ  شوگ  شوگزارد  و  موزیح ، يا  ور  شیپ  تفگ : یم  اوه  نایم  رد  لیئربج 

اهنیا زیخرب و  یلع  ای  دومرف : و  راد ، هاگن  ارم  تشپ  نیـشنب و  یلع  ياج  هب  دومرف : دیبلط و  ار  ساّبع  درک ، رـضاح  ار  اهنآ  لالب  نوچ 
.دنکن یعازن  وت  اب  نم  زا  دعب  یسک  دنوش و  هاوگ  همه  دنرضاح  هک  تعامج  نیا  نم ، تایح  رد  نک  ضبق  ار 

سپ مدرب ، دوخ  هناخ  هب  متفرگ و  ار  همه  متفر  تّقشم  تیاهن  اب  سپ  تشادن ، راتفر  یئاناوت  نم  ياپ  متساخرب و  هک : دومرف  ترضح 
رد دروآ و  نوریب  دوخ  تسرپ  قح  تسد  زا  ار  دوخ  رتشگنا  داتفا  نم  رب  شکرابم  رظن  نوچ  .مداتسیا  ترضح  تمدخ  هب  متشگرب و 

تشاد هاگن  تسناوت  یمن  ار  دوخ  رس  هک  فعـض  نآ  اب  و  ناناملـسم ، ریاس  مشاه و  ینب  زا  دوب  رپ  هناخ  هک  یتقو  رد  درک  نم  تسد 
ردارب یلع  ناناملسم ! هورگ  يا  تفگ : دندینش و  همه  هک  درک  دنلب  ادص  درک ، یم  تکرح  پچ  تسار و  بناج  هب  شکرابم  رـس  و 

نادنزرف هورگ  يا  نم ، ياه  هدعو  هب  دنک  یم  افو  ارم و  نید  دنک  یم  ادا  یلع  و  نم ، تّما  لها و  رد  تسا  نم  هفیلخ  یصو و  نم و 
دسح و  دیوش ، یم  هارمگ  هک  دیئامنم  وا  رما  تفلاخم  دینکم و  یلع  اب  ینمشد  ناناملسم ! هورگ  يا  بلّطملا و  دبع  نادنزرف  مشاه و 

، یلع ياـج  زا  زیخرب  ساـّبع ! يا  هک : دومرف  سپ  .دـیوش  یم  رفاـک  هک  دـیئامنم  تبغر  يرگید  يوس  هب  وا  بناـج  زا  دـیربم و  وا  رب 
: هک تفگ  ساّبع 

سپ تفگ ، باوج  نینچ  وا  دومرف و  ار  نخـس  نیا  هبترم  هس  ترـضح  یناشن ، یم  وا  ياج  هب  ار  یلفط  ینازیخ و  یمرب  ار  يریپ  درم 
.تسشن وا  ياج  رد  ریما  ترضح  تساخرب و  كانبضغ  ساّبع 

نکم يراک  ادخ ! لوسر  ّمع  يا  ساّبع  يا  هک : دومرف  تفای  كانبضغ  ار  ساّبع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نوچ 
هب ار  وت  نم  بضغ  مشاب و  كانمشخ  وت  رب  مور  نوریب  ایند  زا  نم  هک 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


110 ص :

دومرف دیباوخ  ترـضح  نوچ  ناباوخب ، ارم  یلع  ای  هک : دومرف  سپ  تسـشن ، دوخ  ياج  هب  تشگرب و  دینـش  ار  نیا  نوچ  .درب  مّنهج 
.نیسح نسح و  ارم  دنزرف  ود  روایب  لالب  يا  هک :

مالّسلا هیلع  ریما  ترضح  دیسوب ، یم  ار  تلاسر  ناتـسوب  لگ  ود  نآ  دینابـسچ و  دوخ  هنیـس  رب  ار  ناشیا  دندش ، رـضاح  ناشیا  نوچ 
یلع ای  دومرف : ترضح  منک ، رود  ار  ناشیا  هک  متفر  کیدزن  دنوش ، ترضح  نآ  هودنا  يدایز  ثعاب  ناشیا  هک  مدیـسرت  نم  دومرف :
ياقل زا  ار  دوخ  هشوت  نم  و  دنریگب ، نم  تاقالم  زا  ار  دوخ  هشوت  ناشیا  دنیوبب ، ارم  ناشیا  میوبب و  ار  ناشیا  نم  هک  ار  ناشیا  راذگب 

ار ناشیا  هک  یـسک  دنک  تنعل  ادخ  سپ  دیـسر ، دهاوخ  ناشیا  هب  میظع  ياهتبیـصم  گرزب و  ياه  هّیلب  نم  زا  دـعب  هک  مریگب  ناشیا 
هیلع بلاط  یبأ  نب  یلع  ینعی  نانمؤم  هتـسیاش  هب  مراپـس و  یم  وت  هب  ار  ناـشیا  ادـنوادخ  دـناسر ، ناـشیا  رب  متـس  روج و  دـناسرتب و 

«. 1  » مالّسلا

لها بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  وا و  رـسپ  لضف  ساّبع و  دنتفر ، نوریب  درک ، صّخرم  ار  مدرم  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  دیفم  خیش 
دهاوخ رارق  مشاـه  ینب  اـم  رد  تفـالخ  رما  نیا  رگا  هّللا  لوسر  اـی  تفگ : ساـّبع  سپ  دـندنام ، وا  دزن  ترـضح  نآ  صوصخم  تیب 

درک دـنهاوخ  بصغ  ام  زا  ار  تفالخ  درک و  دـنهاوخ  متـس  ام  رب  هک  یناد  یم  رگا  و  میوش ، داش  هک  هد  تراـشب  ار  اـم  سپ  تفرگ 
؛ دش دنهاوخ  بلاغ  امش  رب  درک و  دنهاوخ  فیعض  نم  زا  دعب  ار  امش  هک : دومرف  ترضح  نکب ؛ ار  ام  شرافس  دوخ  هباحـص  هب  سپ 

تمدخ رد  زور  بش و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ضرم ، نآ  رد  .دندش  دـیماان  ترـضح  نآ  تایح  زا  و  دـندش ، نایرگ  تیب  لها  همه  سپ 
«. 2  » يرورض تجاح  يارب  رگم  دومن  یمن  تقرافم  بانج  نآ  زا  و  دندوب ، ادخ  لوسر 

هب دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  هّللا و  همحر  بوـشآ  رهـش  نبا  یـسربط و  خیـش  رافـص و  یـسوط و  خیـش  دـیفم و  خیـش  هیوباـب و  نبا 
ریغ هشیاع و  هملـس و  ّما  مالّـسلا و  مهیلع  قداص  رفعج  ماـما  رقاـب و  دّـمحم  ماـما  نینمؤملا و  ریما  ترـضح  زا  ًارتاوتم  دوخ  ياهدـنس 

: هک دومرف  ترضح  دوب ، هتفر  نوریب  يرورض  تجاح  يارب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  ترضح ، نآ  رخآ  ضرم  رد  هک  ناشیا 

داتسرف و رکب  وبأ  دزن  هب  هشیاع  سپ  ارم ، ردارب  ارم و  تسود  ارم و  رای  نم  يارب  زا  دیناوخب 
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هماج هب  ار  دوخ  يور  رس و  داتفا  ناشیا  رب  ترضح  رظن  دندش و  رـضاح  ناشیا  نوچ  دندیبلط ، ار  ناشیا  داتـسرف ، رمع  دزن  هب  هصفح 
لیلخ نم  يارب  زا  دیبلطب  دومرف : درک و  رود  ار  هماج  زاب  دنتـشگرب ، ناشیا  نوچ  دـینادرگ - ناشیا  زا  ور  رگید  یتیاور  هب  دـیناشوپ -

ای دینادرگ  ناشیا  زا  ور  زاب  ترضح  دندش ، رـضاح  نوچ  دندیبلط ، ار  دوخ  ياهردپ  هنوعلم  ود  نآ  زاب  ارم ؛ ردارب  نم و  بیبح  نم و 
.دهاوخ یم  ار  یلع  دهاوخ  یمن  ار  ام  هک : دنتفگ  ناشیا  دیناشوپ ، ناشیا  زا  ور 

هنیس رب  ار  وا  ترضح  دش  رـضاح  ریما  ترـضح  نوچ  درک ، بلط  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  سپ 
یم رگیدـکی  يور  رب  ناـشیا  قرع  دیـشک و  وا  يور  رب  ار  دوخ  هماـج  تشاذـگ و  وا  شوگ  رب  ار  كراـبم  ناـهد  دینابـسچ و  دوـخ 

رد زین  رمع  رکب و  ابا  و  دـندوب ، هدـش  عمج  ترـضح  نآ  هناـخ  تشپ  رد  مدرم  تفگ و  زار  ترـضح  نآ  اـب  رایـسب  ناـمز  و  تخیر ،
: دندیسرپ هباحص  ریاس  نوعلم و  ود  نآ  دمآ ، نوریب  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  نوچ  .دندوب  هداتسیا  رد  نوریب 

دوش یم  حوتفم  باب  رازه  یباب  ره  زا  هک  دومن  نم  میلعت  ملع  زا  باب  رازه  دومرف : تفگ ؟ یم  وت  اب  ربمغیپ  هک  دوب  زارد  زار  هچ  نیا 
«. 1»

: دیسرپ دید و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هناخ  زیلهد  رد  مالّسلا  هیلع  رضخ  رگید ، تیاور  هب  و 

رازه عون  ره  زا  هک  تخومآ  نم  هب  ملع  زا  عون  رازه  یلب  تفگ : تفگ ؟ يزار  وت  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  اـیآ 
: تفگ يدومن ؟ طبض  یتسناد و  ار  همه  ایآ  دیسرپ : ددرگ ، یم  حوتفم  رگید  عون 

ِْلیَّللا َو َهَیآ  انْوَحَمَف  ِْنیَتَیآ  َراهَّنلا  َْلیَّللا َو  اَْنلَعَج  َو  دـیامرف : یم  یلاـعت  قح  دومرف : تسه ؟ هاـم  رد  هک  یفلک  نآ  تسیچ  دیـسرپ : یلب ،
: تفگ رضخ  « 2  » ًهَرِْصبُم ِراهَّنلا  َهَیآ  اْنلَعَج 

«. 3  » یلع ای  يا  هتفرگ  دای  تسرد 

نایم رد  ار  وا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دش ، رضاح  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  نوچ  هک : تسا  نینچ  هشیاع  تیاور  رد 
ندب زا  شسّدقم  حور  ات  تفگ ، یم  زار  وا  اب  ار و  وا  تفرگ  رب  رد  درب و  دوخ  فاحل 
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«. 1  » دوب مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ندب  يور  رب  شتسد  و  درک ، تقرافم  شرّهطم 

هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تافو  ماگنه  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  هیوباب  نبا 
وت تسود  نم ، تامم  تاـیح و  رد  نم  تّما  لـها و  رب  نم  هفیلخ  نم و  یـصو  یئوت  یلع  اـی  تفگ : دـیبلط و  ارم  دـش  مّلـس  هلآ و  و 

رکنم هک  ره  یلع  ای  تسادخ ، نمشد  نم  نمشد  تسا و  نم  نمـشد  وت  نمـشد  و  تسادخ ، تسود  نم  تسود  تسا و  نم  تسود 
ارم سپ  ماوت ، زا  نم  ینم و  زا  وت  هک  اریز  نم  تایح  رد  دـشاب  هدرک  نم  تلاسر  راکنا  هک  تسا  ناـنچ  نم  زا  دـعب  تسا  وت  تماـما 

«. 2  » دوش یم  حوتفم  باب  رازه  یباب  ره  زا  هک  دوشگ  نم  رب  ملع  زا  باب  رازه  دیبلط  کیدزن 

رازه یباب  ره  زا  هک  دومن  نم  میلعت  تمایق  زور  ات  دوب  دهاوخ  هدوب و  هچنآ  زا  مارح و  لالح و  زا  باب  رازه  دومرف : رگید  یتیاور  هب 
«. 3  » دومن دیاب  مدرم  نایم  رد  هک  یّقح  ياهمکح  و  ار ، مدرم  ياهالب  اهگرم و  متسناد  هکنآ  ات  دیدرگ ، حوتفم  نم  رب  باب 

دوخ ضرم  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  يزور  هک : هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ربتعم  دنس  هب  راّفص 
یهن رما و  ار  مدرم  هبطخ  نآ  رد  و  مدرم ، يارب  دناوخ  هبطخ  سپ  دوب ، هدیشوپ  یهایس  نهاریپ  دومن و  ءادا  دجـسم  رد  ار  حبـص  زامن 

هک روآ  اجب  ادـخ  تعاط  نک و  لمع  همطاف ! يا  دومرف : مدرم  هیبنت  يارب  سپ  دروآ ، ناشیا  دای  هب  ار  ترخآ  دومرف و  هظعوم  درک و 
.دیشخب مناوت  یمن  وت  هب  يا  هدیاف  نم  لمع  نودب 

ترـضح نآ  هک  دندش  داش  ادخ  لوسر  نانز  و  دندیدرگ ، رورـسم  ترـضح  نآ  ندید  هب  و  دندینـش ، ار  ترـضح  هبطخ  مدرم  نوچ 
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  زور  نامه  رد  سپ  دندیـشک ، دوخ  ياه  هدید  رد  همرـس  دـندرک و  هناش  ار  دوخ  ياهوسیگ  تسا و  هتفای  افش 

.دومن تقرافم  ایند  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و 

ریما ترـضح  میلعت  ملع  زا  باـب  رازه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  هـکنآ  دوـب  تـقو  هـچ  رد  سپ  هـک : دیـسرپ  يوار 
«. 4  » دوب زور  نیا  زا  شیپ  نآ  هک : دومرف  ترضح  دومن ؟ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

نب یلع  هک : تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نب  هللا  دبع  زا  ربتعم  دنس  هب  دیفم  خیش  و 
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نآ رد  هک  یـضرم  رد  دندش  لخاد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رب  ساّبع  نب  لضف  ساّبع و  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبأ 
، دـنیرگ یم  وت  رب  همه  دـنا و  هدـش  رـضاح  دجـسم  رد  راصنا  نانز  نادرم و  هّللا ! لوسر  ای  دـنتفگ : و  دومن ، تقراـفم  اـیند  زا  ضرم 

ارم تسد  دومرف : ترـضح  یئاـمن ، تقراـفم  ناـشیا  زا  ضرم  نیا  رد  وت  هک  دنـسرت  یم  دـنتفگ : دـنیرگ ؟ یم  ارچ  دومرف : ترـضح 
ار یلاعت  قح  يانث  دمح و  تسشن و  ربنم  رب  سپ  دوب ، هتسب  رـس  رب  هباصع  دوب و  هدیچیپ  دوخ  رب  يرداچ  دمآ و  نوریب  سپ  دیریگب ،

: دومرف درک و  ادا 

هب ار  امـش  گرم  ربخ  و  مداد ، امـش  هب  ار  دوخ  گرم  ربخ  رّرکم  نم  ار ، دوخ  ربمغیپ  ندرم  دـینک  یم  راکنا  هچ  ساّنلا  اـهّیا  دـعب  اـّما 
هب مور  یم  نم  هک  دـینادب  مدـنام ، یم  امـش  نایم  رد  هشیمه  مه  نم  دـنام  یم  ایند  رد  يربمغیپ  هشیمه  نم  زا  شیپ  رگا  متفگ ، اـمش 

باـتک نآ  دـیوش ، یمن  هارمگ  زگره  دـیوش  کّـسمتم  نآ  هب  رگا  هـک  مراذـگ  یم  يزیچ  امـش  ناـیم  رد  دوـخ و  راـگدرورپ  يوـس 
رگیدکی و رب  دـیربم  دـسح  ایند و  رد  دـیئامنم  تبغر  سپ  دـینک ، یم  توالت  ماش  حبـص و  ره  رد  تسامـش ، نایم  رد  هک  تسادـخ 

امش نایم  رد  ار  دوخ  ترتع  تیب و  لها  هک  قیقحت  هب  تسا ، هدومرف  رما  ار  امش  ادخ  هچنانچ  دیشاب  ناردارب  مه و  اب  دینکم  ینمـشد 
ار و ناـشیا  ياـهقح  دـیتسناد  هک  اریز  راـصنا  هب  ار  امـش  منک  یم  ّتیـصو  سپ  .ناـشیا  هب  مـنک  یم  ّتیـصو  ار  امـش  و  مراذـگ ، یم 
هب ار  دوخ  ياه  هویم  فصن  دوخ و  ياه  هناخ  رد  امـش  يارب  دنداد  هعـسوت  نانمؤم ، ادخ و  لوسر  دزن  ادـخ و  دزن  ار  ناشیا  ياهیعس 

دیاب ناناملسم  نایم  رد  دوش  يرما  یلاو  هک  یـسک  دندوب ، جاتحم  دوخ  هک  دنچ  ره  دوخ  رب  ار  امـش  دندرک  رایتخا  دندیـشخب و  امش 
.دیامن وفع  ناشیا  رادرکدب  زا  و  دزاونب ، ار  راصنا  راکوکین 

«. 1  » درک تاقالم  ار  یلاعت  قح  هکنآ  ات  تسشن ، ربنم  رب  ترضح  هک  دوب  یسلجم  رخآ  نیا 

هّللا یّلص  ادخ  لوسر  تافو  ماگنه  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  دیفم  خیش 
ترـضح يدرگرب ؟ ایند  هب  هک  یهاوخ  یم  ایآ  هّللا  لوسر  ای  تفگ : دمآ و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  لیئربج  دـش ، مّلـس  هلآ و  هیلع و 

ایآ تفگ : لیئربج  زاـب  ما ، هدروآ  لـمع  هب  یهلا  تلاـسر  غیلبت  زا  دوب  نم  رب  هچنآ  مهاوخ  یمن  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
؟ يدرگرب ایند  هب  یهاوخ  یمن 
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.ادخ ناتسود  ءایصوا و  ءایبنا و  تقفاوم  ینعی  مهاوخ ، یم  ار  یلعا  قیفر  هکلب  هن  دومرف :

زا دـعب  یتّنـس  و  تسین ، نم  زا  دـعب  يربمغیپ  ساّنلا ! اهّیا  تفگ : درک و  هظعوم  ار  مدرم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضح  سپ 
، تسا شتآ  رد  وا  تعدب  وا و  ياوعد  دنک ، نم  نید  رد  یتعدـب  ای  دـنک  يربمغیپ  ياوعد  نم  زا  دـعب  هک  ره  سپ  تسین ، نم  ّتنس 

دیرادب هدـنز  ار و  صاصق  دـینک  ایحا  ساّنلا ! اهّیا  تسا ، شتآ  رد  دـنک  وا  يوریپ  هک  ره  دیـشکب و  ار  وا  دـنک  یئاوعد  نینچ  هک  ره 
ار هیآ  نیا  سپ  دیدرگ ، ملاس  ترخآ  ایند و  باذع  زا  ات  ار  نید  نایاوشیپ  دینک  دایقنا  دیـشاب و  ناملـسم  دیوشم و  هدنکارپ  ار و  قح 

هبطخ رخآ  هک : هدرک  تیاور  يردخ  دیعس  وبا  زا  ربتعم  دنس  هب  اضیا  « 2 « » 1  » ٌزیِزَع ٌّيِوَق  َهَّللا  َّنِإ  ِیلُسُر  اَنَأ َو  َّنَِبلْغََأل  ُهَّللا  َبَتَک  دناوخ 
دمآ نوریب  هناخ  زا  دناوخ و  دوخ  رخآ  ضرم  رد  هک  دوب  يا  هبطخ  دناوخ  ام  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  يا 

رد هک  یتسرد  هب  ساّنلا ! اهّیا  تفگ : تسـشن و  ربنم  رب  سپ  دوخ ، هدرک  دازآ  هنومیم  رب  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  رب  هدرک  هیکت 
یتـفگ هک  ار  زیچ  ود  نـیا  هـّللا  لوـسر  اـی  تـفگ : تساـخرب و  يدرم  سپ  دـش ، تکاـس  و  گرزب ، زیچ  ود  مراذـگ  یم  امـش  ناـیم 

نآ ریسفت  متـساوخ  یم  هکنآ  رگم  ار  نآ  متفگن  نم  دومرف : و  دش ، خرـس  شکرابم  گنر  ات  دش  بضغ  رد  ترـضح  سپ  دنمادک ؟
رب نامسآ  زا  هتخیوآ  تسا  ینامسیر  هک  تسا  نآرق  اهنآ  زا  یکی  دومرف : سپ  دش ، گنت  مسفن  يرامیب ، فعـض و  زا  نکیل  منکب و 

دنگوس ادـخ  هب  دومرف : سپ  دـننم ، تیب  لها  يرگید  و  تسامـش ، تسد  هب  شفرط  کی  تسادـخ و  تسد  هب  شفرط  کی  نیمز و 
دیما دنا ، هدماین  ایند  هب  دنکرش و  لها  ياهتشپ  رد  زونه  هک  دنتـسه  دنچ  ینادرم  هک  مناد  یم  میوگ و  یم  امـش  هب  ار  نخـس  نیا  هک 

.مراد امش  رثکا  زا  هدایز  ناشیا  زا 

زور رد  يرون  وا  هب  دـنک  یم  اطع  یلاعت  قح  هکنآ  رگم  يا  هدـنب  ارم  تیب  لـها  دراد  یمن  تسود  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : سپ 
وا زا  ار  دوخ  تمحر  یلاعت  قح  هکنآ  رگم  يا  هدنب  ار  ناشیا  دراد  یمن  نمشد  و  دوش ، دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رد  هکنآ  ات  تمایق 

مالّسلا هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  تمدخ  هب  ار  ثیدح  نیا  نم  تفگ : يوار  .تمایق  زور  رد  دنادرگ  یم  بوجحم 
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«. 1  » دومرف نآ  قیدصت  ترضح  مدرک ، ضرع 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  تفگ : هنع  هّللا  یضر  یسراف  ناملس  هک : تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  یـسوط  خیش 
نوچ مدیسرپ ، ترضح  نآ  لاوحا  زا  متسشن و  وا  تمدخ  رد  دومن ، تلحر  سدق  ملاع  هب  ضرم  نآ  رد  هک  یضرم  رد  متفر  مّلـس  و 

هک مدید  هاگان  متسشن  نوچ  .تسا  روما  نیرتهب  نآ  هک  يرما  رب  يوش  هاوگ  هک  ناملـس  يا  نیـشنب  دومرف : میآ  نوریب  هک  متـساخرب 
زین مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دندمآ و  رد  هناخ  هب  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  دنچ  يدرم  ترـضح و  نآ  تیب  لها  زا  دنچ  يدرم 

.تخیر ورف  شکرابم  يور  رب  شا  هدید  بآ  دش و  هرگ  شیولگ  رد  هیرگ  درک  هدهاشم  ار  ترضح  نآ  فعض  نوچ  دش ، لخاد 

ار وت  هدید  زگره  دنادرگ و  نشور  ار  وت  هدـید  ادـخ  ینک ، یم  هیرگ  ارچ  رتخد  يا  دومرف : دومن  هدـهاشم  ار  وا  لاح  ترـضح  نوچ 
؟ منک یم  هدهاشم  لاح  نیا  هب  ار  وت  هکنآ  لاح  میرگن و  نوچ  دومرف : مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دنایرگن ،

ربمغیپ هک  وت  ناردپ  دندرک  ربص  هچنانچ  نک  ربص  ادخ و  رب  نک  لّکوت  همطاف ! يا  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
، راوگرزب ردـپ  يا  یلب  تفگ : همطاف ؟ يا  ار  وت  مهد  تراشب  هک  یهاوخ  یم  اـیآ  دـندوب ، ناربمغیپ  ياـهنز  هک  وت  نارداـم  دـندوب و 

ثوعبم قلخ  هّفاک  رب  دـیناسر ، يربمغیپ  هبترم  هب  ار  وا  درک و  رایتخا  ار  وت  ردـپ  قلخ  عیمج  زا  یلاـعت  قح  هک  یناد  یمن  رگم  دومرف :
ّیـصو ریزو و  راگدرورپ  رما  هب  ار  وا  و  میامن ، جـیوزت  وا  هب  ار  وت  هک  ارم  درک  رما  و  درک ، راـیتخا  ار  یلع  وا  زا  دـعب  سپ  دـینادرگ ،

.مدینادرگ دوخ 

همه زا  وا  ملع  و  تسا ، رتمیدـق  همه  زا  وا  مالـسا  و  ناـشیا ، رب  تسا  رت  میظع  سک  همه  ّقـح  زا  ناناملـسم  رب  یلع  ّقـح  همطاـف ! يا 
.تسا رتنارگ  همه  زا  وا  ردق  تلزنم  ردق و  نازیم  رد  و  رت ، ناوارف  همه  زا  وا  ملح  و  رتشیب ،

؟ همطاف يا  ار  وت  مدرک  داش  ایآ  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دش ، داش  مالّسلا  اهیلع  همطاف  سپ 

: تفگ تّمع ؟ رسپ  رهوش و  تلیضف  رد  میوگب  هدایز  یهاوخ  یم  دومرف : ردپ ، يا  یلب  تفگ :

ادخ و هب  دروآ  نامیا  هک  تسا  یسک  لّوا  یلع  هک  یتسرد  هب  دومرف : ادخ ، ربمغیپ  يا  یلب 
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نم يربمغیپ  رب  درک  نم  يرای  هک  یـسک  لّوا  و  دروآ ، ناـمیا  وت  رداـم  هجیدـخ  سک  همه  زا  شیپ  وا  زا  دـعب  و  تّما ، نیا  زا  لوسر 
.دوب یلع 

اطع وکین  ياهتلـصخ  دـنچ  ار  یلع  یلاـعت  قح  تسا ، نم  نادـنزرف  ردـپ  نم و  هدـیزگرب  نم و  ردارب  یلع  هک  یتسرد  هب  همطاـف ! يا 
يدوز نیا  رد  وت  ردپ  هک  نادب  نک و  ربص  سپ  داد ، دهاوخن  وا  زا  دعب  ار  يدحا  تسا و  هدادن  وا  زا  شیپ  ار  يدحا  هک  تسا  هدرک 

.ددرگ یم  قحلم  یلاعت  قح  هب 

: دومرف ترضح  يدومن ، نیگمغ  رخآ  يدینادرگ و  داش  لّوا  ارم  ردپ ! يا  تفگ : همطاف 

هدایز یهاوخ  یم  ایآ  تسا ، طولخم  شترودک  هب  ایند  یفاص  تسا و  هتخیمآ  وا  هودـنا  هب  وا  يداش  ایند ، روما  تسا  نینچ  رتخد  يا 
: دومرف هّللا ، لوسر  ای  یلب  تفگ : وت ؟ يارب  منک 

، دنا نیمیلا  باحصا  ناشیا  هک  داد  رارق  رتوکین  تمسق  رد  ار  یلع  ارم و  و  دومن ، تمـسق  ود  ار  ناشیا  دیرفآ و  ار  قیالخ  یلاعت  قح 
َّنِإ اُوفَراعَِتل  َِلئابَق  ًابوُعُش َو  ْمُکاْنلَعَج  دومرف َو  هچنانچ  داد  رارق  اه  هلیبق  نیرتهب  ار  یلع  ارم و  دینادرگ ، اه  هلیبق  ار  تمسق  ود  ره  نآ  و 

هچنانچ داد  رارق  اـهدابآ  هناـخ  نیرتهب  رد  ار  یلع  نم و  دـینادرگ ، اـهدابآ  هناـخ  ار  اـه  هلیبق  نآ  سپ  « 1  » ْمُکاْقتَأ ِهَّللا  َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَأ 
«. 2  » ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  دومرف :

نادـنزرف نیرتهب  نم  سپ  ناشیا ، زا  ار  وت  نیـسح و  نسح و  یلع و  درک  رایتخا  و  نم ، تیب  لها  زا  ارم  درک  راـیتخا  یلاـعت  قح  سپ 
تـسا وت  هّیرذ  زا  و  دنتـشهب ، لـها  ناـناوج  نیرتهب  نیـسح  نسح و  یناـیملاع و  ناـنز  نیرتهب  وت  تسا و  برع  نیرتهب  یلع  ممدآ و 

«. 3  » دشاب هدش  متس  روج و  زا  رپ  هکنآ  زا  دعب  تلادع  زا  دنک  یم  رپ  ار  نیمز  وا  تکرب  هب  یلاعت  قح  هک  مالّسلا  هیلع  يدهم 

رخآ ضرم  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  يراصنا  رباج  زا  ربتعم  دنس  هب  میهاربا  نبا  تارف 
، داب وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  اب  دوخ 
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نوچ دـبلط ؛ یم  ار  وت  نم  ّدـج  وگب : دوخ  ردـپ  دزن  هب  ورب  تفگ : ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  همطاف  بلطب ؛ ار  دوخ  رهوش  تسرفب و 
: دیوگ یم  همطاف  هک  دینش  دش  رضاح  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح 

زا دعب  وت  رب  یتّدـش  رگید  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  .ردـپ  يا  وت  رازآ  ملا و  تّدـش  يارب  هودـنا  ملا و  یهز 
نکیل و  تفگ ، دیاب  یمن  هالیو  او  دیـشارخ و  دیاب  یمن  ور  دیرد و  دیاب  یمن  نابیرگ  ربمغیپ  يارب  هک  همطاف  يا  نادـب  تسین ، زورما 
بجوم هک  يزیچ  میوگ  یمن  دیآ ، یم  درد  هب  لد  دنیرگ و  یم  نامشچ  هک : تفگ  دوخ  دنزرف  میهاربا  تافو  رد  وت  ردپ  هچنآ  وگب 

.دوش ربمغیپ  هک  تسیاب  یم  دنام  یم  هدنز  میهاربا  رگا  .میکانهودنا  وت  رب  ام  میهاربا ! يا  دشاب ، راگدرورپ  بضغ 

شوگ هصفح  هشیاع و  نوچ  .رادـب  نم  ناهد  کیدزن  ار  دوخ  شوگ  دومرف : تفر  کـیدزن  نوچ  اـیب ، کـیدزن  یلع  اـی  دومرف : سپ 
هدینش نم ! ردارب  يا  دومرف : سپ  دنونشن ، هک  امن  دودسم  ار  ناشیا  ياهشوگ  ادنوادخ ! دومرف : دنونشب  ار  ترـضح  نخـس  هک  دنداد 

نانآ هک  یتسرد  هب  ینعی : « 1  » ِهَّیِرَْبلا ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  تسا  هدومرف  نآرق  رد  یلاـعت  قح  هک  يا 
، هّللا لوسر  ای  ما  هدینش  یلب  تفگ : مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  دنقلخ ؟ نیرتهب  ناشیا  دنا ، هدرک  هتسیاش  لامعا  دنا و  هدروآ  نامیا  هک 
هب اهتّما  همه  هک  یماگنه  رد  تسا  رثوک  ضوح  دزن  تمایق  زور  رد  ناشیا  نم و  هاگ  هدعو  و  دناوت ، ناروای  نایعیـش و  ناشیا  دومرف :

تسد و اهور و  اب  دیئایب  ار  وت  نایعیش  وت و  دناوخب  ادخ  سپ  دنیامن ، ضرع  یلاعت  قح  رب  ار  ناشیا  لامعا  دنشاب و  هداتفا  رد  وناز  ود 
.دیشاب باریس  ریس و  هک  یتلاح  رد  ینارون  ياهاپ 

َنیِدـِلاخ َمَّنَهَج  ِران  ِیف  َنیِکِرْـشُْملا  ِباتِْکلا َو  ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  هک  تسا  هدومرف  نآرق  رد  یلاعت  قح  هک  يا  هدینـش  یلع ! ای 
: تفگ 2 ؟»  » ِهَّیِرَْبلا ُّرَش  ْمُه  َِکئلوُأ  اهِیف 

اب هنـشت  هنـسرگ و  تمایق  زور  رد  دنوش  یم  ثوعبم  دـناوت ، نایعیـش  نانمـشد  ناشیا و  عابتا  هّیما و  ینب  نادوهی و  ناشیا  دومرف : یلب ،
«. 3  » دیدش باذع  بعت و  تواقش و  هایس و  ياهور 
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«. 1  » تسا لوقنم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  سیق  نب  میلس  باتک  رد  ثیدح  نیمه 

«. 2  » تسا يورم  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  رایهام  نب  ساّبعلا  نب  دّمحم  ریسفت  رد  و 

رد مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
ار دوخ  يوسیگ  شارخم و  نم  يارب  ار  دوخ  يور  مریمب  نوچ  همطاف ! يا  تفگ : مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هب  دوخ  تافو  ماگنه 

«. 3  » بلطم ار  نارگ  هحون  نکم و  هحون  نم  رب  وگم و  الیو  او  نکم ، ناشیرپ 

ترـضح دومن ، تقرافم  ایند  زا  هک  يرامیب  رد  دش  روجنر  ادـخ  لوسر  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  یفطـصملا » هراشب   » باتک رد 
یب دومن  هدهاشم  لاح  نآ  اب  ار  ردپ  نوچ  دمآ ، بانج  نآ  تمدخ  هب  تشادرب  ار  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  مالّسلا  اهیلع  همطاف 

: دومرف ترضح  سپ  تسیرگ ، رایسب  دینابسچ ، ترضح  نآ  كرابم  هنیس  هب  ار  دوخ  هنیـس  و  داتفا ، ترـضح  نآ  يور  رب  دش و  بات 
يراج مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  كرابم  هدـید  زا  بآ  تساخرب و  همطاف  سپ  شاب ؛ روبـص  نکم و  هیرگ  همطاف  يا 

«. 4  » ینمؤم ره  هب  وت و  هب  مراپس  یم  ار  اهنآ  دننم و  تیب  لها  ناشیا  ادنوادخ ! تفگ : تبون  هس  دش ،

ریما دش ، کیدزن  سدـق  ملاع  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  نوچ  تسا : هدرک  تیاور  هّللا  همحر  دـیفم  خـیش 
نم ناج  نوچ  تسا ، هدیـسر  ناـیملاع  دـنوادخ  رما  هک  راذـگب  دوخ  نماد  رد  ار  مرـس  یلع ! اـی  هک : تفگ  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

رب وت  لّوا  وش ، نم  زیهجت  هّجوتم  نادرگب و  هلبق  يوس  هب  ارم  يور  سپ  شکب ، دوخ  يور  هب  ریگب و  دوخ  تسد  هب  ار  نآ  دیآ  نوریب 
.وجب يرای  یلاعت  قح  زا  روما  نیا  عیمج  رد  يراپس ، مربق  هب  ات  وشم  ادج  نم  زا  نک و  زامن  نم 

ترضح نآ  لاثم  یب  لامج  هب  رظن  همطاف  سپ  دش ، شوهیب  ترضح  داهن  نماد  هب  ار  رورس  نآ  كرابم  رـس  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ 
یم ناراـب  بلط  وا  يور  تکرب  هب  هک  یئور  دیفـس  تسا : نیا  شنومـضم  هک  دـناوخ  يرعـش  درک ، یم  هبدـن  تسیرگ و  یم  هدومن 

.تسا نانز  هویب  هانپ  نامیتی و  سردایرف  و  دننک ،
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! رتخد يا  تفگ : یفیعض  زاوآ  هب  دوشگ و  ار  دوخ  هدید  دینش ، ار  همطاف  يادص  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نوچ 
َِلُتق ْوَأ  َتام  ْنِإَف  ُلُـسُّرلا َأ  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  اـم  هک َو  وگب  نکیل  وگم و  ار  نیا  تسا ، بلاـط  وبا  وت  ّمع  نخـس  نیا 

« ْمُِکباقْعَأ یلَع  ُْمْتبَلَْقنا 

.دش داش  وا  تفگ ، وا  شوگ  رد  يزار  دیبلط و  دوخ  کیدزن  هب  ار  وا  ترضح  تسیرگ ، رایسب  همطاف  نوچ  .

درک و دنلب  ار  دوخ  تسد  سپ  دوب ، ترضح  نآ  يور  ریز  رد  شتسد  ریما  ترـضح  درک ، تقرافم  ترـضح  نآ  سّدقم  حور  نوچ 
: دندیسرپ مالّـسلا  اهیلع  همطاف  زا  سپ  دیـشک ، شتمارک  اب  تماق  رب  هماج  دیناشوپ و  ار  شنیب  قح  ياه  هدید  دیـشک و  دوخ  يور  رب 
قلق و و  دش ، لّدـبم  يداش  هب  وت  هودـنا  تفگ  وت  شوگ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  هک  دوب  زار  هچ  نآ 

قحلم وا  هب  وا  تیب  لها  زا  هک  یسک  لّوا  هک  داد  ربخ  ارم  مراوگرزب  ردپ  هک : دومرف  مالّسلا  اهیلع  همطاف  تفای ؟ نیکست  وت  بارطضا 
نیکـست نم  نزح  هودنا و  تّدش  ببـس  نیا  هب  و  تشاد ، دهاوخن  يدادتما  وا  دـعب  نم  تایح  تّدـم  دوب و  مهاوخ  نم  دـش  دـهاوخ 

«. 2  » دوب دهاوخن  رایسب  ترضح  نآ  نم و  تقرافم  تّدم  هک  متسناد  هک  اریز  تفای 

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

ياملع رثکا  و  تسا ، هدوب  هبنشود  زور  رد  اقب  ملاع  هب  ایبنا  دّیـس  لاحترا  هک  تسا  نآ  داقتعا  ار  هّماع  هّصاخ و  ياملع  رثکا  هک  نادب 
هتفگ لّوألا  عیبر  هام  مهدزاود  زور  هّماع  ياملع  رثکا  و  تسا ، هدوب  رفـص  هام  متـشه  تسیب و  زور  نآ  هک  تسا  نآ  داـقتعا  ار  هعیش 
هّماع ياملع  زا  یـضعب  .تسا  رهـشأ  حصأ و  لّوا  لوق  و  تسا ، هدـش  لئاق  لوق  نیا  هب  ام  ياملع  زا  ینیلک  بوقعی  نب  دّـمحم  و  دـنا ،

یفالخ و  دنا ، هتفگ  زین  متشه  یضعب  و  عیبر ، هام  مهد  یضعب  و  عیبر ، هام  مهدجیه  یـضعب  و  عیبر ، هام  لّوا  یـضعب  و  عیبر ، هام  مّود 
.دوب ترجه  مهد  لاس  و  دوب ، هتشذگ  لاس  هس  تصش و  ترضح  نآ  فیرش  ّنس  زا  تقو  نآ  رد  هک  تسین 

اقب ملاـع  هب  ترجه  مهد  لاـس  ترـضح  نآ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دّـمحم  ماـما  ترـضح  زا  هّمغلا  فشک  رد  و 
زا دعب  دش ، لزان  وا  رب  یحو  ات  دنام  هّکم  رد  لاس  لهچ  دوب ، هتشذگ  لاس  هس  تصش و  ترضح  نآ  فیرـش  رمع  زا  دومن و  تلحر 
زا دعب  لاس  هد  دوب و  هتـشذگ  شفیرـش  رمع  زا  لاس  هس  هاجنپ و  دومن  ترجه  هنیدـم  هب  نوچ  دـنام ، هّکم  رد  رگید  لاس  هدزیـس  نآ 

لّوالا عیبر  هام  مّود  هبنشود  زور  رد  ترضح  نآ  تافو  و  دنام ، هنیدم  رد  ترجه 
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«. 1  » دش عقاو 

.دشاب هدوب  هّیقت  رب  لومحم  دیاش  تسا ، هدشن  لئاق  هعیش  ياملع  زا  یسک  لوق  نیا  هب  هک : دیوگ  ّفلؤم 

، دـنام هام  راهچ  لاس و  ود  دوخ  ردـپ  اب  دوب ، لاس  هس  تصـش و  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  هک : تسا  هدروآ  هّمغلا  فشک  رد  ًاـضیا 
یم وا  تیامح  تلافک و  بلاط  وبا  وا  ّمع  وا  زا  دـعب  و  دوب ، هتـشذگ  شفیرـش  رمع  زا  لاـس  تشه  تفاـی  تاـفو  ّبلطملا  دـبع  نوچ 

تمحر هب  شردام  تشذگ  شفیرش  رمع  زا  لاس  شش  نوچ  دوب ، ههام  تفه  دوخ  ردپ  تافو  تقو  رد  هک : دنا  هتفگ  یـضعب  .دومن 
تسیب و هام و  تشه  لاس و  شش  لهچ و  ترضح  نآ  رمع  زا  دومن  تلحر  ّتنج  ضایر  هب  بلاط  وبا  وا  ّمع  نوچ  دش ، لصاو  یهلا 

نزح ماـع  ار  لاـس  نآ  ببـس  نیا  هب  سپ  دومن ، تلحر  اـیند  زا  هجیدـخ  ترـضح  زور  هس  هب  وا  زا  دـعب  و  دوب ، هتـشذگ  زور  راـهچ 
يوس هب  نآ  زا  دعب  دوب ، ناهنپ  راغ  رد  زور  شـش  ای  زور  هس  سپ  دـنام ، هّکم  رد  لاس  هدزیـس  تثعب  زا  دـعب  ترـضح  نآ  .دـنتفگ و 
متـشه تسیب و  رد  سپ  دنام ، هنیدم  رد  لاس  هد  و  دش ، هنیدم  لخاد  لّوالا  عیبر  هام  مهدزای  هبنـشود  زور  رد  دومن و  ترجه  هنیدـم 

«. 2  » ترجه مهد  لاس  رد  دیدرگ  زیاف  ردق  اضق و  قلاخ  تمحر  هب  رفص  هام 

هّللا لوسر  ای  تفگ : دمآ و  نیلسرملا  دّیس  ترضح  تمدخ  هب  نایفس  وبا  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  يدنوار  بطق 
: هک دومرف  ترضح  منکب ، یلاؤس  وت  زا  مهاوخ  یم 

ینک لاؤس  نم  زا  هک  يا  هدـمآ  هک : دومرف  ترـضح  یلب ، تفگ : یئوگب ؟ هکنآ  زا  شیپ  وت  لاؤس  زا  مهد  ربـخ  نم  یهاوخ  یم  رگا 
وبا درک ، مهاوخ  یناگدـنز  لاس  هس  تصـش و  نم  هک : دومرف  ترـضح  هّللا ، لوسر  ای  یلب  تفگ : دوب ؟ دـهاوخ  ردـقچ  نم  رمع  هک 

هب هن  یئوگ  یم  نابز  هب  هک : دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  یئوگ ، تسار  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ : ناـیفس 
«. 3  » لد

نکم رفس  ریگم و  هزور  دومرف : ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  هیوباب  نبا 
ایند زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زور  نیا  رد  هک  هبنشود  زور  رد 
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.تسا هدش  لوقنم  رایسب  ثیداحا  مالّسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  زا  نومضم  نیا  رب  و  «. 1  » دومن تلحر 

هب یتبیصم  نوچ  دومرف : ترضح  نآ  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  نارگید  یـسوط و  خیش 
زگره دیسر  دهاوخن  هدیسرن و  یتبیـصم  نینچ  مدرم  هب  هک  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تبیـصم  روآدای  هب  دسرب  وت 

«. 2»

دـسرب یتبیـصم  هک  ره  هب  یلع  اـی  تفگ : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تـیاور  بوـشآ  رهـش  نـبا 
«. 3  » تساهتبیصم نیرتمیظع  نآ  هک  دنک  دای  ارم  تبیصم 

روفاک زا  مهرد  لـهچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  يارب  لـیئربج  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا 
ار تمسق  کی  تشاد و  هاگن  دوخ  يارب  ار  تمسق  کی  و  درک ، يواسم  تمسق  هس  ار  نآ  ترـضح  سپ  دروآ ، طونح  يارب  تشهب 

«. 4  » مالّسلا مهیلع  همطاف  هب  ار  یکی  داد و  یلع  هب 

: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ربتعم  دنس  هب  یسوط  خیش 

هک تسا  یسک  نماد  رد  ترضح  نآ  رس  هک  مدید  دوب ، رامیب  هک  یتقو  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  متفر 
ار دوخ  ّمع  رـسپ  رـس  ایب  تفگ : درم  نآ  مدـش  لـخاد  نوچ  دوب ، باوخ  رد  ادـخ  لوسر  و  ار ، یـسک  مدوب  هدـیدن  رتور  شوخ  وا  زا 

نوچ .تشاذـگ  نم  نماد  رد  ار  رورـس  نآ  رـس  تساـخرب و  درم  نآ  متفر  کـیدزن  نم  نوچ  نم ، زا  وا  هب  يرتراوازـس  وـت  هک  ریگب 
تمدخ هب  دوب  هتشذگ  هچنآ  نم  دوب ؟ وا  نماد  رد  نم  رس  هک  يدرم  نآ  تفر  اجک  هک : دومرف  دش و  رادیب  ترضح  متسشن ، یتعاس 
لیئربج وا  هک : دومرف  داب ، وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  هن  متفگ : یتخانـش ؟ ار  درم  نآ  هک : دومرف  ترـضح  مدرک ، ضرع  ترـضح  نآ 

«. 5  » متفر باوخ  هب  مدیدرگ و  وا  نخس  لوغشم  دش  کبس  نم  درد  هکنآ  ات  تفگ  یم  نخس  نم  اب  دوب  میظع  نم  رازآ  نوچ  دوب ،

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  زا  تفگ : هک  دوعسم  نب  هللا  دبع  زا  تسا  هدرک  تیاور  هیوباب  نبا 
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وت یـصو  متفگ : دهد ، یم  لسغ  وا  ّیـصو  ار  يربمغیپ  ره  دومرف : ترـضح  یبای ؟ تافو  نوچ  داد  دهاوخ  لسغ  ار  وت  هک  مدیـسرپ :
لاس یـس  هک : دومرف  درک ؟ دهاوخ  یناگدـنز  وت  زا  دـعب  لاس  دـنچ  هک : مدیـسرپ  بلاط ، یبأ  نب  یلع  تفگ : هّللا ؟ لوسر  ای  تسیک 

رب دوب  یسوم  ترضح  هجوز  هک  بیعش  رتخد  ءارفص  و  درک ، یناگدنز  لاس  یس  یسوم  زا  دعب  یسوم  ّیصو  نون  نب  عشوی  هچنانچ 
ریسا زا  دعب  درک ، ریسا  ار  وا  تشک و  ار  وا  رکشل  درک و  هلتاقم  وا  اب  عشوی  وت ، زا  تفالخ  هب  مرتراوازس  نم  تفگ : درک و  جورخ  وا 
رثکا یلع  و  نم ، تّما  زا  درمان  رازه  نیدنچ  اب  درک  دـهاوخ  جورخ  یلع  رب  رکب  وبا  رتخد  هک  یتسرد  هب  تشاد ، یمارگ  ار  وا  ندرک 

«. 1  » درک دهاوخ  ناسحا  وا  اب  ندرک  ریسا  زا  دعب  درک ، دهاوخ  ریسا  ار  وا  تشک و  دهاوخ  ار  وا  رکشل  نادرم 

رقاب دّمحم  ماما  ترضح  ریما و  ترضح  زا  رایسب  ياهدنس  هب  نارگید  يدنوار و  بطق  هیوباب و  نبا  یسوط و  خیش  راّفص و  ینیلک و 
دیبلط ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک : دنا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  و 
طونح نک و  نفک  ارم  بآ و  نآ  هب  هد  لسغ  وکین  ارم  سپ  سرغ ، هاچ  زا  شکب  بآ  کـشم  شـش  مریمب  نم  نوچ  یلع  اـی  دومرف :

ره هک  نک  لاؤس  نم  زا  یهاوخ  هچ  ره  ناـشنب ، ارم  ریگب و  ارم  نفک  ناـبیرگ  يوش  غراـف  نم  طونح  نفک و  لـسغ و  زا  نوـچ  نک ،
زا هک  دومن  میلعت  ارم  ملع  زا  باب  رازه  زین  عضوم  نیا  رد  هک : دومرف  درک و  نینچ  ترضح  سپ  .میوگ  یم  باوج  ار  وت  یسرپب  هچ 

«. 2  » دوش یم  حوتفم  باب  رازه  باب  ره 

ات دش  دهاوخ  عقاو  هچنآ  هب  داد  ربخ  ارم  مدرک ، لاؤس  ترـضح  نآ  زا  نوچ  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رگید  تیاور  رد 
«. 3  » تسیک ناشیا  هارمگ  ناشیا و  ّقحم  هک  مناد  یم  هکنآ  رگم  دنتسین  مدرم  زا  یهورگ  چیه  سپ  تمایق ، زور 

«. 4  » تشون ار  همه  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تقو ، نآ  رد  دومرف  الما  ترضح  هچنآ  رگید : تیاور  هب 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحص  دنس  هب  یسوط  خیش 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 131 

http://www.ghaemiyeh.com


124 ص :

هدید هکنآ  رگم  وت  زا  ریغ  هب  دنیبن  ارم  تروع  يدـحا  هک  هد  لسغ  ارم  مریمب  نم  نوچ  یلع ! ای  تفگ : ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
يرای ارم  هک  یسک  زا  تسین  هراچ  ارم  ینارگ و  درم  وت  هّللا  لوسر  ای  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپ  دوش ، یم  روک  وا  ياه 

: هک دومرف  ترضح  وت ، لسغ  رب  دنک 

دـهدب و وت  تسد  هب  بآ  هک  ار  ساّبع  نب  لضف  نک  رما  و  نم ، لسغ  رب  درک  دـهاوخ  يرای  ار  وت  تسا و  وت  اب  مالّـسلا  هیلع  لیئربج 
«. 1  » دوش یم  روک  دتفا  نم  تروع  رب  شرظن  رگا  هک  ددنبب  دوخ  هدید  رب  هباصع  هک  ار  وا  وگب 

نیز ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  شیرق  زا  درم  ود  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا 
؟ مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تافو  زا  مهد  ربخ  ار  امـش  دیهاوخ  یم  دومرف : ترـضح  دـندمآ ، مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا 

ترـضح نآ  رب  لیئربج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تافو  زا  شیپ  زور  هس  هک  داد  ربخ  ارم  مردپ  دومرف : یلب ، دنتفگ :
و وت ، لیـضفت  وت و  نتـشاد  یمارگ  يارب  وت  يوس  هب  تسا  هداتـسرف  ارم  نایملاع  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  دمحا  يا  تفگ : دش و  لزان 

ترـضح دّـمحم ؟ يا  ار  دوخ  لاـح  یباـی  یم  هنوگچ  دـیوگ : یم  ار و  نآ  دـناد  یم  رتـهب  دوخ  هک  یتلاـح  زا  وت  زا  دـنک  یم  لاؤس 
.مبای یم  تّدش  رد  نیگمغ و  ار  دوخ  لیئربج  يا  دومرف :

رب تسا  لّکوم  اوه  رد  دنیوگ و  یم  لیعامـسا  ار  وا  هک  دوب  یکلم  ناشیا  اب  و  توم ، کلم  اب  دش  لزان  لیئربج  دـش  مّوس  زور  نوچ 
ار باوج  نامه  ترـضح  دروآ ، ار  قباس  ماغیپ  نامه  یلاعت  قح  بناـج  زا  دـمآ و  ناـشیا  زا  شیپ  لـیئربج  سپ  کـلم ، رازه  داـتفه 

تسا توم  کلم  نیا  دمحا  يا  تفگ : لیئربج  سپ  ترـضح ، نآ  هناخ  رد  دوش  لخاد  هک  دیبلط  تصخر  توم  کلم  سپ  دومرف ،
دهاوخن تصخر  و  وت ، زا  شیپ  يدحا  هناخ  هب  ندـش  لخاد  رب  تسا  هدـیبلطن  تصخر  دـیآ و  رد  وت  هناخ  هب  هک  دـبلط  یم  تصخر 

.داد تصخر  ار  وا  لیئربج  سپ  دوش ، لخاد  ات  ار  وا  هد  تصخر  دومرف : ادخ  لوسر  وت ، زا  دعب  يدحا  زا  دیبلط 

قح هک  یتسرد  هب  دمحا  يا  تفگ : داتـسیا و  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  بدا  مدق  هب  دمآ و  کیدزن  هب  دش ، لخاد  توم  کلم  نوچ 
ناج یئامرف  رگا  یئامن ، رما  نآ  هب  ارم  هچ  ره  رد  ار  وت  منک  تعاطا  هک  ارم  تسا  هدرک  رما  و  وت ، يوس  هب  تسا  هداتـسرف  ارم  یلاـعت 

منک ضبق  ار  وت 
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يدرگرب و منک  رما  ار  وت  رگا  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپ  مدرگ ، یمرب  مدرگرب  هک  یئامرف  رگا  منک و  یم 
سپ یئاـمرف ، یم  هچ  ره  رد  ار  وت  منک  تعاـطا  هک  ما  هدـش  رومأـم  نینچ  یلب  تفگ : توـم ؟ کـلم  يا  درک  یهاوـخ  يراذـگب  ارم 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  سپ  .تسا  هدـیدرگ  وت  ياقل  قاتـشم  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  دـمحا  يا  تفگ : لیئربج 

وت نیمز ، هب  تسا  نم  ندـمآ  رخآ  نیا  تفگ : لـیئربج  سپ  يا ، هدـیدرگ  نآ  هب  رومأـم  هچنآ  وش  لوغـشم  توم  کـلم  يا  دوـمرف :
.تسین یتجاح  ایند  هب  ارم  رگید  متشاد و  راک  وت  اب  ایند ، زا  نم  تجاح  يدوب 

یم ار  وا  يادـص  هک  تفگ  هیزعت  ار  ناشیا  دـمآ و  یـصخش  دومن ، تقرافم  شرّهطم  ندـب  زا  ترـضح  نآ  سّدـقم  حور  نوچ  سپ 
.دندید یمن  ار  وا  صخش  دندینش و 

ِراَّنلا َو ِنَع  َحِزْحُز  ْنَمَف  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُکَروُجُأ  َنْوَّفَُوت  امَّنِإ  ِتْوَْملا َو  ُهَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک  هتاکرب  هّللا و  همحر  مکیلع و  مالّسلا  تفگ : سپ 
یم هداد  مامت  هکنآ  زج  تسین  و  تسا ، گرم  هدنـشچ  یـسفن  ره  ینعی : « 1  » ِروُرُْغلا ُعاتَم  اَّلِإ  اْینُّدـلا  ُهایَْحلا  اَم  َزاف َو  ْدَـقَف  َهَّنَْجلا  َلِخْدُأ 
سپ تشهب ، رد  ار  وا  دـننادرگ  لـخاد  مـّنهج  شتآ  زا  دوـش  هدـینادرگ  رود  هـک  ره  سپ  تماـیق ، زور  رد  ار  دوـخ  ياـهدزم  دـیوش 
فلخ ادـخ  و  یتبیـصم ، ره  زا  تسا  هدـنیامرف  ربص  یهلا  تمحر  و  بیرف ، عاتم  زج  ایند  یگدـنز  تسین  و  تسا ؛ هدـیدرگ  راگتـسر 

هب دیرادب ، دـیما  وا  زا  دـینک و  دامتعا  ادـخ  رب  سپ  دوش ، توف  ار  هچنآ  دـیامن  یم  كرادـت  وا  باوث  دوش و  كاله  هک  ره  زا  تسا 
: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  سپ  .هّللا  همحر  مکیلع و  مالّـسلا  ددرگ و  مورحم  ادخ  باوث  زا  هک  تسا  یـسک  هتفای  تبیـصم  هک  یتسرد 

«. 2  » دوب هدمآ  ام  تیزعت  هب  هک  دوب  مالّسلا  هیلع  رضخ  نیا 

يراـمیب رتـسب  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هاـنپ  تلاـسر  ترـضح  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  ساـّبع  نبا  زا  هیوباـب  نبا  ًاـضیا 
داب وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : تساخرب  هنع  هّللا  یضر  رـسای  نب  راّمع  دندیدرگ ، عمج  وا  درگرب  ترـضح  نآ  باحـصا  دیباوخ ،

هدنهد لسغ  دومرف : ترـضح  داد ؟ دهاوخ  لسغ  ار  وت  ام  زا  هک  يدرگ  لصاو  دوخ  راگدرورپ  تمحر  راوج  هب  نوچ  هّللا ، لوسر  ای 
یم تناعا  وضع  نآ  نتـسش  رب  ار  وا  هکئالم  دیوشب ، دنک  یم  دـصق  ارم  ياضعا  زا  يوضع  ره  هک  اریز  تسا  بلاط  یبأ  نب  یلع  نم 

وت رب  ام  زا  هک  هّللا ، لوسر  ای  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : دننک ،
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.دنک تمحر  ار  وت  ادخ  وش  تکاس  دومرف : درک ؟ دهاوخ  زامن 

هد و لـسغ  ارم  درک ، تقراـفم  نم  ندـب  زا  نم  حور  هک  ینیب  نوچ  بلاـط  وبا  رـسپ  يا  تفگ : دروآ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ور  سپ 
نارگ رایـسب  ارم  نفک  ینامی ، درب  رد  ای  يرـصم  دیفـس  هماج  رد  اـی  ما  هدیـشوپ  هک  هماـج  ود  نیا  رد  ارم  نک  نفک  هد و  لـسغ  وکین 
شرع رب  هک  دوب  دهاوخ  راّبج  دنوادخ  درک  دهاوخ  زامن  نم  رب  هک  یـسک  لّوا  سپ  دیراذگب ، ربق  رانک  رب  ات  دـیرادرب  ارم  نادرگم و 

هک هکئالم  ياهجوف  اهرکـشل و  اب  لیفارـسا  لیئاکیم و  لیئربج و  نآ  زا  دـعب  داتـسرف ، دـهاوخ  تاولـص  نم  رب  دوخ  لالج  تمظع و 
دعب سپ  دنا ، هدرک  یهلا  شرع  هب  هطاحا  هک  اهنآ  سپ  درک ، دنهاوخ  زامن  نم  رب  نایملاع  دنوادخ  ریغ  هب  ار  ناشیا  ددـع  دـنناد  یمن 
برق هبترم  رد  نم  نانز  نم و  تیب  لها  عیمج  سپ  درک ، دنهاوخ  زامن  نم  رب  رگید  ینامـسآ  زا  دـعب  ینامـسآ  ره  نانکاس  ناشیا  زا 
.هدننک هلان  .هدننک و  هحون  يادص  هب  ارم  دـنناسرن  رازآ  و  یندرک ، مالـس  نم  رب  دـننک  مالـس  یندرکامیا و  دـننک  امیا  ناشیا  تلزنم 

ار كرابم  همامع  دمآ ، نوریب  ترضح  دندش  عمج  نوچ  دنوش ، عمج  دجسم  رد  هک  بلطب  نم  دزن  هب  ار  مدرم  لالب ! يا  تفگ : سپ 
: دومرف دومن و  ادا  ار  یهلا  يانث  دمح و  تفر  الاب  ربنم  رب  هکنآ  ات  دوب  هدومرف  هیکت  دوخ  نامک  رب  دوب و  هتسب  رس  رب 

ارم شیپ  نادـند  اـیآ  امـش ؟ ناـیم  رد  مدرکن  داـهج  دوخ  سفن  هب  دوخ  اـیآ  امـش ؟ يارب  مدوب  يربـمغیپ  هنوـگچ  باحـصا  هورگ  يا 
لّمحتم ایآ  دـش ؟ نیگنر  نم  شیر  هکنآ  ات  دـیدرکن  يراج  نم  يور  رب  نوخ  ایآ  دـیدرکن ؟ دولآ  كاخ  ارم  نیبج  اـیآ  دیتسکـشن ؟

؟ دوخ تّما  رب  راثیا  يارب  متسبن  مکش  رب  یگنسرگ  زا  گنس  ایآ  دوخ ؟ موق  نانادان  زا  مدشن  اهبعت  اهتّدش و 

ار وت  دهد  ازج  سپ  اهیدـب ، زا  يدوب  هدـننک  یهن  ادـخ و  يارب  زا  يدوب  هدـننکربص  هک  قیقحت  هب  هّللا  لوسر  ای  یلب  دـنتفگ : هباحص 
.اهازج نیرتهب  ام  زا  ادخ 

تسا و هدرک  مکح  یلاعت  قح  هک : دومرف  سپ  دهد ، ریخ  يازج  زین  ار  امـش  ادـخ  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
يا هملظم  دّمحم  دزن  ار  وا  هک  ره  هک  ادخ  هب  ار  امش  مهد  یم  دنگوس  سپ  يراکمتـس ، ملظ  زا  درذگن  هک  تسا  هدومن  دای  دنگوس 

هکئالم و هورگ  روضح  رد  یبقع  صاصق  زا  تسا  رتبوبحم  نم  دزن  ایند  صاصق  هک  دناتـسب  صاصق  وا  زا  دزیخرب و  هتبلا  دـشاب  هدوب 
.ایبنا

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 134 

http://www.ghaemiyeh.com


127 ص :

یماگنه رد  هّللا ، لوسر  ای  داب  وت  يادف  مردام  ردـپ و  تفگ : دـنتفگ  یم  سیق  نب  داوس  ار  وا  هک  تساخرب  مدرم  رخآ  زا  يدرم  سپ 
، یتشاد تسد  رد  ار  دوخ  قوشمم  ياصع  يدوب و  راوس  دوخ  يابـضغ  هقان  رب  وت  مدمآ ، وت  لابقتـسا  هب  نم  يدمآ  یم  فئاط  زا  هک 

: دومرف اطخ !؟ هب  ای  يدرک  دمع  هب  هک  متسنادن  دمآ ، نم  مکش  رب  ینزب  دوخ  هلحار  رب  هک  ار  نآ  يدرک  دنلب  نوچ 

.روایب ار  اصع  نامه  همطاف  هناخ  هب  ورب  لالب ! يا  تفگ : سپ  .مشاب  هدرک  دمع  هب  هک  هّللا  ذاعم 

ار دوخ  سفن  دـیامرف  صاصق  هک  تسیک  مدرم ! هورگ  يا  هک : درک  یم  ادـن  هنیدـم  ياهرازاب  رد  دـمآ ، نوریب  دجـسم  زا  لالب  نوچ 
.ازج زور  زا  شیپ  تسا  هدروآ  رد  صاصق  ضرعم  رد  ار  دوخ  دّمحم  کنیا  تمایق ، زور  زا  شیپ 

، دبلط یم  ار  دوخ  قوشمم  ياصع  تردپ  هک  زیخرب  همطاف ! يا  تفگ : دیبوک و  ار  رد  دیـسر ، مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  رد  هب  نوچ 
تردـپ هک  یناد  یمن  رگم  همطاف  يا  تفگ : لالب  دـهاوخ ؟ یم  ار  نآ  هچ  يارب  تسین ، اصع  ندومرف  راک  زور  زورما  تفگ : همطاف 

هودنا و مغ و  یهز  تفگ : دروآرب و  دایرف  دینـش  عادو  نخـس  همطاف  نوچ  دنک ، یم  عادو  ار  ایند  نید و  لها  تسا ، هدمآ  رب  ربنم  رب 
يا دنرب  هانپ  هک  هب  ناگدـنامرد  نابیرغ و  ناگراچیب و  ناریقف و  وت  زا  دـعب  راوگرزب ، ردـپ  يا  وت  هودـنا  يارب  نم  راکف  لد  ترـسح 

؟ ارقف بولق  بوبحم  ادخ و  بیبح 

هب دومرف : داد  ترـضح  هب  ار  اصع  نوچ  تفاتـش ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  هب  تفرگ و  ار  اصع  لالب  سپ 
یـضار ات  نک  صاصق  نم  زا  ایب و  دومرف : داب ، وت  يادـف  مردام  ردـپ و  هّللا  لوسر  ای  مرـضاح  نم  تفگ : وا  ریپ ؟ درم  نآ  تفر  اـجک 

مردام ردـپ و  تفگ : دوشگ  ار  دوخ  مرتحم  مکـش  ترـضح  نوچ  هّللا ، لوسر  ای  اـشگب  ار  دوخ  مکـش  تفگ : درم  نآ  نم ، زا  يوش 
ار ترضح  نآ  مّرکم  مکش  تفای ، تصخر  نوچ  مراذگ ؟ وت  مکش  رب  دوخ  ناهد  هک  یهد  یم  يروتسد  هّللا ، لوسر  ای  داب  وت  يادف 

ترضح ازج ، زور  رد  مّنهج  شتآ  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مکش  صاصق  عضوم  هب  مرب  یم  هانپ  تفگ : هدیسوب و 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضح  .هّللا  لوسر  ای  میامن  وفع  هکلب  تفگ : یئامن ؟ یم  وفع  ای  ینک  یم  صاصق  ایآ  هداوس  يا  هک : دومرف 
هناخ لخاد  دمآ و  ریز  هب  ربنم  زا  سپ  .وت  ربمغیپ  زا  درک  وفع  وا  هکنانچ  سیق  نب  هداوس  زا  نک  وفع  وت  ادـنوادخ  هک : دومرف  مّلـس  و 

ناشیا رب  مّنهج و  شتآ  زا  ار  دّمحم  تّما  راد  تمالس  وت  اراگدرورپ ! تفگ : یم  دش و  هملس  ّما 
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.نادرگ ناسآ  ار  ازج  زور  باسح 

رد لیئربج  هک : دومرف  ترضح  منیب ؟ یم  ّریغتم  ار  وت  كرابم  گنر  مبای و  یم  نیگمغ  ار  وت  ارچ  هّللا  لوسر  ای  تفگ : هملس  ّما  سپ 
ّما .دینش  یهاوخن  ار  دّمحم  يادص  زگره  زور  نیا  زا  دعب  هک  ایند  رد  داب  وت  رب  مالس  سپ  دیناسر ، نم  هب  ارم  گرم  ربخ  تعاس  نیا 
هک دّـمحم  اـی  داد  ور  ارم  یهودـنا  وت ، رب  اـنزح  او  تفگ : دروآرب و  شورخ  دینـش ، رورـس  نآ  زا  ار  رثا  تنحم  ربـخ  نیا  نوچ  هملس 

ار نیا  امن ، بلط  ار  همطاف  نم  هدید  رون  لد و  بیبح  هملـس ! ّما  يا  دومرف : ترـضح  سپ  .دنک  یمن  وا  كرادـت  ترـسح  تمادـن و 
.دش شوهدم  تفگ و 

وت ناج  يادف  مناج  تفگ : دروآرب و  شورخ  دومن ، هدهاشم  لاح  نادب  ار  ءایبنا  دّیـس  دوخ  ردـپ  دـمآ  رد  هناخ  هب  ارهز  همطاف  نوچ 
ار وت  وس  ره  زا  گرم  ياهرکشل  يراد و  ترخآ  رفس  مزع  هک  منیب  یم  نانچ  ار  وت  راوگرزب  ردپ  يا  داب ، وت  يور  يادف  میور  داب و 

یمن نیکـست  دوخ  نایب  لالز  هب  ار  وا  ترـسح  شتآ  یئوگ و  یمن  نخـس  دوخ  دنمتـسم  دنزرف  اب  يا  هملک  کی  ایآ  دنا ، هتفرگ  ورف 
؟ یهد

نیا رد  یمارگ  رتـخد  يا  تفگ : دوشگ و  ار  دوخ  كراـبم  هدـید  دینـش ، ار  دوخ  دـنبلد  دـنزرف  يادز  مغ  يادـص  ادـخ  لوسر  نوچ 
زا ار  رثا  تشحو  ربخ  نیا  نوچ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  .داـب  وت  رب  مالـس  سپ  میاـمن ، یم  عادو  ار  وت  منک و  یم  تقراـفم  وت  زا  يدوز 

ترـضح منک ؟ تاقالم  ار  وت  اجک  تماـیق  زور  رد  راوگرزب ! ردـپ  يا  تفگ : دروآرب و  دردرپ  لد  زا  ترـسح  هآ  دینـش ، رـشب  دـّیس 
: هک دومرف  میوجب ؟ ار  وت  اجک  منیبن  ار  وت  اجنآ  رگا  هک : تفگ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  .دننک  یم  باسح  ار  قیالخ  هک  اجنآ  رد  دومرف :

مالّـسلا اهیلع  همطاف  درک ، مهاوخ  تعافـش  ار  دوخ  تّما  ناراـکهانگ  اـجنآ  رد  هک  تسا  هداد  هدـعو  ارم  ادـخ  هک  دومحم  ماـقم  رد 
؟ منک هچ  مباین  زین  ار  وت  اجنآ  رگا  هک : تفگ 

نم و تسار  بناج  رد  لیئربج  مشاب و  هداتسیا  نم  دنرذگ  طارص  زا  نم  تّما  هک  یماگنه  رد  نک ، بلط  طارص  دزن  ارم  هک : دومرف 
تاجاحلا یـضاق  هاگرد  هب  همه  دنـشاب ، هداتـسیا  نم  رـس  سپ  ور و  شیپ  رد  یلاعت  قح  هکئالم  ریاس  نم و  پچ  بناج  رد  لیئاکیم 

سپ .نادرگ  ناسآ  ناشیا  رب  ار  باسح  نارذگب و  طارـص  زا  تمالـس  هب  ار  دّمحم  تّما  اراگدرورپ  هک : دننک  اعد  دـنیامن و  عّرـضت 
رد دومرف : ترضح  تساجک ؟ يربک  هجیدخ  نم  ردام  هک : دیسرپ  مالّسلا  اهیلع  همطاف 
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.دوش یم  هدوشگ  تشهب  يوس  هب  رصق  نآ  رد  راهچ  هک  تسا  يرصق 

هب ترضح  هّللا ، کمحر  هالّـصلا  تفگ : داد  ار  زامن  يادن  لالب  نوچ  دیدرگ ، سدق  ملاع  هّجوتم  دش و  شوهدم  ترـضح  نآ  سپ 
نب هماسا  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  دش  غراف  نوچ  درک ، ادا  کبـس  ار  زامن  دمآ و  رد  دجـسم  هب  تساخرب و  دمآزاب  شوه 

نایملاع نانز  نیرتهب  نآ  نماد  رد  ار  دوخ  رـس  دـمآرد ، همطاف  هناخ  هب  نوچ  دـیرب ، همطاف  هناـخ  هب  ارم  هک : دومرف  دـیبلط و  ار  دـیز 
بات یب  دندومن ، هدهاشم  تلاح  نآ  رب  ار  دوخ  راوگرزب  ّدج  مالّسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نوچ  .دومرف  هیکت  تشاذگ و 
يادف ام  ياهور  داب و  وت  ناج  يادف  ام  ياهناج  هک : دنتفگ  یم  دندروآرب و  شورخ  دـندیراب و  هدـید  زا  ترـسح  بآ  دـندیدرگ و 

نسح و دناوت  یمارگ  نادنزرف  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دنتسیک ؟ ناشیا  هک : دندیسرپ  ترـضح  داب ، وت  يور 
دوخ هنیـس  هب  ار  دوخ  هشوگرگج  ود  نآ  دروآ و  رد  ناشیا  ندرگ  رد  تسد  دیبلط و  دوخ  کیدزن  ار  ناشیا  ترـضح  سپ  .نیـسح 
هیرگ نسح  ای  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تسیرگ ، یم  رتشیب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  نوچ  دینابـسچ ،

.تسا راکف  لد  رازآ  بجوم  تسا و  راوشد  نم  رب  وت  هیرگ  هک  نک  مک  ار 

ارم توم ، کلم  يا  مالّسلا  کیلع  و  دومرف : ترضح  هّللا ، لوسر  ای  کیلع  مالّـسلا  تفگ : دش و  لزان  توم  کلم  لاح  نآ  رد  سپ 
: تفگ توم  کلم  تسا ، یتجاح  وت  يوس  هب 

مالـس نم  رب  دـیآ و  نم  دزن  لیئربج  ات  ینکن  ضبق  ارم  حور  هک  تسا  نآ  نم  تجاـح  دومرف : ادـخ ؟ ربمغیپ  يا  تسیچ  وت  تجاـح 
کلم هب  اوه  زا  لیئربج  سپ  هادّمحم ، ای  تفگ : یم  دمآ و  نوریب  توم  کلم  سپ  .میامن  عادو  ار  وا  منک و  مالـس  وا  رب  نم  دـنک و 

ار وا  هک  درک  لاؤس  نم  زا  ادخ  لوسر  لیئربج ، يا  هن  تفگ : توم ؟ کلم  يا  يدرک  دّمحم  حور  ضبق  هک : دیـسرپ  دیـسر و  توم 
ار نامـسآ  ياهرد  هک  ینیب  یمن  رگم  توم  کلم  يا  تفگ : لیئربج  دـنک ، عادو  وت  اب  دـیامن و  تاقالم  ار  وت  ات  میاـمنن  حور  ضبق 

؟ دّمحم حور  يارب  ار  دوخ  دنا  هدرک  تنیز  هک  ار  تشهب  نایروح  ینیب  یمن  رگم  دّمحم ، حور  يارب  دنا  هدوشگ 

: دومرف ترضح  مساقلا ، ابأ  ای  کیلع  مالّسلا  تفگ : دمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دزن  هب  دش و  لزان  لیئربج  سپ 
؟ يراذگ یم  اهنت  ارم  لاح  نینچ  رد  ایآ  لیئربج ، ای  مالّسلا  کیلع  و 
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: دومرف ترضح  تسا ، گرم  هدنشچ  یسفن  ره  و  تسا ، شیپ  رد  گرم  ار  سک  همه  درم و  دیاب  یم  ار  وت  دّمحم  ای  تفگ : لیئربج 
کلم يا  تفگ : وا  هب  لیئربج  دش و  لزان  توم  کلم  تفر و  ترـضح  نآ  کیدزن  لیئربج  سپ  نم ؛ بیبح  يا  نم  هب  وش  کیدزن 

رد لیئاکیم  داتـسیا و  ادـخ  لوسر  تسار  بناج  رد  لـیئربج  سپ  دّـمحم ، حور  ضبق  رد  ار  یلاـعت  قح  ّتیـصو  راد  رطاـخ  هب  توم 
.دیدرگ ترضح  نآ  رهطا  حور  ضبق  لوغشم  ور  شیپ  رد  توم  کلم  و  پچ ، بناج 

يور دندیبلط  یم  ار  هک  ره  و  ارم ، لد  بیبح  نم  يارب  زا  دـیبلطب  تفگ : یم  رّرکم  زور  نآ  رد  ترـضح  نآ  تفگ : ساّبع  نبا  سپ 
همطاف ترـضح  دـبلط ، یم  ار  یلع  وا  هک  میرب  یم  نامگ  دـنتفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هب  سپ  دـینادرگ ، یم  وا  زا  ار  دوخ  كراـبم 
نادنخ داش و  داتفا  ءایـصوا  دّیـس  رّونم  يور  رب  ءایبنا  دّیـس  كرابم  رظن  نوچ  .دینادرگ  رـضاح  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفر و 

رد سپ  .دش  شوهدم  زاب  دناشن و  دوخ  نیلاب  کیدزن  تفرگ و  ار  وا  تسد  هکنآ  ات  ایب  نم  کیدزن  یلع  يا  تفگ : رّرکم  دیدرگ و 
.دندمآرد رد  زا  ادهش  دّیس  نیسح  یبتجم و  نسح  لاح  نیا 

او هاّدـج  او  دایرف  دـندرک  هدـهاشم  لاح  نآ  رب  ار  ترـضح  نآ  داتفا ، لالجلا  وذ  هدـیزگرب  نآ  لاـثم  یب  لاـمج  رب  ناـشیا  رظن  نوچ 
، دنک رود  ار  ناشیا  هک  تساوخ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  .دندنکفا  ترضح  نآ  هنیـس  رب  ار  دوخ  نانک  ناغف  و  دندروآرب ، هادّمحم 

ارم راسخر  لگ  ناشیا  میوبب و  ار  دوخ  ناتـسوب  لگ  ود  نم  هک  راذـگب  یلع  اـی  تفگ : دـمآزاب  شوه  هب  ادـخ  لوسر  تلاـح  نآ  رد 
هب ملظ و  غیت  هب  دـش و  دـنهاوخ  مولظم  نم  زا  دـعب  ناشیا  هک  یتسرد  هب  دـننک ، عادو  ارم  ناشیا  منک و  عادو  ار  ناشیا  نم  و  دـنیوبب ،

.دنک متس  ناشیا  رب  هک  داب  یسک  رب  يادخ  تنعل  دومرف : هبترم  هس  سپ  دش ، دنهاوخ  هتشک  متس  رهز 

ناهد رب  ار  دوخ  ناهد  درب و  دوخ  فاحل  ریز  هب  هکنآ  ات  دیـشک  ار  ترـضح  نآ  و  درک ، زارف  مالّـسلا  هیلع  یلع  يوس  هب  تسد  سپ 
یم وا  شوه  شوگ  رب  یهاـنتم  ریغ  موـلع  یهلا و  رارـسا  تفگ و  رایـسب  زار  وا  هب  و  تشاذـگ - وا  شوـگ  رب  رگید : تیاور  هب  و  وا -

ناربمغیپ دّیس  نآ  فاحل  ریز  زا  نانمؤم  ریما  سپ  .درک  زاورپ  تمحر  شرع  نایشآ  يوس  هب  شـسّدقم  حور  غرم  هکنآ  ات  دندناوخ ،
هب امش ، ربمغیپ  تبیصم  رد  دنادرگ  میظع  ار  امش  دزم  یلاعت  قح  تفگ : دمآ و  نوریب 
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دنلب تلاسر  تیب  لها  زا  نویـش  شورخ و  يادـص  سپ  درب ، دوخ  يوس  هب  ار  نایمدآ  هدـیزگرب  حور  ناـیملاع  دـنوادخ  هک  یتسرد 
.دندومن تقفاوم  ناشیا  اب  تبیصم  هیزعت و  رد  دندوب  هدیدرگن  لوغشم  تفالخ  بصغ  هب  هک  نانمؤم  زا  لیلق  یعمج  و  دش ،

ریز رد  ار  وت  هک  یماگنه  رد  تفگ  وت  اب  ادخ  لوسر  هک  دوب  زار  هچ  هک : دندیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  زا  تفگ : ساّبع  نبا 
«. 1  » دوش یم  هدوشگ  رگید  باب  رازه  باب  ره  زا  هک  دومن  نم  میلعت  ملع  زا  باب  رازه  دومرف : ترضح  درب ؟ دوخ  فاحل 

تلاسر ترضح  زا  دعب  هک  اهناحتما  اهالب و  لّوا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک : تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
هّللا یّلص  ادخ  لوسر  زا  ریغ  هب  ناناملسم  همه  نایم  رد  صوصخ  هب  ارم  هک  دوب  نآ  دش  دراو  نم  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هانپ 

تیبرت یلاسدرخ  رد  ارم  وا  مشاب ، هتـشاد  وا  زا  يرای  دـیما  میامن و  وا  رب  دامتعا  هک  دوبن  يروای  يراـی و  سنوم و  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
و بلط ، زا  دـینادرگ  زاـین  یب  ارم  و  دـیدرگ ، لّـفکتم  ارم  لاـیع  ارم و  جرخ  و  دروآ ، رد  هب  یمیتی  زا  و  داد ، هاـنپ  یگرزب  رد  و  درک ،
اب اهنآ  و  ایند ، روما  رد  نم  رب  ترـضح  نآ  زا  دوب  دـنچ  یتمعن  اـهنیا  لاـثما  اـهنیا و  بسک  هب  ترـضح  نآ  تکرب  هب  مدـشن  جاـتحم 

زاـتمم و  یناـسفن ، تـالامک  هیلاـع  تاـجرد  رد  ندوـمرف  یّقرت  زا  دـینادرگ  صوـصخم  نآ  هب  ارم  هچنآ  بنج  رد  دوـب  مک  يرایـسب 
لاوقا و رد  هنـسح  بادآ  هب  ندـینادرگ  یّلحتم  و  لاعتم ، کلم  لاصو  برق و  بتارم  كولـس  یئامنهار  و  یناـّبر ، مولع  هب  دـینادرگ 

.لاعفا

بات دـندرک  یم  راب  اههوک  رب  ار  اهنآ  رگا  هک  مرادـن  نامگ  هک  دـنچ  یهودـنا  ملا و  ترـضح  نآ  تافو  رد  نم  رب  دـش  لزاـن  سپ 
دوخ طبض  هک  دوب  يا  هبترم  هب  ناشیا  عزج  یـضعب  متفای ، فلتخم  لاوحا  رب  تبیـصم  نآ  رد  ار  مدرم  سپ  دنتـشاد ، یم  اهنآ  لّمحت 

ناشیرپ ار  ناشیا  لقع  و  دوب ، هدرب  ار  ناشیا  ربص  عزج  تّدش  و  دنتـشادن ، میظع  تبیـصم  نآ  لّمحت  رب  تّوق  و  درک ، دنتـسناوت  یمن 
.ندینش نتفگ و  ندینامهف و  ندیمهف و  وا و  نایم  دوب  هدیدرگ  لئاح  و  دوب ، هدرک 

ربص هب  رما  دنتفگ و  یم  تیزعت  یـضعب  مدرم  ریاس  و  بلّطملا ، دـبع  نادـنزرف  وا و  تیب  لها  زا  ترـضح  نآ  ناشیوخ  لاح  دوب  نیا 
هیرگ رد  ناشیا  يرای  تدعاسم و  یضعب  و  دندومرف ، یم 
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یئابیکـش هب  ار  دوخ  دروآ ، نم  هب  ور  هاگان  هک  یمیظع  تبیـصم  نینچ  اب  سپ  دـندش ، یم  کیرـش  عزج  رد  ناشیا  اب  دـندرک و  یم 
نفک طونح و  نداد و  لسغ  ندومن و  زیهجت  زا  دوب  هدومرف  رما  ارم  هچنآ  هب  مدیدرگ  لوغشم  و  مدرک ، رایتخا  ار  یشوماخ  متـشاد و 

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

يراودیما یئابیکش و  ربص و  يور  زا  متسکش  دوخ  رب  ار  اهتبیـصم  اهدرد و  نآ  و  دوب ، هدیدرگ  مزال  نم  رب  یلاعت  قح  زا  هچنآ  روما 
«. 1  » یهلا یهانتمان  تمحر 

يزور تاـفو  ضرم  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  ساـّبع  نبا  زا  بوـشآ  رهـش  نـبا  و 
زا ما  هدمآ  مبیرغ و  درم  تفگ : دبوک ؟ یم  رد  هک  تسیک  تفگ : همطاف  ترـضح  دـیبوک ، ار  هناخ  رد  یـسک  هاگان  دـش ، شوهدـم 

تمحر ار  وت  ادخ  دوخ ، راک  یپ  ورب  تفگ : همطاف  ترـضح  میآرد ؟ هناخ  رد  هک  یهد  یم  يروتـسد  ایآ  منکب ، یلاؤس  ادخ  لوسر 
ار رد  زاب  تشگرب ، ینامز  كدنا  زا  دعب  تفر و  سپ  تخادرپ ، دناوت  یمن  وت  هب  تسا و  لوغشم  دوخ  ضرم  هب  ادخ  لوسر  هک  دنک 

نابیرغ دیهد  یم  تصخر  ایآ  دیآرد ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دزن  هب  هک  دبلط  یم  تصخر  یبیرغ  تفگ : دیبوک و 
؟ ار

: هک دومرف  دوشگ و  ار  دوخ  كرابم  هدید  دمآ و  شوه  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  لاح  نآ  رد 

هدننکـش مه  رد  تساـهتعامج و  هدـننک  هدـنکارپ  نیا  هک : دوـمرف  هّللا ، لوـسر  اـی  هن  تفگ : تـسیک ؟ نـیا  هـک  یناد  یم  همطاـف  يا 
و دیبلط ، دهاوخن  تصخر  یسک  رب  نم  زا  دعب  تسا و  هدیبلطن  تصخر  یـسک  رب  نم  زا  شیپ  هک  تسا  توم  کلم  نیا  تساهتّذل ،

.دیآرد هک  دیهد  يروتسد  دیامن ، یم  بلط  يروتسد  نم  زا  مراد  دوخ  راگدرورپ  دزن  نم  هک  یتمارک  يارب 

لها رب  درک  مالـس  دنت  میـسن  دننام  دش  لخاد  سپ  دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ  آرد ، هناخ  هب  تفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  سپ 
ار نینمؤملا  ریما  درک  ّتیصو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپ  .هّللا  لوسر  تیب  لها  یلع  مالّـسلا  تفگ : تلاسر و  تیب 

روج و لها  زا  ایند  رد  هچنآ  زا  ندرک  ربص  هب 
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لسغ و  دیامن ، ادا  ار  ترضح  نآ  ياهضرق  و  دنک ، عمج  ار  نآرق  هکنآ  هب  و  همطاف ، ترـضح  ندرک  ظفح  هب  و  دیامن ، تاقالم  افج 
«. 1  » دیامن تظفاحم  ار  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  و  دزاسب ، يراوید  ترضح  نآ  ربق  رود  رب  و  ار ، وا  دسج  دهد 

هیلع و هّللا  یّلص  ءایبنا  دّیـس  تافو  ماگنه  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  هّمغلا  فشک  رد  و 
هچ تفگ : تفر و  نوریب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دیآرد ، ترـضح  نآ  تمدخ  هب  هک  دـیبلط  تصخر  يدرم  دیـسر ، مّلـس  هلآ و 
نآ تمزالم  تقو  نیا  رد  هک : تفگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  میامن ، تاقالم  ار  ادخ  لوسر  هک  مهاوخ  یم  تفگ : يراد ؟ يراک 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  مسرب ، وا  تمدخ  هب  دیاب  یم  هّتبلا  مراد و  يرورض  راک  تفگ : يراد ؟ راک  هچ  وگب  تسین  رّسیم  ترـضح 
.دیآ رد  وگب  هک  دومرف  ترضح  دیبلط ، تصخر  وا  يارب  دمآ و  ادخ  لوسر  تمدخ  هب 

، ما هدـمآ  وت  دزن  یلاعت  قح  بناج  زا  تلاسر  هب  نم  ادـخ ! ربمغیپ  يا  تفگ : تسـشن  ترـضح  نآ  نیلاب  کـیدزن  دـش  لـخاد  نوچ 
هب نتـشگرب  وا و  ياقل  ناـیم  منادرگ  ّریخم  ار  وت  هک  تسا  هداتـسرف  ارم  یلاـعت  قح  توم ، کـلم  منم  تفگ : یتسیک ؟ وت  هک : دومرف 

: هک دومرف  ترضح  ایند ،

وت يارب  تسا  رتهب  ترخآ  هّللا  لوسر  ای  تفگ : دـش و  لزان  لیئربج  سپ  میامن ، تروشم  وا  اب  دـیآ و  دورف  لیئربج  اـت  هد  تلهم  ارم 
قح ياقل  و  يدرگ ، دونـشخ  هک  داد  دـهاوخ  وت  هب  ردـق  نآ  تعافـش  تلزنم و  تمارک و  برق و  زا  ترخآ  رد  یلاعت  قح  اـیند و  زا 

.ایند ياقب  زا  تسا  رتوکین  وت  يارب  یلاعت 

لیجعت توم  کلم  يا  تفگ : لیئربج  امن ، مادقا  ادخ  بناج  زا  يا  هدـش  رومأم  هچنآ  هب  هک : تفگ  ار  توم  کلم  ادـخ  لوسر  سپ 
وا رد  ریخأت  رگید  هک  تسا  هدیـسر  یئاج  هب  وا  سّدـقم  ناج  تفگ : توم  کـلم  مدرگرب ، مور و  دوخ  راـگدرورپ  دزن  نم  اـت  نکم 

«. 2  » تسین یتجاح  نیمز  يوس  هب  ارم  رگید  نیمز و  رب  دوب  نم  ندمآ  رخآ  نیا  تفگ : لیئربج  سپ  تسین ، اور 

نآ ضرم  هک  یتقو  رد  دمآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  رکب  وبا  هک : تسا  هدرک  تیاور  یبلعث  زا  ًاضیا  و 
؟ دوب دهاوخ  یک  وت  لجا  هّللا  لوسر  ای  تفگ : دوب و  هدش  نیگنس  ترضح 
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؟ تساجک هب  وت  تشگزاب  تفگ : رکب  وبا  نم ، لجا  تسا  هدش  رضاح  هک : دومرف  ترضح 

: تفگ رکب  وبا  یلاعت ، قح  برق  بارـش  ياه  هعرج  و  اراوگ ، شیع  و  یلعا ، قیفر  و  يوأملا ، هّنج  و  یهتنملا ، هردس  يوس  هب  دومرف :
رد دومرف : دننک ؟ نفک  ار  وت  زیچ  هچ  رد  دیـسرپ : دشاب ، رتکیدزن  نم  هب  نم  تیب  لها  زا  هک  ره  دومرف : داد ؟ دـهاوخ  لسغ  هک  ار  وت 

؟ دننک زامن  وت  رب  هنوگچ  دیسرپ : يرصم ، دیفس  ياه  هماج  رد  ای  ینمی  ياه  هّلح  رد  ای  ما  هدیشوپ  هک  اه  هماج  نیمه 

ربص هک : دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  دـمآ ، هزرل  هب  راوید  رد و  تساخرب و  مدرم  زا  شورخ  تقو  نیا  رد 
اهنت ارم  دیور  نوریب  یتعاس  نم و  ربق  رانک  رب  دیراذگب  یتخت  رب  ارم  دننک  نفک  دنهد و  لسغ  ارم  نوچ  امش ، زا  دنک  وفع  ادخ  دینک 

و دننک ، زامن  نم  رب  هک  ار  هکئالم  دیامرف  یم  تصخر  سپ  تسا ، نایملاع  دنوادخ  دنک  یم  زامن  نم  رب  هک  یسک  لّوا  و  دیراذگب ،
یم دورف  یگمه  هکئالم ، ياهرکـشل  سپ  توم  کلم  سپ  لیئاکیم  سپ  لیفارـسا  سپ  تسا  لیئربج  دوش  یم  لزان  هک  یـسک  لّوا 

هب دینکم  رازآ  ارم  و  دینک ، مالس  دیتسرف و  تاولـص  نم  رب  دیئآرد و  هناخ  نیا  هب  جوف  جوف  امـش  سپ  دننک ، یم  زامن  نم  رب  دنیآ و 
نانز و ناـشیا  زا  دـعب  و  دنـشاب ، نم  تیب  لـها  ناـکیدزن  دـنک  زاـمن  نم  رب  ناـیمدآ  زا  هک  یـسک  لّوا  دـیاب  و  هلاـن ، داـیرف و  هیرگ و 

.رگید مدرم  ناشیا  زا  دعب  و  نم ، تیب  لها  ناکدوک 

ار ناشیا  امـش  هک  دنچ  یکلم  اب  تسا  رتکیدزن  نم  هب  نم  تیب  لها  زا  هک  ره  دومرف : دـش ؟ دـهاوخ  وت  ربق  لخاد  هک  تفگ : رکب  وبا 
«. 1  » دیناسرب نارگید  هب  متفگ  هچنآ  دیزیخرب  دومرف : سپ  دید ، دیهاوخن 

لیئربج مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رخآ  يرامیب  رد  تسا : هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ًاضیا  و 
دناسر و یم  مالـس  ار  وت  وت  راگدرورپ  هک  یتسرد  هب  کیلع  مالّـسلا  تفگ : یم  دش و  یم  لزان  ترـضح  نآ  رب  بش  ره  زور و  ره 

هدایز ار  وت  تفارـش  تمارک و  دـهاوخ  یم  نکیل  و  دـناد ، یم  رتهب  وت  زا  ار  وت  لاح  وا  و  ار ؟ دوخ  یبای  یم  هنوگچ  هک : دـیامرف  یم 
ددرگ یتّنس  نارامیب  تدایع  هک  هتساوخ  و  تسا ، هداد  تلیضف  قلخ  عیمج  رب  ار  وت  هچنانچ  دنادرگ 
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.وت تّما  رد 

یمارگ سک  چیه  دّـمحم  يا  هک : تفگ  یم  باوج  رد  لیئربج  و  مراد ، درد  دومرف : یم  باوج  رد  دوب  یعجو  ار  ترـضح  نآ  رگا 
دهاوخ یم  و  دونـشب ، ار  وت  ياـعد  يادـص  دراد  یم  تسود  هک  تسا  هداد  درد  ار  وـت  نآ  يارب  و  وـت ، زا  یلاـعت  قـح  دزن  تسین  رت 

دمح ار  ادخ  تفگ : یم  لیئربج  متیفاع ، تحار و  رد  نم  دومرف : یم  ترـضح  نآ  رگا  و  دنادرگ ؛ رتدـنلب  ترخآ  رد  ار  وت  تاجرد 
.دنادرگ یم  نوزفا  ناشیا  رب  ار  دوخ  تمعن  و  ددنسپ ، یم  ار  نادماح  دمح  یلاعت  قح  هک  تیفاع  رب  نک 

نآ زا  همه  دیدرگ ، یم  رهاظ  ام  رب  وا  ندمآ  راثآ  دش و  یم  لزان  لیئربج  هک  هاگره  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  سپ 
دناسر یم  مالس  وت  راگدرورپ  دّمحم ! ای  تفگ : ادخ  لوسر  هب  لیئربج  رخآ  هبترم  رد  سپ  دیآ ، نم  زا  ریغ  هب  دنتفر  یم  نوریب  هناخ 

ار گرم  راثآ  منیب و  یم  ترخآ  رفـس  حانج  رب  ار  دوخ  دومرف : ترـضح  دناد ، یم  رتهب  هکنآ  اب  دـیامن  یم  لاؤس  وت  لاح  زا  ار و  وت 
وت رد  هک  یلاح  نیا  ببـس  هب  دـهاوخ  یم  یلاعت  قح  هک  ار  وت  داب  تراشب  دّـمحم  اـی  تفگ : لـیئربج  میاـمن ، یم  هدـهاشم  دوخ  رد 
يا دوـمرف : ترـضح  سپ  دـسر ، یمن  وـت  هجرد  هب  سک  چـیه  هجرد  هکنآ  اـب  تسه  هچنآ  زا  دـنادرگ  دـنلب  ار  وـت  تاـجرد  تـسه 

ای تفگ : لیئربج  ییآ ، نم  دزن  هب  وت  ات  مدـیبلط  تلهم  وا  زا  نم  دـش و  لـخاد  نم  هناـخ  هب  دـیبلط و  تصخر  توم  کـلم  لـیئربج !
، دـیبلط دـهاوخن  هدـیبلطن و  تصخر  سک  چـیه  زا  وت  زا  ریغ  هب  توم  کلم  تسا و  قاتـشم  وت  يوس  هب  نایملاع  راگدرورپ  دّـمحم !
اب هک  دومن  بلط  ار  دوخ  نادـنزرف  ناـنز و  ترـضح ، سپ  ددرگرب ؛ توم  کـلم  اـت  نکم  تکرح  لـیئربج  يا  دومرف : ادـخ  لوـسر 
وا شوگ  رد  يزار  دیـسوب و  دیـشک و  رب  رد  ار  همطاف  سپ  رتخد ، يا  ایب  نم  کیدزن  دومرف : ار  همطاف  ترـضح  دـنک و  عادو  ناشیا 
هب ار  وا  رگید  راـب  ادـخ  لوسر  سپ  تخیر ، شکراـبم  ياـه  هدـید  زا  بآ  تشادرب  رـس  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  باـنج  نوچ  تفگ ،

.دیدرگ نادنخ  تشادرب  رس  نوچ  تفگ ، وا  شوگ  رد  يزار  دیشک و  رب  رد  دیبلط و  دوخ  کیدزن 

: دومرف دندرک  لاؤس  هرّدخم  نآ  زا  نوچ  دندرک ، بّجعت  لاح  نآ  زا  ادخ  لوسر  نانز  سپ 

: دومرف مّود  هبترم  رد  و  مدش ، نایرگ  ببس  نیا  هب  تفگ و  نم  هب  ار  دوخ  تافو  ربخ  هبترم  وا 
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یـشاب و وت  دـیآ  نم  يوس  هب  نم  تیب  لـها  زا  هک  یـسک  لّوا  ما : هدرک  لاؤس  دوخ  راـگدرورپ  زا  نم  هک  نکم  عزج  نم ! رتـخد  يا 
نسح و ماما  سپ  مدیدرگ ، نادنخ  داش و  ببـس  نیا  هب  و  دنام ، یهاوخن  رایـسب  ایند  رد  نم  زا  دعب  هدـینادرگ و  باجتـسم  ارم  ياعد 

«. 1  » تخیر شکرابم  ياه  هدید  زا  بآ  دیسوب و  ار  ناشیا  دیبلط و  ار  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما 

رد يا  هدرپ  دومن ، تقرافم  ایند  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نوچ  تسا : هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  یـسوط  خیش 
رب ار  دوخ  ياهتسد  هودنا  تیاغ  زا  دوب و  هتـسشن  هدرپ  شیپ  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و  دنتخیوآ ، ترـضح  نآ  شیپ 

ترضح نآ  هناخ  رد  رب  هباحص  و  دروخ ، یم  ادخ  لوسر  كرابم  يور  رب  هدرپ  نآ  دیزو  یم  داب  نوچ  دوب ، هتشاذگ  دوخ  يور  ریز 
رس رب  ّتلذم  كاخ  و  دنتخیر ، یم  هدید  زا  ترـسح  بآ  و  دندوب ، هدرک  دنلب  يراز  هلان و  هب  اهادص  و  دندوب ، هدش  رپ  دجـسم  رد  و 

.دنتخیر یم  دوخ 

رهاط و امـش  ربمغیپ  تفگ : هک  دندینـش  ار  وا  يادص  دندیدن و  ار  هدنیوگ  هک  دش  دنلب  ترـضح  نآ  هناخ  نوردنا  زا  یئادـص  هاگان 
زا تسا ، ناطیـش  يادص  هک  تسناد  دینـش  ار  ادص  نیا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوچ  .دیهدم  لسغ  دینک و  نفد  ار  وا  دوب ، رّهطم 

لسغ ار  وا  هک  تسا  هدرک  رما  ارم  ترضح  نآ  ادخ  نمشد  يا  وش  رود  دومرف : تشادرب و  هودنا  يوناز  زا  رس  دیـسرت و  مدرم  ناتتفا 
.تمایق زور  ات  تسا  يراج  سک  همه  يارب  زا  ّتنس  نیا  و  منک ، نفک  مهد و 

لـسغ تقو  رد  و  ار ، دوخ  ربـمغیپ  تروـع  ناـشوپب  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  يا  هک : لّوا  يادـص  نآ  ریغ  هب  درک  ادـن  رگید  يداـنم  سپ 
«. 2  » نکم نوریب  وا  ندب  زا  ار  نهاریپ 

نوچ هک : دنا  هدرک  تیاور  وا  ریغ  ساّبع و  نبا  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  نارگید  امهنع و  هّللا  یـضر  نیدـلا  یـضر  دّیـس  دـیفم و  خـیش 
نآ لسغ  هّجوتم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  دومرف ، تلحر  اقب  راد  هب  انف  راد  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح 

، دیدرگ غراف  ترـضح  نآ  لسغ  زا  نوچ  .دومن  یم  ددم  ار  ترـضح  نآ  ساّبع  نب  لضف  و  دوب ، رـضاح  ساّبع  و  دیدرگ ، ترـضح 
وکین و ّبیط و  داـب ، وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  تفگ : درک و  رود  ادـخ  لوسر  كراـبم  يور  زا  ار  هماـج  درک ، نفک  ار  ترـضح  نآ 

عطقنم هچنآ  وت  تافو  هب  دش  عطقنم  و  توم ، زا  دعب  تایح و  رد  يدوب  هزیکاپ 
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هدنیامرف یّلـست  هک  دش  میظع  نادنچ  وت  تبیـصم  ینامـسآ ، ياهیحو  ندـش  لزان  يربمغیپ و  زا  قلخ  زا  يدـحا  تافو  هب  دوب  هدـشن 
.وت تیزعت  رد  دنا  تبیصم  بحاص  قلخ  همه  هک  دیدرگ  ماع  نانچ  وت  تافو  تنحم  و  دیدرگ ، نارگید  ياهتبیصم 

یم ورف  وت  تبیـصم  رد  ار  دوخ  رـس  ياـهبآ  هنیآره  ندومن ، عزج  زا  يدومرف  یهن  ندرک و  ربـص  هب  يدرک  رما  هک  دوب  نآ  هن  رگا  و 
تبیصم رد  اهنیا  و  مدرک ، یمن  نوریب  هنیس  زا  ار  وت  تقرافم  تحارج  و  مدرک ، یمن  اود  زگره  ار  وت  تبیصم  درد  هنیآره  و  متخیر ،

يادف مردام  ردپ و  تسین ، یندش  فرطرب  وت  تقرافم  نزح  و  درک ، ناوت  یمن  هراچ  ار  ترسح  هودنا و  و  رایسب ، زا  تسا  یکدنا  وت 
ار شکرابم  يور  داتفا و  رد  ترـضح  نآ  يور  رب  سپ  نکم ، نوریب  دوخ  رطاخ  زا  ار  ام  دوخ و  راگدرورپ  دزن  ار  ام  نک  دای  داب ، وت 

«. 1  » دیناشوپ ترضح  نآ  يور  رب  ار  هماج  سپ  دیشکرب ، دردرپ  هنیس  زا  ترسح  هآ  دیسوب و 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  تاجردلا  رئاصب  رد  و 
«. 2  » تفگ زار  وا  هب  یلاعت  قح  داد ، لسغ  ار  مّلس  و 

هب مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
هدید یلاعت  قح  سپ  دندش ، یم  لزان  ترـضح  نآ  رب  ردق  بش  رد  هک  حور  هکئالم و  لیئربج و  دندش  لزان  دومن ، تلحر  اقب  ملاع 

یم ترـضح  نآ  تنواعم  ناشیا  و  دـید ، یم  نیمز  ات  اهنامـسآ  ياهتنم  زا  ار  ناشیا  هک  دـینادرگ  رّونم  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
زا ریغ  هب  یـسک  هک  دنگوس  ادـخ  هب  و  دـندرک ، یم  رفح  ار  شفیرـش  ربق  وا و  رب  ندرک  زامن  ادـخ و  لوسر  نداد  لسغ  رد  دـندومن 
ربق لخاد  ترـضح  نآ  اب  ناشیا  درب ، ربق  هب  ار  ترـضح  نآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هکنآ  اـت  دـنکن ، ار  ترـضح  نآ  ربق  هکئـالم 

.دنتشاذگ ربق  رد  ار  لوسر  و  دندش ،

نانخس نآ  یئاونش  ار  نینمؤملا  ریما  شوگ  یلاعت  قح  و  دمآ ، نخس  هب  هکئالم  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ 
نایرگ ترضح  سپ  دنک ، یم  مالّسلا  هیلع  یلع  شرافـس  ار  هکئالم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  دینـش  و  داد ،
بحاص تسوا  و  درک ، میهاوخن  ریـصقت  وا  یهاوخریخ  يرای و  تناعا و  تمدخ و  رد  ام  دنتفگ : باوج  رد  هکئالم  هک  دینـش  دش و 

زا دعب  ام  ياوشیپ  ماما و  و 
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.دینش دهاوخ  ار  ام  يادص  دید و  دهاوخن  ار  ام  هبترم  نیا  ریغ  هب  وا  نکیل  دمآ و  میهاوخ  وا  دزن  هب  هتسویپ  و  وت ،

لزان مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  رب  زاب  حور  هکئالم و  لیئربج و  دومن ، تلحر  سدـق  ملاـع  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوچ 
دندید و  دوب ، هدش  عقاو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تافو  رد  هچنآ  دش  عقاو  و  دندید ، ار  هکئالم  ناشیا  و  دندش ،

.مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  نفد  نفک و  لسغ و  رد  ار  هکئالم  درک  یم  ددم  هک  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح 

حور و هکئالم و  لیئربج و  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دومن ، لاحترا  یقاب  يارـس  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  نوچ 
.دندومن تقفاوم  وا  اب  وا  نفد  نفک و  لسغ و  رد  دندش و  لزان  هک  دید  ار  مالّسلا  مهیلع  نینمؤملا  ریما  ادخ و  لوسر 

ادخ و لوسر  حور و  هکئالم و  لیئربج و  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  دش ، دیهش  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ 
.دندومن ترضح  نآ  يرای  روما  همه  رد  دندش  رضاح  هک  دید  ار  مالّسلا  مهیلع  نسح  یلع و 

نینمؤملا و ریما  لوسر و  ترـضح  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  دومن ، تلحر  ّتنج  ضاـیر  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نوچ 
.ترضح نآ  تنواعم  رد  ار  حور  هکئالم و  لیئربج و  دندرک  یم  ددم  هک  دید  ار  مالّسلا  مهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما 

ماما نیـسح و  نسح و  نینمؤملا و  ریما  ادـخ و  لوسر  مدـید  نم  دومن ، تلحر  ترخآ  يارـس  هب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  نوچ 
رد نم  يرای  و  ترـضح ، نآ  زامن  نفد و  نفک و  لسغ و  رد  ار  حور  هکئالم و  دندرک  یم  ددم  هک  ار  مالّـسلا  مهیلع  نیدـباعلا  نیز 

«. 1  » نیعمجا مهیلع  هّللا  تاولص  هّمئا  رخآ  ات  تسا  یقاب  يراج و  مکح  نیا  و  دندومن ، یم  روما  نیا  همه 

هک دشاب  نآ  دارم  موش ، یمن  لزان  نیمز  رب  نم  رگید  دومرف : لیئربج  هک  تشذگ  هک  یثیداحا  نآ  زا  دارم  دـیاش  هک : دـیوگ  ّفلؤم 
دشاب و هدمآ  یمن  نیمز  هب  ترضح  نآ  زا  دعب  هک  تسا  لمتحم  و  دشاب ، هتـشادن  تافانم  رابخا  نیا  اب  ات  موش  یمن  لزان  یحو  يارب 

.ملعی یلاعت  هّللا  و  دشاب ، هدروآ  یم  لمع  هب  ار  روما  نیا  اوه  رد 
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هماج هس  رد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک : دنا  هدرک  تیاور  ربتعم  ياهدنس  هب  نارگید  یسوط و  خیش  ینیلک و 
«. 1  » دوب نمی  يراحص  زا  دیفس  هماج  ود  و  دوب ، یخرس  يربح  درب  یکی  دندرک ، نفک 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تمدخ  هب  ساّبع  هک : دنا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  نسح  دنس  هب  ًاضیا  و 
رب دتـسیاب و  شیپ  رکب  وبا  دننک و  نفد  عیقب  رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دنا  هدرک  قافّتا  مدرم  تفگ : دمآ و 
هب ساّنلا  اهّیا  دومرف : دمآ و  نوریب  هناخ  زا  دنراد ، داسف  هدارا  ناقفانم  نآ  هک  تسناد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوچ  .دـنک  زامن  وا 
یم نفد  نم  دومرف : دوخ  تافو  زا  دعب  تایح و  لاح  رد  تسام  ياوشیپ  ماما و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  یتسرد 

.دوش یم  نم  حور  ضبق  اجنآ  رد  هک  يا  هعقب  رد  موش 

هچنآ دنتفگ : دـندرکن  هقیاضم  ترـضح  نآ  اب  باب  نیا  رد  دـندوب ، هدروآ  لمع  هب  ار  دوخ  بلطم  تفالخ  بصغ  رد  ناشیا  نوچ  و 
رفن هد  هک  ار  هباحص  دومرف  صّخرم  نآ  زا  دعب  و  درک ، زامن  وا  رب  دوخ  داتسیا و  رد  شیپ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپ  .نکب  یناد  یم 

ار هیآ  نیا  داتـسیا و  یم  ناشیا  نایم  رد  نینمؤملا  ریما  و  دنداتـسیا ، یم  ادخ  لوسر  هزانج  رود  رب  ناشیا  و  دـندش ، یم  لخاد  رفن  هد 
یم ار  هیآ  نـیا  ناـشیا  سپ  « 2  » ًامِیلْـسَت اوُمِّلَـس  ِْهیَلَع َو  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئـالَم  َهَّللا َو  َّنِإ  دـناوخ : یم 

تاولـص ترـضح  نآ  رب  همه  هنیدم  فارطا  هنیدم و  هکنآ  ات  دنتفر  یم  نوریب  دنداتـسرف و  یم  ترـضح  نآ  رب  تاولـص  دندناوخ و 
«. 3  » دنداتسرف

زامن ترضح  نآ  رب  دندش و  یم  لخاد  رفن  هد  رفن  هد  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  یـسربط  خیش 
هنیدم لها  نز  درم و  گرزب و  درخ و  هکنآ  ات  ماش ، ات  هبنش  هس  زور  حبص  ات  هبنش  هس  بش  هبنشود و  زور  رد  یماما ، یب  دندرک  یم 

«. 4  » دندرک زامن  نینچ  ترضح  نآ  رب  همه  هنیدم  فارطا  لها  و 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  دنس  هب  ینیلک 
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زا مدینـش  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  و  جوف ، جوف  راصنا  نارجاهم و  هکئـالم و  عیمج  وا  رب  دـندرک  زاـمن  دومرف ، تلحر 
نم توف  زا  دعب  نم  رب  زامن  باب  رد  هیآ  نیا  هک : دومرف  یم  دوخ  تّحص  لاح  رد  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 

«. 1  » تسا هدش  لزان 

یّلص ادخ  لوسر  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  حیحـص  دنـس  هب  یـسوط  خیـش  و 
هناخ لخاد  هک  یهورگ  ره  و  تشاذـگ ، هناخ  نایم  رد  دـنکفا و  ترـضح  نآ  يور  رب  يا  هماج  داد  لـسغ  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

، دنتفر یم  نوریب  دندرک و  یم  اعد  وا  يارب  دنداتسرف و  یم  ترضح  نآ  رب  تاولص  دنداتـسیا و  یم  ترـضح  نآ  رود  رب  دندش  یم 
.دندش یم  لخاد  رگید  یهورگ  سپ 

اب زین  ار  ساّبع  نب  لضف  دش و  ادخ  لوسر  ربق  لخاد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دندش ، غراف  ترـضح  نآ  رب  تاولـص  زا  همه  نوچ 
هک الیخلا  ینب  زا  راصنا  زا  يدرم  لاح  نآ  رد  دـنک ، ربق  لخاد  هک  تفرگ  دوخ  تسد  يور  رب  ار  ادـخ  لوسر  نوچ  .درب  ربق  هب  دوخ 

ار ام  ياهتمدخ  دینکم و  عطق  ار  ام  ّقح  هک  ار  امـش  مهد  یم  دـنگوس  تفگ : درک و  هاگن  نوریب  زا  دـنتفگ  یم  یلوخ  نب  سوا  ار  وا 
رد وا  و  درک ، ربـق  لـخاد  دـیبلط و  زین  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپ  دـیهدب  هرهب  فرـش  نیا  زا  زین  ار  اـم  دـینکم و  شوـمارف 

.دوب هدش  رضاح  ردب  گنج 

« دندرک ربق  لخاد  اجنآ  زا  و  دنتشاذگ ، ربق  ياپ  دزن  دومرف : دنتشاذگ ؟ ربق  ياجک  رد  ار  ترضح  نآ  هزانج  هک : دیسرپ  يوار 

نفک لسغ و  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوچ  هک : دنا  هدرک  تیاور  ناملس  زا  یلاله  سیق  نب  میلـس  باتک  جاجتحا و  باتک  رد  .
مهیلع نیـسح  نسح و  همطاف و  دادـقم و  رذ و  وبا  ارم و  درک  هناخ  لخاد  دـش ، غراـف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
علّطم دوب و  هرجح  نآ  رد  هشیاع  و  میدرک ، زامن  ادخ  لوسر  نآ  رب  میتسب و  فص  وا  بقع  رد  ام  داتـسیا و  شیپ  دوخ  و  ار ، مالّـسلا 
لخاد راصنا  رجاهم و  زا  رفن  هد  رفن  هد  سپ  دوب ، هتفرگ  ار  وا  ياهمـشچ  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  هکنآ  ببـس  هب  ام  ندرک  زامن  رب  دـشن 

هکنآ ات  دنتفر  یم  نوریب  دنداتسرف و  یم  تاولص  ترضح  نآ  رب  ناشیا  دینادرگ و  یم  هرجح 
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«. 1  » دش عقاو  لّوا  رد  هک  دوب  نامه  ترضح  نآ  رب  زامن  و  دندرک ، نینچ  راصنا  رجاهم و  همه 

دیبلط ار  مالّسلا  هیلع  یلع  دش  ادخ  لوسر  تافو  ماگنه  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  راّمع  زا  ربتعم  دنس  هب  رثالا  هیافک  باتک  رد  و 
، ارم مهف  ملع و  تسا  هدرک  اـطع  وت  هب  یلاـعت  قح  و  ینم ، ثراو  ینم و  ّیـصو  وت  یلع  اـی  دوـمرف : سپ  تفگ ، وا  هب  يرایـسب  زار  و 

دنهاوخ وت  ّقح  بصغ  و  تسا ، ناهنپ  یتعامج  ياه  هنیـس  رد  هک  هنیرید  ياه  هنیک  وت  يارب  دش  دهاوخ  رهاظ  مورب  ایند  زا  نم  نوچ 
.دومن

يا تفگ : ییرگ ؟ یم  ارچ  نانز  نیرتهب  يا  هک : تفگ  همطاف  اب  ترـضح  دنتـسیرگب ، مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  سپ 
هک همطاف  يا  ار  وت  داب  تراشب  دومرف : ترـضح  دنیامنن ، تیاعر  ار  ام  تمرح  دننک و  عیاض  وت  زا  دعب  ار  ام  ّقح  هک  مسرت  یم  ردـپ 

نیرتهب وت  هک  یتسرد  هب  شابم ، كانهودـنا  نکم و  هیرگ  يدرگ ، یم  قحلم  نم  هب  نم  تیب  لـها  زا  هک  دوب  یهاوخ  یـسک  لّوا  وت 
لها ناناوج  نیرتهب  وت  رسپ  ود  و  تسا ، ناربمغیپ  يایصوا  نیرتهب  وت  ّمع  رسپ  و  تسا ، ناربمغیپ  نیرتهب  وت  ردپ  و  یتشهب ، لها  نانز 
نیا يدهم  دوب  دهاوخ  ام  زا  و  دنـشاب ، موصعم  رّهطم و  همه  هک  دروآ  دهاوخ  نوریب  ماما  هن  نیـسح  بلـص  زا  یلاعت  قح  و  دنتـشهب ،

.تّما

هیلع ریما  ترـضح  وت ، زا  ریغ  هب  یـسک  دوشن  نم  نفک  لـسغ و  هّجوتم  یلع  اـی  دوـمرف : درک و  باـطخ  بلاـط  یبأ  نب  یلع  اـب  سپ 
؟ وت لسغ  رب  دومن  دهاوخ  نم  تنواعم  هک  هّللا  لوسر  ای  تفگ : مالّسلا 

«. 2  » دهدب وت  تسد  هب  بآ  ساّبع  نب  لضف  و  درک ، دهاوخ  وت  تنواعم  لیئربج  دومرف :

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  لسغ  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ  هک  تسا  روکذم  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  هقف  رد  و 
مردام ردپ و  تفگ : دوب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مشچ  رود  رد  هچنآ  دیـسیل  دوخ  كرابم  نابز  هب  دش ، غراف  مّلس 

«. 3  » تافو زا  دعب  تایح و  لاح  رد  يدوب  هزیکاپ  ّبیط و  هّللا ، لوسر  ای  داب  وت  يادف 

ترـضح اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تافو  زا  دعب  هک  تسا  روطـسم  هغالبلا  جـهن  باتک  رد  و 
وت و میظع  تقرافم  هک  یتسرد  هب  هک : درک  باطخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر 
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نایم رد  وت  سّدقم  حور  و  متشاذگ ، دحل  رد  ار  وت  دوخ  تسد  هب  هک  اریز  یتبیصم  ره  زا  تسا  هدنیامرف  ربص  ارم  وت  گرزب  تبیصم 
«. 1  » دمآ نوریب  نم  هنیس  رحن و 

، دوب نم  هنیس  رب  شکرابم  رس  دندرک ، ضبق  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سّدقم  حور  نوچ  دومرف : رگید  هبطخ  رد  و 
.دندوب نم  ناروای  هکئالم  و  مدـش ، وا  لسغ  هّجوتم  دوخ  و  مدیـشک ، دوخ  يور  رب  ار  نآ  دـش و  يراج  نم  فتک  نایم  رد  وا  ناج  و 
ياهادص و  دندمآ ، یم  ریز  هب  یهورگ  دـنتفر و  یم  الاب  یهورگ  دوب ، هدـش  رپ  هکئالم  يادـص  زا  هناخ  نآ  فارطا  هناخ و  نآ  سپ 

سپ مدرک ، ناهنپ  شرّونم  حیرـض  رد  ار  وا  رّهطم  دـسج  هکنآ  ات  دنداتـسرف ، یم  تاولـص  ترـضح  نآ  رب  هک  مدینـش  یم  ار  ناـشیا 
«. 2  » وا تافو  زا  دعب  وا و  تایح  رد  ادخ  لوسر  هب  رتراوازس  نم  زا  تسیک 

هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دحل  يراصنا  هحلط  وبا  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  نسح  دنـس  هب  ینیلک  و 
«. 3  » دنک ار  مّلس  هلآ و 

هدنک هکئالم  عقاو  رد  دنک و  یم  هحلط  وبا  هک  دشاب  هدومن  نینچ  مدرم  رظن  رد  رهاظ  بسح  هب  هک  دوب  دناوت  یم  هک : دـیوگ  ّفلؤم 
.دشابن قباس  ربخ  یفانم  ات  دشاب 

نآ ربـق  رد  ادـخ  لوـسر  هدرک  دازآ  نارقـش  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  رگید  ربـتعم  دنـس  هب  ینیلک  و 
«. 4  » تخادنا يا  هفیطق  ترضح 

«. 5  » دیچ تشخ  ادخ  لوسر  ربق  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  رگید  حیحص  دنس  هب  و 

ياه هزیرگنـس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ربق  يور  رب  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و 
«. 6  » دنتخیر خرس 

: تفگ ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  يریمح و  ینیلک و 
دنلب تشگنا  راهچ  نیمز  زا  ارم  ربق  و  نک ، نفد  ناکم  نیمه  رد  ارم  مریمب ، نم  نوچ 
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«. 1  » زیرب نم  ربق  يور  رب  بآ  و  نک ،

«. 2  » دندرک دنلب  نیمز  زا  ربش  کی  ار  ترضح  نآ  فیرش  ربق  هک : تسا  هدرک  تیاور  رگید  ثیدح  رد  یسوط  خیش 

تـشگنا راهچ  هک  اریز  دـشاب  هدوب  اهربش  فالتخا  رابتعا  هب  هک  تسا  لمتحم  و  تسا ، رتشیب  تشگنا  راهچ  ثیداحا  دـیوگ : ّفلؤم 
هدش ربش  کی  هزیرگنـس  نتخیر  زا  دـعب  دـشاب و  هدوب  تشگنا  راهچ  لّوا  رد  هک  تسا  لمتحم  و  تسا ، کیدزن  ربش  کی  هب  هداشگ 

.دشاب هدوب  هّیقت  رب  لومحم  ثیدح  نیا  هک  دراد  لامتحا  و  دشاب ،

تلحر اقب  ملاع  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  نوچ  هک : تفگ  هملـس  ّما  هک  تسا  هدرک  تیاور  یـسربط  خـیش 
يوب متخاس ، یم  وضو  ای  مدروخ  یم  ماعط  نوچ  نآ  زا  دعب  هتفه  دنچ  سپ  متشاذگ ، نآ  كرابم  هنیـس  رب  ار  دوخ  تسد  نم  دومن ،

«. 3  » مدینش یم  دوخ  تسد  زا  کشم 

هیلع و هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  یبش  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  ینیلک  و 
یمن هک  تشذـگ  ناشیا  رب  یتلاح  و  تشذـگ ، اهبـش  نیرتزارد  ترـضح  نآ  تیب  لها  رب  دومن ، تلحر  ّتنج  ضایر  هب  مّلـس  هلآ و 
نارود ناکیدزن و  اب  ادخ  يارب  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  اریز  دننیمز ، يور  رب  ای  دننامسآ  ریز  هک  دنتـسناد 
یکلم لاح  نیا  رد  یلاعت  قح  سپ  دندوب ، ناسرت  ناقفانم  نارفاک و  ماقتنا  زا  و  دوب ، هتشک  سک  رایسب  ناشیا  زا  دوب و  هدرک  ینمشد 

لها مکیلع  مالّـسلا  : » تفگ و  دندینـش ، یم  ار  وا  يادص  دندید و  یمن  ار  وا  هک  داتـسرف - ار  لیئربج  رگید  یتیاور  هب  و  داتـسرف - ار 
يا و هکلهم  ره  زا  تسا  هدنهد  تاجن  یتبیـصم و  ره  زا  تسا  هدنهد  یّلـست  ادـخ  باوث  هک  یتسرد  هب  هتاکرب » هّللا و  همحر  تیبلا و 

ْنَمَف ِهَماـیِْقلا  َمْوَی  ْمُکَروُجُأ  َنْوَّفَُوت  اـمَّنِإ  ِتْوَْملا َو  ُهَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُـک  دـناوخ  ار  هیآ  نیا  سپ  ار ، هدـش  توـف  ره  تسا  هدـننک  كرادـت 
«. 4  » ِروُرُْغلا ُعاتَم  اَّلِإ  اْینُّدلا  ُهایَْحلا  اَم  َزاف َو  ْدَقَف  َهَّنَْجلا  َلِخْدُأ  ِراَّنلا َو  ِنَع  َحِزْحُز 

هداد تلیضف  نارگید  رب  تسا و  هدیزگرب  ار  امش  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  دومرف : سپ 
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هدرپس امـش  هب  ار  دوخ  ملع  و  تسا ، هدـینادرگ  دوخ  ربمغیپ  تیب  لها  ار  امـش  و  تسا ، هدـینادرگ  كاپ  اـهبیع  ناـهانگ و  زا  و  تسا ،
، تسا هتخاس  دوخ  تّزع  ياصع  و  تسا ، هدینادرگ  دوخ  ملع  قودنص  ار  امـش  و  تسا ، هداد  ثاریم  امـش  هب  ار  دوخ  باتک  و  تسا ،

ربـص هب  سپ  اـه ، هنتف  زا  ار  امـش  دوـمن  نمیا  و  اهـشزغل ، زا  ار  امـش  دـینادرگ  موـصعم  و  تسا ، هدز  دوـخ  روـن  زا  یلثم  امـش  يارب  و 
.ار دوخ  تمعن  دنادرگ  یمن  لیاز  ار و  دوخ  تمحر  دنک  یمن  رود  امش  زا  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  دینک ، ربص  ادخ  ندومرف 

قفّتم و  ار ، اهیگدنکارپ  تسا  هتخاس  عمتجم  و  قلخ ، رب  ار  دوخ  تمعن  تسا  هدرک  مامت  امش  هب  هک  ادخ  لها  دیئامش  دنگوس  ادخ  هب 
دنک و متس  امش  رب  هک  ره  و  تسا ، راگتـسر  دیامن  رایتخا  ار  امـش  تیالو  هک  ره  ادخ ، ناتـسود  دیئامـش  و  ار ، اه  هملک  تسا  هدومن 

رداق ادخ  تسا و  هدینادرگ  بجاو  نانمؤم  رب  دوخ  باتک  رد  ار  امـش  تّدوم  یلاعت  قح  تسا ، کلاه  وا  دریگب  امـش  زا  ار  امـش  ّقح 
هک یتسرد  هب  ار ، وکین  تبقاع  دیـشاب  رظتنم  دینک و  ربص  سپ  دناد ، تحلـصم  دهاوخ و  یم  هک  تقو  ره  امـش  ندرک  يرای  رب  تسا 

.تسادخ يوس  هب  روما  تشگزاب 

رد دوخ  نمؤم  ناتـسود  هب  درپس  ار  امـش  درک و  لوبق  وا  زا  یلاـعت  قح  و  درپس ، یلاـعت  قح  هب  ار  امـش  ادـخ  ربـمغیپ  هک  قیقحت  هب  و 
يازج یلاعت  قح  دـیامن ، تیاعر  ار  امـش  تمرح  دـناد و  مزال  دوخ  رب  ار  امـش  تیالو  دـنکب و  یهلا  تناما  يادا  هک  ره  سپ  نیمز ،

هبجاو و تّدوم  تسامـش  يارب  زا  و  لوسر ، ادـخ و  هدـش  هدرپـس  تناـما  دیئامـش  سپ  دـهد ، یم  وا  هب  تماـیق  رد  ار  وا  یئوگتـسار 
نایب امـش  يارب  زا  ار  تاجن  هار  و  دـینادرگ ، لماک  امـش  يارب  زا  ار  نید  هکنآ  ات  تفرن  اـیند  زا  لوسر  ترـضح  .هضورفم و  تعاـطا 

ای دنک  شومارف  ای  دنکب  یّقح  راکنا  ای  دیامن  ینادان  راهظا  ای  دشاب  نادان  هک  یـسک  سپ  تشاذـگن ، یتّجح  یلهاج  يارب  زا  و  درک ،
مالّـسلا مراپـس و  یم  ادخ  هب  ار  امـش  و  تسامـش ، ياهتجاح  هدنروآرب  ادخ  و  وا ، باسح  تسادخ  رب  سپ  دـیامن ، یـشومارف  راهظا 

.مکیلع

«. 1  » نایملاع دنوادخ  بناج  زا  دومرف : ترضح  دوب ؟ هک  بناج  زا  هیزعت  نیا  هک : دیسرپ  يوار 
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«. 1  » تفر ایند  زا  تداهش  هب  ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد 

رد ار  ترـضح  نآ  دـنداد  رهز  ربیخ  زور  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  راّفـص  هچناـنچ 
ضرع دمآ و  نخس  هب  تشوگ  نآ  دومن ، لوانت  نآ  زا  يا  همقل  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نوچ  يا ، هلاغزب  تسد 

ربیخ رد  هک  همقل  نآ  تسکش  مه  رد  ارم  تشپ  دومرف : یم  توم  ضرم  رد  ترـضح  سپ  دنا ، هدولآ  رهز  هب  ارم  هّللا  لوسر  ای  درک :
.دور یم  ایند  زا  تداهش  هب  هکنآ  رگم  تسین  ربمغیپ  ّیصو  ربمغیپ و  چیه  و  مدرک ، لوانت 

، دومرف لوانت  نآ  زا  يردق  ترضح  نوچ  دنفـسوگ ، عارذ  رد  داد  رهز  ار  ترـضح  نآ  هّیدوهی  نز  دومرف : رگید  ربتعم  تیاور  رد  و 
هب هکنآ  ات  درک  یم  رثا  ترضح  نآ  ندب  رد  رهز  نآ  هتسویپ  و  تخادنا ، ار  نآ  ترـضح  سپ  مدولآرهز ، نم  هک  داد  ربخ  عارذ  نآ 

«. 2  » دومن تلحر  ایند  زا  ّتلع  نامه 

دندرک دیهش  رهز  هب  ار  ترضح  نآ  هصفح  هشیاع و  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  یـشاّیع  و 
.دشاب هدوب  لیخد  ترضح  نآ  تداهش  رد  رهز  ود  ره  هک  تسا  لمتحم  و  «. 3»

هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  هّماع  هّصاخ و  ناثّدحم  ریاس  یسربط و  خیش  یسوط و  خیـش  دیفم و  خیـش  و 
تیب لها  ناشیا ، لاثما  فوع و  نب  نمحّرلا  دـبع  رمع و  رکب و  وبا  دـننام  راصنا  نارجاهم و  ناقفانم  دومن ، تلحر  ایند  زا  مّلـس  هلآ و 
ینب هفیقـس  هب  دنتفر  دندیدرگن و  ترـضح  نآ  زیهجت  هّجوتم  دنتخادرپن و  ناشیا  تیزعت  هب  دنتـشاذگ و  لاح  نآ  رب  ار  ترـضح  نآ 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  و  دنتفاین ، رد  ار  ادخ  لوسر  رب  زامن  ناشیا  رثکا  ببـس  نیا  هب  و  دـندش ، تفالخ  بصغ  هّجوتم  هدـعاس و 
هک دندرک  مامت  یتقو  ار  دوخ  تعیب  هکنآ  ات  دنتفرن  ناشیا  و  دـنوش ، رـضاح  ترـضح  نآ  زامن  هب  هک  داتـسرف  ناشیا  دزن  هب  ار  هدـیرب 
وت زور  هک  ایب  دب  زور  ینعی  هاحابص ، ءوس  او  هک : دروآرب  دایرف  مالّسلا  اهیلع  همطاف  دش ، حبـص  نوچ  .دندوب  هدرک  نفد  ار  ترـضح 

وت زور  هک : تفگ  تتامش  يور  زا  دینش ، ار  نخس  نیا  نیعل  رکب  وبا  نوچ  .تسا 
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.تساهزور نیرتدب 

ینب تسا و  ترضح  نآ  نفد  زیهجت و  لیسغت و  هّجوتم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دندرمـش  تمینغ  ار  تصرف  نیعالم  نآ  سپ 
تایح رد  هچنانچ  دننادرگ ، هفیلخ  ار  رکب  وبا  هک  دندرک  قافّتا  رگیدکی  اب  دنتفر و  سپ  دنا ، هدنامرد  ترضح  نآ  تبیصم  هب  مشاه 

نب دعس  يارب  ار  تفالخ  هک  دنتساوخ  راصنا  ناقفانم  نوچ  .دندوب  هدرک  هئطوت  نینچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
.دندش بولغم  درک  دنتسناوتن  تمواقم  نارجاهم  ناقفانم  اب  دنریگب ، هدابع 

ربق تشاد و  تسد  رد  لیب  ترضح  نآ  هک  یتقو  رد  دمآ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تمدخ  هب  يدرم  دش ، مامت  رکب  وبا  تعیب  نوچ 
نوچ هکنآ  سرت  زا  دندرک  تعیب  رکب  وبا  اب  هباحص  ناقفانم  تفگ : تخاس و  یم  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  فیرش 

ار تایآ  نیا  تشاذگ و  نیمز  رب  تشاد  تسد  رد  هک  لیب  ریما ، ترضح  سپ  .دومن  امـش  قح  بصغ  دنناوتن  دیوش  غراف  امـش  ادابم 
ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  اَّنَتَف  ْدََـقل  َو  َنوـُنَتُْفی * ـال  ْمُه  اَّنَمآ َو  اوـُلوُقَی  ْنَأ  اوُکَْرتـُی  ْنَأ  ُساَّنلا  َبِسَح  َأ  ملا *  » مـیحّرلا نـمحّرلا  هـّللا  مـسب  دـناوخ 
ریسفت و  «. 2 « » 1 « » َنوُمُکْحَی ام  َءاس  انوُِقبْـسَی  ْنَأ  ِتاـئِّیَّسلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ  َنِیبِذاـْکلا * َّنَمَْلعََیل  اُوقَدَـص َو  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َّنَمَْلعَیَلَف 

.یلاعت هّللا  ءاش  نا  دش  دهاوخ  روکذم  رگید  دّلجم  رد  نیا  زا  دعب  هّصق  نیا 

نینمؤملا ریما  ایآ  هک : دنتشون  مالّسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترضح  تمدخ  هب  هک : تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  یسوط  خیـش  و 
لوسر هک : تشون  باوج  رد  ترـضح  داد ؟ لسغ  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  یتقو  رد  درک  لسغ  مالّـسلا  هیلع 

ره هک  دـش  يراج  نینچ  ّتنـس  درک و  لسغ  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نکیل  و  دوب ، رّهطم  رهاـط و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 
«. 3  » دننک لسغ  دنیامن  سم  هک  ار  یتّیم 

هیلع نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  يروش  زور  رد  هک : دنا  هدرک  تیاور  هّماع  هّصاخ و  ناثّدحم  ریاس  یسربط و  خیش  یسوط و  خیـش  و 
هّللا یّلص  لوسر  ترـضح  هک  نم  زا  ریغ  هب  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  هک : دومرف  دومن ، یم  اقلا  ناقفانم  نآ  رب  اهتّجح  مالّـسلا 

هکئالم اب  دشاب  هداد  لسغ  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و 
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نخـس نم  و  دندینادرگ ، یم  ار  ترـضح  نآ  ياضعا  نم  يارب  زا  هکئالم  و  تشهب ، ياهلگ  اهوب و  اب  دـندوب  هدـش  لزان  هک  نیبّرقم 
: هک دومرف  زاب  هن ، دنتفگ : همه  دناشوپب ؟ ار  امش  یلاعت  قح  ات  ار  دوخ  ربمغیپ  تروع  دیناشوپب  هک : دنتفگ  یم  مدینش و  یم  ار  ناشیا 

دشاب هدرک  نفد  ار و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دشاب  هدرک  نفک  هک  نم  زا  ریغ  هب  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ 
.هن دنتفگ : دوخ ؟ تسد  هب  ار  ترضح  نآ 

ترـضح هک  یتقو  رد  دـشاب  هداتـسرف  تیزعت  وا  يوس  هب  یلاعت  قح  هک  تسه  امـش  نایم  رد  یـسک  نم  زا  ریغ  هب  ایآ  هک : دومرف  زاب 
مدینـش هاگان  تسیرگ ، یم  ترـضح  نآ  رب  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  و  دومن ، تقرافم  اـیند  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 

امـش راگدرورپ  هتاـکرب » هّللا و  همحر  تیبلا و  لـها  مکیلع  مالّـسلا  : » منیبب ار  وا  هکنآ  یب  تفگ  یم  هدـنیوگ  رد و  شیپ  زا  یئادـص 
تسا يا  هدنیامرف  یّلست  یتبیصم و  ره  زا  تسه  ضوع  فلخ و  یهلا  باوث  تمحر و  رد  هک : دیامرف  یم  ار و  امش  دناسر  یم  مالس 

یم نیمز  لها  همه  هک  دینادب  دینک و  ربص  ادخ  ندومرف  تیزعت  هب  سپ  هدش ، توف  ره  زا  تسا  يا  هدنیامن  كرادت  هتشذگ و  ره  زا 
همطاف نم و  زا  ریغ  هب  هناخ  نآ  رد  دوبن  تقو  نآ  رد  و  هّللا ، همحر  مکیلع و  مالّسلا  و  دنام ، یمن  یقاب  یسک  نامسآ  لها  زا  دنریم و 

؟ میدوب هدـیناشوپ  وا  يور  رب  هماج  و  دوب ، هدـیباوخ  ام  ناـیم  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  و  نیـسح ، نسح و  و 
.هن دنتفگ :

دشاب و هداد  وا  هب  ار  تشهب  طونح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  هک : دومرف  زاب 
دوخ يارب  ار  ثلث  کـی  و  نم ، رتـخد  يارب  ار  ثلث  کـی  و  نک ، طونح  ارم  نآ  ثلث  هب  نک و  تمـسق  هس  ار  نآ  هک : دـشاب  هدوـمرف 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تاقالم  هب  وا  دهع  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  هک : دومرف  زاب  .هن  دنتفگ : راد ؟ هاگن 

.هن دنتفگ : دشاب ؟ رتکیدزن  نم  زا 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسه  امش  نایم  رد  نم  زا  ریغ  هب  ایآ  هک  ادخ  هب  ار  امش  مهد  یم  دنگوس  هک : دومرف  زاب 
«. 1  » هن دنتفگ : دشاب ؟ هدوب  رگید  هملک  رازه  دیلک  يا  هملک  ره  هک  دشاب  هدومن  میلعت  وا  هب  هملک  رازه 

نوچ دنا : هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  نارگید  ینیلک و  و 
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ترضح و نآ  تافو  زا  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دومن ، تلحر  دلخ  ضایر  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح 
يوس هب  ار  لیئربج  یلاعت  قح  سپ  .تسناد  یمن  ار  نآ  تّدش  یـسک  یلاعت  قح  زا  ریغ  هب  هک  دوب  هداد  ور  ینزح  تّما  ناقفانم  روج 

.دیامن نیکست  ار  ترضح  نآ  هودنا  تّدش  دیوگ و  نخس  ترضح  نآ  دزن  هک  داتسرف  ترضح  نآ 

یّلـص لوسر  ترـضح  تلزنم  برق و  زا  ار  ترـضح  نآ  داد  یم  ربخ  دومن و  یم  ترـضح  نآ  يرادلد  دـمآ و  یم  لیئربج  زور  ره 
عقاو ترضح  نآ  رّهطم  هّیّرذ  رب  ترضح  نآ  زا  دعب  هچنآ  و  ترضح ، نآ  لزانم  تاجرد و  و  یلاعت ، قح  دزن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

هب یتلود  یتنطلس و  تّما  نیا  رد  هک  ره  و  اهباذع ، زا  دش  دهاوخ  عقاو  ناشیا  نانمـشد  رب  هچنآ  و  اهتنحم ، اهتبیـصم و  زا  دش  دهاوخ 
: هک تفگ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  دومن ، هدهاشم  ار  تلاح  نآ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نوچ  .تفای  دهاوخ  لطاب  ای  قح 

.نک ربخ  ارم  دیآ  وت  دزن  هب  وا  هاگره  همطاف  يا  هک : دومرف  ترضح  دیوگ ، یم  نانخس  نینچ  دیآ  یم  نم  دزن  هب  یسک 

ریما ترضح  تفگ  یم  لیئربج  هچنآ  درک ، یم  ربخ  ار  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دمآ ، یم  لیئربج  هاگره  سپ 
نآ تمایق ، زور  ات  هدنیآ  لاوحا  عیمج  رب  تسا  لمتشم  همطاف  فحصم  تسا  نآ  دش و  عمج  یباتک  هکنآ  ات  تشون  یم  مالّسلا  هیلع 

.تسا مالّسلا  هیلع  مئاق  ترضح  دزن  نونکا  باتک 

ردپ هب  ات  دوب  ملا  تّدش و  رد  هتـسویپ  و  دنام ، هدنز  زور  جنپ  داتفه و  تلاسر  ترـضح  زا  دعب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دومرف : ترـضح 
«. 1  » نیعمجأ مهئادعأ  یلع  هّللا  هنعل  و  نیرهاطلا ، اهدالوأ  اهلعب و  اهیبأ و  یلع  اهیلع و  هّللا  تاولص  دیدرگ ، قحلم  دوخ  راوگرزب 
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و دیدرگ ، رهاظ  ترضح  نآ  سّدقم  حیرض  دزن  هچنآ  و  دش ، عقاو  ترـضح  نآ  نفد  زا  دعب  هک  تسا  دنچ  لاوحا  نایب  رد  مشـش  لصف 
تسا ترضح  نآ  سّدقم  حور  لاوحا  بیارغ 

کیدزن ترـضح و  نآ  رـس  کیدزن  دنزاسب ، ار  ترـضح  نآ  هضور  ترامع  دنتـساوخ  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  یـسوط  خیش 
«. 1  » دندوب هدیدن  یئوبشوخ  نآ  هب  هک  دش  رهاظ  یکشم  ترضح  نآ  ياپ 

لوسر دجـسم  فقـس  دـش  بارخ  هک  مدوب  هنیدـم  رد  تفگ : هک  بیطخ  یّنثم  نب  رفعج  زا  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک 
یم دورف  دـنتفر و  یم  الاب  نانکراک  نایاّنب و  و  دوب ، ترـضح  نآ  فیرـش  ربق  کـیدزن  هک  یعـضوم  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

لوسر سّدـقم  ربق  رب  هک  تفر  الاب  میناوت  یم  ایآ  هک  دـنک  لاؤس  قداص  ترـضح  زا  هک : متفگ  ار  راّمع  نب  لیعامـسا  سپ  دـندمآ ،
؟ مینک رظن  میوش و  فرشم  ادخ 

فرشم ادخ  لوسر  ربق  رب  هک  يدحا  يارب  مراد  یمن  تسود  نم  هک : دومرف  ترـضح  هک  دروآ  ربخ  ام  يارب  لیعامـسا  رگید  يزور 
یم زامن  تسا و  هداتـسیا  ترـضح  نآ  هک  دنیبب  هکنآ  ای  نآ ، ببـس  هب  دوش  انیبان  شا  هدید  هک  يزیچ  دنیبب  هک  متـسین  نمیا  و  دوش ،

«. 2  » دراد یم  تبحص  تسا و  هتسشن  دوخ  هرهاط  نانز  زا  یضعب  اب  هک  دنیبب  هکنآ  ای  دنک ،
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، درک جح  هدارا  هیواعم  ترجه ، مکی  لهچ و  لاس  رد  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  اضیا 
هب نکب و  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  ربنم  هک  تشون  هنیدم  یلاو  هب  همان  داتـسرف و  اهتلآ  اهبوچ و  اب  ار  يراّجن  و 

نیمز رد  یمیظع  هلزلز  دش و  فسکنم  باتفآ  دندرک ، ترـضح  نآ  ربنم  ندـنک  هدارا  نوچ  .زاسب  مراد  ماش  رد  نم  هک  يربنم  ردـق 
هّتبلا ما  هتشون  هچنآ  هک : تشون  ناشیا  باوج  رد  نوعلم  نآ  و  دنتـشون ، هیواعم  هب  ار  هّیـضق  نآ  دنتـشادرب و  تسد  ناشیا  و  دش ، ادیپ 

«. 1  » دندرک گرزب  دندنک و  ار  ترضح  نآ  ربنم  نوعلم  نآ  هتفگ  هب  ناشیا  سپ  .درک  دیاب  یم 

: هک دنا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  حیحص  ياهدنس  هب  نارگید  راّفص و 

رتهب نم  ندرم  امـش و  يارب  تسا  رتهب  نم  یگدـنز  تفگ : دوخ  باحـصا  هب  يزور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح 
تلالض و زا  میتفای  تیاده  وت  ببـس  هب  تسا و  رتهب  ام  يارب  وت  تایح  هک  میناد  یم  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ : هباحـص  امـش ، يارب  تسا 
ار امش  ياهلمع  نم ، توف  زا  دعب  دومرف : ترضح  تسا ؟ ریخ  ام  يارب  زا  وت  ندرم  ببـس  هچ  هب  میتفای ، تاجن  شتآ  لادوگ  رانک  زا 
دب لمع  ره  و  دنادرگ ، دایز  ار  امـش  قیفوت  ادخ  هک  منک  یم  اعد  منیب  یم  امـش  زا  هک  کین  لمع  ره  سپ  دـنیامن ، یم  ضرع  نم  رب 

.میامن یم  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  امش  يارب  منیب  یم  امش  زا  هک 

؟ دـشاب هدـش  كاـخ  وت  ياهناوختـسا  هک  یتـقو  رد  درک  یهاوخ  اـعد  اـم  يارب  هنوگچ  هّللا  لوسر  اـی  تفگ : ناـقفانم  زا  يدرم  سپ 
دـسوپ و یمن  نیمز  رد  ام  ندـب  و  تسا ، هدرک  مارح  نیمز  رب  ار  اـم  ياهتـشوگ  یلاـعت  قح  هک  اریز  تسا ، نینچ  هن  دومرف : ترـضح 

«. 2  » دوش یمن  هنهک 

هس زا  هدایز  نیمز  رد  يربمغیپ  ّیصو  يربمغیپ و  چیه  هک : دنا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  اضیا 
زا و  دنور ، یم  ناشیا  ياهندب  ياج  يوس  هب  مدرم  و  دور ، یم  الاب  نامسآ  هب  وا  ناوختـسا  تشوگ و  حور و  هکنآ  ات  دنام  یمن  زور 

«. 3  » دسر یم  ناشیا  هب  مدرم  مالس  کیدزن  رود و 

زا رکب  وبا  نوچ  هک : دنا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  رایسب  ربتعم  ياهدنس  هب  اضیا 
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نآ ینک ؟ تعاطا  ارم  هک  درکن  رما  ار  وت  ادخ  لوسر  ایآ  هک : تفگ  وا  هب  ترـضح  درک ، تفالخ  بصغ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
: دومرف ترضح  مدرک ، یم  درک  یم  رما  ارم  رگا  هن و  تفگ : نوعلم 

دجسم يوس  هب  ایب  نم  اب  دومرف : ترـضح  يرآ ، تفگ : درک ؟ یهاوخ  ایآ  نم  تعاطا  هب  دنک  رما  ار  وت  ینیبب و  ار  ربمغیپ  رگا  لاحلا 
.ابق

زا نوچ  .دنک  یم  زامن  تسا و  هداتسیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  دید  رکب  وبا  دندیـسر ، ابق  دجـسم  هب  نوچ 
، يا هدرک  نم  تعاطا  هب  رما  ار  وا  وت  هک  دـنک  یم  راـکنا  رکب  وبا  هّللا  لوسر  اـی  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دـش ، غراـف  زاـمن 

.نک تعاطا  ار  وا  ورب و  وا  تعاـطا  هب  ما  هدرک  رما  ار  وت  رّرکم  نم  تفگ : رکب  وبا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
هّللا یّلص  لوسر  ترضح  تفگ : رکب  وبا  ار ؟ وت  دوش  یم  هچ  تفگ : رمع  دید ، ار  رمع  هار  رد  تشگرب و  دیسرت و  رایـسب  نوعلم  نآ 
یناد یمن  رگم  دنا ، هدرک  دوخ  یلاو  ار  یقمحا  وت  نوچ  هک  یتّما  دـنوش  كاله  تفگ : رمع  تفگ ، نینچ  نم  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

«. 1  » تسا مشاه  ینب  رحس  زا  اهنیا  هک 

نوچ هک : دنا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  بتک  ریاس  تاجردلا و  رئاصب  صاصتخا و  باتک  رد 
یّلص ادخ  لوسر  ربق  ربارب  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  دندیشک ، دجسم  يوس  هب  رکب  وبا  تعیب  يارب  دنتفرگ و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نابیرگ 

«2  » ِینَنُوُلتْقَی اوُداـک  ِینوُفَعْـضَتْسا َو  َمْوَْقلا  َّنِإ  َّمُأ  َْنبا  تفگ : یـسوم  باوج  رد  نوراـه  هچنآ  تفگ  داتـسیا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
.دنشکب ارم  هک  دش  کیدزن  دندینادرگ و  فیعض  ارم  موق  هک  یتسرد  هب  نم ! ردام  دنزرف  يا  نم و  ردارب  يا  ینعی :

، تسا بانج  نآ  تسد  هک  دنتخانش  همه  هک  رکب  وبا  يوس  هب  دمآ  نوریب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ربق  زا  یتسد  سپ 
«3  » اًلُجَر َكاَّوَس  َُّمث  ٍهَفُْطن  ْنِم  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  َکَقَلَخ  يِذَّلِاب  َتْرَفَک  َأ  تفگ : تسا  ترضح  نآ  يادص  دنتـسناد  همه  هک  یئادص  هب  و 

.تسا هدینادرگ  يدرم  ار  وت  سپ  هفطن ، زا  سپ  كاخ ، زا  تسا  هدرک  قلخ  ار  وت  هک  يدنوادخ  نآ  هب  يدش  رفاک  ایآ  ینعی :

مث هفطن  نم  مث  بارت  نم  کقلخ  يذـّلاب  رمع  اـی  ترفکأ  : » دوب هتـشون  تسد  نآ  رب  و  دـش ، رهاـظ  ربق  زا  یتسد  رگید : یتیاور  هب  و 
«. 4 « » الجر کیّوس 
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: هک دنا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  نارگید  راّفص و  اضیا  و 

نآ هنوگچ  ام  دنتفگ : ار ؟ مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دینک  یم  هدرزآ  ارچ  دومرف : دوخ  باحـصا  اب  ترـضح  نآ 
نوـچ دوـش ، یم  ضرع  ترـضح  نآ  رب  امـش  لاـمعا  هک  دـیناد  یمن  رگم  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  مـینک ؟ یم  هدرزآ  ار  ترـضح 

« دوش یم  هدرزآ  دنیب  یم  امش  زا  یتیصعم 

تصخر دوش ، یم  هعمج  بش  نوچ  دنا : هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  نارگید  راّفـص و  ینیلک و  .
، ار نامز  ماما  حور  ار و  هتشذگ  يایصوا  حاورا  ار و  هتشذگ  ناربمغیپ  حاورا  ار و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دنهد  یم 
ود شرع  ياـه  همئاـق  زا  يا  همئاـق  ره  دزن  و  دـننک ، یم  فاوـط  شرع  رود  رب  طوـش  تفه  دـنرب و  یم  ـالاب  شرع  هب  ار  ناـشیا  سپ 

«. 2  » تسا هدیدرگ  نوزفا  رایسب  ناشیا  ملع  دوش  یم  حبص  نوچ  دنراذگ ، یم  زامن  تعکر 

، مارح لالح و  زا  ریغ  هب  دیامن  هضافا  نامز  ماما  رب  هزات  ملع  دهاوخ  یم  یلاعت  قح  نوچ  تسا : هدـش  دراو  رگید  ربتعم  تیاور  رد  و 
سپ دیامن ، یم  ضرع  ترضح  نآ  رب  ار  نآ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دزن  هب  دتـسرف  یم  یکلم  اب  ار  ملع  نآ  سپ 

دیآ یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  دزن  هب  نوچ  .ناسرب  وا  هب  ار  ملع  نیا  بلاـط و  یبأ  نب  یلع  دزن  هب  ورب  هک  دـیامرف  یم  تصخر  ترـضح 
«. 3  » دوش یم  یهتنم  نامز  ماما  هب  ات  دتسرف  یم  رگید  ماما  يوس  هب  یماما  ره  نینچمه  مالّسلا و  هیلع  نسح  دزن  هب  ورب  دیامرف : یم 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  بشید  دومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک : دنا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  راّفـص  يریمح و 
«. 4  » متفرگرب رد  ار  وا  مدید و  عضوم  نیمه  رد  ار  مّلس  و 

هفیرش بقانم  همیرک و  لاوحا  زا  یضعب  تافو و  تداعس و  اب  تدالو  خیرات  نایب  رد  مّود : باب 

هراشا

تسا لصف  دنچ  نآ  رد  تسا و  مالّسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  نابّرقم  هکئالم  همودخم  نایملاع و  ءاسن  هدّیس 

تسا بانج  نآ  تداعس  اب  تدالو  نایب  رد  لّوا  لصف 

تثعب زا  دعب  لاس  جـنپ  بانج  نآ  تدالو  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  ینیلک 
«. 1  » دوب زور  جنپ  داتفه و  لاس و  هدجیه  تافو  ماگنه  رد  بانج  نآ  فیرش  ّنس  و  دش ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

«. 2  » تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ار  نیا  لثم  هّمغلا  فشک  رد  و 

یناّثلا يدامج  هام  متسیب  زور  رد  ترضح  نآ  تدالو  هک  دنا  هدرک  رکذ  املع  ناقّقحم  رثکا  نآ و  ریغ  حابصم و  رد  یـسوط  خیـش  و 
دنا هدرک  تیاور  هّماع  و  دوب ، تثعب  مجنپ  لاس  رد  هک : دنا  هتفگ  یـضعب  و  تثعب ، مّود  لاس  رد  دوب  هعمج  زور  هک : دنا  هتفگ  و  دوب ،

.تسا يوقا  رهشا و  لّوا  لوق  و  «، 3  » دوب تثعب  زا  شیپ  لاس  جنپ  بانج  نآ  تدالو  هک 
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هام متسیب  رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  تدالو  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  همامالا  لیالد  رد  یماما  يربط 
لاس هد  دنام و  هّکم  رد  لاس  تشه  سپ  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تدالو  مجنپ  لهچ و  لاس  رد  دوب  یناّثلا  يدامج 

مهدزای لاس  یناّثلا  يدامج  هاـم  مّوس  رد  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تاـفو  زا  دـعب  زور  جـنپ  داـتفه و  و  هنیدـم ، رد 
«. 4  » دومن لاقتنا  نانج  هب  ترجه 

ردق هب  يزور  رد  دش ، ّدلوتم  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نوچ  هک : دنا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا 
هب هتفه  رد  و  درک ، یم  ومن  دنوش  گرزب  هتفه  کی  رد  رگید  نالفط  هکنآ 
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هب ار  هملس  ّما  دومرف ، ترجه  هنیدم  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  نوچ  و  یلاس ، ردق  هب  یهام  رد  و  یهام ، ردق 
وا زا  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هملس  ّما  دیامن ، تیبرت  تمدخ و  هک  درپس  وا  هب  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  و  دروآ ، رد  دوخ  حاکن 

«. 1  » تسناد یم  نارگید  نم و  زا  رتهب  ار  زیچ  همه  دوبن و  بادآ  نتخومآ  هب  تجاح  ار  وا  متخومآ و  یم  بدا 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  تمدخ  هب  هشیاع  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نب  هّللا  دـبع  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
رگا هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : هّللا ؟ لوسر  ای  ار  همطاف  يراد  یم  تسود  ایآ  تفگ : دسوب ، یم  ار  ارهز  همطاف  بانج  نآ  دید  دمآ ،

هب نوـچ  جارعم  بش  رد  هک  یتـسرد  هب  دـش ، دـهاوخ  هداـیز  وا  هب  تبـسن  وـت  یتـسود  هنیآره  مراد  یم  تسود  ار  وا  ردـقچ  ینادـب 
وت اب  هک  دّـمحم  ای  تسیاب  شیپ  هک : تفگ  ارم  لیئربج  سپ  تفگ ، تماقا  لـیئاکیم  تفگ و  ناذا  لـیئربج  مدیـسر  مراـهچ  نامـسآ 

ناربمغیپ هداد  تلیـضف  ادـخ  هک  یتسرد  هب  یلب  تفگ : لیئربج  زامن ، رد  وت  رب  میوج  مّدـقت  نم  ایآ  لیئربج  ای  متفگ : نم  مینک ، زامن 
مراهچ نامـسآ  لها  اب  متفر و  شیپ  سپ  .نایملاع  همه  رب  تسا  هداد  یتدایز  صوصخ  هب  ار  وت  و  نیبّرقم ، هکئالم  رب  ار  دوخ  لسرم 

.مدرک زامن 

هدمآرب وا  درگرب  هک  مدید  ار  هکئالم  زا  یهورگ  و  تشهب ، ياهغاب  زا  یغاب  رد  مدـید  ار  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  تسار  بناج  هب  سپ 
دیسر نم  هب  یلاعت  قح  يادن  اجنآ  رد  سپ  متفر ، مشش  نامـسآ  هب  اجنآ  زا  و  مجنپ ، نامـسآ  يوس  هب  متفر  الاب  اجنآ  زا  سپ  دندوب ،

.یلع وت  ردارب  تسا  يردارب  وکین  میهاربا و  وت  ردپ  تسا  يردپ  وکین  دّمحم  يا  هک :

رد و  مدرک ، هدهاشم  رون  زا  یتخرد  مدش  لخاد  نوچ  دـینادرگ ، تشهب  لخاد  تفرگ و  ارم  تسد  لیئربج  مدیـسر ، بجح  هب  نوچ 
يارب زا  تخرد  نیا  لـیئربج  نم  بیبـح  يا  متفگ : دـندیچیپ ، یم  مه  رب  اـهرویز  اـه و  هّلح  هـک  مدـید  کـلم  ود  تـخرد  نآ  ياـپ 

وا يارب  زا  هتـسویپ  کلم  ود  نیا  و  تسا ، بلاط  یبأ  نب  یلع  وت  ردارب  زا  اهنیا  تفگ : تسیک ؟ زا  اـهرویز  اـه و  هّلح  نیا  و  تسیک ؟
و رتوبـشوخ ، کشم  زا  و  رت ، مرن  هکـسم  زا  مدرک  هدهاشم  یبطر  متفر و  رتشیپ  يردق  سپ  .تمایق  زور  ات  دنچیپ  یم  اه  هّلح  رویز و 

اهنآ زا  بطر  کی  سپ  رت ، نیریش  لسع  زا 
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سپ دـش ، هلماح  همطاف  هب  وا  مدومن و  تبراقم  هجیدـخ  اب  مدـمآ  نیمز  هب  نوچ  نم ، بلـص  رد  دـش  هفطن  بطر  نآ  و  مدرک ، لوانت 
قاتشم هک  هاگره  سپ  تسا ، نایروح  قفاوم  قالخا  تافـص و  رد  تسا و  ناسنا  تروص  هب  رهاظ  رد  هک  تسا  هّیـسنا  هّیروح  همطاف 

«. 1  » مبای یم  تشهب  يوب  وا  زا  میوب و  یم  ار  همطاف  تشهب ، يوس  هب  موش  یم 

هب هک : دنتفگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  اب  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  اضیا 
یئامن یم  دنچ  یفطل  وا  هب  تبسن  یبلط و  یم  دوخ  کیدزن  رایسب  و  ار ، وا  يریگ  یم  رب  رد  و  ار ، همطاف  یسوب  یم  رایسب  ببـس  هچ 

؟ یئامن یمن  دوخ  نارتخد  ریاس  هب  تبسن  هک 

، نم بلص  رد  دش  هفطن  مدرک و  لوانت  ار  نآ  سپ  دروآ ، نم  يارب  تشهب  ياهبیس  زا  لیئربج  هک  تسا  نآ  شببس  دومرف : ترـضح 
«. 2  » مونش یم  تشهب  يوب  وا  زا  هتسویپ  نم  و  دش ، هلماح  همطاف  هب  مدرک و  تبراقم  هجیدخ  اب  سپ 

: هک دنا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  نارگید  میهاربا و  نب  یلع 

نارگ ینعم  نیا  هشیاع  عبط  رب  و  ار ، مالّسلا  اهیلع  همطاف  دیئوب  یم  دیسوب و  یم  رایسب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
تـشهب لخاد  دـندرب و  نامـسآ  هب  ارم  نوچ  هشیاع  يا  دومرف : ترـضح  دومن ، یم  ینعم  نیا  راهظا  اهزور  زا  یـضعب  رد  نوچ  دوب ،

یبآ ار  نآ  یلاـعت  قـح  و  مدرک ، لواـنت  داد  نم  هب  تخرد  نآ  ياـه  هوـیم  زا  درب و  یبوـط  تـخرد  کـیدزن  هـب  ارم  لـیئربج  مدـش ،
يوب میوب  یم  ار  وا  هک  هاگره  سپ  دش ، هلماح  همطاف  هب  وا  مدرک و  تبراقم  هجیدخ  اب  مدمآ  نیمز  هب  نوچ  نم ، تشپ  رد  دـینادرگ 

«. 3  » میامن یم  مامشتسا  وا  زا  یبوط  تخرد 

: هک تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  رابخالا  یناعم  باتک  رد 

نیمز اهنامسآ و  دنیرفایب  هکنآ  زا  شیپ  ار  همطاف  رون  درک  قلخ  یلاعت  قح  هک : دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
؟ تسین سنا  لخاد  وا  رگم  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ : مدرم  زا  یضعب  ار ، اه 

نایب ام  يارب  زا  ار  نخـس  نیا  تقیقح  هّللا  لوسر  ای  دـنتفگ : تسا ، هّیـسنا  رهاظ  هب  و  تسا ، هّیروح  نطاب  رد  همطاـف  دومرف : ترـضح 
دوخ رون  زا  ار  همطاف  یلاعت  قح  دومرف : ترضح  امرف ،
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رب ار  همطاف  رون  درک  قلخ  ار  مدآ  یلاعت  قح  نوچ  دیرفآ ، ار  قیالخ  حاورا  هک  یماگنه  رد  دـنک  قلخ  ار  مدآ  هکنآ  زا  شیپ  دـیرفآ 
.درک ضرع  مدآ 

ای دـنتفگ : .شرع  قاس  ریز  رد  دوب  يا  هّقح  رد  دومرف : دوب ؟ اجک  رد  همطاف  رون  مدآ  ندـیرفآ  زا  شیپ  هّللا  لوسر  ای  دـنتفگ : هباحص 
قلخ ار  مالّـسلا  هیلع  مدآ  یلاعت  قح  نوچ  دوب ، یلاعت  قح  دیمحت  لیلهت و  حیبست و  وا  ماعط  دومرف : دوب ؟ هچ  وا  كاروخ  هّللا  لوسر 

تشهب و رد  دـینادرگ  یبیـس  ار  همطاف  رون  دروآ ، نوریب  نم  بلـص  زا  ار  همطاـف  هک  تساوخ  دروآ و  نوریب  وا  بلـص  زا  ارم  درک و 
مالّسلا و کیلع  و  متفگ : دّمحم ، ای  هتاکرب  هّللا و  همحر  کیلع و  مالّسلا  تفگ : دروآ و  نم  يارب  ار  بیس  نآ  مالّـسلا  هیلع  لیئربج 

تـسوا زا  متفگ : نم  ار ، وـت  دـناسر  یم  مالـس  وـت  راـگدرورپ  دّـمحم  يا  تفگ : لـیئربج  سپ  لـیئربج ، نم  بیبـح  يا  هـّللا  هـمحر 
.اهتّیحت اهمالس و  ددرگ  یمرب  وا  يوس  هب  و  اهیتمالس ،

ار بیـس  نآ  نم  سپ  تشهب ، زا  وت  يوس  هب  تسا  هداتـسرف  هیدـه  هب  یلاعت  قح  هک  تسا  یبیـس  نیا  دّـمحم  ای  تفگ : لـیئربج  سپ 
مدرک هراپ  ار  بیس  نوچ  .روخب  ار  بیس  نیا  دیامرف : یم  لیلج  دنوادخ  دّمحم  يا  تفگ : لیئربج  مدینابـسچ ، دوخ  هنیـس  هب  متفرگ 

رون نیا  هک  یتسرد  هب  سرتم ، روخب و  ینک  یمن  لوانت  ارچ  تفگ : لیئربج  نآ ، زا  مدـش  ناسرت  نم  هک  دـیدرگ  عطاس  نآ  زا  يرون 
ار وا  نامـسآ  رد  ارچ  لـیئربج  نم  بیبـح  يا  متفگ : تسا ، همطاـف  نیمز  رد  و  تسا ، هروـصنم  نامـسآ  رد  وا  ماـن  هـک  تـسا  یـسک 

؟ همطاف نیمز  رد  دنیوگ و  یم  هروصنم 

ار دوخ  نانمـشد  و  مّنهج ، شتآ  زا  ار  دوخ  نایعیـش  تسا  هدرک  عطق  هکنآ  يارب  زا  دنیوگ  یم  همطاف  نیمز  رد  ار  وا  تفگ : لیئربج 
قح هچنانچ  دنک  یم  يرای  ترـصن و  ار  دوخ  ناّبحم  هکنآ  يارب  دنمان  یم  هروصنم  ار  وا  نامـسآ  رد  و  تسا ؛ هدـیرب  دوخ  ّتبحم  زا 

: دیامرف یم  یلاعت 

(. 2 « ) 1  » ُءاشَی ْنَم  ُرُْصنَی  ِهَّللا  ِرْصَِنب  َنُونِمْؤُْملا * ُحَْرفَی  ٍِذئَمْوَی 

اهیلع همطاـف  دزن  مالّـسلا  هیلع  یلع  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  هنع  هّللا  یـضر  رـسای  نب  راّـمع  زا  تازجعملا  نوـیع  باـتک  رد  و 
هچنآ زا  تسا و  هدوب  هچنآ  زا  ار  وت  مهد  ربخ  ات  ایب  نم  کیدزن  یلع  ای  تفگ : داتفا  ترـضح  نآ  رب  همطاـف  رظن  نوچ  تفر ، مالّـسلا 

، دوب دهاوخن  هچنآ  زا  تمایق و  زور  ات  دوب  دهاوخ 
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نوچ دـمآ ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدـخ  هب  تشگرب  دینـش  همطاـف  زا  نخـس  نیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوـچ 
بانج نآ  کیدزن  نوچ  نسحلا ، وبا  يا  ایب  کیدزن  دومرف : داتفا  ترضح  نآ  رب  شرظن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح 

ای تسا  رتـهب  وت  نتفگ  نخـس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  یهد ؟ یم  ربـخ  ارم  وت  اـی  مهد  ربـخ  ار  وت  نم  یهاوـخ  یم  دوـمرف : تسـشن 
؟ تسام رون  زا  همطاف  رون  ایآ  تفگ : ریما  بانج  سپ  .دومرف  ناـیب  دوب  هتـشذگ  همطاـف  ترـضح و  نآ  ناـیم  هچنآ  سپ  هّللا ، لوسر 

رکـش دمآ  رد  هدجـس  هب  مالّـسلا  هیلع  ریما  بانج  سپ  تسام ، رون  زا  همطاف  رون  هک  یلع  ای  یناد  یمن  رگم  دومرف : لوسر  ترـضح 
.دروآ اجب  یهلا 

: دومرف همطاف  ترضح  دومن ، تعجارم  مالّسلا  اهیلع  همطاف  يوس  هب  نینمؤملا  ریما  بانج  سپ 

وبا يا  تفگ : همطاف  سپ  .همطاف  يا  دوب  نینچ  یلب  دومرف : ترـضح  یتفگ ؟ مردـپ  هب  متفگ  وت  اب  نم  هچنآ  نم و  ردـپ  دزن  هب  یتفر 
ياهتخرد زا  یتخرد  رب  درپس  ارم  رون  سپ  درک ، یم  یلاعت  قح  حـیبست  نم  رون  و  ارم ، رون  دـیرفآ  یلاـعت  قح  هک  یتسرد  هب  نسحلا 

ار هویم  نآ  هک  ار  وا  درک  ماهلا  یلاعت  قح  دـش ، تشهب  لخاد  مردـپ  جارعم  بش  نوچ  دـش ، نشور  نم  رون  هب  تخرد  نآ  تشهب و 
رتخد هجیدخ  محر  هب  دش  لقتنم  وا  بلص  زا  نم  رون  سپ  تفرگ ، رارق  وا  بلص  رد  نم  رون  سپ  دومن ، لوانت  دیچ و  تخرد  نآ  زا 

ادخ رون  هب  نمؤم  نسحلا  وبا  يا  متسناد ، یم  ار  هدنیآ  هتشذگ و  ملع  مدش  ّدلوتم  نوچ  مدمآ ، دوجو  هب  رون  نآ  زا  نم  سپ  دلیوخ ،
«. 1  » دنک یم  رظن 

هنوگچ هک  مدرک  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  رمع  نب  لّضفم  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا 
، دومن مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  تجوازم  رایتخا  هجیدخ  نوچ  دومرف : ترضح  مالّسلا ؟ اهیلع  همطاف  تدالو  دوب 

دزن هب  ینز  هک  دنتشاذگ  یمن  دندرک و  یمن  مالـس  وا  رب  دندومن و  ترجه  وا  زا  دنتـشاد ، ترـضح  نآ  هب  هک  یتوادع  زا  هّکم  نانز 
هّللا یّلص  لوسر  ترضح  يارب  هجیدخ  عزج  مغ و  هدمع  نکیل  و  دش ، ضراع  میظع  یتشحو  ببس  نیا  هب  ار  هجیدخ  سپ  دورب ، وا 

، دـش هلماح  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هب  نوچ  .دـسرب  ترـضح  نآ  هب  یبیـسآ  ناشیا  توادـع  تّدـش  زا  ادابم  هک  دوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
دوب و وا  سنوم  تفگ و  یم  نخس  وا  اب  مکش  رد  همطاف 
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.دومرف یم  ربص  ار  وا 

اب دیوگ  یم  نخـس  هجیدخ  هک  دینـش  دش  لخاد  ترـضح  يزور  سپ  تشاد ، یم  ناهنپ  تلاسر  ترـضح  زا  ار  تلاح  نیا  هجیدخ 
نم اب  تسا  نم  مکش  رد  هک  يدنزرف  تفگ : هجیدخ  یئوگ ؟ یم  نخس  هک  اب  هجیدخ  يا  دومرف : دیدن ، وا  دزن  ار  یسک  یـصخش و 

رهاط وا  لسن  وا و  تسا ، رتخد  دنزرف  نیا  هک  دهد  یم  ربخ  ارم  لیئربج  کنیا  دومرف : ترـضح  تسا ، نم  سنوم  دیوگ و  یم  نخس 
دنهاوخ مه  هب  نید  نایاوشیپ  ناماما و  وا  لسن  زا  و  دروآ ، دـهاوخ  دوجو  هب  وا  زا  ارم  لسن  یلاـعت  قح  و  تسا ، تکرب  اـب  تنمیم  اـب 

.نیمز رد  دینادرگ  دهاوخ  دوخ  ياه  هفیلخ  ار  ناشیا  یحو  ياضقنا  زا  دعب  یلاعت  قح  دیسر ،

ساسحا دوخ  رد  ار  ندیئاز  درد  نوچ  دش ، کیدزن  مالّسلا  اهیلع  همطاف  بانج  تدالو  هکنآ  ات  دوب  تلاح  نیا  رد  هجیدخ  هتسویپ  و 
ام ناـمرف  هک : دنداتـسرف  وا  باوج  رد  ناـشیا  دـنوش ، رـضاح  وا  دزن  هک  داتـسرف  سک  مشاـه  نادـنزرف  شیرق و  ناـنز  يوس  هب  درک 

میئآ و یمن  وت  هناخ  هب  ببـس  نیا  هب  ام  و  درادـن ، یلام  تسا و  ریقف  هک  يدـش  بلاـط  وبا  میتی  نز  يدرکن و  اـم  لوق  لوبق  يدربن و 
.دیدرگ كانهودنا  رایسب  دینش  ار  ناشیا  ماغیپ  نوچ  هجیدخ  میوش ، یمن  وت  روما  هّجوتم 

ندید زا  هجیدخ  دندوب ، هیبش  مشاه  ینب  نانز  هب  هدش و  رـضاح  وا  دزن  الاب  دـنلب  نوگمدـنگ  نز  راهچ  هک  دـید  هاگان  تلاح  نیا  رد 
منم میئوت ، ناریهظ  ام  و  وت ، يوس  هب  میراـگدرورپ  نـالوسر  اـم  هک  هجیدـخ  يا  سرتم  تفگ : ناـشیا  زا  یکی  سپ  دیـسرتب ، ناـشیا 
رتخد میرم  مّوس  و  تشهب ، رد  دوب  دـهاوخ  وت  رهوش  نز  وت و  قیفر  هک  تسا  محازم  رتخد  هیـسآ  مّود  و  لـیلخ ، میهاربا  هجوز  هراـس 

و میشاب ، وت  دزن  تدالو  تقو  رد  هک  تسا  هداتـسرف  ار  ام  یلاعت  قح  تسا ، نارمع  نب  یـسوم  رهاوخ  موثلک  مراهچ  و  تسا ، نارمع 
رد مّیـس  پچ و  بناج  رد  يرگید  و  تسـشن ، هجیدـخ  تسار  بناج  رد  ناـشیا  زا  یکی  سپ  میئاـمن ، تنواـعم  تلاـح  نیا  رب  ار  وت 

.رس تشپ  رد  مراهچ  ور و  شیپ 

ار هّکم  ياه  هناخ  هک  يا  هبترم  هب  دیدرگ  عطاس  وا  رون  دیـسر  نیمز  هب  نوچ  و  دـمآ ، دورف  هزیکاپ  كاپ و  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  سپ 
رگم دنامن  یعضوم  نیمز  برغم  قرشم و  رد  و  دینادرگ ، نشور 
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، دنتشاد تسد  رد  تشهب  زا  یتشط  یقیربا و  کی  ره  و  دندمآ ، رد  هناخ  نآ  هب  نیعلا  روح  زا  رفن  هد  و  دش ، نشور  رون  نآ  زا  هکنآ 
ار مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  باـنج  دوب  هتـسشن  هجیدـخ  يور  شیپ  رد  هک  ینز  نآ  سپ  رثوـک ، بآ  زا  دوـب  وـلمم  ناـشیا  ياـهقیربا  و 

همطاف و  دوب ، رت  يوبشوخ  ربنع  کشم و  زا  رتدیفس و  ریش  زا  هک  دروآ  نوریب  يدیفس  هماج  ود  داد و  لسغ  رثوک  بآ  هب  تشادرب و 
و هّللا ، ّالا  هلا  نأ ال  دهـشأ  تفگ : همطاف  دروآ ، رد  نخـس  هب  ار  وا  سپ  .دینادرگ  وا  هعنقم  ار  رگید  هماج  و  دـیچیپ ، هماج  کی  رد  ار 
هب ادـخ و  یگناگی  هب  مهد  یم  یهاوگ  ینعی : طابـسألا ، هداس  يدـلو  و  ءایـصوالا ، دّیـس  یلعب  ّنا  و  ءایبنالا ، دّیـس  هّللا  لوسر  یبأ  ّنا 

ياـه هدازدـنزرف  نیرتهب  منادـنزرف  و  تسا ، ناربمغیپ  يایـصوا  نیرتهب  مرهوش  و  تسا ، ناربـمغیپ  نیرتـهب  ادـخ  لوسر  مردـپ  هکنآ 
.دنناربمغیپ

نادـنخ تشهب  نایروح  و  دـندرک ، يداش  نانز  نآ  سپ  دـناوخ ، ناشیا  مان  هب  ار  کی  ره  درک و  مالـس  نانز  نآ  زا  کی  ره  رب  سپ 
رون نامـسآ  رد  نایملاع ، نانز  هدّیـس  نآ  تدالو  هب  دنداد  تراشب  ار  رگیدکی  اهنامـسآ  لها  دنداد و  تراشب  ار  رگیدکی  و  دـندش ،

ار رتخد  نیا  ریگب  دنتفگ : دندرک و  باطخ  هجیدخ  اب  هسّدقم  نانز  نآ  سپ  دندوب ، هدیدن  يرون  نانچ  رتشیپ  هک  دش  ادیوه  ینـشور 
داش تفرگ ، ار  وا  هجیدـخ  سپ  ار ، وا  لسن  ار و  وا  تسا  هداد  تکرب  یلاعت  قح  تسا ، تکرب  اب  هزیکاپ و  تسا و  رّهطم  رهاـط و  هک 

رد دـننک و  ومن  یهام  رد  رگید  لافطا  هک  درک  یم  ومن  ردـق  نآ  يزور  رد  همطاف  سپ  تشاذـگ ، شناهد  رد  ناتـسپ  لاح  شوخ  و 
«. 1  » دننک ومن  لاس  رد  رگید  لافطا  هک  درک  یم  ومن  ردق  نآ  یهام 

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

قح دزن  تسا  مان  هن  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
ریسفت تسیچ  هک  یناد  یم  ایآ  دومرف : ترضح  سپ  ارهز ، هثّدحم و  هّیضرم ، هیضار ، هّیکز ، هرهاط ، هکرابم ، هقیدص ، همطاف ، یلاعت :

: دومرف ترضح  سپ  اهیدب ، زا  تسا  هدش  هدیرب  ینعی  دومرف : نم ، دّیس  يا  ارم  هد  ربخ  درک : ضرع  يوار  همطاف ؟

«. 1  » تمایق زور  ات  نیمز  يور  رب  دوبن  يوفک  ار  وا  دومن  یمن  جیوزت  ار  همطاف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رگا 

، مارگ دالوا  تازجعم و  تالامک و  لضف و  ملع و  رد  تکرب  بحاص  ینعی  هکرابم  و  تسا ، هموصعم  ینعم  هب  هقیّدص  دیوگ : ّفلؤم 
ینعی هّیضرم  یهلا ، ياضق  هب  یضار  ینعی  هیضار  تاریخ ، تالامک و  رد  هدننکومن  ینعی  هّیکز  صقن ، تافص  زا  هزیکاپ  ینعی  هرهاط 

.يونعم يروص و  رون  هب  ینارون  ینعی  ارهز  و  تفگ ، یم  نخس  وا  اب  کلم  ینعی  هثّدحم  ادخ ، ناتسود  ادخ و  هدیدنسپ 

زا ریغ  هب  ناشیا  يایـصوا  ناربمغیپ و  عیمج  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هکنآ  رب  دـنک  یم  تلـالد  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  نادـب 
ناشیا رب  مالّسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  ّتیلضفا  رب  لالدتسا  یـضعب  هکلب  دشاب ، لضفا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  نامّزلا  رخآ  ربمغیپ 

.دنا هدرک  زین 
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هچ هب  درک  لاؤس  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  بلغت  نب  نابا  هک : تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  عئارّـشلا  للع  باتک  رد  اضیا 
: دومرف ترضح  دندیمان ؟ یم  ارهز  ار  همطاف  ببس 

: دش یم  رهاظ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  يارب  هبترم  هس  يزور  رد  همطاف  رون  هکنآ  يارب 

نآ زا  يدیفـس  روـن  دـندوب ، دوـخ  ياـهباوختخر  ناـیم  رد  مدرم  و  داتـسیا ، یم  دادـماب  زاـمن  هب  همطاـف  هک  زور  لّوا  رد  هـبترم  کـی 
هدهاشم زا  دش ، یم  دیفـس  اهنآ  ياهراوید  دش و  یم  لخاد  هنیدم  ياه  هناخ  عیمج  رد  دیدرگ ، یم  عطاس  تمـصع  کلف  دیـشروخ 

یم لاؤس  ار  رون  نآ  ّتلع  دنتفاتـش و  یم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدـخ  هب  دـندرک و  یم  بّجعت  تلاح  نآ 
.ددرگ رهاظ  امش  رب  رون  نآ  ببس  ات  همطاف  مرتخد  هناخ  هب  دیورب  دومرف : یم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دندرک ،

شرونا يور  زا  تسا ، لوغشم  زامن  هب  هتسشن  تدابع  بارحم  رد  ترضح  نآ  هک  دندید  یم  دندمآ  یم  ترـضح  نآ  هناخ  هب  نوچ 
.تسا وا  زا  دنا  هدرک  هدهاشم  هک  يرون  دنتسناد  یم  سپ  تسا ، عطاس  رون  نآ 

رب و  دیـشخرد ، یم  شنیبج  زا  يدرز  رون  دـیدرگ ، یم  نیـشیپ  زامن  ياّیهم  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دـش  یم  سمـش  لاوز  ماگنه  نوچ 
لاؤس لاح  نآ  ببـس  زا  نوچ  دـش ، یم  درز  ناـشیا  ياـهگنر  اـه و  هماـج  راوید و  رد و  رون  نآ  زا  و  دـیبات ، یم  هنیدـم  ياـه  هناـخ 

یم تدابع  بارحم  رد  ار  وا  دنتفر  یم  ترضح  نآ  هناخ  هب  نوچ  داتسرف ، یم  مالّسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  هب  ار  اهنآ  ترـضح  دندرک ،
نآ يور  رون  زا  دنا  هدید  هچنآ  هک  دنتـسناد  یم  سپ  تسا ، عطاس  شکرابم  يور  زا  يدرز  رون  و  تسا ، لوغـشم  زامن  هب  هک  دنتفای 

.تسا هدوب  ترضح 

یم وا  يور  زا  یخرـس  روـن  و  دـش ، یم  خرـس  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  رّوـنم  يور  درک  یم  بورغ  باـتفآ  دـش ، یم  زور  رخآ  نوـچ 
زا دـش ، یم  خرـس  نآ  ياهراوید  دـش و  یم  هنیدـم  ياه  هناخ  لخاد  رون  نآ  سپ  یهلا ، تمعن  رکـش  يداـش و  حرف و  زا  دیـشخرد 
یم لاؤس  نآ  ّتلع  زا  دندمآ و  یم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تمدـخ  هب  و  دـندش ، یم  بّجعتم  تلاح  نآ  هدـهاشم 

هب هتسشن  زامن  بارحم  رد  هک  دندید  یم  ار  ترضح  نآ  سپ  داتـسرف ، یم  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  هب  ار  ناشیا  ترـضح  دندومن ،
رون راثآ  زا  دنا  هدید  هچنآ  هک  دنتـسناد  یم  سپ  تسا ، عطاس  یخرـس  رون  شفیطل  هنوگ  زا  تسا و  لوغـشم  یهلا  دیجمت  حـیبست و 

نیبج رد  رون  نآ  هتسویپ  و  تسا ، ترضح  نآ 
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نآ هتسویپ  و  دش ، لقتنم  ترضح  نآ  نیبج  هب  رون  نآ  دش ، ّدلوتم  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هکنآ  ات  دوب  ترـضح  نآ  رونا 
«. 1  » تمایق زور  ات  دوش  یم  لقتنم  رگید  یماما  هب  یماما  زا  تسه و  ام  اب  رون 

؟ دـنتفگ ارهز  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ببـس  هچ  هب  دندیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  اـضیا 
نـشور وا  يور  رون  زا  نیمز  اهنامـسآ و  دـیرفآ  ار  وا  نوچ  دوخ ، تمظع  رون  زا  دـیرفآ  ار  ترـضح  نآ  یلاـعت  قح  هک  اریز  دومرف :

نیا ام ! گرزب  ام و  يادخ  يا  دنتفگ : دنداتفا و  هدجـس  هب  یلاعت  قح  يارب  یگمه  و  دینادرگ ، هریخ  ار  هکئالم  ياه  هدید  دیدرگ و 
زا و  ما ، هدـینادرگ  نکاس  نامـسآ  رد  و  ما ، هدـیرفآ  دوخ  رون  زا  هک  تسا  يرون  هک : ناشیا  هب  درک  یحو  یلاعت  قح  تسا ؟ رون  هچ 

عیمج رب  ما  هداد  یتدایز  ار  وا  هک  دوخ  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  بلص  زا  ار  وا  دروآ  مهاوخ  نوریب  و  ما ، هدرک  قلخ  ار  وا  دوخ  تمظع 
اهنآ و  قح ، نید  هب  ار  مدرم  دننک  تیاده  نم و  رما  هب  دـنیامن  مایق  هک  ار  نید  نایاوشیپ  دروآ  مهاوخ  نوریب  رون  نیا  زا  و  ناربمغیپ ،

«. 2  » دوش عطقنم  نم  یحو  هکنآ  زا  دعب  نیمز  رد  منادرگ  دوخ  ياه  هفیلخ  ار 

بارحم رد  نوچ  هک  دـندیمان  ارهز  ببـس  نآ  هب  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هک : تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  اضیا 
«. 3  » دنهد یم  ینشور  ار  نیمز  لها  نامسآ  ناگراتس  هکنانچ  دیشخب  یم  ینشور  ار  نامسآ  لها  وا  رون  داتسیا ، یم  تدابع  هب  دوخ 

ترـضح هک  تسناد  یم  نوچ  یلاعت  قح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  اـضیا 
دنهاوخ ترضح  نآ  تفالخ  رد  عمط  ناشیا  زا  کی  ره  تساوخ و  دهاوخ  رایسب  لئابق  زا  رتخد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر 

هب تسوا ، نادـنزرف  رهوش و  رد  ترـضح  نآ  تفالخ  هک  داد  ربخ  هک  اریز  دـیمان  همطاف  ار  وا  دـمآ  دوجو  هب  همطاف  نوچ  اذـل  درک ،
«. 4  » تسا ندیرب  عطق و  ینعم  هب  تسا  مطف »  » زا قتشم  همطاف  هک  اریز  دش  تفالخ  زا  نارگید  عمط  عطق  ترضح  نآ  تدالو 

ترضح نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  اضیا  و 
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ترضح نآ  هک  دینادرگ  يراج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ءایبنا  دّیس  نابز  رب  هک  داتسرف  یکلم  یلاعت  قح  دش ، ّدلوتم  ءاسّنلا  هدّیس 
هیلع رقاب  ترـضح  سپ  ندش ، ضئاح  زا  مدیرب  ار  وت  و  لهج ، زا  مدیرب  ملع  هب  ار  وت  هک : درک  باطخ  همطاف  اب  سپ  دیمان ، همطاف  ار 

رّهطم اهیگدولآ  ضیح و  تفاـثک  زا  و  صوصخم ، دوخ  ملع  هب  تسلا  زور  رد  ار  وا  یلاـعت  قح  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : مالّـسلا 
«. 1  » دینادرگ

ار وا  یلاعت  قح  هک  دنا  هدیمان  همطاف  نیا  يارب  ار  ترـضح  نآ  هک : تسا  هدش  تیاور  هّماع  هّصاخ و  قیرط  زا  هرتاوتم  ثیداحا  رد  و 
«. 2  » تسا هدیرب  مّنهج  شتآ  زا  ار  وا  نایعیش  و 

رانک رب  تمایق  زور  رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  و 
نآ رد  دننک  رما  سپ  رفاک ، ای  تسا  نمؤم  هک  دـش  دـهاوخ  هتـشون  سک  ره  مشچ  ود  نایم  رد  زور  نآ  رد  و  داتـسیا ، دـهاوخ  مّنهج 

، دـنناسر همطاف  بانج  کیدزن  هب  ار  وا  نوچ  دـنرب ، مّنهج  هب  ار  وا  هک  دـشاب  هدرک  رایـسب  هانگ  هک  ار  تیب  لها  ناـّبحم  زا  یکی  زور 
ارم نم  دّیـس  نم و  يادـخ  يا  دـیوگ : سپ  تسا ، ترـضح  نآ  ّتیرذ  ترـضح و  نآ  ّبحم  هک  دـناوخب  وا  یناـشیپ  رد  باـنج  نآ 

هدعو فالخ  تسا و  قح  وت  هدعو  و  ینادرگ ، دازآ  مّنهج  شتآ  زا  ارم  ناتـسود  نم  ببـس  هب  هک  يداد  هدعو  ارم  يدـیمان و  همطاف 
.ینک یمن 

ار و وت  هک  ره  ار و  وت  مدرک  عطق  مدیرب و  مدیمان و  همطاف  ار  وت  نم  هک  یتسرد  هب  همطاف ، يا  یتفگ  تسار  دیامرف : یلاعت  قح  سپ 
فـالخ تسا و  قح  نم  هدـعو  و  مدرک ، دازآ  مّنهج  شتآ  زا  دـشاب  ناـشیا  وـت و  ناـیلاوم  زا  دراد و  تسود  ار  وـت  ّتیرذ  زا  ناـماما 

لوبق وا  ّقح  رد  ار  وت  تعافـش  ینک و  تعافـش  ار  وا  وت  ات  دنرب  شتآ  يوس  هب  ار  هدنب  نیا  هک  مدرک  رما  نآ  يارب  منک ، یمن  هدـعو 
نمؤم هک  یناوخب  شا  هدید  نایم  رد  ار  هک  ره  سپ  نم ، دزن  وت  تلزنم  ردـق و  نم  نالوسر  ءایبنا و  هکئالم و  رب  ددرگ  رهاظ  و  منک ،

«. 3  » نادرگ تشهب  لخاد  ریگب و  ار  شتسد  تسا 

لوتب ار  همطاف  ببس  هچ  هب  هک : دندیسرپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  تسا : هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  اضیا  و 
وا دننیب  یم  رگید  نانز  هک  ینوخ  هکنآ  يارب  هک : دومرف  یمان ؟ یم 
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«. 1  » تسا شوخان  ناربمغیپ  نارتخد  رد  نوخ  ندید  و  دنیب ، یمن 

یمن رگید  نانز  ياهتفاثک  اـهتّلع و  همطاـف  رد  هک : تسا  لوقنم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  رگید  تیاور  رد  و 
«. 2  » دشاب

؟ دندیمان ارهز  ار  همطاف  ترضح  ارچ  هک : دندرک  لاؤس  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  تسا : هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا  و 
رد و  باـتفآ ، دـننام  دیـشخرد  یم  زور  لّوا  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يارب  ترـضح  نآ  يور  هکنآ  يارب  زا  دوـمرف :

«. 3  » دوش یم  نشور  هراتس  دننام  باتفآ  بورغ  دزن  و  رینم ، هام  دننام  لاوز  ماگنه 

يارب دومرف : ترضح  دندیمان ؟ ارهز  ببس  هچ  هب  ار  همطاف  هک : دندیسرپ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تسا : هدرک  تیاور  اضیا  و 
یلاعت قح  تردق  هب  و  تسا ، هار  لاس  کی  ردـق  هب  هّبق  نآ  يدـنلب  و  خرـس ، توقای  زا  تسه  تشهب  رد  يا  هّبق  همطاف  يارب  زا  هکنآ 

رازه ار  نآ  و  دریگ ، رارق  نآ  رب  هک  دراد  ینوتـس  ریز  زا  هن  دراد و  هاگن  ار  نآ  هک  دراد  هقالع  الاب  زا  هن  تسا ، هداتـسیا  اوه  نایم  رد 
هدهاشم نامـسآ  رد  ار  ناگراتـس  هک  امـش  دننام  تشهب  لها  ار  هّبق  نآ  دننیب  یم  تسا ، هداتـسیا  کلم  رازه  يرد  ره  رب  و  تسا ، رد 

«. 4  » تسا ءاسّنلا  هدّیس  همطاف  زا  ینارون  ارهز و  هّبق  نیا  هک : دنیوگ  یم  سپ  دینک ، یم 

هیلع و هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  هنع  هّللا  یـضر  یـسراف  ناملـس  زا  بولقلا  داشرا  باتک  رد  یملید 
ابحرم ار  وا  دومرف و  وا  باوج  ترضح  درک و  مالس  دش و  لخاد  ترـضح  نآ  ّمع  ساّبع  هاگان  دوب ، هتـسشن  دجـسم  رد  مّلـس  هلآ و 

: هک دومرف  تسا ؟ یکی  ام  لصا  هکنآ  لاح  بلاط و  یبأ  نب  یلع  تسا  هتفای  تلیـضف  اـم  رب  ببـس  هچ  هب  تفگ : ساـّبع  سپ  تفگ ،
، ملق هن  دوب و  حول  هن  و  خزود ، هن  تشهب و  هن  و  نیمز ، هن  دوـب و  نامـسآ  هن  هک  یتـقو  رد  ار  یلع  ارم و  دـیرفآ  یلاـعت  قـح  مع ! يا 

نآ زا  دومرف و  رگید  هملک  سپ  دیـسر ، مه  هب  يرون  نآ  زا  يا و  هملک  هب  دومن  مّلکت  دـنیرفایب  ار  اـم  هک  تساوخ  یلاـعت  قح  نوـچ 
نم روـن  زا  سپ  دـیرفآ ، حور  روـن و  نآ  زا  ار  یلع  نم و  سپ  دـینادرگ ، جوزمم  حور  نآ  هب  ار  روـن  نآ  سپ  دیـسر ، مـه  هـب  یحو 

ار شرع 
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سپ اهنامسآ ، زا  تسا  رت  گرزب  رت و  لیلج  یلع  سپ  دروآ  نوریب  ار  اهنامـسآ  یلع  رون  زا  و  مرتگرزب ، شرع  زا  نم  دروآ و  نوریب 
قح حیبست  هکئالم  سپ  .هام  باتفآ و  زا  دنرتگرزب  ناشیا  سپ  ار ، هام  رون  نیـسح  رون  زا  و  ار ، باتفآ  رون  نسح  رون  زا  دروآ  نوریب 

.یلاعت قح  دزن  اهرون  نیا  دنا  یمارگ  رایسب  هچ  سوّدق ، حّوبس  دنتفگ : یم  دندرک و  یم  یلاعت 

ار رگیدکی  هک  ار  هکئالم  تفرگ  ورف  نانچ  و  کیرات ، يربا  داتـسرف  ناشیا  رب  ار ، هکئالم  دنک  ناحتما  هک  تساوخ  یلاعت  قح  نوچ 
هدرکن هدهاشم  یتلاح  نینچ  لاح  ات  يدوب  هدیرفآ  ار  ام  هک  يزور  ام ! گرزب  دّیـس و  ام و  دنوادخ  يا  دنتفگ : هکئالم  دـندید ، یمن 
مالّسلا اهیلع  همطاف  ترضح  رون  یلاعت  قح  سپ  .ینادرگ  رود  ام  زا  ار  تملظ  هک  رون  نیا  ّقح  هب  مینک  یم  لاؤس  وت  زا  سپ  میدوب ،

همطاف ببس  نیا  هب  و  دیدرگ ، نشور  اهنیمز  هناگ و  تفه  ياهنامـسآ  نآ  رون  زا  و  تخیوآ ، شرع  رانک  رب  یلیدنق و  دننام  دیرفآ  ار 
یم دای  دنگوس  مدوخ  لالج  تّزع و  هب  هک : دومرف  یلاعت  قح  و  دندرک ، یلاعت  قح  سیدقت  حیبست و  هکئالم  سپ  دـندیمان ، ارهز  ار 

«. 1  » وا نادنزرف  وا و  رهوش  وا و  ردپ  نز و  نیا  ناّبحم  يارب  زا  مداد  رارق  تمایق  زور  ات  ار  امش  سیدقت  حیبست و  باوث  هک  منک 

و دوب ، اهیبأ  ّما  هّمئالا و  ّما  نسحملا و  ّما  نیسحلا و  ّما  نسحلا و  ّما  ترضح : نآ  ياهتینک  هک : تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهش  نبا  و 
هثّدحم هّیضرم و  هّیکز و  هرهاط و  هکرابم و  ءاروح و  ءارهز و  ءارذع و  هدّیس و  هّرح و  ناصح و  لوتب و  همطاف و  ترضح : نآ  ءامسا 

«. 2  » دوب يربکلا  هقیّدص  يربکلا و  میرم  و 
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تسا ترضح  نآ  تازجعم  لاوحا و  زا  یضعب  بقانم و  لئاضف و  نایب  رد  مّوس  لصف 

: هک دنا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  دنس  هب  نارگید  هیوباب و  نبا  دیفم و  خیش 

يارب دوـش  یم  دونـشخ  و  همطاـف ، بضغ  يارب  دـنک  یم  بضغ  یلاـعت  قـح  دوـمرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح 
«. 1  » وا يدونشخ 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا  و 
«. 2  » همطاف هجیدخ و  هیسآ و  میرم و  تسا : هدرک  رایتخا  ار  سک  راهچ  نانز  زا  یلاعت  قح  دومرف :

: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا  و 
نیرتهب ناشیا  ردام  و  دوخ ، ردپ  زا  دعب  نم و  زا  دـعب  نیمز  لها  عیمج  زا  دـنرتهب  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح 

«. 3  » تسا نیمز  لها  نانز 

دیدن سافن  ضیح و  نوخ  زگره  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  بانج  هک : هدرک  تیاور  کلام  نب  سنا  ردام  زا  نافلاخم  قیرط  زا  هیوباب  نبا 
«. 4»

نیرتهب همطاف  دومرف : ادخ  لوسر  هچنآ  هک : دندیسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  حیحـص  دنـس  هب  اضیا 
دوخ نامز  لها  نانز  نیرتهب  ایآ  تسا ، تشهب  لها  نانز 
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، نیرخآ نیلّوا و  زا  تسا  تشهب  ناـنز  نیرتـهب  همطاـف  و  دوب ، دوـخ  ناـمز  لـها  ناـنز  نیرتـهب  میرم  دوـمرف : ترـضح  تسا ؟ هدوـب 
؟ تسا هنوگچ  دنتشهب  لها  ناناوج  نیرتهب  نیسح  نسح و  دندومرف : هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  لوق  هک : دندیـسرپ 

«. 1  » ناگدنیآ ناگتشذگ و  زا  دنتشهب  لها  ناناوج  نیرتهب  ناشیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :

، دندومرف یم  تعجارم  يرفس  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  حیحـص  دنـس  هب  اضیا 
یضعب رد  سپ  دنتفر ، یم  دوخ  نانز  هناخ  هب  نآ  زا  دعب  دندنام و  یم  یتّدم  دندرب و  یم  فیرـشت  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  هب  لّوا 

هناخ رد  رب  يا  هدرپ  دـنتخاس و  هرقن  زا  هراوشوگ  هدـالق و  جـنر و  تسد  ود  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  باـنج  ترـضح  نآ  ياهرفـس  زا 
نآ دندومن و  فّقوت  هناخ  رد  رب  هباحص  دندش و  لخاد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  هب  دندومرف و  تعجارم  بانج  نآ  نوچ  دنتخیوآ ،
هک دندرب  نامگ  مالّسلا  اهیلع  همطاف  دنتسشن ، ربنم  دزن  هب  دندمآ و  رد  دجسم  هب  دنتفر و  نوریب  كانبضغ  دندومرف ، هدهاشم  ار  لاح 

ار اه  هراوشوگ  اهجنر و  تسد  دنب و  ندرگ  سپ  دندمآ ، بضغ  هب  نینچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اهتنیز  نآ  يارب 
هک ترـضح  هب  وـگب  تفگ : درب  ار  اـهنآ  هک  صخـش  نآ  هب  و  دنداتـسرف ، باـنج  نآ  دزن  هـب  ار  هـمه  دـندوشگ و  ار  هدرپ  دـندنک و 
یم هچنآ  درک  دومرف : هبترم  هس  دندروآ ، بانج  نآ  دزن  هب  نوچ  .هدب  ادـخ  هار  رد  ار  اهنیا  دـیوگ : یم  دـناسر و  یم  مالـس  ترتخد 
ایند رد  ادخ  دوب  یم  يا  هشپ  رپ  ربارب  ادخ  دزن  یبوخ  رد  ایند  رگا  تسین ، دّمحم  لآ  دّمحم و  زا  ایند  داب ، وا  يادف  شردـپ  متـساوخ ،

«. 2  » دندش لخاد  همطاف  هناخ  هب  دنتساخرب و  سپ  داد ، یمن  بآ  یتبرش  ار  نارفاک 

هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  مالّسلا  اهیلع  همطاف  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  اضیا 
دمح ملع  هک  یتقو  رد  تشهب  رد  دزن  همطاف  يا  دومرف : منک ؟ تاقالم  اجک  ار  وت  تمایق  زور  رد  ردپ ! يا  هک : دیـسرپ  مّلـس  هلآ و  و 
بلط ار  وت  اجک  رد  مباین  اـجنآ  ار  وت  رگا  ردـپ  يا  تفگ : دوخ ، راـگدرورپ  يوس  هب  دوخ  تّما  يارب  منک  تعافـش  و  دـشاب ، نم  اـب 

: دومرف منک ؟

؟ منک بلط  ار  وت  اـجک  رد  مباـین  اـجنآ  رگا  ردـپ  يا  تفگ : ضوح ، نآ  زا  مهد  بآ  ار  دوخ  تّما  هک  یتـقو  رد  رثوـک  ضوـح  دزن 
: میوگب مشاب و  هداتسیا  هک  یتقو  طارص  دزن  دومرف :
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؟ منک هچ  ار  وت  مباین  اجنآ  رگا  تفگ : نارذگب ، طارص  زا  تمالس  هب  ارم  تّما  اراگدرورپ 

؟ مباین اجنآ  رگا  تفگ : دوخ ، باذـع  زا  ارم  تّما  رادـب  ملاـس  ادـنوادخ  میوگ : مشاـب و  هداتـسیا  هک  نازیم  دزن  نک  بلط  ارم  دومرف :
سپ دوخ ، تّما  زا  ار  نآ  ياـه  هناـبز  اـه و  هرارـش  منک  عنم  مشاـب و  هداتـسیا  هک  یماـگنه  رد  نک  بلط  ارم  مّنهج  راـنک  رد  دومرف :

«. 1  » دش داش  نانخس  نیا  عامتسا  زا  مالّسلا  اهیلع  همطاف 

هیلع و هّللا  یّلص  هانپ  تلاسر  بانج  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  اضیا 
، دـینادرگ وا  زا  كرابم  يور  سپ  دـید ، يدـنب  ندرگ  وا  ندرگ  رد  دـمآ و  رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دوخ  رتخد  هناـخ  هب  مّلـس  هلآ و 

لوسر ترـضح  سپ  دنکفا ، رود  درک و  هراپ  ار  نآ  دنبندرگ ، نآ  ندید  دـماین  شوخ  ار  بانج  نآ  هک  تفای  همطاف  ترـضح  نوچ 
وا هب  ار  دـنب  ندرگ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  بانج  دـمآ ، یلئاس  لاح  نآ  رد  .همطاـف  يا  ینم  زا  وت  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

دزیرب ارم  نوخ  هک  یسک  رب  نم  بضغ  ادخ و  بضغ  تسا  دیدش  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  سپ  دیشخب ،
«. 2  » نم ترتع  رد  ارم  دنک  رازآ  و 

هراپ همطاف  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک : دنا  هدرک  تیاور  نافلاخم  قیرط  زا  یـسوط  خیـش  دیفم و  خیش 
مدرم نیرتزیزع  همطاف  تسا ، هدرزآ  ارم  دنک  هدرزآ  ار  وا  هک  ره  و  تسا ، هدینادرگ  داش  ارم  دنادرگ  داش  ار  وا  هک  ره  تسا ، نم  نت 

«. 3  » نم دزن  تسا 

رت بوبحم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دزن  نادرم  زا  سک  چیه  هک : تسا  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  ناشیا  قیرط  هب  اضیا 
«. 4  » مالّسلا اهیلع  همطاف  ترضح  زا  رت  بوبحم  یسک  ترضح  نآ  دزن  نانز  زا  و  دوبن ، بلاط  یبأ  نب  یلع  زا 

هب مالّسلا  اهیلع  همطاف  بانج  دوب ، هتسشن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  يزور  هک : دنا  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  اضیا 
هبترم ود  داتفا  وا  رب  رظن  ار  ترضح  نآ  نوچ  تفر ، یم  هار  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  راتفر  دننام  دمآ و  وا  يوس 

ایآ همطاف  يا  تفگ : سپ  نم ، رتخد  هب  ابحرم  دومرف :
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زا ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  « 1 « ؟ یـشاب تّما  نیا  نانز  نیرتهب  ای  نانمؤم  نانز  نیرتهب  یئایب ، تماـیق  زور  رد  نوچ  هک  یتسین  یـضار 
نسح همطاف و  نینمؤملا و  ریما  دوب و  هتسشن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا 
نیرت یمارگ  دـننم و  تیب  لـها  اـهنیا  هک  یناد  یم  وت  ادـنوادخ  تفگ : سپ  دـندوب ، ترـضح  نآ  دزن  مهیلع  هّللا  تاولـص  نیـسح  و 

هک ره  اب  نک  یتسود  و  دراد ، نمشد  ار  ناشیا  هک  ره  راد  نمـشد  دراد و  تسود  ار  ناشیا  هک  ره  راد  تسود  سپ  نم ، دزن  دنمدرم 
ار ناشیا  و  دـنک ، یم  تناعا  ار  ناشیا  هک  ره  نک  تناعا  و  دـنک ، ینمـشد  ناشیا  اب  هک  ره  اب  نک  ینمـشد  دـنک و  یتسود  ناشیا  اـب 

.دوخ بناج  زا  سدقلا  حور  هب  ار  ناشیا  نک  تیوقت  و  یهانگ ، ره  زا  نادرگ  موصعم  و  ههبش ، کش و  ره  زا  نادرگ  رّهطم  هزیکاپ و 

رظن ایوگ  و  تشهب ، يوس  هب  ینانمؤم  هدنناشک  وت  و  نم ، زا  دـعب  نم  تّما  رب  ینم  هفیلخ  و  ینم ، تّما  ياوشیپ  وت  یلع  ای  دومرف : سپ 
کلم رازه  داتفه  وا  تسار  بناج  زا  و  رون ، زا  يرتش  رب  هدش  راوس  رشحم  يارحـص  هب  دیایب  هک  همطاف  دوخ  رتخد  يوس  هب  منک  یم 

و دنـشاب ، کلم  رازه  داتفه  کـی  ره  وا  رـس  تشپ  وا و  يور  شیپ  زا  نینچمه  و  دنـشاب ، کـلم  رازه  داـتفه  زین  وا  پچ  بناـج  زا  و 
هام و  دـشاب ، هدرک  ادا  ار  بجاو  زاـمن  جـنپ  يزور  هنابـش  رد  هک  ینز  ره  سپ  تشهب ، يوس  هب  درب  دوخ  یپ  زا  ارم  تّما  هنمؤم  ناـنز 
نم زا  دـعب  یلع  تماما  هب  رارقا  هدرک و  تعاطا  ار  دوخ  رهوش  هداد و  ار  دوخ  لام  تاکز  و  دـشاب ، هتـشاد  هزور  ار  ناضمر  كراـبم 

.تسا نایملاع  نانز  نیرتهب  همطاف  نم  رتخد  هک  یتسرد  هب  همطاف ، نم  رتخد  تعافش  هب  دوش  تشهب  لخاد  دشاب ، هدرک 

دوخ نامز  نانز  نیرتهب  هک  تسا  نارمع  رتخد  میرم  نآ  دومرف : ترضح  تسا ؟ دوخ  نامز  نانز  نیرتهب  وا  ایآ  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ :
داتفه دتسیا ، یم  دوخ  تدابع  بارحم  رد  نوچ  و  ناگدنیآ ، ناگتشذگ و  زا  تسا  نایملاع  نانز  نیرتهب  همطاف  نم  رتخد  اّما  و  دوب ،

یم و  دندرک ، یم  ار  نارمع  رتخد  میرم  هکئالم  هک  یئادن  ار  وا  دننک  یم  ادن  و  دننک ، یم  مالـس  وا  رب  نیبّرقم  هکئالم  زا  کلم  رازه 
« نیملاعلا ءاسن  یلع  كافطصا  كرّهط و  كافطصا و  هّللا  ّنا   » همطاف ای  دنیوگ :
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.نایملاع نانز  رب  ار  وت  درک  رایتخا  و  دینادرگ ، هزیکاپ  رّهطم و  دیزگرب و  ار  وت  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  همطاف  يا  ینعی :

ارم تسا ، نم  لد  هویم  تسا و  نم  هدـید  رون  تسا و  نم  نت  هراـپ  همطاـف  یلع ! اـی  دومرف : مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  هّجوتم  سپ 
هب نم  تیب  لها  زا  هک  یـسک  لّوا  و  دنک ، یم  داش  ار  وا  هچ  ره  دنادرگ  یم  داش  ارم  دنک و  یم  هدرزآ  ار  وا  هچ  ره  دـنک  یم  هدرزآ 
ود و  دننم ، نارسپ  ناشیا  سپ  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  .نک  كولـس  وکین  وا  هب  نم  زا  دعب  سپ  دوب ، دهاوخ  وا  دوش  یم  قحلم  نم 

.دوخ شوگ  مشچ و  دننام  يراد  یمارگ  ار  ناشیا  هک  دیاب  سپ  دنتشهب ، ناناوج  نیرتهب  و  دننم ، ناتسوب  لگ 

هک ار  یسک  مراد  یم  تسود  نم  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  وت  نم  ادنوادخ ! دومرف : درک و  دنلب  نامسآ  بناج  هب  تسد  بانج  نآ  سپ 
مگنج و  تسا ، حلص  ناشیا  اب  هک  یسک  اب  محلص  و  دراد ، نمشد  ار  ناشیا  هک  ار  یـسک  مراد  یم  نمـشد  و  دراد ، تسود  ار  ناشیا 

«. 1  » تسا رای  ناشیا  اب  هک  یسک  اب  مرای  و  تسا ، گنج  ناشیا  اب  هک  یسک  اب 

یتسرد هب  دنوش ، یمن  ضئاح  ناربمغیپ  نارتخد  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  اضیا 
«. 2  » دوب هراس  دش  ضئاح  وکین  نانز  زا  هک  یسک  لّوا  و  نانز ، يارب  تسا  یتبوقع  ضیح  هک 

نخـس راتفگ و  رد  هک  ار  نامدرم  زا  يدحا  ما  هدیدن  تفگ : یم  وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  نافلاخم  دنـس  هب  یـسوط  خـیش 
تفگ یم  ابحرم  ار  وا  دمآ  یم  ترضح  نآ  دزن  هب  همطاف  نوچ  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  همطاف  زا  دشاب  رت  هیبش 
اهیلع همطاف  هناـخ  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  دـناشن ، یم  دوخ  ياـج  رد  دیـسوب و  یم  ار  وا  ياهتـسد  و 

.دیسوب یم  ار  ترضح  نآ  ياهتسد  تفگ و  یم  ابحرم  درک و  یم  ترضح  نآ  لابقتسا  تساخ و  یمرب  تفر ، یم  مالّسلا 

همطاف هک  تفگ  يزار  وا  اب  ترضح  دمآ و  ترضح  نآ  دزن  هب  همطاف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  تافو  ضرم  رد 
، متـسناد یم  نانز  زا  رتهب  ار  همطاـف  نم  متفگ : دوخ  رطاـخ  رد  نم  سپ  دـش ، نادـنخ  وا  تفگ  وا  هب  رگید  يزار  سپ  دـش ، ناـیرگ 

نانز لثم  زین  وا  هک  متسناد  نونکا 
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یمن رـس  ياشفا  نم  دومرف : مدرک ، لاؤس  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  زا  هدنخ  هیرگ و  نآ  ببـس  زا  ددـنخ ، یم  هیرگ  يانثا  رد  تسا  رگید 
ارم هبترم  لّوا  دومرف : مدرک ، لاؤس  همطاف  زا  ار  لاح  نآ  ببس  تفر ، ایند  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نوچ  منک ،
نیا هب  دـش ، یهاوخ  قحلم  نم  هب  تیب  لـها  ریاـس  زا  شیپ  وت  هک : داد  ربخ  ارم  سپ  متـسیرگ ؛ ببـس  نآ  هب  دوخ ، توف  هب  داد  ربـخ 

«. 1  » مدش نادنخ  ببس 

تایح رد  ار  همطاف  دـنک  رازآ  هک  ره  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع 
و نم ، تایح  رد  ار  وا  دنک  رازآ  هک  تسا  نانچ  نم  زا  دعب  دنک  رازآ  ار  وا  هک  ره  و  نم ، زا  دعب  دـنک  رازآ  ار  وا  هک  تسا  نانچ  نم 

هیلع نینمؤملا  ریما  ياذیا  باب  رد  یلاعت  قح  و  هدرک ، رازآ  ار  ادـخ  دـنک  رازآ  ارم  هک  ره  و  هدرک ، رازآ  ارم  دـنک  رازآ  ار  وا  هک  ره 
: ینعی « 2  » ًانیِهُم ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  ِهَرِخْآلا َو  اْینُّدلا َو  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َهَّللا َو  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ  هداتـسرف : ار  هیآ  نیا  همطاف  مالّـسلا و 

تـسا هدینادرگ  اّیهم  و  ترخآ ، ایند و  رد  ار  ناشیا  ادخ  تسا  هدرک  تنعل  ار ، لوسر  ادـخ و  دـننک  یم  اذـیا  هک  نانآ  هک  یتسرد  هب 
«. 3 « » هدننکراوخ باذع  ناشیا  يارب 

یلع ای  هک : دومرف  ّتیصو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک : دنا  هدرک  تیاور  ربتعم  ياهدنس  هب  نارگید  هیوباب و  نبا 
رایتخا سپ  نم ، زا  دعب  درک  رایتخا  ار  وت  سپ  نایملاع ، نادرم  رب  دـیزگرب  ارم  قلخ و  لاوحا  هب  درک  هطاحا  ادـخ  ملع  هک  یتسرد  هب 

نانز عیمج  رب  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دـیزگرب  سپ  وت ، زا  دـعب  نم و  زا  دـعب  نایملاع  نادرم  عیمج  زا  ار  وت  نادـنزرف  زا  ناماما  درک 
«. 4  » نایملاع

هخاش همطاف  دومرف : بانج  نآ  هک : دنا  هدرک  تیاور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  زا  رایـسب  ربتعم  ياهدنـس  هب  اضیا 
هک یتسرد  هب  دنادرگ ، یم  داش  ار  وا  هچ  ره  ارم  دنادرگ  یم  داش  و  دـنک ، یم  اذـیا  ار  وا  هچ  ره  ارم  دـنک  یم  اذـیا  نم ، زا  تسا  يا 

«. 5  » همطاف يدونشوخ  يارب  ددرگ  یم  دونشوخ  و  همطاف ، بضغ  يارب  دنک  یم  بضغ  یلاعت  قح 
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هب مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  سیمع  تنب  ءامسا  زا  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  هفیحـص  رد 
، دوب هتفرگ  وا  يارب  تمینغ  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  الط  زا  دید  يا  هدالق  وا  ندرگ  رب  دمآ ، مالّـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هناخ 

نآ همطاف  ترضح  یـشوپب ، ار  ناراّبج  سابل  يدّمحم و  رتخد  دنیوگ  هک  مدرم  دنهدن  بیرف  ار  وت  همطاف  يا  دومرف : بانج  نآ  سپ 
«. 1  » دیدرگ داش  نآ  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  سپ  درک ، دازآ  هدیرخ  يا  هدنب  تخورف و  دوشگ و  ار  هدالق 

نآ دزن  مالّسلا  اهیلع  همطاف  دوب  هتسشن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  يدنوار  بطق 
: دومرف سپ  دوب ، هدیدرگ  ّریغتم  یگنسرگ  زا  شکرابم  گنر  دمآ و  ترضح 

ترضح نآ  زونه  تشاذگ ، ترضح  نآ  هنیس  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  تفر ، ترضح  نآ  کیدزن  هب  همطاف  نوچ  ایب ، نم  کیدزن 
ترضح ياعد  نوچ  .رادم  هنسرگ  ار  همطاف  ناتسد ! ریز  هدننک  دنلب  ناگنسرگ و  هدننک  ریـس  يا  ادنوادخ  تفگ : سپ  دوب ، كدوک 

: دومرف همطاف  سپ  دش ، یم  يراج  كرابم  يور  رب  نوخ  ایوگ  دیدرگ  لیام  یخرس  هب  يدرز  زا  همطاف  نوگلگ  هک  مدید  دش ، مامت 
«. 2  » متفاین یگنسرگ  زگره  نآ  زا  دعب 

هک تشذـگ  زور  دـنچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  يراصنا  رباـج  زا  ربتعم  دنـس  هب  اـضیا 
سپ تفاین ، یماعط  دیدرگ و  دوخ  نانز  ياه  هرجح  هب  دش ، بلاغ  رایـسب  ترـضح  نآ  رب  یگنـسرگ  هکنآ  ات  دومرفن ، لوانت  یماعط 

هک اریز  میامن  لوانت  تسه  یماـعط  وت  دزن  اـیآ  یمارگ  كرتخد  يا  دومرف : دـمآ  رد  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  باـنج  هرهاـط  هرجح  هب 
.داب وت  يادف  مناج  تسین  نم  دزن  ماعط  هک  دنگوس  ادخ  هب  هن  تفگ : همطاف  تسا ؟ هدروآ  روز  نم  رب  یگنسرگ 

سپ دروآ ، هیده  ترضح  نآ  يارب  زا  یتشوگ  هچراپ  نان و  هدرگ  ود  همطاف  ناکزینک  زا  یکی  تفر ، نوریب  هناخ  زا  ترـضح  نوچ 
ار تلاسر  ترـضح  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دـیناشوپ و  نآ  يور  رب  هماـج  درک و  ناـهنپ  هساـک  ریز  رد  تفرگ و  ار  نآ  همطاـف 

داتسرف ار  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ترضح  سپ  ماعط ، هب  جاتحم  دندوب و  هنـسرگ  همه  دوخ ، نادنزرف  رب  دوخ و  رب  منک  یم  رایتخا 
زا یماعط  یلاعت  قح  امش  نتفر  زا  دعب  ردپ  يا  تفگ : دندروآ  فیرشت  نوچ  دیبلط ، ار  ترضح  نآ  دوخ و  راوگرزب  ردپ  تمدخ  هب 

وت يارب  زا  دیناسر و  نم  يارب 
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نان و زا  رپ  هساک  نآ  یلاـعت  قح  تردـق  هب  تشادرب  ار  هساـک  رـس  نوچ  .رتخد  يا  رواـیب  دومرف : دوخ ، نادـنزرف  زا  ما  هدرک  ناـهنپ 
.دوب هدش  تشوگ 

رب تاولـص  دروآ و  اجب  یهلا  دـمح  سپ  تسا ، یلاعت  قح  بناج  زا  هک  تسناد  دـش  ّریحتم  درک  هدـهاشم  ار  تلاح  نآ  همطاف  نوچ 
ار ماعط  زا  رپ  هساک  نآ  ترضح  نوچ  دروآ ، ترضح  نآ  دزن  هب  ار  ماعط  نآ  داتسرف ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح 
هب تسا ، هدمآ  یلاعت  قح  دزن  زا  تفگ : همطاف  ار ؟ ماعط  نیا  يا  هدروآ  اجک  زا  هک : دیسرپ  دیناسر ، میدقت  هب  یلاعت  قح  رکش  دید ،

ترضح مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  سپ  باسح ، یب  دهاوخ  یم  ار  هک  ره  دهد  یم  يزور  یلاعت  قح  هک  یتسرد 
اهیلع همطاف  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ  دیبلط ، ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
اهیلع همطاف  دندش ، ریس  ات  دندرک  لوانت  ماعط  نآ  زا  ترضح  نآ  نانز  عیمج  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  مالّـسلا و  هیلع  نسح  مالّـسلا و 

رد یلاعت  قح  و  مدرک ، ریـس  نآ  زا  ار  دوخ  ناگیاسمه  عیمج  هکنآ  ات  دشن  مک  چـیه  دـنام و  دوخ  لاح  هب  هساک  نآ  دومرف : مالّـسلا 
«. 1  » دومرف تمارک  رایسب  تکرب  ریخ و  نآ 

ردپ کیدزن  همطاف  دومرف ، تلحر  اقب  راد  هب  ایند  راد  زا  هجیدخ  نوچ  هک : مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
زا تشگ و  یم  هتـسویپ  همطاف  دومرف ، یمن  وا  باوج  ترـضح  تساجک ؟ نم  ردام  هک : دیـسرپ  یم  درک و  یم  بارطـضا  دمآ  دوخ 
وا دیوگ  باوج  هچ  هک  تسناد  یمن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تساجک ؟ نم  ردام  هک : درک  یم  لاؤس  هناخ  لها 

یناسرب و همطاف  هب  ار  وا  مالس  هک  ار  وت  دنک  یم  رما  وت  راگدرورپ  تفگ : دش و  لزان  لیلج  کلم  بناج  زا  لیئربج  لاح  نآ  رد  ار ،
و دـنا ، هدرک  بصن  ـالط  رد  ار  اـه  ین  و  دـنا ، هتخاـس  ین  زا  هک  تشهب  ياـه  هناـخ  زا  تسا  يا  هناـخ  رد  وت  رداـم  هک : وا  هب  یئوگب 

ملاس یلاعت  قح  تفگ : همطاف  تسا ، نارمع  رتخد  میرم  نوعرف و  نز  هیـسآ  رـصق  نایم  رد  و  تسا ، خرـس  توقای  زا  نآ  ياـهدومع 
«. 2  » ددرگ یمرب  وا  هب  اهتّیحت  اهمالس و  و  تسوا ، زا  اهیتمالس  و  اهبیع ، اهصقن و  زا  تسا 

هنیدم رد  درک  دای  دنگوس  ترضح  نآ  همداخ  نمیا  ّما  درک ، تقرافم  ایند  زا  مالّسلا  اهیلع  همطاف  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
.دنیبب یلاخ  ار  ترضح  نآ  ياج  دناوت  یمن  هک  اریز  دنامن ،
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يوس هب  تسد  هدـش  سویأـم  بآ  زا  نوـچ  .داد  يور  یمیظع  یگنـشت  ار  وا  لزاـنم  زا  یـضعب  رد  دـش ، هّکم  هّجوـتم  هنیدـم  زا  سپ 
مالّسلا اهیلع  همطاف  زاجعا  هب  سپ  درک ؟ یهاوخ  كاله  یگنشت  زا  ارم  ایآ  ما  همطاف  مداخ  نم  ادنوادخ  تفگ : درک و  زارد  نامسآ 

ار وا  مدرم  دیدرگن ، ندیماشآ  ندروخ و  هب  جاتحم  لاس  تفه  ات  دیماشآ  بآ  نآ  زا  نوچ  دمآ ، ریز  هب  وا  يارب  نامـسآ  زا  یبآ  ولد 
«. 1  » دش یمن  هنشت  دنداتسرف  یم  اهراک  يارب  مرگ  رایسب  ياهزور  رد 

تسا هتـسشن  ترـضح  نآ  هک  دید  دمآ ، رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  هب  ناملـس  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  اضیا 
ناور ایـسآ  بوچ  رب  نوخ  هدرک و  هنیپ  هدـیدرگ و  حورجم  شکرابم  تسد  دـنک و  یم  درخ  دوخ  لایع  يارب  زا  وج  یئایـسآ و  دزن 

ياهتسد ادخ  لوسر  رتخد  يا  تفگ : ناملس  دنک ، یم  بارطضا  هیرگ و  یگنسرگ  زا  هناخ  هیحان  رد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدش ،
یئامرف و یمن  وا  هب  ار  تمدخ  نیا  ارچ  تسا  رـضاح  وت  زینک  هّضف  کنیا  تسا ، هدرک  هنیپ  تسا و  هدـش  حورجم  ندرک  ایـسآ  زا  وت 
اب زور  کی  هناخ  تمدخ  هک  تسا  هدرک  ّتیصو  ارم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دومرف : يوش ؟ یم  لّمحتم  دوخ 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  هک  امرفب  ای  میامش  هدرک  دازآ  هدنب  نم  تفگ : ناملس  دوب ؛ هّضف  تبون  زورید  نم ، اب  زور  کی  دشاب و  هّضف 
.نادرگب ار  ایسآ  وت  درک ، مناوت  یم  رتهب  نم  ار  نیسح  نیکست  دومرف : ترضح  منادرگب ، ار  ایسآ  ای  منادرگ  لوغشم  ار 

.تفر دجسم  هب  زامن  يارب  دینش ، ار  زامن  هماقا  درک ، درخ  ار  وج  زا  يردق  ناملس  نوچ 

نایرگ هّصق  نآ  عامتسا  زا  ترـضح  درک ، لقن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يارب  زا  دوب  هدید  هچنآ  دش ، غراف  زامن  زا  نوچ 
ببـس زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  دومن ، تدواعم  دجـسم  هب  زاب  نانک  مّسبت  سپ  تشگرب  هناخ  هب  دش و 

رب نیـسح  ماما  ترـضح  و  دوب ، هدـیباوخ  تشپ  رب  هک  مدـید  ار  همطاف  متـشگرب  هناخ  هب  نوچ  تفگ : درک  لاؤس  ترـضح  نآ  مّسبت 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  سپ  دـیدرگ ، یم  دوخ  دـشاب  رهاظ  یتسد  هکنآ  یب  ایـسآ  دوب و  هتفر  باوخ  هب  شا  هنیـس  يور 

دّمحم دننک  یم  تمدخ  دندرگ و  یم  نیمز  رد  هک  تسه  دـنچ  یکلم  ار  ادـخ  هک  یناد  یمن  رگم  یلع  ای  دومرف : درک و  مّسبت  مّلس 
«. 2  » تمایق زور  ات  ار  دّمحم  لآ  و 
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هب ارم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  يزور  تفگ : هنع  هّللا  یـضر  رذ  وبا  هک : تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  اضیا 
باوج ارم  یـسک  مدرک ، ادـن  متفر و  ترـضح  نآ  هناـخ  هب  نوچ  میاـمن ، بلط  ار  ترـضح  نآ  هک  داتـسرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  هناـخ 

یّلص لوسر  تمدخ  هب  نوچ  مدرک ، ادن  ار  ترضح  سپ  تسین ، رـضاح  ایـسآ  دزن  یـسک  ددرگ و  یم  دوخ  ایـسآ  هک  مدید  تفگن ،
یم یلع  هناخ  رد  مدـید  هک  یئایـسآ  زا  مبّجعت  رد  هک : متفگ  سپ  مدـیمهفن ، هک  تفگ  وا  هب  ینخـس  دـمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
نوچ .نیقی  نامیا و  زا  تسا  هدرک  رپ  ار  همطاف  مرتخد  حراوج  عیمج  لد و  یلاعت  قح  دومرف : ترضح  دوبن ، وا  دزن  یـسک  دیدرگ و 
یناد یمن  رگم  تسا ، هدومن  وا  تاّمهم  روما و  تیافک  وا و  راگزور  رب  تسا  هدرک  يراـی  ار  وا  دـناد ، یم  ار  وا  فعـض  یلاـعت  قح 

«. 1  » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  يرای  هب  دنلّکوم  هک  تسه  دنچ  یکلم  ار  ادخ  هک 

ترضح يزور  هک : دنا  هدرک  تیاور  يردخ  دیعـس  وبا  زا  میهاربا  نب  تارف  ریـسفت  یـسوط و  خیـش  یلاما  هّمغلا و  فشک  باتک  رد 
ّقح هب  تفگ : همطاف  منک ؟ تشاچ  هک  تسه  یماعط  وت  دزن  ایآ  تفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  اـب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
چیه نم  دزن  دادماب  نیا  رد  هک  تیاصو  هب  تسا  هتـشاد  یمارگ  ار  وت  يربمغیپ و  هب  تسا  هتـشاد  یمارگ  ار  مردپ  هک  يدـنوادخ  نآ 
دوخ نادـنزرف  دوخ و  زا  مدروآ ، یم  وت  دزن  هچنآ  ریغ  هب  متـشادن  یماـعط  هک  دوب  زور  ود  منک ، رـضاح  وت  يارب  هک  تسین  یماـعط 

هک يدرک  یمن  ربخ  ارم  زور  ود  نیا  رد  ارچ  همطاـف  يا  دومرف : ترـضح  .مدرک  یم  راـیتخا  ناـشیا  دوخ و  رب  ار  وت  متفرگ و  یمزاـب 
دوخ يادخ  زا  منک  یم  مرش  نم  نسحلا  وبا  يا  تفگ : مالّسلا  اهیلع  همطاف  منک ، بلط  یماعط  امـش  يارب  زا  ات  تسین  هناخ  رد  ماعط 

.یتسین نآ  رب  رداق  هک  يزیچ  رب  منک  فیلکت  ار  وت  هک 

زا هک  تساوخ  درک  ضرق  رانید  کی  دوخ ، دنوادخ  هب  میظع  قوثو  مامت و  مامتها  اب  دمآ  نوریب  هناخ  زا  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
رـس و يالاب  زا  باتفآ  ترارح  هک  یمرگ  رایـسب  زور  رد  درک  تاقالم  ار  دادقم  هار  ضرع  رد  هاگان  دریگب ، یماعط  دوخ  لایع  يارب 

.دوب هدینادرگ  ّریغتم  ار  شلاح  دوب و  هتفرگ  ورف  ار  وا  اپ  ریز  زا 

تعاس نیا  رد  دادقم  يا  تفگ : درک  هدهاشم  لاح  نآ  اب  تقو  نآ  رد  ار  وا  ترضح  نوچ 
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يا دومرف : ترضح  نکم ، لاؤس  نم  لاح  زا  رذگ و  رد  نم  زا  نسحلا  وبا  يا  تفگ : دادقم  يا ؟ هدمآ  نوریب  هناخ  زا  هچ  يارب  مرگ 
دادـقم سپ  دومرف ، هغلابم  ترـضح  درک ، هقیاضم  دادـقم  زاب  مدرگن ، علّطم  وت  لاح  رب  ات  مرذـگرد  وت  زا  هک  تسین  زیاـج  ارم  ردارب 
نوریب هناـخ  زا  هک  تسا  هدـینادرگ  وا  ّیـصو  ار  وت  يربـمغیپ و  هب  ار  دّـمحم  تسا  هتـشاد  یمارگ  هک  يدـنوادخ  نآ  ّقـح  هب  تفگ :

، مدرواین بات  مدینش  ار  ناشیا  هیرگ  يادص  نوچ  ما ، هتشاذگ  هنسرگ  هناخ  رد  ار  دوخ  لایع  یگنسرگ و  تّدش  يارب  رگم  ما  هدماین 
ردق نآ  تخیر و  ورف  شکرابم  ياه  هدید  زا  بآ  دیدرگ ، علّطم  دادـقم  لاح  رب  ترـضح  نوچ  .مدـمآ  نوریب  هناخ  زا  لاح  نیا  اب  و 

زین نم  هک  يدرک  دای  دنگوس  وا  هب  وت  هک  يدنوادخ  نآ  هب  منک  یم  دای  دـنگوس  هک : دومرف  دـش و  رت  شکرابم  شیر  هک  تسیرگ 
هب ار  رانید  سپ  دوخ ، سفن  رب  منک  یم  راثیا  ار  وت  ما ، هدـیناسر  مهب  ضرق  راـنید  کـی  ما و  هدـمآ  نوریب  هناـخ  زا  راـک  نیا  يارب  زا 
ادا مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  ار  برغم  رـصع و  رهظ و  زامن  دمآ  دجـسم  هب  تفرن و  هناخ  هب  مرـش  زا  داد و  دادـقم 

.درک

لّوا فص  رد  هک  تشذگ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  دش ، غراف  برغم  زامن  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  نوچ 
هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترضح  یپ  زا  تساخرب و  ترـضح  سپ  زیخرب ، هک  درک  هراشا  دوخ  كرابم  ياپ  هب  سپ  دوب ، هتـسشن 
ای دومرف : درک و  وا  مالس  ّدر  ترضح  ترـضح ، نآ  هب  درک  مالـس  دیـسر و  ترـضح  نآ  هب  دجـسم  رد  رد  و  دش ، ناور  مّلـس  هلآ و 

ترـضح دومرفن ، باوج  دـش و  تکاس  مرـش  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپ  مینک ؟ لوانت  بشما  ام  هک  يراد  یماـعط  اـیآ  یلع 
رما ار  وا  یلاـعت  قح  دوب ، هتـشذگ  زور  نآ  رد  ترـضح  نآ  رب  هچنآ  دوب  هتـسناد  یهلا  یحو  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 
یمن باوج  ارچ  نسحلا  وبا  ای  دومرف : تفاـی  تکاـس  ار  وا  ادـخ  لوسر  نوچ  .دـنک  راـطفا  بلاـط  یبأ  نب  یلع  دزن  بش  نآ  رد  درک 

ات ایب  تفگ  مناوت  یمن  باوج  مرـش  زا  هّللا  لوسر  ای  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  میایب ، ات  يرآ  وگب  ای  مدرگرب  نم  ات  هن  وگب  ای  یئوگ ؟
.دـندمآ رد  همطاف  هناخ  هب  اـت  دـندش  هناور  رگیدـکی  اـب  تفرگ و  ار  وا  تسد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  میورب ،

رس زا  راخب  دوب و  ماعط  زا  ّولمم  هک  دوب  هتشاذگ  يا  هساک  شرس  تشپ  رد  هدش  غراف  زامن  زا  دوب ، هتسشن  دوخ  زامن  ياج  رد  همطاف 
.تساخ یمرب  هساک 

نآ رب  دمآ و  نوریب  دوخ  زامن  ياج  زا  دینش  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  يادص  نوچ 
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رب ار  دوخ  كرابم  تسد  تفگ و  وا  مالس  باوج  ترضح  سپ  ترضح ، نآ  دزن  دوب  مدرم  نیرتزیزع  همطاف  و  درک ، مالس  ترضح 
: دومرف ما ، هدرک  ماش  یبوخ  ریخ و  هب  تفگ : دـنک ؟ تمحر  ار  وت  ادـخ  يا  هدرک  ماش  لاـح  هچ  رب  رتخد  يا  تفگ : دیـشک و  وا  رس 

ادـخ لوسر  دزن  تشادرب و  ار  هساک  نآ  همطاف  سپ  .تسا  هدرک  دـنک و  تمحر  ار  وت  ادـخ  منک  لواـنت  هک  رواـیب  اـم  يارب  یماـعط 
.تشاذگ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

: تفگ مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  درک ، رظن  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  يور  رب  بّجعت  يور  زا  دومن  هدـهاشم  ار  ماـعط  نآ  ریما  باـنج  نوچ 
وت بضغ  طخـس و  بجوتـسم  هک  ما  هدرک  يدـب  ایآ  ینک ، یم  رظن  نم  يوس  هب  تّدـش  بّجعت و  يور  زا  يرایـسب  هچ  هّللا  ناـحبس 

لوانت ماعط  هک  تسا  زور  ود  هک  يدرک  دای  دنگوس  زورما  هک  منک  یم  بّجعت  نآ  زا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  ما ؟ هدیدرگ 
درک و رظن  نامـسآ  يوس  هب  همطاف  ترـضح  سپ  يا ، هدروآ  نم  دزن  یماعط  نینچ  نونکا  مرادـن و  هناخ  رد  ماعط  چـیه  ما و  هدرکن 

نیا يا  هدروآ  اجک  زا  همطاف  يا  تفگ : ریما  ترضح  دوب ، ّقح  مدرک  دای  هک  يدنگوس  دناد  یم  نیمز  نامـسآ و  راگدرورپ  تفگ :
هیلع و هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ  .ما  هدروخن  یماعط  رتوکین  نیا  زا  و  وب ، رد  گنر و  رد  ما  هدـیدن  ماعط  عون  نیا  هک  ار  ماـعط 

لدـب نیا  یلع  ای  دومرف : درـشف و  فطل  يور  زا  تشاذـگ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  فتک  ود  نایم  رد  ار  دوخ  كرابم  تسد  مّلـس  هلآ و 
یب دهاوخ  یم  ار  هک  ره  دهد  یم  يزور  ادخ  و  ادخ ، بناج  زا  تسا  وت  رانید  يازج  ماعط  نیا  و  يداد ، دادقم  هب  هک  تسا  وت  رانید 

: تفگ دش و  نایرگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپ  باسح ،

رتخد میرم  هلزنم  هب  ار  همطاف  دینادرگ و  اّیرکز  هلزنم  هب  ار  وت  هکنآ  ات  دربن  نوریب  ایند  زا  ار  امش  هک  ار  يدنوادخ  رم  ساپـس  دمح و 
«. 1  » نارمع

ترـضح هک : تسا  روکذـم  شرخآ  رد  و  تسا ، هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماـما  ترـضح  زا  ار  هّصق  نیا  لـثم  یـشاّیع 
، تفر یم  وا  دزن  هاگره  هک  تسا  میرم  اّیرکز و  لثم  همطاف  لـثم  وت و  لـثم  یلع  اـی  هک : دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 

یتسرد هب  نایملاع ، دـنوادخ  دزن  زا  تفگ : یم  وت ؟ يارب  ماعط  نیا  تسا  هدـمآ  اجک  زا  دیـسرپ : یم  وا  زا  تفای ، یم  وا  دزن  یماـعط 
نونکا دشن ، مک  دندروخ  ماعط  هساک  نآ  زا  هام  کی  دومرف : سپ  .باسح  یب  دهاوخ  ار  هک  ره  دهد  یم  يزور  وا  هک 
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«. 1  » درک دهاوخ  لیم  ماعط  هساک  نآ  زا  مالّسلا  هیلع  مئاق  ترضح  تسام و  دزن  هساک  نآ 

رداچ و  دش ، ضرق  هب  جاتحم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يزور  هک : دـنا  هدرک  تیاور  يدـنوار  بطق  بوشآ و  رهـش  نبا 
رداچ نآ  و  تشاد - مان  دیز  يدوهی  نآ  بوشآ  رهش  نبا  تیاور  هب  و  درک - نوهرم  يدوهی  دزن  هب  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 

يدوهی نز  دش  بش  نوچ  .تشاذـگ  هرجح  رد  درب و  هناخ  هب  ار  رداچ  نآ  يدوهی  سپ  .تفرگ  ضرق  هب  وج  يردـق  و  دوب ، مشپ  زا 
هدـهاشم ار  بیرغ  تلاح  نآ  نز  نوچ  دوب ، هدرک  نشور  ار  هرجح  مامت  هک  دـید  عطاس  رداچ  نآ  زا  يرون  دـمآ و  رد  هرجح  نآ  هب 

هک دوب  هدرک  شومارف  دـش و  بّجعتم  تلاح  نآ  عامتـسا  زا  يدوهی  سپ  .درک  لقن  دوب  هدـید  هچنآ  تفر و  دوخ  رهوش  دزن  هب  درک 
دیـشروخ نآ  رداچ  عاعـش  دید  دـش  هرجح  نآ  لخاد  تفاتـش و  تعرـس  هب  تسا ، هناخ  نآ  رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  رداچ 

هناخ هب  شنز  اب  سپ  دش ، هدایز  شبّجعت  تلاح  نآ  هدهاشم  زا  تسا ، هدرک  نشور  ار  هناخ  رینم  ردب  دننام  هک  تسا  تمـصع  کلف 
رّونم مالـسا  رون  هب  یگمه  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  رداچ  عاعـش  تکرب  زا  دندش و  رـضاح  اهنآ  زا  رفن  داتـشه  دـندیود و  دوخ  ناشیوخ 

«. 2  » دندیدرگ

دندمآ مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  دنتـشاد ، یـسورع  دوهی  زا  یعمج  تسا : هدرک  تیاور  يدنوار  بطق 
بجوم هک  یتسرفب  ام  هناخ  هب  ار  همطاف  هک  میئامن  یم  سامتلا  میراد ، شیپ  رد  یسورع  و  میراد ، یگیاسمه  ّقح  وت  رب  ام  دنتفگ : و 

رد تسا و  بلاط  یبأ  نب  یلع  نز  وا  هک : دومرف  ترـضح  دـندرک ، رایـسب  هغلاـبم  باـب  نیا  رد  و  ددرگ ، اـم  تمرکم  تّزع و  دـیزم 
نآ اهنآ  ضرغ  .دریگب  تصخر  نینمؤملا و  ریما  ترـضح  دزن  هب  دـیامن  تعافـش  ترـضح  هک  دـندرک  سامتلا  ناشیا  تسوا ، مکح 
هب دوخ  هنهک  ياه  هماج  اب  همطاف  رگا  دندوب ، هدیشوپ  رخاف  ياه  هماج  دندوب و  هتسارآ  رایـسب  رویز  یلح و  هب  ار  دوخ  نوچ  هک  دوب 

تشهب زا  اهرویز  اه و  هماج  دش  لزان  لیئربج  لاح  نآ  رد  سپ  ددرگ ، ترـضح  نآ  ّتلذم  يراوخ و  بجوم  دورب  ناشیا  یـسورع 
.دمآ رد  يدوهی  نآ  هناخ  هب  یتشهب  ياهرویز  اه و  هماج  اب  ترضح  نآ  و  دروآ ، همطاف  يارب 
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دنداتفا و نیمز  رب  ترضح  نآ  دزن  هب  یگمه  دندرک ، هدهاشم  افـص  رون و  اهرویز و  یلح و  نآ  اب  ار  ترـضح  نآ  دوهی  نانز  نوچ 
«. 1  » دندش فّرشم  مالسا  فرش  هب  يرایسب  و  دنداد ، هسوب  ار  شکرابم  ياهاپ 

.میدرک داریا  نینچ  ام  دوب  وحن  نیا  هب  ربتعم  بتک  رد  نوچ  تسا ، روطسم  رگید  بتک  رد  رتطوسبم  نیا  زا  هّصق  نیا  دیوگ : مجرتم 

َجَرَم هیآ  ریـسفت  رد  دـنا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  ریغ  مالّـسلا و  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هّماع  هّصاخ و  قرط  زا  ربتعم  ثیداحا  رد 
ینعی تسا  ملع  يایرد  ود  دارم  دومرف : ترـضح  رگیدکی ، اب  دندروخ  یمرب  هک  ار  ایرد  ود  درک  طولخم  ینعی : « 2  » ِنایِقَْتلَی ِْنیَرْحَْبلا 

رگیدکی رب  هک  تسا  هلصاف  ناشیا  نایم  ینعی : « 3  » ِنایِْغبَی ٌخَزَْرب ال  امُهَْنَیب  دیناسر ؛ رگیدـکی  هب  ار  ناشیا  یلاعت  قح  هک  همطاف  یلع و 
ُجُرْخَی دیدرگ ؛ همطاف  یلع و  تفلا  ببس  هک  تسا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دارم  دومرف : ترضح  دننکن ، یتدایز 

: دومرف ترضح  ناجرم ، دیراورم و  ایرد  ود  نآ  زا  دیآ  یم  نوریب  ینعی : « 4  » ُناجْرَْملا ُُؤلْؤُّللا َو  اَمُْهنِم 

«. 5  » دنا هدمآ  دوجو  هب  ملع  يایرد  ود  نآ  زا  هک  دنا  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  دارم 

سب دومرف : ترـضح  هک  دـنا  هدرک  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  رایـسب  دـیناسا  هب  هّماع  هربتعم  بتک  رد 
، مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  رتخد  همطاف  و  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ  و  نارمع ، رتخد  میرم  سک : راهچ  نایملاع  نانز  زا  تسا 

.تسا مالّسلا  اهیلع  همطاف  ناشیا  نیرتهب  و  نوعرف ؛ نز  هیسآ  و 

راهچ نیا  نایملاع  نانز  نیرتهب  رگید : تیاور  هب  .دـننز  راهچ  نیا  تشهب  نانز  نیرتهب  هک  دـنا  هدرک  تیاور  رگید  رایـسب  دـیناسا  هب 
.نیرخآ نیلّوا و  زا  تسا  نایملاع  نانز  نیرتهب  همطاف  هک  تسا  هدش  تیاور  هّماع  هّصاخ و  قیرط  زا  هرتاوتم  تیاور  رد  .دننز 

: تفگ مالّـسلا  اهیلع  همطاف  بانج  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  دـنا  هدرک  تیاور  هشیاـع  زا  ناـفلاخم  اـضیا 
«6  » نایملاع نانز  رب  ار  وت  تسا  هدیزگرب  ادخ  هک  همطاف  يا  ار  وت  داب  تراشب 
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ناراکتمدخ نانابرد و  دننام  دنور  همطاف  يور  شیپ  هجیدخ  میرم و  هیـسآ و  تمایق  زور  رد  هک : دنا  هدرک  تیاور  رگید  ثیدح  رد 
«. 1  » دننک تشهب  لخاد  ار  ترضح  نآ  ات 

یم عادو  هک  ار  یسک  رخآ  دومن  یم  يرفـس  هدارا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  نوچ  هک : دنا  هدرک  تیاور  اضیا 
«. 2  » دوب همطاف  درک  یم  تاقالم  هک  ار  یسک  لّوا  تشگ  یمرب  رفس  زا  نوچ  دوب ، همطاف  دومن 

همطاف دومرف  رما  ارم  یلاعت  قح  نوچ  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک : دنا  هدرک  تیاور  دوعـسم  نبا  زا  اضیا 
دـیراورم و تابـصق  زا  ار  نآ  ياهراوید  و  دـیراورم ، زا  تسا  هدرک  انب  یتشهب  یلاعت  قح  تفگ : لـیئربج  میاـمن ، جـیوزت  یلع  هب  ار 
هدرک و انب  دیراورم  زا  اهقاط  تشهب  نآ  رد  و  هدینادرگ ، زبس  دجربز  زا  ار  نآ  ياهفقس  و  هدینادرگ ، کّبشم  الط  هب  هتخاس و  توقای 
زا تشخ  کی  هرقن و  زا  تشخ  کـی  ـالط و  زا  تشخ  کـی  هدـیرفآ ، اـه  هفرغ  تشهب  نآ  رد  و  هتخاـس ، لـّلکم  توقاـی  هب  ار  اـهنآ 
اه هفرغ  نآ  فارطا  زا  هک  دـنا  هداد  رارق  اه  همـشچ  اه  هفرغ  نآ  رد  و  دـجربز ، زا  تشخ  کی  توقاـی و  زا  تشخ  کـی  دـیراورم و 
الط ياهریجنز  هب  ار  اه  هّبق  نآ  هدـش و  هتخاس  دـیراورم  زا  اه  هّبق  اهرهن  نآ  رب  و  تسا ، يراج  اه  هفرغ  نآ  رود  رب  اـهرهن  و  يراـج ،
دنا هتشاذگ  یتخت  يا  هّبق  ره  رد  و  دنا ، هدرک  انب  يا  هّبق  یخاش  ره  رب  و  هتسر ، راد  هویم  ناتخرد  عاونا  اه  هّبق  نآ  رود  رب  و  دنا ، هتـسب 

، تسا نارفعز  زا  شنیمز  شرف  و  دنا ، هدیشک  اهتخت  نآ  يور  رب  تشهب  هدنک  دیفس و  كزان  ریرح  زا  اه  هدرپ  و  دیفـس ، دیراورم  زا 
ود رد  ره  رب  و  دراد ، رد  دـص  هّبق  نآ  و  دـنا ، هداد  اج  يا  هیروح  هّبق  ره  رد  و  دـنا ، هدـینادرگ  رّطعم  ربنع  کشم و  هب  ار  اهتخت  نآ  و 

.هدش شقن  یسرکلا  هیآ  اه  هّبق  نآ  رود  رب  و  هداتسیا ، زینک 

يا هفحت  نیا  و  دنا ، هدرک  انب  همطاف  یلع و  يارب  زا  تفگ : لیئربج  دـنا ؟ هدرک  انب  هک  يارب  ار  تشهب  نیا  لیئربج  ای  متفگ : نم  سپ 
وت هدـید  هکنآ  يارب  زا  تسا  هدـیرفآ  ناشیا  يارب  زا  هک  رگید  ياهتـشهب  زا  ریغ  هب  هدـینادرگ  رّرقم  ناشیا  يارب  یلاعت  قح  هک  تسا 

«. 3  » ددرگ داش  نشور و 

: هک تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  امهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دّمحم  ماما  زا  بوشآ  رهش  نبا 
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ار دوخ  يور  و  دیسوب ، یم  ار  همطاف  ترضح  رونا  يور  هکنآ  ات  تفر  یمن  باوخ  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
«. 1  » درک یم  اعد  وا  يارب  زا  تشاذگ و  یم  دوخ  هدید  رون  نآ  ناتسپ  ود  نایم  رد 

: دومرف ترضح  لمعلا ، ریخ  یلع  ّیح  ینعم  زا  دندرک  لاؤس  ترضح  نآ  زا  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
«. 2  » تسا لامعا  نیرتهب  نآ  هک  تمایق  زور  ات  همطاف  دنزرف  همطاف و  يوس  هب  ندرک  یکین  هب  دیباتشب  ینعی 

مامت هک  دننک  هدـهاشم  يرون  تشهب ، رد  دـندرگ  نکاس  تشهب  لها  نوچ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  هّماع  نارّـسفم  زا  نارگید  یبلعث و 
: دنیوگ تشهب  لها  سپ  نآ ، هب  ددرگ  نشور  تشهب 

: دنک ادـن  يدانم  سپ  میدرک ؟ هدـهاشم  هک  تسا  رون  هچ  نیا  دـننیب ، یمن  باتفآ  تشهب  لها  هک  يداتـسرف  نآرق  رد  وت  اراگدرورپ 
«. 3  » تسا ناشیا  رون  نیا  دندیدنخ ، همطاف  یلع و  هکلب  تسین  هام  باتفآ و  رون  نیا 

دنتسیرگ یم  وا  رّهطم  نادنزرف  زا  یکی  دوب ، تدابع  لوغشم  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  دوب  رایـسب  هک  دنا  هدرک  تیاور  اضیا 
«. 4  » دش یم  غراف  تدابع  زا  ترضح  نآ  ات  دنداد  یم  تکرح  ار  هراوهگ  هک  درک  یم  رما  ار  هکئالم  یلاعت  قح  هراوهگ ، رد 

اّوح مدآ و  نوچ  یلاعت  قح  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هّمغلا  فشک  باتک  رد 
: تفگ اّوح  هب  مدآ  تشهب ، رد  دندرک  راختفا  درک ، قلخ  ار 

سودرف يوس  هب  ربب  ار  اّوح  مدآ و  نم  هدنب  ود  هک  لیئربج  يوس  هب  درک  یحو  یلاعت  قح  سپ  .هدیرفاین  رتهب  ام  زا  یقلخ  یلاعت  قح 
زا یجات  دوب و  هتسشن  تشهب  ياهتخت  زا  یتخت  يور  رب  هک  يرتخد  يوسب  دندرک  رظن  دندش  سودرف  لخاد  اّوح  مدآ و  نوچ  یلعا ،

.دوب هدیدرگ  نشور  وا  يور  رون  زا  اهتشهب  عیمج  تشاد ، رون  زا  هراوشوگ  ود  دوخ  ياهشوگ  رد  تشاد و  رس  رب  رون 

نیا تفگ : لیئربج  تسا ؟ هدیدرگ  نشور  وا  يور  رون  زا  تشهب  مامت  هک  رتخد  نیا  تسیک  لیئربج  نم  بیبح  يا  تفگ : مدآ  سپ 
يربمغیپ وا  و  تسا ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رتخد  همطاف 
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رهوش جات  نیا  تفگ : تسیچ ؟ دراد  رـس  رب  هک  یجات  نیا  تفگ : مدآ  دـش ، دـهاوخ  رهاظ  نامّزلا  رخآ  رد  هک  وت  نادـنزرف  زا  تسا 
، نیـسح نسح و  دنیوا  دـنزرف  ود  تفگ : لیئربج  تسوا ؟ شوگ  رد  هک  تسیچ  اه  هراوشوگ  نیا  دیـسرپ : مالّـسلا ، هیلع  یلع  تسوا 

ناهنپ ملع  رد  دـنا  هدوب  دوجوم  ناشیا  تفگ : لیئربج  دـنا ؟ هدـش  هدـیرفآ  نم  زا  شیپ  ناشیا  ایآ  لـیئربج  نم  بیبح  يا  تفگ : مدآ 
«. 1  » لاس رازه  راهچ  هب  يوش  هدیرفآ  وت  هکنآ  زا  شیپ  یلاعت  قح 

نادرم نیرتبوبحم  و  دوب ، همطاف  ادخ  لوسر  يوس  هب  نانز  نیرتبوبحم  تفگ : یم  هشیاع  هک  دنا  هدرک  تیاور  نافلاخم  قرط  زا  اضیا 
«. 2  » دوب وا  رهوش  ترضح  نآ  يوس  هب 

«. 3  » شردپ رگم  ار  یسک  مدیدن  همطاف  زا  رتوگتسار  نم  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  اضیا 

راهچ يوس  هب  تسا  قاتشم  تشهب  هک  تسا  هدرک  تیاور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
نآ هجوز  هک  هجیدـخ  و  دوـب ، دـهاوخ  ادـخ  لوـسر  هجوز  تشهب  رد  هک  نوـعرف  نز  هیـسآ  و  نارمع ، رتـخد  مـیرم  ناـنز : زا  سک 

«. 4  » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رتخد  همطاف  و  ترخآ ، ایند و  رد  تسا  ترضح 

دمآ و نوریب  هناخ  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  نافلاخم  قیرط  زا  هّمغلا  فشک  رد 
دّمحم رتخد  همطاف  نیا  دسانـشن  هک  ره  و  دسانـشب ، دسانـش  ار  نیا  هک  ره  دومرف : تشاد و  تسد  رد  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  تسد 

دنک رازآ  ار  وا  هک  ره  سپ  تسا ، نم  يولهپ  ود  ناـیم  رد  هک  تسا  نم  ناـج  تسا و  نم  لد  نیا  تسا و  نم  نت  هراـپ  نیا  و  تسا ،
«. 5  » تسا هدرک  رازآ  ار  ادخ  دنک  رازآ  ارم  هک  ره  و  تسا ، هدرک  رازآ  ارم 

لوسر هب  تریـس  تقلخ و  ور و  رد  دوب  مدرم  نیرت  هیبش  همطاـف  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  هملـس  ّما  زا  ناـفلاخم  قیرط  زا  اـضیا 
«. 6  » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 

هک ره  تفگ : مالّسلا  اهیلع  همطاف  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک : دنا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  اضیا 
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«. 1  » مشاب هک  تشهب  زا  ياج  ره  رد  نم  هب  دنادرگ  قحلم  ار  وا  دزرمایب و  ار  وا  ناهانگ  یلاعت  قح  دتسرف ، تاولص  وت  رب 

هّللا یّلص  تلاسر  ترضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  یفطـصملا  هراشب  باتک  رد 
، دـندوب هتـسشن  ترـضح  نآ  رود  رب  مدرم  تسـشن و  بارحم  رد  دـش  غراف  زامن  زا  نوچ  درک ، ادا  ار  رـصع  زامن  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

سپ تشاد ، تسناوت  یمن  هاگن  ار  دوخ  يریپ  تیاهن  زا  دوب ، هدیشوپ  هنهک  ياه  هماج  برع و  نارجاهم  زا  دش  ادیپ  يریپ  درم  هاگان 
و هد ، هماج  ارم  ما  هنهرب  و  هد ، ماعط  ارم  ما  هنسرگ  نم  هّللا  لوسر  ای  تفگ : ریپ  درم  دیسرپ ، وا  زا  لاوحا  دیدرگ و  وا  هّجوتم  ترضح 

.نادرگ زاین  یب  ارم  مریقف 

هناخ يوس  هب  ورب  تسا ، نآ  هدـننک  لـثم  ریخ  رب  هدـننک  تلـالد  نکیل  مباـی و  یمن  دوخ  دزن  يزیچ  وت  يارب  زا  هک : دومرف  ترـضح 
یم رایتخا  دوخ  ناج  رب  ار  ادـخ  ياضر  دراد و  یم  تسود  ار  لوسر  ادـخ و  وا  دـنراد و  یم  تسود  ار  وا  لوسر  ادـخ و  هک  یـسک 

يارب مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  يا  هرجح  هب  دوب  لصّتم  ترـضح  نآ  هناخ  و  همطاف ، هرجح  يوس  هب  ورب  دنک ،
.دمآ یم  هرجح  نآ  هب  دوش  اهنت  نانز  زا  هک  تساوخ  یم  هاگره  دوب ، هدومرف  رّرقم  دوخ 

: هک درک  ادن  دنلب  زاوآ  هب  دیسر  همطاف  هناخ  رد  هب  ریپ  درم  نآ  نوچ  همطاف ، هناخ  هب  ربب  ار  درم  نیا  هک : دومرف  ار  لالب  ترضح  سپ 
رب مالـس  ینعی : نیملاعلا » ّبر  دنع  نم  لیزنتلاب  نیمألا  حوّرلا  لیئربج  طبهم  هکئالملا و  فلتخم  هّوبنلا و  تیب  لها  ای  مکیلع  مالّـسلا  »

بناـج زا  دـیجم  نآرق  اـب  نیمـالا  حور  لـیئربج  لوزن  ّلـحم  و  هکئـالم ، نتفر  ندـمآ و  ّلـحم  و  يربمغیپ ، هناـخ  لـها  يا  داـب  اـمش 
وت ردپ  يوس  هب  ما  هدمآ  برع ، زا  يریپ  درم  نم  تفگ : وت ؟ یتسیک  مالس  داب  وت  رب  تفگ : همطاف  ترضح  سپ  نایملاع ، راگدرورپ 

تمحر ار  وت  ادخ  ات  دوخ  لام  زا  نم  اب  نک  تاساوم  سپ  ما ، هنهرب  هنـسرگ و  دّـمحم  رتخد  يا  يرود ، ناکم  زا  ما  هدرک  ترجه  و 
هس مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترضح  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  مالّـسلا و  اهیلع  همطاف  ترـضح  .دنک و 

.تسناد یم  ناشیا  زا  ار  تلاح  نآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دندوب ، هدرکن  لوانت  ماعط  هک  دوب  زور 
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يور رب  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ترضح  هک  تشاد  هناخ  رد  يدنفـسوگ  تسوپ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  سپ 
یبارعا دـنادرگ ، رّـسیم  وت  يارب  زا  رتـهب  نیا  زا  یلاـعت  قح  دـیاش  ار  نیا  ریگب  هک : دوـمرف  داد و  لـئاس  هب  ار  نآ  دـندیباوخ ، یم  نآ 

اب نآ  اـب  منکچ  نم  يداد  نم  هب  يدنفـسوگ  تسوـپ  وـت  مدرک و  تیاکـش  یگنـسرگ  زا  وـت  يوـس  هب  نم  دّـمحم  رتـخد  يا  تفگ :
؟ مراد هک  یگنسرگ 

ترضح نآ  يارب  هزمح  رتخد  همطاف  هک  يدنب  ندرگ  يوس  هب  درک  زارد  تسد  دینش ، لئاس  زا  ار  نخـس  نیا  همطاف  ترـضح  نوچ 
هک دیاش  شورفب  ار و  دنب  ندرگ  نیا  ریگب  هک : دومرف  دنکفا و  یبارعا  يوس  هب  تخیـسگ  دوخ  ندرگ  زا  ار  نآ  دوب ، هداتـسرف  هیده 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  دجسم  يوس  هب  تشادرب و  ار  دنبندرگ  نآ  یبارعا  سپ  دهد ، ضوع  ار  وت  نیا  زا  رتهب  یلاعت  قح 
دیاش شورفب  تفگ : داد و  نم  هب  ار  دـنب  ندرگ  نیا  همطاف  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : دوب  هتـسشن  دوخ  باحـصا  اب  ترـضح  زونه  دـمآ ،

.دنادرگ رّسیم  نیا  زا  رتهب  وت  يارب  یلاعت  قح 

هکنآ لاح  دنادرگ و  رّـسیم  رتهب  نیا  زا  وت  يارب  زا  یلاعت  قح  هنوگچ  هک : دومرف  تسیرگ و  دینـش  ار  نخـس  نیا  نوچ  ترـضح  نآ 
ایآ هّللا  لوسر  اـی  تفگ : تساـخرب و  راّـمع  لاـح  نآ  رد  سپ  .مدآ  دـنزرف  نارتـخد  نیرتـهب  تسا  هداد  وت  هب  دّـمحم  رتـخد  همطاـف 

سنا نج و  ماـمت  دـنب  ندرگ  نیا  رد  دـنوش  کیرـش  رگا  راّـمع  يا  رخب  دومرف : مرخب ؟ ار  دـنب  ندرگ  نیا  هک  ارم  یهد  یم  تصخر 
ردـق نآ  هب  تفگ : یبارعا ؟ يا  ار  نآ  یـشورف  یم  دـنچ  هب  تفگ : راّمع  مّنهج ، شتآ  هب  دزاسن  بّذـعم  ار  ناشیا  یلاعت  قح  هنیآره 

، منک زامن  دوخ  راگدرورپ  يارب  درب  نآ  رد  و  مناشوپب ، نآ  هب  ار  دوخ  تروع  هک  ینامی  درب  کی  موش و  ریـس  ناـن  تشوگ و  زا  هک 
وا يارب  زا  يزیچ  دوب و  هتخورف  ربیخ  تمینغ  زا  ار  دوخ  هّصح  راّـمع  تقو  نآ  رد  .دـناسرب  دوخ  لـها  هب  ارم  هک  ـالط  راـنید  کـی  و 

.دوب هدنام 

دوخ هک  يرتش  ینامی و  درب  کی  يرجه و  مهرد  تسیود  رانید و  تسیب  هب  مرخ  یم  وت  زا  ار  دـنب  ندرگ  نیا  هک : تفگ  راّمع  سپ 
هب يدرمناوج  رایسب  هچ  تفگ : یبارعا  تشوگ ، مدنگ و  نان  زا  يوش  ریـس  هک  يزیچ  ردق  نآ  دناسرب و  دوخ  لها  هب  ار  وت  هک  مراد 

ترضح تمدخ  هب  یبارعا  دومن ، وا  میلست  دوب  هتفگ  هچنآ  درب و  دوخ  اب  ار  وا  راّمع  سپ  درم ، يا  دوخ  لام 
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مردام ردپ و  مدش  زاین  یب  ینغتسم و  یلب  تفگ : یبارعا  يدش ؟ هدیشوپ  يدش و  ریـس  ایآ  یبارعا  يا  هک : دومرف  ترـضح  .تشگرب 
يراگدرورپ یئوت  ادنوادخ  تفگ : یبارعا ، يا  وت  هب  تبـسن  درک  هچنآ  هب  ار  همطاف  هد  ازج  سپ  هک : دومرف  ترـضح  داب ، وت  يادـف 

، لاح همه  رب  ام  هدـنهد  يزور  یئوت  و  میرادـن ، وت  زج  هب  مینک  تدابع  هک  یئادـخ  و  يا ، هدوب  هشیمه  میا ، هتفاـین  ثداـح  ار  وت  هک 
.دشاب هدینشن  یشوگ  و  دشاب ، هدیدن  هدید  هچنآ  همطاف  هب  نک  اطع  ادنوادخ 

: هک دومرف  درک و  دوخ  باحصا  هب  ور  وا و  ياعد  رب  تفگ  نیمآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپ 

نم لثم  نایملاع  زا  يدـحا  و  وا ، ردـپ  منم  هک  اریز  درک ، لاؤس  وا  يارب  یبارعا  هچنآ  ایند  رد  تسا  هدرک  اطع  همطاـف  هب  یلاـعت  قح 
و هدرک ، اطع  ار  نیسح  نسح و  وا  هب  یلاعت  قح  دوبن ، يدننام  یتفج و  ار  همطاف  دوب  یمن  یلع  رگا  هک  تسوا  رهوش  یلع  و  تسین ،

.دنتشهب ناناوج  نیرتهب  و  دنناربمغیپ ، ناگدازدنزرف  نیرتهب  و  تسا ، هدادن  دنزرف  نینچ  نایملاع  زا  سک  چیه  هب 

: هک دومرف  سپ  دندوب ، هتسشن  راّمع  دادقم و  ناملس و  ترضح  نآ  ربارب  رد  تقو  نآ  رد 

ایند زا  همطاف  نوچ  تفگ : دمآ و  نم  دزن  هب  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  هک : دومرف  هّللا ، لوسر  ای  یلب  دـنتفگ : میوگب ؟ هدایز  دـیهاوخ  یم 
: هک دـیوگ  باوج  رد  وا  وت ؟ راگدرورپ  تسیک  هک : دـننک  لاؤس  وا  زا  دـنیآ و  وا  ربق  رد  کـلم  ود  دـننک ، نفد  ار  وا  دـنک و  تلحر 

؟ وت ماما  ّیلو و  تسیک  هک : دنیوگ  نم ، ردپ  هک : دیوگ  وت ؟ ربمغیپ  تسیک  هک : دنیوگ  سپ  تسا ، نم  راگدرورپ  نایملاع  دنوادخ 

.بلاط یبأ  نب  یلع  تسا  هداتسیا  نم  رانک  رد  هک  نیا  دیوگ :

ار هکئالم  زا  يرایـسب  هورگ  همطاف  هب  تسا  هدـینادرگ  لّکوم  یلاـعت  قح  هک  یتسرد  هب  وا ، لـئاضف  زا  میوگب  رگید  هک : دومرف  سپ 
و وا ، تایح  رد  دنیوا  اب  هکئالم  نآ  و  پچ ، بناج  زا  تسار و  بناج  زا  رـس و  تشپ  زا  ور و  شیپ  زا  ار  وا  دنیامن  یم  تظفاحم  هک 
ار وا  هک  ره  سپ  .شنادنزرف  شرهوش و  رب  شردپ و  رب  وا و  رب  دنتسرف  یم  رایسب  تاولص  و  دوب ، دنهاوخ  وا  ربق  دزن  وا  تافو  زا  دعب 
هک تسا  نانچ  دـنک  ترایز  ار  یلع  هک  ره  و  نم ، تایح  رد  تسا  هدرک  ترایز  ارم  هک  تسا  نانچ  نم  تافو  زا  دـعب  دـنک  ترایز 

هک یسک  و  دشاب ، هدرک  ترایز  ار  یلع  هک  تسا  نانچ  دنک  ترایز  ار  نیسح  نسح و  هک  ره  و  دشاب ، هدرک  ترایز  ار  همطاف 
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.تسا هدرک  ترایز  ار  ناشیا  هک  تسا  نانچ  دنک  ترایز  ار  ناشیا  نادنزرف  زا  ناماما 

و دوب ، هدرک  مان  مهـس  ار  وا  هک  تشاد  یمالغ  و  ار ، نآ  دیچیپ  ینامی  درب  رد  و  درک ، وبـشوخ  کشم  اب  ار  دنب  ندرگ  نآ  راّمع  سپ 
هّللا یّلص  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  ربب  ار  نیا  تفگ : داد و  مالغ  هب  ار  دنب  ندرگ  نآ  سپ  دوب ، هدیرخ  ار  وا  ربیخ  تمینغ  هّصح  زا 

.مدیشخب وا  هب  زین  ار  وت  مّلس و  هلآ و  هیلع و 

وت هدب و  وا  هب  ار  دنب  ندرگ  همطاف و  دزن  هب  ورب  دومرف : درک ، ضرع  دوب  هتفگ  راّمع  هچنآ  دروآ  ربمغیپ  تمدخ  هب  ار  نآ  مالغ  نوچ 
.مدیشخب وا  هب  ار 

سپ درک ، دازآ  ار  مالغ  تفرگ و  ار  دنب  ندرگ  همطاف  بانج  دیناسر ، ار  ترـضح  ماغیپ  تفر و  همطاف  بانج  تمدخ  هب  مالغ  نوچ 
، درک ریس  ار  هنسرگ  دنب ، ندرگ  نیا  تکرب  يرایـسب  زا  منک  یم  بّجعت  تفگ : يدنخ ؟ یم  ارچ  هک : دومرف  ترـضح  دیدنخ ، مالغ 

«. 1  » تشگرب شبحاص  هب  زاب  درک  دازآ  ار  هدنب  و  درک ، ینغ  ار  ریقف  و  درک ، هدیشوپ  ار  هنهرب  و 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک 
نآ رد  هک  ار  هساک  دروآ  نوریب  تساخرب و  همطاف  سپ  ار ، هساک  نآ  روآ  نوریب  زیخرب و  تفگ : مالّسلا  اهیلع  همطاف  بانج  هب  مّلس 

لوسر بانج  دوب ، هدمآ  دورف  نامـسآ  زا  تعاس  نآ  رد  و  تساخ ، یمرب  نآ  يور  زا  راخب  دیـشوج و  یم  دوب ، يدـیدرت  یتشوگ و 
رد دـندرک  یم  لوانت  نآ  زا  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  همطاـف و  نینمؤملا و  ریما  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 

دیـسرپ درک ، یم  لوانت  دوب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  تسد  رد  نآ  زا  يردق  هک  دید  نمیا  ّما  يزور  سپ  .زور  هدزیـس  تّدم 
: هک دومرف  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  يا ؟ هدروآ  اجک  زا  ار  نیا  هک :

هب نمیا  ّما  دزن  يزیچ  هاگره  تفگ : دـمآ و  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دزن  هب  نمیا  ّما  سپ  مینک ، یم  لوانت  نیا  زا  اـم  هک  تسا  زور  دـنچ 
.درادن يا  هرهب  نآ  زا  نمیا  ّما  دسر  یم  مهب  همطاف  دزن  هاگره  و  تسا ، همطاف  نادنزرف  همطاف و  يارب  زا  دسر  یم  مه 

لوسر ترـضح  دـش ، فرطرب  هساک  نآ  ماعط  ببـس  نآ  هب  دروخ ، نآ  زا  نمیا  ّما  ار و  هساک  دروآ  نوریب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  سپ 
زور ات  دـنام  یم  وت  نادـنزرف  وت و  يارب  زا  هنیآره  يدرک  یمن  ماـعطا  يرگید  هب  ار  نآ  رگا  هک : دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

.تمایق
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«. 1  » دروآ دهاوخ  نوریب  ار  نآ  مالّسلا  هیلع  ام  مئاق  و  تسام ، دزن  هساک  نآ  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  سپ 

رتهب هک  وا  دیجمت  میظعت و  زا  يزیچ  هب  ادـخ  تسا  هدـشن  هدرک  تدابع  هک : تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
هب ار  نآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  هنیآره  دوب  یم  يزیچ  رتهب  نآ  زا  رگا  مالّـسلا و  اهیلع  همطاف  حیبست  زا  دشاب 

«. 2  » درک یم  اطع  همطاف 

ترـضح مردپ  زا  يراصنا  رباج  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  دوخ  ریـسفت  رد  میهاربا  نبا  تارف 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک : دومرف  مالّسلا ، اهیلع  همطاف  ترضح  لئاضف  زا  درک  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما 

رتدنلب ناشیا  ياهربنم  زا  نم  ربنم  و  دـننک ، بصن  رون  زا  اهربنم  نالوسر  ناربمغیپ و  يارب  زا  دوش ، تمایق  زور  نوچ  هک : دومرف  مّلس 
نینچ نالوسر  ناربمغیپ و  زا  سک  چیه  هک  مناوخب  يا  هبطخ  نم  سپ  ناوخب ، هبطخ  دّمحم  ای  دـنک : ادـن  ارم  یلاعت  قح  سپ  دـشاب ،

.دنشاب هدینشن  يا  هبطخ 

يربنم اـهنآ  ناـیم  رد  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نم  ّیـصو  يارب  و  رون ، زا  اـهربنم  ناربمغیپ  يایـصوا  يارب  دـننک  بصن  سپ 
زا يدحا  هک  دنک  ادا  يا  هبطخ  وا  و  ناوخب ، هبطخ  یلع  يا  هک : دیامرف  یلاعت  قح  سپ  دشاب ، رت  یلاع  اهنآ  همه  زا  هک  دـننک  بصن 

نم و رسپ  ود  يارب  زا  سپ  رون ، زا  دننک  اپرب  اهربنم  نالسرم  ناربمغیپ و  نادنزرف  يارب  زا  سپ  .دنشاب  هدینشن  يا  هبطخ  نانچ  ایـصوا 
ادا يا  هبطخ  ناشیا  و  دنناوخب ، هبطخ  هک  ار  ناشیا  دنک  رما  یلاعت  قح  سپ  دننک ، بصن  ربنم  ود  نیسح  نسح و  نم  ناتسوب  لگ  ود 

.دنشاب هدرکن  ادا  يا  هبطخ  نانچ  ناربمغیپ  دالوا  زا  يدحا  هک  دننک 

؟ دلیوخ رتخد  هجیدخ  تساجک  مّلس ؟ هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رتخد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  تساجک  هک : دنک  ادن  لیئربج  سپ 
ادن یلاعت  قح  و  دـنزیخرب ، ناشیا  سپ  ییحی ؟ ردام  موثلک  ّما  تساجک  محازم ؟ رتخد  هیـسآ  تساجک  نارمع ؟ رتخد  میرم  تساجک 

صوـصخم هک : دـنیوگ  نیـسح  نسح و  یلع و  دّـمحم و  سپ  زورما ؟ تسیک  يارب  زا  يراوـگرزب  مرک و  رـشحم  لـها  يا  هک  دـنک 
يارب ار  يراوگرزب  مرک و  زورما  نم  رشحم  لها  يا  هک : دنک  ادن  یلاعت  قح  .تسا  راّهق  هناگی و  دنوادخ 
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يوس هب  همطاف  هک  دیـشوپب  اه  هدـید  دـینکفا و  ریز  هب  اهرـس  رـشحم  لـها  يا  مداد ، رارق  همطاـف  نیـسح و  نسح و  یلع و  دّـمحم و 
.دور یم  تشهب 

راهم و  دنـشاب ، هدرک  نّیزم  تشهب  يابید  هب  ار  نآ  ياهولهپ  هک  دروایب  ترـضح  نآ  يارب  تشهب  ياه  هقان  زا  يا  هقان  لـیئربج  سپ 
یلاعت قح  سپ  دوش ، راوس  نآ  رب  و  ترضح ، نآ  دزن  هب  ار  نآ  دناباوخب  سپ  دشاب ، ناجرم  زا  نآ  زاهج  و  دشاب ، رت  دیراورم  زا  نآ 

هک رگید  کلم  رازه  دص  و  دنور ، وا  پچ  بناج  زا  رگید  کلم  رازه  دص  و  دنور ، وا  تسار  بناج  رب  هک  دتسرفب  کلم  رازه  دص 
دنک ادن  ار  وا  یلاعت  قح  دنک ، بقع  هب  يرظن  دسر ، تشهب  رد  هب  نوچ  .تشهب  يوس  هب  دننک  زاورپ  دنرادرب و  دوخ  ياهلاب  رب  ار  وا 
يا هک : دـیوگ  همطاـف  دـنرب ؟ تشهب  هب  ار  وـت  هـک  ما  هدرک  رما  هـک  نآ  لاـح  ینک و  یم  رظن  هـچ  يارب  نـم  بیبـح  رتـخد  يا  هـک :
نم بیبح  رتخد  يا  دـیامرف : یلاـعت  قح  سپ  دوش ، مولعم  مدرم  رب  زورما  وت  دزن  نم  تلزنم  ردـق و  هک  متـساوخ  یم  نم  راـگدرورپ 

لخاد ریگب و  ار  وا  تسد  دوخ ، ّتیرذ  زا  یکی  ّتبحم  اـی  دوخ  ّتبحم  یباـیب  وا  لد  رد  ار  هک  ره  نک  رظن  رـشحم و  يوس  هب  درگرب 
.نادرگ تشهب 

زا ار  دوخ  ناّبحم  نایعیـش و  زور  نآ  رد  همطاف  هک  دنگوس  ادخ  هب  رباج ! يا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  ترـضح  سپ 
قح دنـسر ، یم  تشهب  رد  هب  ترـضح  نآ  نایعیـش  نوچ  .دنک  یم  ادج  دب  هناد  زا  ار  وکین  هناد  غرم  هکنانچ  دیابرب  رـشحم  يارحص 
هچ يارب  نم  ناتـسود  يا  هک : دنک  یم  ادـن  ار  ناشیا  یلاعت  قح  سپ  دـننک ، یم  بقع  هب  تافتلا  هک  دـنکفا  یم  ناشیا  لد  رد  یلاعت 

: دـنیوگ ناـشیا  سپ  مدرک ؟ لوـبق  امـش  ّقـح  رد  ار  دوـخ  بیبـح  رتـخد  همطاـف  تعافـش  هکنآ  لاـح  دـینک و  یم  بقع  هـب  تاـفتلا 
نم ناتـسود  يا  هک : دـیامرف  یلاعت  قح  سپ  .رـشحم  لها  رب  ددرگ  رهاـظ  وت  دزن  اـم  ردـق  زور  نیا  رد  هک  میتساوخ  یم  اراـگدرورپ 

يارب دشاب  هداد  ماعط  ار  امـش  هک  ره  و  همطاف ، یتسود  يارب  دراد  تسود  ار  امـش  هک  ره  هب  دینک  رظن  و  رـشحم ، يوس  هب  دـیدرگرب 
ّتبحم يارب  دشاب  هداد  بآ  زا  یتبرـش  ار  امـش  هک  ره  و  همطاف ، ّتبحم  يارب  دـشاب  هدـیناشوپ  هماج  ار  امـش  هک  ره  و  همطاف ، ّتبحم 

.دینک تشهب  لخاد  دیریگب و  ار  ناشیا  تسد  همطاف ، ّتبحم  هب  دشاب  هدرک  در  یتمینغ  امش  زا  هک  ره  و  همطاف ،

رگم دنام  دنهاوخن  رشحم  يارحص  رد  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  سپ 
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«1  » ٍمیِمَح ٍقیِدَص  َو ال  َنیِِعفاش * ْنِم  اَنل  امَف  هک : دنیوگ  دنزادنا  رد  مّنهج  تاقبط  هب  ار  ناشیا  نوچ  .یقفانم  ای  يرفاک  ای  هدننک  کش 
يدوب هچ  ینعی : « 2  » َنِینِمْؤُْملا َنِم  َنوُکَنَف  ًهَّرَک  اَنل  َّنَأ  ْوَلَف  دـنیوگ : سپ  نابرهم ، رای  هن  ناگدـننک و  تعافـش  ار  ام  تسین  سپ  ینعی :

.نانمؤم زا  میدیدرگ  یم  سپ  دوب  یم  ایند  هب  یتشگزاب  ار  ام  رگا 

ایند يوسب  دـندرگرب  رگا  و  دـشخب ، یمن  هدـیاف  زور  نآ  رد  ناشیا  يوزرآ  تاهیه  تاـهیه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  سپ 
«. 3  » دننایوگ غورد  زا  ناشیا  هک  یتسرد  هب  و  اهنآ ، زا  ار  ناشیا  دندوب  هدرک  یهن  هک  یئاهلمع  نآ  يوسب  تشگ  دنهاوخ  رب  هنیآره 

هیلع و هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  يارب  هشبح  هاشداپ  هک : تسا  هدرک  تیاور  يردخ  دیعـس  وبا  زا  ربتعم  دنـس  هب  سوواط  نبا  دّیـس  و 
ار لوسر  ادخ و  هک  مهدب  يدرم  هب  ار  هفیطق  نیا  هّتبلا  دومرف : ترضح  دندوب ، هتفاب  الط  هب  هک  داتسرف  هیده  هب  يا  هفیطق  مّلـس  هلآ و 

ناشیا هب  دیاش  هک  دندیـشک  اهندرگ  همه  دندینـش ، ترـضح  نآ  باحـصا  نوچ  .دنراد  تسود  ار  وا  لوسر  ادـخ و  و  دراد ، تسود 
ربخ نیا  تفاتش و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هناخ  هب  دینش  ار  نخس  نیا  نوچ  راّمع  یلع ؟ تساجک  دومرف : ترضح  سپ  .دوش  هداد 

.دیناسر ترضح  هب  ار 

سپ هفیطق ، نیا  راوازس  یئوت  دومرف : داد و  وا  هب  ار  هفیطق  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  دش ، رـضاح  بانج  نآ  نوچ 
، دومن تمسق  راصنا  نارجاهم و  نایم  ار  نآ  ياهالط  دوشگ ، مه  زا  ار  نآ  ياهرات  دروآ و  لیللا  قوس  هب  ار  هفیطق  نآ  ریما  ترـضح 

.دربن دوخ  اب  نآ  زا  چیه  تشگرب  هناخ  هب  نوچ 

، يا هتفرگ  الط  لاقثم  رازه  زورید  یلع  ای  دومرف : درک  تاـقالم  ار  وا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  رگید  زور  نوچ 
نوچ .هّللا  لوسر  ای  دـشاب  نینچ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دروخ ، میهاوخ  تشاچ  وت  دزن  راصنا  نارجاهم و  همه  نم و  ادرف 

، دندیبوک رد  هکنآ  ات  دندش  ترضح  نآ  هناخ  هّجوتم  راصنا  رجاهم و  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  دش  رگید  زور 
نامگ دوخ  هناخ  رد  هک  اریز  دروخ  هطوغ  ایح  قرع  رد  داتفا ، ناشیا  رب  شکرابم  رظن  نوچ  دمآ ، نوریب  ترضح  هکنآ  ات 
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.رایسب هن  كدنا و  هن  تشادن  يزیچ 

هب مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دنتـسشن ، دندمآ و  رد  هناخ  هب  راصنا  نارجاهم و  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ 
سپ دوب ، عطاس  نآ  زا  کشم  يوب  هک  دوب  هتشاذگ  یتشوگ  هراپ  نآ  يور  رب  دیرت و  زا  رپ  دید  یگرزب  هساک  هاگان  تفر  همطاف  دزن 
هکنآ ات  درک  ددـم  ار  وا  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  سپ  تشاد ، هک  یگرزب  يرایـسب  زا  تسناوتن  درادرب  ار  نآ  هک  تساوخ  ریما  ترـضح 

.تشاذگ مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن  هب  ار  هساک  نآ  مالّسلا  هیلع  یلع 

: تفگ همطاف  ار ؟ ماعط  نیا  يدروآ  اجک  زا  رتخد  يا  دومرف : دمآ  مالّسلا  اهیلع  همطاف  دزن  هب  درک  هدهاشم  ماعط  نآ  ترـضح  نوچ 
هّللا یّلص  ادخ  لوسر  سپ  .باسح  یب  دهاوخ  یم  ار  هک  ره  دهد  یم  يزور  ادخ  هک  یتسرد  هب  تسا ، هدمآ  ادخ  بناج  زا  ردپ  يا 

رد اّیرکز  هچنآ  دوخ  رتخد  رد  مدـید  هکنآ  ات  ایند  زا  ارم  دربن  نوریب  هک  ار  يدـنوادخ  منک  یم  دـمح  هک : دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
«. 1  » دید نارمع  رتخد  میرم 

هثّدحم ببس  نیا  هب  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
یم سپ  ار ، نارمع  رتخد  میرم  دندرک  یم  ادـن  هچنانچ  دـندرک  یم  ادـن  ار  وا  دـندمآ و  یم  دورف  نامـسآ  زا  هکئالم  هک  دـنتفگ  یم 

رب تسا  هدرک  رایتخا  ار  وت  تسا و  هدینادرگ  موصعم  رّهطم و  ار  وت  تسا و  هدـیزگرب  ار  وت  نایملاع  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  دـنتفگ :
اب وا  سپ  ناگدـننک ، عوکر  اب  نک  عوکر  نک و  دوجـس  دوخ و  راگدرورپ  يارب  وش  عضاخ  نک و  تدابع  همطاف  يا  نایملاع ، ناـنز 

نایملاع نانز  هدیزگرب  تسین  یـسک  ایآ  هک : تفگ  هکئالم  اب  یبش  سپ  دنتفگ ، یم  نخـس  وا  اب  هکئالم  تفگ و  یم  نخـس  هکئالم 
نامز دوخ و  نامز  نانز  نیرتهب  ار  وت  یلاعت  يادـخ  دوب ، دوخ  نامز  نانز  نیرتهب  میرم  هک : دـنتفگ  ناشیا  نارمع ؟ رتخد  میرم  لـثم 

«. 2  » تسا هدینادرگ  نیرخآ  نیلّوا و  نانز  نیرتهب  میرم و 

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

: هک تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  دانسالا  برق  رد 

اهنیا لاثما  ندروآ و  مزیه  بآ و  زا  دـشاب  رد  نوریب  تمدـخ  هچ  ره  هک  دومرف  رّرقم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح 
بوراج نتخپ و  ماعط  نان و  ندرک و  ایـسآ  زا  دشاب  هناخ  نوردنا  تمدخ  هچ  ره  و  دروآ ، اجب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 

«. 1  » دشاب مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  اب  اهنیا  لاثما  ندرک و 

مردام هعمج  بش  رد  هک : دومرف  ترـضح  نآ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
دوجس و عوکر و  رد  هتسویپ  و  دیدرگ ، یلاعت  قح  یگدنب  لوغشم  هداتسیا و  دوخ  تدابع  بارحم  رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 

يارب اعد  و  درب ، یم  مان  ار  ناشیا  تانمؤم و  نینمؤم و  يارب  زا  درک  یم  اعد  هتـسویپ  هک  مدینـش  دـش ، علاط  حبـص  ات  دوب  اعد  ماـیق و 
نارگید يارب  زا  هچنانچ  يدرکن  اعد  دوخ  يارب  زا  ارچ  ردام  يا  متفگ : سپ  درک ، یمن  یئاعد  دوخ  يارب  زا  درک و  یم  رایسب  ناشیا 

«. 2  » ار دوخ  رخآ  دیسر و  دیاب  ار  هیاسمه  لّوا  دنزرف ! يا  تفگ : يدرک ؟
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نیرتبوبحم ارهز  همطاف  هک : دومرف  ترـضح  نآ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  اـضیا 
ایسآ ردق  نآ  و  درک ، رثا  وا  هنیس  رد  هک  دروآ  کشم  زا  بآ  ردق  نآ  و  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  دزن  دوب  مدرم 

ردق نآ  و  درک ، هنیپ  شیاهتسد  هک  دینادرگ 
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ببس هب  دش ، هایـس  شیاه  هماج  هک  تخورفا  شتآ  نتخپ  ماعط  رد  ردق  نآ  و  دش ، دولآدرگ  شیاه  هماج  هک  درک  بوراج  ار  هناخ 
وت يارب  هک  نک  لاؤـس  دوـخ  ردـپ  زا  ورب و  هک : متفگ  وا  هب  يزور  نـم  سپ  دیـسر ، يدـیدش  ررـض  ترـضح  نآ  هـب  اهتمدـخ  نـیا 

.ددرگ لّمحتم  ار  وت  ياهتمدخ  زا  یضعب  هک  درخب  یکزینک 

عنام ایح  دنتفگ ، یم  نخس  هک  دید  ار  یتعامج  ترضح  نآ  دزن  تفر ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  نوچ 
يارب وا  هک  تسناد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ  .تشگرب  هناخ  هب  دـیوگ  نخـس  باـنج  نآ  اـب  هک  ار  وا  دـش 

ریز زا  میـشوپب و  هک  میتشادـن  هماج  میدوب و  فاـحل  کـی  ریز  رد  ود  ره  اـم  دـمآ و  اـم  دزن  هب  دادـماب  رگید  زور  سپ  هتفر ، يراـک 
نآ ببـس  هب  میئوگب  ترـضح  نآ  مالـس  باوج  هک  میدرک  مرـش  اـم  مکیلع ، مالّـسلا  هک : دومرف  ترـضح  سپ  میئآ ، نوریب  فاـحل 

باوج رگا  هک  میدیسرت  درک  مالـس  مّوس  هبترم  رد  نوچ  میتفگن ، باوج  درک و  مالـس  بانج  نآ  رگید  راب  سپ  میتشاد ، هک  یتلاح 
: متفگ نم  سپ  تشگ ، یمرب  دینش  یمن  باوج  رگا  درک  یم  مالـس  هبترم  هس  هک  دوب  نینچ  ترـضح  نآ  تداع  و  ددرگرب ، میئوگن 

دزن زورید  یتشاد  تجاح  هچ  همطاف  يا  دومرف : تسـشن ، ام  نیلاب  رب  دـش و  لخاد  وا  سپ  وش ، لخاد  هّللا  لوسر  ای  مالّـسلا  کیلع  و 
نوریب ار  دوخ  رـس  نم  دزیخرب ، ترـضح  میوگن  باوج  رگا  مدیـسرت  نم  درک ، مرـش  نتفگ  باوج  رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دّمحم ؟

زا امـش  يارب  زا  تسا  رتـهب  هک  يزیچ  کـی  هب  ار  امـش  مهد  ربـخ  هک  دـیهاوخ  یم  اـیآ  دومرف : مدرک ، ضرع  ار  وا  تلاـح  مدروآ و 
؟ زینک

سپ دیئوگب ، ربکا  هّللا  هبترم  راهچ  یس و  هّلل و  دمحلا  هبترم  هس  یس و  هّللا و  ناحبس  هبترم  هس  یـس و  دیور  یم  باوختخر  هب  نوچ 
: تفگ هبترم  هس  دروآ و  نوریب  ار  دوخ  رس  مالّسلا  اهیلع  همطاف 

«. 1  » لوسر ادخ و  زا  مدش  یضار 

لوسر ترـضح  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  قالخالا  مراکم  باتک  رد  و 
یمرب نوچ  دیدرگ ؛ یم  رفـس  هّجوتم  وا  هناخ  زا  و  دوب ، مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دومن  یم  عادو  هک  ار  یـسک  رخآ  دومن ، یم  رفـس  هدارا 

هناخ هب  لّوا  يرفس  زا  تشگ 
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ترضح نآ  نوچ  دوب ، هداد  همطاف  هب  دوب و  هتفای  یتمینغ  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  نآ  ياهرفـس  زا  یکی  رد  سپ  تفر ، یم  همطاف 
يا هدرپ  دوخ  هناخ  رد  رب  و  درک ، تسد  رد  تفرگ و  هرقن  زا  جنر  تسد  ود  تمینغ  نآ  زا  همطاف  ترـضح  تفر ، نوریب  رفـس  نآ  هب 

.تخیوآ

هناخ هّجوتم  رّرقم  تداع  هب  دـش و  دجـسم  لـخاد  دومرف ، تعجارم  رفـس  نآ  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نوچ 
اهجنرتسد و نآ  بانج  نآ  نوچ  تفاتـش ، راوگرزب  ردپ  لابقتـسا  هب  لاح  شوخ  داش و  همطاف  ترـضح  دش ، لخاد  دیدرگ و  همطاف 

.تسشن دجسم  رد  تشگرب و  دید  ار  هدرپ 

نسح ماما  ترضح  سپ  درک ، یمن  نینچ  نم  اب  نیا  زا  شیپ  هک : دومرف  تسیرگ و  دش و  نیگمغ  رایسب  لاح  نیا  هدهاشم  زا  همطاف 
داد و ناشیا  زا  یکی  هب  ار  اهجنر  تسد  و  درک ، نوریب  ار  اـهجنر  تسد  دوشگ و  ار  هدرپ  دـیبلط و  ار  مالّـسلا  اـمهیلع  نیـسح  ماـما  و 
هب يراک  ام  وت  نتفر  زا  دعب  هک  دیئوگب  دیناسرب و  مالـس  نم  زا  ار  وا  مردپ و  يوس  هب  ار  اهنیا  دیربب  تفگ : داد و  يرگید  هب  ار  هدرپ 

.نکب اهنیا  هب  یهاوخ  هچ  ره  سپ  ددرگ ، وت  بضغ  بجوم  هک  میدوب  هدرکن  اهنیا  زا  ریغ 

ترـضح هدـیناسر ، ترـضح  نآ  هب  ار  دوخ  مّرکم  ردام  ماغیپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هدـید  رون  ود  نآ  نوچ 
دنتـسکش و ار  اهجنر  تسد  نآ  دومرف  سپ  دـیناشن ، دوخ  نار  کی  رب  ار  کی  ره  دیـسوب و  ار  ناشیا  يور  دیـشکرب و  رد  ار  ناـشیا 
رد هراپ  هراپ  ار  اهنآ  دیبلط و  دنتشادن  یلام  یلزنم و  دندوب و  یم  هّفـص  رد  هک  ار  نیرجاهم  يارقف  زا  یهورگ  سپ  دندرک ، هراپ  هراپ 

دنتـشادن يرتس  دـندوب و  نایرع  هک  ناشیا  زا  کی  ره  هب  درک و  هراپ  هراپ  اهگنل  ردـق  هب  ار  هدرپ  نآ  سپ  درک ، تمـسق  ناـشیا  ناـیم 
.دنتسب یم  گنل  ياج  هب  هک  داد  یم  ار  اهنآ  زا  یکی 

رد هک  دومرف  رّرقم  ترضح  ببـس  نیا  هب  دش ، یم  هدوشگ  ناشیا  تروع  دنتفر  یم  دوجـس  هب  هاگره  دوب  ضرع  مک  هدرپ  نآ  نوچ 
.دش رّرقم  نینچ  ّتنس  و  دتفین ، ناشیا  تروع  رب  نانز  رظن  هک  دنرادرب  هدجس  زا  رس  نانز  زا  شیپ  نادرم  تعامج  زامن 

ياه هماج  هدرپ  نیا  ضوع  هب  ار  وا  و  ار ، همطاف  دنک  تمحر  ادخ  هک : دومرف  ترضح  سپ 
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ناـفلاخم قیرط  زا  نارگید  بوـشآ و  رهـش  نبا  و  « 1  » دـنادرگ یّلحم  تشهب  ياـهرویز  زا  روـیز  نیا  ضوـع  هب  و  دـناشوپب ، تشهب 
یم اپ  رب  ردـق  نآ  یلاعت  قح  تداـبع  رد  دوب ، تّما  نیرتدـباع  همطاـف  ترـضح  هک : تفگ  یم  يرـصب  نسح  هک : دـنا  هدرک  تیاور 

«. 2  » درک یم  مرو  شکرابم  ياهاپ  هک  داتسیا 

، دمآ رد  همطاف  ترـضح  هناخ  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  يزور  هک : دنا  هدرک  تیاور  هربتعم  دیناسا  هب  اضیا 
نوچ .داد  یم  ریش  ار  دوخ  دنزرف  تلاح  نآ  رد  و  دینادرگ ، یم  ایسآ  دوخ  ياهتسد  هب  رتش و  ياهّلج  زا  دوب  هدیشوپ  يا  هماج  همطاف 

شچب زورما  ار  ایند  ياهیخلت  یمارگ  رتخد  يا  دومرف : دش و  ناور  شکرابم  هدید  زا  بآ  درک ، هدهاشم  تلاح  نآ  رب  ار  وا  ترضح 
رب ار  ادـخ  منک  یم  رکـش  و  وا ، ياـهتمعن  رب  ار  ادـخ  مـنک  یم  دـمح  هـّللا  لوـسر  اـی  تـفگ : همطاـف  سپ  ترخآ ، ياـهتوالح  يارب 
وت هب  ردـق  نآ  تمایق  رد  یلاـعت  قح  ینعی : « 3  » یـضْرَتَف َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسل  داتـسرف َو  ار  هیآ  نیا  یلاعت  قح  سپ  وا ، ياـهتمارک 

«. 4  » يوش یضار  هک  داد  دهاوخ 

زور دادماب  ره  رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  یسوط  خیـش  و 
«. 5  » درک یم  هزمح  يارب  زا  رافغتسا  مّحرت و  تفر و  یم  دحا  هب  ادهش  ریاس  هزمح و  ترایز  هب  هبنش 

هک دـید  باوخ  رد  همطاـف  باـنج  یبـش  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  نسح  دنـس  هب  میهاربا  نب  یلع  و 
، درب نوریب  هنیدـم  زا  تشادرب  ار  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  نینمؤملا و  ریما  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
ات دـش  ناور  دوب  تسار  بناج  رد  هک  یهار  زا  لوسر  ترـضح  سپ  دـمآ ، شیپ  ار  ناشیا  هار  ود  دنتـشذگ  هنیدـم  ياهغاب  زا  نوچ 

يدنفسوگ مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  سپ  دوب ، امرخ  ناتخرد  یبآ و  اجنآ  رد  هک  یعضوم  هب  دش  یهتنم  هکنآ 
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دندومن لوانت  نوچ  .دنتخپ  دـندرک و  حـبذ  ار  دنفـسوگ  نآ  هک  دومرف  و  دوب ، دیفـس  ياه  هطقن  شیاهتـشوگ  زا  یکی  رد  هک  دـیرخ 
.دینادرگن علّطم  باوخ  نیا  زا  ار  لوسر  ترضح  ناسرت و  نایرگ و  دش  رادیب  باوخ  زا  همطاف  سپ  .دندرم  همه 

ریما درک  رما  و  ار ، همطاـف  نآ  رب  درک  راوـس  دروآ و  یـشوگزارد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  دـش  حبـص  نوـچ 
هار ود  دنتفر ، نوریب  هنیدم  ياهناتسغاب  زا  نوچ  .دروآ و  نوریب  هنیدم  زا  ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هک  ار  نینمؤملا 

باوخ رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  هچنانچ  دومرف  لیم  تسار  بناج  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دمآ ، شیپ  ار  ناشیا 
هک يوحن  هب  دیرخ  يدنفسوگ  لوسر  ترـضح  سپ  دوب ، امرخ  ناتخرد  بآ و  نآ  رد  هک  یعـضوم  هب  دندیـسر  هکنآ  ات  دوب ، هدید 

اهیلع همطاف  دننک  لوانت  هک  دنتساوخ  نوچ  سپ  دندرک ، نایرب  دندرک و  حبذ  ار  دنفسوگ  نآ  هک  دومرف  دوب ، هدید  باوخ  رد  همطاف 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ  دوب ، هدید  باوخ  رد  هچنآ  سرت  زا  دش  نایرگ  تفر و  يرانک  هب  تساخرب و  مالّـسلا 

: هک دومرف  تفای ، نایرگ  ار  وا  هکنآ  ات  درک  بلط  ار  ترضح  نآ 

هب لاـح  اـت  مدوب  هدـید  باوخ  رد  هچنآ  مدوب ، هدـید  یباوخ  نینچ  هّللا  لوسر  اـی  هک : درک  ضرع  رتـخد ؟ يا  تسیچ  وت  هیرگ  ببس 
.منکن هدهاشم  ما  هدید  نیا  زا  دعب  هک  ار  یتلاح  نآ  ات  مدش  رود  امش  زا  يدروآ ، لمع 

ای تفگ : دـش و  لزان  لیئربج  سپ  درک ، تاجانم  دوخ  راگدرورپ  اب  دـعب  و  درک ، زامن  تعکر  ود  تساـخرب و  لوسر  ترـضح  سپ 
ياهباوخ دنک و  یم  رازآ  ار  ناشیا  دیآ و  یم  نانمؤم  باوخ  هب  و  دنیوگ ، یم  راّهو  ار  وا  هک  تسا  یناطیـش  زا  همطاف  باوخ  دّمحم 

.ددرگ یم  ناشیا  هودنا  ثعاب  هک  دیامن  یم  ناشیا  هب  ناشیرپ 

؟ يدومن همطاف  هب  ار  باوخ  نیا  هک  يدوب  وت  هک : دیسرپ  وا  زا  ترـضح  دروآ ، ترـضح  نآ  تمدخ  هب  ار  ناطیـش  نآ  لیئربج  سپ 
لیئربج سپ  .درک  حورجم  ار  وا  رـس  ياج  هس  و  تخادـنا ، وا  بناج  هب  ار  ناهد  بآ  هبترم  هس  ترـضح  سپ  دّـمحم ، ای  یلب  تفگ :

ار اعد  نیا  یباوخ ، نینچ  نانمؤم  زا  یکی  دـنیبب  ای  دـیاین  شوخ  ار  وت  هک  يزیچ  دوخ  باوخ  رد  ینیبب  هاگره  دّـمحم  اـی  وگب  تفگ :
دناوخب يایؤر » نم  تیأر  ام  ّرـش  نم  نوحلاّصلا  هدابع  نولـسرملا و  هّللا  ءایبنأ  نوبّرقملا و  هّللا  هکئالم  هب  تذاـع  اـمب  ذوعأ   » دـناوخب

هّللا وه  لق  نیتذّوعم و  دمح و  هروس 
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، دناسر یمن  يررـض  وا  هب  تسا  هدید  هک  یباوخ  نآ  دنک  نینچ  نوچ  دزادنیب ، ناهد  بآ  هبترم  هس  دوخ  پچ  بناج  هب  و  ار ، دـحأ 
ِهَّللا َو ِنْذِِإب  اَّلِإ  ًاْئیَش  ْمِهِّراِضب  َْسَیل  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َنُزْحَِیل  ِناْطیَّشلا  َنِم  يوْجَّنلا  اَمَّنِإ  هک  داتسرف  ترـضح  هب  ار  هیآ  نیا  یلاعت  قح  سپ 

«. 2 « » 1  » َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع 
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تسا مالّسلا  اهیلع  همطاف  نینمؤملا و  ریما  جیوزت  نایب  رد  مجنپ  لصف 

مّرحم هام  مکی  تسیب و  هبنشجنپ  بش  رد  تداعـس  اب  تجوازم  نیا  هک : دنا  هدرک  رکذ  املع  مظاعا  رثکا  سوواط و  نبا  دیفم و  خیش 
«. 1  » دش عقاو  ترجه  مّوس  لاس  زا 

زا دعب  و  دوب ، هّیقر  تافو  زا  دعب  زور  هدزناش  مالّـسلا  امهیلع  همطاف  ریما و  ترـضح  فافز  هک : هدرک  تیاور  یلاما  رد  یـسوط  خیش 
«. 2  » دوب هّجحیذ  هام  مشش  هبنش  هس  زور  هک : دنا  هتفگ  یضعب  .دوب و  هتشذگ  لاّوش  هام  زا  زور  دنچ  ردب و  گنج  زا  عوجر 

هاـم رد  فاـفز  و  ناـضمر ، هاـم  رد  ترـضح  نآ  جـیوزت  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هّمغلا  فـشک  رد 
«. 3  » ترجه مّود  لاس  زا  دوب  هّجحیذ 

ردب گنج  زا  تعجارم  زا  دعب  دنا : هتفگ  یضعب  .دش  عقاو  لاس  کی  هب  ترجه  زا  دعب  رفـص  هام  رد  دنا : هتفگ  نافلاخم  زا  یـضعب  و 
.دش عقاو 

: هک تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  اضّرلا  رابخا  نویع  باتک  رد 

ینادرم دندرک  هبتاعم  نم  اب  یلع  ای  تفگ : نم  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح 
هب متفگ  نم  يدومن ، جیوزت  یلع  هب  ار  وا  يدرک و  عنم  ام  زا  وت و  زا  ار  وا  میدرک  يراگتـساوخ  ام  دنتفگ : همطاف و  رما  رد  شیرق  زا 

ار و امش  مدرکن  عنم  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  ناشیا :
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دنوادخ دّمحم  ای  تفگ : دش و  لزان  نم  رب  لیئربج  سپ  درک ، جـیوزت  وا  هب  درک و  عنم  ار  امـش  ادـخ  هکلب  وا ، هب  مدرکن  جـیوزت  نم 
مدآ ریغ  هن  مدآ  هن  نیمز  يور  رد  دوبن  یتـفج  يوفک و  وت  رتـخد  همطاـف  يارب  هنیآره  ار  یلع  مدرک  یمن  قلخ  نم  رگا  دـیامرف : یم 

«. 1»

مالّسلا اهیلع  همطاف  يارب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  یلاعت  قح  رگا  هک : تسا  هدرک  تیاور  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـسوط  خیش 
.هدش دراو  رایسب  ياهدنس  هب  هّماع  هّصاخ و  قرط  زا  نومضم  نیا  و  «. 2  » دوبن يوفک  وا  يارب  درک ، یمن  قلخ 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  هیوباـب  نبا 
«. 3  » ناشیا جیوزت  هب  درک  رما  ارم  یلاعت  قح  هکنآ  زا  دعب  رگم  بلاط  یبأ  نب  یلع  هب  ار  همطاف  مدرکن  جیوزت  هک : دومرف 

دزن هب  یکلم  دمآ  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک : دنا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  ًاضیا 
نک جیوزت  سپ  یلع ، هب  مدرک  جیوزت  ار  همطاف  دیامرف : یم  دناسر و  یم  مالـس  ار  وت  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  دّمحم  ای  تفگ : نم 

و نیا ، يارب  دـندش  داش  نامـسآ  لها  هک  یتسرد  هب  ناـجرم ، توقاـی و  ّرد و  درادرب  هک  ار  یبوط  تخرد  مدرک  رما  و  یلع ، هب  ار  وا 
داش سپ  تشهب ، لها  دـنبای  تنیز  ناشیا  هب  و  دنـشاب ، تشهب  لها  ناناوج  نیرتهب  هک  دوش  دـّلوتم  ناـشیا  زا  رـسپ  ود  هک  دـشاب  دوز 

«. 4  » یناگدنیآ ناینیشیپ و  نیرتهب  وت  هک  دّمحم  ای  شاب 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  اضیا 
يا دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  تشاد ، ور  راهچ  تسیب و  هک  دش  لخاد  ترضح  نآ  رب  یکلم  هاگان  دوب ، هتـسشن 

تسا هداتـسرف  ارم  یلاعت  قح  دومحم ، منم  متـسین  لیئربج  نم  تفگ : تروص ، نیا  لثم  رد  ما  هدیدن  ار  وت  زگره  لیئربج  نم  بیبح 
رد هک  دید  ترضح  درک  تشپ  کلم  نوچ  .یلع  اب  ار  همطاف  تفگ : هک ؟ اب  ار  هک  دومرف : ترضح  ینادرگ ، تفج  رون  اب  ار  رون  هک 

زا ترضح  .هّیصو  یلع  هّللا ، لوسر  دّمحم  تسا : هتشون  وا  فتک  ود  نایم 
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رازه ود  تسیب و  هب  دنیرفایب  ار  مدآ  یلاعت  قح  هکنآ  زا  شیپ  تفگ : هدش ؟ هتـشون  وت  فتک  نایم  رد  نیا  تسا  هاگ  دـنچ  دیـسرپ : وا 
«. 1  » لاس

ناشیا تیاور  هب  دنا ، هدرک  تیاور  رایسب  قرط  هب  ار  تیاور  نیا  زین  هّماع  و  لاس ، رازه  راهچ  تسیب و  بوشآ  رهـش  نبا  تیاور  هب  و 
تفه نامسآ و  تفه  زا  رتگرزب  وا  ياهتسد  و  تشاد ، نابز  رازه  يرـس  ره  رد  تشاد و  رـس  تسیب  و  دوب ، لیئاصرـص  کلم  نآ  مان 

«. 2  » هّجحلا میقم  بلاط  یبأ  نب  یلع  دوب : هتشون  نیتداهش  زا  دعب  وا  فتک  ود  نایم  رد  و  دوب ، نیمز 

دزن هب  ارچ  دنتفگ : رمع و  رکب و  وبا  دندمآ  نم  دزن  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ربتعم  دنس  هب  یـسوط  خیش 
نوچ ترضح ، نآ  تمدخ  هب  متفر  نم  یئامن ؟ يراگتـساوخ  ار  همطاف  هک  يور  یمن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 

.نک نایب  ار  دوخ  تجاح  نسحلا ؟ وبا  يا  يا  هدمآ  هچ  يارب  دومرف : دش و  نادنخ  داتفا  نم  هب  شکرابم  رظن 

هب نید  هار  رد  هک  اهداهج  مدوب و  هدرک  ار  ترـضح  نآ  هک  اـهیرای  مالـسا و  يوس  هب  ار  دوخ  ندومن  ترداـبم  یـشیوخ و  نم  سپ 
هّللا لوسر  ای  متفگ : سپ  .يدرک  دای  یتفگ و  هچنآ  زا  يرتوکین  وت  یتفگ  تسار  یلع  ای  دومرف : مدرک ، ضرع  مدوب  هدیناسر  میدقت 

روکذم وا  دزن  ار  اهنآ  نوچ  دـندومن ، وا  يراگتـساوخ  یتعامج  وت  زا  شیپ  دومرف : ینک ، جـیوزت  نم  هب  ار  همطاف  میامن  یم  اعدتـسا 
.مدرگرب وت  دزن  هب  مورب و  ات  شاب  نکیل  و  مدید ، وا  يور  رد  تهارک  راثآ  متخاس ،

ياپ زا  نیلعن  تفرگ و  ار  شکرابم  يادر  تساخرب و  همطاف  تفر ، همطاف  دزن  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نوچ 
: تفگ همطاف ، يا  دومرف : ادخ  لوسر  تسـشن ، ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  سپ  تسـش ، ار  شیاپ  تسد و  دروآ  بآ  دـنک ، شکرابم 
ار و وا  مالسا  قبـس  ار و  وا  تلیـضف  بلاط و  یبأ  نب  یلع  تبارق  یناد  یم  همطاف  يا  دومرف : هّللا ؟ لوسر  ای  يراد  تجاح  هچ  کیّبل 

قلخ نیرتهب  هب  دیامن  جیوزت  ار  وت  مدرک  لاؤس  یلاعت  قح  زا  نم  ادخ ، نید  رد  ار  وا  قوقح 
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؟ یناد یم  تحلصم  هچ  سپ  وت ، يراگتساوخ  رما  رد  وا  يوس  هب  قلخ  نیرت  بوبحم  دوخ و 

سپ دومرفن ، تهارک  راهظا  دینادرگن و  ار  دوخ  يور  نکیل  دیدرگ و  تکاس  دینش  ار  نخس  نیا  نوچ  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
: تفگ دش و  لزان  لیئربج  تقو  نآ  رد  سپ  .تسوا  ندش  یـضار  تمالع  وا  ندش  تکاس  ربکا  هّللا  دومرف : تساخرب و  ادخ  لوسر 
هدرک و قـلخ  یلع  يارب  ار  همطاـف  همطاـف و  يارب  ار  یلع  یلاـعت  قـح  هک  بلاـط  یبأ  نب  یلع  هـب  نـک  جـیوزت  ار  همطاـف  دّـمحم  اـی 

«. 1  » نم هب  ار  همطاف  درک  جیوزت  سپ  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  .تسا  هدیدنسپ 

تیاور یسراف  ناملـس  هملـس و  ّما  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  هّصاخ  هّماع و  هربتعم  بتک  ریاس  یمزراوخ و  بقانم  رد 
فرـش و تورث و  لام و  نابحاص  شیرق و  فارـشا  رباکا و  دیـسر ، غولب  ّدـح  هب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نوچ  هک : دـنا  هدرک 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دندومن  یم  رما  نیا  راهظا  هک  ناشیا  زا  کی  ره  دندومن ، يراگتساوخ  ار  ترـضح  نآ  تّزع 
رب ترـضح  هک  دندرب  یم  نامگ  اهنآ  زا  کی  ره  هکنآ  ات  دومرف ، یم  تهارک  راهظا  دینادرگ و  یم  وا  زا  ار  دوخ  كرابم  يور  مّلس 

: دومرف وا  باوج  رد  هک  دوب  رکب  وبا  دندرک  هبطخ  هک  اهنآ  هلمج  زا  .هدش  لزان  وا  تّمذم  رب  نامسآ  زا  یحو  ای  تسا  كانمـشخ  وا 
.دومرف باوج  نامه  ترضح  درک ، هبطخ  رمع  وا  زا  دعب  تسادخ و  اب  وا  رما 

دندوب و هتسشن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دجسم  رد  ذاعم  نب  دعس  رمع و  رکب و  وبا  يزور  دنا : هدرک  تیاور  سپ 
ترضح نآ  زا  وا  يراگتساوخ  شیرق  فارـشا  تفگ : رکب  وبا  سپ  دندروآ ، نایم  رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  تجوازم  نخس 

، دومن دهاوخ  دیامن  جیوزت  ار  وا  هک  دهاوخ  رگا  تسوا ، راگدرورپ  يوس  هب  وا  رما  هک : دومرف  ناشیا  باوج  رد  ترضح  و  دندومن ،
يزیچ هک  مرادن  نامگ  و  تفگن ، نخس  ترضح  نآ  يارب  زین  یسک  و  تفگن ، نخـس  ترـضح  اب  باب  نیا  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  و 
اهیلع همطاف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ادـخ و  هک  تسا  نآ  مناد  یم  نم  هچنآ  و  یتسدـگنت ، رگم  ار  وا  دـشاب  هدـش  عناـم 

.وا يارب  زا  رگم  دنا  هتشادن  هاگن  ار  مالّسلا 

فیلکت ار  وا  میورب و  یلع  دزن  هب  هک  دیزیخرب  هک : تفگ  ذاعم  نب  دعس  رمع و  اب  رکب  وبا  سپ 
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: هک تفگ  ذاعم  نب  دعـس  .مینک  ددـم  باب  نیا  رد  ار  وا  ام  دـشاب  عنام  ار  وا  یتسدـگنت  رگا  و  دـنکب ، همطاف  يراگتـساوخ  هک  میئامن 
ترضح تقو  نآ  رد  دنتفاین ، هناخ  رد  ار  بانج  نآ  دنتفر ، مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هناخ  هب  دنتساخرب و  و  يا ، هدید  تسرد  رایسب 
ترـضح نآ  تمدـخ  هب  نوچ  دـندش ، غاب  نآ  هّجوتم  سپ  .ترجا  هب  دیـشک  یم  بآ  راصنا  زا  يدرم  غاـب  رد  دوب  هدرب  ار  دوخ  رتش 

رب وت  هکنآ  رگم  تسین  ریخ  لاصخ  زا  یتلصخ  چیه  نسحلا  وبا  يا  تفگ : رکب  وبا  دیا ؟ هدمآ  تجاح  هچ  يارب  هک : دومرف  دندیـسر 
یـشیوخ و تهج  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  وـت و  ناـیم  هطبار  و  يا ، هتفرگ  تقبـس  تلـصخ  نآ  رد  نارگید 

يراگتساوخ ار  ترضح  نآ  رتخد  همطاف  شیرق  فارـشا  عیمج  تسا ، مولعم  يونعم  طباور  و  يرای ، ترـصن و  و  یمئاد ، تبحاصم 
یئامن یمن  يراگتـساوخ  هک  ار  وت  تسا  عنام  هچ  سپ  تسوا ، راگدرورپ  اب  وا  رما  هک : دومرف  باوج  رد  و  دومرفن ، تباـجا  دـندومن 

.دننک یم  عنم  نارگید  زا  دنا و  هتشاد  هاگن  وت  يارب  زا  ار  وا  لوسر  ادخ و  هک  تسا  نآ  نامگ  ارم  هک  اریز  ار ؟ وا 

: هک دومرف  تخیر و  ورف  شکراـبم  ياـه  هدـید  زا  بآ  دینـش ، رکب  وبا  زا  ار  نانخـس  نیا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ 
رابتعا هب  نکیل  دـهاوخن و  ار  همطاف  هک  دـشاب  هک  يدروآ ، ناجیه  هب  دوب  ناـهنپ  نم  هنیـس  رد  هک  یئوزرآ  يدرک و  هزاـت  ارم  هودـنا 

.میامن راهظا  ار  ینعم  نیا  هکنآ  زا  منک  یم  مرش  یتسدگنت 

همطاف دور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  هک  دندرک  یـضار  ار  ترـضح  نآ  دوب  هک  وحن  ره  هب  ناشیا  سپ 
هناخ هّجوتم  دیشوپ و  ار  دوخ  نیلعن  و  تسب ، دروآ و  هناخ  هب  دوشگ و  ار  دوخ  رتش  ترضح  .دیامن  يراگتـساوخ  ترـضح  نآ  زا  ار 

، دز رد  رب  تسد  ترضح  نوچ  .دوب  هملس  ّما  هرجح  رد  ترضح  نآ  تقو  نآ  رد  دش ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح 
: هک دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  یلع ، منم  هک  دیامرفب  ترضح  هکنآ  زا  شیپ  سپ  یتسیک ؟ تفگ : هملس  ّما 

.دنراد یم  تسود  ار  وا  لوسر  ادخ و  و  دراد ، یم  تسود  ار  لوسر  ادـخ و  هک  تسا  يدرم  نیا  هک  اشگب  رد  زیخرب و  هملـس  ّما  يا 
دومرف ترضح  يا ؟ هدیدن  ار  وا  زونه  یئوگ و  یم  نخس  نینچ  وا  ّقح  رد  وت  هک  تسیک  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : هملـس  ّما 

: هک

نیا دیآ ، یمن  رد  هب  اج  زا  دوز  درادن و  تهافس  هک  تسا  يدرم  نیا  هک  هملس  ّما  يا  شاب  تکاس 
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.نم يوس  هب  تسا  قلخ  نیرت  بوبحم  تسا و  نم  ّمع  رسپ  تسا و  نم  ردارب 

هب هک  دوب  کیدزن  لیجعت  تیاهن  زا  دـیچیپ و  منماد  هب  میاپ  ندوشگ و  رد  يارب  مدومن  تردابم  متـسجرب و  نم  هک : تفگ  هملـس  ّما 
هب نم  هک  تسناد  هکنآ  ات  دشن  هناخ  لخاد  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  سپ  مدـید ، ار  بلاط  یبأ  نب  یلع  مدوشگ  ار  رد  نوچ  .میآرد  رس 

.مدومن تعجارم  دوخ  هدرپ 

ترـضح هتاکرب ، هّللا و  همحر  هّللا و  لوسر  ای  کیلع  مالّـسلا  تفگ : مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رب  دـش  لخاد  سپ 
: تفگ هملس  ّما  نیشنب ، نسحلا  وبا  يا  مالّسلا  کیلع  و  دومرف : باوج  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر 

هک دومن  یم  ناـنچ  درک ، یم  رظن  نیمز  يوسب  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  تمدـخ  رد  تسـشن  بلاـط  یبأ  نب  یلع  سپ 
هّللا یّلص  لوسر  ترضح  سپ  دوب ، هدنکفا  ریز  هب  رس  ترضح  نآ  ایح  زا  دنک و  راهظا  هک  دنک  یم  مرـش  تسا و  هدمآ  يراک  يارب 
منیب یم  نانچ  نسحلا  وبا  يا  هک : دومرف  دراد ، رطاـخ  رد  هچ  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  تسناد  تّوبن  ملع  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

.تسا هدروآرب  نم  دزن  وت  ياهتجاح  هک  نک  راهظا  يراد  رطاخ  رد  هچنآ  يوگب و  ار  دوخ  تجاح  يا ، هدمآ  يراک  يارب  هک 

همطاف بلاط و  وبا  دوخ  ّمع  زا  ارم  هک  هّللا  لوسر  ای  یناد  یم  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  سپ 
نم هب  تبـسن  يدرک ، بیدأت  ارم  دوخ  بادآ  هب  و  يداد ، اذغ  ارم  دوخ  ياذغ  زا  و  مدوب ، كدوک  نم  هک  یتقو  رد  یتفرگ  دسا  تنب 
نآ رب  ام  ياهومع  ناردـپ و  هچنآ  زا  يداد  تاجن  ارم  و  درک ، تیادـه  وت  تکرب  هب  ارم  یلاعت  قح  يدوب ، رت  نابرهم  ردـپ  ردام و  زا 
قح هک  اهتمارک  نآ  هب  و  ترخآ ، ایند و  رد  نم  فرـش  نم و  هریخذ  هّللا  لوسر  ای  یئوت  هک  یتسرد  هب  تلالـض ، تریح و  زا  دـندوب 

دیما هدـننک ، هبطخ  وت  يوس  هب  ما  هدـمآ  مشاب و  هتـشاد  هناـخ  هجوز و  هک  مهاوخ  یم  تسا  هدرک  نم  هب  تبـسن  وت  تکرب  هب  یلاـعت 
؟ هّللا لوسر  ای  ار  وا  یئامن  یم  جیوزت  نم  هب  ایآ  یئامن ، جیوزت  نم  هب  ار  همطاف  دوخ  رتخد  هک  مراد 

نادـنخ هتفکـش و  نانخـس  نآ  عامتـسا  زا  هک  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  كرابم  يور  مدـید  هک : تفگ  هملـس  ّما 
ریما ترـضح  میاـمن ؟ جـیوزت  وت  هب  ار  وا  هک  يراد  دوخ  اـب  يزیچ  اـیآ  یلع  اـی  تفگ : ترـضح  نآ  هب  مّسبت  يور  زا  سپ  دـیدرگ ،

مراد و يریـشمش  نم ، رما  زا  يزیچ  تسین  ناهنپ  وت  رب  هک  دنگوس  ادخ  هب  داب  وت  يادـف  مردام  ردـپ و  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
هب ار  وت  ریشمش  اّما  هک : دومرف  ترضح  متسین ، کلام  اهنیا  ریغ  هب  يزیچ  و  مشک ، یم  بآ  نآ  اب  هک  يرتش  یهرز و 
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ناتـسلخن يارب  زا  یـشک  یم  بآ  ار  رتش  و  ادخ ، نانمـشد  اب  نآ  هب  ینک  یم  هلتاقم  هّللا و  لیبس  یف  داهج  يارب  زا  تسه  جایتحا  نآ 
يا میضار  وت  زا  نآ  هب  هرز و  نآ  هب  منک  یم  جیوزت  ار  وت  نکیل  و  ینک ، یم  راب  نآ  هب  رفـس  رد  ار  دوخ  بابـسا  دوخ و  لها  دوخ و 

هب ارم ، هد  تراشب  داب  وت  يادـف  مردام  ردـپ و  هّللا  لوسر  ای  یلب  تفگ : ریما  ترـضح  مهدـب ؟ یتراشب  ار  وت  یهاوخ  یم  نسحلا ، وبا 
.داب وت  رب  ادخ  دورد  رادرک ، راتفگ و  رد  يا  هدوب  يزوریف  تنمیم و  تداعس و  تکرب و  اب  هشیمه  وت  هک  یتسرد 

وت هب  ار  همطاف  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  نسحلا ، وبا  يا  ار  وت  داب  تراـشب  هک : دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
یئایب وت  هکنآ  زا  شیپ  ما  هتـسشن  هک  عضوم  نیمه  رد  .نیمز  رد  میامن  جیوزت  وت  هب  ار  وا  نم  هکنآ  زا  شیپ  نامـسآ  رد  درک  جیوزت 

دمآ دورف  نوچ  مدوب ، هدیدن  وا  دننام  هکئالم  زا  وا  زا  شیپ  تشاد و  رامش  یب  ياهلاب  رایسب و  ياهور  هک  دیدرگ  لزان  نم  رب  یکلم 
هچ نیا  متفگ : وت ، لسن  یگزیکاپ  وت و  لها  عامتجا  هب  دّـمحم  يا  ار  وت  داب  تراـشب  هتاـکرب ، هّللا و  همحر  کـیلع و  مالّـسلا  تفگ :

راـگدرورپ زا  یهلا ، شرع  ياـه  همئاـق  زا  یکی  هب  ملّکوم  لیئاطیـس و  منم  هّللا  لوسر  اـی  تفگ : کـلم ؟ يا  یهد  یم  هک  تسا  ربخ 
یلاعت يادـخ  ياهتمارک  هب  دـهد  ربخ  ار  وت  هک  دـسر  یم  نم  بقع  زا  لیئربج  کنیا  مهد ، تراشب  ار  وت  هک  مدـیبلط  تصخر  دوخ 

، هّللا ّیبن  ای  هتاکرب  هّللا و  همحر  کیلع و  مالّسلا  تفگ : دیسر و  رد  لیئربج  هک  دوب  هدشن  مامت  کلم  نآ  نخـس  زونه  .وت  هب  تبـسن 
لیئربج نم  بیبح  يا  متفگ : دوب ، هتـشون  رون  زا  رطـس  ود  ریرح  نآ  رد  داد و  نم  تسد  هب  تشهب  ياـهریرح  زا  يدیفـس  ریرح  سپ 

، دیزگرب قلخ  عیمج  زا  ار  وت  دوب  علّطم  قلخ  لاوحا  رب  دوخ  ملع  هب  یلاعت  قح  نوچ  دّمحم  ای  تفگ : تسیچ ؟ اه  هتـشون  ریرح و  نیا 
، يداماد یبحاـصم و  يریزو و  يردارب و  وت  يارب  زا  دـیزگرب  قلخ  عیمج  ناـیم  زا  وت  زا  دـعب  و  داتـسرف ، دوخ  تلاـسر  هب  ار  وت  سپ 

.درک جیوزت  وا  هب  ار  همطاف  وت  رتخد  سپ 

هیلع بلاط  یبأ  نب  یلع  تبـسن  رد  وت  ّمع  رـسپ  ایند و  رد  وت  ردارب  دّـمحم  يا  تفگ : تسیک ؟ درم  نآ  لیئربج  نم  بیبح  يا  متفگ :
تخرد يوسب  و  تاّنج ، تاضور  دندیدرگ  نّیزم  سپ  .دیبای  تنیز  هک  اهتـشهب  يوسب  درک  یحو  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  مالّـسلا ،

اه و هّلح  راد  رب  هک  یبوط 
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، رومعملا تیب  دزن  مراهچ  نامـسآ  رد  دـنوش  عمتجم  هک  ار  هکئالم  درک  رما  یلاعت  قح  تشهب ، نایروح  دـندرک  تنیز  ار و  اـهرویز 
یلاـعت قح  تفر ، ـالاب  دوـب  مراـهچ  نامـسآ  ریز  رد  هک  یکلم  ره  و  دـمآ ، دورف  دوـب  مراـهچ  نامـسآ  يـالاب  رد  هک  یکلم  ره  سپ 

هیلع مدآ  ترـضح  هک  تسا  يربنم  نآ  و  رومعملا ، تیب  دزن  دـیامن  بصن  ار  تمارک  ربـنم  هک  درک  رما  ار  تشهب  راد  هنازخ  ناوضر 
هب درک  یحو  یلاعت  قح  سپ  رون ، زا  تسا  يربنم  نآ  و  هکئالم ، رب  درک  یم  ءامسا  ضرع  هک  يزور  رد  دناوخ  هبطخ  نآ  رب  مالّسلا 
وا وا و  دماحم  هب  دـنک  شیاتـس  ار  یلاعت  قح  و  دور ، الاب  ربنم  نآ  رب  هک  دـنیوگ  یم  لیحار  ار  وا  هک  بجح  هکئالم  زا  یکلم  يوس 
وا زا  رتوکین  رت و  نابز  شوخ  هکئالم  نایم  رد  تسوا ، راوازـس  هک  یئانث  ار  یلاعت  قح  دیوگ  انث  و  دنک ، دای  یگرزب  تلالج و  هب  ار 
زا حرف  يداش و  يادص  دوب ، وا  لالج  تمظع و  راوازس  هک  يدماحم  هب  درک  یلاعت  قح  شیاتس  دمح و  دمآرب ، ربنم  هب  سپ  .تسین 

.دندش داش  دنسرخ و  تاوامس  لها  عیمج  و  دمآرب ، اهنامسآ  هکئالم  عیمج 

زا دعب  تسا  یقاب  و  ناینیشیپ ، ّتیلّوا  زا  شیپ  تسا  لّوا  هک  تسازـس  ار  يدنوادخ  ساپـس  دمح و  دناوخ : ار  هبطخ  نیا  یتیاور  هب  و 
و دوخ ، يراگدرورپ  هب  ناگدننک  رارقا  زا  ار  ام  دینادرگ  و  نایناحور ، هکئالم  ار  ام  دـینادرگ  هک  ار  وا  منک  یم  دـمح  .نایملاع  يانف 
ار ام  و  اهبیع ، زا  دینادرگ  روتـسم  ناهانگ و  زا  دینادرگ  بوبحم  ار  ام  و  ناگدـننک ، رکـش  زا  تسا  هدرک  مامت  ام  رب  هک  یئاهتمعن  رب 
صرح و و  ار ، تاوهـش  رب  صرح  دـینادرگ  لیاز  اـم  زا  و  تاقدارـس ، يوس  هب  دـینادرگ  کـیدزن  و  تاوامـس ، رد  دـینادرگ  نکاـس 

دوخ ياهتمعن  هدنـشخب  و  تسا ، هدرک  نهپ  ار  دوخ  تمحر  هک  يدـنوادخ  نآ  .داد  رارق  دوخ  سیدـقت  حـیبست و  رد  ار  ام  شهاوخ 
وا رب  هک  اهارتفا  زا  دوخ  لالج  تمظع و  هب  تسا  رتدنلب  و  نیمز ، رد  ناکرـشم  دنهد  یم  تبـسن  وا  هب  هچنآ  زا  تسا  رت  لیلج  تسا ،

.نادحلم دندنب  یم 

دوخ زینک  يارب  ار  دوخ  هدیدنـسپ  هدنب  یمارگ و  هدیزگرب  راّبج  دنوادخ  درک  رایتخا  هک  یتسرد  هب  تفگ : دنچ  ینخـس  زا  دعب  سپ 
لها زا  يدرم  لبح  هب  ار  ربمغیپ  نآ  لبح  درک  دـنویپ  سپ  تسا ، نالـسرم  فرـشا  ناربمغیپ و  نیرتهب  رتخد  تسا و  نانز  نیرتهب  هک 

ّتلم نید و  يوس  هب  تسا  هدننک  تردابم  و  تسوا ، توعد  هدننک  قیدصت  و  تسوا ، بحاصم  هک  وا 
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.لوسر رتخد  لوتب و  همطاف  هب  تسا  هتفای  دنویپ  هک  یلع  وا ،

زینک مدرک  جـیوزت  نم  هک  یتسرد  هب  مدـنبب ، ار  ناشیا  حاکن  دـقع  درک  یحو  نم  هب  یلاـعت  قح  سپ  تفگ : لـیئربج  لّوا  تیاور  هب 
نآ رب  متفرگ  هاوگ  ار و  حاکن  دقع  متسب  سپ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  دوخ  هدنب  هب  ار  دّمحم  دوخ  بیبح  رتخد  همطاف  دوخ 
وت رب  ار  همان  نیا  هک  ارم  نم  راگدرورپ  درک  رما  هک  قیقحت  هب  تسا ، هدـش  هتـشون  ریرح  نیا  رد  اـهنآ  یهاوگ  و  ار ، ناـبّرقم  هکئـالم 

تفرگ هاوـگ  یلاـعت  قـح  نوـچ  هک  یتـسرد  هب  .مراپـسب  تشهب  راد  هنازخ  ناوـضر  هب  و  منک ، رهم  ار  نآ  کـشم  هب  و  مـنک ، ضرع 
راثن ناشیا  رب  و  دزیر ، ورف  للح  یلح و  زا  تسا  هتـشادرب  راب  هچنآ  هک  ار  یبوط  تخرد  درک  رما  همطاف ، هب  یلع  جیوزت  رب  ار  هکئالم 

رخافت و  ار ، راثن  نآ  دنتـسرف  یم  هیده  رگیدکی  يارب  نایروح  هک  یتسرد  هب  دندوبر ، ار  اهراثن  نآ  نیعلا  روح  هکئالم و  سپ  دـنک ،
.تمایق زور  ات  نآ  هب  دننک  یم 

قح هک  ار  ناشیا  یهد  تراشب  و  یلع ، هب  ار  همطاف  نیمز  رد  ینک  جیوزت  ار  وت  منک  رما  هک  تسا  هدرک  رما  ارم  یلاعت  قح  دّـمحم  ای 
.ترخآ ایند و  رد  تلیضف  بحاص  ّریخ  ّبیط  رهاط  بیجن  هزیکاپ  رسپ  ود  ناشیا  هب  درک  دهاوخ  تمارک  یلاعت 

يراج وت  باـب  رد  نم  هک  نادـب  يدز ، رد  رب  تسد  وت  هک  دوب  هتفرن  ـالاب  زونه  نم  دزن  زا  کـلم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  نسحلا  وبا  اـی 
همطاف مدرم  روضح  رد  و  دجسم ، يوس  هب  میآ  یم  وت  بقع  زا  نم  هک  ور  نوریب  نسحلا  وبا  يا  ار ، دوخ  راگدرورپ  رما  درک  مهاوخ 

اـیند و رد  ددرگ  وت  ناتـسود  هدـید  وت و  هدـید  ینـشور  ثعاـب  هچنآ  درک  مهاوخ  رکذ  وت  تلیـضف  زا  و  میاـمن ، یم  جـیوزت  وت  هب  ار 
.ترخآ

حرف و ارم  و  مدش ، دجـسم  هّجوتم  تعرـس  هب  هدمآ  نوریب  ترـضح  تمدـخ  زا  نم  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
.درک مناوت  یمن  فصو  هک  دوب  هداد  ور  يداش 

وا رب  هار  رس  دندیـشک ، یم  ار  ترـضح  نآ  ندمآ  نوریب  راظتنا  دندوب و  هداتـسرف  ناحتما  يارب  ار  ترـضح  نآ  رمع  رکب و  وبا  نوچ 
: دومرف ترضح  يراد ؟ ربخ  هچ  دندیسرپ : دنتفرگ و 

ار وا  نامسآ  رد  یلاعت  قح  هک  داد  ربخ  ارم  و  درک ، جیوزت  نم  هب  ار  همطاف  دوخ  رتخد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
روضح رد  هک  دیآ  یم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  کنیا  تسا ، هدومن  جیوزت  نم  هب 
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.دنک جیوزت  نم  هب  ار  همطاف  مدرم 

.دنتشگرب دجسم  هب  دندرک و  يدونشخ  راهظا  رهاظ  هب  دندینش  ار  ربخ  نیا  ناشیا  نوچ 

يداش راثآ  شکرابم  يور  زا  و  دش ، قحلم  ام  هب  ربمغیپ  هک  میدوب  هدیسرن  دجسم  نایم  هب  زونه  ام  دومرف : مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
دمح و تفر ، الاب  ربنم  هیاپ  کی  رب  دـندش  عمج  نوچ  .دـنوش  عمج  هک  ار  راصنا  رجاهم و  دـنک  ادـن  هک  دومرف  ار  لالب  و  دوب ، رهاظ 

هکئالم یلاعت  قح  هک  ارم  داد  ربخ  دـمآ و  نم  دزن  لیئربج  يدوز  نیا  رد  ناناملـسم  هورگ  يا  هک : دومرف  درک و  ادا  یلاعت  قح  يانث 
نب یلع  دوخ  هدـنب  هب  ار  لوسر  رتخد  همطاف  دوخ  زینک  درک  جـیوزت  هکنآ  رب  تفرگ  هاوگ  ار  همه  و  درک ، عمج  رومعملا  تیب  دزن  ار 

: هک دومرف  یلع  هب  تسـشن و  سپ  .نیا  رب  مریگ  یم  هاوگ  ار  امـش  و  منک ، جیوزت  وا  هب  نیمز  رد  ار  همطاف  درک  رما  ارم  و  بلاط ، یبأ 
رد يا  هبطخ  تساـخرب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ  دوخ ، يارب  ار  همطاـف  نک  يراگتـساوخ  زیخرب و  نسحلا  وبا  يا 

.درک ادا  تغالب  تحاصف و  تیاهن 

ادـخ ّتینادـحو  هب  مهد  یم  یهاوگ  و  وا ، ياـهناسحا  اـهتمعن و  رکـش  يارب  ار  ادـخ  منک  یم  دـمح  تسا : نیا  هبطخ  نآ  زا  یـضعب 
هک دینادب  دوش ، وا  تلزنم  دیزم  بجوم  هک  یتاولص  وا  لآ  دّمحم و  رب  متسرف  یم  تاولـص  و  ددرگ ، وا  ياضر  بجوم  هک  یتداهش 

اـضق و هب  اـم  عمجم  سلجم و  نیا  و  ار ، نآ  تسا  هدیدنـسپ  نآ و  هب  تسا  هدرک  رما  یلاـعت  قح  هک  تسا  یئاـهزیچ  هلمج  زا  حاـکن 
، ار همطاف  دوخ  رتخد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نم  هب  درک  جیوزت  هک  قیقحت  هب  تسا ، هدیدرگ  ّبترم  یلاعت  قح  ردق 

هاوگ دیـسرپب و  وا  زا  سپ  نیا ، هب  مدش  یـضار  نم  و  دینادرگ - مهرد  دـصناپ  رگید : یتیاور  هب  دـینادرگ - نم  هرز  نیا  ار  وا  رهم  و 
.دیوش

؟ هّللا لوسر  ای  وا  هب  ار  همطاف  يدرک  جیوزت  ایآ  هک : دندیسرپ  ترضح  زا  ناناملسم  سپ 

هّللا یّلـص  لوسر  ترـضح  دنک ، عمج  ار  ناشیا  لمـش  ناشیا و  يارب  دهد  تکرب  ادخ  هک : دـنتفگ  ناناملـسم  یلب ، دومرف : ترـضح 
«. 1  » تشگرب دوخ  جاوزا  هناخ  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و 

نوچ هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  یسوط  خیش 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 218 

http://www.ghaemiyeh.com


209 ص :

ببـس هک : دیـسرپ  تسیرگ ، یم  وا  دمآ  یم  همطاف  دزن  هب  درک ، جـیوزت  یلع  هب  ار  همطاف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
و مدرک ، یم  جـیوزت  وا  هب  ار  وت  هنیآره  دوب  یم  یـسک  رتهب  وا  زا  نم  تیب  لها  نایم  رد  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تسیچ ؟ وت  هیرگ 

نیمز نامـسآ و  هک  ماداـم  دـینادرگ  وت  رهم  ار  سمخ  و  درک ، جـیوزت  وا  هب  ار  وت  یلاـعت  قح  نکیل  مدرکن و  جـیوزت  وا  هب  ار  وت  نم 
.تسا یقاب 

ار هرز  زیخرب و  یلع  ای  هک : دومرف  ارم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
ترضح نآ  متخیر ، ترضح  نآ  نماد  رد  ار  اهرز  مدروآ ، ترـضح  نآ  تمدخ  هب  متفرگ ، ار  نآ  تمیق  متـساخرب و  سپ  شورفب ،

يوب همطاف  يارب  زا  تفگ : داد و  وا  هب  دیبلط  ار  لالب  تفرگ  رز  نآ  زا  فک  کی  سپ  متفگن ، زین  نم  تسا  دـنچ  هک  دیـسرپن  نم  زا 
رد ار  وا  هچنآ  ریگب  همطاـف  يارب  زا  رازاـب و  هب  ورب  هک : دومرف  داد  رکب  وبأ  هب  تفرگرب و  مهارد  نآ  زا  فـک  ود  سپ  ریگب ، یـشوخ 

کی ره  سپ  .دندمآ  رد  رازاب  هب  یگمه  داتـسرف ، وا  یپ  زا  ار  هباحـص  زا  یعمج  رـسای و  نب  راّمع  تیبلا ، ثاثا  هماج و  زا  تسا  راک 
.دندیرخ یم  وا  تحلصم  هب  دندومن و  یم  رکب  وبأ  هب  دندرک ، یم  رایتخا  هک  ار  يزیچ  ناشیا  زا 

امرخ فیل  زا  ار  شنایم  هک  یـسرک  و  يربیخ ، هایـس  يا  هفیطق  و  مهرد ، راهچ  هب  يا  هعنقم  و  مهرد ، تفه  هب  دـندیرخ  ینهاریپ  سپ 
راهچ و  مشپ ، زا  رپ  رگید  دـندوب و  هدرک  رپ  امرخ  فیل  زا  ار  یکی  نایم  هک  يرـصم  ياه  هماج  زا  دـنتفرگ  یلاهن  ود  و  دـندوب ، هتفاب 

، یئایسآ تسد  و  يرجه ، ریـصح  و  مشپ ، زا  يا  هدرپ  و  دندوب ، هدرک  رپ  رخذا  فلع  زا  ار  شنایم  هک  فئاط  تسوپ  زا  دنتفرگ  شلاب 
، هدودنا ریق  هب  يا  هرهطم  و  بآ ، يارب  زا  یکشم  و  ریـش ، يارب  یبوچ  هساک  تسوپ ، زا  ندروخ  بآ  يارب  یفرظ  و  يرـصم ، هیداب  و 

.لافس زا  اه  هزوک  و  يزبس ، يوبس  و 

یّلص لوسر  ترضح  تمدخ  هب  دنتشادرب  ار  یضعب  هباحص  زا  کی  ره  تشادرب و  رکب  وبأ  ار  یضعب  دندیرخ ، ار  بابـسا  همه  نوچ 
كرابم ادنوادخ  دومرف : یم  دومن و  یم  هظحالم  تفرگ و  یم  تسد  هب  ار  اهنآ  زا  کی  ره  ترضح  دندروآ ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
: دومرف درک و  دنلب  نامسآ  بناج  هب  رس  و  تخیر ، شکرابم  هدید  زا  بآ  رگید : تیاور  هب  .نم و  تیب  لها  رب  ار  نیا  نادرگ 

.تسا لافس  ناشیا  ياهفرظ  رتشیب  هک  یهورگ  يارب  هد  تکرب  ادنوادخ 
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رد زامن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  اب  هک  مدنام  هام  کی  نیا  زا  دعب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
لوسر ترـضح  نانز  سپ  متخاس ، یمن  روکذـم  يزیچ  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  رما  زا  و  متـشگ ، یمرب  هناـخ  هب  مدرازگ و  یم  دجـسم 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  اب  وت  تجوازم  باب  رد  ام  هک  یهاوخ  یمن  ایآ  هک : دنتفگ  نم  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
ای تفگ : نمیا  ّما  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  دنتفر  ناشیا  سپ  دیئوگب ، متفگ : میئوگب ؟ ینخـس  مّلس 
یم ار  دوخ  هجوز  یلع  هک  یتسرد  هب  مالّسلا ، اهیلع  همطاف  فافز  هب  دش  یم  نشور  وا  هدید  هنیآره  دوب  یم  هجیدخ  رگا  هّللا  لوسر 
.رما نیا  هب  نادرگ  نشور  ار  ام  هدید  و  راوگرزب ، ود  نیا  هنایم  نک  عمج  و  شرهوش ، هب  ار  همطاف  هدید  نادرگ  نشور  سپ  دـهاوخ ،

ترـضح .میوا  بلط  رظتنم  نم  دبلط ؟ یمن  نم  زا  ار  دوخ  هجوز  ارچ  یلع  هک : دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
زا تسیک  هک : دومرف  نانز  بناج  هب  درک  يور  سپ  دـش ، نم  عناـم  اـیح  هّللا  لوسر  اـی  متفگ : هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

رسپ رتخد و  يارب  دینک  اّیهم  هک : دومرف  ترضح  دنرضاح ، نالف  نالف و  بنیز و  مرضاح و  نم  تفگ : هملـس  ّما  اجنیا ؟ رد  نم  نانز 
، نک اّیهم  ار  دوخ  هرجح  هک : دومرف  ترـضح  هّللا ؟ لوسر  ای  هرجح  مادک  هک : تفگ  هملـس  ّما  نم ، ياه  هرجح  زا  يا  هرجح  نم  ّمع 

.دنروآ لمع  هب  تسا  راک  رد  ار  وا  هچنآ  و  دننک ، تنیز  ار  همطاف  هک  دومرف  رما  ار  دوخ  نانز  و 

يا هشیش  سپ  یلب ، تفگ : یشاب ؟ هدرک  هریخذ  دوخ  يارب  زا  هک  تسه  یـشوخ  يوب  وت  دزن  ایآ  مدیـسرپ  همطاف  زا  تفگ : هملـس  ّما 
هدرکن مامـشتسا  یـشوخ  يوب  نینچ  زگره  هک  مدرک  مامـشتسا  یـشوخ  يوب  نم  تخیر ، نم  فک  رد  يردـق  هشیـش  نآ  زا  دروآ و 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مردپ  تمدخ  هب  یبلک  هیحد  تفگ : تساجک ؟ زا  شوخ  يوب  نیا  مدیـسرپ : همطاف  زا  سپ  .مدوب 
رب هیحد  متخادـنا و  یم  شلاب  وا  يارب  زا  نم  زادـنیب ، دوخ  ّمع  يارب  زا  یـشلاب و  رواـیب  همطاـف  يا  دومرف : یم  مردـپ  دـمآ ، یم  مّلس 

.منک عمج  ار  اهنآ  هک  درک  یم  رما  ارم  ترضح  تخیر ، یم  يزیچ  وا  ياه  هماج  نایم  زا  تساوخ  یمرب  نوچ  تسـشن ، یم  وا  يور 
وا هک : دومرف  ترضح  نآ ، ببس  زا  دیسرپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ 

.تخیر یم  لیئربج  ياهلاب  نایم  زا  هک  تسا  يربنع  نیا  و  دمآ ، یم  هیحد  تروص  هب  هک  دوب  لیئربج 

هملس ّما  دندوب ، هدیدن  رطع  نآ  هب  یبالگ  زگره  هک  دروآ  زین  یبالگ  همطاف  رگید : یتیاور  هب 
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یم هلولیق  نم  دزن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نوچ  تفگ : همطاف  ترضح  يدروآ ؟ اجک  زا  ار  بالگ  نیا  دیـسرپ :
.تسا ترضح  نآ  قرع  زا  بالگ  نیا  مدرک ، یم  هشیش  نیا  رد  متفرگ و  یم  ار  ترضح  نآ  قرع  درک ،

يارب زا  زاسب  یلع  ای  تفگ : ارم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ 
متفرگ و ار  نغور  امرخ و  سپ  .روایب  وت  ار  نغور  امرخ و  و  میروآ ، یم  ام  ار  نان  تشوگ و  هک : دومرف  و  یئوکین ، ماعط  دوخ  لـها 
ار امرخ  دوخ  تکرب  اب  تسد  هب  درک و  الاب  دوخ  كرابم  ياهتسد  زا  ار  هماج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  مدروآ ،

.درک اّیهم  ام  يارب  زا  يرایسب  نان  و  داتسرف ، یهبرف  دنفسوگ  ام  يارب  زا  و  تخاس ، یم  لاگنچ  تسکش و  یم  نغور  نایم  رد 

.نک بلط  یهاوخ  یم  ار  هک  ره  ورب  یلع  ای  هک : دومرف  دش  اّیهم  اهماعط  نوچ 

رب سپ  مراذگب ، ار  یـضعب  مبلطب و  ار  یـضعب  هک  ارم  دـش  عنام  ایح  و  متفای ، ولمم  هباحـص  زا  ار  دجـسم  مدـمآ ، رد  دجـسم  هب  نوچ 
نم و  دندش ، هناخ  هّجوتم  دنتـساخرب و  دجـسم  لها  عیمج  سپ  .همطاف  ترـضح  همیلو  يوسب  دیئایب  هک : مدرک  ادن  مدمآرب و  يدنلب 

: هک دومرف  درک ، هدهاشم  ار  تلاح  نآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نوچ  .ماعط  یمک  مدرم و  يرایسب  زا  مدرک  مرش 
ياعد تکرب  زا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ  دهدب ، تکرب  ار  ماعط  نیا  یلاعت  قح  هک  درک  مهاوخ  اعد  نم 
ناشیا دنتـشگرب ، ریـس  دـندرک و  تکرب  هب  اعد  ام  يارب  زا  و  دـندیماشآ ، بآ  زا  دـندروخ و  ماـعط  نآ  زا  هباحـص  همه  ترـضح  نآ 

.دشن مک  چیه  ماعط  نآ  زا  و  دندوب ، سک  رازه  راهچ  زا  هدایز 

دیبلط هساک  سپ  داتسرف ، دوخ  نانز  هناخ  هب  هدرک  رپ  ار  اه  هساک  دندروآ  نوچ  دیروایب ، اه  هساک  هک : دومرف  تلاسر  ترـضح  سپ 
.تسوا رهوش  همطاف و  زا  نیا  دومرف : درک و  ماعط  زا  رپ 

ار همطاف  هملس  ّما  سپ  ار ، همطاف  روایب  تفگ : ار  هملـس  ّما  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  درک ، بورغ  باتفآ  نوچ 
لوسر ترضح  .دمآ  رد  رس  هب  مرش  تیاغ  زا  و  دیکچ ، یم  ترـضح  نآ  زا  ایح  قرع  و  دیـشک ، یم  نیمز  رب  ار  دوخ  ناماد  دروآ و 

.ترخآ ایند و  رد  دراد  هاگن  شزغل  زا  ار  وت  یلاعت  قح  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
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ار شلامج  دیشروخ  بلاط  یبأ  نب  یلع  هکنآ  ات  تشادرب  شرّونم  يور  زا  ار  باقن  ترضح  داتـسیا ، ترـضح  يور  شیپ  رد  نوچ 
ای وت ، اب  ار  ادخ  لوسر  رتخد  تلـصاوم  دنادرگ  كرابم  ادخ  دومرف : داد و  یلع  تسد  هب  تفرگ  ار  همطاف  تسد  سپ  درک ، هدهاشم 

يوس هب  نم  ات  دـینکم  يراک  و  دوخ ، لزنم  يوس  هب  دـیورب  یلع ، تسا  يرهوش  وکین  همطاف  ای  و  همطاـف ، تسا  يا  هجوز  وکین  یلع 
.میایب امش 

کی رد  دوخ  مدیناشن و  هّفص  بناج  کی  رد  ار  همطاف  و  مدرب ، هناخ  هب  متفرگ  ار  همطاف  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
؟ اجنیا رد  تسیک  دومرف : دروآ و  فیرشت  ترضح  نآ  سپ  .میدوب  هدنکفا  ریز  هب  رس  یگدنمرـش  زا  کی  ره  متـسشن ، رگید  بناج 

يولهپ رد  ار  همطاف  دـش و  لخاد  ترـضح  سپ  هدـنوش ، لخاد  يا  هدـننک و  ترایز  يا  وت  هب  ابحرم  هّللا  لوسر  ای  وش  لخاد  متفگ :
.روایب یبآ  همطاف  يا  دومرف : دیناشن و  دوخ 

درک دوخ  كرابم  ناهد  رد  بآ  نآ  زا  يا  هعرج  ترضح  سپ  دروآ ، ترـضح  نآ  دزن  هب  درک  بآ  زا  رپ  ار  هساک  تساخرب  همطاف 
يردق و  نک ، نم  بناج  هب  ور  دومرف : تخیر و  همطاف  رس  رب  بآ  نآ  زا  يردق  سپ  تخیر ، فرظ  نآ  رد  زاب  دومرف و  هضمـضم  و 

نآ فتک  ود  ناـیم  رد  بآ  نآ  زا  يردـق  و  نک ، نم  بناـج  هب  ار  دوخ  تشپ  دومرف : سپ  دیـشاپ ، شیاهناتـسپ  ناـیم  رد  بآ  نآ  زا 
تسا و نم  ردارب  نیا  ادنوادخ  نم ، يوس  هب  تسا  قلخ  نیرتبوبحم  تسا و  نم  رتخد  نیا  ادنوادخ  هک : دومرف  سپ  دیشاپ ، ترـضح 
وا يارب  ار  وا  لها  و  نادرگ ، دوخ  رادرب  نامرف  هدـننک و  تعاـطا  نادرگ و  دوخ  ّیلو  ار  وا  ادـنوادخ  نم ، دزن  تسا  قلخ  نیرتبوبحم 
داب امـش  رب  ادخ  تاکرب  ادخ و  تمحر  و  وت ، يارب  دهد  تکرب  ادخ  دوخ  لها  هب  وش  کیدزن  یلع  يا  دومرف : سپ  نادرگ ، كرابم 

«. 1  » تسا راوگرزب  تسا و  دمح  ّقحتسم  ادخ  هک  یتسرد  هب  تیب ، لها  يا 

دزن هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  فاـفز  بش  رد  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رگید : ربتعم  تیاور  رد 
اب مور  یم  وگب : ادخ و  مان  هب  زیخرب  دومرف : تفرگ  ارم  تسد  دمآ و  نم 
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دزن هب  دروآ  ارم  سپ  .ادـخ  رب  مدرک  لّـکوت  ادـخ ، هب  رگم  روما  رد  تسین  یتّوق  و  دوش ، یم  عـقاو  دـهاوخ  ادـخ  هچنآ  ادـخ ، تکرب 
زا و  ناشیا ، نادنزرف  رد  هد  تکرب  ار و  ناشیا  راد  تسود  وت  سپ  نم ، يوسب  دنقلخ  ّبحا  ود  ره  نیا  ایادخ  تفگ : دیناشن و  همطاف 

«. 1  » میجر ناطیش  ّرش  زا  ار  ناشیا  ّتیرذ  وت و  هب  ار  ناشیا  مهد  یم  هانپ  و  نک ، رّرقم  ناشیا  رب  یظفاح  دوخ  بناج 

هیلع و هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  نوچ  هک : دنا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  هّماع  هّصاخ و  هربتعم  بتک  رد 
همطاف رما  زا  مدرک و  ربص  هام  کی  نآ  زا  دعب  و  دومن ، جیوزت  نم  هب  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هباحـص ، عمجم  رد  مّلـس  هلآ و 

هب ترضح  نآ  اب  هاگره  نکیل  و  ترضح ، نآ  مرش  زا  مدرکن  رکذ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  تمدخ  رد  يزیچ 
نانز نیرتهب  وت  هب  مدرک  جیوزت  هک  نسحلا  وبا  يا  شاب  داش  وت ، هجوز  تسا  وکین  هچ  نسحلا  وبا  يا  دومرف : یم  متسشن  یم  تولخ 

.ار نایملاع 

چیه هب  ردارب  يا  تفگ : و  لیقع - رفعج و  رگید  تیاور  هب  بلاط - یبأ  نب  لیقع  مردارب  دـمآ  نم  دزن  هب  تشذـگ ، هاـم  کـی  نوچ 
لاؤس ترـضح  نآ  زا  ارچ  ردارب  يا  دّمحم ، رتخد  همطاف  اب  وت  جیوزت  زا  دیـسر  مه  هب  ارم  هک  يداش  دننام  مدـشن  داش  ردـق  نآ  زیچ 

زین نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  امـش ؟ فافز  هب  ددرگ  نشور  ام  هدید  دنک و  اطع  وت  هب  ار  همطاف  هک  ینک  یمن 
.منک راهظا  ادخ  لوسر  تمدخ  رد  ار  ینعم  نیا  هک  تسا  عنام  ایح  نکیل  مهاوخ و  یم 

نیا رد  هک  دـیراذگب  تفگ : نمیا  ّما  میدرک ، تاقالم  ار  نمیا  ّما  هار  ياـنثا  رد  درب ، دوخ  اـب  تشادرب و  داد  دـنگوس  ارم  لـیقع  سپ 
باب نیا  رد  وا  اب  هملس و  ّما  دزن  هب  تشگرب  نمیا  ّما  سپ  تسا ، عفنا  باب  نیا  رد  نانز  نخس  هک  میوگب  نخـس  ترـضح  اب  نم  باب 

رد مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  دنتفر  همه  دـیبلط و  ار  ترـضح  نانز  ریاس  هملـس  ّما  و  درک ، تحلـصم 
رگا هک  میا  هدـش  عـمج  يرما  يارب  هک : دـندرک  ضرع  ترـضح  نآ  تمدـخ  هـب  و  دوـب ، هشیاـع  هرجح  رد  ترـضح  نآ  هـک  یتـقو 

.دیدرگ یم  نشور  نآ  هب  شا  هدید  هنیآره  دوب  یم  تایح  رد  هجیدخ 
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همه هک  یتقو  درک  قیدصت  ارم  تساجک ؟ هجیدخ  لثم  دومرف : دش و  نایرگ  ادخ  لوسر  مدرب ، ار  هجیدخ  مان  نوچ  تفگ : هملـس  ّما 
مهد تراشب  هک  درک  رما  ارم  یلاعت  قح  دوخ ، لام  هب  ارم  درک  تنواعم  ادـخ و  نید  رب  درک  يرای  ارم  و  دـندرک ، بیذـکت  ارم  مدرم 

.دشاب یمن  تّقشم  بعت و  هناخ  نآ  رد  هک  تسا  هدرک  انب  دّرمز  تابصق  زا  تشهب  رد  يا  هناخ  یلاعت  قح  هک  ار  هجیدخ 

وا و  تسا ، قح  همه  ینک  نایب  هجیدخ  لئاضف  رد  هچ  ره  هّللا ، لوسر  ای  داب  وت  يادف  ام  ناردام  ناردـپ و  میتفگ : ام  تفگ : هملـس  ّما 
هب ار و  دوخ  ياـهتمعن  وا  رب  دـینادرگ  اراوگ  ادـخ  هدیـسر ، یلاـعت  قح  ياـهتمارک  هب  هدـیدرگ و  لـصاو  دوخ  راـگدرورپ  تمحر  هب 

دهاوخ یم  بلاط  یبأ  نب  یلع  بسن  رد  وت  ّمع  رـسپ  ایند و  رد  وت  ردارب  کنیا  دـهد ، ّتیعمج  تشهب  رد  وا  ام و  ناـیم  دوخ  تمحر 
.یئامن میلست  وا  هب  ار  همطاف  وا  هجوز  هک 

نمیا ّما  هّللا ، لوسر  اـی  ار  وا  تسا  عناـم  اـیح  تفگ : هملـس  ّما  درکن ؟ لاؤس  نم  زا  دوخ  ارچ  یلع  هملـس  ّما  يا  دوـمرف : ادـخ  لوـسر 
: دومرف مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  سپ  زاس ، رضاح  ار  یلع  ورب و  تفگ : نم  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تفگ :
هب رس  مرش  زا  متسشن ، ترضح  نآ  تمدخ  رد  نم  دنتساخرب و  ادخ  لوسر  نانز  متفر ، ترـضح  تمدخ  هب  دیبلط  ارم  نمیا  ّما  نوچ 

یلب متفگ : مدنکفا و  ریز  هب  رس  مرـش  زا  نم  سپ  میامن ؟ میلـست  وت  هب  ار  وت  هجوز  یهاوخ  یم  دومرف : ادخ  لوسر  سپ  مدنکفا ، ریز 
.منک یم  میلست  وت  هب  ار  همطاف  هّللا  ءاش  نا  بش  ادرف  ای  بشما  دومرف : ادخ  لوسر  مردام ، ردپ و  دوش  وت  يادف 

ار وا  دننک و  تنیز  ار  همطاف  هک  دومرف  رما  دـیبلط  ار  دوخ  نانز  ادـخ  لوسر  و  مدـمآ ، نوریب  داش  ترـضح  نآ  تمدـخ  زا  نم  سپ 
ای دومرف : داد  نم  هب  تفرگ و  مهرد  هد  دوب  هدرپس  هملس  ّما  هب  هک  هرز  تمیق  زا  دننک و  شرف  وا  يارب  يا  هرجح  دننادرگ و  وبـشوخ 
زا يا  هرفس  هدز  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  ترـضح  هدروآ و  ترـضح  تمدخ  هب  مدیرخ و  سپ  رخب ، کشک  نغور و  امرخ و  یلع 

یلع ای  دومرف : سپ  تخاس ، یلاگنچ  هکنآ  ات  درک  یم  جوزمم  کشک  اب  ار  نغور  اـمرخ و  دوخ  كراـبم  تسد  هب  دـیبلط و  تسوپ 
.بلطب یهاوخ  یم  ار  هک  ره 

متفگ دندوب  دجسم  رد  همه  ترضح  نآ  باحصا  هک  یتقو  رد  مدمآ  دجسم  يوس  هب  سپ 
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نآ تمدخ  متـشگرب  نم  دندش ، ترـضح  نآ  هناخ  هّجوتم  دنتـساخرب و  همه  سپ  دیئایب ، تسا  هدیبلط  ار  امـش  لوسر  ترـضح  هک :
ماعط روایب  سک  هد  سک  هد  دومرف : دنکفا و  هرفـس  يور  رب  یلامتـسد  ترـضح  سپ  دـندمآ ، يرایـسب  تعامج  متفگ : ترـضح و 
هکنآ ات  دـش ، یمن  مک  چـیه  ماعط  زا  دـنتفر و  یم  نوریب  دـندروخ و  یم  دـندمآ و  یم  وحن  نیا  هب  ناـشیا  دـنور ، نوریب  دـنروخب و 

.ترضح نآ  تکرب  هب  دندرک  لوانت  ماعط  نآ  زا  نز  درم و  دصتفه 

اهناتسلخن و زا  و  نآ ، فارطا  هنیدم و  لها  عیمج  هب  دیسر  ترضح  نآ  زاجعا  هب  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  يادن  رگید : تیاور  هب  و 
، دندش ریس  دندروخ و  ماعط  نآ  زا  همه  دندنکفا ، دجـسم  رد  اهعطن  ناشیا  يارب  و  دندش ، ترـضح  نآ  هناخ  هّجوتم  دوخ  ياهتعارز 

.دش یمن  مک  يزیچ  دندروخ و  یم  ماعط  نآ  زا  دندمآ و  یم  زور  هس  ات  دوب ، سک  رازه  راهچ  زا  شیب  ناشیا  ددع  و 

تفرگ و دوخ  تسار  تسد  هب  ار  یلع  دیبلط ، ار  همطاف  یلع و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  سپ  هک : تفگ  هملس  ّما 
درک میلست  یلع  هب  ار  وا  دیسوب و  ار  دوخ  هدید  رون  نآ  هدید  ود  نایم  و  دینابسچ ، دوخ  هنیـس  هب  ار  ود  ره  پچ و  تسد  هب  ار  همطاف 

ار ناشیا  تساخرب و  سپ  وت ، رهوش  تسا  يرهوش  وکین  دومرف : درک و  همطاـف  هب  ور  سپ  وت ، نز  تسا  ینز  وکین  یلع  اـی  تفگ : و 
هب تفرگ  ار  رد  رکیپ  ود  دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  و  دـندوب ، هدرک  اّیهم  ناـشیا  يارب  زا  هک  درک  يا  هناـخ  لـخاد  هکنآ  اـت  درب  دوخ  اـب 
رای امـش  اب  هک  ره  اب  مرای  نم  دـنادرگ ، هزیکاپ  كاپ و  ار  امـش  لسن  دـنادرگ و  رّهطم  ار  امـش  ادـخ  دومرف : دوخ و  كرابم  ياهتـسد 

.منادرگ یم  امش  رب  دوخ  هفیلخ  ار  ادخ  مراپس و  یم  ادخ  هب  ار  امش  تسا ، گنج  رد  امش  اب  هک  ره  اب  مگنج  تسا و 

فرـش تداعـس و  نامـسآ  مجن  ود  هب  ابحرم  دندرک ، تاقالم  رگیدکی  اب  هک  ملع  يایرد  ود  هب  ابحرم  هک : دومرف  رگید  تیاور  هب  و 
تساوخ دش  مراهچ  زور  حبص  نوچ  دماین ، ام  دزن  هب  لوسر  ترضح  زور  هس  دومرف : ریما  ترضح  دندیدرگ ، نرتقم  رگیدکی  اب  هک 

: هک دومرف  وا  هب  تسا  هداتسیا  ام  هرجح  نوریب  رد  هک  دید  ار  سیمع  تنب  ءامسا  دیایب ، ام  دزن  هب  هک 

هناخ هب  هک  ار  سورع  داـب ، وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  تفگ : ءامـسا  تسه ؟ هرجح  نیا  رد  هناـگیب  درم  يا و  هداتـسیا  اـجنیا  هچ  يارب 
، ما هداتـسیا  ترـضح  نآ  تمدـخ  يارب  زا  نم  دـیامن ، ماـیق  وا  تامدـخ  هب  دـشاب و  وا  دزن  هک  ینز  زا  تسا  راـچان  دـنرب  یم  رهوـش 

يا دومرف : ترضح 
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.دروآرب ار  وت  ترخآ  ایند و  جیاوح  یلاعت  قح  ءامسا 

میدینـش ار  ترـضح  نخـس  نوچ  میدوب ، هدـیباوخ  اـبع  ریز  رد  همطاـف  نم و  دوب ، درـس  رایـسب  دادـماب  نآ  هک : دومرف  ریما  ترـضح 
يوسب مدرگرب  نم  اـت  دـینکم  تکرح  دوخ  ياـج  زا  هک  امـش  رب  نم  ّقح  هب  هک  داد  دـنگوس  ار  اـم  ترـضح  میزیخرب ، هک  میتساوخ 

.درک لخاد  ام  نایم  رد  ار  دوخ  ياهاپ  تسشن و  ام  رس  کیدزن  دمآ و  ام  نیلاب  رب  ترضح  ات  میدنام  دوخ  لاح  رب  سپ  امش ،

شکرابم ياهاپ  و  دینابسچ ، دوخ  هنیس  هب  تفرگ و  ار  شپچ  ياپ  همطاف  مدینابسچ ، دوخ  هنیس  هب  متفرگ و  ار  شتـسار  ياپ  نم  سپ 
كرابم ناهد  بآ  هبترم  هس  مدروآ  ار  هزوک  نوچ  روایب ، یبآ  هزوک  یلع  ای  دومرف : دش  مرگ  شکرابم  ياهاپ  نوچ  .میدرک  مرگ  ار 

نوـچ .راذـگب  هزوـک  هت  رد  یکدـنا  روـخب و  بآ  نیا  زا  یلع  اـی  دوـمرف : دـناوخ و  نآ  رب  نآرق  زا  دـنچ  يا  هیآ  تخادـنا و  نآ  رد 
وت دنادرگ  كاپ  نسحلا و  وبا  ای  دنادرگ  رود  وت  زا  ار  يدب  ره  یلاعت  قح  هک : دومرف  تخیر و  نم  هنیـس  رـس و  رد  ار  یقاب  مدیماشآ 
نآ رد  ار  دوخ  كرابم  ناهد  بآ  هبترم  هس  زاـب  مدروآ  نوچ  رواـیب ، هزاـت  یبآ  دومرف : و  یندـینادرگ ، كاـپ  اـهبیع  ناـهانگ و  زا  ار 

ار بآ  هدنامیقاب  سپ  راذگب ، شهت  رد  یکدنا  ماشایب و  دومرف : داد و  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هب  دـناوخ و  نآ  رب  نآرق  تایآ  تخیر و 
و یندینادرگ ، كاپ  اهبیع  ناهانگ و  زا  ار  وت  دنادرگ  كاپ  دنادرگ و  رود  وت  زا  ار  يدب  ره  ادخ  دومرف : تخیر و  شا  هنیس  رس و  رب 

همطاف یتفای ؟ هنوگچ  ار  دوخ  رهوش  و  رتخد ؟ يا  يراد  لاح  هچ  هک : دیـسرپ  وا  زا  درک ، تولخ  همطاف  اـب  درک و  نوریب  هناـخ  زا  ارم 
وت مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  دنتفگ : دندمآ و  نم  دزن  هب  شیرق  نانز  نکیل  تسا و  يرهوش  وکین  ردپ  يا  تفگ :
هب دنتـسین ، ناشیرپ  وت  رهوش  وت و  ردـپ  رتخد  يا  دومرف : ترـضح  درادـن ، یلام  تسا و  ناشیرپ  هک  يدرم  هب  تسا  هدرک  جـیوزت  ار 

ردپ هچنآ  ینادب  رگا  رتخد  يا  مدرک ، ترخآ  باوث  رایتخا  و  متـساوخن ، نم  ار و  نیمز  ياه  هنیزخ  نم  رب  دندرک  ضرع  هک  قیقحت 
هب ار  وت  مدرکن و  ریـصقت  وت  یهاوخ  ریخ  رد  هک  رتخد  يا  دنگوس  ادخ  هب  دوب ، دهاوخن  يردق  وت  رظن  رد  ار  ایند  هنیآره  دناد  یم  وت 
يا تسا ، رتـگرزب  همه  زا  شملح  تسا و  رتـشیب  همه  زا  شملع  تسا و  رتـشیپ  سک  همه  زا  شمالـسا  هـک  ما  هدرک  جـیوزت  یـسک 

زا یلاعت  قح  رتخد 
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وکین رتـخد  يا  وـت ، رهوـش  ار  يرگید  تسا و  هدـینادرگ  وـت  ردـپ  ار  یکی  تسا  هدرک  راـیتخا  ار  سک  ود  نـیمز  لـها  عـیمج  ناـیم 
.رادم اور  ار  وا  تفلاخم  يرما  چیه  رد  وت ، رهوش  تسا  يرهوش 

هب دوخ ، هجوز  اب  نک  ینابرهم  وش و  دوخ  هناخ  لخاد  دومرف : سپ  هّللا ، لوسر  اـی  کـیّبل  متفگ : دـیبلط ، ارم  دز  ادـص  ترـضح  سپ 
یم داـش  ارم  دـنادرگ  داـش  ار  وا  هچ  ره  و  دروآ ، یم  درد  هب  ارم  دروآ  درد  هب  ار  وا  هچ  ره  تسا ، نم  نـت  هراـپ  همطاـف  هـک  یتـسرد 

.امش رب  منادرگ  یم  دوخ  هفیلخ  ار  ادخ  مراپس و  یم  ادخ  هب  ار  امش  دنادرگ ،

هک يرما  زگره  و  مدرواین ، بضغ  هب  ار  وا  زگره  تفر  ایند  زا  همطاف  ات  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپ 
یم رظن  وا  هب  هک  هاگره  و  درکن ، نم  ینامرفان  يرما  چـیه  رد  درواـین و  بضغ  هب  ارم  وا  زگره  و  مدرواـین ، اـجب  دوب  نارگ  وا  عبط  رب 

.تفر یم  نوریب  نم  هنیس  زا  اهملا  اهمغ و  عیمج  مدرک 

ردپ يا  تفگ : همطاف  دور ، نوریب  هک  تساخرب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نوچ  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
یمن همطاف  يا  دومرف : هناخ ، روما  رد  دنک  يرای  ارم  دنک و  تمدـخ  ارم  هک  ریگب  نم  يارب  یمداخ  مرادـن ، هناخ  تمدـخ  تقاط  نم 

؟ دشاب رتهب  مداخ  زا  هک  يزیچ  یهاوخ 

زور ره  دومرف : ترـضح  مداخ ، زا  تسا  رتهب  هچنآ  مهاوخ  یم  ردـپ  يا  تفگ : همطاـف  یلب ، وگب  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
نابز و رد  تسا  حیبست  دص  نیا  هک  وگب ، ربکا  هّللا  هبترم  راهچ  یـس و  هّلل و  دمحلا  هبترم  هس  یـس و  هّللا و  ناحبـس  هبترم  هس  یس و 

وت ترخآ  ایند و  روما  دنک  یم  تیافک  یلاعت  قح  یئوگ ، زور  ره  حبص  رد  ار  حیبست  نیا  رگا  همطاف  يا  .نازیم  رد  دراد  باوث  رازه 
«. 1  » ار

یلاعت قح  هک : دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا 
نابّرقم هکئالم  وا  جیوزت  رب  تفرگ  هاوگ  و  درک ، جیوزت  وا  هب  ارم  رتخد  نامـسآ  تفه  يالاب  رد  تخادنا و  يردارب  یلع  نم و  هنایم 

نم نمشد  وا  نمشد  تسا و  نم  تسود  وا  تسود  و  میوا ، زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  سپ  دینادرگ ، نم  هفیلخ  یصو و  ار  وا  و  ار ،
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«. 1  » وا ّتبحم  هب  یلاعت  قح  يوسب  دنیوج  یم  بّرقت  هکئالم  هک  یتسرد  هب  تسا ،

هّللا یّلص  تلاسر  ترـضح  تمدخ  هب  نمیا  ّما  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا  و 
یـسورع هب  تفگ : نمیا  ّما  يراد ؟ هچ  دوخ  اب  دومرف : وا  هب  ترـضح  تشاد ، يزیچ  دوخ  رداچ  ناـیم  رد  دـمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

يدرک جیوزت  ار  همطاف  هّللا  لوسر  ای  تفگ : تسیرگ و  نمیا  ّما  سپ  تسوا ، راثن  زا  نیا  دـندرک ، يراثن  وا  رب  مدوب و  هتفر  نز  نالف 
هب ار  همطاف  درک  جیوزت  نوچ  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  یئوگ ، یم  غورد  ارچ  نمیا  ّما  يا  دومرف : ترـضح  دشن ، راثن  يزیچ  وا  رب  و 

ریرح دّرمز و  دـیراورم و  توقای و  اـه و  هّلح  دوخ و  ياـهرویز  زا  تشهب  لـها  رب  دـننک  راـثن  هک  ار  تشهب  ناـتخرد  درک  رما  یلع ،
هیلع یلع  هناـخ  رد  ار  نآ  داد و  همطاـف  رهم  هب  ار  یبوط  تخرد  یلاـعت  قح  درک ، فـصو  دـنناوتن  هچنآ  اـهنآ  زا  دنتـشادرب  و  دوـخ ،

«. 2  » داد رارق  مالّسلا 

هیلع و هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  دزن  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  يراگتساوخ  هک  ره  تسا : هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  میهاربا  نب  یلع 
هیلع نینمؤملا  ریما  هب  ار  وا  هک  تساوخ  نوـچ  دوـمن ، یم  تهارک  راـهظا  دـینادرگ و  یمرب  وا  زا  ور  ترـضح  درک ، یم  مّلـس  هلآ و 
نانز نکیل  تسا و  وت  اب  نم  رایتخا  تفگ : باوج  رد  ترـضح  نآ  دومن ، راهظا  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هب  ناهنپ  دـنک ، جـیوزت  مالّـسلا 

: دنیوگ یم  یلع  ّقح  رد  شیرق 

گرزب ياهمشچ  و  درادن ، وم  شرس  شیپ  و  تسا ، هدنگ  شناوختسا  ياهدنب  و  دراد ، دنلب  ياهتسد  و  گرزب ، مکش  تسا  يدرم  وا 
ایند رب  دش  فرشم  یلاعت  قح  هک  یناد  یمن  رگم  همطاف  يا  دومرف : .درادن  یلام  و  تسا ، هداشگ  هدنخ  هب  شیاهنادند  هتـسویپ  دراد ،

رب دش  علّطم  سپ  نایملاع ، نادرم  رب  ار  یلع  درک  رایتخا  ایند و  رب  دش  فّرشم  رگید  راب  سپ  ملاع ، نادرم  عیمج  رب  درک  رایتخا  ارم  و 
.نایملاع نانز  رب  درک  رایتخا  ار  وت  ایند و 

هتدـّیأ هّللا ، لوسر  دّـمحم  هّللا  ّالا  هلا  ال  دوب : هتـشون  سدـقملا  تیب  هرخـص  رب  مدـید  دـندرب ، نامـسآ  هب  ارم  هک  یبش  رد  همطاـف ! يا 
تسیک مدیـسرپ : لیئربج  زا  سپ  وا ، ریزو  هب  ار  وا  مدرک  يرای  وا و  ریزو  هب  مدرک  تیوقت  ار  دّمحم  ینعی : .هریزوب  هترـصن  هریزوب و 

: تفگ نم ؟ ریزو 
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.مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع 

نوچ مدید ، هتشون  شرع  مئاوق  رب  ار  نیا  لثم  مدیسر  شرع  هب  نوچ  مدید ، هتـشون  نآ  رب  ار  نیا  زاب  مدیـسر  یهتنملا  هردس  هب  نوچ 
هخاش تخرد  نآ  زا  هکنآ  رگم  تسین  یلزنم  يرـصق و  چیه  تشهب  رد  مدـید و  یلع  هناخ  رد  ار  یبوط  تخرد  مدـش  تشهب  لخاد 

رد تسه ، دبس  رازه  رازه  ینمؤم  هدنب  ره  يارب  و  تشهب ، قربتسا  سدنس و  ياه  هّلح  زا  تساهدبس  تخرد  نآ  يالاب  و  تسه ، يا 
لها ياه  هماـج  و  تسا ، یگنر  هب  کـی  ره  و  تسین ، هیبش  رگید  هّلح  هب  اـهنآ  زا  يا  هّلح  چـیه  و  تسه ، هّلح  رازه  دـص  يدبـس  ره 
هدش اّیهم  و  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  ضرع  دـننام  تشهب  ضرع  و  هدیـشک ، تسا  يرون  تخرد  نآ  نایم  رد  و  تسا ، نآ  زا  تشهب 

.لوسر ادخ و  هب  نینمؤم  يارب  تسا 

ٍدوُدْمَم ٍّلِظ  یلاعت َو  قح  لوق  ریـسفت  تسا  نیا  و  دور ، یمن  رد  هب  نآ  هیاس  زا  دزاتب ، لاس  رازه  دص  تخرد  نآ  هیاس  رد  هراوس  رگا 
نآ زا  يا  هخاش  ره  رد  و  ناشیا ، ياه  هناخ  نایم  رد  تسا  هتخیوآ  هک  تسا  تشهب  لها  ياهماعط  اه و  هویم  تخرد  نآ  نیئاپ  و  « 1»
زا ار و  نآ  هیبش  دیا  هدینـش  هچنآ  زا  و  دیا ، هدیدن  هک  اهنآ  زا  دیا و  هدید  ایند  رد  ار  نآ  هیبش  هک  اه  هویم  نآ  زا  تسا  هویم  عون  دـص 

یلاعت قح  هچنانچ  دیور ، یم  وا  ياج  هب  نآ  لثم  تعاس  نامه  رد  تخرد ، نآ  زا  دوش  یم  هدیچ  هک  هویم  ره  و  دـیا ؛ هدینـشن  هچنآ 
راهچ دوش  یم  بعـشنم  رهن  نآ  زا  هک  دوش  یم  يراـج  يرهن  تخرد  نآ  خـیب  رد  و  « 2  » ٍهَعُونْمَم ٍهَعوُطْقَم َو ال  ـال  هک  تسا  هدومرف 

مّوس ددرگ ، یمن  ّریغتم  شا  هزم  هک  يریـش  اهرهن  مّود  دوش ، یمن  ّریغتم  زگره  هک  یبآ  اهرهن  لّوا  تسا : هدومرف  یلاـعت  قح  هک  رهن ،
.هدرک فاص  لسع  زا  اهرهن  مراهچ  ار ، ناگدنماشآ  تسا  هدنشخب  تّذل  هک  یبارش  اهرهن 

لّوا و  دیآ ، یم  نوریب  ربق  زا  نم  اب  هک  تسا  یسک  لّوا  وا  تلصخ : تفه  یلع  ّقح  رد  تسا  هدرک  اطع  نم  هب  یلاعت  قح  همطاف ! يا 
تسا یـسک  لّوا  و  راذگب ، ار  نآ  ریگب و  ار  نیا  هک : مّنهج  شتآ  هب  دنک  یم  باطخ  دتـسیا و  یم  طارـص  رب  نم  اب  هک  تسا  یـسک 

هماج نم  اب  هک 
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و دبوک ، یم  ار  تشهب  رد  نم  اب  هک  تسا  یسک  لّوا  و  دتـسیا ، یم  شرع  تسار  بناج  رد  نم  اب  هک  تسا  یـسک  لّوا  و  دشوپ ، یم 
، تشهب رهم  هب  رس  بارش  زا  دشون  یم  نم  اب  هک  تسا  یسک  لّوا  و  ددرگ ، یم  نکاس  نیّیّلع  تاجرد  رد  نم  اب  هک  تسا  یسک  لّوا 

.ناگدننک تبغر  دننک  تبغر  هک  دیاب  نیا  رد  و 

ایند رد  رگا  تشهب ، رد  وا  يارب  تسا  هدـینادرگ  اّیهم  ترخآ و  رد  تسا  هدرک  تمارک  یلع  هب  یلاعت  قح  هک  تساـهنیا  همطاـف ! يا 
ملع زا  ّوـلمم  ار  وا  یلاـعت  قـح  تسا ، گرزب  وا  مکـش  هک  یتـفگ  هکنآ  اـّما  .دراد  تلـالج  تـمظع و  نـیا  ترخآ  رد  درادـن  یلاـم 

شیاه هدید  درادن و  وم  شرس  شیپ  یتفگ  هکنآ  اّما  و  تسا ؛ هتخاس  صوصخم  نم  ملع  هب  نم  تّما  نایم  زا  ار  وا  تسا و  هدینادرگ 
يارب یلاعت  قح  سپ  وا ، ياهتـسد  يدنلب  اّما  و  تسا ؛ هدـیرفآ  مدآ  ترـضح  تفـص  هب  ار  وا  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  تسا ، هداشگ 

ارم نید  وا  تکرب  هب  یلاعت  قح  و  دـناسر ، لـتق  هب  نآ  هب  ارم  نانمـشد  ادـخ و  نانمـشد  هک  تسا  هدـینادرگ  دـنلب  ار  وا  ياهتـسد  نآ 
دهاوخ هلتاقم  و  درک ، دهاوخ  تمارک  اهحتف  یلاعت  قح  وا  هب  و  ناکرـشم ، دـنهاوخن  دـنچ  ره  اهنید  همه  رب  دـینادرگ  دـهاوخ  بلاغ 
لیوأت رب  ناگدـنور  رد  هب  نید  زا  ناگدننکـش و  تعیب  ناگدـننک و  یغب  ناقفانم و  اب  و  نآرق ، لیزنت  رب  نارفاک  ناکرـشم و  اـب  دومن 

رد داد  دـهاوخ  تنیز  ار  دوخ  شرع  اهنآ  هب  و  ار ، تشهب  لها  ناناوج  دّیـس  ود  دروآ  دـهاوخ  نوریب  وا  تشپ  زا  یلاعت  قح  و  نآرق ،
.تمایق

دهاوخ نوریب  یلع  بلـص  زا  ارم  ّتیرذ  و  داد ، رارق  وا  بلـص  زا  ار  وا  نادـنزرف  هکنآ  رگم  داتـسرفن  يربمغیپ  یلاعت  قح  همطاـف ! يا 
.دنام یمن  نیمز  رد  نم  ّتیرذ  دوب  یمن  یلع  رگا  دروآ ،

«. 1  » دومن جیوزت  یلع  هب  ار  همطاف  یلاعت  قح  سپ  ار ، نیمز  لها  زا  يدحا  منک  یمن  رایتخا  وا  رب  دومرف : همطاف  سپ 

مالّـسلا مهیلع  اضر  ماـما  ترـضح  قداـص و  رفعج  ماـما  نیدـباعلا و  نیز  ماـما  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  نارگید  هیوباـب و  نبا 
نم هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک : دنا  هدرک  تیاور 
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تلاسر ترـضح  تمدـخ  هب  هک  مدرک  یمن  تأرج  مدوب و  لایخ  نیا  رد  زور ، بش و  متـشاد  رطاـخ  رد  ار  همطاـف  ترـضح  جـیوزت 
ار وت  یهاوخ  یم  ایآ  یلع  ای  هک : دومرف  متفر ، ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  يزور  هکنآ  اـت  میاـمن ، ضرع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

جیوزت نم  هب  ار  شیرق  نانز  زا  یکی  هک  تساوخ  یم  ترـضح  نآ  و  دناد ، یم  رتهب  ار  تحلـصم  ادخ  لوسر  متفگ : منک ، ادـخدک 
هّللا یّلـص  لوسر  ترـضح  هداتـسرف  هاگان  مدوب ، هتـسشن  ربخ  یب  يزور  دور ، نوریب  نم  تسد  زا  همطاف  هک  مدیـسرت  یم  نم  دیامن ،

نآ هب  ار  ترـضح  نآ  زگره  ایب ، يدوز  هب  دبلط و  یم  ار  وت  هک  ار  ترـضح  نک  تباجا  تفگ : دمآ و  نم  دزن  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
.مدوب هدیدن  يداش  حرف و 

.متفای هملس  ّما  هرجح  رد  ار  وا  ترضح و  نآ  تمدخ  هب  متفر  باتشب  دومرف : ترضح 

رون هک  يّدح  هب  دش  نادـنخ  دـیدرگ و  هتفکـش  دـش و  رهاظ  شکرابم  نیبج  زا  يداش  رورـس و  رثا  داتفا ، نم  رب  شکرابم  رظن  نوچ 
، وت جیوزت  زا  متـشاد  نآ  هب  مامتها  نم  ار  هچنآ  نم  يارب  درک  تیافک  یلاعت  قح  یلع  ای  دومرف : سپ  دش ، عطاس  شرّونم  ياهنادـند 
ار اهنآ  متفرگ  نم  سپ  دروآ ، دوخ  اب  تشهب  لفنرق  لبنـس و  زا  دـمآ ، نم  دزن  هب  لیئربج  دومرف : هّللا ؟ لوسر  ای  تسا  هنوگچ  متفگ :

؟ تسیچ لفنرق  لبنس و  نیا  ندروآ  ببس  متفگ : مدیئوب و  و 

عیمج دـنیامن  تنیز  دـنیارایب و  هک  تسا  تشهب  رد  هک  ره  هکئـالم و  زا  ار  تشهب  ناـنکاس  دوـمرف  رما  یلاـعت  قـح  تـفگ : لـیئربج 
رما و  شوخ ، ياهوب  عاونا  هب  دندیزوب  هک  ار  تشهب  ياهداب  درک  رما  و  اهنآ ، ياهرـصق  اه و  هویم  اهنیمز و  اب  ار  تشهب  ياهناتـسغاب 

: هک درک  ادـن  شرع  ریز  زا  يدانم  سپ  ار ، قسعمح  سی و  نیـساوط و  هط و  ياه  هروس  دـنیامن  توالت  هک  ار  تشهب  ناـیروح  درک 
نب یلع  هب  ار  دّـمحم  رتخد  همطاف  مدرک  جـیوزت  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  امـش  نم  هک  یتسرد  هب  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  همیلو  زورما 

.رگیدکی يارب  ار  ناشیا  ما  هدیدنسپ  هکنآ  يارب  بلاط  یبأ 

دنتخیر ورف  هکئالم و  دنتساخرب  دوخ ، ياهتوقای  اهدجربز و  اهدیراورم و  زا  ناشیا  رب  دیراب  هک  داتـسرف  يدیفـس  ربا  یلاعت  قح  سپ 
هک ار  تشهب  هکئالم  زا  یکلم  درک  رما  یلاعت  قح  سپ  ما ، هدروآ  وت  يارب  هک  تسا  هکئالم  راثن  زا  نیا  و  تشهب ، لفنرق  لبنـس و  زا 

، دناوخب هبطخ  هک  تسین  یکلم  وا  تغالب  تحاصف و  هب  هکئالم  نایم  رد  و  دنیوگ ، یم  لیحار  ار  وا 
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تـشهب نانکاس  يا  هکئالم و  يا  درک : ادن  يدانم  سپ  .دندوب  هدینـشن  نیمز  نامـسآ و  لها  ار  هبطخ  نآ  لثم  هک  دناوخ  هبطخ  سپ 
دّمحم رتخد  همطاف  رب  تسا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تسود  بیبح و  هک  بلاـط  یبأ  نب  یلع  رب  دـیتسرف  تکرب  نم !

ار ناـنز  نیرتـبوبحم  مدرک  جـیوزت  نم  هک  یتـسرد  هب  ناـشیا ، رب  ما  هداتـسرف  تکرب  نم  هک  قیقحت  هب  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
هک یتکرب  تفگ : لیحار  سپ  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  نامّزلا  رخآ  ربمغیپ  زا  دعب  دوخ  يوسب  نادرم  نیرتبوبحم  اب  دوخ  يوسب 

؟ دوب دهاوخ  هچ  ناشیا  تمارک  زا  يدینادرگ  رهاظ  زورما  میدرک  هدهاشم  هچنآ  زا  هدایز  هداتسرف  ناشیا  رب 

ار ناشیا  منادرگ  یم  دوخ و  ّتبحم  رب  ار  ناشیا  منک  یم  عمج  هک  تسا  نآ  ناشیا  رب  نم  تکرب  زا  لیحار  يا  درک : ادـن  یلاـعت  قح 
هب یتـّیرذ  ناـشیا  زا  دـیرفآ و  مهاوخ  یقلخ  ناـشیا  زا  هک  منک  یم  داـی  دـنگوس  دوخ  لـالج  تّزع و  هب  دوخ ، قلخ  رب  دوـخ  تّجح 

توـعد ار  مدرم  ناـشیا  و  دـینادرگ ، مهاوـخ  دوـخ  ملع  ياهندـعم  نیمز و  رد  دوـخ  ناراد  هنیزخ  ار  ناـشیا  دروآ و  مهاوـخ  دوـجو 
قح هک  یلع  ای  ار  وت  داب  تراشب  سپ  .ناربمغیپ  زا  دعب  منک  یم  مامت  دوخ  قلخ  رب  تّجح  ناشیا  هب  و  نم ، نید  يوسب  درک  دـنهاوخ 

دنوادـخ هک  يوحن  هب  وت  هب  ار  همطاـف  مدرک  جـیوزت  نم  و  هدرکن ، یتمارک  نینچ  قلخ  زا  يدـحا  هب  هک  هدرک  یتـمارک  ار  وت  یلاـعت 
هک ار  دوخ  هجوز  ریگب  سپ  هدـش ، یـضار  وا  يارب  زا  ادـخ  هچنآ  همطاـف  يارب  زا  مدـش  یـضار  و  درک ، جـیوزت  وت  هب  ار  وا  ناـمحر 
قح هک  دوب  نیا  هن  رگا  همطاف ، وت و  يوس  هب  تسا  قاتـشم  تشهب  هک  لـیئربج  ارم  داد  ربخ  هک  قیقحت  هب  و  نم ، زا  وا  هب  يرتراوازس 
امـش ّقح  رد  ار  تشهب  لـها  تشهب و  ياـعد  هنیآره  قلخ ، رب  ار  دوـخ  ياـهتّجح  دروآ  نوریب  امـش  زا  هک  تسا  هدرک  رّدـقم  یلاـعت 
تسا یفاک  و  نم ، يارب  زا  وت  یبحاصم  داماد و  ردارب و  وکین  سپ  دیناسر ، یم  ناشیا  هب  يدوز  نیا  رد  ار  امش  درک و  یم  باجتسم 

.نارگید يدونشخ  زا  ادخ  يدونشخ  ارم 

قح و  دننک ، یم  دای  تشهب  رد  ارم  هک  تسا  هدیسر  یئاج  هب  نم  ردق  ایآ  هّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپ 
دوخ تسود  ار و  دوخ  ّیلو  دراد  یمارگ  یلاعت  قح  نوچ  هک : دومرف  ترـضح  دـیامن ؟ یم  جـیوزت  دوخ  هکئالم  نایم  رد  ارم  یلاعت 
هدرک اطع  وت  هب  ار  اهتمارک  نیا  یلاـعت  قح  سپ  دـشاب ، هدینـشن  اهـشوگ  دـشاب و  هدـیدن  اهمـشچ  هچنآ  هب  ار  وا  دراد  یم  یمارگ  ار ،

َتْمَْعنَأ ِیتَّلا  َکَتَمِْعن  َرُکْشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  سپ  یلع ، يا  تسا 
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: تفگ مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  سپ  « 1  » ِیتَّیِّرُذ ِیف  ِیل  ِْحلْـصَأ  ُهاضْرَت َو  ًاِحلاص  َلَمْعَأ  ْنَأ  َّيَِدلاو َو  یلَع  َّیَلَع َو 
«. 2  » نیرصاّنلا ریخ  ای  نیملاعلا و  ّبر  ای  نیمآ 

نینمؤملا ریما  همطاف و  ترضح  فافز  بش  رد  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  دانسالا  برق  باتک  رد 
یم دـنباوخب  نآ  يور  رب  دنتـساوخ  یم  نوـچ  دوـب ، يدنفــسوگ  تسوـپ  دـندوب  هدـنکفا  ریز  رد  هـک  ناـشیا  شارف  مالـّـسلا  اـمهیلع 

رپ امرخ  فیل  شنایم  رد  هک  دوب  یتسوپ  زا  ناـشیا  شلاـب  و  دـندیباوخ ، یم  نآ  يور  رب  دـندرک و  یم  ـالاب  ار  شتـشپ  دـندینادرگ و 
«. 3  » دوب ینهآ  هرز  ترضح  نآ  رهم  و  دندوب ، هدرک 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـسوط  خیش 
هب یلع  هب  ار  همطاف  يدرک  جیوزت  وت  دنتفگ : هدمآ و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  شیرق  زا  یعمج  درک و  جـیوزت  یلع  هب  ار  همطاف  مّلس 
هب ارم  هک  یبش  رد  درک  جیوزت  ترـضح  نآ  هب  ار  وا  ادخ  مدرکن ، جـیوزت  یلع  هب  ار  دوخ  رتخد  نم  دومرف : ترـضح  یـسیسخ ، رهم 

، رهاوج عاونا  ناجرم و  دیراورم و  درک  راثن  سپ  تسه ، وت  رب  هچنآ  نک  راثن  هک  دیـسر  یحو  سپ  یهتنملا ، هردس  هب  دـندرب  جارعم 
یم نآ و  هب  دـننک  یم  رخف  و  رگیدـکی ، يارب  زا  دنداتـسرف  یم  هیدـه  هب  ار  اهنآ  دـندوبر و  دـندرک و  تردابم  تشهب  نایروح  سپ 

.تسا مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رتخد  همطاف  راثن  زا  اهنیا  هک : دنیوگ 

راوس نآ  رب  ار  همطاف  دنکفا و  نآ  يور  رب  يا  هفیطق  تخاس و  رـضاح  ار  دوخ  بهـشا  رتسا  ترـضح  دـش ، همطاف  فافز  بش  نوچ 
يانثا رد  سپ  تفر ، یم  رتسا  یپ  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  و  دشکب ، ار  رتسا  رـس  هک  ار  ناملـس  درک  رما  درک ،

و کلم ، رازه  داتفه  اب  دمآ  دورف  لیئاکیم  و  کلم ، رازه  داتفه  اب  دمآ  دورف  لیئربج  هاگان  دندینش ، رایسب  ياهادص  اوه  نایم  رد  هار 
لیئربج سپ  مالّسلا ، امهیلع  یلع  همطاف و  فافز  يارب  میا  هدمآ  دنتفگ : دیا ؟ هدمآ  نیمز  هب  هچ  يارب  هک : دیسرپ  ناشیا  زا  ترـضح 

سپ تفگ ، ریبکت  مه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دـندرک ، تقفاوم  ناشیا  اب  هکئـالم  دـنتفگ و  ریبکت  لـیئاکیم  و 
بش نآ  رد  اهیسورع  رد  نتفگ  ریبکت 
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«. 1  » دش رّرقم 

، دینادرگ مالّسلا  اهیلع  همطاف  رهم  ار  ایند  عبر  یلاعت  قح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  اضیا 
تـسوا دنک ، یم  تشهب  لخاد  ار  دوخ  ناتـسود  دنک و  یم  مّنهج  لخاد  ار  دوخ  نانمـشد  هک  دـینادرگ  وا  رهم  ار  خزود  تشهب و  و 

«. 2  » دنا هدیدرگ  ثوعبم  وا  تدالو  تفرعم و  رب  هتشذگ  ناربمغیپ  عیمج  و  يربک ، هقیّدص 

دوب یهرز  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  رهم  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ّقثوم  دنـس  هب  دانـسالا  برق  رد 
«. 3  » دیزرا یم  مهرد  یس  هب  هک 

دـصناپ رازه و  کی  ناموت و  هس  نامز  نیا  باسح  هب  هک  دوب  مهرد  دصناپ  ترـضح  نآ  رهم  هک  تسا  نآ  رهـشا  هک : دیوگ  ّفلؤم 
.دوش یم  رانید 

يدبس نآ  و  دروآ ، نامسآ  زا  يا  هیده  لیئربج  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  همیلو  ماگنه  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدنوار  بطق 
تسد هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  .دروآ  تشهب  ياه  هویم  زا  هب  کی  و  دوب ، تشهب  زیوم  نان و  نآ  رد  هک  دوب 

«. 4  » امش يارب  تشهب  زا  تسا  يا  هیده  نیا  دومرف : داد و  همطاف  هب  ار  نآ  فصن  یلع و  هب  ار  نآ  فصن  درک ، مینود  هب  ار  نآ  دوخ 

ربارب نآ  تمیق  هک  دروآ  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  يارب  زا  يا  هّلح  نامـسآ  زا  لیئربج  هک : تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا 
زا دنتفگ : دندوب و  هدـیدن  نآ  لثم  هک  اریز  دـندش  ّریحتم  شیرق  نانز  عیمج  دیـشوپ  ار  هماج  نآ  ترـضح  نآ  نوچ  دوب ، ایند  عیمج 

؟ ار نیا  يدروآ  اجک 

«. 5  » تسادخ بناج  زا  نیا  دومرف : ترضح 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هب  درک  یحو  یلاعت  قح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  اضیا 
«. 6  » وا بضغ  يارب  زا  میآ  یم  بضغ  هب  نم  دیآ  بضغ  هب  وا  رگا  هک  دنکن ، یلع  ینامرفان  هک : وگب  ار  همطاف  هک 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هب  یلاعت  قح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  اضیا 
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: متخاس رّرقم  رهن  راهچ  نیمز  رد  وا  يارب  زا  و  مدیـشخب ، همطاـف  هب  ار  تشهب  ثلث  اـیند و  سمخ  یلع  بناـج  زا  نم  هک : درک  یحو 
«. 1  » وت تّما  يارب  زا  ددرگ  یتّنس  ات  مهرد  دصناپ  هب  نک  جیوزت  نیمز  رد  ار  وا  وت  و  خلب ، رهن  ناورهن و  رصم و  لین  تارف و  رهن 

رب یلاعت  قح  رما  هب  مدرک  جیوزت  وت  هب  ار  همطاف  نم  یلع ! ای  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  رگید : تیاور  هب 
«. 2  » مهرد داتشه  دصراهچ و  نیمز و  سمخ  قادص 

هیلع و هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دش ، مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  فافز  بش  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  يراصنا  رباج  زا  اضیا 
دندوب و ترضح  نآ  بقع  زا  کلم  رازه  داتفه  و  دوب ، پچ  بناج  زا  لیئاکیم  تسار و  بناج  زا  لیئربج  دوب ، شیپ  رد  مّلـس  هلآ و 

«. 3  » حبص عولط  ات  دنتفگ  یم  یلاعت  قح  سیدقت  حیبست و 

حیبست دنناوخب و  اهزجر  دننک و  يداش  حرف و  دنورب ، همطاف  هارمه  هک  ار  بلّطملا  دـبع  نارتخد  درک  رما  ترـضح  رگید : تیاور  هب 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ  تفگ : رباج  دنیوگن ، ددنـسپ  یمن  ادخ  هک  يزیچ  و  دنیوگب ، یلاعت  قح  دیمحت  و 

داتفه شود  رب  تفرگ و  ار  شراـهم  ناملـس  درک - راوس  دوخ  بهـشا  رتسا  رب  رگید : تیاور  هب  درک - راوس  هقاـن  رب  ار  ترـضح  نآ 
دـنتفر و یم  وا  بقع  زا  تیب  لـها  رفعج و  هزمح و  لـیقع و  مّلـس و  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  دـنتفر ، یم  هّیروـح 

یم زجر  دـنتفر و  یم  وا  شیپ  زا  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  ناـنز  و  دنتـشاد ، تـسد  رد  هـنهرب  ياهریـشمش 
هیلع هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  دش ، حبص  نوچ  .دندرپس  رگیدکی  هب  تداعس  تّزع و  هرجح  رد  ار  همطاف  یلع و  هکنآ  ات  دندناوخ ،
ریما هب  و  تردـپ ، ددرگ  وت  يادـف  روخب  دومرف : همطاف  هب  دروآ و  ناشیا  يارب  ریـش  زا  يا  هساـک  دـمآ و  ناـشیا  دزن  هب  مّلـس  هلآ و  و 

: دومرف نینمؤملا 

«. 4  » تّمع رسپ  ددرگ  وت  يادف  ماشایب 

هک یبـش  دومرف : هک  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  زا  مدینـش  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  سیمع  تنب  ءامـسا  زا  هّمغلا  فـشک  باـتک  رد 
ناسرت تلاح  نآ  زا  تفگ و  یم  نخس  ترضح  نآ  اب  نیمز  هک  مدینـش  دمآ ، رد  نم  شارف  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 

، دش حبص  نوچ  مدیدرگ ،
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رد هدجس  هب  مدرک  لقن  ترضح  هب  ار  هّصق  نوچ  تفای ، كانسرت  ارم  دمآ  نم  دزن  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
: دومرف تشادرب و  هدجس  زا  رس  سپ  دیناسر ، میدقت  هب  یلاعت  قح  رکش  دمآ و 

و دوخ ، قلخ  ریاس  رب  تسا  هداد  تلیضف  ار  وت  رهوش  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  وکین ، ّبیط و  نادنزرف  هب  ار  وت  داب  تراشب  همطاف  يا 
«. 1  » برغم قرشم و  زا  دوش  یم  عقاو  نآ  يور  رب  هچنآ  هب  ار  وا  دهد  ربخ  هک  ار  نیمز  تسا  هدرک  رما 

هناـخ زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  يزور  هک  دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  بوشآ و  رهـش  نبا  يدـنوار و  بطق 
: تفگ تساخرب و  فوع  نب  نمحّرلا  دبع  سپ  نابات ، هام  دننام  دوب  عطاس  نآ  زا  يرون  دوب و  نادـنخ  شکرابم  يور  دـمآ و  نوریب 
رد تسا  هدیسر  نم  هب  هک  تسا  یتراشب  ببـس  هب  دومرف : ترـضح  منک ؟ یم  هدهاشم  وت  يور  رد  هک  تسیچ  رون  نیا  هّللا  لوسر  ای 
راد هنازخ  ناوضر »  » تسا هدرک  رما  یلع و  هب  ار  همطاـف  تسا  هدرک  جـیوزت  یلاـعت  قح  هک  نم ، رتـخد  نم و  ّمع  رـسپ  ردارب و  باـب 

و ادخ ، لوسر  تیب  لها  ناّبحم  ددـع  هب  یبوط  تخرد  دروآ  راب  هب  اهنآ  رب  سپ  دروآرد ، تکرح  هب  ار  یبوط  تخرد  هک  ار  تشهب 
ادـن هکئـالم  نآ  دوش  اـپرب  تماـیق  نوچ  .داد  نآ  زا  یتارب  کـیالم  زا  یکلم  ره  هب  رون و  زا  دـنچ  یکلم  تخرد  نآ  ریز  رد  دـیرفآ 

هتـشون تارب  نآ  رد  و  دـنهد ، وا  هب  ار  اهتارب  نآ  زا  یکی  هکنآ  رگم  تیب  لها  ناتـسود  زا  یّبحم  دـنامن  سپ  قیالخ ، نایم  رد  دـننک 
دازآ مّنهج  شتآ  زا  رایـسب  ياه  هدنب  مرتخد  مع و  رـسپ  ردارب و  تکرب  هب  زور  نآ  رد  سپ  مّنهج ، شتآ  زا  تسا  دازآ  وا  هک  دـشاب 

«. 2  » دنوش

: هک تسا  هدرک  تیاور  رایسب  ياهدنس  هب  نافلاخم  قیرط  زا  هّمغلا  فشک  باتک  رد 

راظتنا متفگ و  یمن  باوج  دومن  یم  يراگتـساوخ  نم  زا  ار  همطاف  هک  ره  هک : دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
يا تفگ : دـش و  لزان  نم  رب  لیئربج  ناـضمر  كراـبم  هاـم  مراـهچ  تسیب و  بش  رد  هکنآ  اـت  مدیـشک ، یم  دوخ  راـگدرورپ  یحو 

رد دنیوگ  یم  خـسف »  » ار نآ  هک  يداو  رد  ار  نایبوّرک  ناّیناحور و  درک  عمج  دـناسر و  یم  مالـس  ار  وت  یلعا  ّیلع  دـنوادخ  دّـمحم 
ّیلو نایملاع  دنوادخ  مدوب و  هدننک  هبطخ  نم  یلع ، هب  ار  همطاف  درک  جیوزت  یبوط و  تخرد  ریز 
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نآ تشهب  نایروح  درک و  راثن  ناشیا  رب  سپ  توقای ، دیراورم و  للح و  یلح و  زا  درادرب  هک  ار  یبوط  تخرد  درک  رما  دوب ، همطاف 
.تسا همطاف  راثن  نیا  هک : دیوگ  یم  تمایق و  زور  ات  دنک  یم  رخف  تسا  هتشادرب  رتهب  رتشیب و  هک  ره  و  دندوبر ، ار  اهراثن 

لیئربج و  دندروآ ، همطاف  يارب  ار  لدلد »  » دندمآ و ریز  هب  کلم  رازه  داتفه  اب  لیفارـسا  لیئاکیم و  لیئربج و  دش ، فافز  بش  نوچ 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  لدلد و  يولهپ  رد  دوب  هداتـسیا  لیئاکیم  تفرگ و  ار  باکر  لیفارـسا  تفرگ و  ار  نآ  ماجل 
رد دـش  يراج  ّتنـس  و  دـنتفگ ، ریبکت  هکئالم  عیمج  لیفارـسا و  لیئاکیم و  لیئربج و  سپ  درک ، یم  تسرد  ار  وا  ياـه  هماـج  مّلس 

«. 1  » تمایق زور  ات  فافز  رد  نتفگ  ریبکت 

هّللا یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  تسا  نافلاخم  ریهاـشم  زا  هک  راـبخالا  سودرف  باـتک  بحاـص  و 
وا رهم  ار  نیمز  دومن ، جـیوزت  وت  هب  ار  همطاف  یلاـعت  قح  یلع  اـی  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  اـب  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

«. 2  » هتفر هار  نیمز  يور  رب  مارح  دشاب ، وت  نمشد  دور و  هار  نیمز  يور  رب  هک  ره  سپ  دینادرگ ،

درک تیاکش  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  هّمغلا  فشک  رد 
يا هک : دومرف  ترـضح  دنک ، یم  تمـسق  نیکاسم  ارقف و  نایم  دناسر  یم  مه  هب  هچ  ره  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا 

مـشخ نم  مشخ  و  تسا ، نم  مشخ  وا  مشخ  هک  یتسرد  هب  مّمع ، رـسپ  مردارب و  باـب  رد  يروآ  مشخ  هب  ارم  هک  یهاوخ  یم  همطاـف 
«. 3  » لوسر ادخ و  بضغ  زا  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ  دومرف : مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  سپ  تسادخ ،

: هک تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  امهیلع  قداص  ترضح  رقاب و  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  ینیلک 

تسوپ زا  یـشارف  دیزرا و  یم  مهرد  یـس  هک  یهرز  هنهک و  درب  هب  دومن  جیوزت  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
«. 4  » دندیباوخ یم  نآ  مشپ  يور  رب  دندینادرگ و  یم  دنباوخب  دنتساوخ  یم  هاگره  هک  دنفسوگ 

مالّسلا اهیلع  همطاف  دزن  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  اضیا 
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وا هب  ار  وت  نم  دوب  یم  يرتهب  وا  زا  نم  لها  نایم  رد  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دیـسرپ : تسیرگ ، یم  همطاـف  دـمآ 
نامـسآ و ات  دینادرگ  وت  قادـص  ار  ایند  سمخ  و  درک ، جـیوزت  وا  هب  ار  وت  ادـخ  مدرکن  جـیوزت  وا  هب  ار  وت  نم  و  مدرک ، یم  جـیوزت 

«. 1  » تسا یقاب  نیمز 

ترـضح هکنآ  زا  دـعب  تسین  اور  لـالح  رد  یتریغ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  نـسح  دنـس  هـب  اـضیا 
نوچ میایب ، امش  دزن  نم  ات  دینکن  يراک  تفگ : فافز  بش  رد  مالّسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر 

«. 2  » باوختخر رد  درک  زارد  ناشیا  نایم  رد  ار  شکرابم  ياهاپ  دمآ  ناشیا  دزن  هب 

نایم رد  هچنانچ  نینبلا » ءافرلاب و  : » دـنتفگ یم  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  فاـفز  داـب  كراـبم  رد  هک : تسا  هدرک  تیاور  اـضیا 
ریخلا و یلع  : » دـیئوگب هکلب  دـیئوگم  نینچ  دومرف : ربمغیپ  .اهرـسپ  قافّتا و  هب  داـب  نورقم  تجوازم  نیا  ینعی : دوب ، فراـعتم  ناـشیا 

«. 3  » داب تکرب  ریخ و  اب  تجوازم  ینعی : هکربلا »

دوب هدینادرگ  مارح  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  رب  یلاعت  قح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  بوشآ  رهش  نبا 
«. 4  » دش یمن  ضئاح  زگره  دوب و  هرهاط  وا  هک  اریز  دوب ، تایح  رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ات  ار  رگید  نانز 

ناـیروح رکذ  ضّرعتم  هدومرف و  ناـیب  ار  تشهب  ياـهتمعن  عاونا  یتأ » لـه   » هروس رد  یلاـعت  قح  هک : دـنا  هتفگ  ناـقّقحم  زا  یـضعب 
مالّـسلا اهیلع  همطاف  ترـضح  تیاعر  يارب  یلاعت  قح  تسا ، هدـش  لزان  تیب  لها  يارب  هروس  نیا  نوچ  هک  دـیاش  تسا ، هدـیدرگن 

«5  » دشاب هدرکن  رکذ  ار  نایروح 

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

ام اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  هریره  وبا  زا  ناـفلاخم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا 
شبقع زین  ام  تفر و  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  لزنم  يوسب  تساخرب و  سپ  دوب ، رهاظ  شکرابم  يور  زا  نزح  رثا  درک و  ادا  حبـص  زامن 

زا ار  كاخ  تسـشن و  وا  دزن  سپ  كاخ ، يور  رب  تسا  هدیباوخ  رد  نایم  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـید  دیـسر  هناخ  رد  هب  نوچ  میتفر ،
همطاف هناخ  لخاد  تفرگ و  ار  یلع  تسد  سپ  .بارت  وبا  يا  مردام  ردـپ و  داب  وت  يادـف  زیخرب  دومرف : یم  درک و  یم  رود  وا  تشپ 

هتفکش و ام  يوسب  دمآ  نوریب  ترضح  لاح  نآ  نراقم  و  میدینش ، يدنلب  هدنخ  يادص  سپ  میداتسیا ، رد  نوریب  رد  یتعاس  ام  دش ،
لاح مشابن و  داش  هنوگچ  دومرف : رگید ؟ يور  اب  يدـمآ  نوریب  كانهودـنا و  يور  اب  يدـش  لخاد  هّللا  لوسر  اـی  متفگ : سپ  داـش ،

«. 1  » نامسآ لها  يوس  هب  دنا  نیمز  لها  نیرتبوبحم  هک  سک  ود  نایم  مدرک  حالصا  هکنآ 

همطاف سپ  دیباوخ ، شرف  نآ  يور  رب  ترـضح  دـنتخادنا و  ترـضح  نآ  يارب  یـشرف  دـش ، لخاد  ترـضح  نوچ  رگید : تیاور  هب 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  سپ  رگید ، بناج  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  دیباوخ و  فرط  کی  زا  مالّسلا  اهیلع 
یم نخس  ناشیا  اب  هتسویپ  تشاذگ ، دوخ  فان  رب  زین  ار  همطاف  تسد  تشاذگ و  دوخ  فان  يور  رب  تفرگ و  ار  یلع  تسد  مّلـس  و 

حالصا هکنآ  لاح  مشابن و  داش  هنوگچ  هک : تفگ  دمآ  نوریب  نوچ  درک ، حالصا  ناشیا  نایم  رد  ات  تفگ 
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.نم يوسب  دننیمز  لها  نیرتبوبحم  هک  سک  ود  نایم  مدرک 

دّیـس بلاـط  یبأ  نب  یلع  هک  اریز  تسین ، دـمتعم  نم  دزن  ثیدـح  نیا  هک : تسا  هـتفگ  هـّللا  هـمحر  هیوباـب  نـبا  هـک : دـیوگ  فـّلؤم 
«. 1  » تسین اور  هعزانم  هشقانم و  راوگرزب  ود  نیا  نایم  و  تسا ، ءاسن  هدّیس  همطاف  تسایصوا و 

راّیط رفعج  نوچ  هک : دنا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  رذ و  وبا  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  بقانم  یفطصملا و  هراشب  عئارّـشلا و  للع  باتک  رد 
يارب ار  كزینک  نآ  دمآ  هنیدم  هب  رفعج  نوچ  دوب ، مهرد  رازه  راهچ  وا  تمیق  دنداتـسرف و  هیدـه  هب  يزینک  وا  يارب  دوب ، هشبح  رد 
اهیلع همطاف  ترضح  يزور  درک ، یم  ار  ترضح  نآ  تمدخ  كزینک  نآ  و  داتسرف ، هیده  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دوخ  ردارب 

دیدرگ ّریغتم  دومن  هظحـالم  ار  تلاـح  نآ  نوـچ  تسا ، كزینک  نآ  نماد  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  رـس  دـید  دـمآ  رد  هناـخ  هب  مالّـسلا 
یهاوخ یم  هچنآ  لاحلا  مدرکن ، يراک  دّمحم  رتخد  يا  دنگوس  ادخ  هب  هن  دندومرف : ریما  ترـضح  وا ؟ اب  يدرک  يراک  ایآ  دیـسرپ :

: دومرف ریما  ترضح  مور ، مردپ  هناخ  هب  هک  یهد  تصخر  ارم  مهاوخ  یم  تفگ : .مروآ  اجب  ات  وگب 

هب همطاـف  هکنآ  زا  شیپ  .دـیدرگ  دوخ  راوگرزب  ردـپ  هناـخ  هّجوـتم  دـنکفا و  عـقرب  درک و  رـس  رب  رداـچ  همطاـف  سپ  مداد ، تصخر 
: دیامرف یم  دناسر و  یم  مالـس  ار  وت  یلاعت  قح  تفگ : دش و  لزان  وا  رب  لیلج  دنوادخ  بناج  زا  لیئربج  دـسرب ، ترـضح  تمدـخ 
، دـش لخاد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  نوچ  .نکم  لوبق  يزیچ  یلع  باب  رد  وا  زا  یلع ، تیاکـش  يارب  دـیآ  یم  وت  دزن  هب  همطاـف  کـنیا 

درگرب دومرف : سپ  هبعک ، ّبر  هب  یلب  تفگ : يا ؟ هدـمآ  یلع  تیاکـش  هب  هک : دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
مغر هب  تفگ : هبترم  هس  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تمدـخ  هب  تشگرب  سپ  ینک ، هچنآ  هب  میـضار  دوخ  فنا  مغر  هب  وگب : یلع و  يوسب 

.تسا نآ  رد  وت  ياضر  هچنآ  هب  میضار  دوخ  فنا 

هیلع و هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  نم  رای  نم و  تسود  نم و  بیبح  هب  يدرک  ارم  تیاکـش  همطاـف  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
يارب زا  مدرک  دازآ  ار  هیراـج  نیا  هک  همطاـف  يا  مریگ  یم  هاوـگ  ار  ادـخ  ترـضح ، نآ  دزن  یگدنمرـش  زا  هاـتأوس  او  مّلـس ، هـلآ و 

نم ياطع  زا  هک  مهرد  دص  راهچ  و  یلاعت ، قح  ياضر 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 240 

http://www.ghaemiyeh.com


231 ص :

رگید راب  سپ  دش ، لوسر  ترـضح  تمدخ  هّجوتم  دیـشوپ و  نیلعن  هماج و  سپ  .هنیدم  يارقف  رب  منک  یم  قّدصت  تسا  هدـمآ  دایز 
مدرک اطع  وت  هب  ار  تشهب  هک  یلع  هب  وگب  دـیامرف : یم  دـناسر و  یم  مالـس  ار  وت  یلاعت  قح  دّـمحم  ای  تفگ : دـش و  لزان  لـیئربج 
سپ يدرک ، قّدـصت  هک  مهرد  دـصراهچ  يارب  مداد  وـت  هب  ار  مّنهج  راـیتخا  و  همطاـف ، يدونـشخ  يارب  زا  هیراـج  ندرک  دازآ  يارب 

ترضح تقو  نآ  رد  سپ  نم ، وفع  هب  روآ  نوریب  مّنهج  زا  یهاوخ  ار  هک  ره  و  نم ، تمحر  هب  یهاوخ  ار  هک  ره  نک  تشهب  لخاد 
«. 1  » خزود تشهب و  نایم  هدننک  تمسق  منم  دومرف : مالّسلا  هیلع  ریما 

ماقم رد  دیـسر  ناشیا  زا  هچ  ره  و  دومن ، دـیاب  یمن  رّکفت  نیملاعلا  ّبر  هاگرد  ناـبّرقم  نید و  ناـگرزب  ياـهراک  رد  دـیوگ : ّفلؤم 
یهانتمان ياهتحلصم  رب  لمتشم  عقاو  رد  و  دیامن ، یمـسق  رهاظ  بسح  هب  اه  هضراعم  نیا  هک  دشاب  اسب  دوب ، دیاب  یم  دایقنا  میلـست و 

.ددرگ یم  رهاظ  نارگید  رب  ناشیا  تلالج  هک  دشاب  نآ  يارب  هک  دوب  دناوت  یم  دشاب و 

مالّسلا اهیلع  همطاف  ترضح  تداهش  تّیفیک  نایب  رد  متفه  لصف 

و هدش ، عقاو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هشوگرگج  نآ  هب  تبـسن  تّما  نیا  ناقفانم  زا  هک  تسا  یئاهمتـس  نایب  و 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  زا  دعب  ترضح  نآ  لاوحا  ریاس 

بوقعی و مدآ و  دندوب : سک  جنپ  ناگدننک  هیرگ  رایسب  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ربتعم  دنس  هب  هیوباب  نبا 
هک تسیرگ  ردق  نآ  تشهب  تقرافم  رب  سپ  مدآ  اّما  .نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولص  نیـسحلا  نب  یلع  دّمحم و  رتخد  همطاف  فسوی و 

.دوب هدنام  رهن  ود  دننام  هیرگ  رثا  وا  يور  ّدخ  ود  رب 

ینک یم  دای  هتـسویپ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  وا  هب  دـنتفگ  هکنآ  ات  دـش  انیبان  هک  تسیرگ  ردـق  نآ  فسوی  تقرافم  رب  سپ  بوقعی  اّما 
.يوش كاله  ات  يزادنا  میظع  تّقشم  هب  ار  دوخ  هکنآ  ات  ار  فسوی 

بـش رد  ای  هک : وا  هب  دنتفگ  دـندش و  يّذأتم  وا  هیرگ  زا  نادـنز  لها  هکنآ  ات  تسیرگ  بوقعی  تقرافم  رد  ردـق  نآ  سپ  فسوی  اّما 
رد هک  درک  حلـص  ناشیا  هب  سپ  شاب ، تکاـس  بش  رد  نک و  هیرگ  زور  رد  اـی  میریگب  مارآ  اـم  اـت  شاـب  تکاـس  زور  نک و  هیرگ 

.دشاب تکاس  يرگید  رد  دنک و  هیرگ  اهنآ  زا  یکی 

وا هیرگ  زا  هنیدم  لها  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تافو  رب  تسیرگ  ردق  نآ  سپ  مالّسلا  اهیلع  همطاف  اّما  و 
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هچنآ دحا و  يادهش  هربقم  هب  تفر  یم  ترضح  نآ  سپ  دوخ ، هیرگ  يرایسب  زا  يدرک  رازآ  ار  ام  هک : وا  هب  دنتفگ  دندش و  يّذأتم 
.تشگ یمرب  هنیدم  يوس  هب  تسیرگ و  یم  تساوخ  یم 

هک دنتـشاذگن  وا  دزن  ماعط  زگره  و  لاس - لـهچ  یتیاور  هب  و  تسیرگ - لاـس  تسیب  دوخ  ردـپ  تبیـصم  رب  نیـسحلا  نب  یلع  اـّما  و 
هّللا لوسر  نب  ای  موش  وت  يادف  تفگ : ترـضح  نآ  ياه  هدرکدازآ  زا  یکی  هکنآ  ات  دیرگن ، هک  دیماشاین  یبآ  زگره  و  دنکن ، هیرگ 
مناد یم  و  ادخ ، يوس  هب  ار  دوخ  هودنا  تبیـصم و  منک  یم  تیاکـش  دومرف : ترـضح  ینک ، كاله  هیرگ  زا  ار  دوخ  هک  مسرت  یم 

«. 1  » دریگ یم  نم  يولگ  رد  هیرگ  هکنآ  رگم  ار  همطاف  نادنزرف  تداهش  مروآ  یمن  دای  هب  زگره  نم  دیناد ، یمن  امش  هچنآ  ادخ  زا 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  تافو  ماگنه  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـسوط  خیش 
.دش يراج  شکرابم  شیر  رب  شا  هدید  بآ  هک  تسیرگ  ردق  نآ  دش ،

درک دـنهاوخ  ناشیا  هب  تبـسن  هچنآ  دوخ و  نادـنزرف  يارب  منک  یم  هیرگ  دومرف : تسیچ ؟ امـش  هیرگ  ببـس  هّللا  لوسر  ای  دـنتفگ :
و هاتبأ ، ای  هاتبأ  ای  هک : دنک  ادن  وا  نم و  زا  دعب  دنشاب  هدرک  متـس  وا  رب  ار  دوخ  رتخد  همطاف  منیب  یم  ایوگ  نم ، زا  دعب  نم  تّما  نادب 

.دنکن تناعا  ار  وا  نم  تّما  زا  يدحا 

: تفگ همطاف  رتخد ، يا  نکم  هیرگ  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  .تسیرگ  دینـش  ار  نخـس  نیا  همطاف  نوچ 
: هک دومرف  ترـضح  هّللا ، لوـسر  اـی  وـت  تقراـفم  زا  میرگ  یم  نکیل  درک و  دـنهاوخ  نم  اـب  وـت  زا  دـعب  هچنآ  يارب  منک  یمن  هیرگ 

یم قحلم  نم  هب  نم  تیب  لـها  زا  هک  دوب  یهاوخ  یـسک  لّوا  وت  و  دـش ، یهاوخ  قحلم  نم  هب  دوز  هک  رتـخد  يا  ار  وت  داـب  تراـشب 
«. 2  » دوش

اهیلع ارهز  همطاف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  رخآ  ضرم  رد  هک : تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  يدنوار  بطق 
ادخ لوسر  تسیرگ ، همطاف  سپ  دنا ، هدـیناسر  نم  هب  ارم  گرم  ربخ  دومرف : ترـضح  سپ  دـمآ ، ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  مالّـسلا 

و نم ، هب  دش  یهاوخ  قحلم  هکنآ  ات  يزور  فصن  زور و  ود  داتفه و  رگم  دـنام  یهاوخن  ایند  رد  نم  زا  دـعب  هک  نکم  هیرگ  دومرف :
همطاف سپ  دنروایب ، هفحت  وت  يارب  تشهب  ياه  هویم  زا  هکنآ  ات  دش  یهاوخن  قحلم  نم  هب 
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«. 1  » دش نادنخ 

ردپ زا  دعب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک : دـنا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  نارگید  ینیلک و 
یم لیئربج  دوخ ، ردپ  تقرافم  زا  دوب  هدـش  لخاد  ترـضح  نآ  رب  يدـیدش  نزح  دـنام و  ایند  رد  زور  جـنپ  داتفه و  دوخ  راوگرزب 
یم ربخ  و  وا ، ناکم  شردپ و  لاح  زا  ار  وا  داد  یم  ربخ  درک و  یم  شوخ  ار  وا  رطاخ  داد و  یم  وکین  یّلـست  ار  وا  وا و  دزن  هب  دـمآ 

فحـصم و  تشون ، یم  ار  اهنیا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و  وا ، نادنزرف  رد  دش  دهاوخ  عقاو  وا  زا  دعب  هچنآ  هب  ار  وا  داد 
«. 2  » تسا نیا  همطاف 

ایند رد  زور  جنپ  داتفه و  دوخ  راوگرزب  ردپ  زا  دعب  همطاف  ترضح  هک : دنا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  رگید  حیحص  دنس  هب  اضیا 
رد و  تفر ، یم  دحا  ءادهـش  روبق  ترایز  هب  هبترم  ود  هتفه  ره  رد  دیدن ، نادنخ  داش و  ار  ترـضح  نآ  یـسک  تّدم  نآ  رد  دـنام و 

«. 3  » درک تقرافم  ایند  زا  ات  دوب  لاح  نیا  رب  درک ، یم  هیرگ  اعد و  زامن و  هبنشجنپ  هبنشود و  زور 

: دومرف هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  هربتعم  بتک  زا  یضعب  رد 

نوچ اـمنب ، نم  هب  ار  نهاریپ  تفگ : یم  همطاـف  هتـسویپ  مداد ، لـسغ  شنهاریپ  رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح 
«. 4  » مدادن رگید  مدرک و  ناهنپ  ار  نهاریپ  سپ  دیدرگ ، یم  شوهدم  دیئوب  یم  مداد  یم  ار  نهاریپ 

ترضح نآ  نّذؤم  لالب  درک ، تقرافم  ایند  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  هیوباب  نبا 
ترـضح سپ  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دـعب  یـسک  يارب  زا  میوگ  یمن  ناذا  تفگ : نتفگ و  ناذا  زا  درک  عانتما 

هب درک  عورش  دیسر ، لالب  هب  ربخ  نیا  .ار  دوخ  ردپ  نّذؤم  يادص  مونـشب  هک  مهاوخ  یم  نم  هک : دومرف  يزور  مالّـسلا  اهیلع  همطاف 
طبـض هیرگ  زا  ار  دوخ  دروآ و  داـی  هب  ار  ترـضح  نآ  ترـشاعم  ماـّیا  ار و  دوـخ  ردـپ  همطاـف  تفگ ، ربـکا » هّللا   » لـالب نوـچ  ناذا ،

هک دندرک  نامگ  مدرم  درک ، شغ  داتفا و  رد  ور  رب  دز و  هرعن  همطاف  دیـسر ، هّللا » لوسر  ادّـمحم  ّنا  دهـشا   » هب نوچ  درک ، تسناوتن 
نک كرت  دنتفگ : لالب  هب  درک ، تقرافم  ایند  زا  ترضح  نآ 
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.درکن مامت  درک و  عطق  ار  ناذا  سپ  تفر ، ایند  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رتخد  هک  ار  ناذا 

وت رب  نانز ، نیرتهب  يا  تفگ : درکن و  وا  نک ، مامت  ار  ناذا  هک : دومرف  ار  لالب  دـمآ و  شوه  هب  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  سپ 
«. 1  » تشاد فاعم  ار  وا  همطاف  ترضح  سپ  يوش ، كاله  ناذا  هب  يونشب  ارم  يادص  نوچ  هک  مسرت  یم 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیولوق  نبا 
، تسا هنوگچ  وت  ربص  هک  منک  رظن  ات  زیچ  هس  رد  میاـمن  یم  ناـحتما  ار  وت  نم  هک : درک  یحو  وا  هب  یلاـعت  قح  دـندرب ، جارعم  هب  ار 

؟ تسا مادک  زیچ  هس  نآ  هک : دیسرپ  .وت  هب  رگم  تسین  یتّوق  یلوح و  ارم  ار و  وت  رما  اراگدرورپ  منک  یم  میلست  دومرف : ترضح 

: هک دومرف  ادن  یلاعت  قح 

ترـضح یئامن ، رایتخا  ناشیا  دوخ و  رب  ار  تّما  ناجاتحم  ناریقف و  يرادـب و  هنـسرگ  ار  دوخ  لها  لایع و  دوخ و  هک  تسا  نآ  لّوا 
.ار ربص  قیفوت و  مبلط  یم  وت  زا  مدرک ، میلست  مدش و  یضار  نم و  راگدرورپ  يا  مدرک  لوبق  هک : دومرف 

، ینک لذب  نم  ياضر  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هکنآ  و  ناشیا ، زا  رایسب  میب  سرت و  و  تّما ، بیذکت  رب  یئامن  ربص  هک  تسا  نآ  مّود  اّما 
رب و  قافن ، لها  زا  ّتیذا  رازآ و  زا  دـسر  یم  وت  هب  ناشیا  زا  هچنآ  رب  یئامن  ربص  دوخ و  لام  ناج و  هب  یئاـمن  هبراـحم  نارفاـک  اـب  و 
یم وت  زا  مدومن ، دایقنا  مدـش و  یـضار  و  مدرک ، لوبق  اراگدرورپ  تفگ : ترـضح  .دـسر  وت  هب  گنج  رد  هک  یئاـهتحارج  اـهملا و 

: هک دومرف  یلاعت  قح  سپ  .ار  ربص  قیفوت و  مبلط 

زا تفای  دـهاوخ  سپ  وت  ردارب  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  اّما  ندـش ، هتـشک  وت  زا  دـعب  دیـسر  دـهاوخ  وت  تیب  لها  هب  هک  تسا  نآ  مّوس  اّما 
و ار ، وا  دنکفا  دنهاوخ  بعت  تّقشم و  هب  و  دوخ ، ّقح  زا  ار  وا  درک  دنهاوخ  مورحم  و  شنزرس ، یتشرد و  فنع و  مانـشد و  وت  تّما 

وت زا  مدومن ، دایقنا  مدرک و  لوبق  اراگدرورپ  دومرف : ترـضح  .درک  دـنهاوخ  دیهـش  ار  وا  راـک  رخآ  رد  و  درک ، دـنهاوخ  وا  رب  متس 
زا دومن  دنهاوخ  بصغ  و  درک ، دنهاوخ  مورحم  وت  ثاریم  زا  ار  وا  و  دش ، دهاوخ  مولظم  سپ  وت  رتخد  اّما  .مبلط و  یم  ربص  قیفوت و 

رارق وا  يارب  زا  وت  هک  ار  یّقح  وا 
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و دش ، دنهاوخ  لخاد  تصخر  یب  وا  لزنم  ارـس و  مرح  هب  و  دشاب ، هلماح  وا  هک  یتقو  رد  دز  دنهاوخ  وا  مکـش  رب  رد  و  داد ، یهاوخ 
برض نآ  زا  و  دننک ، وا  هب  تبسن  هچنآ  زا  ار  وت  تّما  يایقشا  درک  دهاوخن  عنم  یـسک  و  تفرگ ، دهاوخ  ورف  ار  وا  يراوخ  ّتلذم و 

، نوعجار هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  دومرف : ترـضح  .ددرگ  دیهـش  تحارج  برـض و  نآ  تّدش  زا  و  دزادنیب ، دشاب  وا  مکـش  رد  هک  يدـنزرف 
.میامن یم  بلط  ربص  قیفوت و  وت  زا  مدومن ، دایقنا  اراگدرورپ و  مدرک  لوبق 

و درک ، دنهاوخ  دیهش  ردغ  رکم و  هب  ار  ناشیا  زا  یکی  دیسر ، دهاوخ  مه  هب  رسپ  ود  وت  ردارب  رتخد و  زا  هک : دومرف  یلاعت  قح  سپ 
.درک دنهاوخ  وا  هب  تبسن  وت  تّما  ار  اهنیا  همه  دینادرگ ، دنهاوخ  حورجم  ار  وا  رجنخ  نعط  هب  و  دومن ، دنهاوخ  تراغ  ار  وا  لاوما 

: هک دومرف  یلاعت  قح  سپ  .مبلط  یم  ربص  قیفوت و  وت  زا  مدومن ، داـیقنا  نوعجار و  هیلا  اـّنا  هّلل و  اـّنا  مدرک  لوبق  هک : دومرف  ترـضح 
ناردارب و نادـنزرف و  درک ، دـنهاوخ  دیهـش  یلاح  نیرتدـب  هب  ار  وا  دـیبلط و  دـنهاوخ  داهج  هب  ار  وا  وت  تّما  سپ  ار ، رگید  رـسپ  اّما 

لاـح نآ  رد  درب ، دـنهاوخ  تراـغ  هب  ار  وا  همیخ  و  درک ، دـنهاوخ  عیاـض  ار  وا  تمرح  و  تشک ، دـنهاوخ  وا  رظن  رد  ار  وا  ناـشیوخ 
عیمج رب  دوب  دـهاوخ  تّجح  وا  نتـشک  مدرک ، رّرقم  تداهـش  وا  نارای  تیب و  لها  وا و  يارب  نم  تسج و  دـنهاوخ  نم  هب  تناعتـسا 

هب هک  دـنچ  هکئـالم  وا  رب  درک  دـنهاوخ  هیرگ  و  عزج ، يور  زا  درک  دـنهاوخ  هیرگ  وا  رب  اـهنیمز  اهنامـسآ و  لـها  سپ  نـیمز ، لـها 
.دنباین رد  ار  وا  يرای  دنیایب و  وا  ترصن 

زا ار  نیمز  درک  دهاوخ  رپ  و  تسا ، شرع  ریز  رد  لاحلا  وا  حبش  و  منک ، يرای  رسپ  نآ  هب  ار  وت  هک  مروآ  رد  يرسپ  وا  تشپ  زا  سپ 
مدرم ارچ  هک : دنیوگ  مدرم  هک  تشک  دهاوخ  نارفاک  ناقفانم و  زا  ردـق  نآ  دـنکفا ، مهاوخ  مدرم  ياهلد  رد  ار  وا  بعر  و  تلادـع ،

رظن الاب  بناج  هب  هک : دیـسر  یلاعت  قح  بناج  زا  ادن  سپ  .نوعجار  هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  دومرف : ترـضح  دناسر ، یم  لتق  هب  ردـق  نیا  ار 
ار وا  سپ  .دوب  عطاس  رون  شیاپ  رـس و  زا  رتوبـشوخ ، نادرم  عیمج  زا  رتور و  شوخ  سک  همه  زا  دید  ار  يدرم  درک  رظن  نوچ  نک ،

دمآ کیدزن  هب  دوب ، رهاظ  وا  نیبج  زا  تداعس  ریخ و  يامیـس  و  رون ، ياه  هماج  اب  ترـضح  نآ  دزن  هب  دمآ  دیبلط ، دوخ  کیدزن  هب 
هطاحا وا  رود  رب  هک  دید  رایسب  هکئالم  ترضح  سپ  دیسوب ، ار  ترضح  نآ  هدید  ود  نایم  و 
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.تسناد یمن  یسک  ادخ  زا  ریغ  هب  ار  هکئالم  نآ  ددع  هک  دندوب  هدرک 

هک يارب  زا  و  درک ؟ دهاوخ  بضغ  هک  يارب  زا  درم  نیا  نم  راگدرورپ  يا  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  سپ 
، متـسه وت  يرای  رظتنم  نم  يا و  هدرک  ترـصن  هدعو  ارم  هکنآ  لاح  و  دـنیوا ؟ رود  رب  هک  ار  رایـسب  تعامج  نیا  يا  هدـینادرگ  اّیهم 

دهاوخ ناشیا  هب  نم  زا  دعب  هک  یئاهمتس  هب  يداد  ربخ  ارم  و  دننم ، تیب  لها  نم و  نارای  يدرک  نایب  ار  ناشیا  لاح  هک  تعامج  نیا 
وت رما  مدرک  دایقنا  هکنآ  لاح  دننک و  متـس  ناشیا  رب  هک  یئاهنآ  رب  ناشیا  ّقح  رد  یهد  يرای  ارم  هک  یناوت  یم  یهاوخ  رگا  دیـسر ،

.ار ربص  رب  يرای  اضر و  قیفوت و  مبلط  یم  وت  زا  مدش ، یضار  مدرک و  لوبق  ار و 

نیا رب  هک  يربص  هب  منک  اطع  وا  هب  ار  يوأـملا  هّنج  هک  تسا  نآ  نم  دزن  وا  يازج  سپ  وت  ردارب  اـّما  هک : نم  هب  دیـسر  باـطخ  سپ 
زا ار  امـش  ناتـسود  هک  مراذگاو  وا  هب  ار  رثوک  ضوح  و  تمایق ، زور  رد  منادرگ  بلاغ  قیالخ  رب  ار  وا  تّجح  و  دـنک ، یم  بئاصم 
نآ زا  دروآ  نوریب  دوش و  مّنهج  لخاد  منادرگ ، تمالس  درـس و  وا  رب  ار  مّنهج  و  ار ، امـش  نانمـشد  نآ  زا  دنک  عنم  دهد و  بآ  نآ 

.مهد رارق  تشهب  هجرد  کی  رد  ار  همه  اهامش  تلزنم  و  دشاب ، هدوب  وا  ّتبحم  زا  يا  هّرذ  ینیگنس  ردق  هب  لد  رد  ار  هک  ره 

ردـق نآ  تماـیق  رد  ار  ناـشیا  و  مهد ، تنیز  ناـشیا  هب  ار  دوخ  شرع  تماـیق  زور  رد  سپ  ار ، دیهـش  لوتقم  مولظم  رـسپ  ود  نآ  اـّما 
یمارگ ار  ناشیا  ناگدننک  ترایز  و  دسر ، ناشیا  هب  هک  اهالب  نآ  ببس  هب  دشاب  هدرکن  روطخ  یسک  رطاخ  رد  هک  منک  اطع  تمارک 
تـسا مزال  نم  رب  و  دننم ، ناگدننک  ترایز  وت  ناگدننک  ترایز  و  دناوت ، ناگدننک  ترایز  ناشیا  ناگدـننک  ترایز  هک  اریز  مراد ،

هک مهدب  یئازج  تمایق  رد  ار  ناشیا  و  منک ، یم  اطع  ار  ناشیا  دننک  یم  لاؤس  هچ  ره  و  مراد ، یمارگ  ار  دوخ  ناگدننک  ترایز  هک 
.ددرگ علّطم  ناشیا  لاوحا  رب  هک  ره  دنک  ناشیا  لاح  يوزرآ 

: هک منک  یم  ادن  ار  وا  و  مراد ، یمزاب  دوخ  شرع  دزن  رد  ار  وا  تمایق  زور  رد  سپ  وت  رتخد  اّما 

ّقح رد  نک  مکح  سپ  وت ، نادـنزرف  اـی  وت  رب  تسا  هدرک  متـس  هک  ره  سپ  دوخ ، قلخ  رب  تسا  هدـینادرگ  مکاـح  ار  وت  یلاـعت  قـح 
منک یم  تزاجا  نم  هک  یتسرد  هب  یهاوخ ، هچنآ  هب  ناشیا 
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.دننک مّنهج  لخاد  ار  وا  نادنزرف  وا و  ناراکمتس  هک  دیامن  مکح  دیآرد و  رشحم  هصرع  هب  سپ  ناشیا ، ّقح  رد  ار  وت  مکح 

تیاعر ادـخ و  تعاطا  رد  مدرک  ریـصقت  هچنآ  رب  ترـسح  یهز  هک : دروآرب  داـیرف  رمع - ینعی  راـیخا - تیب  لـها  ناراکمتـس  سپ 
یهار ربمغیپ  اب  شاک  دیوگ : دزگ و  نادند  هب  ار  دوخ  تشگنا  و  دـنک ، كرادـت  ددرگرب و  ایند  هب  هک  دـنک  وزرآ  و  ادـخ ، ناتـسود 

یم يرود  وت  نم و  نایم  شاک  دیوگ : رکب  وبا  اب  و  مدوب ، هدرکن  دوخ  رای  ار  رکب  وبا  شاک  نم  رب  ياو  دیوگ : و  مدوب ، هدرک  تسرد 
ار امش  نانخس  نیا  زورما  هک : دنک  ادن  ار  ناشیا  یلاعت  قح  سپ  .نم  يارب  زا  يدوب  ینیرق  دب  سپ  برغم ، قرشم و  يرود  دننام  دوب 

رتشیپ هچنآ  رد  دوخ  ناگدنب  نایم  ینک  یم  مکح  زورما  وت  هک : دیوگ  راکمتـس  سپ  دیکیرـش ، باذع  رد  همه  دـشخب و  یمن  یعفن 
: هک رمع  رکب و  وبا  هب  دسر  ادن  سپ  دننک ، یم  مکح  نآ  رد  نارگید  ای  دندرک  یم  نآ  رد  فالتخا 

ّیلو مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تعباتم  زا  ینعی  ادـخ - هار  زا  ار  مدرم  دـندرک  یم  عنم  هک  یئاهنآ  تسا ، ناراکمتـس  رب  ادـخ  تنعل 
.دنتشادن تمایق  هب  داقتعا  و  دندومن ، یم  جک  مدرم  هب  ار  ادخ  هار  و  ادخ -

رد درک  دهاوخ  مکح  هک  دوب ، دهاوخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنزرف  نسحم  درک ، دـنهاوخ  مکح  وا  يارب  تمایق  رد  هک  ار  یـسک  لّوا  و 
ود نآ  سپ  درک ، دیهش  ار  وا  نسحم  دز و  همطاف  مکش  رب  رد  تفر و  وا  رما  هب  هک  ذفنق  رد  وا  زا  دعب  و  باّطخلا ، نب  رمع  وا  هدنشک 
ات قرشم  زا  دنیآ  شوج  هب  همه  دوش  عقاو  ایرد  رب  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  دننزب ، ناشیا  رب  شتآ  ياه  هنایزات  دننک و  رـضاح  ار  نوعلم 

.دنوش رتسکاخ  هنیآره  دنراذگب  ایند  ياههوک  رب  رگا  و  برغم ،

اـصوصخ دـیامن  یمـصخ  دوخ  ناراکمتـس  اب  دـیآ و  رد  وناز  ود  هب  یلاـعت  قح  شرع  دزن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ 
اهنآ دنیبن و  ار  اهنآ  یـسک  دنـشوپب ، ار  هاچ  نآ  رـس  و  مّنهج ، ياههاچ  زا  دنزادنا  یهاچ  هب  ار  هیواعم  رمع و  رکب و  وبا  سپ  هیواعم ،
سک ود  نآ  ام  هب  امنب  ام  راگدرورپ  يا  دندوب : هدرک  رایتخا  ار  ناشیا  ّتبحم  تیالو و  هک  یتعامج  نآ  دنیوگ  سپ  دننیبن ، ار  یسک 

رت تسپ  ام  زا  هکنآ  ات  میهد ، رارق  دوخ  ياهاپ  ریز  رد  ار  ناشیا  ات  رمع - رکب و  وبا  ینعی  سنا - ّنج و  زا  ار  اـم  دـندرک  هارمگ  هک  ار 
.دشاب رتدیدش  ام  زا  ناشیا  باذع  و  دنشاب ،
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نیا رد  سپ  دیکیرـش ، باذع  رد  همه  دوخ و  رب  دیا  هدرک  متـس  نوچ  نانخـس ، نیا  ار  امـش  دنک  یمن  هدیاف  دیامرف : یلاعت  قح  سپ 
ناظفاح مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  دننک  لاؤس  رثوک  ضوح  دزن  هب  دنیآ  دـندروآرب و  هاروبث  او  هالیو و  او  يادـن  تقو 

: دنیوگ دنشاب و  وا  دزن  هکئالم 

تسین هک  مّنهج  شتآ  يوسب  بل  هنـشت  دیدرگرب  دیوگ : ناشیا  هب  ترـضح  .نک  صالخ  باذع  زا  هد و  بآ  ار  ام  ام و  زا  نک  وفع 
«. 1  » نیعفاش تعافش  ار  امش  دشخب  یمن  عفن  نیلسغ ، میمح و  زا  رگم  زورما  امش  بارش 

رد باحصا  زا  یعمج  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ءایبنا  دّیس  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  ربتعم  دنس  هب  هیوباب  نبا 
، تسیرگ رایسب  داتفا  وا  رب  ملاع  دّیس  كرابم  رظن  نوچ  دمآرد ، رد  زا  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  هاگان  دندوب ، هتـسشن  دجـسم 

نوچ .دـناشنب  دوخ  تسار  يوـناز  رب  ار  هدازهاـش  نآ  دنمتـسم ، لد  سینا  يا  نم و  دـنزرف  يا  يآ  نم  يوـسب  ّینب » اـی  ّیلا  : » دوـمرف
هدید زا  تاربع  تارطق  درک  رظن  يو  رب  نوچ  ملاع  هجاوخ  دمآرد ، رد  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ءادهّشلا  دّیس  ترـضح  دش  ینامز 

یتعاس زا  دـعب  .دـیناشن  دوخ  پچ  يوناز  رب  ار  مولظم  ماما  نآ  و  اـیب ، کـیدزن  نم  هنیـس  رورـس  يا  هدـید و  رون  يا  دومرف : دـیرابب ،
هیلع و هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  رظن  نوچ  دش ، رـضاح  مالّـسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  ءاروح  هّیـسنا  تلالج  تمـصع و  قفا  دیـشروخ 

دوخ لباقم  رد  ار  باـنج  نآ  و  اـیب ، نم  کـیدزن  یمارگ  دـنزرف  يا  دومرف : درک و  زاـغآ  هیرگ  راـیتخا  یب  داـتفا ، يو  رب  مّلـس  هلآ و 
، دش لخاد  دجـسم  رد  زا  نابات  دیـشروخ  دننام  مالّـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  ءایـصوا  دّیـس  ترـضح  تشذگ ، يا  هظحل  نوچ  .دیناشن 

نآ و  يآ ، نم  کیدزن  مغرپ  لد  سینا  يا  ّمع و  رـسپ  يا  تفگ : دیراب و  كرابم  هدید  زا  ترـسح  کشا  دـید ، ار  بانج  نآ  نوچ 
.دیناشن دوخ  تسار  يولهپ  رد  ار  نیمیلا  باحصا  رورس 

ملاع دّیـس  یتسیرگب ؟ يدید  هک  ار  تراهط  تمـصع و  کلف  سومـش  زا  کی  ره  هک  دوب  هچ  ببـس  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ : باحـصا 
مروخ یم  دنگوس  هدـیزگرب ، ارم  نایمدآ  نایملاع و  عیمج  زا  هداتـسرف و  قلخ  هب  یتسار  هب  ارم  هک  يدـنوادخ  نآ  ّقح  هب  هک : دومرف 

ار وا  یلاعت و  قح  دزن  میقلخ  نیرت  یمارگ  تراهط  تمصع و  فدص  رهوگ  راهچ  نیا  نم و  هک  نایملاع  دنوادخ  هب 
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.مراد یمن  رت  تسود  ناشیا  زا  ار  یهلا  قلخ  زا  يدحا  چیه  تسین ، رت  یمارگ  ام  زا  یقلخ 

رد تسا  نم  رادـملع  و  نم ، زا  دـعب  تسا  تفالخ  رما  بحاص  و  تسا ، نم  لیدـع  زاسمد و  ردارب و  وا  سپ  بلاط ، یبأ  نب  یلع  اّما 
نایقّتم يامنهار  نانمؤم و  ياوشیپ  ناناملـسم و  يالوم  و  تسا ، رـشحم  زور  هدـننک  تعافـش  رثوک و  ضوح  یقاـس  ترخآ ، اـیند و 

تسا نم  رادتسود  وا  رادتسود  نم ، تافو  زا  دعب  تایح و  رد  نم  تّما  تیب و  لها  رب  تسا  نم  نیشناج  هفیلخ و  یـصو و  وا  تسا ،
دیشروخ رون  هب  ار  نامرجم  راک  هیس  و  دزرمایب ، وا  یتسود  تکرب  هب  ارم  تّما  ناراکهانگ  یلاعت  قح  تسا ، نم  نمـشد  وا  نمـشد  و 

نم زا  دعب  مناد  یم  هک  دوب  نآ  بانج  نآ  رب  نم  هیرگ  ببـس  دزاس ، بّذـعم  میلا  باذـع  هب  ار  وا  نانمـشد  و  دـیامن ، وحم  وا  تیالو 
لها بالک  زا  یعمج  نایم  رد  راصنا  رای و  یب  ار  وا  دننک و  بصغ  يو  زا  ار  تفالخ  بصنم  دـنیامن و  اهردـغ  يو  اب  راکافج  تّما 
دشاب تحیصن  طرش  هچنآ  هتسویپ  و  دیامن ، ربص  یهلا  رما  هب  وا  دسرب و  وا  هب  اهتنحم  تّما  زا  هتـسویپ  دنراذگب ، رارـشا  نیرتدب  ران و 
شرس نوخ  زا  شکرابم  شیر  هک  دنز  تفالخ  ریرس  ناطلس  نآ  كرابم  قرف  رب  یتبرض  نم  تّما  نیرت  تخبدب  هکنآ  ات  دروآ ، اجب 

.دیامن تاقالم  ار  ادخ  لاح  نیا  رب  وا  و  دوش ، نیگنر 

و تسا ، ناینیسپ  ناینیشیپ و  رتهب  رتهم و  نایملاع و  نانز  هدّیس  وا  سپ  همطاف ، اّما  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ملاع  دّیـس  سپ 
دنوادـخ دزن  هب  تدابع  بارحم  رد  ّتیدوبع  مدـق  هب  وا  هک  هاگره  تسا ، نم  ناـج  لد و  هویم  نم و  مشچ  ود  رون  نم و  نت  هراـپ  وا 

دزاس رّونم  ار  میظع  شرع  وا  عاعش  دهد و  ینـشور  ار  نامـسآ  تفه  هکئالم  وا  رون  دزورفارب ، صالخا  رون  هب  هرهچ  دتـسیاب و  دوخ 
نم هکئالم  يا  هک : دـیامرف  ادـن  دـیامن ، تاهابم  وا  هب  العا  ألم  رد  یلاعت  قح  و  دنـشخب ، رون  ار  نیمز  لها  نامـسآ  بکاوک  هچنانچ 

هب نم  فوخ  زا  وا  ياضعا  لصافم و  عیمج  هداتسیا و  نم  تمدخ  رد  هنوگچ  نم  ناقلخ  نیرتهب  همطاف و  نم  هدنب  نیا  هب  دیئامن  رظن 
نایعیـش و هک  دیـشاب  هاوگ  هکئالم  هورگ  يا  هدـیدرگ ، نم  سدـقا  بانج  هّجوتم  هتـشادرب و  يوس  ام  عیمج  زا  لد  و  هدـمآ ، رد  هزرل 

.مدیشخب تاجن  دوخ  باذع  زا  مدینادرگ و  نمیا  خزود  شتآ  زا  ار  وا  ناّبحم 

یبیرغ یسک و  یب  رب  مدید  ار  دوخ  هشوگرگج  نوچ  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  سپ 
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تیب هک  وا  هناـخ  رد  هک  دـشاب  دوز  دیـسر ، دـنهاوخ  وا  هب  نم  تّما  ناراـکافج  زا  هک  یئاـهتنحم  نآ  رب  و  متـسیرگ ، دوخ  زا  دـعب  وا 
هک ار  كدف  و  دنرادن ، مرـش  وا  زا  چیه  و  دنیامنن ، وا  تمرح  تیاعر  دیآ و  رد  يراوخ  ّتلذـم و  تسا ، تمرکم  تّزع و  فرّـشلا و 
هن دنک و  يرای  ار  وا  هک  دبای  يرای  هن  دنک  رظن  هک  فرط  ره  زا  و  دنیامن ، عنم  نم  ثاریم  زا  ار  وا  و  دنناتـسزاب ، وا  زا  هداد  وا  هب  ادخ 

هاتبأ ای  هک  دنک  دایرف  وا  و  دنرادن ، وا  تمرح  ساپ  دنیامنن و  محر  وا  هب  تّما  نیا  نامحر  یب  و  دیامن ، يراوخمغ  ار  وا  هک  يزوسلد 
نوزحم نم  زا  دعب  هتسویپ  .دنکن و  يرای  ار  وا  سک  چیه  دنک  يراز  عّرضت و  هک  نادنچ  دسرن ، وا  دایرف  هب  سک  چیه  هادّمحم ، ای  و 

لد زا  زوسناج  هآ  دروآ و  دای  هب  ار  یحو  عاطقنا  یهاگ  دـیامن ، يرارق  یب  هلان و  يراز و  هیرگ و  كانمغ  بورکم و  كاـندرد و  و 
دهد و شوگ  بش  نوچ  ددرگ ، لعتشم  شا  هنیس  نوناک  زا  ترـسح  شتآ  دنارذگ و  رطاخ  هب  ارم  تبحـص  ینامز  و  دشکرب ، مغرپ 
رب دـنک و  راوگرزب  ردـپ  نامز  تلود  تّزع و  داـی  دـلانب و  راز  راز  دونـشن ، مدـناوخ  یم  دّـجهت  زاـمن  رد  هک  ارم  نآرق  توـالت  زاوآ 

دنادرگ و وا  سنوم  ار  الاب  ملاع  نایسدق  ار و  العا  ألم  نایبوّرک  یلاعت  هناحبس و  ّقح  تقو  نآ  رد  دنک ، هحون  دوخ  يراوخ  ّتلذم و 
عم یعکرا  يدجـسا و  ّکبرل و  یتنقا  همطاف  اـی  : » هدرک ار  نارمع  رتخد  میرم  هک  یئادـن  هب  دـنک  ادـن  ار  وا  دتـسرفب و  وا  يرادـلد  هب 

«. ناگدننک عوکر  اب  نک  عوکر  نک و  هدجس  و  دوخ ، راگدرورپ  يارب  نک  عوضخ  تونق و  همطاف ! يا  : » ینعی نیعکاّرلا »

رب دیامن و  دادتـشا  وا  عجو  و  ددرگ ، شارف  بحاص  دشاب ، هدروخ  باّطخلا  نب  رمع  ادخ  قلخ  نیرتدـب  زا  هک  یتحارج  نآ  زا  هاگنآ 
یب تشحو و  رد  هک  دتسرفب  وا  يراتسرپ  هب  ار  یـسیع  ردام  میرم  یلاعت  هناحبـس و  قح  دباوخب ، بیرغ  سک و  یب  ملا  درد و  شارف 
راب هک  درادرب  زاین  تسد  دـیآ ، گنت  هب  تّما  ياـفج  ملا  ضرم و  زا  نوچ  دـیامن ، وا  راـمیت  ملا  ضرم و  رد  دـشاب و  وا  سینا  یـسک 

راّدغ يایند  ياهتنحم  زا  و  ما ، هدمآ  گنت  هب  تّما  نیا  يافج  زا  و  ما ، هتشگ  ریـس  یناگدنز  زا  و  ما ، هدیدرگ  وت  ياقل  قاتـشم  ایادخ 
قحلم دوخ  ردـپ  هب  نانج  تاـفرغ  ناوضر و  تاـضور  رد  ارم  ما ، هدـیدرگ  تقاـط  یب  راوگرزب  ردـپ  تقراـفم  زا  و  ما ، هتـشگ  لولم 

.نادرگ

نم هب  تلاسر  تیب  لها  زا  هک  یسک  لّوا  و  دروآ ، نم  دزن  هب  ار  وا  یلاعت  هناحبس و  قح  سپ 
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: هک مروآرب  شورخ  مرادرب و  تاجاحلا  یضاق  هاگرد  هب  عّرضت  تسد  دیآ ، نم  دزن  هب  حورجم  نیگمغ و  نوچ  .دشاب  وا  دوش  قحلم 
بقاعم دوخ  لاـکن  هب  ار  وا  هدرک  بصغ  ارم  هشوگرگج  ّقح  هک  ره  و  نادرگ ، بّذـعم  دوخ  باذـع  هب  ار  همطاـف  ناـملاظ  ادـنوادخ 

ار وا  نادنزرف  هدز و  وا  مکـش  رب  رد  هک  ره  رادب  مّنهج  شتآ  رد  هتـسویپ  هدرک ، راوخ  ار  وا  هک  ره  نک  رادقم  یب  راوخ و  و  نادرگ ،
.دنیوگ نیمآ  اهنامسآ  هکئالم  منک  نم  هک  یئاعد  ره  و  هدرک ، دیهش 

نم لد  هرمث  هنیـس و  یئانـشور  تسا و  نم  هدید  رون  هدیدنـسپ و  دـنزرف  وا  سپ  مالّـسلا ، هیلع  نسح  ماما  اّما  دومرف : ملاع  دّیـس  سپ 
نم هتفگ  وا  هتفگ  ناقلخ  رب  شردپ  زا  دعب  و  تسادـخ ، هفیلخ  تّجح و  تسا و  تشهب  لها  ناناوج  نیرتهب  رتهم و  دّیـس و  وا  تسا ،

.هدرک نم  تفلاخم  دنک  وا  تفلاخم  هک  ره  تسا و  هدرک  نم  تعباتم  دنک  وا  تعباتم  هک  ره  و  تسا ، نم  هدرک  وا  هدرک  تسا و 

یبیرغ و یـسک و  یب  رب  مدروآ ، رطاخ  هب  درک  دـنهاوخ  يو  رب  نم  زا  دـعب  هک  یئاهمتـس  مدـنکفا ، رظن  شلاـمک  اـب  لاـمج  رب  نوچ 
تنحم و رد  هتـسویپ  دنراذگب ، راکافج  نانمـشد  نایم  رد  رای  یب  بیرغ و  ار  وا  باحـصا  نم  زا  دـعب  هک  اریز  متـسیرگ ، وا  یمولظم 

نم هشوگرگج  نآ  متام  رد  العا  ألم  نایبوّرک  امـس و  ضرا و  هکئالم  و  دننک ، دیهـش  رهق  رهز  هب  ار  وا  هکنآ  ات  دـشاب  انع  تّقـشم و 
سک ره  .دننک  هحون  وا  یسک  یب  یبیرغ و  رب  ایرد  نایهام  اوه و  ناغرم  و  دنیامن ، يراز  وا  تبیـصم  رد  نیمز  نامـسآ و  و  دنیرگب ،

وا هیزعت  رد  هک  ره  و  دـشاب ، نشور  وا  مشچ  دوش  انیبان  اـه  هدـید  هک  تماـیق  زور  رد  دراـبب ، هدـید  زا  نینوخ  کـشا  وا  تبیـصم  رد 
مولظم ماما  نآ  رّهطم  هضور  رد  هک  ره  و  دشاب ، مّرخ  داش و  وا  لد  ددرگ  نیگمغ  قیالخ  ياهلد  هک  ازج  زور  رد  دـشاب ، نیگهودـنا 

.دشاب نازرل  طارص  رب  اهمدق  هک  يزور  رد  دشاب  تباث  طارص  رب  وا  مدق  دنک ، ترایز  ار  وا 

زا دعب  تسا  ناناملسم  ماما  نامدرم و  نیرتهب  وا  و  تسا ، نم  دنمتسم  لد  سینا  دنبلد و  دنزرف  وا  سپ  مالّسلا ، هیلع  نیسح  ماما  اّما  و 
تـشهب لها  ناناوج  نیرتهب  وا  و  تسا ، نایملاع  دـنوادخ  تّجح  ناگدـنامرد و  سردایرف  ناگراچ و  یب  هانپ  وا  دوخ ، ردارب  ردـپ و 

.تسا نم  تعاطا  وا  تعاطا  تسا و  نم  رما  وا  رما  تسا ، تّما  نیا  يزوریف  يراگتسر و  باب  تسا و 
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وا نتـشک  دـصق  تّما  نیا  ناتخبدـب  هک  اریز  متـسیرگ ، وا  یگدـنامرد  یـسک و  یب  یبـیرغ و  رب  مدـید ، ار  دوخ  مشچ  رون  نآ  نوچ 
یعرم وا  ّقح  رد  ارم  ّتیـصو  چیه  و  دنهدن ، ناما  ار  وا  و  دروآ ، نم  مّرکم  هضور  مرتحم و  مرح  هب  هانپ  دیآ و  هنیدـم  هب  وا  و  دـننک ،

دوخ هنیـس  رب  ار  وا  رـس  مریگرب و  رد  ار  وا  باوـخ  رد  نم  سپ  دـنریگ ، گـنت  وا  رب  ار  راـک  و  دـنیامنن ، نم  مرح  زا  مرـش  و  دـنرادن ،
دنهاوخ دیهـش  ار  وت  تّما  نیا  ناراـکافج  هک  مهد  تراـشب  ار  وا  و  دـیامن ، تلحر  نم  ترجه  راد  زا  هک  میاـمن  رما  ار  وا  مراذـگ و 

دیامن و تقرافم  نم  رّهطم  دقرم  زا  نایرب  لد  نایرگ و  مشچ  اب  نم  هشوگرگج  نآ  سپ  .دیسر  یهاوخ  تداهش  تداعـس  هب  و  درک ،
و دنـشکب ، وا  يور  رب  غـیت  نم  تّما  زا  تخبدـب  رازه  نیدـنچ  دروآ ، ور  اـبع  لآ  نادیهـش  لـتقم  اـنع و  تنحم و  ـالبرک و  نیمز  هـب 

.دننک ناراب  ریت  دنریگ  نایم  رد  ار  وا  هورگ  نآ  تمایق ، زور  رد  دنشاب  تّما  نادیهش  نیرتهب  دننک و  يرای  ار  وا  ناناملسم  زا  یهورگ 
.دنربب رس  دنفسوگ  قیرط  هب  ار  وا  دنراذگ و  شکرابم  يولگ  رب  غیت  ناهایسور  نآ  دتفا ، رد  بسا  زا  نم  هدید  رون  نآ  نوچ 

زا شورخ  تسیرگب ، راز  راز  دیشکرب ، دردرپ  هنیـس  زا  مرگ  یهآ  دومرف و  ار  نیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ملاع  دّیـس  ترـضح 
: هک درک  نامسآ  يوسب  ور  تساخرب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ملاع  دّیس  هاگنآ  دش ، دنلب  يراز  هحون و  يادص  دمآرب ، نارـضاح 

«. 1  » دومرف تعجارم  هرهاط  هرجح  هب  و  دسر ، یم  نم  تیب  لها  هب  راکمتس  هورگ  نیا  زا  هچنآ  زا  منک  یم  تیاکش  وت  هب  ایادخ  راب 

نسح و همطاف و  نم و  يزور  دومرف : ترضح  نآ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  اضیا 
، تسیرگ ام  يوس  هب  درک  رظن  هاگان  میدوب ، هتسشن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  رد  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح 

: دومرف هّللا ؟ لوسر  ای  تسیچ  وت  هیرگ  ببس  متفگ :

؟ هّللا لوسر  ای  تسیچ  نآ  متفگ : نم ، زا  دعب  درک  دنهاوخ  وت  هب  تبسن  هچنآ  يارب  میرگ  یم 

نـسح نار  رب  هک  ینعط  و  دز ، دـنهاوخ  همطاف  يور  رب  هک  يا  هچناپط  و  دز ، دـنهاوخ  وت  رـس  رب  هک  یتبرـض  يارب  میرگ  یم  دومرف :
نایرگ همه  دندینـش  ار  اـهربخ  نیا  تلاـسر  تیب  لـها  نوچ  .نیـسح  نتـشک  زا  و  درک ، دـنهاوخ  دیهـش  رهز  هب  ار  وا  دز و  دـنهاوخ 

داش دومرف : ترضح  الب ، يارب  زا  رگم  ام  راگدرورپ  ار  ام  تسا  هدیرفاین  هّللا  لوسر  ای  متفگ : نم  سپ  دندش ،

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 253 

http://www.ghaemiyeh.com


244 ص :

یقفانم رگم  ار  وت  دراد  یمن  نمـشد  و  ینمؤم ، رگم  ار  وت  دراد  یمن  تسود  هک  نم  يوسب  تسا  هدرک  دـهع  ادـخ  هک  یلع  ای  شاـب 
«. 1»

ریما ترـضح  هب  تاـفو  تقو  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  رباـج  زا  بوشآ  رهـش  نبا 
ینعی ارم - غاب  هناحیر  ود  هک  ار  وت  منک  یم  ّتیصو  نم ، ناتسوب  لگ  ود  ردپ  يا  داب  وت  رب  ادخ  مالـس  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

زا مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  نوچ  .دوش  بارخ  وت  نکر  ود  هک  دشاب  دوز  يرادـب ، مرتحم  ار  نیـسح - نسح و 
تلحر ایند  زا  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نوچ  دـش ، بارخ  هک  دوب  نم  نکر  کـی  نیا  دومرف : نینمؤملا  ریما  باـنج  تفر ، اـیند 

«. 2  » دوب مّود  نکر  نیا  هک : دومرف  دومن 

ار همطاف  تفر  ایند  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  یضرم  رد  هک : تسا  هدرک  تیاور  هملس  ّما  هشیاع و  زا  اضیا 
ایب نم  رتخد  يا  هک : دومرف  دوب ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  راتفر  دننام  وا  راتفر  دـش ، ادـیپ  همطاف  نوچ  دـیبلط ،

نوچ .دش  نادنخ  هک  تفگ  وا  هب  رگید  يزار  و  دش ، نایرگ  هک  تفگ  وا  هب  يزار  دیناشن و  دوخ  يولهپ  رد  ار  وا  سپ  نم ، کیدزن 
یم ضرع  نم  هب  هبترم  کی  ار  نآرق  یلاس  ره  رد  لیئربج  تفگ : نم  هب  لّوا  رد  دومرف : دندیـسرپ ، وا  زا  ترـضح  نآ  تافو  زا  دـعب 

هدیـسر متـس  مولظم و  نم  زا  دعب  وت  نادـنزرف  مور و  یم  ایند  زا  لاس  نیا  رد  هک  مناد  یم  درک ، ضرع  هبترم  ود  لاس  نیا  رد  درک و 
هب نم ، تیب  لها  زا  يوش  یم  قحلم  نم  هب  هک  دوب  یهاوخ  یـسک  لّوا  هک : دومرف  سپ  مدش ؛ نایرگ  ببـس  نیا  هب  نم  دش ، دنهاوخ 

مدش نادنخ  ببس  نیا  هب  سپ  یشاب ، نایملاع  نانز  هدّیس  هک  یتسین  یـضار  ایآ  هک : دومرف  رگید  تیاور  هب  .مدش  نادنخ  ببـس  نیا 
«. 3»

هتسویپ ءاسن  هدّیـس  ترـضح  دومرف ، تلحر  اقب  ملاع  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ءایبنا  دّیـس  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
هتـسکش مه  رد  شتّزع  ناکرا  و  فیحن ، فیعـض و  شکراـبم  مسج  و  تسب ، یم  رـس  رب  ملا  درد و  هباـصع  دوب ، نوزحم  نیگمغ و 

تعاس هب  تعاس  دوب ، یم  هتخورفا  رگج  هتخوس و  لد  اب  و  دوب ، يراج  شنیب  قح  كرابم  ياه  هدید  زا  بآ  هتسویپ  دوب ،
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یم رب  رد  تعاس  هب  تعاس  ار  امـش  هک  امـش  ردپ  تساجک  تفگ : یم  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  اب  دش ، یم  يراط  وا  رب  شغ 
هتسویپ دیور ؟ هار  نیمز  يور  رب  امش  هک  تشاذگ  یمن  امـش و  هب  تبـسن  دوب  رتنابرهم  قلخ  همه  زا  هک  امـش  ردپ  تساجک  تفرگ ؟

میهاوخن رگید  دیآرد ، نم  نازحالا  تیب  رد  دیاشگب و  ار  رد  نیا  هک  دید  میهاوخن  زگره  رگید  دیشاب ، وا  شود  رب  هک  تساوخ  یم 
«. 1  » درک یم  نینچ  امش  اب  هتسویپ  هکنانچ  درادرب  دوخ  شود  هب  ار  امش  هک  دید 

تلاسر ترـضح  ضرم  نوچ  دـنتفگ : ساّبع  ناملـس و  هک : دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  یلاله و  سیق  نب  میلـس  زا  هربتعم  دـیناسا  هب 
یّلص لوسر  ترضح  دنتشگ ، رضاح  ترضح  نآ  نیلاب  رب  راصنا  رجاهم و  زا  یعمج  دیماجنا ، دادتشا  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
ملق تاود و  هورگ ! يا  دومرف : دومن ، دنهاوخن  مالّسلا  هیلع  یلع  تعیب  هب  افو  وا  باحصا  هک  تسناد  یم  نوچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
نب رمع  نوچ  .نم  تاـفو  زا  دـعب  دـیوشن  هارمگ  زگره  هک  مسیوـنب  امـش  يارب  زا  يا  هماـن  اـت  دـیزاس  رـضاح  نم  دزن  يا  هفیحـص  و 

هدرپ تحاقو  تسد  هب  دسیونب ، ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفالخ  هک  تساوخ  یم  ملاع  دّیـس  ترـضح  هک  تسناد  یم  باّطخلا 
هب جایتحا  تسا و  یفاـک  ار  اـم  ادـخ  باـتک  دـیوگ ، یم  نایذـه  هدرک و  هبلغ  وا  رب  يراـمیب  درم  نیا  تفگ : تشادرب  قاـفن  يور  زا 
زا یعمج  و  تسین ، جایتحا  ادخ  لوسر  باتک  هب  ار  ام  هک  دندش  نوعلم  نآ  عبات  باحـصا  نیقفانم  زا  یعمج  سپ  میرادـن ، وا  باتک 
رد بانج  نآ  فیرـش  رطاخ  ندـیناجنر  تسا و  بجاو  همه  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تعاطا  دـنتفگ : باحـصا 

.دندرک دنلب  اهزاوآ  دش و  عازن  هباحص  نایم  رد  تسین ، اور  یلاح  نینچ 

وا تایح  رد  هاگره  هک  تسناد  دـیدرگ ، نیگمغ  تفای  عالّطا  ارجام  نیا  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ملاع  دّیـس  ترـضح  نوچ 
ارم نیا  زا  شیب  دـیورب و  نم  شیپ  زا  یّنع ، اوموق  دومرف : درک ، دـنهاوخ  هچ  وا  تیب  لـها  اـب  وا  زا  دـعب  دـنداهن ، ملظ  مسق  نیا  ياـنب 

.دیراذگ دوخ  راگدرورپ  اب  ارم  و  دیزاسم ، ّملأتم 

اب دنناد  دوخ  ماما  ار  وا  دهد ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  نایذه  تبـسن  هک  یـسک  تخبدب ، هورگ  نآ  رب  ادخ  تنعل 
: هک دیامرف  یم  یلاعت  هناحبس و  قح  هکنآ 
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نینچ رد  هک  ار  ینید  یب  مرـش  یب  نینچ  هک  داـب  موق  نآ  رب  ادـخ  لوسر  نیرفن  و  « 1  » یحُوی ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْـطنَی  اـم  َو 
دیامرف یم  یلاعت  قح  هکنآ  لاح  دنناد و  ادخ  لوسر  هفیلخ  ار  وا  دناجنرب ، دوخ  زا  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تانیاک  دّیس  لاح 

هب رازآ  ّتیذا و  هک  یهورگ  نآ  ینعی : « 2  » ًانیِهُم ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  ِهَرِخْآلا َو  اْینُّدـلا َو  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َهَّللا َو  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ  هک 
اّیهم ناـشیا  تهج  زا  میحج  لاـکن  میلا و  باذـع  و  هدرک ، تنعل  یبقع  اـیند و  رد  ار  ناـشیا  یلاـعت  قح  دـنناسر ، یم  لوسر  ادـخ و 

.هتخاس

اب مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  دومن ، لاحترا  لاصو  ملاع  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ملاع  دّیس  ترضح  رّهطم  حور  نوچ 
، دندومن لاغتـشا  بانج  نآ  لیـسغت  نیفکت و  زیهجت و  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ملاع  دّیـس  ّتیـصو  ياضتقم  هب  نیما  لیئربج 

دعب هک  دندوب  هدرک  تعیب  رگیدکی  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  نامز  رد  هک  باحـصا  ناقفانم  زا  یعمج  رکب و  وبا  رمع و 
هتسناد تمینغ  تصرف  دنیامن ، عنم  تفالخ  زا  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ملاع  دّیس  تافو  زا 

دعب دندرک ، زاغآ  نخس  تفالخ  رما  رد  دنتفر و  هدعاس  ینب  هفیقس  هب  هتشاذگ  نایم  رد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  هزانج 
هب تقبـس  هایـسور  نوعلم  نآ  و  تفای ، رارق  رکب  وبا  رب  يرهاظ  تفالخ  رما  راصنا ، رجاهم و  زا  رامـش  یب  هلداجم  رایـسب و  هعزانم  زا 

روظنم ار  راّرک  یلع  تعیب  راتخم و  دـمحا  ّتیـصو  راصنا  نیرجاهم و  رثکا  و  درک ، لوبق  ار  تفـالخ  هدرک  راـیتخا  یهلا  میلا  باذـع 
.دندرک تعیب  نوعلم  نآ  اب  دندرکن و  مرش  ادخ  زا  هتشادن ،

بش نوچ  دیدرگ ، نیگمغ  دومن  هدهاشم  ار  ناشیا  قافن  رفک و  باحصا  یئافو  یب  دش ، غراف  ءایبنا  رورس  نفد  زا  ایصوا  دّیـس  نوچ 
زا ار  ناشیا  دمآ و  رد  راصنا  نارجاهم و  زا  کی  کی  هناخ  هب  هتـشادرب  دوخ  اب  ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  دمآ ، رد 
یب هورگ  نآ  زا  و  دیبلط ، يرای  ترصن و  ناشیا  زا  و  دناوخ ، ناشیا  رب  مخ  ریدغ  رد  ار  ادخ  لوسر  ّتیصو  و  دیناسرتب ، یهلا  تبوقع 

زا ریغ  هب  دـندوب  هدـنامن  تعیب  رب  سک  راهچ  تسیب و  نآ  زا  دـش  علاط  حبـص  نوچ  .دـندرکن  تباجا  رفن  راهچ  تسیب و  زج  هب  مرش 
هب و  سک - راهچ  زج  هب  و  دومن ، یم  ناشیا  زا  يرای  بلط  دومرف و  یم  توعد  تعیب  هب  ار  ناشیا  بانج  نآ  بش  هس  ات  سک ، راهچ 

یتیاور
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.دندومنن تباجا  سک - هس 

باحـصا عـمجم  رد  و  دـمآ ، رد  دجـسم  هب  دوـمرف  هدـهاشم  هورگ  نآ  زا  ار  تواقـش  رفک و  نآ  تفـالخ ، ریرـس  ناطلـس  نآ  نوـچ 
هدومرف وا  نأش  رد  ءایبنا  دّیـس  هچنآ  دناوخ ، ناشیا  رب  دوب  هدروآ  وا  نأش  رد  لیئربج  هک  یتایآ  درک و  مامت  ناشیا  رب  یفاش  ياهتّجح 

وا راـتفگ  یتـسار  هب  یگلمج  دومن ، بلط  شیوـخ  لاـقم  تقیقح  رب  تداهـش  راـصنا  رجاـهم و  زا  و  تخاـس ، تّجح  ناـشیا  رب  دوـب 
.دنداد تداهش 

قّرفتم ار  مدرم  ّتیعمج  دیـسرتب و  رمع  دندرگزاب ، قح  هب  هدیدرگ  نامیـشپ  نوعلم  نآ  تعیب  زا  نامدرم  هک  دیـسر  کیدزن  هب  نوچ 
، دیدرگ سویأم  موق  نآ  تیاده  زا  ترضح  نآ  نوچ  .دومرف  تعجارم  هرهاط  هرجح  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تخاس ،
زا ریغ  هب  راـصنا  رجاـهم و  عیمج  هک  دـید  رمع  نوچ  .دومن  لاغتـشا  نآرق  عمج  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  رما  هب 

، دندرک تعیب  نوعلم  نآ  اب  دنتخورف و  ایند  هب  نید  ترضح ، نآ  باحصا  ّصاوخ  زا  رفن  راهچ  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح 
، دـیامنن تعیب  وت  اـب  رگا  هک  هّللا  و  یناوخ ، یمن  دوخ  تعیب  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  ترـضح  ارچ  تفگ : رکب  وـبا  هب 
وا هب  ار  نامدرم  تسا ، تّما  نیا  ياضقا  لضفا و  عجـشا و  ملعا و  ادـخ و  لوسر  ّقح  هب  هفیلخ  وا  هک  اریز  دـباین ؛ رارق  وت  رب  تفـالخ 

.تسا رایسب  عوجر 

ما هدروخ  دنگوس  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  ءایلوا  دّیـس  ترـضح  دناوخ ، دوخ  تعیب  هب  ار  وا  داتـسرف و  بانج  نآ  يوسب  رکب  وبا  سپ 
نآرق قطان ، هّللا  مالک  نآ  زور  دنچ  زا  دعب  .میامن  عمج  ار  نآرق  تایآ  ات  مزادـنین  شود  رب  كرابم  يادر  میاین و  نوریب  هناخ  زا  هک 

نامدرم هورگ  يا  دومرف : ادـن  راصنا  رجاهم و  عمجم  رد  دـمآ ، دجـسم  هب  هدرک  رهم  ار  نآ  رـس  تشاذـگ و  هسیک  رد  هدرک  عمج  ار 
عیمج و  مدـش ، لوغـشم  نآرق  عمج  هب  ترـضح  نآ  رما  هب  مدـیدرگ ، غراف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تانیاک  دّیـس  نفد  زا  نوچ 

نم رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  هدشن  لزان  نامـسآ  زا  هیآ  چیه  و  مدرک ، عمج  ار  یناقرف  روس  ینآرق و  تایآ 
.دشاب هدومنن  میلعت  نم  هب  ار  نآ  لیوأت  دشاب و  هدناوخن 

نآ رمع  دوب ، حیرـص  وا  نادنزرف  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تفالخ  موق و  نآ  ناقفانم  قافن  رفک و  زا  هک  دوب  هیآ  دنچ  نآرق  نآ  رد  نوچ 
هرجح هب  دیدرگ و  كانمشخ  مالّسلا  هیلع  ءایصوا  دیس  .درکن  لوبق  ار 
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.دیامن روهظ  مالّسلا  هیلع  دّمحم  لآ  مئاق  ترضح  ات  دید  دیهاوخن  رگید  ار  نآرق  نیا  دومرف : دومن  تعجارم  هرهاط 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  ار ، ادخ  لوسر  هفیلخ  نک  تباجا  هک  داتسرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  تمدخ  هب  رگید  راب  رکب  وبا  سپ 
زج هب  لوسر  ادخ و  هک  دنناد  یم  یصاقا  ینادا و  زا  راصنا  رجاهم و  عیمج  یتسب ، ارتفا  ادخ  لوسر  رب  دوز  شوخ  نوعلم ! يا  دومرف :

.دنتشاذگن يا  هفیلخ  امش  نایم  رد  نم 

رد رمع  سپ  .تسا  هدرکن  هفیلخ  ارم  ادـخ  لوسر  یلع ، دـیوگ  یم  تسار  تفگ : رکب  وـبا  دـندیناسر ، ناـشیا  هب  ار  ماـغیپ  نیا  نوـچ 
یم بلط  ار  وت  رکب  وبا  نینمؤملا  ریما  هک : داتـسرف  هراب  رگید  .نیـشنب  تفگ : وا  هب  دوخ  تحلـصم  يارب  رکب  وبا  تسجرب ، دش  مشخ 

نینمؤملا ریما  ارم  ادـخ  هک  دـیدرک  شومارف  رگم  تسا ، کـیدزن  زونه  ادـخ  لوسر  هب  امـش  دـهع  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  دـیامن ،
بقل نیا  هب  هک  دومرف  رما  ار  امـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هدـینادرگ ، صوـصخم  یماـس  مسا  نیا  هب  ارم  دـناوخ ،

: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دیدینشن  رگم  دینک ، مالس  نم  رب  یمارگ 

زور رد  الع  ّلج و  نایملاع  دنوادخ  دجم ، تمارک و  بحاص  دمح و  ءاول  لماح  ناناملـسم و  رتهم  دّیـس و  نانمؤم و  ریما  تسا  یلع 
.دزادنا شتآ  رد  يراوخ  هب  ار  دوخ  نانمشد  و  دزاس ، تشهب  لخاد  دزاونب و  ار  دوخ  ناتسود  هک  دناشنب  طارص  رب  ار  وا  تمایق 

نم ات  راذگب  دوش ، یمن  میقتـسم  ام  رما  مشکن ، ات  ار  وا  هک  مناد  یم  نم  تفگ : تسجرب و  رمع  زاب  دیـسر ، ناشیا  هب  ماغیپ  نیا  نوچ 
، دبلط یم  ار  وت  رکب  وبا  ایب  هک  داتسرفزاب  نیـشنب ، هک  داد  دنگوس  ار  وا  تحلـصم  يارب  رکب  وبا  زاب  .مروایب  وت  يارب  ار  وا  رـس  مورب و 

.ملوسر ترضح  ياهتّیصو  لوغشم  نم  دومرف : دومنن و  تباجا  ترضح  زاب 

دازآ هک  ار  مان  ذفنق  یصخش  دیامن ، یمن  لوبق  ار  ناشیا  تعیب  رایتخا  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دنتـسناد  هایـسور  نوعلم  ود  نآ  نوچ 
دیلو نب  دـلاخ  اب  دوب ، روهـشم  ناشیا  نایم  رد  دوخ  یتشرد  هب  ور و  یتشز  هب  و  دوب ، نوعلم  نآ  لیدـع  تواقـش  رد  دوب ، رمع  هدرک 

: دنتفگ دنداتسرف و  تراهط  تمصع و  هرجح  تلاسر و  تیب  لها  هناخ  رد  هب  موق  نآ  ناتخبدب  زا  رگید  یعمج  دیلپ و 

.میریگب تعیب  وا  زا  ات  دیروآ  دجسم  هب  هدروآ  نوریب  هناخ  زا  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح 
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نآ هب  تصخر  یب  هک  دندرکن  تأرج  دندیـسر ، تلاسر  تیب  لها  هناخ  تلالج  تعفر و  میرح  تداعـس و  تّزع و  تحاس  هب  نوچ 
.دومرفن تزاجا  ار  ناشیا  بانج  نآ  دندرک ، بلط  لوخد  نذا  دنیآرد ، هناخ 

رد تصخر  یب  هک  تسین  نآ  تأرج  ار  ام  میوش ، لخاد  يو  رب  هک  دهد  یمن  تصخر  ار  ام  دنتفگ : دنتـشگزاب و  نوعلم  نآ  يوسب 
ره هب  تسین ، يراک  وا  تزاجا  هب  ار  امـش  هک : دز  ناشیا  رب  گناب  رمع  سپ  .میوش  لخاد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  هناخ 
رد رد  دایرف  دـندرک و  زاغآ  یمرـش  یب  و  دوب ، ناشیا  اب  رمع  هبترم  نیا  رد  .دـیروآ و  نوریب  هناـخ  زا  ار  ترـضح  نآ  دـشاب  هک  عون 
رد بلاط  وبا  رـسپ  يا  هک : درک  دایرف  دز و  رد  رب  سجن  ياپ  رمع  .دندرب  دح  زا  ار  یئایح  یب  دـندرک و  دـنلب  تلاسر  تیب  لها  هناخ 

بات یب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هکنآ  ات  دش ، یمن  ناشیا  ضّرعتم  دومن و  یم  ربص  ادخ  رما  هب  تعاجش  هشیب  ریش  نآ  اشگب ، ار 
تبیـصم ببـس  هب  دوب  هدـیدرگ  فیحن  رایـسب  شفیرـش  مسج  دوب و  هتـسب  رـس  رب  هباـصع  ملا  درد و  زا  دـمآ ، رد  بقع  هب  هدـیدرگ 

رمع يراذـگ ، یمن  دوخ  تبیـصم  هب  ار  اـم  یهاوخ ، یم  اـم  زا  هچ  رمع  يا  دومرف : مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح 
ادخ زا  رمع  يا  تفگ : مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  منازوس ، یم  ار  امـش  مزادنا و  یم  امـش  هناخ  رد  شتآ  ّالا  اشگب و  ار  رد  تفگ :
نیا زا  تسا ، تلالج  تّزع و  مارحلا  تیب  تلاـسر و  تیب  لـها  هناـخ  نیا  یئآرد ، تصخر  یب  اـم  هناـخ  هب  یهاوخ  یم  یـسرت  یمن 

.رادم اور  متس  روج و  نیا  راد ، مرش  مرتحم  مرح 

ار تلاسر  تیب  لها  هناخ  رد  دیبلط ، مزیه  درکن و  اورپ  چیه  نانخس  نآ  زا  ادخ ، لوسر  ادخ و  نمـشد  نآ  ایح و  یب  نوعلم  نآ  سپ 
.ندش لخاد  زا  ار  نوعلم  نآ  دش  عنام  هّللا ، لوسر  ای  هاتبأ  ای  هک : دروآرب  دایرف  ءاسّنلا  هدّیس  ترضح  دوشگ ، ار  رد  تخوس و 

هنایزات نوعلم  نآ  زاب  دروآرب ، دایرف  زاب  همولظم  نآ  دز ، همطاف  يولهپ  هب  ار  ریـشمش  فالغ  رـس  دـشن و  عنتمم  نیعل  ءایح  یب  نآ  زاب 
.نیبب ار  دوخ  تیب  لها  لاح  هاتبأ ! ای  درک : یم  دایرف  همطاف  دز ، شکرابم  تسد  رب  درک و  دنلب 

لتق هب  ار  وا  تساوخ  درک ، حورجم  ار  شندرگ  ینیب و  دز ، نیمز  رب  درک و  دـنلب  ار  رمع  تساـخرب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  سپ 
ار مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ّتیصو  دروآ  رطاخ  هب  سپ  دناسر 
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افو نم  دهع  هب  دننکـشب و  ار  وت  تعیب  دنیامن و  رکم  ردـغ و  وت  اب  تّما  ناراکافج  هک  دـشاب  دوز  یلع  ای  تفگ : ترـضح  نآ  هب  هک 
هیلع یـسوم  موق  هچنانچ  یـسوم ؛ زا  ینوراه  هلزنم  هب  نم  زا  وت  و  دـنراذگب ، ایقـشا  زا  یعمج  نایم  رد  اهنت  سک و  یب  ار  وت  دـننکن ،
تّما نیا  يرماس  هلاسوگ  هب  دنراذگب و  اهنت  ار  وت  زین  نم  تّما  دنتخادرپ ، يرماس  هلاسوگ  تدابع  هب  دنتـشاذگب و  ار  نوراه  مالّـسلا 

.دنیامن تعیب  رکب  وبا 

رگا دومرف : ترـضح  میامن ؟ هلماعم  هچ  ناشیا  اـب  نم  دـننک ، نینچ  نم  اـب  وت  تّما  نوچ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
يروای نوچ  راذـگ ، دوخ  راگدرورپ  اب  ار  ناشیا  هلماعم  رادرب و  ناشیا  زا  تسد  نک و  ربص  اـّلا  و  نک ، داـهج  ناـشیا  اـب  یباـیب  رواـی 

.دزیرب وت  ریشمش  زا  نوخ  یئآ و  نم  دزن  هب  ات  نک  داهج  یبایب 

يا دومرف : تشادرب و  نوعلم  نآ  زا  تسد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  ّتیـصو  ياضتقم  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپ 
ّتیـصو رگا  هک  يربمغیپ ، هب  ار  دّمحم  تسا  هتـشاد  یمارگ  هک  يدنوادخ  نآ  ّقح  هب  منک  یم  دای  دنگوس  هّیـشبح ! كاّهـص  دـنزرف 

یناوت یمن  نم  هناخ  لخاد  نم  تصخر  یب  هک  یتسناد  یم  هنیآره  دومن ، یمن  عنم  ارم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح 
نوعلم نآ  يرای  هب  ناقفانم  نآ  زا  جوف  جوف  .درک  بلط  يرای  ناـقفانم  ریاـس  رکب و  وبا  زا  داتـسرف و  دجـسم  هب  سک  رمع  سپ  .دـش 

، درک هلمح  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  رب  دیشک و  ریـشمش  دیلو  نب  دلاخ  دنتخیر ، ترـضح  نآ  هناخ  هب  هکنآ  ات  دندمآ  یم 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  ّقح  هب  ار  ترضح  نارگید  دناسر ، لتق  هب  ار  وا  هک  تساوخ  درک  هلمح  وا  رب  ترـضح  سپ 

.تشادرب نوعلم  نآ  زا  تسد  ات  دنداد  مسق  مّلس 

، دوش اپرب  میظع  هنتف  هک  دش  کیدزن  دنتساخرب ، مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  يرای  هب  یملسا  هدیرب  راّمع و  دادقم و  رذ و  وبا  ناملس و 
.منک داهج  ناشیا  اب  تقو  نیا  رد  هک  تسا  هدرکن  رومأم  ارم  ادخ  دـیراذگب ، ناشیا  اب  ارم  دومرف : درک و  عنم  ار  ناشیا  ترـضح  سپ 

همطاف ترـضح  دندیـسر  هناخ  رد  هب  نوچ  دندیـشک ، دجـسم  يوسب  دنتخادنا و  ترـضح  نآ  ندرگ  رد  ینامـسیر  نارفاک  نآ  سپ 
نآ زاـب  درک ، مرو  تسکـش و  هک  دز  همطاـف  يوزاـب  هب  يا  هناـیزات  رمع - رگید  تیاور  هـب  و  ذـفنق - سپ  دـش ، عناـم  مالّـسلا  اـهیلع 

رد هکنآ  ات  تشاد  یمنرب  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  تسد  ترضح 
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نسحم ار  وا  ربمغیپ  هک  تشاد  مکش  رد  هک  يدنزرف  دنتسکش ، ار  ترضح  نآ  يولهپ  اه و  هدند  دندرشف و  ترضح  نآ  مکش  رب  ار 
نب هریغم  رگید : یتیاور  هب  .تفر  ایند  زا  تبرض  نآ  رب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  دش و  طقـس  تعاس  نآ  رد  دندرک ، دیهـش  دوب  هدرک  مان 
نآ دندیـشک ، دجـسم  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپ  درک ، دیهـش  ار  وا  دـنزرف  دز و  ترـضح  نآ  كراـبم  مکـش  رب  رد  رمع  اـب  هـبعش 

.دندرک یمن  يرای  ار  وا  کی  چیه  دنتفر و  یم  وا  یپ  زا  ناراکافج 

هیلع هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  اب  دیدرک  تنایخ  دوز  هچ  دنتفگ : یم  دندرک و  یم  دایرف  هدیرب  راّمع و  دادقم و  رذ و  یبأ  ناملس و 
يا تفگ : هدیرب  سپ  .دیدیـشک  وا  تیب  لها  زا  ار  ترـضح  نآ  ماقتنا  دیدرک و  رهاظ  ار  دوخ  ياه  هنیـس  ياه  هنیک  مّلـس و  هلآ و  و 
تیب لها  هناخ  هب  لاح  نیا  اب  يا ، هدیسر  مه  هب  انز  نیدنچ  زا  هک  دنسانش  یم  ار  وت  دنناد و  یم  ار  وت  بسن  لصا و  شیرق  همه  رمع 

یم دجسم  هب  یئاوسر  نیا  هب  ار  ترـضح  نآ  ّیـصو  ردارب و  و  ینک ، یم  حورجم  ار  ترـضح  نآ  رتخد  و  يوش ، یم  لخاد  تلاسر 
؟ یشک

تلیضف و مادک  هب  قح و  مادک  هب  رکب  وبا  يا  دومرف : ترـضح  دیرادرب ، وا  زا  تسد  تفگ : داتفا  ترـضح  نآ  رب  رکب  وبا  رظن  نوچ 
مالـس نم  رب  ترـضح  نآ  رما  هب  و  مخ ، ریدغ  رد  يدرک  تعیب  نم  اب  ربمغیپ  رما  هب  زورید  يا ؟ هدرک  فّرـصت  تفالخ  رد  وت  ثاریم 
تعیب راذگب و  ار  نانخس  نیا  تفگ : داتسیا و  ترضح  نآ  رس  يالاب  دیشک و  فالغ  زا  ریـشمش  رمع  سپ  .نانمؤم  تراما  هب  يدرک 
یناوت یم  وت  دومرف : ترـضح  دیناسر ، مهاوخ  لتق  هب  ار  وت  ینکن  تعیب  رگا  تفگ : درک ؟ یهاوخ  هچ  منکن  تعیب  رگا  دومرف : نک ،
ربمغیپ ّتیصو  ادخ و  رما  تعاطا  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  یناسر ؟ لتق  هب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  ردارب  هک 

.تسا رت  فیعض  یک  هک  دش  یم  مولعم  وت  رب  دوب ، یمن  ادخ 

مینک مالس  میورب و  هک  ار  اهام  امش و  درک  رما  ادخ  لوسر  هک  دیدوبن  امش  ایآ  رکب  وبا  يا  رمع و  يا  تفگ : تساخرب و  هدیرب  سپ 
ادخ رما  یلب  دومرف : یئوگ ؟ یم  ادخ  بناج  زا  ار  نیا  هک : دیدیسرپ  ترضح  نآ  زا  امش  سپ  نانمؤم ، یهاشداپ  تراما و  هب  یلع  رب 
نیا هب  ار  وت  هدیرب  يا  تفگ : رمع  نینمؤملا ؟ ریما  ای  کیلع  مالّسلا  میتفگ : میدرک و  مالـس  وا  رب  میتفر و  سپ  تسا ، نینچ  لوسر  و 

يرهش رد  منام  یمن  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هدیرب  تسا ؟ راک  هچ  اهراک 
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دندز ار  هدیرب  هک  تفگ  رمع  سپ  دشاب ، لوزعم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هفیلخ  و  دیشاب ، ریما  نآ  رد  اهامش  هک 
.دندرک نوریب  دجسم  زا  و 

راذگب شلها  هب  ار  تفالخ  ّقح  وش ، رود  یتسین  نآ  قیال  هک  یسلجم  زا  سرتب و  ادخ  زا  رکب  وبا  يا  تفگ : تساخرب و  ناملس  سپ 
؟ تسا راک  هچ  اهراک  نیا  هب  ار  وت  ناملس  يا  هک : دز  گناب  وا  رب  رمع  .راذگم  تلالـض  تلاهج و  هب  تمایق  زور  ات  ار  تّما  عیمج  و 
مدیشک و یم  ریـشمش  هنیآره  درک  مناوت  یم  نید  نیا  يرای  دوخ  ریـشمش  هب  هک  متـسناد  یم  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : ناملس 
دـیدرک و تفگ : درک و  مدرم  يوس  هب  ور  سپ  دـینکن ، نینچ  ادـخ  لوـسر  ّیـصو  اـب  امـش  اـت  مدرک  یم  داـهج  ادـخ  هار  رد  هنادرم 

تمعن زا  يدیماان  الب و  هب  ار  امـش  مهد  یم  تراشب  سپ  دیتفر ، رد  هب  نید  زا  دیدمآ و  رد  نید  هب  دیدرک ، هچ  هک  دینادن  دیدرکن و 
باتک درک و  دنهاوخ  كولس  امـش  نایم  رد  ملظ  روج و  هب  دش و  دنهاوخ  ّطلـسم  امـش  رب  ناراکمتـس  نیا  زا  دعب  هک  دینادب  اخر ، و 

.درک دنهاوخ  لدب  ار  وا  ماکحا  ادخ و 

نینمؤملا ریما  بانج  هب  دـندرک  ور  سپ  دـندرک ، مامت  ءایقـشا  نآ  رب  اهتّجح  کی  ره  و  دنتـساخرب ، زین  راّمع  دادـقم و  رذ و  وبا  سپ 
، میوش هتـشک  ات  مینک  یم  داهج  ناشیا  اب  میـشک و  یم  ریـشمش  یهد  یم  تصخر  رگا  یئاـمرف ؟ یم  هچ  هک : دـنتفگ  مالّـسلا و  هیلع 
ار مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  ّتیصو  دیرادرب و  ایقشا  نیا  زا  تسد  ار ، امش  دنک  تمحر  ادخ  هک : دومرف  ترضح 

ربنم ریز  رد  یلع  ربنم و  يالاب  رب  يا  هتسشن  هچ  تفگ : رمع  تفگ ، یمن  نخـس  دوب و  هتـسشن  ربنم  يالاب  رب  رکب  وبا  و  دیروآ ، دای  هب 
.منزب ار  شندرگ  ات  هدب  تصخر  تسا ، هبراحم  ماقم  رد  وت  اب  دنک و  یمن  تعیب  وت  اب 

زا ار  نخس  نیا  نوچ  دندوب ، هداتسیا  دوخ  راوگرزب  ردپ  رس  يالاب  رب  مالّسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  تقو  نآ  رد 
لوسر ای  هاّدج  ای  هک : دندروآرب  دایرف  دندرک و  دوخ  راوگرزب  ّدـج  ربق  هب  ور  و  دـندمآ ، شورخ  هب  دنتـسیرگ و  دندینـش  نوعلم  نآ 

هیرگ دومرف : دینابسچ و  دوخ  هنیس  هب  ار  ناشیا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  سپ  نیبب ، روای  رصان و  یب  لاح  نیا  هب  ار  ام  هّللا !
هدارا نیا  هک  دنارترادقم  یب  رت و  لیلذ  نآ  زا  و  دنناسر ، لتق  هب  ار  امـش  ردپ  هک  دنرادن  نآ  تردق  ناشیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دینکم 

.درک دنناوت 
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نوریب اه  هرجح  زا  ترـضح  نآ  هّیبرم  نمیا  ّما  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هجوز  هملـس  ّما  تلاـح  نآ  رد  سپ 
ترضح نآ  رب  ار  دوخ  ياهدسح  اه و  هنیک  دوز  شوخ  نیلسرملا ! دّیس  تّما  يایقـشا  يا  رکب و  وبا  يا  هک : دندرک  دایرف  دندیود و 

.دیدرک رهاظ 

ریما ترـضح  سپ  تسا ؟ راک  هچ  ناشیا  هتفگ  نانز و  اـب  ار  اـم  تفگ : و  دـندرک ، رد  هب  دجـسم  زا  ار  ناـشیا  هک  درک  رما  رمع  سپ 
ناشیا زا  و  درمش ، ناشیا  رب  کی  کی  ار  دوخ  لیاضف  بقانم و  درک ، راصنا  رجاهم و  يوس  هب  ور  تساخرب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
نطاوم زا  نآ  ریغ  ریدغ و  زور  رد  دوب و  هدرک  وا  تفالخ  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  یـصوصن  رب  تداهش 

تعیب وا  اب  یتفگ  یم  ار  اهنیا  رتشیپ  رگا  یلع  ای  دنتفگ : ناتخبدب  نآ  درک ، مامت  ناشیا  رب  یهلا  تّجح  دروآ و  ناشیا  دای  هب  هدّدـعتم 
.میدرک یمن 

ترـضح .منز  یم  ار  تندرگ  هن  رگا  نک و  تعیب  یلع  اـی  هک : تفگزاـب  دـندرگرب  رکب  وـبا  تفـالخ  زا  مدرم  هـک  دیـسرت  رمع  سپ 
فالغ زا  ریشمش  تسجرب و  دیلو  نب  دلاخ  سپ  يرادن ، تردق  هک  دنگوس  ادخ  هب  یئوگ  یم  غورد  كاّهص ! دنزرف  يا  هک : دومرف 
تفرگ ار  وا  ناـبیرگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  منز ، یم  ار  تندرگ  ینکن  رگا  هـک  دـنگوس  ادـخ  هـب  تـفگ : هدیـشک و 

سپ درکن ، دنک  زارد  تعیب  هب  تسد  ترـضح  هک  دندرک  یعـس  دنچ  ره  داتفا ، شتـسد  زا  ریـشمش  تخادـنا ، رود  هب  داد و  یتکرح 
«. 1  » دیناسر ترضح  تسد  هب  درک و  زارد  ار  دوخ  سحن  تسد  رکب  وبا  دنتفرگ و  ار  ترضح  نآ  تسد 

یّلـص تلاسر  ترـضح  رّهطم  دقرم  يوسب  ور  دندروآرد ، دجـسم  هب  ار  ترـضح  نآ  نوچ  هک : تسا  هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد 
، دندینادرگ فیعض  ارم  موق  ردارب ! يا  ینعی : یننولتقی ، اوداک  ینوفعضتسا و  موقلا  ّنا  ّما  نب  ای  دومرف : درک و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
هک دنتخانـش  همه  هک  دـمآ  نوریب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  ربق  زا  یتسد  سپ  .دنـشکب  ارم  هک  دـش  کیدزن  و 

بارت نم  کقلخ  يّذلاب  ترفکأ  رکب  ابأ  ای  تسا : ترضح  نآ  يادص  هک  دنتخانش  هک  دش  رهاظ  یئادص  تسا و  ادخ  لوسر  تسد 
ار وت  هک  یئادخ  نآ  هب  يدش  رفاک  ایآ  رکب  وبا  يا  ینعی : الجر ، كاّوس  ّمث  هفطن  نم  ّمث 
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«. 1  » دینادرگ يدرم  تسرد  ار  وت  سپ  هفطن ، زا  سپ  كاخ ، زا  دیرفآ 

هب ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ  هک : دنا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب 
تارّدـخم عیمج  اب  نیگمغ ، كانمـشخ و  نالان و  حورجم و  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ءاسّنلا  هدّیـس  ترـضح  دـندروآ ، رد  دجـسم 

هب دـمآرد  دجـسم  هب  نوچ  دـندروآ ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  دجـسم  هب  ور  هدـمآ  نوریب  هناـخ  زا  مشاـه  ینب  تارجح 
لد زا  دنچ  یهآ  تسیرگب و  دنلب  زاوآ  شورخ و  هب  دیـسر ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  سّدقم  حیرـض  کیدزن 

مردپ هک  یئادـخ  نآ  ّقح  هب  دـیرادب ، تسد  مّمع  رـسپ  زا  راّدـغ ! موق  يا  راکمتـس و  هورگ  يا  هک : دروآرب  دایرف  دیـشکرب و  دردرپ 
ترـضح نآ  زا  تسد  دـیراذگن و  ورف  ار  ملظ  نیا  رگا  هک  هداتـسرف  یتـسار  هب  ار  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  یفطـصم  دّـمحم 

تسد و  مزادنا ، رس  رب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مردپ  نهاریپ  منک و  ناشیرپ  رـس  رب  ار  دوخ  ياهوسیگ  دیرادنرب ،
بـضغ يایرد  و  مشکرب ، راکفا  لد  زا  راب  شتآ  ياه  هلان  مروآرب و  دایرف  بابرالا  ّبر  هاگرد  هب  منزب و  ّتیدـحا  يایربک  نماد  رد 

نیمز يور  امـش  زا  سّفنتم  کـی  منازوـسب و  ار  ناـمز  نیمز و  هک  مشکرب  دردرپ  هنیـس  زا  دـنچ  یهآ  و  مروآرد ، شوـج  هب  ار  یهلا 
.تسین رتزیزع  نم  دنزرف  زا  نایملاع  دنوادخ  دزن  وا  هچب  و  تسین ، رت  یمارگ  نم  زا  ادخ  دزن  حلاص  هقان  هک  هّللا  و  مراذگن ،

هب مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  ياهراوید  هک  مدید  مدوب ، هداتـسیا  ترـضح  نآ  کیدزن  نم  هک : دیوگ  ناملس 
هدـهاشم ار  لاـح  نآ  نوچ  نم  .دومن  تسناوت  یم  روبع  نآ  ریز  زا  یتـساوخ  یـسک  رگا  هک  يوحن  هب  دـیدرگ  دـنلب  دـمآرد و  هزرل 

هدّیـس يا  هک : مدومن  هثاغتـسا  مدـمآ و  ترـضح  نآ  کیدزن  هب  سپ  مدـید ، هنیاـعم  ار  یهلا  بضغ  راـثآ  مدـیزرل و  دوخ  رب  مدرک ،
رب نیطبـس ، ردام  يا  و  نیلقث ، لوسر  هشوگرگج  يا  و  تمارک ، هلجح  يوناب  يا  و  تمایق ، نوتاوخ  يا  و  ارذـع ، لوتب  يا  و  ءاـسّنلا ،

ثعاب امـش  دوب ، نایملاع  تمحر  تردـپ  نوچ  دیتعافـش ، تمحر و  تیب  لها  امـش  اـمن ، محر  دوخ  ردـپ  تّما  رب  اـشخبب و  موق  نیا 
.دیوشم ناشیا  رب  یهلا  باذع 

دجسم ياهراوید  و  دومرف ، تعجارم  هرهاط  هرجح  هب  دومن ، لوبق  ارم  سامتلا  بانج  نآ 
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«. 1  » تفرگ ورف  ار  دجسم  مامت  هک  دیدرگ  دنلب  يوحن  هب  درگ  و  تفرگ ، رارق  دوخ  ياج  رب 

.دندرم یم  همه  هنیآره  دوشگ  یم  ار  دوخ  رس  يوم  همطاف  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  و 

ترضح تسد  دوب و  هتشاذگ  رس  رب  ار  هانپ  تلاسر  ترـضح  نهاریپ  دمآ ، دجـسم  هب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  نوچ  رگید : یتیاور  هب  و 
: هک دز  دایرف  دوب ، هتفرگ  ار  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما 

یم دوخ  رـس  يوم  يدوبن  دـب  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ینک ؟ میتی  ارم  نادـنزرف  یهاوخ  یم  تسا ، راک  هچ  اـم  اـب  ار  وت  رکب  وبا  يا 
نآ ینک ؟ كـاله  ار  همه  یهاوخ  یم  تفگ : رکب  وبا  هب  هورگ  نآ  زا  يدرم  سپ  .مدرک  یم  دـنلب  ادـص  ادـخ  هاـگرد  هب  مدوـشگ و 

«. 2  » تشگرب هناخ  هب  ترضح  تشادرب و  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  تسد  دیسرت و  نوعلم 

دنزرف يا  تفگ : رمع  اـب  دـنک ، تعیب  رکب  وـبا  اـب  هک  دـندرب  ار  ریبز  نوـچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  ناملـس  زا  سیق  نـب  میلـس  ًاـضیا 
تسد رد  ریشمش  یئوج و  مّدقت  یلع  رب  هک  یتسناوت  یمن  دندرک  یمن  يرای  ار  وت  دنا  هدمآرب  وت  درگرب  هک  لذارا  نیا  رگا  كاّهص 

بلّطملا دبع  نم  ّدج  کلم  دوب ، يراکانز  زینک  وا  مربن  ار  وا  مان  ارچ  تفگ : ریبز  يرب ؟ یم  ار  كاّهص  مان  وت  تفگ : رمع  دشاب ، نم 
.داد حلص  ریبز  رمع و  نایم  رکب  وبا  سپ  .دوب  نم  ّدج  هدنب  وا  دیسر ، مه  هب  وا  زا  باّطخ  وت  ردپ  درک و  انز  وا  اب  لیفن  وت  ّدج  دوب ،

هب ربج  هب  نوچ  .دیسر  مه  هب  هدنک  شندرگ  رد  دندیـشک ، رکب  وبا  يوسب  تعیب  يارب  دندرک و  ندرگ  رد  نامـسیر  ار  ناملـس  نوچ 
لمع هب  ار  هتـشذگ  ياهتّما  ياهتعدـب  و  تمایق ، زور  اـت  دـیدرک  راـیتخا  دوخ  يارب  ار  تلالـض  كـاله و  تفگ : درک  تعیب  رکب  وبا 
تعیب وت  ماـما  وت و  زا  نوچ  تفگ : رمع  دـیدرک ، نوریب  شندـعم  زا  ار  تفـالخ  دـیتشگرب و  نید  زا  دوخ  ربمغیپ  زا  دـعب  دـیدروآ و 

هک مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  زا  مدینـش  تفگ : ناملـس  .دیوگب  دهاوخ  هچ  ره  وا  و  وگب ، یهاوخ  هچ  ره  میتفرگ 
، يدرک تعیب  نوچ  تفگ : رمع  سپ  .دوب  دـهاوخ  ناشیا  باذـع  لثم  و  تمایق ، زور  ات  تّما  عیمج  ناـهانگ  لـثم  رکب  وبا  رب  وت و  رب 

ینامسآ ياهباتک  رد  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ : ناملس  وگب ، یهاوخ  هچ  ره  وت  يالوم  تفالخ  هب  دشن  نشور  وت  هدید 
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: تفگ رمع  زاب  وت ، تفص  تینک و  مان و  هب  تسا  یّمسم  مّنهج  ياهرد  زا  يرد  هک  ما  هدناوخ 

یم تداهـش  تفگ : ناملـس  .وگب  یهاوخ  هچ  ره  يدوب  هتفرگ  دوخ  يادخ  ار  ناشیا  وت  هک  یتعامج  زا  دـیدرگ  لیاز  تفالخ  نوچ 
« ٌدَحَأ ُهَقاثَو  ُِقثُوی  َو ال  ٌدَحَأ * َُهباذَع  ُبِّذَُعی  ٍِذئَمْوَیَف ال   » هیآ ریسفت  زا  مدیسرپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  زا  هک  مهد 

نآ رگا  وش ، تکاـس  تفگ : نم  هب  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک : تفگ  ناملـس  تسا ، وـت  نأـش  رد  هیآ  نیا  دوـمرف : ترـضح  « 1»
هیلع هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هچنآ  دوب و  هدش  لزان  رکب  وبا  وا و  نأش  رد  هک  هچنآ  هنیآره  موش  تکاس  هک  دومرف  یمن  ترـضح 

.متفگ یم  ار  همه  دوب  هتفگ  ناشیا  ّقح  رد  مّلس  هلآ و  و 

ترـضح زا  دیدینـشن  هک  ار  امـش  مهد  یم  دنگوس  هک  ریبز  دادقم و  رذ و  وبا  ناملـس و  هب  درک  باطخ  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ 
سک شش  دنتسه ، توبات  نآ  رد  سک  هدزاود  هک  تسه  یتوبات  مّنهج  رد  دومرف : یم  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

هاگره هک  تسا  هداتفا  یگنس  هاچ  نآ  رس  رب  و  مّنهج ، رعق  رد  تسا  یهاچ  رد  توبات  نآ  و  تّما ، نیا  زا  رفن  شـش  ناگتـشذگ و  زا 
، دنراد یمرب  ار  گنس  نوچ  .دنرادرب  هاچ  رس  زا  ار  گنس  نآ  هک  دیامرف  یم  رما  دزاس ، لعتـشم  ار  مّنهج  هک  دهاوخ  یم  یلاعت  قح 

نیا سپ  ناینیشیپ  زا  اّما  دومرف : دنتسیک ؟ اهنآ  مدیسرپ : امـش  روضح  رد  نم  سپ  هاچ ، نآ  ترارح  زا  دوش  یم  لعتـشم  مّنهج  عیمج 
رییغت ار  ناشیا  نید  یسوم  یسیع و  زا  دعب  هک  لیئارسا  ینب  زا  سک  ود  حلاص و  هقان  هدننک  یپ  دورمن و  نوعرف و  لیباق و  رفن : شش 

هک دندرک  نامیپ  رگیدکی  اب  دنتشون و  همان  هک  رفن  جنپ  تسا و  لاّجد  سپ  تّما ، نیا  زا  اّما  .دندرک و  هارمگ  ار  ناشیا  تّما  دنداد و 
.صاعلا نب  دعس  هفیذح و  يالوم  ملاس  حاّرج و  هدیبع  وبا  رمع و  رکب و  وبا  ینعی : دریگ ، رارق  نم  ّیصو  رب  تفالخ  هک  دنراذگن 

: هک دومرف  ترضح  يا ؟ هدینش  يزیچ  نم  ّقح  رد  ایآ  نسحلا  وبا  يا  تفگ : نامثع  سپ 

«. 2  » دشاب هدرک  رافغتسا  وت  يارب  هک  مدینشن  و  درک ، تنعل  ار  وت  تلاسر  ترضح  هک  ما  هدینش  رّرکم 

كدف و  دنریگب ، همطاف  زا  ار  كدف  هک  دنتـساوخ  هدشن  یـضار  نیا  هب  دندرک ، بصغ  ترـضح  نآ  زا  ار  تفالخ  نیعالم  نآ  نوچ 
ار اهنآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  دوب  دنچ  يا  هعلق 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 266 

http://www.ghaemiyeh.com


257 ص :

: تفگ لیئربج  و  « 1 « » ُهَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  داتسرف َو  یلاعت  قح  و  دوب ، هتفرگ  گنج  یب 

هیلع هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  .تمایق و  زور  ات  دشاب  وا  نادنزرف  وا و  يارب  زا  هک  هدب  همطاف  هب  ار  كدف  هک  دیامرف : یم  یلاعت  قح 
هّللا یّلص  لوسر  ترضح  ات  دوب  ترـضح  نآ  يالکو  فّرـصت  رد  و  دومن ، میلـست  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هب  یهلا  رما  هب  مّلـس  هلآ و  و 

.تفر ایند  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و 

ملع و اب  دشاب ، تیب  لها  اب  نیا  رگا  دوش ، یم  یمیظع  غلبم  كدف  دالب  لصاح  هک  دندرک  تحلـصم  رگیدکی  اب  رکب  وبا  رمع و  سپ 
اب سپ  درک ، دنهاوخ  لیم  ناشیا  بناج  هب  نامدرم  هنیآره  دنراد  تفالخ  یعقاو  قاقحتـسا  دـنراد و  ناشیا  هک  يراوگرزب  تلالج و 
هب يزیچ  ناربمغیپ  هورگ  ام  تفگ : لوسر  ترـضح  هک  دـننک  عضو  یثیدـح  هک  ناقفانم  زا  رگید  یعمج  اب  دـندرک  قافّتا  رگیدـکی 

َثِرَو َو  : » دیامرف یم  نآرق  رد  یلاعت  قح  هکنآ  اب  ناناملسم ، همه  يارب  زا  تسا  قّدصت  دنام  یم  ام  زا  هچنآ  و  میراذگ ، یمن  ثاریم 
ترـضح ءالکو  دنداتـسرف و  نیعـالم  نآ  سپ  «، 3 « » ِیُنثِرَی اِیلَو  َْکنُدـَل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  : » دوـمرف اـّیرکز  ترـضح  «، 2 « » َدُواد ُناـْمیَلُس 

.دندرک نوریب  كدف  زا  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف 

: دومرف دمآ و  رکب  وبا  دزن  هب  مشاه  ینب  نانز  زا  یهورگ  اب  دیسر ، ترضح  نآ  هب  ربخ  نوچ 

نآ و  تسا ، هداد  نم  هب  یلاـعت  قـح  رما  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  هک  ار  ینیمز  يریگب  نم  زا  یهاوـخ  یم 
: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يا  هدینـشن  رگم  تسا ، هتـشاذگن  يزیچ  نیا  زا  ریغ  هب  دوخ  نادنزرف  يارب  ترـضح 

يارب يا  همان  هک  دـیبلط  یتاود  مدرم  عینـشت  سرت  زا  نیعل  رکب  وبا  سپ  درک ؟ دـیاب  تیاعر  وا  نادـنزرف  باب  رد  ار  سک  ره  تمرح 
ایآ دومرف : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  سیونم ، وا  يارب  درواـین  هاوگ  اـت  تفگ : رمع  دـنک ، در  ار  كدـف  دـسیونب و  ترـضح  نآ 

هکنآ لاح  و  ینک ؟ یم  يراج  نم  باب  رد  دـیبلط ، دـیاب  یعّدـم  زا  ار  هنّیب  هک  ینک  یم  يراـج  ناناملـسم  همه  باـب  رد  هک  یمکح 
سپ مهد ، یمن  يرواین  هاوگ  ات  تفگ : رمع  يرواـیب ، هاوگ  دـیاب  یم  وت  يریگب ، نم  زا  یهاوخ  یم  وت  مراد ، فّرـصت  نم  ار  كدـف 

یلع تداهش  تفگ : رمع  دنداد ، یهاوگ  هک  دروآ  ار  نمیا  ّما  مالّسلا و  مهیلع  نیسح  نسح و  یلع و  همطاف  ترضح 
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وا یهاوگ  تسا و  یمجع  نز  نمیا  ّما  و  دنکدوک ، نیسح  نسح و  و  دنک ، یم  دوخ  نادنزرف  دوخ و  يارب  زا  عفن  نوچ  درادن  رابتعا 
«. 1  » درادن رابتعا 

بآ تفرگ و  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  تسد  زا  ار  همان  نآ  رمع  داد ، مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  هب  تشون  يا  هماـن  رکب  وبا  رگید : تیاور  هب 
: دومرف همطاف  ترضح  درک ، هراپ  ار  همان  تخادنا و  نآ  رب  ناهد 

«. 2  » دنک هراپ  ار  وت  مکش  ادخ  يدرک  هراپ  ار  همان  هچنانچ 

تّجح هک  كدـف  رما  رد  دوب  هتـشون  وا  يارب  ترـضح  هک  ار  يا  هماـن  دروآ  نوریب  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  رگید : تیاور  هب 
هب مشاه  ینب  نانز  اب  ترـضح  سپ  درک ، هراپ  تخادـنا و  نآ  رب  ار  شدـیلپ  ناهد  بآ  تفرگ و  ار  همان  نآ  رمع  ناشیا ، رب  دـنادرگ 

مامت ناقفانم  نآ  رب  ار  یلاعت  قح  تّجح  هکنآ  يارب  دنتخیوآ  ترضح  نآ  يور  شیپ  رد  هدرپ  مشاه  ینب  نانز  و  دندمآرد ، دجـسم 
ناشیا رب  ار  یهلا  یهاون  رماوا و  دومن و  ادا  تحاصف  تغالب و  تیاهن  رد  يا  هبطخ  دـنادرگ ، رهاظ  نایملاع  رب  ار  ناشیا  رفک  دـنک و 
راصنا رجاهم و  همه  دومرف  هچنآ  درک ، اقلا  ناشیا  رب  كدـف  رما  رد  یفاش  ياهتّجح  دـیناسرت و  یهلا  تابوقع  زا  ار  ناشیا  درک ، نایب 

نم نت  هراپ  همطاف  هک : تفگ  نم  ّقح  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  دیبلط  یهاوگ  اهنآ  زا  دندرک و  قیدصت 
.دنداد لاقم  نیا  تقیقح  رب  تداهش  همه  هدرک ؟ رازآ  ار  ادخ  دنک  رازآ  ارم  هک  ره  و  هدرک ، رازآ  ارم  دنک  رازآ  ار  وا  هک  ره  تسا ،

َنیِذَّلا َّنِإ   » دـناوخ ار  هیآ  نیا  و  درک ، تباـث  ار  ناـشیا  نعل  سپ  دـندرک ، رازآ  ارم  رمع  رکب و  وبا  هک  دیـشاب  هاوگ  همه  دوـمرف : سپ 
ناشیا ياهرازآ  اهتبرـض و  زا  تشگرب ، هناـخ  هب  و  « 3 « » ًانیِهُم ًاباذَـع  ْمَُهل  َّدَـعَأ  ِهَرِخآـْلا َو  اْینُّدـلا َو  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َهَّللا َو  َنوُذُْؤی 

ار مالّسلا  اهیلع  همطاف  لاوحا  نوعلم  ود  نآ  دمآ ، یم  دجـسم  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هاگره  تشگ ، روجنر  رامیب و 
هب دننک  یضار  دوخ  زا  ار  ترـضح  نآ  هک  دندرک  رایـسب  یعـس  ناشیا  دش ، دیدش  ترـضح  نآ  ضرم  هکنآ  ات  .دندیـسرپ  یم  وا  زا 

دندرک و رازآ  ارم  ناشیا  هک  شاب  هاوگ  وت  ادنوادخ  هک : دومرف  دـشن و  یـضار  بانج  نآ  .دوش  مک  ناشیا  زا  مدرم  عینـشت  هک  رهاظ 
نم
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«. 1  » میوگب وا  هب  دندرک  نم  اب  هچنآ  منک ، تاقالم  ار  دوخ  ردپ  ات  موش  یمن  یضار  ناشیا  زا  و  وت ، لوسر  يوسب  منک  یم  تیاکش 

هیلع یلع  دش ، دیدش  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ضرم  نوچ  تفگ : یم  هک  مدینـش  ساّبع  نبا  زا  دیوگ : یم  سیق  نب  میلـس  سپ 
هچناـنچ ارم  شعن  و  یهاوـخب ، ار  بنیز  نم  رهاوـخ  رتـخد  هماـما  نم  زا  دـعب  هک  ار  وـت  منک  یم  ّتیـصو  تفگ : دـیبلط و  ار  مالّـسلا 

.دنوش رضاح  نم  هزانج  رد  ادخ  نانمشد  زا  يدحا  هک  يراذگن  و  يزاسب ، دندرک  فصو  نم  يارب  هکئالم 

دننام داد  يور  یتشهد  ار  مدرم  دمآرد و  هزرل  هب  هنیدم  نادرم ، نانز و  هیرگ  يادـص  زا  درک ، تلحر  ایند  زا  همطاف  زور  نامه  سپ 
دندمآ و مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هیزعت  هب  رمع  رکب و  وبا  سپ  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  تافو  زور 

.نکم ادخ  لوسر  رتخد  رب  زامن  میوشن  رضاح  ام  ات  دنتفگ :

ترضح هزانج  رب  دیبلط  ار  راّمع  رذ و  وبا  ناملس و  دادقم و  وا و  رسپ  لضف  ساّبع و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دمآرد ، بش  نوچ 
، میدرک نفد  ار  همطاف  بشید  ام  تفگ : رمع  رکب و  وبا  هب  دادقم  دـش ، حبـص  نوچ  .درک  نفد  ار  وا  درک و  زامن  مالّـسلا  اهیلع  همطاف 
، دـینکن زامن  وا  رب  امـش  هک  دوب  هدرک  ّتیـصو  نینچ  دوخ  همطاف  تفگ : ساـّبع  درک ؟ دـنهاوخ  نینچ  متفگن  تفگ : رکب  وبا  هب  رمع 
، منک یم  زامن  وا  رب  مروآ و  یم  رد  هب  ربق  زا  ار  وا  مور  یم  هک  هّللا  و  دـینک ، یمن  كرت  زگره  ار  دوخ  میدـق  هنیک  امـش  تفگ : رمع 
رد مشکب و  فالغ  زا  ار  دوخ  ریـشمش  ینکب ، هدارا  نیا  رگا  كاّهـص  دنزرف  يا  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

.مناسر لتق  هب  ار  يرایسب  تعامج  ار و  وت  ات  منکن  فالغ 

ریما ترـضح  سپ  .دـنک  یم  نآ  هب  اـفو  هّتبلا  دروخ  یم  مسق  نینمؤملا  ریما  نوچ  هک  تسناد  دـش ، تکاـس  دینـش  ار  نیا  رمع  نوـچ 
یم دـیبلط  ارم  وت  قافن  رفک و  روهظ  ببـس  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  رمع  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

زا تسد  ببس  نیا  هب  «، 2 « » ادَع ْمَُهل  ُّدُعَن  امَّنِإ  ْمِْهیَلَع  ْلَْجعَت  الَف   » داتسرف ار  هیآ  نیا  یلاعت  قح  مناسر ، لتق  هب  ار  وت  دتـسرفب  تساوخ 
.تشاذگ ترخآ  هب  ار  وت  باذع  تشادرب و  وت  نتشک 
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رکب وبا  میشکن ، ار  وا  ات  دوش  یمن  میقتـسم  ام  رما  دنتفگ : دنناسر و  لتق  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دندرک  هئطوت  ناشیا  زا  دعب  سپ 
ار وت  میهاوخ  یم  دنتفگ : دندیبلط و  ار  نوعلم  نآ  دنداتسرف  سپ  دیلو ، نب  دلاخ  تفگ : رمع  دنک ؟ یم  هک  ار  تأرج  نیا  هک : تفگ 
، ار وت  میدیبلط  نیمه  يارب  زا  دنتفگ : دشاب ، یلع  نتشک  رب  هچ  رگا  دیرادب  دیهاوخ  یم  هچ  ره  رب  ارم  تفگ : میرادب ، یمیظع  رما  رب 
وا ندرگ  دیوگب  زامن  مالـس  نوچ  تسیاب ، وا  يولهپ  رد  زامن  تقو  رد  تفگ : رکب  وبا  مروآ ؟ لتق  هب  ار  وا  تقو  هچ  رد  تفگ : دلاخ 

.نزب ار 

دوخ كزینک  دش ، علّطم  ناشیا  ریبدـت  رب  دوب ، رکب  وبا  هناخ  رد  تقو  نآ  رد  دوب ، راّیط  رفعج  نز  رتشیپ  هک  سیمع  تنب  ءامـسا  نوچ 
یِّنِإ ْجُرْخاَف  َكُوُلتْقَِیل  َِکب  َنوُرِمَتْأَی  َأَـلَْملا  َّنِإ  ناوخب  ار  هیآ  نیا  درگب و  ناـشیا  هناـخ  ناـیم  رد  همطاـف  یلع و  هناـخ  هب  ورب  تفگ : ار 

ار وت  ادـخ  هک : دوخ  نوتاوخ  هب  وـگب  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  دـناوخ ، ار  هیآ  نیا  دـمآ و  كزینک  نوـچ  « 1  » َنیِحِـصاَّنلا َنِم  ََکل 
؟ ناقرام ناطساق و  ناثکان و  اب  درک  دهاوخ  لاتق  هک  دنشکب  ارم  ناشیا  رگا  دنرادن ، نآ  تردق  ناشیا  دنک ، تمحر 

ترـضح نآ  يولهپ  رد  دمآ  دیلو  نب  دلاخ  دش ، زامن  لوغـشم  دمآ و  رد  دجـسم  هب  دش ، زامن  ياّیهم  تخاس و  وضو  ترـضح  سپ 
ار دّهشت  سپ  دشکب ، ار  وا  لّوا  دشکب  ریشمش  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ  هک  دیـسرت  دش ، نامیـشپ  زامن  يانثا  رد  رکب  وبا  سپ  داتـسیا ،

اپرب يا  هنتف  دنک  لمع  وا  هتفگ  هب  دلاخ  دیوگب  مالـس  رگا  هک  دیـسرت  یم  دیآ ، رد  باتفآ  هک  دـش  کیدزن  هکنآ  ات  داد  لوط  رایـسب 
زامن مالـس  نآ  زا  دـعب  .تشک  مهاوخ  ار  وت  ینکب  رگا  مدوب ، هتفگ  ار  هچنآ  نکم  دـلاخ  يا  تفگ : زاـمن  مالـس  زا  شیپ  سپ  دوش ،

نآ يدرک ؟ یم  دومرف : ترـضح  وت ، نتـشک  هب  تفگ : دوب ؟ هدرک  رما  زیچ  هچ  هب  ار  وـت  تفگ : دـلاخ  هب  نینمؤـملا  ریما  سپ  .تفگ 
، تسـشن شا  هنیـس  رب  دز و  نیمز  رب  درک و  دنلب  ار  وا  ترـضح  سپ  مدرک ، یم  درک  یمن  یهن  ارم  رگا  هک  هّللا  یلب و  تفگ : نوعلم 
، دـینک صالخ  ار  وا  شدـشک  یم  هک  هبعک  راگدرورپ  ّقح  هب  دز  داـیرف  رمع  سپ  دـنزب ، ار  شندرگ  هک  تفرگ  ار  شدوخ  ریـشمش 

.تفرگ ترضح  تسد  زا  ار  وا  دنتسناوتن  دندش  عمج  دجسم  لها  عیمج 
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اپ تسد و  درک ، سجن  ار  دوخ  ياه  هماج  دز و  هرعن  وا  درشف ، دجسم  نوتـس  رب  تفرگ و  دوخ  تشگنا  ود  هب  ار  وا  رگید : تیاور  هب 
یم نم  تسا  وت  موـش  ياـه  يأر  زا  نیا  هک : تفگ  رمع  هب  رکب  وـبا  سپ  دـنک ، صـالخ  ار  وا  هک  تسناوـت  یمن  سک  چـیه  دز  یم 

.دـنک لوبق  ار  دوخ  ّمع  تعافـش  دـیاش  نک  ربخ  ار  وا  ّمع  ساّبع  ورب و  تفگ : ار  رمع  رکب  وبا  سپ  دـش ، دـهاوخ  نینچ  هک  متـسناد 
هب تشادرب و  تسد  دندرک  نینچ  نوچ  .درادرب  تسد  ات  دیهد  مسق  ربق  بحاص  ّقح  هب  ار  وا  تفگ : دمآ  رد  دجـسم  هب  ساّبع  نوچ 
یم دوب  یمن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  ّتیـصو  رگا  دومرف : داد و  یفینع  تکرح  ار  وا  دـیبسچ و  رمع  نابیرگ 

«. 1  » دومرف تعجارم  هناخ  هب  تشادرب و  تسد  و  وت ، ای  مرت  فیعض  نم  هک  یتسناد 

: هک دیسرپ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یصخش  هک : تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  هیوباب  نبا 

دش و ّریغتم  ترـضح  كرابم  گنر  سپ  درب ؟ ناوت  یم  هزانج  اب  نآ  لاثما  لیدنق و  هرمجم و  درب و  ناوت  یم  هزانج  یپ  زا  شتآ  ایآ 
ار لـهج  وـبا  رتـخد  بلاـط  یبأ  نب  یلع  هک : تفگ  دـمآ و  مالّـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح  دزن  هب  ءایقـشا  زا  یکی  هـک : دوـمرف 

.تسا ّقح  میوگ  یم  هچنآ  هک  درک  دای  دنگوس  هبترم  هس  نوعلم  نآ  داد ، دنگوس  ار  نوعلم  نآ  ترضح  دومن ، یم  يراگتساوخ 

داهج نادرم  رب  هچناـنچ  هداد  رارق  یتریغ  ناـنز  ّتلبج  رد  یلاـعت  قح  هک  اریز  دـمآ  تریغ  هب  رایـسب  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح 
ّدح رـس  رد  دـنک  هطبارم  هک  یـسک  باوث  لثم  هدومرف  رّرقم  یباوث  دـنک  ربص  تریغ  دوجو  اـب  هک  ینز  يارب  زا  و  هدـینادرگ ، بجاو 

.ادخ يارب  زا  ناناملسم 

ماما بانج  تسار و  شود  رب  ار  نسح  ماما  دمآ  رد  بش  نوچ  دش ، بش  ات  دنام  رّکفت  رد  دش و  دیدش  مالّسلا  اهیلع  همطاف  مغ  سپ 
هیلع ریما  ترضح  نوچ  تفر ، دوخ  ردپ  هرجح  هب  تفرگ  دوخ  تسار  تسد  هب  ار  موثلک  ّما  تسد  تفرگ و  پچ  شود  رب  ار  نیسح 

نآ ببـس  وا ، رب  دومن  میظع  رایـسب  دش و  دیدش  ترـضح  نآ  مغ  دیدن ، اجنآ  رد  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دـمآ  رد  هرجح  هب  مالّـسلا 
.دیامن بلط  دوخ  ردپ  هناخ  زا  ار  ترضح  نآ  هک  درک  مرش  تسنادن ، ار  تلاح 

ترـضح نوچ  .دومرف  هیکت  نآ  رب  درک و  عمج  ار  دجـسم  گیر  زا  یـضعب  سپ  رایـسب ، درک  زامن  دجـسم و  يوسب  دمآ  نوریب  سپ 
درک لسغ  دومن ، هدهاشم  ار  همطاف  نزح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 271 

http://www.ghaemiyeh.com


262 ص :

درک یم  هک  زامن  تعکر  ود  ره  دوب ، دوجس  عوکر و  لوغشم  درک و  یم  زامن  دجسم  رد  هتسویپ  دمآ ، رد  دجـسم  هب  دیـشوپ  هماج  و 
ولهپ هب  ولهپ  زا  هک  دید  ار  همطاف  دـمآ  نوریب  هناخ  زا  یتقو  هک  اریز  دـنادرگ ، لیاز  ار  همطاف  نزح  هک  دومن  یم  لاؤس  یلاعت  قح  زا 

.درک یم  دنلب  ياه  هلان  دیدرگ و  یم 

لوسر ترـضح  تساخرب  نوچ  یمارگ ، رتخد  يا  زیخرب  هک : دومرف  دریگ  یمن  رارق  درب و  یمن  باوخ  ار  وا  هک  دید  ترـضح  نوچ 
ار موثلک  ّما  تسد  تشادرب ، ار  نیسح  ماما  بانج  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  تشادرب و  ار  نسح  ماما  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

لوسر ترضح  سپ  دوب ، باوخ  رد  وا  دندیسر و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  کیدزن  هکنآ  ات  دندمآ ، دجـسم  يوسب  هناخ  زا  تفرگ 
، يا هدروآ  رد  هب  اج  زا  ار  یتکاس  اسب  بارت  وبا  يا  زیخرب  دومرف : درـشف  تشاذـگ و  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ياپ  رب  ار  دوخ  ياپ 

.بلطب ار  هحلط  رمع و  رکب و  وبا  ورب و 

لوسر ترضح  دندیدرگ ، رـضاح  ترـضح  دزن  نوچ  دروآ ، نوریب  هناخ  زا  ار  رمع  رکب و  وبا  تفر  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  سپ 
دنک رازآ  ار  وا  هک  ره  سپ  میوا ، زا  نم  تسا و  نم  نت  هراپ  همطاـف  هک  یناد  یمن  رگم  یلع  اـی  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

ار وا  هک  ره  و  نم ، تایح  رد  تسا  هدرک  رازآ  ار  وا  هک  تسا  نانچ  نم  تافو  زا  دعب  دنک  رازآ  ار  وا  هک  ره  و  تسا ، هدرک  رازآ  ارم 
نینچ یلب  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  نم ؟ گرم  زا  دعب  دشاب  هدرک  رازآ  ار  وا  هک  تسا  نانچ  نم  تایح  رد  دنک  رازآ 
یلع يدرک ؟ يراک  نینچ  هک  دش  ثعاب  هچ  ار  وت  سپ  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  سپ  .هّللا  لوسر  ای  تسا 

هب هک  اهنآ  زا  کی  چـیه  هک  منک  یم  دای  دـنگوس  تسا  هداتـسرف  قلخ  هب  یتسار  هب  ار  وت  هک  يدـنوادخ  ّقح  هب  دومرف : مالّـسلا  هیلع 
تـسار وت  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تسا ، هدرکن  روطخ  مرطاـخ  هب  تسین و  عقاو  تسا  هدیـسر  همطاـف 

ود نآ  زا  یکی  سپ  دش ، رهاظ  شکرابم  نادند  هکنآ  ات  درک  مّسبت  دـش و  داش  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  سپ  تفگ ، تسار  زین  وا  یتفگ 
.تسه یبلطم  ندومن  بلط  نیا  رد  ار  وا  دیبلط و  تقو  نیا  رد  ار  ام  تسین  بجع  تفگ : يرگید  هب  نوعلم 

لخاد ترـضح  نآ  ناتـشگنا  رد  ار  دوـخ  ناتـشگنا  تفرگ و  ار  نینمؤـملا  ریما  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  سپ 
مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  و  تشادرب ، ار  نسح  ماما  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دینادرگ ،
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مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  و  تشادرب ، ار  موثلک  ّما  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  و  تشادرب ، ار  نیسح  ماما  بانج 
زاـمن هب  ار  بش  هّیقب  دـمآ ، نوریب  درپـس و  ادـخ  هـب  ار  ناـشیا  دـنکفا ، ناـشیا  يور  رب  يا  هـفیطق  درک ، دوـخ  هناـخ  لـخاد  ار  ناـشیا 

.دینارذگ

، قفانم ود  نآ  نوعلم و  ود  نآ  ياهتّیذا  ببس  هب  درک  تقرافم  ایند  زا  هک  يرامیب  نآ  هب  دش  رامیب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  نوچ 
دادن تصخر  درک  ابا  همطاف  ترضح  دنوش ، لخاد  هک  دندیبلط  تصخر  دندمآ و  ترضح  نآ  تدایع  هب  دندیـسرت  مدرم  عینـشت  زا 
کی سپ  دنادرگ ، یـضار  دوخ  زا  ار  همطاف  ات  دورن  یفقـس  ریز  رد  هک  درک  دـهع  ادـخ  اب  دـید  ار  لاح  نیا  رکب  وبا  نوچ  .ار  ناشیا 

.تفرن فقس  ریز  رد  دیباوخ و  نامسآ  ریز  رد  بش 

هدوب و راغ  رد  ادخ  لوسر  اب  دراد ، یکزان  لد  تسا و  يریپ  درم  رکب  وبا  تفگ : دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  هب  رمع  سپ 
درک ابا  همطاف  میوش  لخاد  وا  رب  هک  میدیبلط  تصخر  میدمآ و  زین  هبترم  نیا  زا  ریغ  رّرکم  تشاد ، ترـضح  نآ  اب  میدـق  تبحاصم 

.نکب ام  يارب  زا  یبلطب  تصخر  هک  یناد  یم  تحلصم  رگا  دادن ، تصخر  و 

ود نیا  رما  زا  ادـخ  لوسر  رتخد  يا  تفگ : دـمآ و  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  دزن  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ 
يارب زا  هک  دـندرک  لاؤس  نم  زا  ار ، ناشیا  يدادـن  تصخر  دـندیبلط و  تصخر  دـندمآ و  رّرکم  و  یتسناد ، هچنآ  دـش  عقاو  نوعلم 
یمن نخـس  ناشیا  اب  هملک  کی  ار ، ناشیا  مهد  یمن  تصخر  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : همطاـف  ترـضح  مریگب ، تصخر  ناـشیا 

متـس و زا  دنا  هدـش  بکترم  هچنآ  دـنا و  هدرک  نم  اب  هچنآ  زا  ترـضح  نآ  دزن  منک  تیاکـش  منک و  تاقالم  ار  دوخ  ردـپ  ات  میوگ 
رگا هک : دومرف  مالّسلا  اهیلع  همطاف  مریگب ، تصخر  ناشیا  يارب  زا  هک  ما  هدش  نماض  نم  هک : دومرف  نینمؤملا  ریما  سپ  نم ، رب  ملظ 

زیچ چـیه  رد  نم  و  دنـشاب ، یمن  نادرم  عنام  ناـنز  تسوت و  اـب  راـیتخا  تسوت و  هناـخ  هناـخ  سپ  ناـشیا ، يارب  زا  يا  هدـش  نماـض 
داد تصخر  دمآ و  نوریب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ  .هدب  يروتـسد  یهاوخ  ار  هک  ره  مناد ، یمن  اور  ار  وت  تفلاخم 

.دندیشک وا  يور  رب  هماج  هک : دومرف  همطاف  ترضح  و  دنوش ، لخاد  هک  ار  ناشیا 

ناشیا مالس  باوج  ترضح  نآ  دندرک ، مالس  همطاف  ترضح  رب  دندمآ ، رد  هناخ  هب  نوچ 
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.دندیدرگ یم  یبناج  هب  یبناج  زا  دینادرگ ، ور  ناشیا  زا  هبترم  نیدنچ  دـندمآ و  رگید  بناج  هب  سپ  دـینادرگ ، ناشیا  زا  ور  تفگن 
نآ رود  رد  هک  ینانز  هب  دومرف  و  راد ، هاگن  نم  ربارب  رد  رادرب و  نم  يور  شیپ  زا  ار  هماج  یلع  ای  هک : دومرف  همطاـف  ترـضح  سپ 

.دینادرگب ارم  يور  هک  دندوب  ترضح 

لاؤس وت  زا  و  وت ، بضغ  زا  زارتحا  وت و  يدونـشخ  بلط  يارب  زا  وت  يوسب  میا  هدـمآ  اـم  ادـخ  لوسر  رتخد  يا  تفگ : رکب  وبا  سپ 
ات میوگ  یمن  وت  اب  نخـس  کی  نم  هک : دومرف  ترـضح  میا ، هدرک  وت  هب  تبـسن  ام  هچنآ  زا  ینک  وفع  اـم و  رب  یـشخبب  هک  منک  یم 
دای ترـضح  نآ  دزن  دـیا  هدرک  نم  رب  هک  یمتـس  روج و  ره  میامن و  تیاکـش  وا  دزن  امـش  زا  منک و  تاقالم  ار  دوخ  راوگرزب  ردـپ 

.منک

وفع ار ، ام  زرمایب  سپ  يدرگ ، دونـشخ  ام  زا  وت  هک  میهاوخ  یم  وت ، دزن  یهاوخ  رذع  هب  میا  هدمآ  ام  هک : دنتفگ  نوعلم  ود  نآ  سپ 
اب هملک  کی  هک : دومرف  دش و  ریما  ترـضح  هّجوتم  ترـضح  سپ  وت ، هب  تبـسن  میا  هدرک  هچنآ  هب  ار  ام  نکم  هذـخاؤم  ام و  زا  نک 

تسار رگا  سپ  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  دنا  هدینش  هک  يزیچ  زا  ناشیا  زا  منک  لاؤس  ات  میوگ  یمن  نخـس  ناشیا 
رگم تفگ  میهاوخن  باوج  رد  ام  هک  یهاوخ  یم  هچنآ  زا  سرپب  دنتفگ : تفگ ، مهاوخ  نخـس  ناشیا  اب  مهاوخ  رگا  نم  اب  دـنیوگب 

.یتسار هب  رگم  داد  میهاوخن  یهاوگ  دشاب و  هچنآ 

یّلص تلاسر  ترـضح  هک  یبش  نآ  ار  امـش  دیآ  یم  رطاخ  هب  ایآ  ادخ  هب  ار  امـش  مهد  یم  دنگوس  هک : دومرف  همطاف  ترـضح  سپ 
: دومرف ترضح  یلب ، دنتفگ : دیدوب ؟ هدز  یلع  رب  هک  یتمهت  نآ  ببس  هب  دروآ  نوریب  هناخ  زا  دیبلط ، ار  امش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
ار وا  هک  ره  میوا ، زا  نم  تسا و  نم  نت  هراپ  همطاف  تفگ : هک  مردپ  زا  دیدینـشن  بش  نآ  رد  هک  ادـخ  هب  مهد  یم  دـنگوس  ار  امش 
ار وا  نم  تافو  زا  دـعب  دـنک  رازآ  ار  وا  هک  ره  و  تسا ، هدرک  رازآ  ار  ادـخ  دـنک  رازآ  ارم  هک  ره  تسا و  هدرک  رازآ  ارم  دـنک  رازآ 
؟ تسا هدرک  رازآ  ار  وا  نم  تافو  زا  دـعب  هک  تسا  ناـنچ  دـنک  رازآ  ار  وا  نم  تاـیح  رد  هک  ره  و  نم ، تاـیح  رد  تسا  هدرک  رازآ 

.یلب دنتفگ :

يا شاب و  هاوگ  وت  ادـنوادخ  تفگ : سپ  درک ، يراج  امـش  نابز  رب  ار  قح  یلاـعت  قح  هک  هّلل  دـمحلا  دومرف : همطاـف  ترـضح  سپ 
ود نیا  هک  دیشاب  هاوگ  همه  دیرضاح  نم  دزن  هک  یتعامج 
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راگدرورپ ات  هملک  کی  هب  میوگ  یمن  نخـس  ناشیا  هب  هک  دنگوس  ادـخ  هب  نم ، گرم  دزن  نم و  تایح  رد  دـنا  هدرک  رازآ  ارم  درم 
نم تمرح  کته  زا  دندش  بکترم  هچنآ  نم و  رهوش  نم و  هب  تبسن  دندرک  هچنآ  زا  وا  دزن  منک  تیاکـش  میامن و  تاقالم  ار  دوخ 

.نم ّتیذا  رازآ و  و 

ارم مردام  شاک  تفگ : دروآرب و  هاروبث  او  هالیو و  او  دایرف  مدرم  دزن  دوخ  لامعا  حیابق  ندیـشوپ  يارب  رکم  هلیح و  هب  رکب  وبا  سپ 
يریپ ار  وت  دنا ، هدرک  هفیلخ  ار  وت  دنا و  هتـشاذگ  وت  هب  ار  دوخ  روما  هنوگچ  هک  مدرم  زا  مراد  بّجعت  تفگ : رمع  سپ  دوب ، هدـیئازن 

ار ینز  هک  یـسک  يارب  دوب  دهاوخ  هچ  وا ، يدونـشخ  يارب  يوش  یم  داش  ینز و  کی  مشخ  يارب  ینک  یم  عزج  هتفایرد  تفارخ  و 
.دنتفر نوریب  دنتساخرب و  سپ  دروآ ، مشخ  هب 

: دومرف ترضح ، نآ  دزن  دوب  نانز  نیرتدمتعم  وا  دیبلط و  ار  نمیا  ّما  دیسر ، رد  ءاسن  هدّیس  نآ  تافو  ربخ  یلاعت  قح  بناج  زا  نوچ 
.بلطب نم  يارب  ار  یلع  سپ  هدیسر ، نم  هب  نم  تافو  ربخ  نمیا  ّما  يا 

، یئاـمن ظـفح  ارم  ياهتّیـصو  هک  دـیاب  دـنچ  يزیچ  هب  منک  یم  ّتیـصو  ار  وت  ّمع  رـسپ  يا  دومرف : دـش ، رـضاح  ریما  ترـضح  نوچ 
: دومرف وگب ، یهاوخ  یم  هچ  ره  هک : دومرف  ریما  ترضح 

رد ناشیا  يارب  دشاب ، نم  نادنزرف  هدـننک  تیبرت  هک  ینک  جـیوزت  نم  زا  دـعب  ار  بنیز  رتخد  هماما  هک  تسا  نآ  لّوا  نم  ياهتّیـصو 
ای هک : دومرف  ترضح  دندومن ، نم  هب  دندرک و  ریوصت  نم  يارب  هکئالم  هچنآ  لثم  زاسب  نم  يارب  یشعن  و  تسا ، نم  دننام  ینابرهم 

هدرک فصو  هکئالم  هک  یـشور  هب  دومن  ترـضح  نآ  هب  همطاف  ترـضح  سپ  دـندومن ؟ وت  هب  ناشیا  هنوگچ  هک  امنب  نم  هب  همطاـف 
.دندوب هدش  رومأم  نآ  هب  یلاعت  قح  بناج  زا  هچنانچ  وا  يارب  زا  دندوب 

ینک و نفد  ارم  تعاـس  ناـمه  رد  میاـمن ، تاـفو  هک  زور  بش و  زا  تعاـس  ره  رد  هک  تسا  نآ  نم  مّوس  ّتیـصو  هک : دوـمرف  سپ 
، دـننک زامن  نم  رب  دـنوش و  رـضاح  نم  هزانج  رب  دـنا  هدرک  متـس  نم  رب  هک  ادـخ  نانمـشد  زا  يدـحا  هک  يراذـگن  و  یئامنن ، ریخأت 

.درک مهاوخ  نینچ  هک : دومرف  ریما  ترضح 

زیهجت و لوغشم  تعاس  نامه  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دومن ، لاقتنا  ّتنج  ضایر  هب  بش  نایم  رد  ترـضح  نآ  سپ 
زا سپ  دوب ، هدرک  ّتیصو  هچنانچ  دش  ترضح  نآ  نیفکت 
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ات دـندروآ ، نوریب  ترـضح  نآ  هزانج  اب  دـندرک  نشور  امرخ  تخرد  زا  يدـیرج  دروآ و  نوریب  ار  هزانج  دـش ، غراف  نفک  لسغ و 
.دندرک نفد  ار  شرّهطم  دسج  دندراذگ و  زامن  ترضح  نآ  رب  بش  نامه  رد  هکنآ 

زا هک : دندیسرپ  وا  زا  دندید  ار  شیرق  زا  يدرم  هار  ضرع  رد  دندمآ ، مالّسلا  اهیلع  همطاف  تدایع  هب  رمع  رکب و  وبا  دش  حبص  نوچ 
: دنتفگ میآ ، یم  همطاف  هیزعت  زا  تفگ : یئآ ؟ یم  اجک 

رایـسب مدرم  عینـشت  فوخ  زا  نوعلم  ود  نآ  سپ  دـندرک ، نفد  ار  وا  بش  نایم  رد  تسا و  هدـش  توف  یلب  تفگ : هتفای ؟ تاـفو  رگم 
رکم و زا  یتشاذگن  ورف  چیه  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ : دندمآ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  هب  دندمآ و  عزج  هب  دندش و  ّریغتم 

هیلع هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  نآ  لثم  نیا  يراد ، هنیـس  رد  ام  زا  هک  تسا  یئاه  هنیک  زا  همه  اهنیا  ام ، اب  ندرک  دب  هلیح و 
زا رکب  وبا  يا  دز : ادـص  دـمآرد و  دجـسم  هب  هک  ار  دوخ  رـسپ  يداد ، دای  هکنانچ  يدرکن ، ربخ  ار  ام  يداد و  لسغ  ار  مّلـس  هلآ و  و 

.يآ دورف  مردپ  ربنم 

سپ یلب ، دنتفگ : درک ؟ دـیهاوخ  نم  قیدـصت  ایآ  امـش  يارب  زا  مروخ  دـنگوس  رگا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
هک دوب  هدرک  ّتیصو  ارم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  درک  دای  دنگوس  دروآرد و  دجـسم  هب  ار  ناشیا  ترـضح 

ار و ترـضح  نآ  مداد  یم  لـسغ  نم  سپ  وا ، ّمع  رـسپ  رگم  وا  ندـب  هب  دـنکن  رظن  منادرگن و  رـضاح  وا  لـسغ  تقو  رد  ار  يرگید 
نآ نهاریپ  هک  متساوخ  نوچ  دوب ، هتـسب  شیاهمـشچ  داد و  یم  نم  تسد  هب  بآ  ساّبع  رـسپ  لضف  و  ار ، وا  دندینادرگ  یم  هکئالم 

لوسر نهاریپ  نکم  تفگ : مدیدن ، ار  وا  تروص  مدینـش و  ار  وا  زاوآ  هک  دز  ادـص  ارم  هناخ  رانک  زا  یـسک  منک  نوریب  ار  ترـضح 
ریز رد  تسد  مدنکن و  ار  وا  نهاریپ  سپ  مدید ، یمن  ار  وا  مدینـش و  یم  ار  وا  يادـص  رّرکم  ار ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 

ندرک نفک  زا  دعب  مدرک ، نفک  ار  ترـضح  نآ  دـندروآ و  نم  کیدزن  هب  ار  نفک  سپ  مداد ، لسغ  ار  ترـضح  نآ  مدرک ، نهاریپ 
.مدنک ار  ترضح  نآ  نهاریپ 

لوسر ترـضح  دزن  هب  ات  تشذگ  یم  اهفـص  زا  دمآ و  یم  زامن  يانثا  رد  وا  هک  دیناد  یم  هنیدم  لها  امـش  سپ  نسح ، نم  رـسپ  اّما 
یمرب ترضح  نآ  نوچ  دش ، یم  راوس  ترـضح  نآ  تشپ  رب  دوب  هدجـس  رد  ترـضح  نآ  دیـسر ، یم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

دوب و نسح  تشپ  رب  شتسد  کی  تساخ 
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: هک دومرف  زاب  .ار  نیا  میناد  یم  یلب  دـنتفگ : دـش ؟ یم  غراف  زامن  زا  ات  تشاد  یم  هاـگن  نینچ  و  وا ، ياـهاپ  رب  شرگید  تسد  کـی 
دوخ ندرگ  رب  ار  وا  دوب ، هبطخ  يانثا  رد  ترضح  نآ  دمآ و  یمرد  دجسم  هب  نسح  هک  یهاگ  هک  دیناد  یم  هنیدم  لها  همه  امش و 

دجـسم ياهتنم  زا  ار  نسح  ياهلاخلخ  قرب  مدرم  و  درک ، یم  ماـمت  ار  هبطخ  اـت  تفرگ  یم  دوخ  هنیـس  هب  ار  شیاـپ  درک و  یم  راوس 
.دندید یم 

ادخ هب  تفگ و  ار  نخـس  نیا  دومن ، راوشد  وا  رب  دید ، ار  هناگیب  وا  ربنم  رب  دوب و  هدـید  دوخ  راوگرزب  ّدـج  زا  ار  اهتفطالم  نیا  نوچ 
.دوبن نم  هدومرف  هب  وا  نخس  مدوب و  هدرکن  رما  ار  وا  نم  هک  دنگوس 

، دیتسناد دوخ  اب  ار  وا  مشخ  دیدینش و  ار  وا  نانخـس  دیدمآ و  وا  دزن  هب  متفرگ ، امـش  يارب  تصخر  نم  هک  دیناد  یم  سپ  همطاف  اّما 
متساوخن زگره  منکن ، علّطم  ار  امـش  وا  رب  زامن  رد  و  منادرگن ، رـضاح  وا  هزانج  رد  ار  امـش  هک  درک  ّتیـصو  ارم  هک  دنگوس  ادخ  هب 

نوریب ربق  زا  ار  وا  ناتسربق و  يوسب  مور  یم  نونکا  راذگب ، ار  وغل  نانخس  نیا  تفگ : رمع  .امش  ّقح  رد  منک  وا  ّتیـصو  فالخ  هک 
لمع هب  هکنآ  زا  شیپ  هنیآره  ینک  هدارا  يرما  نینچ  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هـب  دوـمرف : ترـضح  مـنک ، یم  زاـمن  وا  رب  مروآ و  یم 

رب هک  دوب  کیدزن  دـش ، دـنلب  نوعلم  نآ  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نایم  نخـس  سپ  منک ، ادـج  نت  زا  ار  ترـس  يروآ 
ادخ لوسر  ّمع  رـسپ  ّقح  رد  هک  میوش  یمن  یـضار  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ : دندش و  عمج  راصنا  رجاهم و  دننک ، هلمح  رگیدکی 

«. 1  » تفر تشادرب و  تسد  دوش ، یم  اپرب  هنتف  هک  دید  رمع  نوچ  .دوش  هتفگ  ازسان  نانخس  نیا 

هیلع و هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  تافو  زا  دعب  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک 
دومن ادا  يرعش  دوشگ و  تیاکـش  هب  نابز  دمآ  دوخ  راوگرزب  ردپ  ربق  دزن  هب  دش ، مولظم  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  مّلـس  هلآ و 
یتفر ام  نایم  زا  نوچ  دش ، یمن  اهنیا  يدوب  رـضاح  وت  رگا  دش ، دنلب  اهادص  دش و  اپرب  اه  هنتف  وت  زا  دـعب  تسا : نیا  شنومـضم  هک 

شابم لفاغ  ناشیا و  لاوحا  رب  وش  علّطم  سپ  دندش ، لتخم  وت  موق  و  دنیبن ، ناراب  هک  ینیمز  لثم  میدیدرگ 
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«. 1  » درک تعجارم  هناخ  هب  دومرف و  تیاکش  لیبس  رب  رگید  راعشا  .ناشیا و  زا 

يا هدرک  حبص  هنوگچ  دیسرپ : هدمآ  وا  تدایع  هب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ضرم  رد  هملـس  ّما  هک : تسا  هدرک  تیاور  یـشاّیع 
ردیح ّتیمولظم  راتخم و  ّیبن  تافو  مغ  زا  رایـسب  مغ  هودنا و  لد و  تحارج  نایم  رد  مدرک  حبـص  دومرف : ربمغیپ ؟ رتخد  يا  ار  بش 

و لیلج ، ربمغیپ  ّتیـصو  فالخ  لیزنت و  مکح  فالخ  رب  دوب ، بصغ  هب  شتماما  هک  یـسک  ار  تلاـسر  ترـضح  هدرپ  دـیرد  راّرک ،
زا مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  نامز  رد  و  دنتـشاد ، هنیـس  رد  دحا  ردـب و  گنج  رد  هک  دوب  یئاه  هنیک  نآ  ببس 

رفک و لامک  زا  دـندیراب و  ام  رب  ملا  تنحم و  ياهناراب  دـنتفای ، تصرف  نوچ  دـندوب ، تصرف  رظتنم  دنتـشاد و  یم  ناهنپ  قافن  يور 
«. 2  » دنتخادنا ام  يوس  هب  قاقش  ملظ و  ياهریت  قافن 

رتشیب هام  شش  زا  تسه ، هّماع  هّصاخ و  نایم  يرایسب  فالخ  دوخ ، راوگرزب  ردپ  زا  دعب  ترضح  نآ  ياقب  تّدم  رد  دیوگ : ّفلؤم 
زور جنپ  داتفه و  ربمغیپ  زا  دعب  ترـضح  نآ  ياقب  هکنآ  رب  درک  تلالد  ربتعم  ثیداحا  هک  یتسناد  دـنا ، هتفگن  رتمک  زور  لهچ  زا  و 

.هدوب

نآ ياقب  تّدـم  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  ترـضح  زا  نیّیبلاـطلا  لـتاقم  باـتک  رد  یناهفـصا  جرفلا  وبا 
«. 3  » هدوب هام  هس  دوخ ، ردپ  زا  دعب  ترضح 

.هدوب عقاو  لّوالا  يدامج  مّوس  زور  رد  هک : دنا  هتفگ  هّیماما  ياملع  رثکا  تسا ، رایسب  فالخ  زین  ترضح  نآ  تافو  زور  رد  و 

.تسا دعبا  لوق  نیا  و  «. 4  » تسا هدش  عقاو  بجر  مکی  تسیب و  رد  هک : تسا  هدرک  تیاور  شاّیع  نبا  زا  حابصم  رد  یسوط  خیش 

«. 5  » تسا هدرک  لقن  زین  ناضمر  كرابم  هام  مّوس  بش  رد  هّمغلا  فشک  رد 

«. 6  » تسا هدرک  لقن  لّوألا  عیبر  هام  مهدزیس  بوشآ  رهش  نبا 
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یم حیبق  تفگ : نم  هب  تافو  ضرم  رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  سیمع  تنب  ءامـسا  زا  هّمغلا  فشک  رد 
رب ناشیا  ندب  مجح  دنـشک و  یم  ناشیا  يور  رب  هماج  دنراذگ و  یم  هتخت  يور  ار  ناشیا  دـننک ، یم  نانز  ناگدرم  اب  هچنآ  زا  مناد 

ار رت  ياه  هدیرج  سپ  ما ، هدید  هشبح  رد  هک  ار  يزیچ  میامنب  وت  هب  نم  ادـخ  لوسر  رتخد  يا  تفگ : ءامـسا  دوش ، یم  رهاظ  نادرم 
وکین رایسب  دومرف : دید  ار  نآ  نوچ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دنکفا ، نآ  يور  رب  هماج  تخاس و  یـشعن  دیبلط  امرخ  تخرد  زا 

نم نوچ  تفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دـنوش ، یمن  زاتمم  رگیدـکی  زا  نز  درم و  دـنراذگ  یم  نیا  ناـیم  رد  ار  ّتیم  نوچ  نیا ، تسا 
.روایم نم  دزن  هب  ار  یسک  و  هدب ، لسغ  ارم  مریمب 

: تفگ درک و  تیاکش  رکب  وبا  هب  تفر  هشیاع  تشاذگن ، ءامـسا  دوش ، لخاد  تساوخ  دمآ  هشیاع  تفر ، ایند  زا  ترـضح  نآ  نوچ 
.تسا هتخاس  یشعن  وا  يارب  زا  دوش ، یم  لیاح  ربمغیپ  رتخد  نم و  نیب  هیمعثخ  نز  نیا 

نیا دیآرد ، وا  دزن  هب  هک  مراذگن  ار  یـسک  هک  تسا  هدرک  رما  نینچ  ارم  دوخ  تفگ : ءامـسا  درک ، ضارتعا  ءامـسا  هب  رکب  وبا  نوچ 
روایب لمع  هب  تسا  هتفگ  هچنآ  تفگ : رکب  وبا  .مزاسب  وا  يارب  ار  يزیچ  نینچ  هک  درک  رما  ارم  مدومن ، وا  هب  تایح  لاح  رد  ار  شعن 

«. 1  » دنداد لسغ  ار  وا  ءامسا  مالّسلا و  هیلع  یلع  سپ  تشگرب ، و 

لهچ ات  دش و  ضراع  يدـیدش  ضرم  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک : دـنا  هدرک  تیاور  نآ  ریغ  نیظعاولا و  هضور  باتک  رد 
تخاس و رضاح  ار  نینمؤملا  ریما  ترضح  سیمع و  تنب  ءامسا  نمیأ و  ّما  دیسر  وا  هب  ترضح  نآ  تافو  ربخ  نوچ  دش ، دتمم  زور 
رد هک  دنچ  يزیچ  هب  منک  یم  ّتیصو  ار  وت  مترخآ ، رفس  حانج  رد  نم  دیسر و  نم  هب  نم  توف  ربخ  نامسآ  زا  مع ! رـسپ  يا  تفگ :

.ادخ لوسر  رتخد  يا  نک  ّتیصو  یهاوخ  هچنآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  مراد ، رطاخ 

نئاخ وگغورد و  ارم  زگره  مع  رـسپ  يا  دومرف : سپ  .دـندرک  نوریب  دوب  هناـخ  نآ  رد  هک  ره  تسـشن و  ترـضح  نآ  نیلاـب  رب  سپ 
تفلاخم يا  هدومن  ترشاعم  نم  اب  هک  يزور  زا  یتفاین ،
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ناسرت ادخ  زا  رتمیرک و  رتراکزیهرپ و  رتراکوکین و  ادخ و  هب  يرتاناد  وت  هّللا  ذاعم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ما ، هدرکن  وت 
نآ زا  يا  هراچ  هک  تسا  يرما  نکیل  وت و  تقرافم  تسا  نارگ  رایـسب  نم  رب  و  دوخ ، تفلاخم  هب  منک  شنزرـس  ار  وت  هکنآ  زا  يرت 
وت نتفاین  وت و  تافو  دش  میظع  و  ار ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تبیصم  نم  رب  يدرک  هزات  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسین ،

نزح هب  هدنزوس و  رایـسب  هچ  ارم و  تسا  هدـنروآدرد  رایـسب  هچ  هک  یتبیـصم  يارب  نوعجار  هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  میوگ : یم  سپ  نم ، رب 
یمن نآ  ضوع  زیچ  چیه  هک  تسا  يا  هّیزر  و  درادن ، هدنهد  یّلـست  هک  تسا  یتبیـصم  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ارم ، تسا  هدـنروآ 

.دش دناوت 

هچ ره  دومرف : دینابسچ و  دوخ  هنیس  هب  تفرگ و  نماد  هب  یتعاس  ار  همطاف  ترضح  رس  ترضح  سپ  دنتـسیرگ ، ود  ره  یتعاس  سپ 
: دومرف مالّسلا  اهیلع  همطاف  سپ  منک ، یم  رایتخا  دوخ  رما  هب  ار  وت  رما  مروآ و  یم  لمع  هب  یئامرف  هچنآ  نکب ، ّتیـصو  یهاوخ  یم 

اریز يروآرد ، دوخ  دقع  هب  ار  هماما  نم  زا  دعب  هک  لّوا  ار  وت  منک  یم  ّتیـصو  ادخ ، لوسر  ّمع  رـسپ  يا  دهد  ریخ  يازج  ار  وت  ادخ 
.تسا نم  لثم  نم  نادنزرف  يارب  وا  تسین ، نانز  زا  هراچ  ار  نادرم  هک 

نیمز رد  هک  یـشعن  لّوا  و  دـنتخاس ، نم  يارب  شعن  تروـص  هک  مدـید  ار  هکئـالم  هـک  اریز  هد ، رارق  یـشعن  نـم  يارب  دوـمرف : سپ 
متس نم  رب  هک  اهنآ  زا  یکی  دنوش  رضاح  نم  هزانج  رب  هک  يراذگن  هک  ار  وت  منک  یم  ّتیـصو  زاب  هک : دومرف  سپ  .دوب  نآ  دنتخاس 
زامن نم  رب  ناشیا  زا  يدحا  هک  يراذگن  و  دـناادخ ، لوسر  نمـشد  نم و  نمـشد  ناشیا  هک  اریز  دـندرک ، بصغ  ارم  ّقح  دـندرک و 

«. 1  » دشاب باوخ  رد  اه  هدید  هک  یتقو  رد  ینک  نفد  بش  رد  ارم  و  ناشیا ، عابتا  زا  هن  دننک و 

تفگ ار  سیمع  تنب  ءامسا  دش ، کیدزن  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  تافو  نوچ  هک : دنا  هدرک  تیاور  نآ  ریغ  هّمغلا و  فشک  رد 
دوخ دـیبلط و  شوخ  يوب  و  اهلـسغ - نیرتوکین  درک  لسغ  رگید  یتیاور  هب  تخاس - وضو  سپ  مزاسب ، وضو  نم  هک  روایب  یبآ  هک :

زا دروآ  روفاک  مهرد  لهچ  مردپ  تافو  تقو  رد  لیئربج  ءامـسا ! يا  دومرف : دیـشوپ و  دـیبلط ، ون  ياه  هماج  دـینادرگ و  وبـشوخ  ار 
تشاذگ دوخ  يارب  زا  ار  هّصح  کی  و  درک : تمسق  هس  ار  نآ  ترضح  تشهب ،
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.دننک طونح  نآ  هب  ارم  هک  روایب  ار  روفاک  نآ  یلع ، يارب  زا  یکی  نم و  يارب  زا  یکی  و 

دیـشک و دوخ  يور  رب  يا  هماج  دـیباوخ و  درک و  هلبق  هب  ار  دوخ  ياـپ  سپ  راذـگب ، نم  رـس  کـیدزن  دومرف : دروآ  ار  روفاـک  نوچ 
قحلم دوخ  ردپ  هب  نم  هک  نادـب  نک و  بلط  ار  یلع  میوگن  باوج  رگا  ناوخب ، ارم  نآ  زا  دـعب  نک ، ربص  یتعاس  ءامـسا  يا  دومرف :

.ما هدیدرگ 

نیرتهب رتخد  يا  یفطـصم ، رتخد  يا  تفگ : سپ  دینـشن ، یئادص  درک  ادن  ار  ترـضح  نآ  نآ  زا  دعب  دیـشک ، راظتنا  یتعاس  ءامـسا 
نیسوق باق  هبترم  هب  جارعم  بش  رد  هک  یسک  نآ  رتخد  يا  تسا ، هتفر  هار  نیمز  يور  رب  هک  یسک  نیرتهب  رتخد  يا  مدآ ، نادنزرف 

.تسا هدیسر  یندا  وا 

نآ يور  رب  سپ  تسا ، هدرک  زاورپ  ّتنج  ضایر  هب  شحور  غرم  هک  دـید  تشادرب  شکرابم  يور  زا  ار  هماـج  دینـشن  باوج  نوچ 
: تفگ یم  دیسوب و  یم  ار  ترضح  نآ  داتفا و  ترضح 

.ناسرب ترضح  نآ  هب  ار  سیمع  تنب  ءامسا  مالس  یسرب ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  نوچ 

هب ارچ  تقو  نیا  رد  ام  ردام  ءامـسا  يا  دـنتفگ : دـندمآرد و  رد  زا  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماـما  ترـضح  لاـح  نیا  رد 
ترـضح سپ  تسا ، هدـیدرگ  لصاو  بابرالا  ّبر  تمحر  هب  نکیل  هتفرن و  باوخ  هب  امـش  رداـم  تفگ : ءامـسا  تسا ؟ هتفر  باوخ 

وگب نخـس  نم  اب  ردام  يا  تفگ : یم  دیـسوب و  یم  ار  شرونا  يور  دـنکفا و  ترـضح  نآ  يور  رب  ار  دوخ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما 
ردام يا  تفگ : یم  دیـسوب و  یم  داتفا  شیاپ  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  و  دـنک ، تقرافم  دـسج  زا  محور  هکنآ  زا  شیپ 

.منک تقرافم  ایند  زا  دوش و  هتفاکش  ملد  هکنآ  زا  شیپ  وگب  نخس  نم  اب  نیسح  وت  دنزرف  منم  راوگرزب !

سپ .دیناسرب  وا  هب  ار  دوخ  ردام  تافو  دینک و  ربخ  ار  دوخ  راوگرزب  ردپ  دیورب و  ادخ  لوسر  هشوگرگج  ود  يا  تفگ : ءامسا  سپ 
ببس دنتفگ : دندیود  ناشیا  لابقتسا  هب  هباحـص  سپ  دندرک ، دنلب  هیرگ  هب  ادص  دندیـسر  دجـسم  کیدزن  نوچ  دنتفر ، نوریب  ناشیا 

دیا هدید  یلاخ  ار  دوخ  ّدج  ياج  رگم  دنادرگن ، نایرگ  ار  امش  هدید  زگره  یلاعت  قح  ادخ ؟ لوسر  نادنزرف  يا  تسیچ  امـش  هیرگ 
.هدومن تقرافم  ایند  زا  ام  ردام  دنتفگ : وا ؟ تاقالم  قوش  زا  دیا  هدیدرگ  نایرگ 
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سپ مهد ، یّلست  هک  هب  ار  دوخ  وت  زا  دعب  دومرف : یم  دمآرد و  ور  رب  دینش ، ار  رثا  تشحو  ربخ  نیا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوچ 
«. 1  » دروآرد هیرگ  هب  ار  نامسآ  نیمز و  هک  دومرف  ادا  ترضح  نآ  تبیصم  رد  دنچ  يرعش 

دنلب هنیدم  ياه  هناخ  زا  نویش  و  ترضح ، نآ  تبیصم  رد  دندش  نایرگ  همه  نانز  نادرم و  دیدرگ ، رـشتنم  هنیدم  رد  ربخ  نیا  نوچ 
زا هک  دـش  کیدزن  دـندش ، عمج  ترـضح  نآ  هناخ  رد  مشاه  ینب  نانز  دـندیود ، ترـضح  نآ  هناـخ  يوس  هب  نادرم  ناـنز و  دـش ،

جوف مدرم  نامّزلا ؛ رخآ  ربمغیپ  رتخد  يا  نانز ، نوتاخ  هدّیـس و  يا  دـنتفگ : یم  ناشیا  دـیآرد ، هزرل  هب  هنیدـم  ناشیا  نویـش  يادـص 
نیـسح ماما  نسح و  ماما  باـنج  دوب ، هتـسشن  ترـضح  نآ  .دـندمآ  یم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يوس  هب  هیزعت  هب  جوف 
ترضح ربق  دزن  هب  موثلک  ّما  دنتسیرگ ، یم  ناشیا  هیرگ  زا  مدرم  دنتسیرگ ، یم  دندوب و  هتسشن  ترضح  نآ  شیپ  رد  مالّـسلا  امهیلع 

، یتفر ایند  زا  وت  زورما  دـش و  هزات  ام  رب  وت  تبیـصم  زورما  هّللا  لوسر  ای  هاتبأ  اـی  تفگ : دـمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 
.يدرب دوخ  يوسب  ار  دوخ  رتخد 

ندروآ نوریب  تفگ : دمآ  نوریب  رذ  وبا  سپ  .دندیـشک  یم  هزانج  ندمآ  نوریب  راظتنا  دندرک و  یم  هیرگ  دندوب و  هدـش  عمج  مدرم 
باوخ هب  اه  هدید  تشذگ  بش  زا  یساپ  نوچ  .دنتشگرب  دندش  قّرفتم  مدرم  سپ  دنتخادنا ، ریخأت  هب  نیـسپ  نیا  زا  ار  ترـضح  نآ 

رذ و وبا  ریهز و  لیقع و  دادقم و  راّمع و  مالّسلا و  مهیلع  نیـسح  نسح و  نینمؤملا و  ریما  ترـضح  دندروآ ، نوریب  ار  هزانج  تفر ،
ترضح .دندرک  نفد  بش  نامه  رد  دندرک و  زامن  ترـضح  نآ  رب  ترـضح  نآ  ّصاوخ  مشاه و  ینب  زا  یهورگ  هدیرب و  ناملس و 

.تسا مادک  ترضح  نآ  ربق  دننادن  هک  تخاس  رگید  ربق  تفه  ترضح  نآ  ربق  رود  رب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

.دشاب هبتشم  نایم  رد  ترضح  نآ  ربق  هک  دیشاپ  بآ  ار  رگید  ربق  لهچ  رگید : یتیاور  هب 

نآ ربق  عضوم  نیع  هک  دوب  نآ  يارب  اـهنیا  دـشابن ، مولعم  ربق  تمـالع  هک  درک  راومه  نیمز  اـب  ار  ترـضح  نآ  ربق  رگید : تیاور  هب 
«. 2  » دننارذگن رطاخ  هب  ار  ترضح  نآ  ربق  شبن  لایخ  دننکن و  زامن  وا  ربق  رب  دننادن و  ار  ترضح 
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مهیلع عیقب  هّمئا  روبق  کیدزن  تسا  عیقب  رد  هک : دنا  هتفگ  یضعب  تسا ، هدش  عقاو  فالتخا  ترضح  نآ  ربق  عضوم  رد  ببـس  نیا  هب 
نم ربق  ربنم و  نایم  دومرف : ترضح  هک  اریز  تسا ، نوفدم  ترضح  نآ  ربنم  تلاسر و  ترضح  ربق  نایم  دنا : هتفگ  یضعب  مالّـسلا و 

نوفدم دوخ  هناخ  رد  ار  ترضح  نآ  هک  تسا  نآ  حصا  .تشهب و  ياهرد  زا  تسا  يرد  رب  نم  ربنم  تشهب و  ياهغاب  زا  تسا  یغاب 
.دنک یم  تلالد  نآ  رب  هحیحص  تیاور  هچنانچ  دندرک ،

دش ادیپ  ربق  نایم  زا  تسد  ود  دنراذگ ، ربق  رد  هک  دنتساوخ  ار  ترضح  نآ  نوچ  هک : دنا  هدرک  تیاور  نارگید  بوشآ و  رهـش  نبا 
«. 1  » درب ربق  هب  تفرگ و  ار  ترضح  نآ  و  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ياهتسد  هب  هیبش 

مالّسلا اهیلع  همطاف  ترضح  ضرم  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  یسوط  خیش 
نیگنس وا  ضرم  دنتفگ : تدایع ، يارب  ترضح  نآ  دزن  هب  دمآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  ّمع  ساّبع  دش ، دیدش 

وگب تفگ : مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تمدخ  هب  داتسرف  یکیپ  تشگرب و  هناخ  هب  سپ  .دید  ناوت  یمن  ار  وا  تسا ، هدش 
رون وا و  هدید  رون  ادخ و  لوسر  بیبح  رتخد  همطاف  يرامیب  مغ  هک : دیوگ  یم  دـناسر و  یم  مالـس  ار  وت  تّمع  هک  ترـضح  نآ  هب 
يارب ترـضح  نآ  دش و  دهاوخ  قحلم  تلاسر  ترـضح  هب  ام  زا  شیپ  وا  هک  مراد  نامگ  نینچ  تسا ، هتـسکش  مه  رد  ارم  نم  هدید 
دهاوخ وا  هب  گرزب  ياهاطع  و  دـینادرگ ، دـهاوخ  دوخ  راگدرورپ  بّرقم  ار  وا  و  درک ، دـهاوخ  رایتخا  تاجرد  لزاـنم و  نیرتهب  وا 
رـضاح رد  دـنبایب  باوث  همه  هکنآ  ات  ار  راصنا  نارجاـهم و  موش  وت  يادـف  نک  عمج  سپ  دوش ، عقاو  ریزگاـن  رما  نیا  نوچ  دیـشخب ،

.تسا نید  یتدایز  ثعاب  نیا  و  وا ، رب  ندرک  زامن  وا و  هزانج  ندش 

ریخ دنامنزاب ، ام  زا  وت  ّتیحت  وت و  تقفش  زگره  وگب : ناسرب و  مالس  ارم  ّمع  هک : دومرف  باوج  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
عنم وا  زا  ار  شّقح  و  دوب ، مولظم  هتـسویپ  لوسر  رتـخد  همطاـف  هک  یتـسرد  هب  مناد ، یم  ار  وت  يأر  تلیـضف  مدینـش و  ار  وت  یهاوخ 
ّقح و  دنتـشادن ، یعرم  وا  باب  رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  شرافـس  و  دندادن ، وا  هب  ار  شثاریم  و  دندرک ،

ندرک و مکح  يارب  تسا  یفاک  ادخ  دندرکن ، تیاعر  وا  باب  رد  ار  ادخ  ّقح  و  دندرکن ، ادا  ار  وا  تمرح 
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اریز ار  دوخ  تحیصن  ندرکن  لمع  یـشخبب  نم  رب  راوگرزب  ّمع  يا  منک  یم  لاؤس  وت  زا  نم  ندیـشک ، ناراکمتـس  زا  ماقتنا  وا  يارب 
.منادرگن رضاح  وا  هزانج  رد  ار  مدرم  مرادرب و  ناهنپ  ار  وا  هک  تسا  هدرک  ّتیصو  ارم  همطاف  هک 

هدید وا  هک  ییأر  رد  تسا و  هدـیزرمآ  وا  هکنآ  لاح  ار و  مردارب  رـسپ  دزرمایب  ادـخ  تفگ : دـندیناسر ، ساّبع  هب  ار  ماغیپ  نیا  نوچ 
لوسر ترـضح  رگم  تسا  هدشن  ّدلوتم  وا  زا  رت  كرابم  يدنزرف  بلّطملا  دبع  نادنزرف  زا  هک  یتسرد  هب  دز ، ناوت  یمن  ینعط  دشاب 

ره هب  دوب  مدرم  نیرت  ملاـع  و  یتـمرکم ، ره  يوسب  دوب  مدرم  نیرت  قباـس  هتـسویپ  یلع  هک  یتـسرد  هب  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
ادخ و هب  نامیا  هک  دوب  یسک  لّوا  و  دوب ، رتدیدش  همه  زا  نید  نانمشد  هدهاجم  رد  و  اهتّدش ، رد  دوب  مدرم  نیرت  عاجش  و  یتلیضف ،

«. 1  » دروآ لوسر 

هدرک تیاور  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نیدباعلا و  نیز  ماما  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  ینیلک  خیش  یسوط و  خیـش  دیفم و  خیش 
ار و وا  ضرم  دـنک  نامتک  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هب  دومن  ّتیـصو  دـش ، رامیب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  نوچ  هک : دـنا 

هّجوتم دوخ  هدومن ، لـمع  وا  ّتیـصو  هب  ترـضح  سپ  وا ، ضرم  هب  ار  يدـحا  دـنکن  مـالعا  و  دـنادرگن ، علّطم  وا  لاوحا  رب  ار  مدرم 
.مدرم زا  دنتشاد  یم  ناهنپ  ار  وا  لاوحا  درک و  یم  تنواعم  ار  ترضح  نآ  سیمع  تنب  ءامسا  دوب ، وا  يراتسرپ 

رد دوش و  وا  نیفکت  لسغ و  هّجوتم  دوخ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  درک  ّتیصو  دش ، ترضح  نآ  تافو  کیدزن  نوچ 
بـش رد  ار  وا  دـیدرگ و  وا  روما  نیفکت و  لـسغ و  هّجوتم  دوخ  ریما  ترـضح  سپ  دـنک ، راومه  ار  شربـق  دـیامن و  نفد  ار  وا  بش 

ناجیه ترـضح  نآ  هودـنا  نزح و  دـناشفا ، دوخ  تسد  زا  ار  ترـضح  نآ  ربق  كاـخ  نوچ  .درک  وحم  ار  وا  ربق  رثا  دومن و  نوفدـم 
لوسر ای  کیلع  مالّـسلا  دومرف : دومن و  تلاسر  ترـضح  ربق  هب  ور  و  دش ، يراج  شرونا  يور  رب  شکرابم  ياه  هدید  زا  بآ  درک ،
كاخ نایم  رد  بشما  هدمآ ، وت  ترایز  هب  هک  وت  هدننک  ترایز  وت و  هدید  رون  وت و  هبیبح  رتخد و  بناج  زا  داب  وت  رب  نم  مالس  هّللا ،

وت هب  دوز  هک  درک  رایتخا  تیب  لها  نایم  رد  ار  وا  یلاعت  قح  هدیباوخ ، وت  هصرع  رد 
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ربص اـب  نکیل  و  نم ، تّوق  ناـنز  نیرتهب  تقراـفم  زا  دـش  فیعـض  و  نم ، ربص  وت  هدـیزگرب  زا  هّللا  لوسر  اـی  دـش  مک  ددرگ ، قحلم 
تسد هب  ار  وت  هک  قیقحت  هب  منک ، ربص  تبیصم  نیا  رد  هک  دراد  شیاجنگ  وت ، تقرافم  هودنا  ندروآ  بات  وت و  تبیـصم  رد  ندرک 
روما مدیناشوپ و  ار  وت  هدید  دوخ  تسد  هب  دش ، يراج  نم  رحن  هنیـس و  نایم  رد  وت  سّدقم  ناج  هکنآ  زا  دـعب  متـشاذگ  ربق  هب  دوخ 

هیلا اـّنا  هّلل و  اـّنا  تفگ : دـیاب  اـهندرک و  لوبق  نیرتـهب  درک  دـیاب  لوبق  هکنآ  تسه  ادـخ  باـتک  رد  یلب  مدـش ، لّـفکتم  دوـخ  ار  وـت 
.يدوبر نم  زا  ار  ارهز  ترضح  و  یتفرگزاب ، نم  زا  ار  دوخ  ناگورگ  يدینادرگرب و  دوخ  هب  ار  دوخ  تناما  نوعجار ،

هب هتسویپ  نم  ياهبش  دوب و  دهاوخ  هشیمه  نم  هودنا  هّللا  لوسر  ای  نم ، رظن  رد  دولآدرگ  نیمز  زبس و  نامـسآ  تسا  حیبق  رایـسب  هچ 
وت نونکا  هک  ار  هناخ  نآ  دنک  رایتخا  نم  يارب  یلاعت  قح  هکنآ  ات  تفر  دهاوخن  رد  هب  نم  زا  هودـنا  نیا  تشذـگ ، دـهاوخ  يرادـیب 

داتفا یئادج  دوز  رایسب  هچ  هدنروآرد ، هب  اج  زا  تسا  یهودنا  ما  هنیس  رد  هدنروآ و  كرچ  تسا  یتحارج  ملد  رد  یمیقم ، اجنآ  رد 
وت تّما  ندرک  يرای  تنواعم و  هب  وت  رتخد  ار  وت  داد  دهاوخ  ربخ  يدوز  هب  و  ار ، دوخ  لاح  منک  یم  تیاکش  ادخ  يوسب  و  ام ، نایم 

هتـسشن مه  يور  رب  وا  هنیـس  رد  اـهمغ  رایـسب  هچ  ار  لاوحا  سرپب  وا  زا  سپ  وا ، ّقح  رد  ندرک  ملظ  نم و  ّقح  بصغ  رب  ار  رگیدـکی 
وا درک و  دـهاوخ  مکح  وا  يارب  زا  ادـخ  و  تفگ ، دـهاوخ  وـت  هب  ار  همه  يدوز  هب  و  درک ، تسناوـت  یمن  راـهظا  یـسک  هب  هـک  دوـب 
زا و  دشاب ، هدـیناسر  مه  هب  یلالم  تلـصاوم  زا  هک  هدـننک  عادو  مالـس  هّللا  لوسر  ای  داب  وت  رب  مالـس  تسا ، ناگدـننک  مکح  نیرتهب 

.دیامنن تقرافم  ینمشد  يور 

هداد هدعو  ادـخ  هک  یئاه  باوث  زا  تسین ، نم  ینامگدـب  زا  میامن  تماقا  وت  ربق  دزن  رگا  و  تسین ، تلالم  زا  مورب  وت  ربق  دزن  زا  رگا 
دنا هدیدرگ  یلوتـسم  ام  رب  هک  دوب  یم  یتعامج  نآ  ندوب  بلاغ  هن  رگا  و  تسا ، رتوکین  رت و  كرابم  ربص  ار ، ناگدـننک  ربص  تسا 

دننام متـشاد  یمرب  هلان  هب  دایرف  هنیآره  و  مدش ، یم  فکتعم  وت  حیرـض  دزن  متـسناد و  یم  مزال  دوخ  رب  ار  وت  ربق  دزن  تماقا  هنیآره 
، وا نانمشد  سرت  زا  منک  یم  نفد  ناهنپ  ار  وت  رتخد  هک  دناد  یم  دنیب و  یم  ادخ  سپ  گرزب ، تبیـصم  نیا  رد  هدرم  دنزرف  نز  هلان 

و رهق ، هب  دندرک  بصغ  ار  شّقح  و 
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یم تیاکش  امـش  يوسب  سپ  دوب ، هدشن  هنهک  وت  مان  دوب و  هتـشذگن  یتّدم  وت  نامز  زا  هکنآ  لاح  و  هینالع ، دندرک  عنم  ار  شثاریم 
«. 1  » وا تاکرب  ادخ و  تمحر  و  داب ، وت  رب  وا و  رب  ادخ  تاولص  سپ  تسه ، وکین  یّلست  وت  تعاطا  رد  هّللا و  لوسر  ای  منک 

ار ناشیا  رگا  دنا  هداتفا  امش  نانز  محر  زا  هک  یئاهطقس  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  ینیلک 
ترـضح هکنآ  لاح  دـیا و  هتـشاذگن  مان  ار  ام  ارچ  دـنیوگ : یم  دـننک  یم  تاقالم  ار  امـش  هک  تمایق  زور  رد  دیـشاب ، هتـشاذگن  مان 

؟» 2  » تشاذگ مان  تدالو  زا  لبق  ار  نسحم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر 

ار مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دومن : لاؤس  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  لّضفم  هک : دنا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  هیوباب و  نبا 
: تفگ دمآ ؟ نارگ  وت  رب  نخس  نیا  ایوگ  تفگ : يوار  هب  سپ  داد ، لسغ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دومرف : ترضح  داد ؟ لسغ  هک 

موصعم زا  ریغ  هب  ار  موصعم  و  دوب ، هموصعم  هقیّدص و  همطاف  هک  اریز  شابم  گنتلد  دومرف : ترـضح  موش ، تیادف  تسا  نینچ  یلب 
«. 3  » داد لسغ  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  ار  میرم  هچنانچ  دهد ، یمن  لسغ 

هیلع ریما  ترـضح  ار  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  دانـسالا  برق  رد  اـضیا 
«. 4  » داد لسغ  مالّسلا 

هیلع نینمؤملا  ریما  ترضح  ببس  هچ  هب  دندیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
یبارعا درم  ود  نآ  هک  دوب  هدرک  ّتیصو  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هکنآ  يارب  دومرف : درک ؟ نفد  بش  رد  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  مالّـسلا 

«. 5  » دننکن زامن  وا  رب  رمع - رکب و  وبا  ینعی : دندوب - هدرواین  لوسر  ادخ و  هب  نامیا  زگره  هک 

رد مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  نفد  ّتلع  زا  دندیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  هک : تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  اـضیا 
هک یـسک  رب  تسا  مارح  و  دـنوش ، رـضاح  وا  هزاـنج  رب  اـهنآ  تساوخ  یمن  یتعاـمج و  رب  دوب  كانمـشخ  وا  هک  اریز  دوـمرف : بش ؟

دشاب هتشاد  تعامج  نآ  ّتبحم  تیالو و 
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«. 1  » همطاف نادنزرف  زا  يدحا  رب  دنک  زامن  هک 

دنچ يرعش  دش ، غراف  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نفد  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
هک یتبیصم  ره  و  دوش ، یم  یهتنم  یئادج  هب  رخآ  تسود ، ود  زا  یعامتجا  ره  تسا : نیا  اهنآ  نومضم  هک  دومرف  اشنا  درد  يور  زا 

یمن یقاب  سک  نیا  يارب  یتسود  چـیه  هکنآ  رب  تسا  لـیلد  نم  شیپ  ربمغیپ  زا  دـعب  همطاـف  نتفر  تسا ، كدـنا  تسا  گرم  زا  ریغ 
هب رگید  رای  نم  رای  يارب  زا  نم  زا  دعب  و  دننک ، شومارف  ارم  یتسود  دوش و  فرطرب  مدرم  نایم  زا  زین  نم  مان  هک  دشاب  دوز  و  دـنام ،

«. 2  » دسر مه 

: دندرک زامن  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هزانج  رب  سک  تفه  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  اضیا 
«. 3  » مدوب ناشیا  ماما  نم  و  دوعسم ، نب  هللا  دبع  هفیذح ، رسای ، راّمع  دادقم ، ناملس ، رذ ، وبا 

دنداد رارق  شعن  وا  يارب  زا  هک  یسک  لّوا  دندیسرپ : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تسا : هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  یـسوط  خیش 
«. 4  » دوب مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دومرف : دوب ؟ هک 

نوچ هک  دوب  نآ  شببس  دوب ، همطاف  شعن  دنتخاس  مالسا  رد  هک  یشعن  لّوا  تسا : هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  اضیا 
ما و هدـش  فیحن  فیعـض و  ءامـسا ! يا  تفگ : سیمع  تنب  ءامـسا  هب  درک ، تلحر  ایند  زا  هک  يراـمیب  نآ  هب  دـش  راـمیب  ترـضح 

نوچ نم  هک : تفگ  ءامـسا  دناشوپب ؟ نادرم  زا  ارم  ندب  هک  ینک  یمن  تسار  نم  يارب  زا  يزیچ  ایآ  تسا ، هتفر  نم  ندب  زا  تشوگ 
دروآ و یتـخت  ءامـسا  سپ  یلب ، هک : دومرف  منکب ، وت  يارب  یهاوخ  رگا  دـندرک ، یم  يراـک  ناـشیا  هک  مدـید  مدوب  هشبح  دـالب  رد 
هک مدید  شور  نیا  تفگ : دـنکفا و  وا  يور  رب  هماج  سپ  تسب ، نآ  ياه  هیاپ  رب  دـیبلط و  امرخ  ياه  هدـیرج  تشاذـگ و  نوگنرس 

خزود شتآ  زا  ار  وت  ندـب  ادـخ  اـت  ناـشوپب  نادرم  زا  ارم  ندـب  و  زاـسب ، نم  يارب  زا  يزیچ  نینچ  هک : دومرف  ترـضح  دـندرک ، یم 
«. 5  » دناشوپب
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تنب ءامسا  درک ، تلحر  ایند  زا  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نوچ  هک : دنا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  و 
لاوحا دندید و  ار  وا  هار  رد  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ترضح  دیود ، دجـسم  بناج  هب  دیرد  ار  دوخ  نابیرگ  سیمع 
هدیباوخ هناخ  نایم  رد  هک  دندید  ار  دوخ  ردام  دـندمآ  هناخ  هب  نوچ  تفگن ، باوج  دـش و  تکاس  وا  دندیـسرپ ، وا  زا  ار  دوخ  ردام 

هب تسا ، هدرک  تلحر  ایند  زا  هک  دید  نوچ  داد ، تکرح  ار  وا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  دندمآ و  وا  کیدزن  هب  سپ  تسا ،
ای هادّمحم  ای  هک : دندروآرب  دایرف  دـندیود  نوریب  هناخ  زا  و  تردام ، تبیـصم  رد  دـهد  دزم  ار  وت  ادـخ  ردارب ! يا  تفگ : نسح  ماما 

ربـخ ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ  .دـش  هزاـت  اـم  يارب  زا  وت  گرم  درک ، تلحر  اـیند  زا  اـم  رداـم  هک  زورما  هادـمحا 
شوه هب  ات  دندیشاپ  شکرابم  يور  رب  بآ  دیدرگ ، شوهدم  دینش  ار  زوسناج  ربخ  نیا  نوچ  دوب ، دجـسم  رد  ترـضح  نآ  دندرک ،

تسیرگ و یم  دوب  ترضح  نآ  نیلاب  رب  ءامسا  دمآ و  همطاف  دزن  هب  تفرگ  شود  رب  ار  مالّسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  سپ  دمآزاب ،
یّلـست هک  هب  ار  دوخ  همطاف  زا  دعب  سپ  میداد ، یم  یّلـست  ار  دوخ  همطاف  هب  امـش  ّدـج  تبیـصم  هب  ام  دّـمحم ، نامیتی  يا  تفگ : یم 

.میهد

: دندوب هتشون  نآ  رد  هک  دید  يا  هعقر  هتفر  ترضح  نآ  رس  کیدزن  دوشگ و  ار  همطاف  كرابم  يور  ترضح 

هب دـهد  یم  یهاوگ  دـنک و  یم  ّتیـصو  ادـخ ، لوسر  رتـخد  همطاـف  نآ  هب  هدرک  ّتیـصو  هچنآ  تسا  نیا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
یّکـش نآ  رد  تسا و  یندـمآ  تمایق  هکنآ  و  تسا ، قح  خزود  تسا و  ّقح  تشهب  هکنآ  ایبنا و  دّیـس  تلاسر  هب  ادـخ و  ّتینادـحو 

هک درک  جیوزت  وت  هب  ارم  ادخ  دّمحم ، رتخد  همطاف  منم  یلع  ای  .دنیاهربق  رد  هک  ار  اه  هدرم  دـنادرگ  یم  هدـنز  ادـخ  هکنآ  و  تسین ،
رد يامن  نفد  ارم  و  نم ، رب  نک  زامن  و  امن ، نفک  لسغ و  ارم  نارگید ، زا  نم  هب  يرتراوازـس  وت  و  ترخآ ، ایند و  رد  مشاب  وت  هجوز 

.تمایق زور  ات  دوخ  نادنزرف  رب  مالس  و  مراپس ، یم  ادخ  هب  ار  وت  و  نکم ، مالعا  ار  یسک  و  بش ،

تشاذگ و هزانج  رد  داد و  لسغ  ار  وا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  دمآ ، رد  بش  نوچ  سپ 
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نآ رب  دندرب و  عیقب  يوسب  دنتـشادرب و  ار  هزانج  دش  رـضاح  رذ  وبا  نوچ  نک ، بلط  ار  رذ  وبا  هک : دومرف  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما 
يوسب ار  دوخ  ياهتـسد  دروآ و  اجب  زاـمن  تعکر  ود  دـش ، غراـف  زاـمن  زا  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  نوچ  .دـندرک  زاـمن  ترـضح 
يوسب اهتّدـش  زا  رون و  يوسب  اهتملظ  زا  ار  وا  رب  نوریب  سپ  همطاـف ، تسوت  ربمغیپ  رتخد  نیا  ادـنوادخ  تفگ : درک و  دـنلب  نامـسآ 

.لیم کی  رد  لیم  کی  ردق  هب  دش  نشور  نیمز  سپ  رورس ، يداش و 

: هک عیقب  ياه  هعقب  زا  يا  هعقب  زا  دیسر  ادن  دننک ، نفد  ار  ترضح  نآ  هک  دنتساوخ  نوچ  و 

نآ دزن  ار  ترضح  نآ  هزانج  سپ  دید ، يا  هدنک  ربق  ترـضح ، درک  رظن  نوچ  .دنا  هتـشادرب  نم  زا  ار  وا  تبرت  هک  دیئایب  نم  يوسب 
وت هب  تسا  ادخ  لوسر  رتخد  هک  ار  دوخ  تناما  نیمز ! يا  درک : ادـن  ربق  رانک  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دنتـشاذگ ، ربق 

، ددرگرب تساوخ  ترـضح  نوچ  .شابم  هدرزآ  درگرب و  وت ، زا  وا  هب  مرت  نابرهم  نم  یلع  ای  هک : دمآ  یئادص  نیمز  زا  سپ  مدرپس ،
«. 1  » تمایق زور  ات  تساجک  رد  هک  دنتسنادن  رگید  و  دش ، ادیپان  راومه و  نیمز  اب  دش و  رپ  ربق 

یم تلالد  هربتعم  تایاور  رثکا  تسا ، رایـسب  فالتخا  وا  تافو  تقو  رد  مالّـسلا و  اهیلع  همطاف  ترـضح  فیرـش  رمع  رد  هک  نادـب 
تفه تسیب و  یـضعب  لاس و  یـس  یـضعب  لاس و  هس  تسیب و  یـضعب  دوب ، هلاس  هدجیه  تقو  نآ  رد  وا  فیرـش  رمع  هکنآ  رب  دنک 

.تسا لّوا  لوق  هّیماما  ياملع  نایم  رهشا  حصا و  و  دنا ، هتفگ  زین  لاس  جنپ  یس و  یضعب  لاس و  تشه  تسیب و  یضعب  لاس و 
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رشحم رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  مّلظت  نایب  رد  متشه  لصف 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
ياهریرح هقان  نآ  ياهولهپ  زا  و  راوس ، تشهب  ياه  هقاـن  زا  يا  هقاـن  رب  دـیایب  همطاـف  نم  رتخد  دوش ، اـپرب  تماـیق  نوچ  دومرف : مّلس 

رد و زا  نآ  ياه  هدید  و  بان ، کشم  زا  نآ  مد  و  زبس ، دّرمز  زا  نآ  ياهاپ  و  دشاب ، رت  دـیراورم  زا  نآ  راهم  دـشاب و  هتخیوآ  تشهب 
و دـشاب ، راگدرورپ  وفع  زا  رپ  شنایم  و  دـشاب ، نایامن  نوریب  شنوردـنا  زا  هک  دـشاب  هتـسب  رون  زا  يا  هّبق  هقان  نآ  رب  خرـس ، توقاـی 

دنشاب هدرک  عّصرم  ار  ینکر  ره  دشاب ، لمتشم  نکر  داتفه  رب  هک  دشاب  هتـشاد  رـس  رب  رون  زا  یجات  همطاف  .میرک و  تمحر  شنوریب 
داتفه وا  پچ  بناج  زا  دنـشاب و  کلم  رازه  داتفه  وا  تسار  بناج  زا  و  نشور ، هراتـس  دـننام  دـشخب  رون  و  توقاـی ، دـیراورم و  زا 
رتخد همطاف  درذگب  ات  ار  دوخ  ياه  هدید  دیناشوپب  هک : دنک  ادـن  دـنلب  يادـص  هب  دـشاب و  هتفرگ  ار  هقان  راهم  لیئربج  و  کلم ، رازه 

.دّمحم

يارحص زا  همطاف  ات  دنشوپب  ار  دوخ  ياه  هدید  هکنآ  رگم  يدیهـش  هن  یقیّدص و  هن  یلوسر و  هن  يربمغیپ و  زور  نآ  رد  دنامن  سپ 
مکح نم ، دّیس  نم و  دنوادخ  يا  دنک : ضرع  دنکفا و  ریز  هب  هقان  زا  ار  دوخ  دیآ ، رد  راگدرورپ  شرع  ریز  هب  نوچ  .درذگب  رشحم 
بناج زا  ادن  سپ  دندرک ، دیهش  ارم  نادنزرف  هک  اهنآ  نم و  نایم  نک  مکح  ادنوادخ  دنا ، هدرک  متس  نم  رب  هک  اهنآ  نم و  نایم  نک 

اور ار  وت  تعافـش  ات  نک  تعافـش  نم  دزن  و  منک ، اطع  ات  نک  لاؤس  نم  زا  نم ، لوسر  دنزرف  نم و  هبیبح  يا  هک : دـسرب  یلاعت  قح 
.درذگ یمن  نم  زا  يراکمتس  ملظ  زورما  هک  منک  یم  دای  دنگوس  دوخ  لالج  تّزع و  هب  منک ،
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و ارم ، نادـنزرف  نایعیـش  ارم و  نایعیـش  و  ارم ، ّتیّرذ  شخبب  نم  هب  اراگدرورپ  دـنک : ضرع  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  تقو  نآ  رد  سپ 
وا و نایعیش  همطاف و  نادنزرف  دنیاجک  هک : دسر  یلاعت  قح  بناج  زا  ادن  زاب  سپ  نک ، تمحر  ارم  نادنزرف  ناتـسود  ارم و  ناتـسود 

ناشیا شیپ  رد  سپ  فرط ، ره  زا  تمحر  هکئالم  ار  ناشیا  دنـشاب  هتفرگ  ورف  دنیایب و  ناشیا  سپ  وا ؟ ّتیرذ  ناتـسود  وا و  ناتـسود 
«. 1  » دنادرگ تشهب  لخاد  ار  ناشیا  ات  دوش  ناور 

: هک تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  ترضح  زا  هربتعم  دیناسا  هب  اضیا 

همئاق رد  دولآ و  نوخ  ياه  هماج  اب  دیآرد  رشحم  يارحص  هب  همطاف  نم  رتخد  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح 
مکح یلاعت  قح  سپ  دنتـشک ، ارم  نادـنزرف  هک  اـهنآ  ناـیم  نم و  ناـیم  نک  مکح  ملاـع ! دـنوادخ  يا  دـیوگ : دـنز و  گـنچ  شرع 

«. 2  » هبعک راگدرورپ  ّقح  هب  نم  رتخد  يارب  زا  درک  دهاوخ 

: دومرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  اـضیا 
دیایب و مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  سپ  دننک ، اپرب  رون  زا  يا  هّبق  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  يارب  دوش ، تمایق  زور  نوچ 

ربمغیپ هن  یبّرقم و  کلم  رشحم  رد  دنامن  هک  دنزب  يا  هرعن  دتفا ، وا  رب  همطاف  مشچ  نوچ  .دشاب  هتـشاد  تسد  رد  ار  دوخ  كرابم  رس 
هک یتروص  نیرتوکین  هب  دـنادرگ  لـّثمتم  وا  يارب  يدرم  یلاـعت  قح  سپ  دـنوش ، ناـیرگ  همه  هکنآ  رگم  ینمؤم  هدـنب  هن  یلـسرم و 

.ترضح نآ  نالتاق  اب  دنک  یمصخ 

همه سپ  دندوب ، هدش  وا  نوخ  رد  کیرش  هک  اهنآ  دندوب و  هدرک  ناشیا  يزاسراک  هک  اهنآ  ار و  نیسح  نالتاق  دنک  عمج  ادخ  سپ 
زاب و  دروآ ، لتق  هب  ار  ناشیا  رگید  راب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هکنآ  ات  دـنادرگ  هدـنز  ار  ناشیا  زاـب  و  دـنروآ ، لـتق  هب  ار  ناـشیا 

هودنا دنیشن و  ورف  ام  نایعیش  ام و  مشخ  تقو  نیا  رد  سپ  دناسر ، لتق  هب  ار  ناشیا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ات  دنادرگ  هدنز  ار  ناشیا 
.ددرگ لیاز  ام 

ناشیا هک  دنگوس  ادخ  هب  ار ، ام  نایعیش  دنک  تمحر  ادخ  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  سپ 
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«. 1  » ترسح نزح و  لوط  هب  تبیصم  رد  دنکیرش  ام  اب  ناشیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنا ، نانمؤم 

اهیلع همطاف  دوش ، تماـیق  زور  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  اـضیا 
: هک دنیوگ  وا  هب  سپ  دوخ ، نایعیش  نانز  زا  یتعامج  اب  دیآرد  رشحم  هب  مالّسلا 

ناـیم رد  نک  رظن  دـنیوگ : وا  هب  سپ  نم ، زا  دـعب  دـنا  هدرک  هچ  نم  نادـنزرف  اـب  هک  منادـن  اـت  مور  یمن  دـیوگ : وش ، تشهب  لـخاد 
زا و  مروآرب ، دایرف  وا  دایرف  زا  نم  و  دروآرب ، دایرف  سپ  هداتسیا ، رس  یب  هک  دنیب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنک  رظن  نوچ  تمایق ،

و دنیوگ ، یم  بهبه »  » ار وا  هک  یـشتآ  دنک  رما  دـنک و  بضغ  ام  يارب  زا  یلاعت  قح  تقو  نیا  رد  سپ  .دـیآرب  دایرف  هکئالم  عیمج 
سپ دور ، یمن  نوریب  نآ  زا  زگره  یمغ  و  دوش ، یمن  نآ  لخاد  زگره  یمیـسن  و  تسا ، هدش  هایـس  ات  دنا  هتخورفا  ار  نآ  لاس  رازه 

ملظ و هلیسو  ار  نآرق  دنا و  هتشادرب  تلاسر  تیب  لها  زا  تسد  هک  ار  نآرق  نالماح  نیـسح و  نالتاق  هک : دنک  ادن  ار  نآ  یلاعت  قح 
.دیابرب دنا  هدرک  ناودع 

دـشک و هنابز  شتآ  دنـشورخب ، ناشیا  دـشورخب و  شتآ  دـنیآ ، هلان  هب  ناشیا  دـیآ و  داـیرف  هب  شتآ  دـنیآرد ، شتآ  ناـیم  رد  نوچ 
زا شیپ  يدرک  بجاو  ام  رب  ار  شتآ  ببـس  هچ  هب  راگدرورپ  يا  هک : دنیوگب  حیـصف  نابز  هب  دنیآرد و  نخـس  هب  دننز و  هرعن  ناشیا 

«. 2  » دنک دب  یئاناد  هب  هک  یسک  لثم  تسین  دنک ، دب  هتسنادن  هک  یسک  هک : دسرب  یلاعت  قح  بناج  زا  باوج  سپ  ناتسرپ ؟ تب 

دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  اضیا 
، نوخ هب  هدیطلغ  دش  دهاوخ  لّثمتم  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  يارب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  رـس  تمایق  زور  رد  هک :

هلاـن داـیرف و  يارب  زا  سپ  مومهم ، لد  هویم  يا  مولظم و  دـنزرف  يا  دروآرب : داـیرف  دـتفا  كراـبم  رـس  نآ  رب  ترـضح  نآ  رظن  نوچ 
ادن سپ  .همطاف  يا  ار  وت  دنزرف  هدنشک  دشکب  ادخ  هک : دنیوگ  دنروآرب و  دایرف  رـشحم  لها  عیمج  دندرگ ، شوهدم  هکئالم  همطاف 

.وا لتاق  ناتسود  وا و  لتاق  عابتا  وا و  لتاق  زا  دیشک  مهاوخ  ماقتنا  درک و  مهاوخ  نینچ  هک  دسرب  یلاعت  قح  بناج  زا 

هب ار  نآ  ياهولهپ  هک  دشاب  راوس  تشهب  ياه  هقان  زا  يا  هقان  رب  زور  نآ  رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 292 

http://www.ghaemiyeh.com


283 ص :

ربنع و کشم و  زا  شندرگ  الط و  زا  شرـس  و  دـشاب ، الهـش  وا  ياه  هدـید  اـبیز و  هقاـن  نآ  يور  دنـشاب و  هدرک  نّیزم  تشهب  ریرح 
نآ هدرپ  هک  دنـشاب  هتـسب  یجدوه  هقان  نآ  رب  دشاب ، نّیزم  رگید  رهاوج  هب  هک  دیراورم  زا  شزاهج  و  دشاب ، زبس  دـجربز  زا  شراهم 

و دشاب ، ایند  ياهخسرف  زا  خسرف  کی  ردق  هب  شراهم  يدنلب  و  دشاب ، یهلا  تمحر  زا  ّولمم  شنایم  دشاب و  یلاعت  قح  رون  زا  جدوه 
.یلاعت قح  يانث  ریبکت و  دـیمحت و  لیلهت و  حـیبست و  هب  دنـشاب  لوغـشم  و  دنـشاب ، هدرک  هطاحا  کلم  رازه  داتفه  وا  جدوه  رود  رد 

هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  دّـمحم  رتخد  همطاف  هک  دیـشوپب  ار  دوخ  ياه  هدـید  تمایق ! لها  يا  هک : دـنک  ادـن  شرع  نایم  زا  يدانم  سپ 
نانمشد و  هدنهج ، قرب  دننام  دنرذگب  طارص  رب  شناتسود  نایعیش و  همطاف و  ترضح  سپ  درذگ ، یم  طارص  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و 

«. 1  » دزادنا مّنهج  رد  ار  دوخ  هّیرذ 

نیرخآ نیلّوا و  یلاعت  قح  دوش ، تمایق  زور  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ّقثوم  دنـس  هب  دیفم  خیش 
ات دـینکفا  ریز  هب  اهرـس  ار و  دوخ  ياه  هدـید  دیـشوپب  هک : دـنک  ادـن  یلاعت  قح  بناج  زا  يدانم  سپ  دـنک ، عمج  نیمز  کـی  رد  ار 

همطاف ترـضح  دنـشوپب و  ار  دوخ  ياه  هدید  قیالخ  همه  سپ  درذگب ، طارـص  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  رتخد  همطاف 
یفیرش فقوم  رب  دتسیاب  سپ  .کلم  رازه  داتفه  ار  وا  دننک  تعیاشم  و  هدش ، راوس  تشهب  ياه  هقان  زا  يا  هقان  رب  دیایب  مالّسلا  اهیلع 

نم دـنزرف  نهاریپ  نیا  اراـگدرورپ  دـیوگ : دریگ و  تسد  رد  ار  نیـسح  دولآ  نوخ  نهاریپ  دـیآ و  دورف  هقاـن  زا  تماـیق و  فقاوم  زا 
.مروآ یم  لمع  هب  تسوت  يدونشخ  بجوم  هچنآ  دسر : وا  هب  یلاعت  قح  بناج  زا  ادن  سپ  دنا ، هدرک  هچ  وا  هب  هک  یناد  یم  تسا ،

مّنهج شتآ  زا  هک  دـنک  رما  یلاعت  قح  سپ  .شکب  وا  ناگدنـشک  زا  ارم  ماـقتنا  اراـگدرورپ  دـیوگ : مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح 
ار ناشیا  ندرگ  نآ  سپ  دـیابر ، یم  ار  هناد  غرم  هچناـنچ  دـیابرب  رـشحم  يارحـص  زا  ار  ترـضح  نآ  نـالتاق  دـیآ و  نوریب  یندرگ 

لخاد ات  دوش  راوس  دوخ  هقان  رب  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  سپ  اهباذـع ، عاونا  هب  مّنهج  رد  دـنادرگ  بّذـعم  درب و  مّنهج  يوسب 
زا ناشیا  ناتسود  و  دنشاب ، وا  يور  شیپ  رد  شنادنزرف  و  دنشاب ، وا  تمدخ  رد  دندرک  یم  وا  تعیاشم  هک  هکئالم  و  ددرگ ، تشهب 

«. 2  » دنور وا  پچ  تسار و  بناج  رد  مدرم 
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: هک تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  دوخ  ریسفت  رد  میهاربا  نب  تارف 

دومرف سپ  تفای ، نوزحم  ار  وا  دمآ و  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هناخ  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  يزور 
ار مدرم  نداتسیا  ار و  رـشحم  مدروآ  دای  هب  هک : دومرف  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  یمارگ ؟ رتخد  يا  تسیچ  وت  هودنا  ببـس  هک :
هک نایملاع  دنوادخ  زا  لیئربج  ارم  داد  ربخ  نکیل  تسا و  یگرزب  زور  زور  نآ  رتخد ! يا  هک : دومرف  ترضح  ارحص ، نآ  رد  نایرع 
وت رهوش  سپ  لیلخ ، میهاربا  نم  زا  دعب  دوب ، مهاوخ  نم  دمآ  دهاوخ  نوریب  ربق  زا  دش و  دهاوخ  هتفاکـش  وا  زا  نیمز  هک  یـسک  لّوا 
رون زا  هّبق  تفه  وت  ربـق  رب  و  کـلم ، رازه  داـتفه  اـب  داتـسرف  دـهاوخ  وت  ربـق  دزن  هب  ار  لـیئربج  یلاـعت  قح  سپ  بلاـط ، یبأ  نب  یلع 

همطاف يا  هک : درک  دهاوخ  ادن  ار  وت  داتسیا ، دهاوخ  وت  رس  کیدزن  دروآ  دهاوخ  وت  يارب  رون  زا  هّلح  هس  لیفارسا  سپ  .دز  دنهاوخ 
لیفارـسا سپ  .زور  نآ  فواخم  زا  نمیا  هدیـشوپ و  تروع  اب  دـمآ  یهاوخ  نوریب  ربق  زا  سپ  رـشحم ، يوسب  ایب  نوریب  دّـمحم  رتخد 

زا نآ  راهم  دروآ و  دهاوخ  وت  يارب  زا  يا  هقان  دنیوگ  یم  لیئاقوذ  ار  وا  هک  یکلم  و  دیـشوپ ، یهاوخ  داد و  دهاوخ  وت  هب  ار  اه  هّلح 
يور شیپ  رد  دشکب ، ار  نآ  راهم  لیئاقوذ  يوش و  راوس  نآ  رب  وت  سپ  دنـشاب ، هدز  نآ  تشپ  رب  الط  زا  يا  هفحم  دشاب ، رت  دیراورم 

.دنشاب هتشاد  تسد  رد  حیبست  ياهملع  دنشاب و  کلم  رازه  داتفه  وت 

رد رون  زا  يا  هرمجم  کی  ره  و  وت ، يوسب  ندرک  رظن  هب  دـننک  يداش  دـنیایب و  وت  لابقتـسا  هب  هّیروح  رازه  داـتفه  يوش  هناور  نوچ 
هتشاد رـس  رب  رهاوج  عاونا  زبس و  دجربز  هب  عّصرم  لیلکا  کی  ره  و  شتآ ، یب  دشاب  عطاس  دوع  يوب  اهنآ  زا  هک  دنـشاب  هتـشاد  فک 
هّیروح رازه  داتفه  اب  نارمع  رتخد  میرم  ار  وت  دنک  لابقتـسا  يورب ، هار  رگید  يردـق  سپ  .دـنوش  ناور  وت  تسار  بناج  زا  دنـشاب و 

هک دلیوخ  رتخد  هجیدخ  وت  ردام  ار  وت  دنک  لابقتـسا  سپ  .ددرگ  ناور  وت  پچ  بناج  زا  نایروح  نآ  اب  دنک و  مالـس  وت  رب  رگید و 
هتـشاد تسد  رد  ریبکت  ياهملع  دنـشاب و  کلم  رازه  داتفه  وا  اب  و  دـنا ، هدروآ  لوسر  ادـخ و  هب  نامیا  هک  نانز  زا  تسا  یـسک  لّوا 

.دنشاب

هّیروح و رازه  داتفه  اب  دنک  لابقتسا  ار  وت  اّوح  ترضح  یسر ، رشحم  کیدزن  هب  نوچ 
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هک دنک  ادن  شرع  ریز  زا  يدانم  یـسرب و  رـشحم  يارحـص  نایم  هب  نوچ  .دنوش  هناور  وت  اب  زین  ناشیا  دـشاب ، وا  اب  نوعرف  نز  هیـسآ 
نآ مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  رتخد  هقیّدص  همطاف  درذگب  ات  ار  دوخ  ياه  هدید  دیراذگ  مه  رب  هک : دنونـشب  قیالخ  همه 

سپ بلاط ، یبأ  نب  ّیلع  وت  رهوش  میهاربا و  وت  ردـپ  سک : ود  رگم  دـنکن  وت  يوسب  رظن  زور  نآ  رد  سپ  دـنیوا ، اب  هک  هرّهطم  نانز 
.دنیایب وت  يور  شیپ  رد  هجیدخ  وت  ردام  اب  وا  دنک و  بلط  ار  اّوح  مدآ 

دنـشاب و هداتـسیا  هکئالم  ياهفـص  رگید  هیاپ  ات  هیاپ  ره  نایم  دشاب ، هتـشاد  هیاپ  تفه  هک  دننک  بصن  رون  زا  يربنم  وت  يارب  زا  سپ 
پچ بناج  زا  وت  هب  نانز  نیرتکیدزن  و  دنـشک ، فص  ربنم  پچ  تسار و  بناج  زا  نایروح  و  دنـشاب ، هتـشاد  تسد  هب  رون  ياهملع 

: دیوگ دیآ و  وت  دزن  هب  لیلج  دنوادخ  بناج  زا  لیئربج  یئآرب ، ربنم  يالاب  رب  نوچ  .دنشاب  هیسآ  اّوح و  وت 

ياهگر زا  دنیآ و  وت  دزن  هب  ود  ره  سپ  ار ، نیسح  نسح و  امن  نم  هب  اراگدرورپ  یئوگ : سپ  نک ، بلط  ار  دوخ  تجاح  همطاف ! يا 
بضغ يایرد  تقو  نآ  رد  .دنا  هدرک  متـس  نم  رب  هک  نانآ  زا  ارم  ّقح  زورما  ریگب  اراگدرورپ  دیوگ : وا  دزیر و  نوخ  نیـسح  ندرگ 
رـشحم يارحـص  هب  نآ  زا  يا  هنابز  دنز و  هرعن  مّنهج  دنیآ ، شورخ  هب  مّنهج  هکئالم و  وا ، بضغ  يارب  زا  دیآ  شوج  هب  یلاعت  قح 

: هک دـنیوگ  ناشیا  نادـنزرف  سپ  ار ، ناشیا  نادـنزرف  نادـنزرف  ار و  ناشیا  نادـنزرف  دـیابرب و  ار  مولظم  ماـما  نآ  نـالتاق  و  دـیآرد ،
ناشیا تمالع  هک  ار  ناشیا  ریگب  هک : ار  مّنهج  هنابز  دـنک  ادـن  یلاعت  قح  سپ  نیـسح ، لتق  تقو  رد  میدوبن  رـضاح  اـم  اراـگدرورپ !

مّنهج تاـقبط  نیرت  نیئاـپ  رد  دیـشکب  يور  رب  و  ار ، ناـشیا  یناـشیپ  ياـهیوم  دـیریگب  تسا ، ناـشیا  يور  یهایـس  مشچ و  يدوـبک 
.دندرک دیهش  ار  وا  هبراحم و  نیسح  اب  هک  ناشناردپ  زا  نیسح  ناتسود  رب  دندوب  رت  تخس  ناشیا  هک  یتسرد  هب  دیزادنیب ،

ناهانگ دـیامرف : یلاعت  قح  سپ  مهاوخ ، یم  ار  منایعیـش  ایادـخ  یئوگ : وت  بلطب ، ار  دوخ  تجاح  همطاف ! يا  دـیوگ : لـیئربج  سپ 
رد گنچ  هک  ره  ورب و  دیامرف : یلاعت  قح  مهاوخ ، یم  ار  ناشیا  ناتـسود  دوخ و  نایعیـش  اراگدرورپ  یئوگ : وت  مدیزرمآ ، ار  ناشیا 

يوش هناور  سپ  .دنشاب  همطاف  نایعیـش  ناتـسود و  زا  هک  قیالخ  همه  دننک  وزرآ  تقو  نآ  رد  سپ  .رب  تشهب  هب  ار  وا  دنز  وت  ناماد 
نایعیش و  دوخ ، نادنزرف  ناتسود  و  دوخ ، نایعیش  اب 
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ياهتّدش و  دـشاب ، هدیـشوپ  ناشیا  ياهتروع  و  دـشاب ، هدـش  لّدـبم  ینمیا  هب  ناشیا  ياهفوخ  هکنآ  لاح  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما 
ناشیا دنشاب و  هنشت  مدرم  و  دنسرتن ، ناشیا  دنـسرت و  مدرم  و  دنرذگب ، تلوهـس  هب  تمایق  لاوها  زا  و  ددرگ ، ناسآ  ناشیا  رب  تمایق 

.باریس

رون ياه  هبرح  و  دنشاب ، هتفرن  یسک  لابقتسا  هب  وت  زا  شیپ  هک  دنباتشب  وت  لابقتسا  هب  يروح  رازه  هدزاود  یسرب ، تشهب  رد  هب  نوچ 
دیراورم زا  اهنآ  ياهراهم  و  دشاب ، توقای  درز و  يالط  زا  اه  هقان  نآ  زاهج  هک  دنشاب  راوس  رون  ياه  هقان  رب  دنشاب ، هتشاد  تسد  رد 

.دشاب سدنس  زا  یشلاب  هقان  ره  زاهج  نایم  رد  دشاب ، دجربز  زا  اهنآ  ياهباکر  رت و 

رب رهاوج  ناولا  زا  اهناوخ  وت  نایعیـش  يارب  و  دـنهد ، تراشب  ار  رگیدـکی  دـننک و  يداش  نآ  لها  مامت  يدرگ ، تشهب  لـخاد  نوچ 
تشهب میعن  زا  ناشیا  دنشاب  باسح  لوغـشم  مدرم  هک  یتقو  رد  دننک  لوانت  ماعط  اهناوخ  نآ  زا  ناشیا  و  دننک ، بصن  رون  ياهدومع 

.دندرگ مّعنتم 

.متاخ ات  مدآ  زا  ناربمغیپ  عیمج  دنیآ  وت  ترایز  هب  دنریگ ، رارق  تشهب  رد  هّمئا  ادخ و  ناتسود  نوچ 

زا کی  ره  رد  و  درز ، يرگید  تسا ، دیفـس  اهدیراورم  نآ  زا  یکی  هدمآرب ، هتـشر  کی  زا  هک  تسه  دیراورم  ود  تشهب  نایم  رد  و 
درز ياهرصق  و  تسام ، نایعیش  ام و  ياهلزنم  دیفس  ياهرصق  نآ  سپ  هناخ ، رازه  داتفه  رـصق  ره  رد  تسا و  رـصق  رازه  داتفه  اهنآ 

.تسا میهاربا  لآ  میهاربا و  لزانم 

ارم لیئربج  دومرف : ترضح  منامب ، هدنز  وت  زا  دعب  منیبب و  ار  وت  گرم  مهاوخ  یمن  نم  راوگرزب  ردپ  يا  تفگ : مالّسلا  اهیلع  همطاف 
، وت رب  دـنک  ملظ  هک  یـسک  رب  ياو  سپ  یئوت ، دوش  یم  قحلم  نم  هب  نم  تیب  لها  زا  هک  یـسک  لّوا  هداد  ربخ  یلاعت  قح  بناـج  زا 

«1  » دنک يرای  ار  وت  هک  تسا  یسک  يارب  میظع  يراگتسر 

هیلع بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بلاغلا  هّللا  دسا  ءایفصا  هدبز  ءایصوا و  دّیس  تداهـش  تدالو و  خیرات  نایب  رد  مّوس : باب 
مالّسلا

هراشا

تسا لصف  دنچ  نآ  رد  و 

تسا ترضح  نآ  تداعس  اب  تدالو  نایب  رد  لّوا  لصف 

نایم رد  لیفلا ، ماع  زا  سپ  لاس  یس  بجر ، هام  مهدزیس  هعمج  زور  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  نآ  ناخّروم  ناثّدحم و  نایم  روهشم 
یلوق هب  و  لاس ، تشه  تسیب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  فیرـش  رمع  تقو  نآ  رد  دـش ، دـّلوتم  همّظعم  هبعک 

«. 1  » دوب ترضح  نآ  تثعب  زا  شیپ  لاس  هد  یلوق  هب  و  لاس ، هدزاود 
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هداعّسلا روفوم  تدالو  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحص  دنس  هب  حابـصم  رد  همحرلا  هیلع  یـسوط  خیش 
رتهب دنیامن  مارتحا  زور  ود  ره  هب  رگا  .تسا و  رهشا  لّوا  لوق  و  «، 2  » دش عقاو  نابعش  كرابم  هام  متفه  هبنشکی  زور  رد  ترضح  نآ 

«. 3  » دنا هتفگ  زین  نابعش  هام  مّوس  تسیب و  یضعب  تسا ،

نآ ردام  و  دوب ، ردام  کی  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ردپ  اب  هک  دوب  ّبلطملا  دبع  رـسپ  بلاط  وبا  ترـضح  نآ  ردپ 
زا ود  ره  ناشیا  ردام  ردپ و  هک  دندوب  یمشاه  لّوا  شناردارب  ترضح و  نآ  دوب ، فانم  دبع  نب  مشاه  نب  دسا  تنب  همطاف  ترضح 

.دندوب مشاه  ینب 

ترـضح نآ  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـنا  هدرک  تیاور  هّماـع  هّصاـخ و  قرط  زا  رایـسب  هربتعم  ثیداـحا  رد 
تسیب هب  دنک  قلخ  ار  مدآ  ترـضح  ادخ  هکنآ  زا  شیپ  میدوب  یلاعت  قح  راظنا  روظنم  و  میدش ، قلخ  رون  کی  زا  یلع  نم و  دومرف :

هب رگید : تیاور  هب  لاس - رازه  راهچ  و 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 297 

http://www.ghaemiyeh.com


287 ص :

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 298 

http://www.ghaemiyeh.com


288 ص :

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 299 

http://www.ghaemiyeh.com


289 ص :

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 300 

http://www.ghaemiyeh.com


290 ص :

هب ار  سّدقم  رون  نآ  دیرفآ  ار  مدآ  ادخ  نوچ  میدرک ، یم  یلاعت  قح  سیدقت  حیبست و  یهلا  شرع  تسار  بناج  رد  لاس - رازه  ود 
رد حون  نوچ  میدوب ؛ وا  بلـص  رد  ام  دـمآ ، نیمز  هب  مدآ  نوچ  .داد  اـج  مدآ  ترـضح  بلـص  رد  ار  ود  ره  درک و  تمـسق  ءزج  ود 

ببس نیا  هب  میدوب ، وا  بلص  رد  ام  دنتخادنا ، شتآ  رد  ار  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  نوچ  میدوب ؛ وا  بلص  رد  ام  تسشن ، یتشک 
«. 1  » دیسر مه  هب  یلع  رگید  ءزج  کی  زا  مدیسر ، مه  هب  نم  رون  نآ  ءزج  کی  زا  سپ  .دیناسرن  ررض  وا  هب  شتآ 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تمدخ  رد  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  ساّبعلا  نب  دّمحم 
نآ هب  ابحرم  دومرف : دومن  مّسبت  داتفا  وا  رب  رظن  ار  ترـضح  نآ  نوچ  دش ، ادـیپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  میدوب ، مّلـس  و 
ردپ زا  شیپ  دـنزرف  هک  دوب  دـناوت  یم  هّللا  لوسر  ای  متفگ : لاس ، رازه  لهچ  هب  تسا  هدرک  قلخ  مدآ  زا  شیپ  ار  وا  ادـخ  هک  یـسک 

هب ار  نآ  سپ  تّدـم ، نیا  هب  دـنک  قلخ  ار  مدآ  هکنآ  زا  شیپ  ار  یلع  ارم و  رون  درک  قلخ  یلاـعت  قـح  یلب ، دوـمرف : دوـش ؟ قوـلخم 
رون نم و  رون  زا  ار  اهنآ  و  دـنیرفایب ، ار  رگید  ءایـشا  هکنآ  زا  شیپ  دـیرفآ  ار  یلع  یفـصن  زا  دـیرفآ و  ارم  نآ  فصن  زا  درک ، مینود 

.دیرفآ ار  هکئالم  ام  زا  دعب  داد ، اج  دوخ  شرع  تسار  بناج  رد  ار  ام  سپ  دینادرگ ، رّونم  یلع 

یلاعت قح  سپ  ار ، یلاعت  قح  لیلهت  ریبکت و  حیبست و  دنتخومآ  ام  زا  هکئالم  میدرک ، یلاعت  قح  دـیمحت  لیلهت و  حـیبست و  ام  نوچ 
یلاـعت قح  هک  یتـسرد  هب  دوشن ، تشهب  لـخاد  یلع  نم و  نمـشد  دوـشن و  مّنهج  لـخاد  یلع  نم و  تسود  هک  دوـمرف  رّرقم  نینچ 

يا همـشچ  هک  تایح  بآ  زا  دنا  هدرک  رپ  ار  اهقیربا  نآ  و  تشهب ، هرقن  زا  تساهقیربا  ناشیا  تسد  رد  هک  تسا  هدیرفآ  دنچ  یکلم 
یم یلاعت  قح  هک  یتقو  رد  دـیامن  تبراقم  وا  ردام  اب  هک  یلع  نایعیـش  زا  یکی  ردـپ  دـیامن  یم  هدارا  نوچ  .سودرفلا  هّنج  زا  تسا 
یم تقو  نآ  رد  وا  هک  یبآ  رد  دزیر  یم  يردق  تشهب  بآ  نآ  زا  دیآ و  یم  هکئالم  نآ  زا  یکی  دوش ، دـقعنم  وا  هفطن  هک  دـهاوخ 

نسح و همطاف و  یلع و  نم و  ّتبحم  وا  لد  رد  دسر  یم  مه  هب  ببـس  نیا  هب  سپ  ددرگ ، یم  طولخم  وا  هفطن  اب  بآ  نآ  دـماشآ و 
.نیسح نادنزرف  زا  ماما  هن  نیسح و 
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مّنهج زا  تاـجن  تشهب و  لوـخد  ببـس  ار  وا  هب  ناـمیا  یلع و  ّتبحم  هک  ار  يدـنوادخ  مـنک  یم  رکـش  هـک : دوـمرف  ترـضح  سپ 
«. 1  » تسا هدینادرگ 

هک رکش  هدجس  ببـس  زا  دندرک  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  هک : تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  سوواط  نبا 
: هک دومرف  ترضح  دروآ ؟ اجب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح 

ار مهم  نآ  داتسرف و  یّمهم  يارب  ار  ترضح  نآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  يزور  هک : دنداد  ربخ  ارم  نم  ناردپ 
، دوب هدمآ  نوریب  زامن  يارب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  دیـسر  یتقو  تشگرب  نوچ  .دروآ  اجب  هوجو  نسحا  هب 

هدرک هچنآ  ترـضح  يدرک ؟ هچ  دیـسرپ : وا  زا  تفرگرب و  رد  ار  وا  لّوا  دش  غراف  زامن  زا  ربمغیپ  نوچ  درک ، ادا  ار  زامن  ترـضح  اب 
وبا اـی  مهد  تراـشب  ار  وت  یهاوـخ  یم  دوـمرف : دـیدرگ  مّرخ  داـش و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  درک ، ناـیب  دوـب 

؟ نسحلا

.يریخ هب  هدنهد  تراشب  ارم  وت  هتسویپ  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : ریما  ترضح 

هب یلاعت  قح  دیآ ، یم  وت  دزن  هب  یلع  وت  ّمع  رـسپ  کنیا  دّمحم  ای  تفگ : لاوز و  تقو  رد  دش  لزان  نم  رب  لیئربج  دومرف : ترـضح 
وت هچنآ  هب  داد  ربـخ  ارم  هدرک ، نینچ  نینچ و  ما  هداتـسرف  ار  وا  هک  یّمهم  نیا  رد  و  هدـیناسر ، ناناملـسم  هب  میظع  تـعفنم  وا  بـبس 

ثیش و  درک ، رایتخا  ار  وا  ّیصو  ثیـش  تیالو  هک  یـسک  رگم  مدآ  هّیرذ  زا  دنتفاین  تاجن  هک  یتسرد  هب  دّمحم  يا  تفگ : .یتفگ و 
ماس تیالو  هک  یـسک  رگم  تفاین  تاجن  حون  موق  زا  و  تفاـی ، تاـجن  یلاـعت  قح  هب  مدآ  و  تفاـی ، تاـجن  مدآ  دوخ  ردـپ  ببـس  هب 

یـسک رگم  میهاربا  موق  زا  تفاین  تاجن  و  تفای ، تاجن  یلاعت  قح  هب  حون  و  تفای ، تاجن  حون  هب  ماس  و  دومن ، راـیتخا  ار  وا  ّیـصو 
رگم تفاین  تاجن  یسوم  موق  زا  و  ادخ ، هب  میهاربا  تاجن  و  دوب ، میهاربا  هب  لیعامـسا  تاجن  و  درک ، رایتخا  ار  لیعامـسا  تیالو  هک 

یـسک یـسیع  موق  زا  و  دوب ، یلاعت  قح  هب  وا  تاجن  یـسوم و  هب  عشوی  تاجن  و  دومن ، رایتخا  ار  عشوی  وا  ّیـصو  تیـالو  هک  یـسک 
یسک وت  تّما  زا  و  تفای ، تاجن  یلاعت  قح  هب  یسیع  یسیع و  هب  نوعمش  دومن ، رایتخا  ار  وا  ّیصو  نوعمـش  تیالو  هک  تفای  تاجن 

تاجن وت  هب  یلع  وت ، تافو  زا  دـعب  تسوت  ّیـصو  وت و  تایح  رد  تسوت  ریزو  هک  ار  یلع  تیالو  دـیامن  رایتخا  هک  دـبای  یم  تاجن 
وت یلاعت  قح  دّمحم  ای  یلاعت ، قح  هب  وت  دبای و  یم 
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.تمایق زور  ات  تسا  هدینادرگ  امش  ّتیرذ  زا  ار  نید  نایاوشیپ  و  ناماما ، ءایصوا و  نیرتهب  ار  یلع  هدینادرگ و  ناربمغیپ  نیرتهب  ار 

دیلام و نیمز  رب  ار  دوخ  يور  تفر و  هدجس  هب  یلاعت  قح  رکش  هب  دینـش ، ار  تراشب  نیا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ 
و حاورا ، ملاع  رد  درک  قلخ  ار  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دّـمحم و  یلاـعت  قح  هک  یتسرد  هب  دیـسوب ، ار  نیمز 

ناشیا سپ  لاس ، رازه  هدراهچ  هب  ار  مدآ  دنک  قلخ  هکنآ  زا  شیپ  یهلا  شرع  شیپ  رد  دنتفگ  یم  یلاعت  قح  لیلهت  حـیبست و  ناشیا 
.هزیکاپ نانز  ياهمحر  يوسب  هدیزگرب  نادرم  ياهتشپ  زا  تخاس  یم  لقتنم  هک  دینادرگ  يرون  ار 

سّدقم رون  نآ  دـنادرگ ، بجاو  ام  رب  ار  ناشیا  ّقح  ار و  ناشیا  تلزنم  تلیـضف و  دـنادرگ  رهاظ  هکئالم  رب  تساوخ  یلاعت  قح  سپ 
دّیس هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  وا  زا  هک  داد  رارق  ّبلطملا  دبع  نب  هللا  دبع  بلص  رد  ار  تمسق  کی  درک ، تمسق  ود  ار 

وا زا  هک  داد  رارق  فانم  دبع  بلـص  رد  ار  رگید  مسق  و  داد ، رارق  وا  رد  ار  يربمغیپ  دیـسر و  مه  هب  تسا  نالـسرم  متاخ  ناربمغیپ و 
يایصوا نیرتهب  نانمؤم و  ریما  هک  دیـسر  مه  هب  یلع  رون  نآ  زا  و  دیـسر ، مه  هب  فانم  دبع  نب  مشاه  نب  ّبلطملا  دبع  نب  بلاط  وبا 

ادا و  دوخ ، رتخد  رهوش  و  نیشناج ، هفیلخ و  یصو و  یلو و  ار  وا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ  تسا ، ناربمغیپ 
«. 1  » دینادرگ دوخ  ياهمغ  هدننک  فرط  رب  و  دوخ ، نید  هدننک  يرای  و  دوخ ، هدعو  هب  هدننک  افو  و  دوخ ، ضرق  هدننک 

رب مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  نافلاخم  قیرط  زا  یـسوط  خـیش 
: هک دومرف  دمآ  ریز  هب  رتسا  زا  تفر و  یهوک  کیدزن  دش ، راوس  دوخ  رتسا 

نوچ دیوگ ، یم  یلاعت  قح  حیبست  هزیرگنـس  هب  هک  تفای  یهاوخ  ار  یلع  اجنآ  رد  ورب ، عضوم  نالف  هب  ریگب و  ار  رتسا  نیا  سنا  يا 
، مدیـسر ترـضح  نآ  تمدخ  هب  نوچ  تفگ : سنا  .روآ  نم  دزن  هب  نک  راوس  رتسا  نیا  رب  ار  وا  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  ینیبب  ار  وا 

هّللا یّلـص  لوسر  ترـضح  رب  وا  هدـید  نوچ  مدـش ، هناور  وا  باکر  رد  مدرک و  راوس  رتسا  رب  ار  وا  مدـیناسر و  وا  هب  ترـضح  مالس 
کیلع و  دومرف : ترضح  .هّللا  لوسر  ای  کیلع  مالّسلا  تفگ : داتفا  مّلس  هلآ و  هیلع و 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
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ناشیا همه  زا  نم  و  دنا ، هتسشن  عضوم  نیا  رد  لسرم  ربمغیپ  داتفه  هک  تسا  یعضوم  نیا  هک  نیشنب  نم  دزن  ایب  نسحلا  ابا  ای  مالّـسلا 
کیدزن دش و  ادـیپ  ناشیا  رـس  رب  يربا  مدـید  هاگان  يرتهب ، اهنآ  همه  زا  وت  هک  تسا  هتـسشن  وا  ردارب  يربمغیپ  ره  ياج  هب  و  مرتهب ،

نایم رد  هتفرگ  ربا  نایم  زا  يروگنا  هشوخ  درک و  زارد  تسد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  سپ  ناشیا ، رـس  هب  دش 
.وت يوسب  نم و  يوسب  یلاعت  قح  بناج  زا  تسا  يا  هّیده  نیا  هک  نم  ردارب  يا  روخب  تفگ : هتشاذگ  یلع  دوخ و 

؟ تسوت ردارب  هنوگچ  وا  هک  نم  يارب  زا  نک  نایب  هّللا  لوسر  ای  متفگ : نم  هک : تفگ  سنا 

رد ار  بآ  نآ  و  لاـس ، رازه  هس  هب  دـنیرفایب  ار  مدآ  هـکنآ  زا  شیپ  شرع  ریز  رد  درک  قـلخ  یبآ  یلاـعت  قـح  هـک : دوـمرف  ترـضح 
نآ درب  دوخ  تمحر  هب  ار  وا  نوچ  داد ، اج  وا  بلـص  رد  ار  بآ  نآ  سپ  دـیرفآ ، ار  مدآ  ترـضح  هکنآ  ات  داد  اـج  يزبس  دـیراورم 

ات ءایصوا  ءایبنا و  هرهاط  بالصا  زا  دندرک  یم  لقتنم  یتشپ  زا  ار  بآ  نآ  هتـسویپ  نینچمه  دینادرگ ، لقتنم  ثیـش  بلـص  هب  ار  بآ 
وبا بلص  هب  رگید  فصن  هّللا و  دبع  بلص  هب  ار  نآ  فصن  درک و  مینود  هب  ار  وا  اجنآ  رد  سپ  دیسر ، ّبلطملا  دبع  بلـص  هب  هکنآ 
سپ .ترخآ  اـیند و  رد  تسا  نم  ردارب  یلع  ببـس  نیا  هـب  رگید ، فـصن  زا  یلع  مـبآ و  نآ  فـصن  زا  نـم  سپ  درک ، لـقن  بلاـط 

: ینعی « 1  » ًاریِدَق َکُّبَر  َناک  ًارْهِص َو  ًابَسَن َو  ُهَلَعَجَف  ًارََشب  ِءاْملا  َنِم  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  دناوخ َو  هیآ  نیا  ترضح 

تـسا رداق  زیچ  همه  رب  وت  راگدرورپ  و  دینادرگ ، داماد  بسن و  بحاص  ار  وا  سپ  ار ، يرـشب  بآ  زا  هدـیرفآ  هک  يدـنوادخ  تسوا 
«. 2»

، تسا نم  نوخ  زا  وا  نوخ  تسا و  نم  تشوگ  زا  وا  تشوگ  میلع ، زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  ببس  نیا  هب  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
دراد یم  نمـشد  ار  وا  نم  ینمـشد  هب  دراد  نمـشد  ارم  هک  ره  و  دراد ، یم  تسود  ار  وا  نم  یتسود  هب  دراد  تسود  ارم  هک  ره  سپ 

«. 3»

: هک تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  یسوط  خیش 

یلب تفگ : مهد ؟ یتراشب  ار  وت  یهاوخ  یم  تفگ : بلاط  یبأ  نب  یلع  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
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زور نوچ  دـنا ، هدـش  قلخ  ام  نایعیـش  ام  تنیط  یتدایز  زا  میا و  هدـش  قلخ  تنیط  کـی  زا  وت  نم و  دومرف : ترـضح  هّللا ، لوسر  اـی 
هک اریز  دننک  یم  بلط  ناشیا  ياهردپ  مان  هب  ار  ناشیا  هک  وت  نایعیـش  رگم  دنیامن  بلط  ناشیا  ياهردام  مان  هب  ار  مدرم  دوش  تمایق 

«. 1  » دنا هداز  لالح 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا 
و نآ ، عرف  وت  متخرد و  نآ  لصا  نم  میتخرد ، کی  زا  وت  نم و  هدـیرفآ ، فلتخم  ياـهتخرد  زا  ار  مدرم  یلاـعت  قح  یلع  اـی  دومرف :

هخاش هب  دنز  گنچ  هک  ره  دنتخرد ، نآ  ياهگرب  ام  نایعیـش  و  دنتخرد ، نآ  ياه  هخاش  ناشیا  نادـنزرف  ناماما و  نیـسح و  نسح و 
«. 2  » دنادرگ یم  تشهب  لخاد  ار  وا  یلاعت  قح  تخرد  نآ  ياه 

هیلع و هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  ینیلک 
همطاف دش ، رادومن  ماش  سراف و  ياهرـصق  هنمآ  يارب  دش و  رهاظ  رایـسب  تازجعم  ترـضح  نآ  تدالو  دزن  دش ، دـّلوتم  مّلـس  هلآ و 

بلاط وبا  يوسب  دـیدرگ ، داش  بّجعتم و  تازجعم  تایآ و  نآ  هدـهاشم  زا  دوب ، رـضاح  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رداـم  دـسا  تنب 
: تفگ بلاط  وبا  درک ، رکذ  دوب  هدومن  هدهاشم  هک  یبیارغ  ترضح و  نآ  تدالو  هب  داد  تراشب  ار  وا  تفاتش  مالّسلا  هیلع 

یـصو و يربمغیپ ، زا  ریغ  هب  دشاب  وا  دـننام  تالامک  همه  رد  هک  دیـسر  دـهاوخ  مه  هب  وت  يارب  يدـنزرف  رگید  لاس  یـس  نک  ربص 
«. 3  » دوب دهاوخ  وا  ریزو 

زا مدرک  لاؤس  تفگ : رباـج  هک  دـنا  هدرک  تیاور  يراـصنا  هللا  دـبع  نب  رباـج  زا  هربـتعم  بتک  ریاـس  نیظعاوـلا و  هضور  باـتک  رد 
هآ هآ  هک : دومرف  ترضح  .مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تداعـس  اب  تدالو  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح 
هب دش ، دهاوخ  يراج  وا  رد  مالّـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  ّتنـس  تسا و  هدش  دـّلوتم  نم  زا  دـعب  هک  یـسک  نیرتهب  زا  يدرک  لاؤس 

ملاع رد  ام  سپ  لاس ، رازه  دـصناپ  هب  دـنیرفایب  ار  قیالخ  هکنآ  زا  شیپ  رون  کـی  زا  ار  یلع  ارم و  درک  قلخ  یلاـعت  قح  هک  یتسرد 
بناج رد  نم  سپ  داد ، رارق  وا  بلـص  رد  ار  ام  دیرفآ  ار  مدآ  یلاعت  قح  نوچ  میتفگ ، یم  تومی  ّیح ال  سیدقت  حـیبست و  توکلم 

، وا پچ  بناج  رد  یلع  متفرگ و  رارق  وا  تسار 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
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دبع نب  هللا  دـبع  هک  دروآ  نوریب  هبّیط  بلـص  زا  ارم  سپ  هزیکاپ ، ماحرا  هرهاط و  بالـصا  يوسب  مدآ  بلـص  زا  درک  لقن  ار  ام  سپ 
دوب و بلاـط  وبا  هک  دروآ  نوریب  يرهاـط  بلـص  زا  ار  یلع  سپ  دوب ، هنمآ  محر  نآ  هک  داد  رارق  یمحر  نیرتهب  رد  و  دوب ، ّبلطملا 

.دوب دسا  تنب  همطاف  محر  نآ  هک  داد  رارق  یمحر  نیرتهب  رد 

ابیعر نب  مرثم  ار  وا  هک  دوب  یبهار  درم  وا  نامز  رد  دریگ ، رارق  شردام  مکـش  رد  یلع  هکنآ  زا  شیپ  رباج  يا  دومرف : ترـضح  سپ 
هدرک تدابع  صالخا  قدـص و  هب  ار  یلاعت  قح  لاس  دون  دـص و  تّدـم  رد  و  دوب ، قافآ  روهـشم  دـهز  تدابع و  رد  و  دـنتفگ ، یم 
سپ دیامنب ، وا  هب  ار  دوخ  ناتـسود  زا  یتسود  هک  درک  لاؤس  دوخ  راگدرورپ  زا  يزور  .دوب  هدیبلطن  یتجاح  دوخ  يارب  ادخ  زا  دوب ،

رـس تساخرب و  هدومن ، هدهاشم  وا  نیبج  رد  تلالج  راونا  دـید و  ار  بلاط  وبا  مرثم  نوچ  داتـسرف ، وا  دزن  هب  ار  بلاط  وبا  یلاعت  قح 
لها زا  يدرم  منم  تفگ : بلاـط  وبا  دـنک ؟ تمحر  ار  وت  ادـخ  یتـسیک  وت  تفگ : دـیناشن و  دوخ  يور  شیپ  رد  ار  وا  دیـسوب ، ار  وا 

دیسرپ فانم ، دبع  نادنزرف  زا  تفگ : بلاط  وبا  هلیبق ؟ مادک  زا  دیسرپ  هّکم ، زا  تفگ : بلاط  وبا  هماهت ؟ رهش  مادک  زا  دیسرپ  هماهت ،
.مشاه نادنزرف  زا  تفگ : فانم ؟ دبع  هبعش  مادک  زا  هک :

يدنوادخ منک  یم  ساپس  دمح و  تفگ : دیسوب و  ار  رورس  نآ  رـس  رگید  راب  تسجرب و  دینـش ، ار  راوگرزب  بسن  نیا  بهار  نوچ 
هک ار  وت  داب  تراشب  تفگ : سپ  دومن ، نم  هب  ار  دوخ  ناتـسود  زا  یتسود  ات  دربن  ایند  زا  ارم  و  دومرف ، اطع  نم  هب  ارم  تلئـسم  هک  ار 

: تفگ مرثم  تسا ؟ مادک  تراشب  نآ  تفگ : بلاط  وبا  تسا ، هدرک  ماهلا  یتراشب  وت  باب  رد  ارم  یلاعت  قح 

دنزرف نآ  نوچ  دشاب ، نایملاع  راگدرورپ  لوسر  ّیصو  نایقّتم و  ياوشیپ  ادخ و  ّیلو  وا  هک  دمآ  دهاوخ  نوریب  وت  بلص  زا  يدنزرف 
ار وا  هکنآ  ادـخ و  ّتینادـحو  هب  دـهد  یم  یهاوگ  دـناسر و  یم  مالـس  ار  وـت  مرثـم  هک : وـگب  ناـسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  یباـیرد ، ار 
هب يربمغیپ و  دوش  یم  مامت  دّمحم  هب  و  یئوا ، ّیـصو  وت  تسا و  ادخ  لوسر  هدنب و  دّمحم  هک  دهد  یم  تداهـش  و  تسین ، یکیرش 

.ّتیصو دوش  یم  مامت  وت 

: تفگ تسا ، یلع  وا  مان  تفگ : دراد ؟ مان  هچ  دولوم  نآ  تفگ : دیراب  هدید  زا  کشا  تارطق  دینـش ، ار  تراشب  نیا  بلاط  وبا  نوچ 
ناهرب و هب  رگم  دوش  یمن  رهاظ  نم  رب  وت  راتفگ  تقیقح 
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یلاـعت قـح  هک  منک  لاؤـس  تقو  نیا  رد  وـت  يارب  هک  یهاوـخ  یم  زیچ  هچ  تفگ : مرثـم  میاـمن ، هدـهاشم  هک  تسا  یحـضاو  لـیلد 
: تفگ دوخ ؟ راتفگ  رد  مقداص  نم  هک  ینادب  ات  دنک  اطع  ار  وت  يدوزب 

.دوش رضاح  نم  يارب  هک  مهاوخ  یم  تشهب  زا  یماعط  تقو  نیا  رد 

تشهب رانا  روگنا و  بطر و  نآ  رد  هک  دش  رضاح  ناشیا  دزن  یقبط  هک  دوب  هدشن  مامت  وا  ياعد  زونه  دش ، اعد  لوغـشم  بهار  سپ 
نآ زا  یلاعت  قح  دومرف ، لوانت  ار  رانا  نآ  دومن ، تعجارم  دوخ  لزنم  هب  تساخرب  نادنخ  داش و  تشادرب  ار  رانا  بلاط  وبا  سپ  دوب ،

، دـش هلماح  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هب  دومن و  تبراقم  دـسا  تنب  همطاف  اب  تعاس  نامه  رد  دـیرفآ ، وا  بلـص  رد  یبآ  رانا 
ار شیرق  دیزرل ، یم  زور  دنچ  دـمآ و  تکرح  هب  نیمز  ترـضح  نآ  تباهم  زا  تفرگ ، رارق  همطاف  محر  رد  كرابم  هفطن  نآ  نوچ 

: دنتفگ دش ، لصاح  یمیظع  عزف  ببس  نیا  هب 

رـس رب  ار  اهتب  نوچ  .ددرگ  لیاز  ام  زا  هلزلز  نیا  دیاش  مینک  لاؤس  ناشیا  زا  سیبق ، وبا  هوک  رـس  رب  میربب  ار  دوخ  ياهتب  هک  دیزیخرب 
نوچ .دنداتفا  رد  ور  هب  اهتب  دیـشاپ و  مه  زا  هوک  يازجا  و  دیدرگ ، رد  هوک  زا  اهگنـس  دش ، رتدیدش  هلزلز  دندرب ، الاب  سیبق  وبا  هوک 

.تسین نکمم  نآ  زا  یئاهر  ار  ام  هک  تسا  یئالب  نیا  دنتفگ : دندیدرگ  ّریحتم  دندرک ، هدهاشم  ار  تلاح  نیا 

بش نیا  رد  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  ساّنلا  اهّیا  تفگ : سپ  درک ، یمن  یئاورپ  تلاح  نآ  زا  دمآرب ، هوک  رب  بلاط  وبا  لاح  نیا  رد 
هب تداهـش  دیئامنن و  وا  تیالو  هب  رارقا  دـینکن و  تعاطا  ار  وا  رگا  هک  تسا  هدـیرفآ  یکرابم  قلخ  و  تسا ، هدروآ  دـیدپ  يا  هثداح 

: دنتفگ شیرق  دنامن ، امش  يارب  زا  هماهت  رد  هناخ  کی  ددرگن و  نکاس  امش  زا  زگره  هلزلز  نیا  دیهدن ، وا  تماما 

.میئامن یم  تعاطا  میئوگ و  یم  یئامرفب  هچنآ  بلاط  وبا  يا 

هّیلاعلا هّیولعلاب  هدومحملا و  هیدّمحملاب  کلأسا  يدّیس  یهلا و  تفگ : درک  دنلب  نامسآ  يوسب  تسد  دمآ و  هیرگ  هب  بلاط  وبا  سپ 
ّتلم ّقح  هب  وت  زا  منک  یم  لاؤس  نم  دّیـس  نم و  دـنوادخ  يا  ینعی : .همحّرلا  هفأرلاب و  هماهت  یلع  تلّـضفت  اـّلا  ءاـضیبلا  هّیمطاـفلاب  و 

رب ینک  لّـضفت  هّتبلا  هک  تسا  ینارون  نشور و  هک  همطاـف  هقیرط  و  تسا ، هبترم  دـنلب  هک  یلع  هقیرط  و  تسا ، هدیدنـسپ  هک  دّـمحم 
.تمحر تفأر و  هب  هماهت  لها 

نوریب نآ  زا  ار  اههایگ  هتفاکش و  ار  اه  هناد  هک  یسک  نآ  ّقح  هب  هک : دومرف  ترضح  سپ 
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ناشیا هک  تّدش  ره  ّتیلهاج  رد  و  دنتـشون ، ار  تاملک  نیا  برع  عیمج  هک  منک  یم  دای  دـنگوس  تسا ، قیالخ  راگدرورپ  هدروآ و 
.دنتسناد یمن  ار  تاملک  نیا  ینعم  تقیقح  و  دش ، یم  باجتسم  ناشیا  ياعد  دندرک ، یم  اعد  ار  ادخ  تاملک  نیا  هب  داد  یم  ور  ار 

، هدیدرگ فعاضم  اه  هراتس  رون  دش و  ادیپ  نامـسآ  رد  میظع  ینـشور  دش ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تدالو  بش  نوچ 
: دنتفگ دندیدرگ و  بّجعتم  لاوحا  نیا  هدهاشم  زا  شیرق  سپ 

دنلب زاوآ  هب  تشگ ، یم  هّکم  ياهرازاب  اه و  هچوک  رد  دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  بلاط  وبا  هدـیدرگ ، ثداح  یبیرغ  هثداح  نامـسآ  رد 
نامـسآ رد  ام  هک  تسا  راونا  هچ  نیا  هک : دندیـسرپ  دـندید  ار  بلاط  وبا  مدرم  نوچ  .ادـخ  تّجح  دـش  مامت  ساـّنلا  اـهّیا  تفگ : یم 

؟ مینک یم  هدهاشم 

درک دـهاوخ  لماک  وا  رد  یلاعت  قح  هک  ادـخ  ناتـسود  زا  یتسود  بش  نیا  رد  دـش  رهاظ  هک  ار  امـش  داب  تراشب  تفگ : بلاـط  وبا 
نایملاع دـنوادخ  نید  هدـنهد  يراـی  و  تسا ، ناـیقّتم  ياوشیپ  ار و  ناربمغیپ  يایـصوا  درک  دـهاوخ  متخ  وا  هب  و  ار ، ریخ  ياهتلـصخ 
ياوشیپ تسا ، ناربمغیپ  ّیـصو  و  تسا ، ناگدـننک  تدابع  تنیز  ناـقفانم و  هدـنروآ  مشخ  هب  و  تسا ، ناطیـش  هدـنزادنارب  و  تسا ،

.تسا اه  ههبش  كرش و  هدننک  كاله  و  تسا ، تمکح  ملع  دیلک  و  تسا ، تعفر  کلف  مجن  تسا و  تیاده 

لوسر ای  تفگ : رباج  دیدرگ ، بیاغ  دوخ  موق  زا  زور  لهچ  سپ  .دش  حبـص  ات  تفگ  یم  ار  ظافلا  تاملک و  نیا  هتـسویپ  بلاط  وبا 
ریغ زا  ار  ثیدح  نیا  رباج  ای  ناشوپب  سپ  ماگل ، هوک  رد  دوب  هتفای  تافو  وا  تفر ، مرثم  بلط  هب  دومرف : ترـضح  تفر ؟ اجک  هب  هّللا 

رد ار  يراغ  بلاط  وبا  يارب  دوب  هدرک  ّتیصو  مرثم  هک  یتسرد  هب  تسا ، یلاعت  قح  هنوزخم  مولع  هنونکم و  رارسا  زا  نیا  هک  شلها 
.تفای یهاوخ  هدنز  ای  هدرم  اجنآ  رد  ارم  هک  ایب  عضوم  نآ  هب  یبایب ، ارم  یهاوخ  رگا  هک : دوب  هتفگ  ماگل و  هوک 

هدـیباوخ هلبق  هب  ور  هدـیچیپ  يا  هماـج  رد  ار  دوخ  تسا و  هدرم  هک  دـید  ار  مرثم  دـش  لـخاد  تفر ، راـغ  نآ  يوسب  بلاـط  وبا  نوچ 
.دنیامن یم  تسارح  ار  وا  دسرب و  وا  هب  يروناج  زا  یبیسآ  هک  دنراذگ  یمن  دنتسه و  وا  دزن  دیفس  یکی  هایـس و  یکی  رام  ود  تسا ،

کیلع مالّسلا  تفگ : تفر و  مرثم  کیدزن  بلاط  وبا  و  دندش ، ناهنپ  راغ  رد  دندید ، ار  بلاط  وبا  اهرام  نوچ 
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دوخ يور  رب  تسد  تساخرب و  دـینادرگ و  هدـنز  ار  مرثم  دوخ  هلماک  تردـق  هب  یلاعت  قح  سپ  هتاکرب ، هّللا و  همحر  هّللا و  ّیلو  اـی 
.هّللا ّیبن  دعب  مامالا  هّللا و  ّیلو  اّیلع  ّنأ  و  هلوسر ، هدبع و  ادّمحم  ّنأ  و  هل ، کیرش  هدحو ال  هّللا  ّالا  هلآ  نأ ال  دهشأ  تفگ : دیلام و 

وبا دـمآ ؟ دوجوب  وا  هک  یبش  رد  دـش  رهاظ  تمالع  هچ  تفگ : مرثم  دـمآ ، نیمز  هب  یلع  هک  ار  وت  داب  تراشب  تفگ : بلاط  وبا  سپ 
؟ ناـنز نیرتـهب  يا  ار  وت  دوش  یم  هچ  هک : وا  هب  متفگ  تفرگ ، ندـیئاز  درد  ار  همطاـف  تشذـگ ، بش  زا  یثـلث  نوـچ  تفگ : بلاـط 

هکنآ ات  تساهدرد  همه  زا  تاجن  نآ  رد  هک  ار  یهلا  مظعا  مسا  مدـناوخ  وا  رب  سپ  میاـمن ، یم  هدـهاشم  دوخ  رد  یبارطـضا  تفگ :
نیا رد  دـنیامن  تنواـعم  رما  نیا  رد  ار  وـت  هک  مرواـیب  ار  ناـنز  زا  یعمج  مورب و  نم  متفگ : وا  هب  سپ  دـیدرگ ، نکاـس  وا  بارطـضا 

وبا يا  شاـب  تفگ : هک  مدینـش  ار  یفتاـه  يادـص  هناـخ ، راـنک  زا  متـساخرب  نوچ  .بلاـط  وبا  يا  نکب  یناد  یم  هچنآ  تفگ : بش ،
ریرح دننام  ییاه  هماج  دندش و  ادـیپ  نز  راهچ  هک  مدـید  هاگان  دـسر ، یمن  وا  رّهطم  ندـب  هب  ناهانگ ، هب  هدولآ  ياهتـسد  هک  بلاط 

تـسود هک  ینز  يا  کـیلع  مالّـسلا  دـنتفگ : دـندش  لـخاد  نوچ  دوب ، رتوکین  کـشم  يوب  زا  ناـشیا  يوب  دـندوب و  هدیـشوپ  دـیفس 
دـندرک و يرای  ار  وا  هرقن و  زا  دـندروآ  نوریب  یناد  هیلاغ  دنتـسشن و  وا  يور  شیپ  رد  تفگ ، باوج  ار  ناشیا  همطاف  سپ  یئادـخ ،

هتفر هدجـس  هب  هک  مدید  هاگان  متفر ، وا  کیدزن  نم  هنابات  یب  دـش ، دـّلوتم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  ات  دـندرک  يرادـلد 
: دیوگ یم  تسا و  عطاس  وا  زا  يرون  نابات  دیشروخ  دننام  تسا و 

انأ هّیصولا و  ّمتی  یب  و  هّوبنلا ، هّللا  متخی  دّمحمب  هّللا ، لوسر  دّمحم  ّیصو  اّیلع  ّنأ  و  هّللا ، لوسر  ادّمحم  ّنأ  و  هّللا ، ّالا  هلا  نأ ال  دهشأ 
.نینمؤملا ریمأ 

غیلب حیـصف  نابز  هب  داتفا  وا  يور  رب  ترـضح  نآ  رظن  نوچ  تشاذـگ ، دوخ  ناماد  رد  ار  وا  درک ، زارد  تسد  نانز  نآ  زا  یکی  سپ 
؟ نم ردپ  زا  يراد  ربخ  هچ  تفگ : ترـضح  یمارگ ، دنزرف  يا  مالّـسلا  کیلع  تفگ : باوج  رد  وا  ردام ، يا  کیلع  مالّـسلا  تفگ :

.دیامن یم  مّعنت  وا  لاصو  برق  هب  ددرگ و  یم  یلاعت  قح  ياهتمعن  رد  تفگ : نز  نآ 

؟ متسین وت  ردپ  نم  رگم  یمارگ  دنزرف  يا  متفگ : هدش  بات  یب  مدینش ، ار  نخس  نیا  نوچ 

تسا نم  ردام  نیا  میا و  هدیسر  مه  هب  مدآ  بلص  زا  ود  ره  وت  نم و  ینم و  ردپ  وت  یلب  تفگ :
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هب رگید  نز  سپ  مدیزخ ، هناخ  هیواز  رد  مدیناشوپ  دوخ  يادر  هب  ار  دوخ  رس  اّوح  ترضح  مرش  زا  مدینش ، ار  نخـس  نیا  نوچ  .اّوح 
يا کیلع  مالّسلا  تفگ : داتفا  وا  يور  رب  ترضح  نآ  رظن  نوچ  .تفرگ  ار  یلع  تشاد و  تسد  رد  ار  هیلاغ  فرظ  هدمآ  وا  کیدزن 

: تفگ يراد ؟ ربخ  هچ  نم  ّمع  زا  دومرف : ترضح  سپ  نم ، ردارب  يا  مالّسلا  کیلع  و  تفگ : نز  نآ  نم ، رهاوخ 

؟ تسیک رهاوخ  نیا  دنزرف  يا  متفگ : لاح  نیا  رد  دناسر ، یم  مالس  ار  وت  تسا و  کین  وا  لاح 

فرظ نآ  زا  شوـخ  يوـب  نز  نآ  سپ  تسا ، میرم  نب  یـسیع  نم  ّمع  و  تسا ، نارمع  رتـخد  میرم  نیا  دوـمرف : تسیک ؟ ّمع  نـیا  و 
دوخ اـب  هک  يا  هماـج  رد  ار  وا  تفرگ و  ار  وا  رگید  ینز  سپ  دـینادرگ ، ّبیطم  شوخ  يوب  نآ  هب  ار  ّبیط  نآ  دروآ و  نوریب  هیلاـغ 

.دیچیپ دوب  هدروآ 

نینچ تقو  نآ  رد  برع  ّتنـس  هک  اریز  دوب ، رت  ناسآ  وا  رب  میدرک  یم  هنتخ  نونکا  ار  وا  رگا  متفگ : لاح  نیا  رد  تفگ : بلاـط  وبا 
نهآ یمرگ  وا  دشچ  یمن  تسا و  رّهطم  رهاط و  دنزرف  نیا  بلاط  وبا  يا  تفگ : نز  نآ  دـندرک ، یم  هنتخ  ار  دوخ  نادـنزرف  هک  دوب 
تنعل دنراد و  یم  نمـشد  ار  وا  اهایرد  اه و  هوک  اهنیمز و  اهنامـسآ و  هکئالم و  لوسر و  ادخ و  هک  يدرم  تسد  رب  رگم  ایند  رد  ار 

رد ار  وا  هک  تسا  يدارم  مجلم  نبا  دـنتفگ : ناـنز  نآ  تسیک ؟ درم  نآ  تفگ : بلاـط  وبا  .تسوا  قاتـشم  مّنهج  شتآ  و  دـننک ، یم 
تلاسر ترضح  لاح  نیا  رد  تفگ : بلاط  وبا  .مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تافو  زا  لاس  یس  دعب  درک  دهاوخ  دیهـش  هفوک 

تفرگ و دوـخ  تسد  هب  ار  وا  تسد  تفرگ و  ناـنز  نآ  تسد  زا  ار  ترـضح  نآ  دـمآرد و  هناـخ  هب  مّلـس  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلص 
دوخ رطاخ  رد  دـندش و  بیاغ  نانز  نآ  سپ  تفگ ، ترـضح  نآ  هب  رایـسب  رارـسا  زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفگ ، وا  هب  رایـسب  نانخس 

.متخانش یم  ار  رگید  نز  ود  نآ  شاک  متفگ :

نارمع رتخد  میرم  مّود  نز  و  دوب ، نایملاع  ردام  اّوح  لّوا  نز  نم ! ردپ  يا  تفگ : یلاعت  قح  ماهلا  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  لاح  نیا  رد 
سپ .دوب  مالّسلا  هیلع  یسوم  ردام  دینادرگ  وبشوخ  ارم  هک  ینز  نآ  و  دوب ، نوعرف  نز  هیسآ  دیچیپ  هماج  رد  ارم  هک  ینز  نآ  و  دوب ،

راغ نـالف  رد  وا  يوگزاـب ، وا  هب  يدینـش  يدـید و  هچنآ  و  نم ، تدـالو  هب  هد  تراـشب  ار  وا  مرثم و  يوسب  تقو  نیا  رد  ورب  تفگ :
.متفگ وت  هب  هک  دوب  نیا  وا  لاوحا  مدمآ و  وا  دزن  هب  وا  هدومرف  هب  نم  سپ  .تفگ  نم  هب  زین  ار  رام  نیا  ربخ  و  تسا ،

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 310 

http://www.ghaemiyeh.com


300 ص :

مرثم نوچ  دش ، تکاس  تشگرب و  ّتیلوفط  تلاح  هب  دش ، غراف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  اب  دوخ  نانخس  زا  نوچ 
رب ار  هماج  نوچ  .دیناشوپب  نم  يور  رب  هماج  تفگ : دیباوخ و  هلبق  هب  ور  دروآ و  اجب  یلاعت  قح  رکش  داتفا و  هدجس  هب  دینـش  ار  نیا 

باوج متفگ  نخـس  وا  هب  دنچ  ره  مدنام ، اجنآ  رد  زور  هس  تشگرب ، دوخ  تلاح  هب  درک و  تلحر  یقاب  يارـس  هب  مدـنکفا ، وا  يور 
: دنتفگ متفگ ، ناشیا  مالس  باوج  نوچ  .بلاط  ابا  ای  کیلع  مالّسلا  دنتفگ : دندمآ و  نخـس  هب  هدمآ  نوریب  اهرام  نآ  سپ  .مدینـشن 
ام دنتفگ : امش ؟ دیتسیک  ناشیا : هب  متفگ  نم  وا ، تظفاحم  تسارح و  هب  يرتراوازـس  سک  همه  زا  وت  هک  ادخ  ّیلو  هب  وش  قحلم  ورب 

زور رد  نوچ  .تمایق  زور  ات  وا  زا  ار  اهتّیذا  مینک  عفد  هکنآ  ات  هدرک  قلخ  وا  لمع  ياهیکین  زا  ار  ام  یلاعت  قح  میئوا ، هتـسیاش  لـمع 
سپ تشهب ، يوسب  درک  میهاوخ  وا  یئامنهار  و  دوب ، میهاوخ  وا  بقع  رد  يرگید  وا و  يور  شیپ  رد  ام  زا  یکی  دوش ، هدنز  تمایق 

.تشگرب هّکم  هب  بلاط  وبا 

بلاط وبا  دـنیوگ  یم  مدرم  ربکا  هّللا  متفگ : درک  لقن  ار  ربخ  نیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  نوچ  تفگ : رباـج 
مدید رون  راهچ  مدیسر  شرع  ریز  هب  نوچ  جارعم  بش  رد  تسا ، رتاناد  بیغ  هب  وت  راگدرورپ  رباج ! يا  دومرف : ترـضح  درم ، رفاک 

يرگید هللا و  دبع  وت  ردپ  يرگید  بلاط و  وبا  يرگید  بلّطملا و  دـبع  یکی  دّـمحم  ای  دیـسر : ادـن  تسیچ ؟ اهرون  نیا  یهلا  متفگ :
: دومرف یلاعت  قح  دنا ؟ هتفای  زیچ  هچ  هب  ار  هجرد  نیا  ناشیا  اهلا  متفگ : تسا ، بلاط  وت  ردارب 

«. 1  » دندومن تلحر  ایند  زا  ات  دندرک  ربص  ناشیا  ياهرازآ  هب  دندرک و  هیقت  دوخ  موق  زا  دنتشاد ، ناهنپ  ار  دوخ  نامیا  هکنآ  هب 

هکنآ و  دشاب ، هتـشادن  تفلاخم  رگید  ثیداحا  اب  هکنآ  ات  دشاب  هدش  عقاو  هبعک  نایم  رد  لاوحا  نیا  هک  دوب  دناوت  یم  دیوگ : ّفلؤم 
یب هک  یتحارج  هک  دشاب  نآ  دارم  دیاش  مجلم ، نبا  تسد  رب  رگم  دیـسر  دـهاوخن  ترـضح  نآ  هب  نهآ  ترارح  هک  دوب  هدـش  عقاو 

يارب دش و  ثعاب  دوخ  ار  رگید  ياهتحارج  نآ  هک  اریز  رخآ ، تبرض  رد  رگم  دیـسر  دهاوخن  وا  هب  دشاب  وا  ناتـسود  دوخ و  رایتخا 
رگید تاحارج  نآ  رد  هک  تسا  لمتحم  و  دروآ ، یم  اهنآ  ضرعم  رد  ار  دوخ  ادخ 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 311 

http://www.ghaemiyeh.com


301 ص :

ریما ترـضح  ردارب  هک  تسا  لـمتحم  تـسا و  بـیرغ  ترـضح  نآ  ردارب  بلاـط  رکذ  اـضیا  .دـشاب  هدیـسرن  ترـضح  نآ  هـب  یملا 
یبأ نب  رفعج  وا  ياج  هب  بتک  زا  یـضعب  رد  و  تفر ، ایند  زا  ناملـسم  وا  هک  هدش  دراو  رابخا  یـضعب  رد  نوچ  دشاب ، دارم  نینمؤملا 

.تسا روکذم  بلاط 

بنعق و نب  دیزی  مالّسلا و  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  رایسب  ياهدنس  هب  ناشیا  ریغ  یّلح و  هماّلع  یسوط و  خیش  هیوباب و  نبا 
هلیبق زا  یتعامج  مشاه و  ینب  زا  یهورگ  بنعق و  نب  دـیزی  اب  بلّطملا  دـبع  نب  ساّبع  يزور  هک : دـنا  هدرک  تیاور  هشیاع  ساـّبع و 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هب  دمآرد و  دجـسم  هب  دسا  تنب  همطاف  هاگان  دندوب ، هتـسشن  هبعک  هناخ  ربارب  رد  يّزعلا  دبع  ینب 
نم اراگدرورپ  تفگ : درک  نامسآ  بناج  هب  رظن  داتسیا  هبعک  هناخ  ربارب  رد  سپ  دوب ، هتفرگ  ندیئاز  درد  ار  وا  دوب و  هلماح  ههام  هن 
هتفگ هب  ما  هدرک  قیدصت  و  يا ، هدینادرگ  لزان  هک  یباتک  ره  هب  يا و  هداتسرف  هک  یلوسر  يربمغیپ و  ره  هب  وت و  هب  ما  هدروآ  نامیا 

نآ ّقح  هب  هناخ و  نیا  ّقح  هب  وت  زا  منک  یم  لاؤس  سپ  تسوا ، هدرک  انب  هبعک  هناخ  هک  مالّـسلا  هیلع  لـیلخ  میهاربا  دوخ  ّدـج  ياـه 
نتفگ نخـس  هب  و  دـیوگ ، یم  نخـس  نم  اب  تسا و  نم  مکـش  رد  هک  يدـنزرف  نیا  ّقح  هب  و  تسا ، هدرک  انب  ار  هناخ  نیا  هک  یـسک 

.ارم تدالو  نم  رب  یئامن  ناسآ  هک  تسوت ، تمظع  لالج و  تایآ  زا  یکی  وا  هک  مراد  نیقی  تسا و  هدیدرگ  نم  سنوم  دوخ 

نآ زا  همطاف  دش ، هتفاکـش  هبعک  هناخ  بقع  راوید  هک  میدید  دش ، غراف  اعد  نیا  زا  همطاف  نوچ  هک : دنتفگ  بنعق  نب  دـیزی  ساّبع و 
نادنچ میئاشگب  ار  هناخ  رد  هک  میتساوخ  نوچ  ادخ ، نذا  هب  دـش  تسرد  راوید  زاب  دـش ، ناهنپ  ام  ياه  هدـید  زا  دـش و  لخاد  هنخر 

رد هّکم  لها  و  دـنام ، هبعک  نوردـنا  رد  زور  هس  همطاف  .ادـخ  بناـج  زا  تسا  يرما  هک  میتسناد  دـشن ، هدوشگ  رد  میدرک  یعـس  هک 
.دندومن یم  بّجعت  دندرک و  یم  دای  ار  تیاکح  نیا  اه  هناخ  رد  نانز  دندرک و  یم  لقن  ار  هّصق  نیا  اهرازاب  اه و  هچوک 

یبأ نب  یلع  بلاغلا  هّللا  دسا  دمآ ، نوریب  دسا  تنب  همطاف  دـش ، هدوشگزاب  دوب  هدـش  هدوشگ  هک  یئاجنآ  زا  دـش ، مراهچ  زور  نوچ 
رب ارم  داد  لیضفت  و  دوخ ، قلخ  نایم  زا  ارم  دیزگرب  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  مدرم  هورگ  يا  تفگ : تشاد  دوخ  تسد  رد  ار  بلاط 

درک تدابع  وا  و  ار ، محازم  رتخد  هیسآ  دیزگرب  یلاعت  قح  هک  اریز  دنا ، هدوب  نم  زا  شیپ  هک  هدیزگرب  نانز 
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میرم و  نوعرف - هناخ  ینعی : ترورـض - لاح  رد  رگم  دوبن  راوازـس  اجنآ  رد  یلاعت  قح  تدابع  هک  یعـضوم  رد  ناهنپ  ار  یلاعت  قح 
ار کشخ  تخرد  نابایب  رد  و  دـینادرگ ، ناسآ  وا  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  تدالو  دـیزگرب و  یلاعت  قح  ار  نارمع  رتخد 

ناـنز عیمج  رب  داد و  یتداـیز  ود  ره  رب  درک و  راـیتخا  ارم  یلاـعت  قح  تخیر ، ورف  تخرد  نآ  زا  وا  يارب  زا  هزاـت  بطر  و  دـینابنج ،
مدنام مرتحم  هناخ  نآ  رد  زور  هس  و  وا ، هدیزگرب  هناخ  نایم  رد  ما  هدروآ  يدنزرف  نم  هک  اریز  دنا ، هتشذگ  نم  زا  شیپ  هک  نایملاع 

.مدرک لوانت  تشهب  ياهماعط  اه و  هویم  زا  و 

يا درک : ادـن  ارم  بیغ  ملاع  زا  یفتاـه  دوب ، نم  تسد  يور  رب  نم  هدـیزگرب  دـنزرف  هک  یماـگنه  رد  میآ  نوریب  هک  متـساوخ  نوچ 
لالج تّزع و  تردـق و  زا  ما  هدـیرفآ  ار  وا  و  ـالعا ، ّیلع  دـنوادخ  منم  هک  یتسرد  هب  نک ، ماـن  یلع  ار  راوگرزب  دـنزرف  نیا  همطاـف 

هتـسجخ بادآ  هب  ار  وا  و  ما ، هدومن  قاقتـشا  دوخ  سّدـقم  مان  زا  ار  وا  مان  و  ما ، هدیـشخب  وا  هب  دوخ  تلادـع  زا  لـماک  هرهب  و  دوخ ،
ّدلوتم نم  مرتحم  هناخ  رد  ما ، هدرک  علّطم  دوخ  ناهنپ  مولع  رب  ار  وا  و  ما ، هدرک  ضیوفت  وا  هب  ار  دوخ  روما  و  ما ، هدومن  بیدأـت  دوخ 

ریز هب  هبعک  يالاب  زا  ار  اهنآ  تسکش و  دهاوخ  ار  اهتب  و  نم ، هناخ  يور  رب  تفگ : دهاوخ  ناذا  هک  تسا  یسک  لّوا  وا  تسا و  هدش 
ربمغیپ نم و  بیبح  زا  دعب  اوشیپ  ماما و  تسوا  درک ، دهاوخ  دای  یگناگی  يراوگرزب و  دجم و  تمظع و  هب  ارم  و  تخادنا ، دـهاوخ 

ار وا  هک  یـسک  لاـح  اـشوخ  سپ  دوب ، دـهاوخ  وا  ّیـصو  وا  و  تسا ، نم  لوسر  هک  دّـمحم  نم  قـلخ  عـیمج  زا  نم  هدـیزگرب  نم و 
.دیامن وا  ّقح  راکنا  دنکن و  وا  يرای  دربن و  وا  نامرف  هک  یسک  لاح  رب  ياو  و  دنک ، يرای  دراد و  تسود 

تبأ و ای  کیلع  مالّـسلا  تفگ : درک و  مالـس  وا  رب  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دـش ، داش  دـید  ار  دوخ  راوگرزب  دـنزرف  بلاط  وبا  نوچ 
ار نینمؤملا  ریما  ترـضح  دمآرد و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دـندروآ  هناخ  هب  ار  وا  نوچ  .هتاکرب  هّللا و  همحر 
دش و داش  داتفا ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  لاثم  یب  لامج  رب  ریما  ترضح  رظن  نوچ  تشاذگ ، نماد  رد  تفرگ و 

: تفگ دیدرگ و  نادنخ 

هّللا مسب  تفگ : نانمؤم ، هروس  توالت  هب  درک  عورـش  یلاعت  قح  تردق  هب  سپ  .هتاکرب  هّللا و  همحر  هّللا و  لوسر  ای  کیلع  مالّـسلا 
ْمُه َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا * َحَْلفَأ  ْدَق   » میحّرلا نمحّرلا 
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وت هب  هک  قـیقحت  هب  دوـمرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  دـناوخ  ار  هـیآ  نـیا  نوـچ  « 1 « » َنوُعِشاخ ْمِِهتالَـص  ِیف 
َنُوثِرَی َنیِذَّلا  َنُوثِراْولا * ُمُه  َِکئلوُأ   » ات دناوخ  ار  نیا  زا  دعب  تایآ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  سپ  .ناشیا  دنتفای  يراگتسر 

، ناشیا يامنهر  یئوت  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  سپ  « 2 « » َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  َسْوَدْرِْفلا 
همطاف وا ، تدالو  هب  هد  تراـشب  ار  هزمح  وا  ّمع  ورب و  تفگ : ار  دـسا  تنب  همطاـف  لوسر  ترـضح  سپ  دـنبای ، یم  تیادـه  وت  هب  و 
ترضح سپ  منادرگ ، یم  باریس  ریس و  ار  وا  نم  هک  ورب  وت  دومرف : ادخ  لوسر  داد ؟ دهاوخ  ریـش  ار  وا  هک  مورب ، نم  نوچ  تفگ :

هب دش ، يراج  نینمؤملا  ریما  ناهد  رد  ترضح  نآ  ناشن  زجعم  نابز  زا  همشچ  هدزاود  تشاذگ و  وا  ناهد  رد  ار  دوخ  كرابم  نابز 
.دنتفگ هیورت  زور  ار  زور  نآ  ببس  نیا 

هدـینادرگ نشور  ار  نامـسآ  فارطا  هک  تسا  عطاس  يرون  نامـسآ  بناج  هب  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  زا  هک  دـید  تشگرب  همطاـف  نوچ 
مه زا  ار  هماج  نآ  ینّابر  تّوق  هب  ترـضح  نآ  تسب ، دیچیپ و  يا  هماج  نایم  رد  رگید  لافطا  تداع  هب  ار  ترـضح  نآ  سپ  تسا ،

ترـضح نآ  زاب  تسب ، دـیچیپ و  هماج  نآ  هب  ار  ترـضح  نآ  زاب  دروآ ، رتمکحم  هماـج  همطاـف  سپ  دروآ ، نوریب  ار  دوخ  دـیرد و 
هراپ ار  همه  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسب ، ار  نآ  مکحم  هماج  راهچ  هماج و  هس  هماج و  ود  رد  نینچمه  درک ، هراپ  ار  هماج  هدرک و  تّوق 
اهنآ يور  رب  یمکحم  تسوـپ  سپ  دـیچیپ ، اـه  هماـج  نآ  رد  ار  ترـضح  نآ  درک و  رـضاح  مکحم  ياـبید  هماـج  شـش  سپ  درک ،
دنبم ارم  تسد  ردام  يا  تفگ : دمآ و  نخـس  هب  یلاعت  قح  تردق  هب  دیرد و  مه  زا  ار  همه  ینّابر  تّوق  هب  ادخ  ریـش  نآ  زاب  دیچیپ ،

نآ نوچ  بلاط  وبا  .میامن  لّتبت  لاهتبا و  دوخ  ناتشگنا  هب  و  مروآرب ، اعد  عّرضت و  هب  ادخ  هاگرد  هب  ار  دوخ  ياهتسد  مهاوخ  یم  هک 
.تسین رگید  نادنزرف  دننام  تسا و  بجع  وا  راک  هک  رادرب  وا  زا  تسد  هک : تفگ  ار  همطاف  دومن ، هدهاشم  ار  تلاح 

تفرگ وا  زا  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  دمآ ، همطاف  دزن  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دش ، رگید  زور  نوچ 
هک دومن  هراشا  و  درک ، يداش  تشاشب و  دیدنخ و  درک و  مالس  ترضح  نآ  رب  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  زاب  و  تشاذگ ، نماد  رد 

همطاف سپ  نک ، اطع  زاب  يداد  نم  هب  زورید  هچنآ  زا 
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ترضح ینعی  دنتفگ ، هفرع  زور  ار  زور  نآ  ببس  نیا  هب  و  تخانش ، ار  لوسر  ترضح  هک  هبعک  دنوادخ  ّقح  هب  تفگ : درک  يداش 
.تخانش ار  ادخ  لوسر  نینمؤملا  ریما 

: هک درک  ادن  مدرم  نایم  رد  بلاط  وبا  دوب ، هّجحلا  يذ  مهد  زور  هک  دش  مّوس  زور  نوچ 

ار هّکم  لها  عیمج  درک و  حبذ  مدرم  ماعطا  يارب  زا  واگ  دنفسوگ و  رازه  رتش و  دصیـس  و  یلع ، نم  دنزرف  همیلو  يارب  دیوش  رـضاح 
: هک مدرم  نایم  رد  درک  یم  ادن  و  دیناروخ ، ماعط  نآ  زا 

دنک مالس  یلع  نم  دنزرف  رب  دیایب  دنک و  فاوط  هبعک  هناخ  رود  رب  طوش  تفه  دیامن ، لوانت  یلع  نم  دنزرف  ماعط  زا  دهاوخ  هک  ره 
میظعت ار  رحن  زور  ببـس  نیا  هب  سپ  دیامن ، لوانت  وا  همیلو  زا  نآ  زا  دعب  و  تسا ، هدینادرگ  راوگرزب  فیرـش و  ار  وا  یلاعت  قح  هک 

.دش رّرقم  زور  نآ  رد  ینابرق  و  دندینادرگ ، دیع  ار  نآ  دندرک و  میرکت  و 

یم تسود  رایـسب  ار  ترـضح  نآ  و  دوب ، لاـس  یـس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ترـضح  كراـبم  ّنس  تقو  نآ  رد 
رّهطم دـسج  و  دـش ، یم  ترـضح  نآ  تیبرت  هّجوتم  دوخ  و  دـیراذگب ، نم  باوختخر  کیدزن  ار  وا  هراوهگ  هک : دومرف  یم  تشاد ،
نخس وا  اب  يرادیب  رد  و  دینابنج ، یم  ار  وا  هراوهگ  باوخ  تقو  رد  و  تخیر ، یم  وا  يولگ  رد  ریـش  و  تسـش ، یم  ار  ترـضح  نآ 

و نم ، هریخذ  هدـیزگرب و  و  نم ، رواـی  ّیلو و  نم و  ردارب  نیا  هک : دومرف  یم  دینابـسچ ، یم  دوخ  كراـبم  هنیـس  رب  ار  وا  تفگ ، یم 
، نم تّما  رد  تسا  نم  نیشناج  و  نم ، مولع  اهتّیصو و  رب  تسا  نم  نیما  و  تسا ، نم  هدیزگرب  رتخد  رهوش  و  تسا ، نم  هانپ  تشپ و 

یم وا  ناج  شوگ و  رب  ار  یهلا  رارـسا  مولع و  و  دـینادرگ ، یم  هّکم  ياـهیداو  اـههوک و  رد  تشاد و  یمرب  ار  ترـضح  نآ  هتـسویپ 
«. 1  » دناوخ

نیا يانب  هک  تسا  لـمتحم  و  تسا ، هتـشذگ  لاوقا  راـبخا و  فلاـخم  ثیدـح ، نیا  رد  ترـضح  نآ  تدـالو  خـیرات  دـیوگ : ّفلؤم 
هّجحلا يذ  ار  نآ  دنـشاب و  هدرک  نابعـش  هام  رد  جـح  شیرق  ترـضح  نآ  تدالو  لاس  رد  هکنآ  اـی  دـشاب ، هدوب  یـسن ء  رب  ثیدـح 

.میدومن هراشا  نآ  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  تدالو  رد  هچنانچ  دنشاب ، هدیمان 

ترضح هک  دید  دسا  تنب  همطاف  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهش  نبا 
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تهباشم ایند  ياهامرخ  هب  تسا و  رتوبـشوخ  ربنع  کشم و  زا  هک  دـیامن  یم  لواـنت  یئاـمرخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر 
قح ّتینادحو  هب  یهدن  یهاوگ  ات  دومرف : ترضح  امرف ، اطع  نم  هب  امرخ  نآ  زا  يا  هناد  هک  مدرک  سامتلا  ترـضح  زا  سپ  درادن ،
زا دـعب  دومن ، لوانت  تفرگ و  امرخ  نآ  زا  هناد  کـی  تفگ ، نیتداهـش  همطاـف  تسین ، لـالح  وت  رب  اـمرخ  نیا  نم  يربمغیپ  یلاـعت و 
نآ مهد  یم  یطرش  هب  دومرف : ترضح  دومن ، بلط  بلاط  وبا  ترضح  يارب  زا  رگید  هناد  دش و  هدایز  امرخ  نآ  هب  شتبغر  ندروخ 

.نم تلاسر  ادخ و  ّتینادحو  تداهش و  هب  دیامن  مّلکت  هکنآ  زا  دعب  رگم  بلاط  وبا  هب  یهدن  هک  ار  هناد 

وا زا  دوب ، هدینشن  یـشوخ  يوب  نانچ  زگره  هک  دومن  مامـشتسا  همطاف  زا  یمیمـش  دمآ ، همطاف  دزن  هب  بلاط  وبا  دمآ ، رد  بش  نوچ 
امرخ هک  درک  سامتلا  وا  زا  بلاط  وبا  تسامرخ ، نیا  زا  تفگ : دروآ  نوریب  ار  امرخ  همطاف  تسیچ ؟ زا  شوخ  يوب  نیا  هک : دیـسرپ 

، مهد یمن  وت  هب  ار  امرخ  نیا  یفطـصم  دّمحم  تلاسر  ادخ و  ّتینادحو  هب  یهدن  تداهـش  ات  تفگ : همطاف  میامن ، لوانت  هک  هدـب  ار 
يارب ار  دوخ  مالـسا  نم  هک  متفگ  تداهـش  نم  هک  شیرق  دزن  نکم  راهظا  هک : تفگ  ار  همطاف  تفگ ، تداهـش  لّمأت  یب  بلاط  وبا 

نب یلع  هفطن  نآ  هب  و  دوب ، تشهب  يامرخ  نآ  و  دومن ، لوانت  تفرگ  ار  اـمرخ  بلاـط  وبا  سپ  مراد ، یم  ناـهنپ  ناـشیا  زا  تحلـصم 
فدص رهوگ  نآ  لامج  نسح و  دش ، هلماح  ترـضح  نآ  هب  همطاف  دومن ، تبراقم  همطاف  اب  بش  نامه  رد  .دـش  دـقعنم  بلاط  یبأ 

وا سنوم  یئاهنت  رد  تفگ و  یم  نخس  وا  اب  وا  مکش  رد  و  دیدرگ ، فعاضم  تفالخ  تماما و  کلف  هام  نآ  لمح  ببـس  هب  تیالو 
.دوب

نخـس رفعج  اب  همطاف  مکـش  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دوب ، هارمه  وا  هب  راّیط  رفعج  دـمآ و  هبعک  دزن  هب  همطاف  يزور 
سپ دـنداتفا ، رد  ور  هب  دـندوب  هدرک  بصن  هبعک  رب  هک  یئاهتب  لاح  نآ  رد  دـش ، شوهدـم  هداتفا  تلاح  نآ  تبارغ  زا  رفعج  تفگ ،
نوچ دـننک ، یم  هدجـس  ار  وت  اهتب  يا ، هدـماین  نوریب  مکـش  زا  زونه  وت  نم  هدـید  رون  يا  تفگ : دـیلام  دوخ  مکـش  رب  تسد  همطاف 

.دوب دهاوخ  نوچ  وت  هبتر  یئآ  نوریب 

هک دوب  نانچ  ریش  هّصق  و  فئاط ، هار  رد  ریش  داد  ربخ  ارم  هچنآ  رب  تسا  لیلد  نیا  تفگ : درک ، لقن  بلاط  وبا  هب  ار  تلاح  نیا  نوچ 
وا زا  دندید  یم  ار  بلاط  وبا  نوچ  ناگدنّرد 
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وا کیدزن  هب  داتفا  بلاط  وبا  رب  شرظن  نوچ  دش ، ادیپ  وا  ربارب  رد  يریـش  هاگان  دیدرگ ، هّکم  هّجوتم  فئاط  زا  يزور  دنتخیرگ ، یم 
ار وت  هک  يدنوادخ  نآ  ّقح  هب  تفگ : بلاط  وبا  دومن ، یم  ّللذـت  وا  دزن  دـیئاس و  یم  نیمز  رب  مد  دـیلام و  یم  كاخ  رب  ور  دـمآ و 

یئوت تفگ : دمآ و  نخـس  هب  ادخ  تردق  هب  ریـش  یئامن ، یم  ّللذت  نینچ  نم  دزن  ارچ  ینک  نایب  هک  مهد  یم  دنگوس  تسا  هدـیرفآ 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  ّتبحم  زور  نآ  رد  سپ  وا ، هدننک  تیبرت  ادخ و  ربمغیپ  هدننک  يرای  ادخ و  ریـش  ردپ 

«. 1  » دروآ نامیا  درک و  اج  بلاط  وبا  لد  رد 

دوخ هنیـس  رب  ار  وا  بلاط  وبا  دش ، ّدلوتم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  یبش  رد  هک : تسا  هدرک  تیاور  رگید  ثیدح  رد 
يراگدرورپ يا  تسا : نیا  اهنآ  نومضم  هک  دنچ  يرعـش  هب  درک  ادن  دمآ و  حطبا  يوسب  تفرگ  ار  دسا  تنب  همطاف  تسد  تفرگ و 

يور زا  يزیچ  ربا  دـننام  هاگان  میراذـگ ؟ مان  هچ  ار  دوخ  كدوک  هک  ام  يارب  زا  نک  ناـیب  يا ، هدـیرفآ  ار  نشور  هاـم  راـت  بش  هک 
.تشگرب هناخ  هب  دینابسچ و  دوخ  هنیس  هب  یلع  اب  تفرگ و  ار  نآ  بلاط  وبا  دمآ ، بلاط  وبا  کیدزن  هب  دش  ادیپ  نیمز 

وبا يا  امش  دیدیدرگ  صوصخم  تسا : نیا  اهنآ  نومضم  تسا و  هتشون  دنچ  يرعش  نآ  رد  تسا ، يزبس  حول  دید  دش  حبـص  نوچ 
دوخ مان  زا  ار  وا  مان  العا  ّیلع  دنوادخ  و  تسا ، یلع  وا  راوگرزب  مان  سپ  هدیدنـسپ ، هدیزگرب  هزیکاپ  رهاط  دنزرف  هب  همطاف  بلاط و 

نب ماشه  نامز  ات  و  تخیوآ ، هبعک  تسار  هیواز  رد  ار  حول  نآ  درک و  مان  یلع  ار  ترـضح  نآ  بلاط  وبا  سپ  .تسا  هدرک  قاقتـشا 
«. 2  » دش ادیپان  نآ  زا  دعب  دروآ ، دورف  اجنآ  زا  ار  نآ  نوعلم  نآ  دوب ، کلملا  دبع 

تمدخ رد  يزور  دنتفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  يردخ و  دیعـس  وبا  زا  رایـسب  دنـس  هب  نآ  ریغ  نیظعاولا و  هضور  باتک  رد 
وبا هفیذح و  راّمع و  دادقم و  يرافغ و  رذ  وبا  یسراف و  ناملس  هاگان  میدوب ، هتسشن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح 

رهاظ ناشیا  ياهور  زا  هودنا  راثآ  و  دنتـسشن ، دندمآ و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  هلثاو  نب  رماع  تباث و  نب  همیزخ  ناهیت و  نب  مثیهلا 
رد یتعامج  زا  میونش  یم  ام  هّللا ، لوسر  ای  داب  وت  يادف  ام  ناردام  ناردپ و  دنتفگ : سپ  دوب 
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ّقح رد  تفگ  دنناوت  یم  هچ  دومرف : ترضح  دروآ ، یم  هودنا  هب  ار  ام  هک  دنچ  ینخـس  بلاط  یبأ  نب  یلع  تّمع  رـسپ  ردارب و  ّقح 
تثعب ماگنه  رد  هکنآ  لاح  نارگید و  رب  مالسا  تقبـس  رد  تسه  تلیـضف  هچ  ار  یلع  دنیوگ  یم  دنتفگ : نم ؟ ّمع  رـسپ  نم و  ردارب 

.دنیوگ یم  لطاب  نانخس  هلوقم  نیا  زا  و  درادن ، رابتعا  وا  مالسا  دوب ، یکدوک  وا 

مالّسلا هیلع  میهاربا  ترضح  هک : تسا  هتشون  هتشذگ  ياهباتک  رد  دیا  هدینشن  ایآ  هک  ار  امش  مهد  یم  مسق  ادخ  هب  دومرف : ترـضح 
بورغ زا  دـعب  دـنتفگ ، یم  نارزح  ار  نآ  هـک  يرهن  راـنک  رد  دـنچ  یلت  ناـیم  درب  ار  وا  رداـم  تـشاد و  یفخم  دورمن  زا  شردـپ  ار 

، داد یهلا  ّتینادحو  هب  تداهش  دیشک و  دوخ  يور  رـس و  رب  تسد  تساخرب و  دمآ  نیمز  رب  نوچ  دش ، ّدلوتم  ترـضح  نآ  باتفآ 
درک رظن  سپ  تخیرگ ، وا  شیپ  زا  دیـسرت ، دومن  هدـهاشم  ار  لاـح  نآ  شرداـم  نوچ  .دیـشوپ  دوـخ  رب  تشادرب و  يا  هماـج  دوـخ 

و دومرف ، اطع  ترضح  نآ  هب  ار  ضرا  تاوامس و  توکلم  ملع  یلاعت  قح  بش  نامه  رد  و  تفرگ ، اهتربع  نیمز و  نامسآ و  يوسب 
.تسا هدومرف  دای  دیجم  نآرق  رد  یلاعت  قح  هچنانچ  درک ، مامت  اهتّجح  بکاوک  نادباع  رب 

تفاکش و یم  مکـش  ار  هلماح  نانز  وا  يارب  دوب و  وا  بلط  رد  نوعرف  هک  دش  ّدلوتم  ینامز  رد  نارمع  نب  یـسوم  هک  دیناد  یمن  اّما 
ایرد هب  ار  توبات  راذگ و  توبات  رد  ارم  هک : تفگ  دوخ  ردام  هب  دش  ّدلوتم  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  نوچ  دیرب ، یم  رـس  ار  یکدوک  ره 

هک سرتم  تفگ : یسوم  يوش ، قرغ  هک  مسرت  یم  یمارگ  دنزرف  يا  تفگ : دش  ناسرت  مالّسلا  هیلع  یسوم  نخس  زا  شردام  نکفا ،
ات دنکفا ، ایرد  هب  تشاذگ و  یقودنـص  رد  ار  یـسوم  وا  هتفگ  هب  یـسوم  ردام  سپ  دـینادرگ ، دـهاوخرب  وت  هب  ارم  يدوزب  یلاعت  قح 

ردام دزن  ات  دیماشاین  دروخن و  يزیچ  هام - تفه  یتیاور  هب  و  زور - داتفه  تّدـم  رد  و  دـینادرگرب ، شردام  هب  ار  وا  یلاعت  قح  هکنآ 
.تشگرب دوخ 

نوچ تفگ ، نخس  دوخ  ردام  اب  تدالو  ماگنه  رد  هک  تسا  هدومرف  دای  نآرق  رد  یلاعت  قح  هچنانچ  مالّسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  و 
زا زور  هس  زا  دعب  سپ  « 1 « » اِیبَن ِینَلَعَج  َباتِْکلا َو  َِیناتآ  ِهَّللا  ُْدبَع  یِّنِإ   » تفگ دـمآ  نخـس  هب  هراوهگ  رد  دومن  هراشا  وا  يوسب  میرم 

.دومن تاکز  زامن و  هب  ّتیصو  ار  وا  داد و  وا  هب  يربمغیپ  باتک و  یلاعت  قح  وا ، تدالو 
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قح حیبست  میدوب  مالّسلا  هیلع  مدآ  بلـص  رد  نوچ  ام  تسا ، هدیرفآ  رون  کی  زا  ار  یلع  نم و  یلاعت  قح  هک  دیناد  یم  امـش  همه  و 
رد ار  ام  حـیبست  لاوحا  نیا  همه  رد  و  نانز ، ياهمحر  نادرم و  ياهبلـص  هب  دـینادرگ  لقتنم  ار  ام  یلاعت  قح  سپ  میتفگ ، یم  یلاعت 

ياهنیبج ام و  ناردپ  ياهور  زا  ام  رون  .میدمآ  رد  بلّطملا  دـبع  بلـص  هب  ات  ینامز  يرـصع و  ره  رد  دندینـش  یم  اهمکـش  اهتـشپ و 
رون نم و  رون  بلّطملا  دبع  بلص  رد  سپ  دوب ، هتشون  ناشیا  ياه  هرهچ  رب  رون  هب  ام  ياهمان  و  دوب ، عمال  عطاس و  هتـسویپ  ام  ناردام 

زا ار  ام  حـیبست  مدرم  سپ  دـیدرگ ، لقتنم  بلاط  وبا  نم  ّمع  بلـص  هب  رگید  فصن  هللا و  دـبع  بلـص  هب  نآ  فصن  دـش ، ادـج  یلع 
.دندینش یم  ناشیا  ياهبلص 

زاتمم شیرق  ریاس  زا  رون  نیا  هب  دوب ، عطاـس  ناـشیا  ياـهور  زا  اـم  رون  دنتـسشن ، یم  شیرق  ناـگرزب  ناـیم  رد  نم  ّمع  ردـپ و  نوچ 
هکنآ ات  دندومن ، یم  میظعت  ار  ناشیا  دندرک و  یم  مالـس  ناشیا  رب  رون  نیا  ببـس  هب  ناگدنرد  ناروناج و  عیمج  هکنآ  یّتح  دندوب ،

دنوادـخ ادـخ ! بیبح  يا  تفگ : نم  هب  یلع  تدالو  تقو  رد  لیئربج  نم  بیبح  و  میدـش ، لقتنم  اهردام  مکـش  هب  اهردـپ  تشپ  زا 
هک تسا  هدـش  کـیدزن  هک : دـیوگ  یم  یلع و  وـت  ردارب  تدـالو  هب  دـیوگ  یم  تینهت  ار  وـت  دـناسر و  یم  مالـس  ار  وـت  ـالعا  ّیلع 

ریزو وت و  ردارب  هب  مدومن  تیوقت  هک  اریز  ددرگ ، ادـیوه  نامدرم  رب  وت  تلاسر  دوش و  اراکـشآ  وت  یحو  ددرگ و  رهاظ  وت  يربمغیپ 
زیخرب و سپ  منک ، یم  دـنلب  ار  وت  ماـن  منادرگ و  یم  يوق  ار  وت  يوزاـب  وا  ببـس  هب  هک  یـسک  نآ  و  وت ، نیـشناج  وـت و  هیبـش  وـت و 

دنهاوخ نادیفس  اپ  تسد و  نادیفـسور و  وا  نایعیـش  و  تسا ، نیمی  باحـصا  هدرکرـس  هک  دوخ  تسار  تسد  هب  ار  وا  نک  لابقتـسا 
.دوب

لیئربج سپ  دوب ، هتفرگ  ندیئاز  درد  ار  وا  هک  مدیسر  یتقو  رد  مدیود  دسا  تنب  همطاف  يوسب  متسجرب و  مدینـش ، ار  یحو  نیا  نوچ 
دوخ تسد  هب  دـیآ  نوریب  یلع  نوچ  هک  نیـشنب  هدرپ  سپ  رد  وـت  مزیوآ ، یم  همطاـف  وـت و  ناـیم  هدرپ  نم  دّـمحم ! اـی  درک : ادـن  ارم 

ار دوخ  تسار  تسد  ریگب ، ار  یلع  نک و  زارد  ار  دوخ  تسد  دّمحم  ای  هک : درک  ادـن  ارم  لیئربج  یتعاس  زا  دـعب  سپ  ار ، وا  يریگب 
تـشاذگ دوخ  تسار  شوگ  رب  ار  دوخ  تسار  تسد  مدروآ  دوخ  کیدزن  هب  نوچ  دـمآ ، دورف  نم  تسد  يور  رب  یلع  مدرک  زارد 

هب تفگ و  هماقا  ناذا و  دنلب  زاوآ  هب  و 
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هّللا لوسر  اـی  تفگ : سپ  هّللا ، لوسر  اـی  کـیلع  مالّـسلا  تفگ : دروآ  نم  هب  ور  سپ  داد ، تداهـش  نم  تلاـسر  ادـخ و  ّتینادـحو 
درک عورـش  تسوا ، تردـق  هضبق  رد  دّـمحم  ناج  هک  يدـنوادخ  نآ  ّقح  هب  سپ  ناوخب ، متفگ : مناوخب ؟ هک  یئاـمرف  یم  تصخر 

: تفگ یم  دوب  یم  رضاح  ثیش  رگا  هک  دومن  توالت  يوحن  هب  رخآ  ات  لّوا  زا  دومن  مایق  اهنآ  هب  وا  ّیصو  ثیـش  هک  ار  مدآ  فحص 
رضاح یسوم  رگا  هک  دناوخ  نانچ  ار  یـسوم  تاروت  و  دومن ، توالت  ار  میهاربا  فحـص  حون و  فحـص  سپ  دناد ، یم  رتهب  نم  زا 

یم رارقا  دوب  یم  رـضاح  یـسیع  رگا  هک  دومن  توـالت  ار  لـیجنا  سپ  تسا ، هدومن  ظـفح  رتهب  نم  زا  وا  هک  دومن  یم  رارقا  دوب  یم 
متفگ و نخـس  وا  هب  نم  سپ  دونـشب ، نم  زا  هکنآ  یب  دومن  توالت  هدش  لزان  نم  رب  هک  ینآرق  سپ  دـناد ، یم  رتهب  نم  زا  هک  دومن 

تعجارم دوخ  ّتیلوفط  تلاح  هب  سپ  دـنیوگ ، نخـس  رگیدـکی  اب  ناشیا  يایـصوا  ناربمغیپ و  هک  یـشور  هب  تفگ  نخـس  نم  اب  وا 
.وا نادنزرف  زا  ماما  هدزای  لاح  دوب  دهاوخ  نینچ  و  دومن ،

لطاب ياه  هتفگ  زا  دـیراد  اورپ  هچ  دـینیقی  بحاص  امـش  نوچ  كرـش ، کش و  لها  ياـه  هتفگ  زا  دیـشاب  یم  كانهودـنا  ارچ  سپ 
نوچ مدآ  ترضح  مردپ  هک  یتسرد  هب  تسا ، ناشیا  يایصوا  نیرتهب  نم ، ّیصو  مناربمغیپ و  نیرتهب  نم  هک  دیناد  یمن  رگم  ناشیا ،

ار مالّسلا  مهیلع  نیـسح  ّتیرذ  زا  ناماما  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  مان  نم و  مان  تسا  هتـشون  رون  هب  شرع  قاس  هب  هک  دید 
؟ وت دزن  دشاب  رت  یمارگ  نم  زا  هک  يا  هدیرفآ  یقلخ  ایآ  يدّیس  یهلا و  تفگ :

کلم هن  و  ار ، نیمز  هن  ار و  نامـسآ  مدرک  یمن  قـلخ  هنیآره  دـندوبن ، اـهمان  نیا  ناـبحاص  رگا  مدآ  يا  ار : وا  درک  ادـن  یلاـعت  قـح 
.مدآ يا  ار  وت  هن  ار و  یلسرم  ربمغیپ  هن  ار و  یبّرقم 

.دزرمایب و ار  وا  ياطخ  ار و  وا  هبوت  دیامن  لوبق  هک  ام  ّقح  هب  هک  ادخ  زا  درک  لاؤس  دش ، رداص  وا  زا  یلوا  كرت  مدآ  ترضح  سپ 
زا ار  اـهنآ  دومن  یّقلت  مدآ  هک : تسا  هدومرف  یلاـعت  قـح  هک  یتاـملک  نآ  میئاـم  .درک و  لوـبق  ار  وا  هبوـت  یلاـعت  قـح  اـم  تکرب  هب 

سپ دـناوت ، ّتیرذ  وت و  نادـنزرف  زا  اهمان  نابحاص  هک  شاب  دنـسرخ  داش و  مدآ  يا  درک : باطخ  یلاعت  قح  سپ  دوخ ، راـگدرورپ 
.ام رب  تسادخ  لضف  زا  همه  اهنیا  و  ام ، ببس  هب  هکئالم  رب  درک  رخف  درک و  رکش  میظع  تمعن  نیا  رب  ار  یلاعت  قح  مدآ 
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تـسا نینچ  یلب  دومرف : ترـضح  ناراگتـسر ، میئام  هک  ار  ادخ  مینک  یم  رکـش  هک : دـنتفگ  دنتـساخرب و  شباحـصا  ناملـس و  سپ 
تسا هدش  هدیرفآ  امش  نانمـشد  ام و  نانمـشد  يارب  زا  مّنهج  و  تسا ، هدش  هدیرفآ  امـش  ام و  يارب  زا  تشهب  و  ناراگتـسر ، دیئامش 

«. 1»

هبعک رود  رد  دسا  تنب  همطاف  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  زا  ربتعم  دنـس  هب  نیظعاولا  هضور  رد 
، تفرگ ندـیئاز  درد  ار  وا  فاوط  يانثا  رد  هاـگان  دوب ، هلماـح  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هب  هک  یتقو  رد  درک  یم  فاوط 

ّدلوـتم وا  زا  رّهطم  رهاـط و  مّرکم  ناـکم  نآ  رد  نینمؤـملا  ریما  دـش ، هبعک  لـخاد  همطاـف  دـش و  هتفاکـش  هبعک  یهلا  تردـق  هب  سپ 
«. 2  » دیدرگ

: هک تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  هیوباب  نبا  رگید  قیرط  هب  ار  نیا  و 

لاؤس وا  زا  دمآرد  دجسم  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هاگان  دوب ، نیگمغ  دمآرد  مارحلا  دجـسم  هب  بلاط  وبا  يزور 
تفرگ ار  بلاط  وبا  تسد  ترضح  سپ  تسا ، هدرک  برطضم  ندیئاز  درد  ار  همطاف  مع ! يا  تفگ : تسیچ ؟ وت  هودنا  ببـس  درک :

نآ هک  ادخ  مان  هب  نیشنب  تفگ : درک و  لخاد  هبعک  نایم  رد  ار  وا  دروآ ، همّظعم  هبعک  دزن  هب  تشادرب  ار  همطاف  دمآ و  همطاف  دزن  هب 
هب هک  هزیکاپ  كاپ و  دش  ّدلوتم  وا  زا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  سپ  .دوش  ّدلوتم  دـیاب  یم  مرتحم  ناکم  نیا  رد  مّرکم  دـنزرف 

یلع ار  وا  بلاط  وبا  سپ  .دیـشخرد  یم  باتفآ  دننام  شیور  و  دمآ ، نیمز  هب  هدرک  هنتخ  هدـیرب و  فان  و  دوبن ، هدولآ  یتفاثک  چـیه 
«. 3  » دروآ هناخ  هب  تفرگ و  دوخ  كرابم  شود  هب  ار  وا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  و  درک ، مان 

هیلع نینمؤملا  ریما  ترضح  دوخ  نداد  ربخ  ترضح و  نآ  تداهش  هب  هتـشذگ  ناربمغیپ  لوسر و  ادخ و  نداد  ربخ  نایب  رد  مّود  لصف 
نآ هب  مالّسلا 

ریما ترـضح  هک : دـنا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  زا  ربـتعم  ياهدنـس  هب  نارگید  سوواـط و  نبا  دّیـس  هیوباـب و  نـبا 
هام تلیضف  رد  يا  هبطخ  نابعش  هام  رخآ  هعمج  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

؟ تسیچ كرابم  هام  نیا  رد  اهلمع  نیرتهب  هّللا  لوسر  ای  متفگ : متساخرب و  نم  درک  مامت  ار  هبطخ  نوچ  و  درک ، ادا  ناضمر  كرابم 
ورف كراـبم  هدـید  زا  کـشا  تارطق  سپ  تسا ، یهلا  تاـمّرحم  زا  يراـکزیهرپ  هاـم  نیا  رد  اـهلمع  نیرتـهب  نسحلا  وبا  يا  دوـمرف :

، هاـم نیا  رد  دـش  دـهاوخ  عقاو  وت  رب  هچنآ  رب  منک  یم  هیرگ  یلع  اـی  دومرف : تسیچ ؟ وت  هیرگ  ببـس  هّللا  لوـسر  اـی  متفگ : تخیر ،
هقان هدـننک  یپ  تفج  نیرخآ ، نیلّوا و  نیرت  تخبدـب  دوش  هتخیگنارب  دوخ ، راـگدرورپ  يارب  يزاـمن  لوغـشم  وت  هک  منیب  یم  اـیوگ 

.دنک نیگنر  ترس  نوخ  زا  ار  تکرابم  شیر  هک  دنز  وت  رس  رب  یتبرض  سپ  حلاص ،

: دومرف دوب ؟ دهاوخ  نم  نید  یتمالس  اب  تلاح  نآ  ایآ  دیسرپ : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح 

دراد نمـشد  ار  وت  هک  ره  و  تسا ، هتـشک  ارم  دشکب  ار  وت  هک  ره  یلع  ای  دومرف : ترـضح  سپ  .دوب  دهاوخ  تمالـس  هب  وت  نید  یلب 
نم حور  زا  وت  حور  ینم و  ناج  هلزنم  هب  نم  زا  وت  هک  اریز  تسا  هتفگ  ازسان  ارم  دیوگ  ازسان  ار  وت  هک  ره  و  تسا ، هتشاد  نمشد  ارم 
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لاح رد  نم  تّما  رد  ینم  هفیلخ  ینم و  رتخد  رهوش  ینم و  نادنزرف  ردپ  ینم و  ّیصو  وت  یلع  ای  .هدرک  نم  يربمغیپ  راکنا  هک  تسا 
يربـمغیپ هب  ارم  هک  يدـنوادخ  هب  منک  یم  داـی  دـنگوس  تسا ، نم  یهن  وت  یهن  تسا و  نم  رما  وت  رما  نم ، تاـفو  زا  دـعب  تاـیح و 

هفیلخ و  وا ، رارـسا  رب  یئادـخ  نیما  و  قلخ ، عـیمج  رب  یئادـخ  تّجح  وـت  هک  تسا ، هدـینادرگ  قیـالخ  نیرتـهب  ارم  تسا و  هداتـسرف 
«. 1  » وا ناگدنب  رب  یئادخ 

هیلع یلع  تمدخ  دوهی  ياملع  زا  يدرم  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
یس دومرف : تسیز ؟ دهاوخ  لاس  دنچ  وا  زا  دعب  امـش  ربمغیپ  ّیـصو  دیـسرپ : هلمج  زا  دومن ، لاؤس  دنچ  يا  هلئـسم  زا  دمآ و  مالّـسلا 

هک دز  دنهاوخ  وا  رـس  رب  یتبرـض  و  دش ، دهاوخ  هتـشک  هکلب  دومرف : دش ؟ دـهاوخ  هتـشک  ای  درم  دـهاوخ  رخآ  رد  وگب  تفگ : لاس ،
ءالما یـسوم  هک  یباتک  رد  ما  هدـناوخ  نینچ  نم  یتفگ ، تسار  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : يدوهی  دوش ، باـضخ  وا  نوخ  زا  وا  شیر 

«. 2  » تسا هتشون  نوراه  تسا و  هدرک 

رب مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـسوط  خیش 
: دومرف سپ  دش ، دهاوخ  بلاغ  قح  رب  لطاب  تشگ و  دهاوخرب  يدوز  هب  دـیدرگ و  بلاغ  لطاب  رب  قح  مدرم ! هورگ  يا  دومرف : ربنم 
رب ار  دوـخ  تسد  رگید : تیاور  هب  «. 3  » دنک نیگنر  نآ  زا  ار  منـساحم  دنز و  نم  رـس  رب  یتبرـض  هک  تّما  نیرت  تخبدـب  تساجک 

«. 4  » دنک نیگنر  نآ  رتالاب  زا  ار  شیر  نیا  هک  ار  تّما  نیا  نیرت  یقش  تسا  هدش  عنام  هچ  دومرف : دیشک  دوخ  شیر 

رد دـمآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تمدـخ  هب  دوـهی  ياـملع  زا  يدرم  هک : تسا  هدرک  تیاور  ربـتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا 
: دومرف نامّزلا ؟ رخآ  ربمغیپ  ّیـصو  یئوت  یلع  ای  هک : دیـسرپ  دوب ، هدومن  تعجارم  ناورهن  جراوخ  لاتق  زا  ترـضح  نآ  هک  یماگنه 

زا دعب  هّیلب  تفه  و  ربمغیپ ، تایح  رد  دوش  یم  دراو  ناحتما  هّیلب و  تفه  يربمغیپ  ره  ّیصو  رب  تفگ : يدوهی  یلب ،
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نایب همه  ار  اهناحتما  اه و  هّیلب  نآ  ترـضح  نآ  نوچ  تسا ؟ هدـش  عقاو  وت  هب  تبـسن  اـهنآ  اـیآ  هک  اـمرف  ناـیب  وت  ربمغیپ ، نآ  تاـفو 
تسا کیدزن  هدنام و  نم  ياه  هّیلب  زا  رگید  یکی  دندومرف : سپ  .دندومن  قیدصت  همه  دندوب  رضاح  ترـضح  نآ  باحـصا  دومرف ،

: دنتفگ دندمآ و  ناغف  هب  ترضح  نآ  باحصا  و  دمآ ، هیرگ  هب  يدوهی  نآ  سپ  دوش ، دراو  نم  رب  هّیلب  نآ  هک 

: دومرف دومن  دوخ  كرابم  شیر  هب  هراشا  ترضح  امرف ؟ نایب  ار  رخآ  تلصخ  نآ  یلع ! ای 

.دومن دوخ  كرابم  رس  هب  هراشا  و  دش ، دهاوخ  رت  عضوم  نیا  نوخ  زا  شیر  نیا  هک  تسا  نآ  رخآ  هّیلب 

هفوک رد  هک  دیسر  يّدح  هب  مدرم  نویش  دش ، دنلب  هیرگ  هب  دجسم  رد  مدرم  ياهادص  دومرف ، ار  رثا  تشحو  ربخ  نیا  ترضح  نوچ 
، دش ناملـسم  ترـضح  نآ  تسد  رب  تعاس  نامه  رد  يدوهی  نآ  .دندیود  نوریب  ادص  نآ  میب  زا  شلها  هکنآ  رگم  دنامن  هناخ  چیه 

ماما تمدخ  هب  دنتفرگ و  ار  مجلم  نبا  و  دیدرگ ، زئاف  تداهـش  هجرد  هب  ترـضح  نآ  هکنآ  ات  دوب  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  هتـسویپ 
نآ و  دـندوب ، هدـش  عمج  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  رود  رب  مدرم  دوب و  رـضاح  يدوهی  نآ  تقو  نآ  رد  دـندروآ ، مالّـسلا  هیلع  نسح 

ار وا  ادخ  ار  نیعل  نیا  شکب  دّمحم  وبا  يا  تفگ : ترضح  نآ  هب  يدوهی  نآ  سپ  دندوب ، هتشادزاب  ترـضح  نآ  شیپ  رد  ار  نوعلم 
زا تسا  رتگرزب  شهانگ  تخبدب  نیا  هک  تسا  هدـش  لزان  یـسوم  ترـضح  رب  هک  یباتک  رد  ما  هدـناوخ  نم  هک  یتسرد  هب  دـشکب ،

«. 1  » حلاص هقان  هدننک  یپ  رادق  زا  و  تشک ، ار  دوخ  ردارب  هک  مدآ  رسپ 

دو دبع  نب  ورمع  هکنآ  زا  شیپ  قدنخ  هوزغ  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا 
تمدخ هب  داتسرف ، مّنهج  هب  ار  نوعلم  نآ  مالّسلا  هیلع  یلع  دش ، هتفاکش  شکرابم  رس  هک  دز  ترضح  نآ  رس  رب  یتبرـض  دشکب ، ار 

ناهد هب  تسب و  ار  تحارج  نآ  دوخ  كرابم  تسد  هب  ترضح  نآ  دومن ، تعجارم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح 
هب ار  شیر  نیا  هک  یماگنه  رد  دوب  مهاوخ  اجک  نم  دومرف : سپ  دـیدرگ ، مئتلم  تعاس  رد  دـیمد ، تحارج  نآ  رب  دوخ  ناشن  زجعم 

؟» 2  » دننک نیگنر  رس  نیا  نوخ 

ترضح يزور  هک : ساّبع  نبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  سوواط  نب  میرکلا  دبع  دّیس 
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اهنامسآ و رب  ار  ام  ّتبحم  درک  ضرع  یلاعت  قح  یلع ! ای  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر 
نآ زا  دـعب  یـسرک ؛ شرع و  هب  داد  تنیز  ار  وا  یلاعت  قح  دوب ، متفه  نامـسآ  درک  تباجا  اهنامـسآ  زا  هک  یناـکم  لّوا  سپ  نیمز ،

؛ دینادرگ نّیزم  اه  هراتس  هب  ار  نآ  دومن ، تباجا  لّوا  نامسآ  سپ  رومعملا ؛ تیب  هب  دیشخب  تنیز  ار  وا  دومن ، تباجا  مراهچ  نامسآ 
؛ داد تنیز  سدقملا  تیب  هب  ار  نآ  درک ، تباجا  ماش  نیمز  سپ  دینادرگ ؛ نّیزم  هبعک  هناخ  هب  ار  نآ  دومن ، تباجا  زاجح  نیمز  سپ 

.یلع ای  داد  فرش  وت  ربق  هب  ار  نآ  درک ، تباجا  هفوک  نیمز  سپ  دینادرگ ؛ فّرشم  نم  ربق  هب  ار  نآ  دومن ، تباجا  هنیدم  نیمز  سپ 

دیهش یلع ، ای  یلب  دومرف : دش ؟ مهاوخ  نوفدم  قارع  هفوک  رد  نم  ایآ  هّللا  لوسر  ای  تفگ : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ 
نیرت تخبدب  تشک  دهاوخ  ار  وت  دیفـس ، ياه  لت  نیبام  رد  نیّیرغ  نیبام  رد  دیدرگ  یهاوخ  نوفدم  هفوک و  نوریب  رد  دـش  یهاوخ 
هدننک یپ  هک  تسا  هداتـسرف  يربمغیپ  هب  ارم  هک  يدـنوادخ  نآ  ّقح  هب  منک  یم  دای  دـنگوس  سپ  مجلم ، نب  نمحّرلا  دـبع  تّما  نیا 

«. 1  » درک دنهاوخ  يرای  ار  وت  قارع  زا  ریشمش  رازه  دص  یلع  ای  .تسین  رتشیب  وا  زا  شهانگ  یلاعت  قح  دزن  حلاص  هقان 

هب ترضح  نآ  يادص  تفر و  هدجـس  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  دئاوفلا  زنک  باتک  رد 
ام وت و  هیرگ  دروآ  درد  هب  ار  ام  ياهلد  نینمؤملا  ریما  ای  دنتفگ : ترضح  نآ  باحصا  تشادرب  هدجـس  زا  رـس  نوچ  دش ، دنلب  هیرگ 

مدوب هدجس  رد  دومرف : ترضح  دوب ؟ هچ  نآ  ببس  ایآ  میدوب ، هدرکن  هدهاشم  وت  زا  يا  هیرگ  نینچ  لاح  ات  دینادرگ ، كانهودنا  ار 
هیلع و هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  مدید  باوخ  رد  مدید ، یکانلوه  باوخ  دوبر ، باوخ  ارم  هاگان  مدناوخ ، یم  ار  تاریخ  ياعد  و 

هچنآ میا ، هدیدرگ  وت  ياقل  قاتـشم  دیماجنا ، لوط  هب  ام  زا  وت  تبیغ  نسحلا  وبا  يا  دـیوگ : یم  تسا و  هداتـسیا  نم  دزن  مّلـس  هلآ و 
مادک تسا  هدرک  اطع  وت  هب  نم  يارب  هچنآ  هّللا  لوسر  ای  متفگ : يدومن ، افو  اهنآ  همه  هب  دوب  هداد  هدـعو  وت  باب  رد  ارم  یلاعت  قح 

و تسا ، هتخاس  رّرقم  نیّیّلع  العا  رد  وت  نادنزرف  زا  ناماما  ریاس  وت و  راوگرزب  نادنزرف  وت و  هجوز  ياج  ار و  وت  ياج  دومرف : تسا ؟
نیبّرقم هکئالم  عیمج  زا  ار  امش  هجرد 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 326 

http://www.ghaemiyeh.com


315 ص :

.تسا هدینادرگ  رتالاب 

؟ دوب دنهاوخ  اجک  رد  ام  نایعیش  هّللا ! لوسر  ای  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  متفگ : نم  سپ 

ام ياهلزنم  ربارب  رد  ناشیا  ياهلزنم  و  دوب ، دـهاوخ  ام  ياهرـصق  يذاحم  ناشیا  ياهرـصق  و  دوب ، دـنهاوخ  اـم  اـب  اـم  نایعیـش  دومرف :
تیفاع ندش و  هارمگ  زا  ینمیا  ناشیا  باوث  دومرف : دوب ؟ دهاوخ  باوث  هچ  ایند  رد  ار  ام  نایعیـش  هّللا ! لوسر  ای  متفگ : دوب ، دـهاوخ 
ندـنام نایم  گرم  تقو  رد  دـننادرگ  یم  ّریخم  ار  وا  دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  هچ  گرم  تقو  رد  ناشیا  باوث  متفگ : تسا ، اـه  هنتف  زا 
هنوگچ ناـشیا  حور  ضبق  قـیرط  متفگ ، دـنک ، تعاـطا  ار  وا  هک  دـننک  یم  رما  ار  توـم  کـلم  و  یبـقع ، يارـس  هب  نتفر  اـیند و  رد 

یمرگ رایسب  زور  رد  امش  زا  یکی  هک  تسا  نآ  دننام  ناشیا  ناج  نتفر  نوریب  دنخـسار ، ام  ّتبحم  رد  هک  نانآ  دومرف : دوب ؟ دهاوخ 
تحارتسا تیاهن  اب  یسک  هک  دنور  یم  نوریب  ایند  زا  نانچ  ام  نایعیش  ریاس  و  دنادرگ ، کنخ  ار  شلد  هک  دروخب  يدرس  رایسب  بآ 

«. 1  » ددرگ نشور  ندرم  هب  شا  هدید  دور ، باوخ  هب  دباوخب و  دوخ  باوختخر  رد 

تمدـخ هب  ار  رـصم  فارـشا  زا  یهورگ  رکب  یبا  نب  دّـمحم  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  ربـتعم  ياهدنـس  هب  تاجرّدـلا  رئاـصب  رد 
هتـشون اجنآ  رد  ناشیا  یماسا  هک  يا  همان  دوب ، ناشیا  نایم  رد  مجلم  نب  نمحّرلا  دـبع  داتـسرف ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 

؟ نمحّرلا دبع  یئوت  هک : دومرف  دیـسر  نوعلم  نآ  مان  هب  دناوخ ، ار  اهمان  تفرگ و  ار  همان  ترـضح  نوچ  دوب ، وا  تسد  رد  دوب  هدش 
یم تسود  ار  وت  نم  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : نوعلم  نآ  داب ، نمحّرلا  دبع  رب  ادـخ  تنعل  دومرف : نینمؤملا  ریما  ترـضح  یلب ، تفگ :
نآ یتسود  رب  دروخ  مسق  هبترم  هس  وا  سپ  يراد ، یمن  تسود  ارم  هک  دنگوس  ادخ  هب  یئوگ  یم  غورد  هک : دومرف  ترـضح  مراد ،

.يراد یمن  تسود  ارم  هک  درک  دای  دنگوس  هبترم  هس  ترضح  و  ترضح ،

رب ياو  دومرف : ترـضح  .ینک  یمن  رواب  مراد  یم  تسود  ار  وت  هک  مدرک  دای  دـنگوس  هبترم  هس  نینمؤملا  ریما  اـی  تفگ : نوعلم  نآ 
اب حاورا  ملاع  رد  هک  اهنآ  سپ  دـینادرگ ، نکاس  اوه  رد  ار  ناشیا  لاس ، رازه  ود  هب  درک  قلخ  اهندـب  زا  شیپ  ار  حاورا  یلاعت  قح  وت 

دنا هتفرگ  تفلا  رگیدکی 
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، دنا هتـشادن  تفلا  رگیدکی  اب  ملاع  نآ  رد  هک  اهنآ  و  دنراد ؛ ّتبحم  تقفاوم و  رگیدکی  اب  ملاع  نیا  رد  دنا ، هتخانـش  ار  رگیدـکی  و 
.تسا هتشادن  تفلا  وت  اب  حاورا  ملاع  رد  دسانش و  یمن  ار  وت  حور  نم  حور  دنرادن ؛ تفلا  رگیدکی  اب  ملاع  نیا  رد 

زا یـضعب  درم ، نیا  هب  دـنک  رظن  نم ، هدنـشک  هب  دـنک  رظن  هک  دـهاوخ  یـسک  رگا  دوـمرف : ترـضح  درک ، تـشپ  نوـعلم  نآ  نوـچ 
: دومرف یشک ؟ یمن  ار  وا  ارچ  نینمؤملا  ریما  ای  دنتفگ : نارضاح 

«. 1  » ارم تسا  هتشکن  زونه  هک  ار  یسک  مشکب  نم  هک  دیئوگ  یم  تسا  بجع  رایسب 

ترضح يادص  هک  دینش  دش ، ماّمح  لخاد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  رگید  ربتعم  دنـس  هب 
رجاف نیا  دنتفگ : داب ؟ امـش  يادف  مردام  ردپ و  ار  امـش  دش  هچ  دومرف : ترـضح  دش ، دنلب  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما 

وا ریغ  هب  نم  هدنـشک  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ترـضح  دناسرب ، امـش  هب  یبیـسآ  هک  میدیـسرت  دمآ  امـش  یپ  زا  مجلم  نبا  نوعلم 
«. 2  » دوب دهاوخن 

دوخ باحصا  قاقش  رفک و  قافن و  ینامرفان و  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد 
یمن وا  يرای  ترـضح  نآ  باحـصا  دـندروآ و  یم  تراـغ  ترـضح  نآ  کـلم  یحاون  فارطا و  رب  هیواـعم  رکـشل  دـش و  گـنتلد 

، دهد اج  ناوضر  ضایر  رد  درب و  نوریب  امـش  نایم  زا  ارم  یلاعت  قح  هک  مراد  یم  تسود  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : ربنم  رب  دـندومن ،
مرـس نوـخ  زا  ارم  نساـحم  هک  ار  تّما  نیرت  تخبدـب  تسا  هدـش  عناـم  هچ  دوـمرف : سپ  تسا ، نم  نیمک  رد  يدوز  نـیا  رد  گرم 

ما و هدمآ  گنت  هب  ناشیا  زا  نم  ادنوادخ  دومرف : سپ  تسا ، هداد  ربخ  نآ  هب  ارم  راوگرزب  ربمغیپ  هک  تسا  يربخ  نیا  دنک ، باضخ 
و شخب ، تحار  ناشیا  زا  ارم  ادنوادخ  دنا ، هتفای  لالم  نم  زا  ناشیا  ما و  هتفای  لالم  ناشیا  زا  نم  و  دنا ، هدمآ  گنت  هب  نم  زا  ناشیا 

«. 3  » دننک دای  ارم  هک  یسک  هب  نک  التبم  ار  ناشیا 

ور يا  هضراع  هفوک  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  تسا  روکذـم  بوشآرهـش  نبا  بقانم  هّمغلا و  فشک  باتک  رد 
نیا رد  ام  نینمؤملا  ریما  ای  دنتفگ : دنتفر و  شتدایع  هب  یعمج  داد ،
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: دومرف هک  قّدصم  قداص و  ربمغیپ  زا  ما  هدینـش  هک  اریز  مسرت  یمن  دوخ  رب  نم  نکیل  و  دومرف : ترـضح  میـسرت ، یم  وت  رب  هضراع 
«. 1  » درک دهاوخ  نیگنر  ارم  نساحم  دز و  دهاوخ  نم  رس  رب  یتبرض  حلاص  هقان  هدننک  یپ  تفج  تّما  نیرت  یقش 

یّلـص هّللا  لوسر  ترـضح  هنیدم  هب  ار  دوخ  هک  يور  یمن  رد  هب  ناقفانم  نیا  نایم  زا  ارچ  نینمؤملا  ریما  ای  دـنتفگ : رگید : تیاور  هب 
: هک دومرف  يوش ؟ نوفدم  ترضح  نآ  راوج  رد  یناسرب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

«. 2  » دیدرگ مهاوخ  نوفدم  رهش  نیا  تشپ  رد  و  دش ، مهاوخ  دیهش  رهش  نیا  رد  هک  تسا  هداد  ربخ  ارم  ربمغیپ 

، تفرگ یم  تعیب  مدرم  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  ربتعم  ياهدنـس  هب  نارگید  دیفم و  خـیش 
نآ تمدخ  هب  هبترم  هس  هکنآ  ات  دومنن  وا  تعیب  لوبق  ترـضح  دنک ، تعیب  ترـضح  نآ  اب  هک  دـمآ  يدارم  مجلم  نب  نمحّرلا  دـبع 

تعیب هک  داد  اهدـنگوس  دـیبلط و  ار  وا  رگید  راب  ترـضح  درک ، تشپ  نوچ  .درک  تعیب  ترـضح  اب  مّوس  هبترم  رد  دـمآ ، ترـضح 
ریما اـی  تفگ : نوعلم  نآ  درک ، دـیکأت  وا  رب  رگید  راـب  دـیبلط  ار  وا  زاـب  دـش ، هناور  نوـچ  .تفرگ  وا  زا  مکحم  ياهدـهع  دنکـشن و 

میامن و یم  ششخب  وا  هب  نم  هک : تسا  نیا  شنومضم  هک  دناوخ  يرعـش  ترـضح  يدرک ، نارگید  اب  يدرک  نم  اب  هچنآ  نینمؤملا 
: دومرف سپ  دارم ، هلیبق  تسا  يرای  دب  هچ  دراد ، نم  لتق  هدارا  وا  و  منک ، یم  یکین 

وا نوچ  .داد  وا  هب  یئوکین  بسا  ترـضح  سپ  درک ، یهاوخن  دوخ  ياهدهع  هب  افو  هک  مناد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  مجلم  نبا  يا  ورب 
نوعلم نیا  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف : درک ، تشپ  وا  نوچ  .دوب  نامه  شنومـضم  هک  دـناوخ  يرعـش  ترـضح  زاب  دـش ، راوس  بسا  رب 

«. 3  » دادن يروتسد  ترضح  میشکب ، ار  وا  هک  هد  يروتسد  ار  ام  نینمؤملا  ریما  ای  دنتفگ : دوب ، دهاوخ  نم  هدنشک 

، مدوب هتـسشن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تمدخ  رد  نم  تفگ : هنیزم  هلیبق  زا  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدنوار  بطق 
نبا نینمؤملا ! ریما  ای  دنتفگ : هورگ  نآ  سپ  دوب ، ناشیا  نایم  رد  مجلم  نبا  دـندمآ و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  دارم  هلیبق  زا  یهورگ 

دوخ اب  ام  ار  مجلم 
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.وا زا  میسرت  یم  وت  رب  و  ام ، رایتخا  یب  تسا  هدمآ  ام  هارمه  وا  میا ، هدرواین 

سپ وگب  تسار  مسرپ  یم  وت  زا  هچنآ  هک  داد  دـنگوس  ار  وا  درک و  وا  يور  رب  ینـالوط  رظن  نیـشنب و  تفگ  ار  نوعلم  نآ  ترـضح 
یم دـندید  یم  رود  زا  ار  وت  هاگره  يدرک و  یم  يزاـب  ناـشیا  اـب  یکدوک  رد  ناـکدوک ، زا  یعمج  ناـیم  رد  يدوبن  وت  اـیآ  دومرف :

وت رد  یبهار و  هب  یتشذگ  يدیسر  یناوج  ّنس  هب  نوچ  دومرف : ترضح  یلب ، تفگ : نوعلم  نآ  اهگس ؟ هدننارچ  دنزرف  دمآ  دنتفگ :
هک دادن  ربخ  ار  وت  وت  ردام  دومرف : ترـضح  زاب  دوب ، نانچ  یلب  تفگ : حلاص ، هقان  هدننک  یپ  زا  رت  یقـش  يا  تفگ : درک و  رظن  دنت 

نینچ ارم  مردام  تفگ : رخآ  دیـسر و  مه  هب  شنخـس  رد  یبارطـضا  دینـش  ار  نآ  نوعلم  نآ  نوچ  دوب ؟ هدـش  هلماح  وت  هب  ضیح  رد 
دوهی زا  هکلب  دوهی  هب  تسا  هیبش  وت  هدنـشک  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  مدینـش  دومرف : ترـضح  سپ  داد ، ربخ 

«. 1  » تسا

هب لاسما  دومرف : ربنم  رب  دومن ، لاقتنا  ناوضر  ضایر  هب  هام  نآ  رد  هک  ناضمر  كرابم  هام  رد  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
هناخ رد  بش  کی  مالّـسلا و  هیلع  نسح  ماما  هناخ  رد  بش  کی  هام  نآ  رد  و  دوب ، مهاوخن  امـش  نایم  رد  نم  و  تفر ، دیهاوخ  جـح 

هـس زا  هدایز  دومن و  یم  راطفا  دوب  رفعج  نب  هللا  دـبع  هناخ  رد  هک  دوخ  رتخد  بنیز  هناخ  رد  بش  کی  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما 
بش ود  ای  بش  کی  تسا  هدش  کیدزن  ادخ  رما  دومرف : دندیسرپ ، ترضح  نآ  زا  تلاح  نآ  ببـس  زا  دومن ، یمن  لوانت  ماعط  همقل 

«. 2  » دشابن رپ  ماعط  زا  نم  مکش  موش  لصاو  قح  تمحر  هب  نوچ  مهاوخ  یم  تسا ، هدنامن  شیب 

زامن مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  حیحـص  دنـس  هب  ینیلک  و 
ادخ هب  دومرف : دینادرگ  مدرم  بناج  هب  ور  سپ  دش ، دنلب  هزین  کی  باتفآ  ات  دیدرگ  بیقعت  لوغـشم  دومن ، ادا  دجـسم  رد  ار  حـبص 

نداتسیا اب  ار  دوخ  ياهاپ  هاگ  و  دندروآ ، یم  رس  هب  یلاعت  قح  تدابع  هب  اهبـش  هک  متفای  یم  ار  دنچ  یهورگ  رتشیپ  نم  هک  دنگوس 
يادص ایوگ  هک  دندرک  یم  ادـخ  تدابع  نانچ  دنتـشاذگ ، یم  ادـخ  يارب  نیمز  رب  ار  دوخ  ياهیناشیپ  هاگ  و  دـندنکفا ، یم  بقع  هب 

ار ادخ  ناشیا  دزن  نوچ  دوب ، ناشیا  ياهشوگ  رد  مّنهج  شتآ 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 330 

http://www.ghaemiyeh.com


319 ص :

هدروآ رـس  هب  تلفغ  هب  ار  بش  هک  دندرک  یم  نامگ  لاوحا  نیا  اب  .دندیزرل  یم  یلاعت  قح  سرت  زا  تخرد  دـننام  دـندرک ، یم  دای 
«. 1  » دیسر تداهش  هجرد  هب  ات  دیدن  نادنخ  ار  ترضح  نآ  یسک  نخس  نیا  زا  دعب  دنا ،

تسا ترضح  نآ  تداهش  تّیفیک  نایب  رد  مّوس  لصف 

ریما ءایصوا  دّیس  ترضح  حبص ، عولط  تقو  رد  ناضمر  كرابم  هام  مهدزون  هعمج  بش  رد  هک  تسا  نآ  هعیش  ياملع  نایم  روهشم 
دـلاجم و نب  نادرو  تنواـعم  هب  يدارم  مجلم  نب  نمحّرلا  دـبع  تسد  رب  دروخ  تبرـض  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نینمؤـملا 

بـش زا  یثلث  نوچ  .نیعمجا  ساّنلا  هکئـالملا و  هَّللا و  هنعل  ًاـعیمج  مهیلع  رـضخا ، رتخد  هماـطق  سیق و  نب  ثعـشا  هرجب و  نب  بیبش 
.دومن زاورپ  ناوضر  ضایر  هب  ترضح  نآ  سّدقم  حور  تشذگ ، مکی  تسیب و 

تیاور نینچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دوب ، لاس  هس  تصـش و  تقو  نآ  رد  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  هک : تسا  نآ  روهـشم 
.دنا هدرک  تیاور  زین  لاس  جنپ  تصش و  مالّسلا  مهیلع  یقت  دّمحم  ماما  رقاب و  دّمحم  ماما  ترضح  زا  ترضح و  نآ  زا  و  دنا ، هدرک 

شفیرش رمع  زا  لاس  هد  و  دنام ، لاس  هدزیس  هّکم  رد  تثعب  زا  دعب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  اب  روهـشم ، قفاوم 
هیلع و هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  اب  هنیدم  رد  لاس  هد  و  دروآ ، نامیا  ترضح  نآ  هب  دیدرگ و  ثوعبم  ترضح  نآ  هک  دوب  هتـشذگ 

ناعاجش دش ، هلاس  هدزون  نوچ  دوب ؛ هلاس  هدزناش  درک ، داهج  هب  عورـش  لوسر  ترـضح  تمدخ  رد  نوچ  .دروآ  رـس  هب  مّلـس  هلآ و 
شفیرـش رمع  زا  لاس  ود  تسیب و  دنک ، ار  ربیخ  رد  نوچ  دـندومن ؛ یمن  وا  تازرابم  رب  تأرج  ناشیا  زا  کی  چـیه  تشک ، ار  برع 

.دوب هتشذگ 

بصغ رمع  لاس  هدزای  و  درک ، ترـضح  نآ  تفالخ  بصغ  رکب  وبأ  هام  راهچ  لاس و  ود  دوب ، لاس  یـس  ترـضح  نآ  تماما  تّدم 
نامثع لاس  هدزاود  و  درک ، ترضح  نآ  تفالخ 
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تّدم نآ  رثکا  رد  دوب ، ترضح  نآ  تفالخ  تّدم  لاس  جنپ  بیرق  تشگرب ، ترـضح  نآ  هب  تفالخ  نوچ  .درک  وا  تفالخ  بصغ 
«. 1  » دیدرگ زیاف  تداهش  هجرد  هب  ات  دوب  لادج  لاتق و  لوغشم  ناقفانم  اب 

فیرش رمع  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  يرغلا  هحرف  باتک  رد 
لوسر ترضح  نوچ  .دومن  تلحر  ایند  زا  ترجه  ملهچ  لاس  رد  دوب ، لاس  جنپ  تصش و  تداهش  تقو  رد  ءایـصوا  دّیـس  ترـضح 
هدزیس تثعب  زا  دعب  دوب ، هتشذگ  لاس  هدزاود  ریما  ترضح  فیرـش  رمع  زا  دیدرگ ، ثوعبم  تلاسر  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

نآ اب  هنیدم  رد  لاس  هد  دومن ، ترجه  هنیدم  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  اب  دنام و  هّکم  رد  ترـضح  نآ  اب  لاس 
، دش نوفدم  فجن  رد  دیدرگ و  زیاف  تداهش  هّیلع  هجرد  هب  هعمج  بش  رد  تلاسر  ترضح  تافو  زا  دعب  لاس  یس  دنام و  ترـضح 

«. 2  » دوب هدیسر  لاس  جنپ  تصش و  هب  ترضح  نآ  فیرش  رمع  و 

و تسا ، ّبحتسم  لسغ  ناضمر ، كرابم  هام  مکی  تسیب و  بش  رد  هک  دنا  هدرک  تیاور  حیحص  ياهدنس  هب  یسوط  خیـش  ینیلک و 
تفر و ـالاب  نامـسآ  هب  یـسیع  بش  نآ  رد  دـنا ، هدرک  تلحر  اـقب  ملاـع  هب  بش  نآ  رد  ناربمغیپ  عیمج  ءایـصوا  هک  تسا  یبش  نآ 

«. 3  » دیدرگ لصاو  قح  تمحر  هب  بش  نآ  رد  یسوم 

: دـنتفگ ناورهن و  هعقاو  زا  دـعب  دـندش  عمج  رگیدـکی  اـب  هّکم  رد  جراوـخ  زا  یهورگ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  دـیفم و  خـیش 
ناگتـشک رب  دنتـسیرگ و  دـندرک و  رکذ  ار  ناورهن  هّصق  و  دـنا ، هتفر  رد  هب  قـح  هار  زا  هـمه  دنتـسه  ناناملـسم  ناـیم  رد  هـک  یئارما 

رد ار  صاعلا  نب  ورمع  هیواعم و  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  دندش  دنگوس  مه  رگیدـکی  اب  و  دـندرک ، مّحرت  ناورهن 
ار یلع  نم  تفگ : مجلم  نب  نمحرلا  دـبع  سپ  دـننکب ، نینمؤملا  ریما  زا  ار  ناورهن  نایجراخ  نوخ  بلط  دـنروآ و  لتق  هب  بش  کی 
اب نینچ  و  مشک ، یم  ار  هیواـعم  نم  تفگ : هّللا  دـبع  نب  كرب  مشک ، یم  ار  صاـعلا  نب  ورمع  نم  تفگ : رکب  نـب  ورمع  مـشک ، یم 

هک دنتسب  دهع  رگیدکی 
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.دندش ادج  رگیدکی  زا  دنروآ و  لتق  هب  ار  ناشیا  ناضمر  كرابم  هام  مهدزون  بش  رد 

نآ رد  دوب ، هتفر  هیواعم  لتق  دصق  هب  هکنآ  سپ  دنتفر ، ماش  رـصم و  بناج  هب  رگید  نوعلم  ود  نآ  و  دمآ ، هفوک  بناج  هب  مجلم  نبا 
تبرـض نآ  رب  دندروآ  ار  بیبط  نوچ  دـش ، عقاو  وا  نار  رب  شتبرـض  دز و  نوعلم  نآ  رب  یتبرـض  تفر ، عوکر  هب  هیواعم  نوچ  بش 

: تفگ درک  رظن 

هکنآ ای  ینامب ، ملاس  منک و  غاد  ار  تبرـض  نیا  ياج  هکنآ  ای  نک ، رایتخا  ار  زیچ  ود  زا  یکی  دـنا ، هداد  بآ  رهز  هب  ار  ریـشمش  نیا 
ریغ هب  یلسن  مرادن و  شتآ  تقاط  نم  تفگ : نوعلم  نآ  دسرن ، مه  هب  وت  زا  یلسن  نیا  زا  دعب  یهرب و  ندرم  زا  هک  مهد  وت  هب  یئاود 

.تفای تیفاع  دروخ  ار  اود  نآ  مهاوخ ، یمن  هّللا  دبع  دیزی و  زا 

: تفگ تسا ؟ مادک  وت  تراشب  تفگ : هیواعم  مراد ، یتراشب  وت  يارب  تفگ : وا  هب  سپ 

دوب هتـشکن  رگا  و  نکب ، نم  اب  یهاوخ  هچنآ  دشاب  هتـشک  ار  یلع  رگا  راد  هاگن  ارم  دروآ ، لتق  هب  ار  یلع  بشما  تسا  هتفر  نم  قیفر 
نآ سپ  .ینک  نم  اب  یهاوخ  هچ  ره  هک  میآ  وت  دزن  هب  زاـب  هک  منک  یم  داـی  دـنگوس  مناـسر ، لـتق  هب  ار  یلع  مورب  هک  نک  اـهر  ارم 
نآ هک  تسا  نآ  رگید : یتیاور  هب  .درک  اهر  ربخ  نیا  هدژم  هب  ار  وا  دیـسر ، وا  هب  ترـضح  تداهـش  ربخ  اـت  درک  سبح  ار  وا  نوعلم 

.دروآ لتق  هب  ار  وا  درکن و  لوبق  وا  زا  ار  نخس 

دـشن و رـضاح  زاـمن  هب  بش  نآ  رد  وا  و  درک ، صاـعلا  نب  ورمع  لـتق  هدارا  مهدزون  بش  رد  تفر ، رـصم  هب  نوـچ  رکب  نب  ورمع  و 
هتشک هجراخ  تسا و  ورمع  هکنآ  نامگ  هب  دز  هجراخ  هب  یتبرـض  نوعلم  نآ  سپ  .دنک  زامن  وا  ياج  هب  هک  دوب  هداتـسرف  ار  هجراخ 

.تفای تاجن  ورمع  دش و 

هنوعلم هماطق  تفر و  بابرلا  میت  هلیبق  زا  يدرم  هناخ  هب  يزور  درکن و  راـهظا  یـسک  هب  ار  زار  نآ  دـمآرد ، هفوک  هب  مجلم  نبا  نوچ 
تیاهن رد  هنوعلم  نآ  دوب و  هتـشک  ار  وا  ردارب  ردـپ و  جراوخ  گـنج  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دـید ، هناـخ  نآ  رد  ار 
توعد دوخ  حاـکن  هب  ار  وا  دـیدرگ و  لعتـشم  وا  هنیـس  رد  شتّبحم  شتآ  دـید ، ار  هنوعلم  نآ  مجلم  نبا  نوچ  .دوـب  لاـمج  نسح و 

يارب نوعلم  نآ  تسا ، بلاط  یبأ  نب  یلع  نتـشک  یکزینک و  یمالغ و  تسا و  مهرد  رازه  هس  نم  رهم  هک : تفگ  هنوعلم  نآ  دومن ،
لتق زا  ریغ  هب  مدرک  لوبق  یتفگ  هچنآ  تفگ : تحلصم 
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نم اب  یبای  یئاهر  نتـشک  زا  رگا  شکب ، نادرگ و  لـفاغ  ار  وا  هک : تفگ  هنوعلم  نآ  تسین ، نآ  تردـق  ارم  هک  بلاـط  یبأ  نب  یلع 
.تسایند یناگدنز  زا  رتهب  وت  يارب  زا  ترخآ  باوث  يوش  هتشک  رگا  و  درک ، یهاوخ  شیع 

رگم ما  هدماین  رهـش  نیا  هب  زین  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دراد ، تقفاوم  وا  اب  بهذم  رد  هنوعلم  نآ  هک  تسناد  نوعلم  نآ  نوچ 
نآ سپ  دـنیامن ، تنواعم  رما  نیا  رد  ار  وت  هک  منک  یم  هارمه  وت  اب  ار  یعمج  دوخ  هلیبق  زا  نم  هک : تفگ  هنوعلم  نآ  راک ، نیا  يارب 

یهاوخ یمن  بیبش  يا  تفگ : دید و  ار  هرجب  نب  بیبش  نوعلم  مجلم  نبا  و  دینادرگ ، روای  دوخ  هلیبق  زا  ار  دـلاجم  نب  نادرو  هنوعلم 
ینک يرای  هکنآ  تفگ : تسا ؟ مادک  رما  نآ  هک : تفگ  بیبش  دشاب ؟ وت  ترخآ  ایند و  فرـش  ثعاب  هک  منک  توعد  يرما  هب  ار  وت 

نتشک يا و  هتفرگ  شیپ  گرزب  يراک  مجلم  نبا  يا  تفگ : سپ  دوب ، جراوخ  هلمج  زا  زین  بیبش  بلاط ، یبأ  نب  یلع  نتشک  رب  ارم 
، میروآ یم  لمع  هب  ار  دوخ  بلطم  دـیآ  یم  نوریب  زامن  هب  نوچ  میوش ، یم  ناهنپ  دجـسم  رد  تفگ : مجلم  نبا  تسین ، ناـسآ  یلع 

هماطق دندمآرد و  دجـسم  هب  تمیزع  نیا  هب  نوعلم  هس  نآ  ناضمر  هام  مهدزون  بش  رد  و  درک ، قفّتم  دوخ  اب  زین  ار  نوعلم  نآ  سپ 
ياه هماج  هنوعلم  نآ  دندرب و  رس  هب  وا  همیخ  رد  نیعالم  نآ  بش  نآ  رد  دوب ، فاکتعا  لوغشم  دوب و  هدز  دجـسم  رد  همیخ  هنوعلم 

.داتسرف نوریب  ار  ناشیا  داد و  ناشتسد  هب  اهریشمش  تسب و  ناشیا  ياه  هنیس  رب  ریرح 

زار رتشیپ  و  دنتسشن ، دش  یم  دجسم  لخاد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  يرد  نآ  کیدزن  هب  دندمآ و  نوعلم  هس  نآ  سپ 
و دوب ، هدمآ  دجسم  هب  ناشیا  يرای  هب  دوب و  هدش  قفّتم  رما  نیا  رد  ناشیا  اب  زین  وا  دندوب و  هتفگ  یجراخ  سیق  نب  ثعشا  اب  ار  دوخ 
هک روآرب  ار  دوخ  تجاح  شاب و  دوز  مجلم  نبا  يا  دیوگ : یم  ثعشا  هک  دینـش  هاگان  دوب ، دجـسم  رد  يدع  نب  رجح  بش  نآ  رد 

روعا يا  تفگ : نیعل  ثعـشا  هب  دـیمهف و  ار  ناـشیا  ضرغ  دینـش  ار  نخـس  نیا  رجح  نوچ  .يوش  یم  اوسر  دوش  علاـط  حبـص  نوچ 
رگید هار  زا  ترضح  نآ  ار  اضق  دنک ، ربخ  ار  ترضح  نآ  هک  دیود  ترضح  نآ  هناخ  بناج  هب  و  يراد ؟ یلع  نتـشک  هدارا  نوعلم 

، دوب هتفر 
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«. 1  » دش هتشک  نینمؤملا  ریما  دنیوگ : یم  مدرم  هک  دینش  تشگرب  دجسم  هب  نوچ 

، رصم لها  زا  یهورگ  اب  مدوب  هفوک  عماج  دجـسم  رد  نم  بش  نآ  رد  تفگ : يدزا  دّمحم  نب  هّللا  دبع  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا 
تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هناخ  تمـس  هک  دجـسم  رد  کیدزن  یتعامج  مدید  مدرک ، یم  ایحا  تدابع  هب  بش  نآ  رد 

ار ترـضح  يادص  ات  هالّـصلا ، هالّـصلا  تفگ : داد و  زامن  يادن  ار  مدرم  دش و  دجـسم  لخاد  ترـضح  مدید  هاگان  دنا ، هدـش  عمج 
هرجب نب  بیبش  لّوا  رد  و  یلع ، ای  وت  زا  هن  تسادخ  زا  مکح  تفگ : یم  یـسک  هک  مدینـش  یئادـص  مدـید و  اهریـشمش  قرب  مدـینش 

بارحم کیدزن  هب  ترـضح  نوچ  دوب ، هدروخن  ترـضح  هب  دوب و  هدـمآ  دجـسم  قاط  هب  تبرـض  دوب  هدز  ترـضح  رـس  رب  یتبرض 
شّمع رسپ  تفر و  هناخ  هب  بیبش  نوچ  دنتخیرگ ، نوعلم  هس  نآ  دز و  تبرـض  ترـضح  نآ  رب  مجلم  نبا  دش  زامن  لوغـشم  تفر و 
ریشمش شّمع  رسپ  سپ  یلب ، تفگ  هن  دیوگب  تساوخ  يا ، هتشک  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  وت  هکلب  تفگ : تفای  برطضم  ار  وا 

«. 2  » دروآ ترضح  نآ  تمدخ  هب  تفرگ و  نادمه  هلیبق  زا  يدرم  ار  مجلم  نبا  و  داتسرف ، مّنهج  هب  ار  وا  هتفرگ  ار  وا 

نینمؤملا ریما  ترضح  لتق  دصق  مجلم  نبا  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  دیفم  خیش 
کیدزن ترـضح  نوـچ  .دـمآ  دجـسم  راوـید  هب  رگید  نوـعلم  نآ  تبرـض  و  دوـب ، هدروآ  دوـخ  اـب  ار  يرگید  درک ، ار  مالّـسلا  هیلع 

نب ورمع  هک  دمآ  یتبرض  نآ  ياج  رب  دز ، ترضح  نآ  رس  رب  یتبرض  مجلم  نبا  تفر ، هدجس  هب  دش و  زامن  لوغشم  دمآ و  بارحم 
دجـسم هب  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  دـش ، دـنلب  مدرم  يادـص  نوچ  .دوب  هدز  ترـضح  نآ  رـس  رب  دو  دـبع 

.دندرب هناخ  هب  هتشادرب  ار  دوخ  راوگرزب  ردپ  و  دندرک ، دنب  رد  هتفرگ  ار  مجلم  نبا  دندیود 

نآ سپ  دش ، دنلب  ترضح  نآ  هناخ  زا  نویش  يادص  تسشن و  وا  ياپ  دزن  موثلک  ّما  تسشن و  ترضح  نآ  رس  کیدزن  هب  هبابل  سپ 
ءایبنا تبحص  العا و  قیفر  هک : دومرف  درک و  رظن  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  يوسب  دوشگ و  ار  دوخ  كرابم  ياه  هدید  ترضح 

کی ار  نوعلم  نآ  موش ، هتشک  تبرض  نیا  زا  نم  رگا  اقب ، یب  يایند  زا  ادخ  ناتسود  يارب  تسا  رتهب  ءایصوا  و 
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هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تقو  نیا  رد  دومرف : دمآزاب  شوه  هب  نوچ  دش ، شوهدم  یتعاس  دومرف و  ار  نیا  دینزم ، رتشیب  تبرض 
«. 1  » دوب یهاوخ  ام  دزن  بش  ادرف  هک : دومرف  دنک و  یم  نتفر  فیلکت  ارم  هک  مدید  ار  مّلس  هلآ و 

رد مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  دانسالا  برق  رد 
رب یتبرـض  مجلم  نبا  هاگان  درک ، یم  رادـیب  حبـص  زامن  يارب  ار  مدرم  دـمآ و  دجـسم  هب  هناخ  زا  دیـشچ ، تداهـش  تبرـش  هک  یبش 
هب ار  ترـضح  دـنتفرگ و  ار  نوعلم  نآ  دندیـسر و  مدرم  اـت  تشاد  هاـگن  تفرگ و  ار  نوعلم  نآ  سپ  داـتفارد ، وناز  هب  هک  دز  شرس 

ار وا  دیهدب و  بآ  ماعط و  ار  وا  دینک و  سبح  ار  ریسا  هک : تفگ  ار  مالّسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  ریما  ترـضح  سپ  دندروآ ، هناخ 
رایتخا مورب  ایند  زا  رگا  و  درک ، مهاوخ  وفع  مهاوخ  رگا  درک و  مهاوخ  صاصق  مهاوخ  رگا  منامب  هدنز  نم  رگا  دینک ، تیاعر  وکین 

«. 2  » دیربم ار  وا  ءاضعا  ینیب و  شوگ و  و  دینزن ، وا  هب  تبرض  کی  زا  شیب  دیئامن  وا  نتشک  مزع  رگا  و  تسامش ، اب 

هیلع و هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  باحـصا  نایم  نوچ  تفگ : وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هّللا  دبع  نب  لیعامـسا  زا  ماّرو  عماج  رد  و 
رـس هب  ایرد  لحاس  رد  یتّدـم  و  اه ، هنتف  سرت  زا  مدرک  رایتخا  تبرغ  مدرم  زا  نم  دـش ، هتـشک  نامثع  دیـسر و  فـالتخا  مّلـس  هلآ و 
هتفر باوخ  رد  همه  مدرم  هک  یتقو  رد  مدـمآ  نوریب  یتجاـح  يارب  هناـخ  زا  یبـش  دـنراک ، هچ  رد  مدرم  هک  متـشادن  يربـخ  مدرب و 

راگدرورپ اب  كاندرد  يا  هلان  فیعض و  یئادص  نیزح و  لد  اب  تسا و  هدجـس  رد  ایرد  لحاس  رد  هک  مدید  ار  يدرم  هاگان  دندوب ،
هک مدینش  مداد و  شوگ  وا  نخس  هب  و  دنیبن ، ارم  وا  هک  مداتسیا  يرانک  رد  نم  دیامن ، یم  عّرضت  هثاغتسا و  دنک و  یم  تاجانم  دوخ 

: تفگ یم 

ّیحلا و  لفاغلا ، ریغ  مئادـلا  و  یـش ء ، کلثمک  سیل  يذـلا  عیدـبلا  يدـبلا ء  نیمحارلا ، محرأ  ای  نیّیبنلا ، هفیلخ  ای  هبحـصلا ، نسح  ای 
و دـمحم ، ّیـصو  رـصنت  نأ  کلأسأ  دـمحم ، لّضفم  دـمحم و  رـصان  دـمحم و  هفیلخ  تنأ  نأش ، یف  موی  لک  تنأ  تومی ، يذـلا ال 

.هتمحرب هّفوت  وأ  هرصنب  هیلع  فطعا  دمحم ، دعب  طسقلاب  مئاقلا  و  دمحم ، هفیلخ 

يور رب  تساخرب و  تفگ و  مالس  دناوخ و  دّهشت  تسشن و  تشادرب و  هدجس  زا  رس  سپ 
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تیاده تفگ : دشن و  تفتلم  نم  بناج  هب  .دنک  تمحر  ار  وت  ادخ  وگب  نخـس  نم  اب  هک : مدز  ادص  وا  بقع  زا  نم  دش ، هناور  بآ 
تمحر ار  وت  ادخ  تسیک ؟ هدـننک  تیادـه  وگب  متفگ : دوخ ، نید  رما  زا  نک  لاؤس  وا  زا  ورب  هتـشاذگ  دوخ  رـس  سپ  رد  ار  هدـننک 

دوش حبـص  نوچ  هک  مدـنام  فجن  يارحـص  رد  مدیـسر و  هفوک  هب  یبش  مدـش ، هفوک  هّجوتم  نم  سپ  دّـمحم ، ّیـصو  تفگ : دـنک ،
دش و تاجانم  لوغـشم  یلاعت  قح  اب  داتـسیا  یلت  تشپ  رد  اهنت  دمآ و  يدرم  مدید  تشذگ ، بش  زا  یـساپ  نوچ  .موش  هفوک  لخاد 
اب دـندرک و  متـس  نم  رب  سپ  مدروآ ، اـجب  تّما ، نیا  ناـیم  رد  دوـب  هدرک  رما  ارم  وـت  هدـیزگرب  وـت و  ربـمغیپ  هچنآ  ادـنوادخ  تفگ :

ما و هدـش  گنتلد  ناشیا  زا  نم  دـنداد ، تبـسن  تهافـس  تلاهج و  هب  ارم  سپ  يدوب ، هدرک  رما  ارم  وت  هچناـنچ  مدرک  لاـتق  ناـقفانم 
ارم دوب  هداد  ربخ  تربمغیپ  هچنآ  زا  دنا ، هدیدرگ  نم  نمـشد  ناشیا  ما و  هدیدرگ  ناشیا  نمـشد  نم  دنا ، هدـش  گنتلد  نم  زا  ناشیا 

ار وا  تواقـش  ادـنوادخ  دروآ ، لـمع  هب  ار  نآ  دـیایب و  يدارم  مجلم  نبا  هک  مشک  یم  راـظتنا  هک  تلـصخ  کـی  رگم  تسا  هدـنامن 
.مهاوخ یم  ار  وت  ياقل  تداعس  ما و  هدمآ  گنت  هب  ایند  زا  ادنوادخ  ناسرب ، تداهش  تداعس  هب  ارم  نادرگ و  کیدزن 

؟ تسیک هناخ  نیا  هک : مدیـسرپ  دـش ، دوخ  هناخ  لخاد  ات  مدـمآ  وا  بقع  زا  نم  دـش ، ناور  هفوک  بناج  هب  دـش  غراـف  اـعد  زا  نوچ 
شیپ زا  نم  دمآ ، نوریب  هناخ  زا  ترـضح  نآ  هک  مدید  مدینـش ، زامن  ناذا  دـش  هک  یتقو  كدـنا  بلاط ، یبأ  نب  یلع  هناخ  دـنتفگ :

«. 1  » درک دیهش  ار  ترضح  نآ  مجلم  نبا  هک  مدید  هاگان  دش ، دجسم  لخاد  ات  مدش  هناور 

دندز تبرض  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوچ  تفگ : هتابن  نب  غبصا  هک  دنا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  یسوط  خیـش  دیفم و  خیش 
، میدش عمج  ترـضح  نآ  هناخ  رد  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  یهورگ  اب  هلفغ  نب  دـیوس  ینادـمه و  ثراح  نم و  دـندرب ، هناخ  هب  و 

: تفگ دمآ و  نوریب  هناخ  زا  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  سپ  .میتسیرگ  همه  ام  دش ، دنلب  ترضح  نآ  هناخ  زا  هیرگ  يادص  نوچ 

يادـص رگید  راب  مدـنام ، ترـضح  نآ  هناخ  رد  نم  دـنتفر  تعامج  نآ  دـیدرگرب ، دوخ  ياه  هناـخ  هب  هک  دـیوگ  یم  نینمؤملا  ریما 
زاب متسیرگ ، زین  نم  مدینش و  ترضح  نآ  هناخ  زا  نویش 
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لوسر نب  ای  دنگوس  ادخ  هب  متفگ : دـیدرگرب ، دوخ  ياه  هناخ  هب  هک  متفگن  دومرف : دـمآ و  نوریب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح 
.متـسیرگ رایـسب  تفر ، مناوت  یمن  یئاج  هب  منیبن  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ات  و  درادـن ، راتفر  تّوق  میاپ  دـنک و  یمن  يرای  مناـج  هک  هّللا 

رب ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  مدید  مدـش  لخاد  نوچ  دـیبلط ، هناخ  نوردـنا  هب  ارم  دـمآ و  نوریب  ینامز  كدـنا  زا  دـعب  دـش و  لخاد  سپ 
نانچ تسا  هتفر  شرس  زا  هک  ینوخ  يرایـسب  زا  شکرابم  يور  و  دنا ، هتـسب  شکرابم  رـس  رب  يدرز  هباصع  دنا و  هداد  هیکت  اهـشلاب 

.شکرابم گنر  ای  دوب  رتدرز  شا  هباصع  هک  متسنادن  هک  تسا  هدش  درز 

یم دوخ  ياه  هدید  رب  مدیـسوب و  یم  مداتفا و  شمرتحم  مدـق  رب  مدـش و  بات  یب  مدرک ، هدـهاشم  لاح  نآ  رب  ار  دوخ  يالوم  نوچ 
مناد یم  موش  وت  يادف  تفگ : غبصا  مراد ، شیپ  رد  تشهب  هار  نم  هک  نکم  هیرگ  غبصا  يا  دومرف : ترضح  متسیرگ ، یم  مدیلام و 

«. 1  » میرگ یم  وت  تقرافم  رب  دوخ و  لاح  رب  نم  يور ، یم  تشهب  يوسب  هک 

ترضح نآ  باحصا  دندز ، تبرض  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  ربتعم  ياهدنس  هب  یضر  دّیـس  ینیلک و 
دمح دومرف : سپ  .دیهد  هیکت  ارم  دینک و  هت  ود  نم  يارب  شلاب  دومرف : ترضح  نک ، ّتیـصو  یلع  ای  دنتفگ : دندمآرد و  وا  رود  رب 

یم تداهش  ار و  وا  رما  ما  هدننک  تعباتم  هک  یتلاح  رد  ددنـسپ ، یم  وا  تسوا و  يراوگرزب  روخ  رد  هک  يدمح  هب  ار  ادخ  منک  یم 
دسر یم  شنتخیرگ  رد  سک  ره  ساّنلا  اهّیا  تسا ، هدومن  فصو  نآ  هب  ار  دوخ  هچنانچ  دمص  دحا  دحاو  دنوادخ  یگناگی  هب  مهد 

هچ و  تسا ، گرم  هب  ندیسر  نیع  نتخیرگ  گرم  زا  و  شرّدقم ، لجأ  يوسب  دنـشک  یم  ار  یناج  ره  و  دزیرگ ، یم  نآ  زا  هچنآ  هب 
هتـساوخن یلاعت  قح  هک  تسا  یملع  نآ  راگدرورپ ، ردـق  اضق و  ملع  نونکم  رد  مدومن  رّکفت  راگزور و  ماّیا  رد  مدرک  رّکفت  رایـسب 

.تسا نوزخم  نونکم و  بیغ  ياه  هدرپ  رد  ددرگ و  رهاظ  هک  تسا 

، دینادرگم کیرـش  وا  اب  تدابع  رد  ار  زیچ  چیه  دیرواین و  دوخ  راوگرزب  دـنوادخ  هب  كرـش  هک : تسا  نآ  ار  امـش  نم  ّتیـصو  اّما 
نسح و و  دیرادب ، اپرب  ار  ترـضح  نآ  ّتنـس  ادخ و  باتک  و  دـینکم ، عیاض  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هقیرط  ّتنس و 

قح دوب ، دـیهاوخن  تّمذـم  تمالم و  ّلـحم  دـیدرگن ، قّرفتم  قح  هقیرط  زا  اـت  دـیرادب ، نشور  دـنتیاده  هار  غارچ  ود  هک  ار  نیـسح 
یلاعت
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.تسا هدینادرگ  کبس  نالهاج  رب  ار  فیلکت  تسا و  هدرک  راب  وا  رب  شتقاط  ردق  هب  ار  سک  ره 

امش بحاصم  زورید  نم  .تسرد  تسا  ینید  امش  ّتلم  و  اناد ، تسا  یماما  امـش  ياوشیپ  و  میحر ، تسا  يراگدرورپ  امـش  دنوادخ 
هک مدوب  نانچ  ایند  رد  و  مدوب ، هتـسبن  ایند  هب  یلد  سپ  میامن ، یم  تقرافم  امـش  زا  ادرف  و  امـش ، يارب  زا  متربع  ّلـحم  زورما  مدوب و 
هب دشاب و  هدرک  عمج  وا  دزن  دنچ  یکاشاخ  داب  هکنآ  ای  ددرگب ، وا  رس  زا  يدوز  هب  هیاس  نآ  و  دشاب ، هتسشن  یتخرد  هیاس  رد  یـسک 

.ددرگب وا  رس  زا  هیاس  نآ  يدوز  هب  دشاب و  هدنکفا  یسک  رس  رب  هیاس  يربا  هراپ  هکنآ  ای  دنادرگ ، هدنکارپ  يدوز 

نم زا  يدوز  هب  دوب ، ّقلعتم  العا  ألم  هب  محور  دومن و  یم  ترواجم  امش  اب  يزور  دنچ  مندب  هک  مدوب  يرواجم  امـش  نایم  رد  نم  و 
و دیدید ، یم  وا  زا  هک  یئاهتعاجـش  و  دیدرک ، یم  هدهاشم  وا  زا  هک  اهتکرح  نآ  زا  دعب  نکاس  و  حور ، زا  یلاخ  دید  دیهاوخ  یندب 
هک دیاب  دـیتفرگ ، یم  ارف  وا  زا  هک  ینّابر  بقانم  یهلا و  مولع  و  دیدینـش ، یم  وا  زا  هک  یئاه  هبطخ  نآ  زا  دـعب  دوب  دـهاوخ  شوماخ 
ره زا  ار  امـش  تسا  رت  هدنهددنپ  هک  اریز  نم ، ياضعا  ندنام  راکیب  زا  و  نم ، ياهتکرح  ندـش  نکاس  زا  و  نم ، لاح  زا  دـیریگ  دـنپ 

، ارم ياهروز  دید  دیهاوخ  تمایق  تعجر  رد  رگید ، راب  ار  امش  مرب  یم  راظتنا  هک  یعادو  ار  امـش  منک  یم  عادو  یغیلب ، يوگ  نخس 
.دش دهاوخ  رهاظ  زور  نآ  رد  تسا  ناهنپ  امش  زا  نم  تلزنم  ردق و  زا  هچنآ  ارم و  ياهیگرزب  و 

.درک دیهاوخ  دای  ارم  دنیشن  نم  ياج  هب  يرگید  نوچ  تخانش ، دیهاوخ  ارم  ردق  مورب ، امش  نایم  زا  نم  نوچ 

نم يارب  زا  وفع  دـینک  وفع  رگا  سپ  تسام ، هاگ  هدـعو  یتسین  انف و  مورب  رگا  و  دوب ، مهاوخ  دوخ  نوخ  ّیلو  دوخ  منامب  یقاـب  رگا 
ار امـش  یلاعت  قح  هک  دـیهاوخ  یمن  اـیآ  دـیرذگرد ، مدرم  ياهیدـب  زا  دـینک و  وفع  سپ  تسا ، هنـسح  امـش  يارب  زا  تسا و  تبرق 

تواقـش یتخبدـب و  هب  ار  وا  یناگدـنز  ماّیا  ای  دـشاب ، تّجح  وا  رب  تماـیق  رد  شرمع  هک  یلقع  بحاـص  رب  ترـسح  یهز  دزرماـیب ،
ناشیا رب  گرم  زا  دعب  یلاعت و  قح  تعاطا  زا  ار  ناشیا  ددرگ  یمن  عنام  ایند  تبغر  هک  اهنآ  زا  ار  امش  ار و  ام  ادخ  دنادرگب  دزادنا ،
سپ تسا ، گرم  يوس  هب  ام  تشگزاب  میا و  هدش  هدیرفآ  گرم  يارب  زا  همه  ام  هک  یتسرد  هب  دوش ، یمن  لزان  یتّدش  یباذع و 
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دنچ ره  تسا ، هدز  نم  رب  هک  تبرض  کی  ياج  هب  نزم  رتشیب  وا  رب  تبرض  کی  دومرف : مالّـسلا و  هیلع  نسح  ماما  يوسب  درک  يور 
«. 1  » یتسین راکهانگ  ینزب  ششیب  رگا 

امهیلع مظاک  یسوم  ماما  نسح و  ماما  ترضح  زا  رایسب  قیرط  هب  ناثّدحم  ریاس  یـسوط و  خیـش  دیفم و  خیـش  هیوباب و  نبا  ینیلک و 
تیب لها  نادنزرف و  عیمج  دومن ، ّتیصو  هدارا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  یلاله  سیق  نب  میلس  مالّسلا و 

نآ تماما  رب  صن  و  دینادرگ ، دوخ  هفیلخ  ّیصو و  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  و  درک ، عمج  ار  دوخ  هعیـش  ياه  هدرکرـس  و 
مّلس و هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هرز  حالـس و  ناگتـشذگ و  مولع  ناربمغیپ و  فحـص  یهلا و  ياهباتک  و  دومن ، ترـضح 

ادـخ لوسر  یمارگ ! دـنزرف  يا  دومرف : دومن و  میلـست  ترـضح  نآ  هب  ار  ناربمغیپ  ریاس  تازجعم  راثآ و  ترـضح و  نآ  راثآ  ریاـس 
میاـمن میلـست  وـت  هب  تسا  نم  دزن  هک  هحلـسا  اـهباتک و  منادرگ و  دوـخ  ّیـصو  ار  وـت  هک  درک  رما  ارم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یّلص 

درک رما  و  دومن ، نم  میلست  ار  دوخ  هحلسا  اهباتک و  دینادرگ و  دوخ  ّیصو  ارم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هچنانچ 
ور سپ  .یئامن  میلـست  وا  هب  ار  اهنیا  ینادرگ و  دوخ  ّیـصو  ار  نیـسح  تردارب  دوش ، وت  تاـفو  تقو  نوچ  هک  منک  رما  ار  وت  هک  ارم 
وت تداهـش  تقو  نوچ  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ار  وت  درک  رما  دومرف : مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  يوسب  درک 

امهیلع نیسحلا  نب  ّیلع  بناج  هب  ور  سپ  یئامن ، میلـست  وا  هب  ار  اهنیا  ینادرگ و  دوخ  ّیـصو  ار  نیـسحلا  نب  ّیلع  دوخ  دنزرف  دوش ،
نب دّمحم  دوخ  رسپ  دوخ ، تافو  تقو  رد  هک  تسا  هدومرف  ار  وت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : دینادرگ و  مالّـسلا 

زا مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  بناج  زا  یبایرد  ار  وا  نوچ  یئامن ، میلست  وا  هب  ار  اهنیا  ینادرگ و  دوخ  ّیـصو  ار  یلع 
.ناسرب مالس  ار  وا  نم  بناج 

و نم ، زا  دـعب  تفالخ  تماـما و  بحاـص  یئوت  یمارگ ! دـنزرف  يا  دومرف : مالّـسلا و  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  يوسب  درک  ور  سپ 
ّتیـصو سیونب  دومرف : سپ  شکب ، ار  وا  تبرـض  کی  هب  یهاوخ  رگا  نک و  وفع  وا  زا  یهاوخ  رگا  تسوت ، اـب  نم  هدنـشک  راـیتخا 

: ارم

ّتینادحو هب  مهد  یم  یهاوگ  هک  دنک  یم  ّتیصو  تسا ، بلاط  یبأ  نب  یلع  همانتّیصو  نیا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
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وا هک  تسا ، ادخ  لوسر  هدنب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هک  مهد  یم  یهاوگ  و  تسین ، یکیرـش  ار  وا  هکنآ  یلاعت و  قح 
نم و زامن  هک  دینادب  سپ  ناکرـشم ، دنهاوخن  دنچ  ره  اهنید  همه  رب  ار  وا  دـنادرگ  بلاغ  ات  تسا  هداتـسرف  قح  نید  تیادـه و  اب  ار 
و منادرگ ، یمن  کیرـش  وا  اب  ار  یـسک  و  تسا ، نایملاع  راگدرورپ  يارب  زا  همه  نم  ندرم  نم و  یناگدنز  نم و  تدابع  نم و  ّجح 

.مناناملسم هلمج  زا  نم  و  ما ، هدش  رومأم  نیا  هب 

يراکزیهرپ يوقت و  هب  دسرب  وا  هب  نم  همان  نیا  هک  ره  ار و  دوخ  نادنزرف  تیب و  لها  عیمج  نسح و  يا  ار  وت  منک  یم  ّتیصو  سپ 
لها ادخ و  باتک  هک  ادخ  نامـسیر  رد  دینز  رد  گنچ  و  مالـسا ، نید  اب  رگم  دیریمن  هک  تسامـش  راگدرورپ  هک  نایملاع  دـنوادخ 

هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  ما  هدینش  هک  یتسرد  هب  دیوشم ، هدنکارپ  دیشاب و  عمتجم  قح  قیرط  رب  همه  و  تسادخ ، لوسر  تیب 
ار نید  مدرم  نایم  رد  ندرک  داسف  هک  یتسرد  هب  هزور ، زامن و  زا  تسا  رتهب  مدرم  نایم  رد  ندرک  حالصا  هک : دومرف  یم  مّلس  هلآ و 

.میظعلا ّیلعلا  هّللاب  ّالا  هّوق  لوح و ال  ال  تسا ، قلخ  هدننک  كاله  دنادرگ و  یم  لیاز 

دای هب  ار  ادخ  و  دنادرگ ، ناسآ  امـش  رب  ار  تمایق  باسح  یلاعت  قح  ات  ناشیا  هب  تبـسن  دـینک  ناسحا  ار و  دوخ  ناشیوخ  دـینک  رظن 
یّلـص ادخ  لوسر  زا  مدینـش  هک  یتسرد  هب  امـش ، روضح  رد  دندرگن  عیاض  دنتفین و  یگنـسرگ  هب  ناشیا  هک  نامیتی  باب  رد  دیروآ 

: هک مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

يارب هچناـنچ  دـنادرگ ، بجاو  وا  يارب  زا  ار  تشهب  یلاـعت  قح  دوش ، ینغتـسم  اـت  دـنادرگ  لـخاد  دوـخ  لاـیع  رد  ار  یمیتـی  هک  ره 
رد دریگن  یـشیپ  امـش  رب  یـسک  نآرق و  باب  رد  دیروآ  دای  هب  ار  ادـخ  .تسا و  هدـینادرگ  بجاو  ار  مّنهج  میـسن  میتی  لام  هدـنروخ 

ردق نآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  یتسردب  دوخ ، ناگیاسمه  ّقح  رد  دیروآ  دای  هب  ار  ادخ  و  نآ ، هب  ندرک  لمع 
.دومرف دهاوخ  رّرقم  ناشیا  يارب  زا  یثاریم  میدرک  نامگ  هک  درک  ّتیصو  ار  ام  ناگیاسمه  باب  رد 

هناخ ّجح  دینک  كرت  رگا  هک  اریز  دیتسه ، ات  دشابن  یلاخ  امـش  زا  زگره  هک  دوخ  راگدرورپ  هناخ  باب  رد  دـیروآ  دای  هب  ار  ادـخ  و 
ار هّللا  تیب  نایجاح  دنهد  یم  هک  یباوث  رتمک  و  دش ، دهاوخ  لزان  امـش  رب  ادخ  باذـع  يدوز  هب  تفای و  دـیهاوخن  تلهم  ار ، هبعک 

نآ
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نید نوتـس  تساـهلمع و  نیرتـهب  نآ  هک  زاـمن  باـب  رد  دـیروآ  داـی  هب  ار  ادـخ  .دزرمآ و  یم  ار  ناـشیا  هتـشذگ  ناـهانگ  هک  تسا 
باب رد  دیروآ  دای  هب  ار  ادخ  و  دناشن ، یم  ورف  ار  امـش  راگدرورپ  بضغ  نآ  هک  تاکز  باب  رد  دـیروآ  دای  هب  ار  ادـخ  و  تسامش ،

ار ناشیا  نیکاسم ، ارقف و  باب  رد  دـیروآ  دای  هب  ار  ادـخ  و  مّنهج ، شتآ  زا  ار  امـش  تسا  يرپس  نآ  هک  ناـضمر  كراـبم  هاـم  هزور 
.دوخ شاعم  رد  دوخ  اب  دینک  کیرش 

ناوت یمن  داهج  هک  دـینادب  دوخ ، ياهنابز  دوخ و  ياهناج  دوخ و  ياهلام  هب  ادـخ  هار  رد  ندرک  داهج  رد  دـیروآ  داـی  هب  ار  ادـخ  و 
هتفای تیاده  وا  تیاده  هب  دشاب و  وا  هدننک  تعاطا  هک  یـسک  ای  دشاب  تیاده  هار  ياوشیپ  هک  یماما  ددم  هب  رگم  ادـخ  هار  رد  درک 

عفد هک  دیـشاب  رداق  هکنآ  لاح  امـش و  روضح  رد  دننکن  ناشیا  رب  متـس  هک  امـش  ربمغیپ  هّیرذ  باب  رد  دیروآ  دای  هب  ار  ادخ  .دشاب و 
دـنا و هدرکن  ادـخ  نید  رد  یتعدـب  هک  ار  اهنآ  دـیئامن  تیاعر  ربمغیپ و  باحـصا  باـب  رد  دیـسرتب  ادـخ  زا  و  دـینک ، ناـشیا  زا  ملظ 
زا هورگ  نیا  ّقح  رد  دومن  ّتیـصو  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  یتسرد  هب  دنا ، هدادن  هانپ  ار  یتعدـب  بحاص 

يرای دهد و  هانپ  ار  یتعدب  بحاص  هک  ار  یـسک  هباحـص و  ریغ  هباحـص و  زا  دنک  یتعدـب  هک  ار  یـسک  درک  تنعل  و  دوخ ، هباحص 
هب مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  امـش  ربمغیپ  هک  يزیچ  رخآ  هک  یتسرد  هب  دوخ ، نازینک  نامالغ و  نانز و  زا  دیـسرتب  ادخ  زا  و  دنک ،

.امش نازینک  نامالغ و  امش و  نانز  فیعض : ود  ّقح  رد  ار  امش  منک  یم  ّتیصو  هک  دوب  نیا  دومن  مّلکت  نآ 

ره امش  زا  دنک  تیافک  یلاعت  قح  ناگدننک ، تمالم  تمالم  زا  دیـسرتم  ادخ  هار  رد  و  دینک ، تیاعر  ار  زامن  دومرف : هبترم  هس  سپ 
، تسا هدومن  رما  ار  امش  نآرق  رد  یلاعت  قح  هچنانچ  دیئوگب  کین  نخس  مدرم  اب  و  امش ، رب  دنک  متس  امـش و  هب  دناسر  ّتیذا  ار  هک 

دینک اعد  نوچ  دنادرگ ، یم  یلاو  امـش  رب  ار  امـش  نادب  ادـخ  دـینک  كرت  رگا  هک  ار  اهیدـب  زا  یهن  اهیکین و  هب  رما  دـینکم  كرت  و 
.دوش یمن  باجتسم  امش  ياعد 

يدـب ندرک و  يرود  زا  دـیزیهرپب  راهنز  و  رگیدـکی ، اب  یناـبرهم  ندرک و  شـشخب  ندرک و  یکین  هب  نم  نادـنزرف  يا  داـب  امـش  رب 
و ملظ ، هانگ و  رب  ار  رگیدکی  دینکم  تنواعم  و  يوقت ، یکین و  رب  ار  رگیدکی  دینک  تنواعم  و  رگیدکی ، زا  ندـش  هدـنکارپ  ندرک و 

زا
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ربمغیپ تمرح  امـش  نایم  رد  دنک  ظفح  و  تیب ، لها  يا  ار  امـش  دیامن  ظفح  ادخ  تسا ، دیدش  وا  باقع  هک  دـیزیهرپب  یهلا  باذـع 
.داب امش  رب  یهلا  تاکرب  تمحر و  مالس و  ار ، امش  مراپس  یم  ادخ  هب  ار ، امش 

رد هعمج  بش  رد  ناضمر  كرابم  هام  مّوس  تسیب و  بش  رد  دـش  لـصاو  یهلا  تمحر  هب  اـت  تفگ  یم  هّللا  اـّلا  هلا  ـال  هتـسویپ  سپ 
«. 1  » دوب هدیسر  ترضح  نآ  هب  تبرض  مکی  تسیب و  بش  رد  و  ترجه ، ملهچ  لاس 

نآ تداهـش  خیرات  رد  ار  هّماع  و  تسا ، هّماع  لاوقا  زا  یـضعب  قفاوم  و  تسا ، هعیـش  نایم  روهـشم  فالخ  خیرات  نیا  دـیوگ : ّفلؤم 
.درادن هدیاف  اهنآ  رکذ  هک  تسه  زین  رگید  یلاوقا  ترضح 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنا  هدرک  تیاور  نینچ  ار  ترضح  نآ  ّتیصو  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  زا  یسوط  خیش  دیفم و  خیش 
: درک ّتیصو  ار  ام  نینچ  دیسر ، مردپ  تافو  ماگنه  نوچ 

مع و رسپ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دّمحم  ردارب  بلاط  یبأ  نب  یلع  نآ  هب  دنک  یم  ّتیـصو  هک  تسا  يزیچ  نیا 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هکنآ  هب  هّللا و  ّالا  هلا  هملک ال  هب  مهد  یم  تداهش  هک  تسا  نآ  نم  ّتیصو  لّوا  ترـضح ، نآ  بحاصم 
ادخ هک  مهد  یم  یهاوگ  تسا ، هدیدنسپ  دوخ  یئاناد  هب  ار  وا  هدیزگرب و  دوخ  ملع  هب  ار  وا  تسوا ، هدیزگرب  ادخ و  لوسر  مّلـس  و 
ياه هنیـس  رد  هچنآ  هب  تسا  ملاع  و  ناشیا ، ياهملع  زا  ار  مدرم  درک  دهاوخ  لاؤس  و  دنیاهربق ، رد  هک  ار  یئاهنآ  درک  دهاوخ  هدـنز 

ّتیصو هچنآ  هب  ار  وت  منک  یم  ّتیصو  نم ، يارب  یتسه  ّیـصو  وکین  وت  نسح و  يا  منک  یم  ّتیـصو  ار  وت  سپ  .تسا  ناهنپ  ناشیا 
سپ دنیامنن ، تقفاوم  وت  اب  نم  باحـصا  دنزرف  يا  مورب  ایند  زا  نم  نوچ  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ارم  تسا  هدرک 

.هدم رارق  دوخ  گرزب  دوصقم  ار  ایند  نک و  هیرگ  دوخ  ناهانگ  رب  شاب و  دوخ  هناخ  مزالم 

وت رب  هچ  ره  و  شتقو ، رد  یناسرب  نآ  لها  هب  ار  تاکز  و  يروآ ، اجب  تلیضف  تقو  رد  ار  زامن  هک  دنزرف  يا  ار  وت  منک  یم  ّتیصو 
ناگیاسمه اب  و  بضغ ، يدونـشخ و  تلاح  رد  یئامن  تلادـع  و  یـشاب ، ور  هنایم  اهراک  رد  و  یـشاب ، شوماخ  نآ  دزن  دـشاب  هبتـشم 

وکین دوخ 
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تسود ار  نانیکـسم  و  ینک ، شزاون  ار  ناشیوخ  و  یئامن ، مّحرت  الب  تّقـشم و  بابرا  رب  و  يراد ، یمارگ  ار  نامهم  و  ینک ، كولس 
و ینک ، هاتوک  ار  دوخ  ياهوزرآ  و  تساه ، تدابع  نیرتهب  هک  قلخ  ادـخ و  دزن  ینک  ینتورف  و  یئامن ، ینیـشنمه  ناشیا  اـب  يراد و 

یئالب ياهریت  هناشن  یگرم و  ورگ  وت  هک  اریز  نک ، رد  هب  لد  زا  ار  نآ  شهاوخ  ار و  ایند  نک  كرت  و  یشاب ، گرم  دای  رد  هتـسویپ 
.یئاهیرامیب هداتفا  و 

زا شیپ  رادرک  راتفگ و  رد  نتفرگ  یشیپ  زا  منک  یم  یهن  ار  وت  و  راکشآ ، ناهنپ و  رد  راّبج  دنوادخ  سرت  هب  منک  یم  ّتیصو  ار  وت 
دهد ور  ار  وت  نوچ  زادـنیم ، ریخأت  هب  نآ و  هب  نک  ادـتبا  دـهد  ور  ترخآ  روما  زا  يرما  ار  وت  رگا  نآ ، تبقاع  رد  یئامن  لّمأت  هکنآ 

هک یئاهاج  زا  نک  رذـح  هک  راهنز  تسا ، نآ  رد  وت  حالـص  دـشر و  هک  دوش  مولعم  وت  رب  ات  امن  ّینأت  رما  نآ  رد  اـیند  روما  زا  يرما 
دوخ نیشنمه  دهد  یم  بیرف  دب  نیشنمه  هک  یتسرد  هب  دنرب ، یم  سلجم  نآ  لها  هب  دب  نامگ  هک  یسلجم  زا  تسا و  تمهت  ّلحم 

.ار

اهیدب زا  شاب و  هدننکرما  اه  یکین  هب  و  شاب ، هدننکرجز  ار  دوخ  هزره  شحف و  زا  و  ادخ ، يارب  زا  شاب  نک  راک  هتسویپ  دنزرف ! يا 
ارادم ناقـساف  اب  و  راد ، تسود  ناشیا  حالـص  يارب  ار  ناحلاص  و  نک ، يردارب  ادـخ  ياضر  يارب  زا  ناردارب  اب  و  شاب ، هدـننک  یهن 

رب راهنز  یشابن ، ناشیا  لثم  هکنآ  ات  نک  هرانک  ناشیا  لامعا  زا  راد و  نمـشد  لد  هب  ار  ناقـساف  و  دنناسرن ، وت  نید  هب  ررـض  هک  نک 
.نکم هعزانم  درادن  یملع  لقع و  هک  یسک  اب  ار و  هلداجم  نک  كرت  و  نیشنم ، اههار  رس 

رد داب  وت  رب  و  شاب ، ور  هناـیم  زین  دوخ  تداـبع  رد  يریگن ، گـنت  ینکن و  فارـسا  هک  شاـب  ور  هناـیم  دوخ  تشیعم  رد  دـنزرف ! يا 
، یشاب تمالس  هب  نابز  ياهالب  زا  ات  شاب  یشوماخ  مزالم  و  یشاب ، هتشاد  نآ  تقاط  یئامن و  تموادم  نآ  رب  هک  یتدابع  هب  تدابع 

لاح همه  رد  يدرگ ، اناد  ات  تاریخ  نتفرگ  دای  رد  نک  یعـس  و  یبای ، تمینغ  اـت  تسرفب  هحلاـص  لاـمعا  ترخآ  هب  دوخ  يارب  زا  و 
چیه زا  و  نک ، میظعت  ار  ناـشیا  ناریپ  ناـگرزب و  نـک و  مـحر  ار  نادرخ  دوـخ  لـها  زا  و  شاـب ، لـالجلا  وذ  دـنوادخ  رکذ  لوغـشم 

ندب تاکز  نآ  هک  نتشاد  هزور  هب  داب  وت  رب  ینک ، قّدصت  ندروخ  زا  شیپ  ار  نآ  زا  يردق  ات  روخم  یماعط 
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وت رب  و  نک ، بانتجا  دوخ  نمشد  ّرـش  زا  شاب و  رذح  رد  دوخ  سفن  اب  هتـسویپ  مّنهج ، شتآ  زا  دوخ  لها  يارب  تسا  يرپس  تسا و 
تحیصن و رد  دنزرف  يا  .تسا  نم  ياهتّیصو  اهنیا  .نکب  رایـسب  ادخ  هاگرد  رد  اعد  و  دوش ، یم  نآ  رد  ادخ  دای  هک  یـسلاجم  هب  داب 

.وت زا  تسا  نم  یئادج  ماگنه  کنیا  مدرکن ، ریصقت  وت  یهاوخریخ 

یم تسوت و  ردـپ  دـنزرف  تسوت و  تفج  وا  هک  یتـسرد  هب  ینک ، كولـس  وکین  دّـمحم  دوخ  ردارب  اـب  هک  منک  یم  ّتیـصو  ار  وت  و 
ّتیـصو هب  جایتحا  وا  باب  رد  ار  وت  و  تسا ، ردـپ  ردام و  کی  زا  وت  اب  سپ  نیـسح  تردارب  اّما  مراد ؛ یم  تسود  ار  وا  نم  هک  یناد 

امش زا  ار  ناملاظ  نایغاط و  ّرش  دروآ و  حالصا  هب  ار  امـش  لاوحا  هک  میامن  یم  لاؤس  وا  زا  امـش ، رب  تسا  نم  هفیلخ  ادخ  و  تسین ،
«. 1  » میظع ّیلع  دنوادخ  هب  رگم  تسین  یتّوق  یلوح و  و  امش ، حرف  هب  دوش  لزان  ادخ  رما  ات  دیئامن  ربص  دنادرگ ، رود 

دومرف دوخ  تداهش  یلاوح  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک : دنا  هدرک  تیاور  هّماع  هّصاخ و  ناثّدحم  ریاس  دیفم و  خیش 
دیسر نم  هب  تّما  نیا  زا  ار  هچنآ  مدرک  تیاکش  ترضح  نآ  هب  ار و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مدید  باوخ  رد  هک :

: دومرف ترضح  متسیرگ ؛ متس ، ملظ و  زا 

هب ار  ناشیا  ياهرـس  دندوب ، هدیـشک  ریجنز  رد  هک  مدـید  ار  سک  ود  مدرک  رظن  نوچ  دوخ ، بناج  هب  نک  رظن  نکم و  هیرگ  یلع  ای 
ساسا و  «، 2  » دندوب رمع  رکب و  وبأ  سک  ود  نآ  هک  تسا  مولعم  دروخ ، تبرـض  ترـضح  نآ  رگید  زور  سپ  دندیبوک ، یم  گنس 

.دنتشاذگ ناشیا  تلاسر  تیب  لها  رب  ار  روج  ملظ و 

ترضح نآ  زا  يزور  تفگ : دوب ، مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  راکتمدخ  هک  یـسوم  ّما  زا  دنا  هدرک  تیاور  رگید  دنـس  هب  و 
: هک دروآرب  دایرف  موثلک  ّما  دوب ، مهاوخ  امـش  اب  نیا  زا  دعب  نم  ینامز  كدنا  رتخد  يا  تفگ : یم  موثلک  ّما  دوخ  رتخد  اب  هک  مدینش 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  بشما  دومرف : ترـضح  یهد ، یم  ام  هب  هک  تسا  رثا  تشحو  ربخ  هچ  نیا  راوگرزب  ردپ  يا 

وت رب  یلع  ای  تفگ : یم  درک و  یم  كاپ  نم  يور  زا  رابغ  دوخ  كرابم  تسد  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  مّلس 
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.دروخ تبرض  ترضح  نآ  نآ  زا  دعب  زور  هس  و  يدروآ ، ياج  هب  دوب  وت  رب  هچنآ  تسین  یکاب 

لوسر ترـضح  تقو  نیا  رد  نکم ، هیرگ  دـنزرف  يا  دومرف : ترـضح  دروآرب ، دایرف  موثلک  ّما  دـندروآ ، هناـخ  هب  ار  ترـضح  نوچ 
هچنآ هک  ام  دزن  هب  ایب  دوز  یلع  ای  هک : دیوگ  یم  نم  يوسب  دنک  یم  هراشا  دوخ  تسد  هب  منیب و  یم  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

«. 1  » تسا رتهب  وت  يارب  زا  تسام  دزن 

هتسشن تقو  نیا  رد  دومرف : دندز  تبرض  ار  ترضح  نآ  شحبـص  هک  یبش  نآ  رحـس  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  نیّدلا  یـضر  دّیس 
ترضح تّما ، نیا  روج  زا  مدرک  تیاکش  ترضح  نآ  هب  دش ، رضاح  نم  دزن  تلاسر  ترضح  هک  مدید  دوبر ، رد  باوخ  ارم  مدوب ،

: دومرف

نابحاصم ار  ناشیا  نم  ضوع  هب  و  دـنک ، اطع  نم  هب  نابحاصم  ناشیا  زا  رتوکین  ناشیا  ضوع  هب  ادـخ  متفگ : ناـشیا ، رب  نک  نیرفن 
«. 2  » دهدب دب 

رد متفر  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تمدخ  هب  تفگ : وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  رمع  نب  بیبح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
وت تحارج  نینمؤملا  ریما  ای  متفگ : نم  دوشگ ، ار  دوخ  رـس  تحارج  سپ  دومن ، تقرافم  ایند  زا  ضرم  نآ  زا  ترـضح  هک  یـضرم 

امـش زا  تعاـس  نیا  رد  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  بیبح  يا  هک : دومرف  ترـضح  تسین ، یکاـب  تحارج  نیا  زا  وت  رب  تسین و  يزیچ 
یلع دوب ، هتـسشن  ترـضح  کیدزن  دـش ، نایرگ  ترـضح  رتخد  موثلک  ّما  مداتفارد و  هیرگ  هب  نم  تفگ : بیبح  منک ، یم  تقراـفم 

؟ رتخد يا  ینک  یم  هیرگ  ارچ  دومرف : مالّسلا  هیلع 

رتـخد يا  دومرف : ترـضح  یئاـمن ، یم  تقراـفم  اـم  زا  تعاـس  نیا  رد  یهد  یم  ربـخ  ار  اـم  وت  منکن ؟ هیرگ  نوچ  تفگ : موـثلک  ّما 
.درک یهاوخن  هیرگ  هنیآره  دنیب  یم  وت  ردپ  هچنآ  ینیبب  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  نکم  هیرگ  یمارگ 

اهنامـسآ و هکئـالم  منیب  یم  بیبـح  يا  دوـمرف : ترـضح  نینمؤـملا ؟ ریما  اـی  ینیب  یم  هچ  مدیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  تفگ : بیبـح 
هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مردارب  کنیا  دننک ، تاقالم  ارم  هک  دنشک  یم  نم  راظتنا  دنا و  هداتسیا  رگیدکی  یپ  زا  هک  ار  ناربمغیپ 
: تفگ بیبح  یتسه ، نآ  رد  هک  تسا  نآ  زا  هب  يراد ، شیپ  رد  هچنآ  هک  ام  دزن  ایب  دـیوگ : یم  تسا  هتـسشن  نم  دزن  هب  مّلـس  هلآ و 

ءایصوا ءایبنا و  حاورا  هب  وا  سّدقم  حور  هک  مدوب  هتفرن  نوریب  ترضح  نآ  شیپ  زا  زونه  نم 
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«. 1  » دیدرگ قحلم 

بـش نآ  حبـص  رد  هک  یبش  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  بوشآ و  رهـش  نبا  دیفم و  خیش 
موثلک ّما  دومن ، یم  لاغتـشا  یلاعت  قح  تدابع  هب  دوب و  رادـیب  بش  نآ  مامت  رد  دـماین و  دجـسم  هب  بش  زاـمن  يارب  دروخ ، تبرض 

سپ دش ، مهاوخ  دیهش  بش  نیا  حبـص  رد  مالّـسلا : هیلع  یلع  تسیچ ؟ بش  نیا  رد  وت  بارطـضا  يرادیب و  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ :
یلع درازگ ، زامن  مدرم  اب  ات  وگب  ار  يرگید  بشما  ردپ  يا  تفگ : موثلک  ّما  داد ، رد  زامن  يادن  دمآ و  ترضح  نّذؤم  تقو  نیا  رد 

.تخیرگ ناوت  یمن  یهلا  ياضق  زا  دومرف : مالّسلا  هیلع 

زا غورد  ما و  هتفگن  غورد  زگره  دومرف : یم  درک  یم  رظن  نامسآ  فارطا  هب  دمآ  یم  نوریب  بش  نآ  مامت  رد  هک : دنا  هدرک  تیاور 
تسیرگ و دینش ، حبص  يادن  نوچ  .هداد  تداهش  هدعو  ارم  هک  تسا  یبش  نیا  ما ، هدینشن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
زا نکم  عزج  و  دیـسر ، دـهاوخ  وت  هب  هّتبلا  گرم  هک  دـنبب  مکحم  گرم  يارب  ار  دوخ  رمک  دوب : نیا  شنومـضم  هک  دـناوخ  يرعش 

.دیآرد وت  يداو  هب  نوچ  گرم 

هک دنتساوخ  نوچ  دندرک ؛ یم  دایرف  دنتفرگ و  ترضح  نآ  رب  هار  رـس  دندوب ، هناخ  نآ  رد  دنچ  یباغرم  دمآ ، هناخ  نحـص  هب  نوچ 
هحون نم  رب  ناشیا  زا  دـعب  و  نم ، رب  دـنناگدننکدایرف  ناشیا  هک  ار  ناـشیا  دـیراذگب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  دـننک ، رود  ار  ناـشیا 

«. 2  » درک دنهاوخ  هحون  ناگدننک 

: هک دیسرپ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  مهج  نب  نسح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  ینیلک 

دش دیهش  عضوم  نآ  رد  هک  یعضوم  ار و  دوخ  تداهش  بش  تخانش و  یم  ار  دوخ  لتاق  هاگره  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح 
: دومرف دندرک  دایرف  ترضح  يور  رب  نایباغرم  نوچ  تسناد ، یم 

زامن هناخ  رد  بشما  هک : تفگ  ترـضح  نآ  هب  موثلک  ّما  و  دوب ، دـنهاوخ  ناگدـننک  هحون  ناشیا  یپ  زا  هک  دـنناگدننکدایرف  ناشیا 
اب حالس  هبرح و  یب  دمآ  یم  نوریب  هناخ  زا  رایسب  بش  نآ  رد  و  درکن ، لوبق  ترضح  دنک ، زامن  مدرم  اب  يرگید  هک  نک  رما  نک و 

تافو دومرف : ترضح  لاح ؟ نیا  دوب  هنوگچ  ایآ  درک ، دهاوخ  دیهش  بش  نآ  رد  ار  وا  مجلم  نبا  هک  تسناد  یم  هکنآ 
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«. 1  » دش یم  يراج  هّتبلا  ادخ  ریدقت  و  دوب ، هدش  رّدقم  بش  نآ  رد  بانج  نآ 

فیلاکت دننام  ءایـصوا  ءایبنا و  فیلاکت  و  تسا ، شزغل  بجوم  اهنیا  رد  رّکفت  و  تسا ، ردق  اضق و  رارـسا  زا  اهنیا  هک : دـیوگ  ّفلؤم 
میلست و ماقم  رد  تسا ، تمکح  حالـص و  نیع  تعیرـش و  قفاوم  دننک  یم  ناشیا  هچنآ  هک  تسناد  دیاب  یم  اًلمجم  تسین ، نارگید 

.دوب دیاب  یم  دایقنا 

ریما ترـضح  راـطفا  يارب  ناـضمر  كراـبم  هاـم  مهدزون  بش  رد  تفگ : موثلک  ّما  هک  دـنا  هدرک  تیاور  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد 
کمن و  مدروآ ، ترـضح  نآ  دزن  ریـش  زا  يا  هساک  و  دوب ، نآ  رد  وج  ناـن  صرق  ود  متـشاذگ ، وا  دزن  یقبط  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

نم يارب  شروخ  نان  ود  رتخد ! يا  دومرف : تسیرگ و  درک  رظن  ماعط  نآ  هب  دش ، غراف  زامن  زا  ترـضح  نوچ  .مدرک  رـضاح  هدیباس 
یم مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دوخ  ّمع  رـسپ  ردارب و  تعباتم  نم  هک  یناد  یمن  رگم  يا ؟ هدرک  رـضاح  قبط  کی  رد 

.دندرکن رضاح  وا  يارب  زا  ماعط  ود  تفر  ایند  زا  ات  منک ،

يا تسا ، رتشیب  یلاعت  قح  دزن  تمایق  زور  رد  وا  نداتـسیا  ایند ، رد  تسوکین  وا  شـشوپ  یندـیماشآ و  یندروخ و  هک  ره  رتخد ! يا 
هک مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نم  بیبح  ارم  داد  ربـخ  .باذـع و  وا  مارح  رد  تسا و  باـسح  اـیند  لـالح  رد  رتـخد 

مامت یهاوخ  رگا  هک : دیامرف  یم  دناسر و  یم  مالـس  ار  وت  دنوادخ  دّـمحم  ای  تفگ : دروآ و  ار  نیمز  ياهدـیلک  وا  يارب  زا  لیئربج 
وت ترخآ  باوث  زا  تسا و  نیمز  ياـهجنگ  دـیلک  هک  ار  اـهنیا  ریگب  مزادـنا ، یم  هار  هب  منک و  یم  ـالط  وت  يارب  ار  هماـهت  ياـههوک 

؟ دوب دهاوخ  هچ  نآ  زا  دعب  دومرف : ترضح  دوش ، یمن  مک  يزیچ 

، ریس زور  کی  مشاب و  هنـسرگ  يزور  هک  ارم  راذگب  تسین ، جایتحا  ایند  هب  ارم  تسا ، نینچ  هاگره  دومرف : بانج  نآ  گرم ، تفگ :
میوـگ دـمح  مشاـب  ریـس  هک  يزور  رد  و  منک ، لاؤـس  وا  زا  ار و  دوـخ  راـگدرورپ  منک  اـعد  مشاـب  هنـسرگ  هـک  يزور  رد  هـکنآ  اـت 

هناخ تسا و  بیرف  هناـخ  اـیند  نیا  رتخد  يا  دومرف : .دّـمحم  يا  يا  هتفاـی  يزیچ  ره  قیفوت  تفگ : لـیئربج  سپ  ار ، دوخ  راـگدرورپ 
.دسر یم  وا  هب  دتسرف  یم  شیپ  ترخآ  هب  يزیچ  هک  ره  تسا ، يراوخ  ّتلذم و 

سپ يرادرب ، ار  اهشروخ  نان  زا  یکی  ات  يزیچ  مروخ  یمن  هک  دنگوس  ادخ  هب  رتخد ! يا 
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، دش زامن  هّجوتم  تساخرب و  سپ  دروآ ، ياجب  یلاعت  قح  يانث  دمح و  دومن و  لوانت  کمن  اب  وج  نان  زا  یکدنا  و  متشادرب ، ار  ریش 
، دش یم  لخاد  تفر و  یم  نوریب  هناخ  زا  رایسب  دومن ، یم  یلاعت  قح  يوسب  لاهتبا  عّرضت و  دوب و  دوجس  عوکر و  لوغـشم  هتـسویپ 

.دومن توـالت  رخآ  اـت  ار  سی  هروس  سپ  تسیرگ ، یم  درک و  یم  عّرـضت  دومن و  یم  بارطـضا  درک و  یم  رظن  نامـسآ  فارطا  هب 
ارم هد  تکرب  ادنوادخ  تفگ : داتـسیا و  اپ  رب  دیـشک و  دوخ  كرابم  يور  رب  ار  دوخ  هماج  هدش  رادیب  ناسرت  هدـیباوخ  یکدـنا  سپ 

.تفگ رایسب  میظعلا  ّیلعلا  هّللاب  ّالا  هّوق  لوح و ال  هملک ال  و  دوخ ، ياقل  رد 

رادـیب باوخ  زا  ناسرت  زاب  دوبر ، باوخ  ار  ترـضح  نآ  هک  دوب  هتـسشن  بیقعت  رد  و  تشذـگ ، بش  زا  يرایـسب  ات  درک  زاـمن  سپ 
امش يارب  مدید و  كانلوه  یباوخ  بش  نیا  رد  تفر ، مهاوخ  امش  نایم  زا  هام  نیا  رد  دومرف : دیبلط و  ار  دوخ  نادنزرف  نانز و  دش ،
نیا رد  نسحلا  وبا  يا  دومرف : یم  مدـید  باوخ  رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  تعاس  نیا  رد  منک ، یم  لـقن 

رایسب نم  و  درک ، دهاوخ  باضخ  ترس  نوخ  زا  ار  وت  هیحل  تّما و  نیرت  یقـش  دمآ  دهاوخ  وت  دزن  و  دمآ ، یهاوخ  ام  دزن  هب  يدوز 
تسا رت  یقاب  تسا و  رتهب  تسام  دزن  هچنآ  هک  ام  دزن  ایب  دوز  دمآ ، یهاوخ  ام  دزن  هب  هام  نیا  رخآ  ههد  رد  وت  و  وت ، ياقل  هب  مقاتشم 

.وت يارب  زا 

تکاس هک  ار  ناشیا  داد  مسق  سپ  دـندرک ، دـنلب  هیرگ  هب  ادـص  دندینـش ، ار  زوسناـج  نانخـس  نیا  ترـضح  نآ  دـالوا  لـها و  نوچ 
زاب دـیدرگ ، غراف  ّتیـصو  زا  نوچ  .اهیدـب  زا  ار  ناشیا  درک  یهن  اـهیکین و  هب  ار  ناـشیا  درک  ّتیـصو  دـندش ، تکاـس  نوچ  .دـیوش 
رظن نامسآ  فارطا  هب  تفر  یم  نوریب  هناخ  زا  تعاس  ره  و  دوب ، يراز  عّرضت و  دوجس و  عوکر و  رد  هتـسویپ  دش ، تدابع  لوغـشم 
هدعو ارم  هک  تسا  یبش  نیا  ادخ ، لوسر  زا  ما  هدینـشن  غورد  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : یم  درک و  یم  اه  هراتـس  رد  رظن  درک ، یم 

نم يارب  نادرگ  كراـبم  ادـنوادخ  ینعی : توملا ، یف  یل  كراـب  مهّللا  تفگ : یم  دوـخ و  زاـمن  ياـج  هب  تشگرب  سپ  .تسا  هداد 
رب داتسرف  یم  تاولـص  رایـسب  سپ  میظعلا ، ّیلعلا  هّللاب  ّالا  هّوق  لوح و ال  و ال  نوعجار ، هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  تفگ : یم  رایـسب  و  ار ، گرم 

.درک یم  رایسب  رافغتسا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  دّمحم و 

، دربن باوخ  ارم  مدید ، ار  ترضح  نآ  بارطضا  قلق و  بش  نآ  رد  نوچ  تفگ : موثلک  ّما 
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گنج رایـسب  ناعاجـش  اـب  نم  رتـخد  يا  تفگ : یئاـمرف ؟ یمن  تحارتـسا  هدـیدرگ و  مارح  وت  رب  باوخ  بشما  ارچ  ردـپ  يا  متفگ :
: دومرف سپ  مناسرت ؛ رایسب  بشما  تسا ، هدیسرن  مه  هب  ملد  رد  یسرت  یبعر و  زگره  ما ، هدنکفا  همیظع  لاوها  هب  ار  دوخ  ما و  هدرک 

؟ یهد یم  ام  هب  ار  دوخ  گرم  ربخ  بش  نیا  مامت  رد  ارچ  ردپ  يا  تفگ : موثلک  ّما  نوعجار ، هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا 

: دومرف ترـضح  تسیرگ ، رایـسب  دینـش  ربخ  نیا  نوچ  موثلک  ّما  تسا ، هدش  عطق  اهوزرآ  هدـیدرگ و  کیدزن  لجا  رتخد  يا  دومرف :
.مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نم  يوسب  تسا  هدرک  دهع  هچنآ  هب  رگم  ار  ربخ  نیا  متفگن  نم  نکم ، هیرگ 

عّرـضت و لوغـشم  زاب  سپ  .نک  ربخ  ارم  دوش ، ناذا  تقو  کـیدزن  نوچ  رتخد  يا  دومرف : دـش  رادـیب  تفر و  باوخ  هب  یکدـنا  سپ 
هماج درک و  وضو  دیدجت  متساخرب و  سپ  متخاس ، رضاح  ترضح  نآ  دزن  بآ  دش ، زامن  تقو  کیدزن  نوچ  دش ، تدابع  يراز و 

دندوب هدروآ  هیده  نیسح  مردارب  يارب  هک  دنچ  یباغرم  دیسر ، هناخ  نحص  هب  نوچ  .دیدرگ  دجـسم  هّجوتم  دیـشوپ و  ار  دوخ  ياه 
دایرف هّللا ، ّالا  هلا  ال  دومرف : ترـضح  دمآ ، یمنرب  ناشیا  يادص  بش  نآ  زا  شیپ  و  دندرک ، دایرف  دندوشگ  اهلاب  هدمآ  وا  هار  رـس  رب 

.دوش رهاظ  یهلا  ياضق  دادماب  ادرف  دوب ، دنهاوخ  ناگدننک  هحون  ناشبقع  زا  هک  دندنچ  هدننک 

و دنک ، یمن  رثا  ناشیا  رد  دب  لاف  دندزن و  دب  لاف  تیب  لها  ام  زا  کی  چـیه  دومرف : ینز ؟ یم  دـب  لاف  ارچ  ردـپ  يا  تفگ : موثلک  ّما 
هک ینک  اهر  ار  نایباغرم  نیا  هک  ار  وت  مهد  یم  دنگوس  مدوخ  ّقح  هب  رتخد  يا  سپ  دش ، يراج  منابز  رب  هک  دوب  یّقح  نخس  نکیل 
زا هک  ار  اـهنآ  نک  اـهر  اـی  دـنوش ، هنـشت  هنـسرگ و  نوچ  هدـب  هناد  بآ و  ار  ناـشیا  يا ، هدرک  سبح  هک  دـندنچ  یناـبز  یب  ناوـیح 

.دنروخب نیمز  ياههایگ 

ار نآ  سپ  داتفا ، دشزاب  شرمک  زا  دش و  دنب  ترـضح  نآ  رمک  هب  رد  باّلق  دـیاشگب ، ار  رد  هک  تساوخ  دیـسر و  هناخ  رد  هب  نوچ 
هک یتسرد  هب  گرم ، يارب  ار  دوخ  نایم  دنبب  هک : تسا  نیا  اهنآ  نومـضم  هک  دناوخ  دنچ  يرعـش  تسب و  رمک  هب  تشادرب  نیمز  زا 

تقفاوم دـنچ  ره  اـیند  هب  وشم  رورغم  وت ، هّلحم  هب  دوـش  لزاـن  هک  یتـقو  گرم  زا  نکم  عزج  و  ار ، وـت  تسا  هدـننک  تاـقالم  گرم 
، دروآ دهاوخ  هیرگ  هب  ار  وت  زاب  تسا  هدینادرگ  نادنخ  ار  وت  هک  رهد  هچنانچ  دیامن ،
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.ار دوخ  ياقل  نم  يارب  نادرگ  كرابم  و  ار ، گرم  نم  يارب  نادرگ  كرابم  ادنوادخ  دومرف : سپ 

، یئوگ یم  ام  هب  دوخ  گرم  ربخ  بش  نیا  مامت  رد  هاتبأ ، او  هاثوغ  او  متفگ : مدینـش  ار  راثآ  تنحم  رابخا  نیا  نوچ  تفگ : موثلک  ّما 
موثلک ّما  تفر ، نوریب  هدوشگ  ار  رد  سپ  دوش ، یم  رهاظ  رگیدکی  یپ  زا  هک  تسا  گرم  ياهتمالع  اهتلالد و  اهنیا  رتخد  يا  دومرف :

ردپ یپ  زا  تساخرب و  ترضح  مدرک ، لقن  نسح  ماما  ترضح  هب  مدوب  هدینش  هدید و  ترـضح  نآ  زا  هچنآ  متـشگرب و  نم  تفگ :
زا بش  تقو  نیا  رد  ارچ  راوگرزب  ردـپ  يا  تفگ : دیـسر و  ترـضح  نآ  هب  دوش  دجـسم  لخاد  هکنآ  زا  شیپ  تفر ، دوخ  راوگرزب 
نک نایب  ردـپ  يا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  مدـید ، كاـنلوه  یباوخ  نم ، هدـید  رون  يا  تفگ : يا ؟ هدـمآ  نوریب  هناـخ 

و تفر ، هبعک  يوسب  تفرگرب و  هوک  نآ  زا  گنس  ود  دمآ و  دورف  سیبق  وبا  هوک  رب  لیئربج  مدید  دومرف : نم ، يارب  ار  دوخ  باوخ 
چیه درک ، هدنکارپ  ار  گنـس  ياه  هزیر  نآ  دیزو و  يداب  سپ  دـندش ، هزیر  هزیر  هک  دز  مه  رب  ار  اهگنـس  نآ  داتـسیا و  هبعک  ماب  رب 

.دش لخاد  نآ  رد  گنس  نآ  زا  يا  هزیر  هکنآ  رگم  دنامن  هنیدم  هّکم و  رد  هناخ 

وت ردپ  هکنآ  رب  دنک  یم  تلالد  باوخ  نیا  دومرف : ار ؟ باوخ  نیا  يدرک  ریبعت  هچ  ردپ  يا  دیسرپ : مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح 
هیلع نسح  ماما  ترضح  .دوش  لخاد  هناخ  نآ  رد  وا  تبیصم  زا  یهودنا  هکنآ  رگم  دنامن  هنیدم  هّکم و  رد  هناخ  چیه  و  دوش ، دیهش 

ربخ مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نم  بیبح  دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  یک  هلیاه  هعقاو  نیا  هک  یناد  یم  ایآ  دومرف : مالّـسلا 
يا دومرف : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  يدارم ، مجلم  نبا  برـض  هب  دـش  مهاوخ  دیهـش  ناضمر  كرابم  هام  رخآ  ههد  رد  هک  تسا  هداد 

تیانج زا  شیپ  صاصق  یمارگ ! دنزرف  يا  دومرف : ترـضح  ناسرب ، لتق  هب  ار  وا  دوب  دهاوخ  وت  هدنـشک  وا  هک  یناد  یم  هاگره  ردپ 
وت دومرف : میایب ، وت  اب  مهاوخ  یم  ردپ  يا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  درگرب ، دوخ  باوختخر  هب  دـنزرف  يا  دومرف : سپ  میامن ؟

لاوقا و رب  دنتسشن ، نیگمغ  نوزحم و  موثلک  ّما  اب  تشگرب و  هناخ  هب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  سپ  يدرگرب ، هک  مهد  یم  دنگوس  ار 
.دنتسیرگ یم  دندوب  هدرک  هدهاشم  ترضح  نآ  زا  هک  یلاوحا 

تعکر دنچ  ترـضح  دوب ، هدش  کیرات  دجـسم  دوب و  هدش  شوماخ  اهلیدـنق  دـندش ، دجـسم  لخاد  مالّـسلا  هیلع  یلع  بانج  نوچ 
ود تساخرب و  سپ  دوب ، بیقعت  لوغشم  یتعاس  درک ، ادا  زامن 
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یم ناذا  ترـضح  نآ  نوچ  .تفگ  ناذا  تشاذگ و  دوخ  ياهـشوگ  رب  كرابم  ياهتـسد  دـمآرب ، دجـسم  ماب  رب  درک و  زامن  تعکر 
رما نآ  رد  دوب و  رادیب  بش  مامت  رد  نوعلم  مجلم  نبا  .دندینـش  یم  ار  وا  يادـص  هکنآ  رگم  دـنام  یمن  هفوک  رد  هناخ  چـیه  تفگ ،

وا رب  باوـخ  دراد ، هدارا  نینچ  هک  یـسک  تفگ : دـمآ  وا  دزن  هب  هماـطق  بش  ناـیم  رد  و  درک ، یم  رّکفت  دوـب  هدرک  هدارا  هک  مـیظع 
یم مشک  یم  ار  یلع  تفگ : نوعلم  نآ  نادرگ ، لصاح  نم  زا  ار  دوخ  دارم  درگرب و  ناـسرب و  لـتق  هب  ار  یلع  زیخرب و  تسا ، مارح 

تـسد زا  تصرف  هک  ورب  دوز  تفگ : هنوعلم  نآ  دندینـش ، ار  ترـضح  ناذا  يادـص  تقو  نآ  رد  سپ  .مسر  یمن  دوخ  دارم  هب  مناد 
.دور یم 

ترضح نوچ  .دندرب  یم  ترضح  نآ  راظتنا  دندوب و  دجسم  رد  نادرو  بیبش و  اب  نوعلم  نآ  بش ، نآ  مامت  رد  رگید : تیاور  هب  و 
نحص هب  داتـسرف ، یم  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولـص  دوب و  یلاعت  قح  سیدقت  حیبست و  لوغـشم  دمآ و  ریز  هب  دش و  غراف  ناذا  زا 

: دومرف تسا ، هدـیباوخ  ور  رب  وا  هک  دـید  دیـسر ، مجلم  نبا  هب  هکنآ  ات  زامن ، يارب  زا  درک  یم  رادـیب  ار  ناگتفخ  دـمآ و  رد  دجـسم 
و تسا ، نانمؤم  باوخ  هک  باوخب  تسار  تسد  رب  هکلب  تسا ، ناطیـش  باوخ  نیا  هک  باوخم  نینچ  زامن و  يارب  باوخ  زا  زیخرب 

اهنامـسآ نآ  زا  تسا  کیدزن  هک  يراد  دوخ  رطاخ  رد  يدصق  هک : دومرف  ترـضح  سپ  .تسا  ناربمغیپ  باوخ  ندـیباوخ  تشپ  رب 
نآ زا  و  يراد ؛ هچ  هماـج  ریز  رد  هک  داد  مناوت  یم  ربـخ  مهاوخ  رگا  و  ددرگ ، نوگنرـس  اـههوک  دوش و  قـش  نیمز  دـشاپب و  مه  زا 

.دوب وا  تداع  هچنانچ  داد  لوط  رایسب  ار  دوجس  عوکر و  و  دش ، زامن  لوغشم  تفر و  بارحم  دزن  هب  تشذگرد 

رب یتبرض  نوعلم  نآ  تشادرب  لّوا  هدجس  زا  رس  ترضح  نوچ  داتسیا ، درک  یم  زامن  ترضح  هک  نوتـس  نآ  دزن  هب  نوعلم  نآ  سپ 
هّللاب و هّللا و  مسب  دومرف : ترـضح  سپ  تفاکـش ، ار  وا  یناشیپ  ات  دـمآ و  دو ، دـبع  نب  ورمع  تبرـض  ياج  رد  دز  ترـضح  نآ  رس 

.هبعک راگدرورپ  ّقح  هب  مدش  راگتسر  زیاف و  ینعی  هبعکلا ، ّبرب  تزف  تفگ : و  هّللا ، لوسر  هّلم  یلع 

رس رد  رهز  دندوب ، هداد  بآ  رهز  هب  ار  ریشمش  نآ  نوچ  دندیود ، بارحم  يوسب  همه  دندینش  ار  ترضح  يادص  دجسم  لها  نوچ 
رب دریگ و  یمرب  كاـخ  تسا و  هداـتفا  بارحم  رد  دـندید  دندیـسر ، ترـضح  نآ  کـیدزن  هب  مدرم  نوچ  .دـیود  شـسّدقم  ندـب  و 

دوخ تحارج 
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امش ما  هدرک  قلخ  نیمز  زا  ینعی : « 1  » يرْخُأ ًهَرات  ْمُکُجِرُْخن  اْهنِم  ْمُکُدیُِعن َو  اهِیف  ْمُکانْقَلَخ َو  اْهنِم  : » دناوخ یم  ار  هیآ  نیا  دزیر و  یم 
هتفگ دش  تسار  و  ادخ ، رما  دـمآ  دومرف : سپ  رگید ، راب  ار  امـش  مروآ  یم  نوریب  نیمز  زا  و  ار ، امـش  منادرگ  یمرب  نیمز  رد  و  ار ،

.ادخ لوسر 

نآ كرابم  رـس  هب  مجلم  نبا  تبرـض  نوچ  دمآ ، دجـسم  قاط  رب  درک و  ترـضح  نآ  هلاوح  یتبرـض  بیبش  رتشیپ  هک : تفگ  يوار 
رب ار  شکرابم  يادر  دنتشادرب ، ار  ترضح  نوچ  .دروخ  مه  هب  دجسم  ياهرد  دمآ ، جوم  هب  اهایرد  دیزرلب و  نیمز  دیسر ، ترـضح 

، دندوب هداد  هدعو  ارم  لوسر  ادخ و  هک  تسا  نآ  نیا  دومرف : دیشک و  شکرابم  نساحم  رب  ار  دوخ  رس  نوخ  ترضح  دنتسب ، شرس 
هریت ار  اوه  هک  دیزو  يدنت  هایس  داب  و  دش ، دنلب  اهنیمز  اهنامسآ و  هکئالم  زا  شورخ  تقو  نآ  رد  سپ  .لوسر  ادخ و  دنتفگ  تسار 

: دز ادص  نیمز  نامسآ و  نایم  رد  لیئربج  و  درک ،

و يراکزیهرپ ، ياه  هناشن  دش  فرطرب  و  تّوبن ، ملع  ياه  هراتس  دش  کیرات  و  تیاده ، ناکرا  تسکـش  مه  رد  هک  دنگوس  ادخ  هب 
ّیلع ءایصوا  دّیس  دش  دیهش  و  یبتجم ، هدیزگرب  ّیـصو و  یفطـصم  دّمحم  ّمع  رـسپ  دش  هتـشک  و  یهلا ، ياقثولا  هورع  دش  هتخیـسگ 

.ءایقشا نیرت  تخبدب  درک  دیهش  ار  وا  یضترم ،

هادّیـس او  هادّـمحم و  او  هاّیلع ، او  هاتبأ ، او  دایرف  درک ، كاچ  نابیرگ  دز و  دوخ  يور  رب  هچناـپط  دینـش ، ار  ادـص  نیا  موثلک  ّما  نوچ 
یم دایرف  هحون و  مدرم  هک  دندید  دـندیود ، دجـسم  يوسب  هناخ  زا  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  سپ  دروآرب ،

هدرکن هدجس  تب  يارب  زگره  هک  دهاجم  دباع  ماما  دش  دیهـش  هک  دنگوس  ادخ  هب  هانینمؤملا ، ریمأ  او  هاماما و  او  دنیوگ : یم  دننک و 
.مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  دوب  مدرم  نیرت  هیبش  و  دوب ،

: دنتفگ یم  دندروآرب  هاّیلع  او  هاتبأ و  او  دایرف  دندش ، دجسم  لخاد  مولظم  ود  نآ  نوچ 

نایم رد  دـندید  ار  دوخ  راوگرزب  ردـپ  دـندمآ ، بارحم  کیدزن  هب  نوچ  .میدـید  یمن  ار  زور  نیا  تفای و  یمرد  گرم  ار  ام  شاک 
ریما ترـضح  سپ  .دـناوت  یمن  دـنک ، زامن  مدرم  اب  هک  دـننازیخرب  ار  وا  دـنهاوخ  یم  یتعامج  اـب  هدـعج  وبا  و  تسا ، هداـتفا  بارحم 

مالّسلا هیلع  نسح  ماما  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
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دیلام و یم  دوخ  يور  رب  ار  دوخ  نوخ  درک ، ادا  ءامیا  هب  ار  زامن  هتـسشن  دوخ  و  درازگ ، زامن  مدرم  اب  هک  تشادزاب  دوخ  ياج  هب  ار 
.درک یم  لیم  یفرط  هب  یتعاس  ره 

ردـپ يا  تفگ : تشاذـگ و  نماد  رد  ار  دوخ  راوگرزب  ردـپ  كرابم  رـس  دـش ، غراف  زامن  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  نوچ 
دنزرف يا  دومرف : دوشگ  ار  دوخ  كرابم  هدـید  ترـضح  سپ  .دـید  میناوت  لاح  نیا  هب  ار  وت  هنوگچ  یتسکـش ، ار  ام  تشپ  راوگرزب 

هجیدخ و وت  هّدج  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  وت  ّدج  کنیا  تسین ، یعزج  یملا و  یمغ و  وت  ردپ  رب  زورما  زا  دعب  یمارگ 
شاب داش  سپ  دنـشک ، یم  وا  نتفر  راظتنا  دـنا و  هدـمآرب  وت  ردـپ  رود  رب  يوأملا  هّنج  نایروح  مالّـسلا و  اهیلع  ارهز  همطاـف  ترداـم 

.تسا هدروآ  هیرگ  هب  ار  اهنامسآ  هکئالم  وت  هیرگ  هک  رادزاب  هیرگ  زا  تسد 

دندیـسر دجـسم  هب  نوچ  دـندیود ، دجـسم  يوسب  اه  هناخ  زا  نانز  نادرم و  دـش ، رـشتنم  هفوک  رد  زیگنا  تشحو  يادـص  نیا  نوچ 
هتسب مکحم  ار  تبرض  ياج  هکنآ  اب  تسا ، مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ناماد  رد  شرـس  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  دندید 

حیبست و هب  شنابز  دنک و  یم  رظن  نامسآ  فارطا  هب  تسا ، هدش  لیام  يدیفـس  هب  يدرز  زا  شکرابم  هنوگلگ  دزیر و  یم  نوخ  دنا 
.ار يوأملا  هّنج  تاجرد  يالعا  ءایصوا و  ءایبنا و  تقافر  اراگدرورپ  منک  یم  لاؤس  وت  زا  دیوگ : یم  و  تسا ، لوغشم  یهلا  سیدقت 

، تخیر یم  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  یفطـصم  هدید  رون  ياه  هدـید  زا  تاربع  تارطق  دـش و  شوهدـم  یتعاس  ترـضح  نآ  سپ 
زور نیا  زا  دعب  دنزرف ، يا  تسا  هیرگ  هچ  نیا  دومرف : دوشگ  مشچ  تخیر  شراوگرزب  ردـپ  يور  رب  ترـضح  نآ  هدـید  بآ  نوچ 

ارهز و همطاف  يربک و  هجیدـخ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یفطـصم  دّـمحم  وت  ّدـج  کنیا  تسین ، یمهو  یـسرت و  وت  ردـپ  رب 
هدرک دنلب  اهادص  یلاعت  قح  هاگرد  هب  اهنامسآ  هکئالم  و  دنشک ، یم  وا  مودق  راظتنا  دنا و  هدش  رضاح  وت  ردپ  دزن  تشهب ، نایروح 

غیت هب  نیـسح  تردارب  و  دش ، یهاوخ  دیهـش  متـس  رهز  هب  دوخ  ردپ  زا  دعب  وت  ینک و  یم  عزج  دوخ  ردپ  رب  یمارگ  دنزرف  يا  .دـنا 
.دش دیهاوخ  قحلم  دوخ  ردام  ردپ و  ّدج و  هب  لاح  نیا  اب  و  دش ، دهاوخ  دیهش  ناودع  یغب و 

؟ درک هک  وت  اب  هلماعم  نیا  هک  یئوگ  یمن  ایآ  ردپ  يا  تفگ : مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  سپ 

لخاد هدنک  باب  زا  لاحلا  و  دز ، تبرض  ارم  مجلم  نب  نمحّرلا  دبع  هّیدوهی  دنزرف  دومرف :
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یم مدرم  و  دیدرگ ، یم  شوهدم  درک و  یم  رثا  ترـضح  نآ  ندـب  رـس و  رب  نوعلم  نآ  ریـشمش  رهز  هتـسویپ  دـش ، دـهاوخ  دجـسم 
هب دجـسم  رد  زا  هتـسب  تسد  ار  مجلم  نبا  دش و  دنلب  دجـسم  رد  زا  یئادـص  هاگان  .دـنتخیر  یم  رـس  رب  ار  دجـسم  كاخ  دنتـسیرگ ،

دندیئاخ و یم  نادند  هب  ار  شـشوگ  دنتخادنا و  یم  شـسحن  يور  رب  ناهد  بآ  دـندرک و  یم  تنعل  ار  وا  مدرم  و  دـندروآ ، نورد 
.يدرک دیهش  ار  مدرم  نیرتهب  و  يدرک ، كاله  ار  دّمحم  تّما  يدرک ؟ هچ  ادخ  نمشد  يا  دنتفگ : یم 

مدرم دمآ و  یم  نوعلم  نآ  يور  شیپ  رد  تشاد  تسد  رد  هنهرب  ریشمش  یعخن  هفیذح  تفگ ، یمن  نخس  دوب و  تکاس  نوعلم  نآ 
یتشک وت  نوعلم  يا  دومرف : داتفا ، وا  رب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  رظن  نوچ  دروآ ، ترـضح  کیدزن  هب  ار  وا  هکنآ  ات  تفاکـش  یم  ار 

يا دومرف ، اهاطع  وت  هب  درک و  رایتخا  نارگید  رب  داد و  هاـنپ  ار  وت  هک  دوب  نیا  وت  زا  وا  يازج  اـیآ  ار ، ناناملـسم  ماـما  ناـنمؤم و  ریما 
.تفگن باوج  دنکفا و  ریز  هب  رس  نوعلم  نآ  .تّما  نیرت  تخبدب 

نیا هک : دوب  هدروآ  ار  نوـعلم  نآ  هک  يدرم  نآ  زا  دیـسرپ  ترـضح  دـش ، دـنلب  هحوـن  هیرگ و  هب  مدرم  ياهادـص  تقو  نآ  رد  سپ 
رادـیب وا  مدوب و  باوخ  رد  نم  مدوب ، هدـیباوخ  هناخ  رد  دوخ  هجوز  اب  بشید  نم  يالوم  يا  تفگ : یتفای ؟ اجک  زا  ار  ادـخ  نمـشد 

یلع وت  ماما  یباوخ و  رد  وت  تفگ : درک  رادیب  ارم  دوب ، هدینـش  نیمز  نامـسآ و  نایم  زا  ار  نینمؤملا  ریما  لتق  ربخ  يادص  نوچ  دوب ،
اب نینمؤملا  ریما  یئوگ ، یم  تسا  نخس  هچ  نیا  دنکشب ، ار  تنهد  ادخ  متفگ : متسج  باوخ  زا  نم  تسا ، هدش  دیهش  بلاط  یبأ  نب 

يارای ار  هک  تسا ، نانز  هویب  رهوش  تسا و  نامیتی  ردـپ  تسا و  ناناملـسم  هاوخریخ  وا  دنـشکب ، ار  وا  هک  تسا  هدرک  دـب  هچ  مدرم 
.تسادخ ریش  وا  دشکب ، ار  وا  هک  تسا  نآ 

مدوب نخس  نیا  رد  دنشاب ، هدینش  هفوک  لها  عیمج  ار  ادص  نآ  هک  مراد  نامگ  مدینش ، نامـسآ  زا  یئادص  نینچ  تفگ : نز  نآ  سپ 
رد مدیـشک ، فالغ  زا  ار  دوخ  ریـشمش  سپ  .نینمؤملا  ریما  لتق  تفگ : یم  یـسک  مدینـش  دیـسر ، مشوگ  هب  میظع  يادص  هاگان  هک 

، درک یم  رظن  پچ  تسار و  بناج  هب  تخیرگ  یم  هک  مدید  ار  نوعلم  نیا  هار  يانثا  رد  مدیود ، نوریب  همیسارس  مدوشگ و  ار  هناخ 
؟ ینادرگرس ارچ  وت  رب  ياو  هک : متفگ  وا  هب  دوب ، هدش  هتسب  وا  رب  هار  ایوگ 
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: تفگ یئآ ؟ یم  اجک  زا  متفگ : تفگ ، رگید  مان  تفگن و  ار  دوخ  مان  يراد ؟ اجک  هدارا  یتسیک و 

یم تفگ : يدرکن ؟ نینمؤملا  ریما  اب  دادـماب  زامن  ارچ  متفگ : هریح ، هب  تفگ : يور ؟ یم  اجک  هب  تقو  نیا  رد  متفگ : دوخ ، هناخ  زا 
ارچ متفگ : هن ، تفگ : يراد ؟ ربخ  ایآ  تسا  هدش  هتـشک  نینمؤملا  ریما  هک  مدینـش  یئادـص  متفگ : دوش ، توف  نم  تجاح  هک  مسرت 

.تسا رترورض  نیا  زا  نم  تجاح  مور و  یم  دوخ  راک  یپ  تفگ : ینک ؟ مولعم  ربخ  ات  هک  یتسیا  یمن 

زا ناناملسم ، ماما  نانمؤم و  ریما  لاوحا  سّسجت  زا  دشاب  رترورـض  تجاح  مادک  نوعلم  يا  متفگ : مدینـش ، وا  زا  ار  نخـس  نیا  نوچ 
ریشمش قرب  نوچ  دش ، رهاظ  وا  يابع  ریز  زا  ریشمش  قرب  دیزو و  يداب  لاح  نیا  رد  مدرک ، هلمح  وا  رب  ریـشمش  هب  مدش  مشخ  رد  وا 

یم نینمؤـملا ؟ ریما  لـتاق  یئوـت  رگم  يا  هدرک  ناـهنپ  دوـخ  هماـج  ریز  رد  هک  تسیچ  هنهرب  ریـشمش  نیا  مـتفگ : مدرک  هدـهاشم  ار 
، درک نم  هلاوح  ریـشمش  زین  وا  مدرک ، وا  هلاوح  ریـشمش  نم  سپ  یلب ، تفگ : درک  يراج  شنابز  رب  یلاعت  قح  هن ، دـیوگب  تساوخ 
هب متـسب  ار  شیاهتـسد  متفرگ و  ار  وا  هکنآ  اـت  دـندرک  ددـم  ارم  دندیـسر  مدرم  .مدـنکفا  نیمز  رب  ار  وا  مدرک ، در  ار  وا  تبرـض  نم 

.مدروآ وت  تمدخ 

لوذخم ار  دوخ  نمشد  درک و  يرای  ار  دوخ  تسود  هک  تسازـس  ار  يدنوادخ  ساپـس  دمح و  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  سپ 
دینک ارادم  قفر و  نم ! راگدرورپ  هکئالم  يا  تفگ : یم  دوشگ  مشچ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  یتعاس  زا  دعب  دینادرگ ،

وا رب  ار  وت  یلاعت  قح  تسا ، مجلم  نبا  وت  نمـشد  لوسر و  ادـخ و  نمـشد  نیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  سپ  .نم  اب 
.داتفا نوعلم  نآ  رب  رظن  ار  ترضح  نوچ  .ار  وا  دنا  هدرک  رضاح  وت  دزن  تسا و  هداد  تردق 

ایآ يداد ؟ ازج  نینچ  ارم  هک  وت  يارب  نم  مدوب  یماما  دـب  ایآ  يدومن ، مادـقا  یمیظع  رما  رب  تخبدـب  يا  تفگ : یفیعـض  يادـص  هب 
یمن ایآ  مدادـن ؟ نارگید  زا  هدایز  ار  وت  ياطع  مدرکن و  ناسحا  وت  هب  ایآ  مدرکن ؟ رایتخا  نارگید  رب  ار  وت  ایآ  وت ؟ رب  مدوبن  ناـبرهم 

یهاوخ ارم  وت  هک  متـسناد  یم  هکنآ  اب  مدوزفا  وت  ياـطع  رد  مدـیناسرن و  یبیـسآ  وت  هب  نم  مناـسر و  لـتق  هب  ار  وت  هک  مدرم  دـنتفگ 
یهارمگ زا  دـیاش  هک  متـساوخ  دـشکب ، وت  زا  ارم  ماقتنا  ادـخ  دوش و  مامت  وت  رب  یلاـعت  يادـخ  تّجح  متـساوخ  یم  نکیل  و  تشک ،

ارم دش  بلاغ  وت  رب  تواقش  سپ  يدرگرب ، دوخ 
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.ناتخبدب نیرت  تخبدب  يا  یتشک ،

نینمؤملا ریما  سپ  تسا ؟ مّنهج  رد  هک  ار  یـسک  داد  یناوت  یم  تاـجن  وت  اـیآ  نینمؤملا  ریما  اـی  تفگ : تسیرگ و  نوـعلم  نآ  سپ 
: دومرف درک  شرافس  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  نوعلم  نآ  يارب  مالّسلا  هیلع 

تبرـض کی  هب  ار  وا  مورب  ایند  زا  نم  نوچ  .نک  ارادـم  قفر و  وا  اب  و  نکم ، ریجنز  رد  ار  وا  ياـپ  تسد و  هدـب و  بآ  ماـعط و  ار  وا 
ترـضح هک  يربـن ، ار  وا  ياـضعا  ریاـس  شوگ و  اـپ و  تسد و  هک  ار  وا  نکم  هلثم  نازوسم و  شتآ  هب  ار  وا  دـسج  نک و  صاـصق 

هکنآ هب  مرتراوازس  نم  مبای  افش  رگا  و  دشاب ، هدنرد  گس  هچ  رگا  دینکم  هلثم  راهنز  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر 
.میتمحر وفع و  مرک و  تیب  لها  ام  هک  اریز  منک  وفع  وا  زا 

اب ار  ترضح  سپ  دیرب ، هناخ  هب  دیرادرب و  ارم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هّیفنح  نب  دّمحم 
كاله ار  دوخ  هک  دوب  کیدزن  دـندرک ، یم  يراز  هیرگ و  ترـضح  نآ  رود  رب  مدرم  میدرب و  هناـخ  هب  میتشادرب و  فعـض  تیاـهن 

يارب وت  زا  دعب  ردپ  يا  تفگ : دوخ  راوگرزب  ردـپ  اب  يرارق ، یب  هلان و  يراز و  هیرگ و  نیع  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  سپ  دـننک ،
يارب زا  ار  هیرگ  ایوگ  تسا ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تبیـصم  لـثم  زورما  اـم  رب  وت  تبیـصم  دوب ، دـهاوخ  هک  اـم 

.میا هتخومآ  وت  تبیصم 

زا هک  دـید  ار  مولظم  ماـما  نآ  ياـه  هدـید  درک  رظن  نوچ  دـیبلط ، دوخ  کـیدزن  هب  ار  ترـضح  نآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپ 
شکرابم لد  رب  تسد  درک و  كاپ  دوخ  هدید  رون  ياه  هدید  زا  بآ  دوخ  كرابم  تسد  هب  تسا ، هدیدرگ  حورجم  هیرگ  يرایـسب 

دنادرگ و میظع  نم  تبیـصم  ار  وت  ناردارب  وت و  دزم  دنادرگ ، نکاس  ربص  هب  ار  وت  لد  نایملاع  دنوادخ  دنزرف ! يا  تفگ : تشاذگ 
.وت تبیصم  ردق  هب  داد  رجا  ار  وت  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  دزاس ، نکاس  ار  وت  هدید  بآ  نایرج  ار و  وت  بارطضا 

مالّـسلا هیلع  یلع  شیپ  رد  دندمآ  موثلک  ّما  بنیز و  دندیناباوخ ، بارحم  کیدزن  رد  دندینادرگ ، هرجح  لخاد  ار  ترـضح  نآ  سپ 
؟ درک دهاوخ  تیبرت  هک  ار  وت  تیب  لها  ناکدوک  وت  زا  دعب  هک : دـنتفگ  یم  دـندرک  یم  ترـضح  نآ  يارب  يراز  هحون و  دنتـسشن ،

ام هدید  بآ  و  تسا ، زارد  رود و  وت  رب  ام  هودنا  راوگرزب  ردپ  يا  دومن ؟ دهاوخ  تظفاحم  هک  ار  ناشیا  ناگرزب 
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مالّـسلا هیلع  یلع  كرابم  ياه  هدید  زا  بآ  و  هلان ، هب  دـش  دـنلب  هرجح  نوریب  زا  مدرم  يادـص  سپ  .دـیدرگ  دـهاوخن  نکاس  زگره 
ياهیور دیـشک و  رب  رد  ار  ناشیا  دـیبلط و  دوخ  کیدزن  ار  نیـسح  نسح و  دـنکفا ، دوخ  نادـنزرف  يوسب  ترـسح  رظن  دـش ، يراج 

.دیسوب یم  ار  ناشیا 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  هچنانچ  دوب ، هدش  يراج  ترـضح  نآ  ندب  رد  هک  يرهز  رابتعا  هب  دش  شوهدم  یتعاس  سپ 
هب ترـضح  نوچ  دمآ ، یمزاب  شوه  هب  یهاگ  دـش و  یم  شوهدـم  یهاگ  دـندوب  هداد  ترـضح  نآ  هب  هک  يرهز  ببـس  هب  مّلـس  و 

لوانت نآ  زا  یکدنا  تفرگ و  ترضح  داد ، ترضح  نآ  تسد  هب  ریـش  زا  يا  هساک  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  دمآزاب  شوه 
ار نوعلم  نآ  هک  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  دومن  شرافـس  زاب  .دماشایب  هک  دـیهد  ریـسا  نآ  هب  دـیربب و  ار  ریـش  نیا  هک : دومرف  درک 

«. 1  » دیهدب بارش  ماعط و 

ار نینمؤملا  ریما  ادخ  نمـشد  يا  تفگ : موثلک  ّما  دندرب ، سبح  هب  ار  نوعلم  نآ  نوچ  هک : دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  دـیفم و  خـیش 
دبای افش  تبرض  نیا  زا  وا  هک  مراد  دیما  تفگ : موثلک  ّما  ما ، هتـشک  ار  وت  ردپ  ما  هتـشکن  ار  نینمؤملا  ریما  تفگ : نوعلم  نآ  یتشک ،

ما و هدیرخ  مهرد  رازه  هب  ار  ریـشمش  نآ  هک : تفگ  نوعلم  نآ  دنادرگ ، بّذعم  دوخ  باذع  هب  ترخآ  ایند و  رد  ار  وت  یلاعت  قح  و 
ار تبرض  نآ  دننک  تمـسق  نیمز  لها  نایم  رگا  هک  ما  هدز  وا  رب  یتبرـض  دنا ، هداد  بآ  رهز  هب  ار  نآ  هک  ما  هداد  رگید  مهرد  رازه 

.دنک كاله  ار  همه  هنیآره 

زامن بش  نآ  رد  دیـسر ، مردـپ  كرابم  ياهمدـق  هب  رهز  رثا  دـش ، ناضمر  كرابم  هام  متـسیب  بش  نوچ  تفگ : هّیفنحلا  نب  دّـمحم 
نآ تمدـخ  هب  هک  داد  تصخر  ار  مدرم  سپ  دـش ، علاط  حبـص  هکنآ  ات  داد  یم  یّلـست  دومرف و  یم  اهتّیـصو  ام  هب  درک ، یم  هتـسشن 

هکنآ زا  شیپ  دینک  لاؤس  نم  زا  ساّنلا  اهّیا  تفگ : یم  دومرف و  یم  ناشیا  مالـس  باوج  دندرک ، یم  مالـس  دـندمآ و  یم  ترـضح 
.امش ماما  تبیصم  يارب  دینادرگ  کبس  ار  دوخ  ياهلاؤس  و  دیباین ، ارم 

ترـضح دش ، تکاس  نوچ  .دناوخ  ترـضح  نآ  تبیـصم  رد  دنچ  يرعـش  تساخرب  يدع  نب  رجح  دـندروآرب ، شورخ  مدرم  سپ 
ادـخ هب  تفگ : رجح  نم ؟ زا  یئوج  يرازیب  هک  دـنیامن  فیلکت  دـنبلط و  ار  وت  هک  یماگنه  رد  وت  لاـح  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  دومرف :

ای دنگوس 
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يزیچ ره  يارب  دومرف : ترـضح  میوجن ، يرازیب  وـت  زا  دـننازوسب  شتآ  هب  دـننک و  هراـپ  هراـپ  ریـشمش  هب  ارم  رگا  هک  نینمؤـملا  ریما 
دومرف دومن  لوانت  دیبلط و  ریش  زا  یتبرش  سپ  دوخ ، ربمغیپ  تیب  لها  بناج  زا  دهد  ریخ  يازج  ار  وت  ادخ  رجح  يا  يا ، هتفای  قیفوت 

.ایند زا  تسا  نم  يزور  رخآ  نیا  هک :

، امـش رب  تسا  نم  هفیلخ  ادخ  هک : دومرف  درک  عادو  ار  ناشیا  درک ، عمج  ار  دوخ  تیب  لها  نادنزرف و  دش ، مکی  تسیب و  بش  نوچ 
رهاظ رایـسب  شکرابم  ندـب  رب  رهز  رثا  بش  نآ  رد  .دومرف  تاریخ  هب  ّتیـصو  ار  ناـشیا  سپ  تسا ، یلیکو  وکین  ارم و  تسا  سب  وا 

دیراورم دـننام  درک ، یم  تکرح  ادـخ  رکذ  هب  شکرابم  ياهبل  دومرفن ، لوانت  دـندروآ  یندـیماشآ  یندروخ و  دـنچ  ره  دوب ، هدـش 
هک مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  مدینش  تفگ : یم  درک و  یم  كاپ  دوخ  كرابم  تسد  هب  تخیر ، یم  نیبج  زا  قرع 

.دوش یم  نکاس  وا  هلان  و  رت ، دیراورم  دننام  وا  نیبج  دنک  یم  قرع  دوش ، یم  نمؤم  تافو  کیدزن  نوچ 

هیرگ هب  همه  سپ  مراپس ، یم  ادخ  هب  ار  امش  و  امش ، رب  تسا  نم  هفیلخ  ادخ  هک : دومرف  دیبلط و  ار  دوخ  نادنزرف  ریبک  ریغص و  سپ 
دنزرف يا  دومرف : يا ، هدش  دیماان  دوخ  زا  ایوگ  هک  یئوگ  یم  نخس  نینچ  ردپ  يا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  .دنداتفا 

ياهرازآ زا  مدید ، باوخ  رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تّدـج  دوشب  هعقاو  نیا  هکنآ  زا  شیپ  بش  کی  یمارگ 
لدب و  نادرگ ، ّطلـسم  ناشیا  رب  ار  نادب  نم  لدب  ادـنوادخ  متفگ : سپ  ناشیا ، رب  نک  نیرفن  تفگ : مدرک ، تیاکـش  وا  هب  تّما  نیا 

هب ار  وت  بش  هس  زا  دـعب  درک ، باجتـسم  ار  وت  ياعد  ادـخ  هک : دومرف  لوسر  ترـضح  سپ  نک ، يزور  نم  هب  ناشیا  زا  رتهب  ناشیا 
.تسا هتشذگ  بش  هس  نونکا  و  دروآ ، دهاوخ  نم  دزن 

زا هک  رگید  نادنزرف  هب  درک  ور  میامش ، زا  نم  دینم و  زا  اهامش  هک : دومرف  و  نیـسح ، تردارب  هب  منک  یم  ّتیـصو  ار  وت  نسح ! يا 
تمارک وکین  ربص  ار  امـش  یلاعت  قح  تفگ : سپ  دـینکم ، نیـسح  نسح و  تفلاخم  هک  درک  ّتیـصو  ار  ناـشیا  دـندوب ، همطاـف  ریغ 

هدعو ارم  هچنانچ  موش ، یم  قحلم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطـصم  دّمحم  دوخ  بیبح  هب  مور و  یم  امـش  نایم  زا  بشما  دنک ،
.تسا هداد 
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هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دوخ  ّدج  طونح  هّیقب  هب  نک  طونح  نک و  نفک  هد و  لسغ  ارم  مورب ، ایند  زا  نم  نوچ  نسح ! يا 
.ترضح نآ  يارب  دوب  هدروآ  لیئربج  تسا ، تشهب  روفاک  زا  هک  مّلس 

بقع زا  زین  امش  دور  تخت  شیپ  هک  وس  ره  هب  دیریگب ، ار  نآ  بقع  دیرادن و  راک  ار  تخت  شیپ  دیراذگ ، تخت  يور  رب  ارم  نوچ 
.دیراذگ نیمز  رب  ارم  هزانج  اجنآ  تسا ، نم  ربق  عضوم  نآ  دتسیاب  نم  هزانج  هک  عضوم  ره  هب  و  دیورب ، نآ 

يدرم رب  رگم  نم  زا  ریغ  يدحا  رب  تسین  لالح  ریبکت  تفه  نیا  هک  نادـب  وگب ، ریبکت  تفه  نم  رب  نک و  زامن  نم  رب  وت  نسح ! يا 
تـسرد وا  ار  قلخ  نیا  ياهیجک  و  تسا ، تّما  نیا  يدـهم  مئاق و  هک  نیـسح  تردارب  نادـنزرف  زا  دـسر  مه  هب  ناـمّزلا  رخآ  رد  هک 

.درک دهاوخ 

دحل هدـنک و  ربق  اجنآ  رد  سپ  نک ، رود  عضوم  نآ  زا  ار  كاخ  رادرب و  دوخ  عضوم  زا  ار  هزانج  نسح ، يا  ینک  زاـمن  نم  رب  نوچ 
هتخاس نم  يارب  مالّـسلا  هیلع  حون  ترـضح  مردپ  هک  دید  یهاوخ  اجنآ  رد  هدـش  هدرک  شقن  هتخاس  یبوچ  و  تفای ، یهاوخ  هتخاس 

، گرزب ياهتـشخ  زا  تفاـی  یهاوخ  اـجنآ  رد  هتخاـس  تشخ  تفه  و  نک ، نفد  هتخت  نآ  يور  رب  ارم  سپ  تسا ، هتـشاذگ  اـجنآ  رد 
وت ّدج  هب  اریز  دید  یهاوخن  اجنآ  رد  ارم  نک ، رظن  ربق  هب  رادرب و  ار  تشخ  کی  نک و  ربص  یکدـنا  سپ  نیچب ، نم  يور  رب  ار  اهنآ 

دشاب و هدش  نوفدـم  قرـشم  رد  هچ  رگا  دریمب  يربمغیپ  ره  هک  نادـب  دـش ، مهاوخ  قحلم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
، دنوش یم  ادج  نآ  زا  دعب  دیامن ، یم  عمج  وا  ّیـصو  دسج  حور و  اب  ار  وا  دسج  حور و  یلاعت  قح  هّتبلا  دشاب ، برغم  رد  وا  ّیـصو 

هقان رب  یتوبات  دوش  حبص  نوچ  ارم ، ربق  عضوم  نک  ناهنپ  نک و  رپ  كاخ  زا  ارم  ربق  سپ  .دندرگ  یمرب  دوخ  ياهربق  هب  کی  ره  زاب 
«. 1  » ما هدش  نوفدم  اجک  رد  نم  هک  دننادن  مدرم  هکنآ  ات  دشکب  هنیدم  بناج  هب  هک  هدب  یسک  هب  ار  هقان  نآ  رس  و  دنب ، يا 

دوخ دنزرف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  هربتعم  تایاور  زا  یـضعب  رد 
فجن رد  هبحر و  رد  هفوک و  دجسم  رد  دزاسب ، ترضح  يارب  زا  عضوم  راهچ  رد  ربق  راهچ  هک  درک  رما  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

دننک هدارا  هک  ادابم  دننادن ، ار  ترضح  نآ  ربق  عضوم  هّیما  ینب  جراوخ و  نیعالم  هکنآ  يارب  هریبه ، نب  هدعج  هناخ  رد  و 
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«. 1  » دنروآ نوریب  ار  ترضح  نآ  رّهطم  دسج 

هنیرید ياه  هنیک  تّما  نیا  ناقفانم  و  بناج ، ره  زا  دروآ  امـش  هب  ور  اـه  هنتف  هک  دـشاب  دوز  تفگ : دوخ  نادـنزرف  اـب  ترـضح  سپ 
نسح و ماما  بانج  اب  سپ  .تسا  وکین  ربص  تبقاع  هک  ربص  هب  داب  امش  رب  سپ  دنشکب ، امش  زا  ماقتنا  دنیامن و  بلط  امش  زا  ار  دوخ 

سپ فلتخم ، ياهتهج  زا  دش  دـهاوخ  عقاو  رایـسب  ياه  هنتف  امـش  رب  صوصخ  هب  نم  زا  دـعب  هک : دومرف  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما 
مالّسلا و هیلع  نیسح  ماما  هب  درک  ور  سپ  .تسا  ناگدننک  مکح  نیرتهب  وا  امش ، نانمشد  امـش و  نایم  دنک  مکح  ادخ  ات  دینک  ربص 

.الب رب  ربص  يوقت و  هب  داب  وت  رب  سپ  تّما ، نیا  دیهش  یئوت  هللا  دبع  وبا  يا  دومرف :

نم ّمع  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تقو  نیا  رد  تفگ : دمآزاب  شوه  هب  نوچ  دش ، شوهدم  یتعاس  تفگ و  ار  نیا 
دینادرگ و ار  دوخ  ياه  هدید  سپ  وت ، يوسب  میقاتشم  ام  هک  ام  دزن  هب  ایب  دوز  هک : دنتفگ  دندمآ  نم  دزن  هب  رفعج  نم  ردارب  هزمح و 

: هک دومرف  درک  رظن  دوخ  تیب  لها  هب 

ادخ و  امش ، رب  تسا  نم  هفیلخ  ادخ  دیامن ، ظفح  نانمشد  ّرش  زا  درادب و  تسرد  ّقح  هار  هب  ار  همه  ادخ  مراپس ، یم  ادخ  هب  ار  همه 
ِلَمْعَْیلَف اذـه  ِْلثِِمل  : » تفگ و  نم ، راگدرورپ  یحو  نـالوسر  يا  مالـس  داـب  امـش  رب  تفگ : سپ  .ترـصن  تفـالخ و  يارب  تسا  سب 

لمع دـننک  لمع  هک  دـیاب  تلزنم  باوث و  نیا  لـثم  يارب  ینعی : « 3 « » َنُونِـسُْحم ْمُه  َنیِذَّلا  اْوَـقَّتا َو  َنیِذَّلا  َعَـم  َهَّللا  َّنِإ  « » 2 « » َنُوِلماْعلا
تسـشن و قرع  رد  شنیبم  نیبج  سپ  .دندوب  راکوکین  هک  اهنآ  دندرک و  يراکزیهرپ  هک  تساهنآ  اب  ادخ  هک  یتسرد  هب  ناگدـننک ،

دیشک هلبق  يوسب  ار  دوخ  كرابم  ياهاپ  اهتسد و  تشاذگ ، مه  رب  ار  دوخ  ياه  هدید  دروآ و  هلبق  هب  ور  دیدرگ ، ادخ  رکذ  لوغـشم 
«. 4  » دیمارخ ناوضر  ضایر  يوسب  تداهش  مدق  هب  هداد ، یهانپ  تلاسر  ترضح  تلاسر  یهلا و  ّتینادحو  هب  تداهش  و 

هیلع نیدباعلا  نیز  ماما  تمدخ  هب  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  همادق  نب  هدیاز  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  هّللا  همحر  هیولوق  نبا 
بانج ربق  ترایز  هب  وت  هک  ما  هدینش  هدیاز  يا  دومرف : متفر ، مالّسلا 
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ینک و یم  نینچ  ارچ  دومرف : ترضح  تسا ، هدیـسر  امـش  هب  هک  تسا  نینچ  یلب  تفگ : هدیاز  يور ؟ یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
دـهد و یتدایز  نارگید  رب  ار  ام  دراد و  تسود  ار  ام  یـسک  هک  تسین  یـضار  وا  تسه ، هفیلخ  دزن  یتلزنم  برق و  ار  وت  هکنآ  لاح 
ادـخ و يارب  زا  رگم  ار  نیا  منک  یمن  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : هدـیاز  دـنک ، رکذ  تّما  نیا  رب  ار  ام  ّقح  دـنک و  دای  ار  ام  لـیاضف 

.ببس نیا  هب  دسرب  نم  هب  هک  يرازآ  تسین  نارگ  میظع و  نم  رب  و  نم ، رب  دیآ  مشخ  هب  هک  ره  مشخ  زا  مرادن  اورپ  وا ، لوسر 

ياهزیچ زا  هک  يربخ  هب  ار  وت  مهد  یم  ربخ  هک  یتسرد  هب  داب ، تراـشب  سپ  ار  وت  داـب  تراـشب  هک : دومرف  هبترم  هس  ترـضح  سپ 
زا دـندش  دیهـش  مردـپ  اـب  دیـسر و  هچنآ  دیـسر  اـم  هب  ـالبرک  يارحـص  رد  نوـچ  هک  یتـسرد  هب  نم ، دزن  تسا  نوزخم  بجتحم و 

، دندرب یم  هفوک  بناج  هب  دندرک و  راوس  نارتش  رب  ار  وا  نانز  وا و  مرح  يا ، هدینـش  هچنآ  نارای و  ناشیوخ و  ناردارب و  نادنزرف و 
، ار ناشیا  دندوب  هدرکن  نوفدـم  هک  مدـید  نوخ  كاخ و  نایم  رد  ار  ناشیا  داتفا ، ناگتـشک  رب  نم  رظن  میدیـسر  هاگ  گنج  هب  نوچ 

نآ رد  هک  دنک  تقرافم  مندب  زا  ناج  هک  دش  کیدزن  دش ، ثداح  نم  هنیـس  رد  یگرزب  هودنا  دیـسر و  مه  هب  نم  لد  رد  میظع  قلق 
وت رد  هک  تسا  تلاح  هچ  نیا  تفگ : دش و  برطضم  دومن ، هدهاشم  نم  رد  ار  تلاح  نآ  یـضترم  ّیلع  رتخد  بنیز  نم  هّمع  تقو 

منکن و عزج  هنوگچ  متفگ : .نم  ناردارب  ردپ و  ّدـج و  راگدای  هّیقب و  يا  ینک  كاله  ار  دوخ  هک  تسا  کیدزن  منک ، یم  هدـهاشم 
هک منیب  یم  ار  دوخ  نارای  اهومع و  نادـنزرف  اـهومع و  ناردارب و  ار و  دوخ  ردـپ  گرزب و  دّیـس و  هکنآ  لاـح  میاـمنن و  بارطـضا 

ناشیا کیدزن  دوش و  یمن  ناشیا  هّجوتم  سک  چـیه  دـنا و  هدرکن  نفد  نفک و  ار  ناشیا  دـنا ، هداتفا  نوخ  كاخ و  ناـیم  رد  ناـیرع 
.دنکرت ملید و  نارفاک  ناشیا  هک  ایوگ  دیآ ، یمن 

ردپ و ّدج و  هب  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  داد  ربخ  ار  هعقاو  نیا  هک  ردارب  دـنزرف  يا  نکم  عزج  هک : تفگ  بنیز 
یمن ار  ناـشیا  ناـمز  نیا  هنعارف  هک  ار  تّما  نیا  زا  یهورگ  ناـمیپ  تسا  هتفرگ  یلاـعت  قـح  هک  داد  ربـخ  و  دیـسر ، دـهاوخ  وـت  ّمـع 

ياهندـب نیا  اب  درک و  دـنهاوخ  عمج  ار  هراپ  هراپ  ياضعا  نیا  دـمآ و  دـنهاوخ  ناشیا  دـنفورعم ، اهنامـسآ  لـها  ناـیم  رد  دنـسانش و 
هک درک  دنهاوخ  بصن  تسا  نادیهش  دّیس  هک  وت  ردپ  ربق  يارب  هک  یناشن  و  درک ، دنهاوخ  نفد  حورجم 
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رد تلالض  عابتا  رفک و  نایاوشیپ  درک  دنهاوخ  رایـسب  یعـس  و  دوشن ، فرطرب  شناشن  دوشن و  وحم  ربق  نآ  رثا  ماّیا  یلایل و  رورم  هب 
.دش دهاوخ  رهاظ  رتشیب  نآ  ّولع  روهظ و  درک  دنهاوخ  هدایز  یعس  ناشیا  دنچ  ره  رثا ، نیا  ندرک  فرطرب  ندومن و  وحم 

اهیلع ارهز  همطاف  ترـضح  ندید  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  يزور  هک  نمیا  ّما  ارم  داد  ربخ  هک : تفگ  سپ 
قبط مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  درک ، رـضاح  ادخ  لوسر  دزن  تخاس و  هریرح  ترـضح  نآ  يارب  همطاف  سپ  دمآ ، مالّـسلا 

مّلس و هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  سپ  دوب ، هکـسم  ریـش و  نآ  رد  هک  مدروآ  هساک  نم  تفگ : نمیا  ّما  دروآ ، یئامرخ 
هکسم امرخ و  نآ  زا  دندیماشآ و  ریـش  نآ  زا  دندومن و  لوانت  هریرح  نآ  زا  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  نینمؤملا و  ریما 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  تسد  رب  بآ  دروآ و  یتشط  قیربا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  سپ  دندومرف ، لیم 
.تخیر

نیـسح نسح و  همطاـف و  یلع و  يوسب  درک  رظن  سپ  دیـشک  شکراـبم  يور  رب  رت  تسد  تسـش  ار  دوخ  ياهتـسد  ترـضح  نوـچ 
يور سپ  درک ، رظن  نامـسآ  يوسب  یتّدم  هاگنآ  میدرک ، هدهاشم  شکرابم  يور  رد  يداش  رورـس و  راثآ  هک  يرظن  مالّـسلا  مهیلع 
هدجس رد  تفر و  هدجس  هب  سپ  درک  اعد  رایـسب  دوشگ ، نامـسآ  يوسب  ار  دوخ  ياهتـسد  دینادرگ و  هلبق  بناج  هب  ار  دوخ  كرابم 

دنکفا و ریز  رد  رـس  یتعاس  تشادرب و  هدجـس  زا  رـس  سپ  دش ، يراج  نیمز  رب  شا  هدید  بآ  دش ، دنلب  ترـضح  نآ  هیرگ  يادص 
كانهودنا همه  دـندرک ، هدـهاشم  وا  رد  ار  تلاح  نیا  تلاسر  تیب  لها  نوچ  .تخیر  یم  شکرابم  هدـید  زا  بآ  دـنت  ناراب  دـننام 

.منک لاؤس  ترضح  نآ  زا  هیرگ  نیا  ببس  زا  هک  مدرک  یمن  تأرج  مدیدرگ و  نوزحم  ناشیا  نزح  زا  زین  نم  دندش ،

هدید زگره  ادخ  هّللا  لوسر  ای  تسیچ  وت  هیرگ  ببس  دنتفگ : مالّـسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  دیماجنا ، لوط  هب  رایـسب  تلاح  نیا  نوچ 
لوسر ترـضح  سپ  .درک  حورجم  ار  ام  ياهلد  میدرک  هدـهاشم  وت  رد  هک  تلاح  نیا  هک  یتسرد  هب  دـنادرگن ، ناـیرگ  ار  وت  ياـه 

دوخ دزن  ار  اهامش  نوچ  نم ! بیبح  ردارب و  يا  تفگ : دروآ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هب  ور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
رد نم  و  مدوب ، هتفاین  دوخ  رد  يداش  نینچ  زگره  هک  دش  لصاح  يرورس  ارم  امش  هدهاشم  زا  مدید ، عمتجم 
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دـش لزان  نم  رب  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  هاگان  هک  هدرک  تمارک  نم  هب  اهتمعن  نینچ  هک  مدرک  یم  رکـش  ار  ادخ  مدرک و  یم  رظن  امش 
دـش ضراع  ار  وت  هک  يداش  تسناد  و  دیدرگ ، ثداح  وت  سفن  رد  هچنآ  رب  دش  علّطم  یلاعت  يادخ  هک  یتسرد  هب  دّـمحم  ای  تفگ :
هکنآ اـب  ار  هّیطع  نیا  وـت  يارب  دـینادرگ  اراوـگ  تمعن و  وـت  يارب  درک  ماـمت  سپ  دوـخ ، هدازدـنزرف  ود  رتـخد و  ردارب و  ندـید  هـب 

وت هب  هچنانچ  ناشیا ، وت و  نایم  دنکفا  دهاوخن  یئادج  و  تشهب ، رد  وت  اب  ار  ناشیا  نایعیـش  ار و  ناشیا  نادنزرف  ار و  ناشیا  دینادرگ 
وت هکنآ  ات  دیـشخب ، دـهاوخ  ناشیا  هب  دـیامن  یم  شـشخب  وت  هب  هچنانچ  درک ، دـهاوخ  اطع  ناـشیا  هب  زین  زور  نآ  رد  دـنک  یم  اـطع 

و ایند ، رد  دیـسر  دهاوخ  ناشیا  هب  هک  يرایـسب  هّیلب  اب  درک  دهاوخ  تمارک  ناشیا  هب  وت  يدونـشخ  هبترم  زا  هدایز  و  يدرگ ، دونـشخ 
زا هک  دـننک  يوعد  دـندنب و  دوخ  رب  ار  وت  ّتلم  هک  ناقفانم  زا  یهورگ  ياهتـسد  رب  تفای  دـهاوخ  رد  ار  ناـشیا  هک  يرایـسب  هورکم 

هیحان رد  ار  کی  ره  و  دنـشکب ، اهمتـس  اهرجز و  عاونا  راد و  بآ  ریـشمش  هب  ار  ناشیا  و  ادخ ، زا  دنا  يرب  هکنآ  لاح  و  دـناوت ، تّما 
تسا و هدیدنـسپ  ناشیا  يارب  زا  ار  تلاح  نیا  یلاعت  قح  و  دـشاب ، رود  رگیدـکی  زا  ناـشیا  ياـهربق  و  دـنناسر ، لـتق  هب  نیمز  زا  يا 

سپ یهلا ، ياضق  هب  وش  یضار  هدیدنسپ و  امش  يارب  زا  هچنآ  رب  ار  ادخ  نک  دمح  سپ  تسا ، هدینادرگ  تداعس  نیا  لها  ار  ناشیا 
.تسا هدومن  رایتخا  امش  يارب  هچنآ  رب  وا  ياضق  هب  مدش  یضار  مدرک و  دمح  ار  ادخ 

دنهاوخ بلاغ  وا  رب  تّما  ناقفانم  وت ، زا  دعب  دش  دهاوخ  مولظم  روهقم و  یلع  وت  ردارب  هک  یتسرد  هب  دّـمحم  ای  تفگ : لیئربج  سپ 
نیرتدب تسد  هب  دش  دـهاوخ  هتـشک  رخآ  رد  و  دیـسر ، دـهاوخ  وا  هب  اهبعت  وت  نانمـشد  زا  درک و  دـنهاوخ  وا  تفالخ  بصغ  دـش و 

رهش نآ  و  دومن ، دهاوخ  ترجه  رهش  نآ  يوسب  هک  يرهش  رد  حلاص ، هقان  هدننک  یپ  ریظن  نیرخآ ، نیلّوا و  نیرت  تخبدب  قیالخ و 
ناشیا تبیـصم  دش و  دهاوخ  رایـسب  تلاسر  تیب  لها  يالب  لاح  نیا  ببـس  هب  .دوب  دهاوخ  وا  نادـنزرف  نایعیـش  وا و  نایعیـش  ّلحم 

تیب و لها  زا  یهورگ  اب  دش  دـهاوخ  دیهـش  مالّـسلا - هیلع  نیـسح  يوسب  درک  هراشا  و  وت - هدازدـنزرف  نیا  دـش ، دـهاوخ  رت  میظع 
وـت و نانمـشد  رب  ـالب  برک و  نآ  ببـس  هب  دـنیوگ ، ـالبرک  ار  نآ  هک  ینیمز  رد  تارف ، رهن  راـنک  رد  وـت ، تّما  ناـکین  وـت و  ّتیرذ 

زور نآ  برک  هک  يزور  رد  دش  دهاوخ  رایسب  وت  ّتیرذ  نانمشد 
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هعطق نآ  و  رتمیظع ، اهنیمز  همه  زا  نآ  تمرح  تسا و  نیمز  ياه  هعقب  نیرتهب  نآ  دسرن ، رخآ  هب  زور  نآ  ترسح  دوشن و  یـضقنم 
.تشهب زا  تسا  يا 

نیمز راطقا  عیمج  تنعل ، رفک و  لها  ياهرکشل  ناشیا  هب  دننک  هطاحا  دنوش ، دیهـش  نیمز  نآ  رد  وا  لها  وت و  دنزرف  هک  يزور  سپ 
، دنیآرد بارطـضا  تکرح و  هب  دنزرلب و  اهنآ  لها  اب  اهنامـسآ  دوش و  دنلب  اهایرد  جوم  دـیآ و  ندـیپط  هب  اههوک  دـیآرد و  هزرل  هب 

يارب زا  دـننک و  ناشیا  هک  وت  تمرح  کته  ندرمـش  میظع  ببـس  هب  وت ، ّتیرذ  يارب  زا  دّـمحم و  اـی  وت  يارب  زا  ندرک  بضغ  يارب 
هب دـنبلط و  يروتـسد  یلاعت  قح  زا  اهنیا  زا  کی  ره  و  دـندروآ ، لمع  هب  وت  ّتیرذ  وت و  ّقح  رد  ار  وت  ياهناسحا  هک  يدـب  تاـفاکم 

.وت زا  دعب  قلخ  رب  دنیادخ  تّجح  ناشیا  و  دنا ، هتخاس  مولظم  دنا و  هدینادرگ  فیعض  ار  ناشیا  مدرم  هک  وت  تیب  لها  ندرک  يرای 

هک رداق  هاشداپ  دـنوادخ و  منم  هک : تساهنیا  رد  هک  ره  اـهایرد و  اـههوک و  نیمز و  اهنامـسآ و  يوسب  دـنک  یحو  یلاـعت  قح  سپ 
تردق مناد  تحلـصم  مهاوخ و  هک  تقو  ره  دنادرگ ، یمن  زجاع  ارم  يا  هدننک  عانتما  و  دور ، یمن  رد  هب  نم  تسد  زا  يا  هدـنزیرگ 

، تسا هدروآ  درد  هب  ارم  هدیزگرب  ربمغیپ و  لد  هک  ار  یـسک  منک  باذع  منک  یم  دای  دنگوس  دوخ  لالج  تّزع و  هب  مراد ، ماقتنا  رب 
، تسا هتـشاد  اور  وا  تیب  لها  رب  متـس  هتـسکش و  ار  وا  نامیپ  دهع و  هدروآ و  لتق  هب  ار  وا  ترتع  و  تسا ، هدومن  وا  تمرح  کته  و 

تنعل دننک و  دنلب  ادص  نیمز  اهنامـسآ و  لها  عیمج  تقو  نآ  رد  سپ  .مشاب  هدرکن  یباذـع  نانچ  ار  نایملاع  زا  يدـحا  هک  یباذـع 
.دشاب هدومن  وت  تمرح  کته  دشاب و  هدرک  وت  ترتع  رب  متس  هک  ار  یسک  دننک 

ياهفرظ اب  دنوش  لزان  متفه  نامسآ  زا  رایـسب  هکئالم  دنک ، راوگرزب  نادیهـش  نآ  حور  ضبق  دوخ  تردق  تسد  هب  یلاعت  قح  سپ 
و تشهب ، شوخ  ياـهوب  تشهب و  ياـه  هّلح  زا  دـنروایب  دوـخ  اـب  و  تشهب ، تاـیح  بآ  زا  اـهفرظ  نآ  دـشاب  رپ  هک  دّرمز  توقاـی و 
و دـننک ، طونح  ار  ناشیا  شوخ  ياـهوب  نآ  هب  دـنناشوپب و  ناـشیا  رب  ار  اـه  هّلح  نآ  دـنهد ، لـسغ  اـهبآ  نآ  هب  ار  نادیهـش  ياهندـب 

.دننک زامن  ناشیا  رب  فص  فص  هکیالم 

نآ رد  و  دنسانشن ، ار  ناشیا  نالتاق  هک  ار  وت  تّما  زا  یهورگ  یلاعت  قح  دزیگنارب  سپ 
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يارب یتمالع  یمسر و  دننک و  نفد  ار  ناشیا  ياهندب  سپ  مزع ، ّتین  هب  هن  رادرک و  هب  هن  راتفگ و  هب  هن  دنشاب ، هدشن  کیرش  اهنوخ 
زیاف نانمؤم و  يراگتـسر  يارب  دـشاب  یببـس  ّقح و  لها  يارب  دـشاب  يا  هناشن  یملع و  و  دـننک ، اـپرب  ارحـص  نآ  رد  ادهـش  دّیـس  ربق 

.نایملاع دنوادخ  ياهباوث  هب  ناشیا  ندیدرگ 

حیبست دنتسرف و  تاولص  ترضح  نآ  رب  دنوش و  رضاح  وا  فیرـش  ربق  رود  رب  کلم  رازه  دص  نامـسآ  ره  زا  بش  ره  زور و  ره  رد 
تّما زا  دنیآ  یم  فیرـش  ربق  نآ  ترایز  هب  هک  ار  اهنآ  ياهمان  دنـسیونب  و  وا ، نیرئاز  يارب  دننک  شزرمآ  بلط  دنیوگ و  یلاعت  قح 

ناشیاهور ار و  ناشیا  ياهرهـش  ناشیوخ و  ناردپ و  ياهمان  و  وت ، يوسب  یلاعت و  قح  يوسب  دنیوج  یم  بّرقت  ترایز  نآ  هب  و  وت ،
.تسا ایبنا  نیرتهب  دنزرف  ادهش و  نیرتهب  ربق  هدننک  ترایز  نیا  دشاب : هتشون  نآ  رد  هک  یهلا  شرع  رون  زا  يرهم  هب  دننک  رهم  ار 

لها ياه  هدـید  هک  ددرگ  عطاـس  يرون  دـنا  هدز  ناـشیا  يور  رب  هک  يرهم  نآ  ياـج  زا  ناـشیا  ياـهور  زا  دوش ، تماـیق  زور  نوچ 
رـشحم يارحـص  رد  هک  دّمحم  يا  ار  وت  منیب  یم  ایوگ  .دنـشاب  فورعم  رـشحم  لها  نایم  رد  ناشیا  رون  نآ  هب  و  دوش ، هریخ  رـشحم 

اصحا ار  ناشیا  ددع  هک  دشاب  ردق  نآ  هکئالم  زا  ام  اب  دشاب ، ام  يور  شیپ  رد  یلع  و  میشاب ، وت  بناج  ود  رب  لیئاکیم  نم و  یئآرد ،
لاوها و زا  ار  وا  مینک  هدهاشم  ار  رهم  نآ  رثا  هک  ره  رب  قیالخ و  يور  رب  مینک  رظن  رـشحم و  لها  نایم  رد  میدرگب  ام  و  درک ، ناوتن 

یلع وت  ردارب  ربق  ای  دّمحم ، يا  ار  وت  ربق  دنک  ترایز  هک  یسک  يارب  وا  ياطع  ادخ و  مکح  تسا  نیا  میهد ، تاجن  زور  نآ  دیادش 
زا یهورگ  دننک  مامتها  یعـس و  هک  دشاب  دوز  دشاب ، صلاخ  ادخ  يارب  زا  وا  ّتین  و  ار ، نیـسح  نسح و  وت  هدازدـنزرف  ود  ربق  ای  ار ،
رثا دنیامن  وحم  ار و  ربق  نآ  هناشن  مسر و  دـننک  فرطرب  هک  تسا  هدـیدرگ  بجاو  بضغ  تنعل و  ادـخ  بناج  زا  ناشیا  رب  هک  اهنآ 
نم هیرگ  هودنا و  ببـس  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ  دننک ، نینچ  هک  ار  ناشیا  دراذگن  ادخ  و  ار ، نآ 

.دوب نیا 

: متفگ مدرک  هدهاشم  وا  رد  گرم  رثا  دز ، تبرض  ار  مردپ  مجلم  نبا  نوچ  تفگ : بنیز  سپ 

تـسا نانچ  ثیدح  رتخد  يا  دومرف : مونـشب ، وت  زا  ار  نآ  مهاوخ  یم  درک ، تیاور  نم  هب  یثیدـح  نینچ  نمیا  ّما  راوگرزب  ردـپ  يا 
نانز ار و  وت  منیب  یم  ایوگ  هدرک ، تیاور  وت  هب  نمیا  ّما  هک 
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، دیشاب ناسرت  فئاخ و  دوخ  نانمشد  زا  دنرب و  ار  امش  يراوخ  ّتلذ و  هب  و  دنـشاب ، هدرک  ریـسا  رهـش  نیا  رد  ارم  تیب  لها  زا  رگید 
تقو نآ  رد  تسا ، هدیرفآ  ار  قیالخ  هتفاکش و  ار  اه  هّبح  هک  يدنوادخ  نآ  ّقح  هب  دیئامن ، یئابیکش  دینک و  ربص  تقو  نآ  رد  سپ 

.دشابن امش  نایعیش  ناتسود و  امش و  زا  ریغ  هب  یتسود  ار  ادخ  نیمز  يور  رد 

زاورپ يداش  يور  زا  ناطیش  زور  نآ  رد  دومرف : ام ، يارب  درک  لقن  ار  ثیدح  نیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نوچ 
دوب ام  بلطم  هچنآ  نیطایـش  هورگ  يا  تفگ : دهاوخ  دومن ، دهاوخ  نالوج  دوخ  ناروای  نادـنزرف و  اب  نیمز  رود  رب  درک و  دـهاوخ 

تعامج رگم  میدومن  مّنهج  ّقحتـسم  ار  همه  و  میتفای ، ار  دوخ  يوزرآ  ياـهتنم  ناـشیا  كـاله  رد  میدیـسر و  نآ  هب  مدآ  دـنزرف  زا 
ناشیا و قح  رد  دـیزادنا  کش  هب  ار  مدرم  هک  دـینک  یعـس  دـیناوت  ات  سپ  دـنا ، هدز  تلاـسر  تیب  لـها  ناـماد  رد  گـنچ  هک  یلیلق 

قلخ تلالـض  رفک و  ات  ناشیا ، ناتـسود  ناشیا و  هب  ندیناسر  ررـض  رب  ار  مدرم  دینک  صیرحت  ناشیا و  توادـع  رب  ار  مدرم  دـیرادب 
توادـع اب  هک  اریز  درک  تسار  مدرم  رثکا  ّقح  رد  ار  دوخ  نامگ  نوعلم  نآ  دـباین ، تاجن  سک  چـیه  ناـشیا  زا  ددرگ و  مکحتـسم 

.دناسر یمن  ررض  رئابک  زج  یهانگ  چیه  امش  تالاوم  ّتبحم و  اب  و  دشخب ، یمن  هدیاف  حلاص  لمع  چیه  امش 

تمینغ نک و  طبض  ار  ثیدح  نیا  دومرف : درک ، تیاور  نم  هب  ار  ثیدح  نیا  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نوچ  هک : تفگ  هدیاز 
«. 1  » دوب مک  هنیآره  یتخات  یم  رهش  هب  رهش  نیمز  رد  لاس  کی  يدش و  یم  راوس  نارتش  رب  ثیدح  نیا  بلط  رد  رگا  هک  رامش 
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دش ثداح  ترضح  نآ  تداهش  زا  دعب  هک  یعیاقو  ترضح و  نآ  نفد  نفک و  لسغ و  تّیفیک  نایب  رد  مراهچ  لصف 

ات دمآ  یتشک  تسشن ، یتشک  هب  مالّسلا  هیلع  حون  ترضح  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هربتعم  ثیداحا  رد 
دـسج ور و  ریز  هب  یتـشک  زا  هک  وا  هب  دوـمن  یحو  یلاـعت  قـح  سپ  درک ، فاوـط  هبعک  هناـخ  رود  رب  طوـش  تفه  هبعک و  هناـخ  هب 

رد مدآ  دسج  هک  یتوبات  دوب ، وا  يوناز  ات  بآ  دـمآ ، ریز  هب  حون  سپ  نک ، یتشک  لخاد  روآ و  نوریب  ار  مالّـسلا  هیلع  مدآ  كرابم 
مدآ دسج  یهلا  رما  هب  حون  ترـضح  تفرگ ، رارق  اجنآ  رد  دیـسر  هفوک  دجـسم  هب  یتشک  نوچ  درب ، یتشک  هب  دروآ  نوریب  دوب  نآ 

نینمؤملا ریما  ترضح  يارب  یقودنص  و  تخاس ، دوخ  يارب  يربق  مدآ  ترضح  يور  شیپ  رد  درک و  نفد  فجن  رد  ار  مالّسلا  هیلع 
«. 1  » داد رارق  دوخ  هنیس  شیپ  رد  ترضح  نآ  نفد  يارب  دیشارت و  مالّسلا  هیلع 

هیلع نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  يرغلا  هحرف  باتک  رد 
لـسغ ارم  مورب ، ایند  زا  نم  نوچ  تفگ : مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  هب  دروخ ، تبرـض  هکنآ  زا  دـعب  مالّـسلا 

هب و  دیرادرب ، ار  نآ  بقع  امش  تشاد ، دنهاوخرب  هکئالم  ار  هزانج  شیپ  دیهن ، هزانج  رب  ارم  نوچ  دینک ، طونح  دینک و  نفک  دیهد ،
دحل يا و  هدنک  ربق  هب  دیسر  دهاوخ  هکنآ  ات  دیورب  شبقع  زا  دور  یم  هزانج  شیپ  هک  فرط  ره 
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دیرادرب و نم  رس  يالاب  زا  تشخ  کی  سپ  دینیچب ، نم  رب  تشخ  دیراذگ و  دحل  رد  ارم  سپ  هدرک ، اّیهم  دنچ  یتشخ  يا و  هتخاس 
.دینک رظن  ربق  رد 

دهاوخ رب  نآ  بقع  دیراد ، یمرب  ار  هزانج  شیپ  امش  رگا  هک : دندینش  هناخ  بناج  کی  زا  یئادن  دنداد ، لسغ  ار  ترضح  نآ  نوچ 
زا تشخ  کی  دـندرک ، نفد  ار  ترـضح  نآ  نوچ  .تساـخ  دـهاوخرب  دوخ  هزاـنج  شیپ  دـیراد  یمرب  ار  نآ  بقع  رگا  و  تساـخ ،

نینمؤملا ریما  هک : دندینـش  ار  یفتاه  يادص  هاگان  دندیدن ، ربق  رد  ار  یـسک  دندرک  رظن  ربق  رد  دنتـشادرب و  ترـضح  نآ  رـس  يالاب 
یّتح ناربمغیپ ، زا  دعب  ءایصوا  هب  یلاعت  قح  دنک  یم  نینچ  و  دینادرگ ، قحلم  دوخ  ربمغیپ  هب  ار  وا  یلاعت  قح  دوب ، ادخ  هتسیاش  هدنب 

«. 1  » دنادرگ قحلم  ربمغیپ  هب  ار  ّیصو  نآ  یلاعت  قح  هّتبلا  دریمب ، برغم  رد  وا  ّیصو  دریمب و  قرشم  رد  يربمغیپ  رگا  هکنآ 

دوب نآ  تفگ  نیسح  نسح و  مردارب  ود  هب  مردپ  هک  ینخس  رخآ  درک : تیاور  موثلک  ّما  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  اضیا 
ادـخ و لوسر  ندـب  هک  يدرب  نآ  هب  ارم  ندـب  دـینک  کشخ  سپ  دـیهد ، لسغ  ارم  منک  تلحر  اـیند  زا  نوچ  نم ! نادـنزرف  يا  هک :

تخت بقع  دیناباوخب و  تخت  يور  رب  ارم  و  دوخ ، ّدج  طونح  هب  دینک  طونح  ارم  سپ  مدرک ، کشخ  نآ  هب  لسغ  زا  دـعب  ار  همطاف 
.دیورب بقع  زا  امش  دور  یم  تخت  شیپ  هک  فرط  ره  هب  دیرادرب ، ار 

مناردارب سپ  دمآ ، دورف  نیمز  رب  تخت  شیپ  میدیـسر ، فجن  هب  نوچ  متفر ، نوریب  دوخ  ردـپ  هزانج  عییـشت  هب  نم  تفگ : موثلک  ّما 
هتخاس دحل  هدنک و  ربق  دز ، نیمز  رب  گنلک  کی  نوچ  .تفرگرب  یگنلک  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  و  دنتـشاذگ ، نیمز  رب  ار  نآ  بقع 

نیا میحّرلا ، نمحرلا  هَّللا  مسب  نومـضم : نیا  هب  دوب  هتـشون  نآ  رب  رطـس  ود  ینایرـس  ملق  هب  هک  دوب  ربـق  نآ  رد  يا  هتخت  دـش و  ادـیپ 
ربـق هب  ار  ترـضح  نآ  نوـچ  .لاـس  دـصهن  هب  ناـفوط  زا  شیپ  دّـمحم  ّیـصو  یلع  يارب  ربـمغیپ  حوـن  تسا  هتخاـس  هک  تسا  يربـق 
امش یلاعت  قح  تفگ : هک  مدینش  ار  يدانم  يادص  هاگان  تفر ، الاب  نامـسآ  هب  ای  تفر  ورف  نیمز  هب  میتسنادن  دش ، ادیپان  دنتـشاذگ ،

«. 2  » قلخ رب  ادخ  تّجح  امش و  دّیس  تبیصم  رد  دیامرف  تمارک  وکین  ربص  ار 

هفوک زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  رگید  ربتعم  دنس  هب 
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نیا رد  ارم  ربق  ادنوادخ  وت ، رعق  تسوبـشوخ  هچ  وت و  رظنم  تسوکین  هچ  دومرف : داتفا  فجن  يارحـص  هب  شرظن  نوچ  دـمآ ، نوریب 
«. 1  » هد رارق  نیمز 

هیلع نسح  ماما  دز ، تبرض  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نیعل  مجلم  نبا  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  اضیا 
ارم و  دیـشکب ، ار  وا  مورب  ایند  زا  نم  نوچ  نک ، سبح  ار  وا  نکیل  هن و  دومرف : میـشکب ؟ ار  نوعلم  نیا  دیـسرپ : بانج  نآ  زا  مالّـسلا 

«. 2  » دینک نفد  حلاص  دوه و  نم  ردارب  ود  ربق  رد  هفوک  تشپ  رد 

«. 3  » دینک نفد  دوه  مردارب  ربق  رد  دومرف : رگید  تیاور  رد 

: تفگ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ربق  عضوم  زا  دیسرپ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ریـصب  وبا  هک  تسا  لوقنم  ّقثوم  دنـس  هب  اضیا 
؟ دش وا  نفد  هّجوتم  هک  دیـسرپ : دش ، نوفدم  مالّـسلا  هیلع  حون  شردپ  ربق  دزن  دومرف : ترـضح ، نآ  ربق  رد  دنا  هدرک  فالتخا  مدرم 

نومضم نیا  رب  و  «. 4  » تشهب ناحیر  حور و  اب  لامعا  نابتاک  ناراوگرزب  هکئالم  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف :
.تسا رایسب  ثیداحا 

هب دش ، مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تافو  ماگنه  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  ربتعم  ياهدنس  هب  سوواط  نبا  دّیس  دیفم و  خیش 
هک دیرادرب  ار  تخت  نآ  بقع  دیراذگب و  یتخت  يور  رب  ارم  مورب ، ایند  زا  نم  نوچ  تفگ : مالّسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما 

سپ دید  دیهاوخ  يدیفـس  گنـس  اجنآ  رد  تسا ، فجن  يارحـص  هک  نیّیرغ  يوسب  دـیربب  ارم  تساخ ، دـهاوخرب  دوخ  تخت  شیپ 
، دـندرب فجن  يارحـص  هب  ار  ترـضح  نآ  نوچ  .دـش  دـهاوخ  رهاظ  جاس  زا  یحول  يربق و  اـجنآ  رد  دـینزب ، گنـس  نآ  رب  یگنلک 

نآ نیا  دوب : هتـشون  نآ  رد  دـش ، رهاظ  جاس  زا  یحول  دـندنک  ار  ربق  نوچ  دوب ، عطاـس  نآ  زا  يرون  هک  دـش  رهاـظ  يدیفـس  گـنس 
.تسا هدرک  هریخذ  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  يارب  حون  هک  تسا  يزیچ 

قح دزن  ترضح  نآ  ندوب  یمارگ  زا  دش  رهاظ  ام  رب  هچنآ  ببس  هب  میتشگرب  داش  میدرک و  نفد  اجنآ  رد  ار  ترـضح  تفگ : يوار 
میدرک لقن  ناشیا  هب  ار  اهربخ  نیا  نوچ  دندوب ، هتفاین  رد  ار  بانج  نآ  رب  زامن  هک  دندروخرب  هعیش  زا  یتعامج  هار  يانثا  رد  یلاعت ،

زین ام  دنتفگ :
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: دنتفگ دنتشگرب  نوچ  و  بانج ، نآ  ربق  رس  رب  دنتفر  .دیا  هدید  امش  هچنآ  مینیبب  میهاوخ  یم 

«. 1  » میتفاین يزیچ  میدنک  دنچ  ره 

لاؤس مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  ریـصق  میحرلا  دبع  زا  ربتعم  دنـس  هب  يرغلا  هحرف  باتک  رد  اضیا 
یلع دومرف : سپ  ربمغیپ ، حون  تفگ : حون ؟ مادـک  متفگ : دـش ، نوفدـم  حون  ربق  رد  دومرف : مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  ربق  زا  مدرک 
یّلـص لوسر  ترـضح  هک  یتسرد  هب  میحّرلا  دبع  يا  داد ، رارق  یقیّدص  ربق  رد  ار  شربق  ادـخ  و  دوب ، تّما  نیا  قیّدـص  مالّـسلا  هیلع 

قح و  دیدرگ ، دهاوخ  نوفدـم  نآ  رد  هک  یعـضوم  هب  ترـضح و  نآ  تداهـش  هب  ار  دوخ  تیب  لها  داد  ربخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
نآ ربق  هکئالم  هک  ار  شربمغیپ  داد  ربخ  و  داتـسرف ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  شردارب  طونح  اب  ار  وا  طونح  یلاـعت 

.دنک دنهاوخ  ار  ترضح 

ارم مورب ، ایند  زا  نم  نوچ  هک : ار  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  دوخ  رـسپ  ود  درک  ّتیـصو  دش ، ترـضح  نآ  تافو  کیدزن  نوچ 
ارم و  دیورب ، بقع  زا  امـش  دور  یم  هزانج  شیپ  هک  فرط  ره  هب  و  دـیرادرب ، ناهنپ  ارم  هزانج  بش  رد  دـینک ، طونح  دـیهد و  لسغ 

و هکئالم ، زا  بش  رد  نم  نفد  رب  درک  دنهاوخ  يرای  ار  امـش  هک  یئاهنآ  اب  دریگ ، یم  رارق  نآ  رب  نم  هزانج  هک  يربق  رد  دینک  نفد 
«. 2  » دنادن یسک  هک  دینک  راومه  ارم  ربق 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  رگید  تیاور  رد 

نآ هک  دینک  نفد  اجنآ  رد  ارم  سپ  دیایب ، امـش  هب  ور  یمیـسن  دور و  ورف  نیمز  هب  امـش  ياهاپ  نوچ  هفوک ، تشپ  هب  دـیرب  نوریب  ارم 
«. 3  » تسانیس روط 

ماما نسح و  ماما  ترضح  نآ  ربق  رد  دندرک ، نفد  نیّیرغ  هیحان  رد  حبص  عولط  زا  شیپ  ار  ترضح  نآ  هک : دومرف  رگید  ثیدح  رد 
«. 4  » دندش لخاد  رفعج  نب  هّللا  دبع  هّیفنح و  نب  دّمحم  مالّسلا و  امهیلع  نیسح 

نوریب رفن  راهچ  نیمه  ترـضح ، نآ  هزانج  اب  هک  تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
سرت زا  دندرک ، نفد  هفوک  يارحص  رد  بش  دنتفر و 
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«. 1  » دنتشاذگن ربق  يارب  زا  يا  هناشن  دندرک و  راومه  ار  ربق  ناشیا  ریغ  جراوخ و 

ار دوخ  باحصا  ّصاوخ  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هکنآ  ات  دوب  یفخم  نانچ  ربق  نآ  هک  تسا  لوقنم  رگید  تیاور  رد 
.دنتخاس ار  ترضح  نآ  ربق  هک  دومرف  داد ، ناشن 

کیدزن هب  نوچ  اهخرچ ، اهگـس و  اب  تفر  نوریب  راکـش  هب  فجن  يارحـص  بناج  هب  دیـشّرلا  نوراـه  يزور  هک : دـنا  هدرک  تیاور 
الاب یّلت  هب  اهوهآ  سپ  دـندرک ، هلداجم  اهوهآ  نآ  اب  یتعاس  درک و  اهر  دـنچ  یئوهآ  رب  ار  اهخرچ  اهگـس و  دیـسر  فجن  يارحص 
الاب لت  هب  اهنآ  زاب  دندیود ، ناشیا  یپ  زا  يراکـش  ناروناج  نآ  دندمآ ، دورف  لت  زا  اهوهآ  زاب  دنتـشگرب ، اهخرچ  اهگـس و  دـنتفر و 

: هک دیسرپ  دسا  ینب  هلیبق  زا  يریپ  درم  زا  دیدرگ و  بّجعتم  رایـسب  نوراه  دش ، عقاو  رما  نیا  هبترم  هس  نوچ  دنتـشگرب ، اهنآ  دنتفر و 
یبأ نب  یلع  ربق  تفگ : درم  نآ  مداد ، ناما  تفگ : نوراـه  میوگب ، مناد  یم  هچنآ  اـت  هدـب  ماـما  ارم  تفگ : یـسانش ؟ یم  ار  لـت  نیا 

وـضو نوراه  سپ  دـنور ، الاب  لت  نیا  هب  هک  هدـنّرد  ناروناج  دـننک  یمن  تأرج  ببـس  نیا  هب  تسا ، لت  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  بلاط 
«. 2  » تشگرب درک و  اعد  زامن و  تفر و  الاب  لت  رب  تخاس و 

امهیلع نیسح  ماما  نسح و  ماما  ترضح  درک  ّتیصو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا 
ارم سپ  تشهب ، قربتـسا  زا  نفک  هس  تشهب و  طونح  زا  یطونح  تفای  دـیهاوخ  نم  رـس  کیدزن  مورب ، ایند  زا  نوچ  هک : ار  مالّـسلا 
نآ نوچ  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  دـینک ، نفک  اـه  هماـج  نآ  رد  طونح و  نآ  هب  دـینک  طوـنح  دـیهد و  لـسغ 
رد تشهب  ردس  زا  گرب  دنچ  تشهب و  روفاک  زا  همامش  جنپ  هک  متفای  ترضح  نآ  رـس  کیدزن  الط  زا  یقبط  تفر  ایند  زا  ترـضح 

«. 3  » دوب قبط  نآ 

دندرک و راب  رتش  نآ  رب  ار  ترضح  نآ  هزانج  دش ، ادیپ  يرتش  دندش ، غراف  ترضح  نآ  نفک  لسغ و  زا  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور 
يا هدنک  ربق  رتش  ياپ  کیدزن  دـندرک  رظن  نوچ  داتـسیا ، فجن  يارحـص  رد  رتش  هکنآ  ات  دـندمآ  رتش  بقع  زا  دـش ، هناور  رتش  نآ 

کیدزن يدیفس  ربا  دندروآ ، دورف  رتش  زا  ار  ترضح  نآ  هزانج  نوچ  .ار  ربق  نآ  تسا  هدنک  یک  دنتسنادن  دنتفای ،

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 373 

http://www.ghaemiyeh.com


362 ص :

دندرک نفد  دندرک و  زامن  ترضح  نآ  رب  نوچ  .دندرک  یم  زاورپ  ربا  نآ  نایم  رد  رایسب  دیفـس  ناغرم  و  دش ، ادیپ  ترـضح  نآ  رس 
«. 1  » دندش ادیپان  ناغرم  ربا و  نآ 

دیهاوخ یحول  هناـخ  تسار  هیواز  رد  مورب ، اـیند  زا  نم  نوچ  هک : دومن  ّتیـصو  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  رگید  دنـس  هب 
حول ترضح ، نآ  تافو  زا  دعب  .دینک  نفک  نآ  رد  ارم  نم  يارب  دوش  رضاح  هک  يا  هماج  ره  دیناباوخب ، حول  نآ  يور  رب  ارم  تفای ،
يارب زا  ربمغیپ  حون  تسا  هدرک  هریخذ  ار  حول  نیا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  دوب : هتـشون  حول  نآ  رد  دـندید ، هناـخ  نآ  هیواز  رد  ار 

یتدایز زور  ینـشور  رب  طونح  نآ  رون  هک  دوب  هتـشاذگ  یطونح  نآ  يور  رب  هک  دـنتفای  ینفک  هناـخ  زیلهد  رد  .بلاـط  یبأ  نب  یلع 
.درک یم 

هیلع نسح  ماما  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپ  تشگ ، یم  دوخ  دوب  کبـس  ترـضح  نآ  كرابم  دسج  دندش  لسغ  هّجوتم  نوچ 
مالّسلا امهیلع  نسح  ماما  ترـضح  ددرگ ، یم  دوخ  تسا  کبـس  رایـسب  هچ  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دسج  ینیب  یمن  تفگ : مالّـسلا 

غراف زامن  زا  نوچ  .دنتـسین  ادـیپ  ترـضح ، نآ  لسغ  رد  دـننک  یم  ددـم  هک  دنتـسه  رگید  تعامج  ام  اب  هّللا  دـبع  ابا  يا  هک : دومرف 
حیبست و ياهادـص  دندینـش ، یم  ار  هکئالم  لاب  يادـص  هار  يانثا  رد  دـنتفر ، هتفرگ  ار  بقع  ناشیا  تساخرب و  هزانج  شیپ  دـندش ،
رب هزانج  شیپ  دوب ، هدرک  فصو  ناشیا  يارب  ترضح  هک  يربق  نآ  هب  دندیسر  هکنآ  ات  دیـسر  یم  ناشیا  شوگ  هب  هکئالم  سیدقت 

مالّسلا هیلع  نیـسح  ماما  نآ  زا  دعب  درک ، زامن  وا  رب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  لّوا  دنتـشاذگ ، نیمز  رب  ار  هزانج  بقع  سپ  دمآ  نیمز 
«. 2  » دوب هدرک  ّتیصو  ترضح  نآ  هچنانچ 

.میدومن داریا  دوب  تازجعم  زا  یضعب  رب  لمتشم  تایاور  نیا  نوچ  تسا ، دامتعا  ّلحم  هقباس  تایاور  نآ  هک : دیوگ  ّفلؤم 

ندش مخ  ببس  زا  دیسرپ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ناکسم  نبا  هک  دنا  هدرک  تیاور  ربتعم  ياهدنس  هب  نارگید  یسوط و  خیش 
ریما ترـضح  هزانج  نوچ  دومرف : ترـضح  دـنیوگ ، یم  هناّنح »  » ار نآ  نونکا  هک  تسا  عقاو  فرـشا  فجن  هار  رـس  رد  هک  یترامع 

شیپ ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
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«. 1  » ترضح نآ  رب  نزح  فّسأت و  يارب  دش  ینحنم  درک  لیم  دندینارذگ ، وا 

تقرافم شرّهطم  دسج  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سّدقم  حور  نوچ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  همیدـق  بتک  زا  یـضعب  رد 
نوچ .دوب  هتفر  ایند  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دش  يزور  دننام  دش  دنلب  نویـش  يادص  ترـضح  هناخ  زا  دومن ،

دنتسناد یم  دیسر ، مدرم  شوگ  هب  اوه  نایم  زا  سیدقت  حیبست و  ياهادص  دیزرلب ، نیمز  دش ، ّریغتم  نامسآ  قافآ  دش ، کیرات  بش 
.دندینش یم  ار  نایّنج  هیثرم  هحون و  هیرگ و  يادص  .تسا  هکئالم  ياهادص  هک 

ترضح دندش ، لسغ  لوغـشم  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  مناردارب  نوچ  هک : تفگ  هنع  هّللا  یـضر  هّیفنحلا  نب  دّمحم 
نآ دسج  هک  یسک  هب  دنتشادن  جایتحا  داد ، یم  لسغ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  تخیر و  یم  بآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

کشم و زا  رتشوخ  یئوب  دش ، یم  رهاظ  رگید  فرط  دیدرگ و  یم  شرّهطم  دسج  دنتسش  یم  هک  ار  فرط  ره  دنادرگب ، ار  ترضح 
.دندینش یم  شکرابم  دسج  زا  ربنع 

دومن تردابم  بنیز  سپ  ار ، مّدج  طونح  روایب  رهاوخ  يا  هک : دز  ادص  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  دندش ، غراف  لسغ  زا  نوچ 
، دـندرک نفک  هماج  جـنپ  رد  ار  ترـضح  نآ  سپ  .دـش  وبـشوخ  نآ  يوب  زا  هفوک  عیمج  دـندوشگ  ار  طونح  نوچ  دروآ ، ار  طونح 

مالّـسلا امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماـما  ار  نآ  بقع  و  دنتـشادرب ، لـیئاکیم  لـیئربج و  ار  توباـت  شیپ  دنتـشاذگ  توباـت  رب  نوچ 
.دنتشادرب

یم هک  یتـخرد  تراـمع و  راوید و  ره  رب  ار  ترـضح  نآ  هزاـنج  هک  مدـید  یم  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : هّیفنحلا  نب  دّـمحم 
ماما دنیآ ، نوریب  هزانج  اب  هک  دنتساوخ  مدرم  زا  یـضعب  .ترـضح  نآ  هزانج  دزن  دندرک  یم  عوشخ  دندش و  یم  مخ  اهنآ  تشذگ ،

ّانا میظعلا ، ّیلعلا  هّللاب  ّالا  هّوق  لوح و ال  ال  تفگ : یم  تسیرگ  یم  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دینادرگرب ، ار  ناشیا  مالّـسلا  هیلع  نسح 
.ار وت  تبیصم  مینک  یم  تیاکش  ادخ  يوسب  و  یتسکش ، ار  ام  تشپ  راوگرزب  ردپ  يا  نوعجار ، هیلا  ّانا  هّلل و 

هب داتسیا  شیپ  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  نیمز ، رب  دمآ  دورف  دیسر  ربق  کیدزن  هب  هزانج  نوچ 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 375 

http://www.ghaemiyeh.com


364 ص :

.تفگ ریبکت  تفه  درک ، زامن  ترضح  نآ  رب  تعامج 

شرف ربق  ریز  رد  هتخت  دش ، رهاظ  یئاّیهم  دحل  هتخاس و  ربق  هاگان  دندرک ، رود  ار  كاخ  دنتـشادرب  ار  هزانج  دـش ، غراف  زامن  زا  نوچ 
نوچ .رّهطم  رهاط و  هتسیاش  هدنب  يارب  ربمغیپ  حون  تسا  هدرک  هریخذ  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  دوب : هتشون  هتخت  نآ  رب  دندوب ، هدرک 

يوسب بیبح  هک  رّهطم  رهاط و  تبرت  يوسب  ار  وا  دیرب  ورف  تفگ : یم  دندینش  یفتاه  يادص  دنرب ، ربق  هب  ار  ترضح  هک  دنتـساوخ 
«. 1  » تسا هدیدرگ  قاتشم  دوخ  بیبح 

مالّسلا امهیلع  نیسح  نسح و  اب  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  راونالا  قراشم  باتک  رد 
رظن نم  ربق  رد  نآ  زا  دـعب  دـیروآ ، اجب  زامن  تعکر  ود  دـیزیرب  نم  رب  ار  كاخ  هکنآ  زا  شیپ  دـیراذگ ، ربق  هب  ارم  نوچ  هک : تفگ 

هدیشک ربق  يور  رب  سدنـس  زا  يا  هدرپ  هک  دندید  دندش ، غراف  زامن  زا  دنتـشاذگ و  سّدقم  حیرـض  رد  ار  ترـضح  نآ  نوچ  .دینک 
هّللا یّلص  تلاسر  ترضح  هک  دید  درک  رظن  ربق  رد  درک و  رود  ترضح  نآ  رس  يالاب  زا  ار  هدرپ  نآ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  تسا ،
هیلع نیسح  ماما  سپ  دنیوگ ، یم  نخس  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  اب  میهاربا  ترضح  مدآ و  ترـضح  مّلـس و  هلآ و  هیلع و 
«. 2  » دننک یم  هحون  ترضح  نآ  رب  هیسآ  مدآ و  اّوح و  ارهز و  همطاف  هک  دید  درک  رود  ترضح  نآ  ياپ  شیپ  زا  ار  هدرپ  مالّسلا 

نآ سّدقم  ربق  دزن  هب  يدبع  ناحوص  نب  هعـصعص  دـندرک ، نفد  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ  هک : تفگ  لّوا  يوار 
ار وت  داب  اراوگ  نینمؤملا ، ریما  ای  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : تخیر و  دوخ  رس  رب  تفرگرب  كاخ  زا  یتشم  داتـسیا ، ترـضح 

یتشاد وزرآ  هچنآ  هب  دوب ، میظع  وت  داهج  و  دوب ، يوق  وت  ربص  و  دوب ، هزیکاپ  وت  دلوم  هک  قیقحت  هب  نسحلا ، وبأ  يا  ادـخ  ياهتمارک 
هکئالم داتـسرف ، وت  لابقتـسا  هب  ار  دوخ  تراشب  یلاعت  قح  سپ  یتفر ، دوخ  راگدرورپ  دزن  هب  يدرک ، دـنمدوس  تراـجت  يدیـسر و 

داد و اج  دوخ  تمحر  راوج  رد  تشاد  یمارگ  ار  وت  ادخ  سپ  يدش ، نکاس  هدیزگرب  ربمغیپ  راوج  رد  دندش ، عمج  وت  رود  رب  ادخ 
.داد بآ  یفوأ  سأک  زا  ار  وت  و  دینادرگ ، قحلم  یفطصم  دّمحم  تردارب  هجرد  هب  ار  وت 

لمع مینکب و  وت  يوریپ  هک  دهد  قیفوت  ام و  رب  دراذگ  ّتنم  هک  منک  یم  لاؤس  ادخ  زا  سپ 
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هک قیقحت  هب  میوش ، روشحم  وت  ناتسود  هرمز  رد  میشاب و  نمشد  وت  نانمشد  اب  میشاب و  تسود  وت  ناتـسود  اب  وت ، تریـس  هب  میئامن 
ادخ هار  رد  يدرک  داهج  و  دوب ، هتفاین  يرگید  هک  یتفای  دنچ  یتلزنم  و  دوب ، هدیسرن  وت  زا  ریغ  يدحا  هک  دنچ  يا  هجرد  هب  يدیسر 

ات دوب ، ندومن  مایق  قح  هچنانچ  ادخ  نید  هب  يدومن  مایق  و  دوب ، ندرک  داهج  طرش  هچنانچ  یفطـصم  دّمحم  تردارب  يور  شیپ  رد 
.نامیا دش  مظتنم  مالسا و  دش  میقتسم  وت  هب  يدرک ، فرطرب  ار  اه  هنتف  یتشاد و  اپرب  ار  اهتّنس  هکنآ 

سک چیه  يارب  نامیا ، هار  ياه  هناشن  دـش  حـضاو  نانمؤم و  تشپ  دـش  مکحم  وت  هب  مالـس ، تاولـص و  نیرتهب  ام  زا  داب  وت  رب  سپ 
همه رب  ار  وا  تعباتم  يدومن ، دوخ  ربمغیپ  تباجا  سک  همه  زا  شیپ  دوب ، هدش  عمج  وت  يارب  زا  هچنآ  لاصخ  بقانم و  زا  دشن  عمج 
راک هب  وا  ترـصن  رد  هتـسویپ  رادـبآ  راـقفلا  وذ  يدرک ، وا  يادـف  ار  دوخ  ناـج  يدومن ، تعراـسم  وا  يراـی  هب  يدرک ، راـیتخا  زیچ 
هعلق تسکـش  مه  رد  وت  هب  ار ، ریّرـش  رادرکدـب  ره  دـینادرگ  لیلذ  وت  هب  ار ، دـینع  راّبج  ره  یلاعت  قح  تسکـش  مه  رد  وت  هب  يدرب ،

.ار نایغط  تلالض و  لها  درک  كاله  وت  هب  ار ، ناودع  رفک و  كرش و  ياه 

همه زا  وت  مالـسا  يدوب ، رتکیدزن  تلاـسر  ترـضح  هب  سک  همه  زا  اهتلیـضف ، اـهتبقنم و  نیا  نینمؤملا  ریما  اـی  ار  وت  داـب  اراوگ  سپ 
وت ياه  هرهب  دوب ، رت  یخـس  همه  زا  وت  لد  دوب ، رتلماـک  همه  زا  وت  نیقی  دوب و  رت  ناوارف  همه  زا  وت  مهف  ملع و  دوب و  رت  میدـق  سک 

، دوب ریخ  دیلک  وت  یناگدنز  هک  یتسرد  هب  دنادرگن ، هارمگ  وت  زا  دعب  مورحم و  وت  رجا  زا  ار  ام  ادخ  سپ  دوب ، رتشیب  همه  زا  ریخ  رد 
وت نخس  مدرم  رگا  تسب ، ام  يور  رب  ار  ریخ  ياهرد  تسا و  ّرـش  ره  دیلک  ام  يارب  زا  وت  تافو  دوب ، هتـسب  ام  يور  رب  ار  ّرـش  ياهرد 

.ترخآ رب  ار  ایند  دندرک  رایتخا  نکیل  و  دندروخ ، یم  رس  يالاب  زا  اپ و  ریز  زا  ادخ  ياهتمعن  هنیآره  دندرک  یم  لوبق  ار 

دّـمحم و مالّـسلا و  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  يوسب  دـندرک  ور  سپ  دروآ ، هیرگ  هب  ار  نارگید  تسیرگ و  رایـسب  دوخ  سپ 
حبص نوچ  .دنتشگرب  هفوک  يوسب  دنتفگ ، تیزعت  ار  ناشیا  ترضح ، نآ  نادنزرف  ریاس  هّللا و  دبع  نوع و  ییحی و  ساّبع و  رفعج و 

نآ رب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هفوک ، نوریب  هب  دندروآ  نوریب  ترضح  هناخ  زا  یتوبات  یتحلصم  يارب  دش  علاط 
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«. 1  » دندرک هناور  هنیدم  بناج  هب  دنتسب  يرتش  رب  ار  توبات  نآ  درک و  زامن  توبات 

ماما ترضح  زا  کلملا  دبع  نبا  ماشه  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  يدنوار  بطق  هیوباب و  نبا 
رد هک  یمدرم  دش ، هتشک  بش  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هک  یبش  هد  ربخ  ارم  هک : درک  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم 

حبص عولط  ات  بش  نآ  رد  هک : دومرف  ترضح  نآ  تسا ؟ هدش  هتشک  ترضح  نآ  هک  دنتسناد  تمالع  هچ  هب  دندوب  هفوک  رهـش  ریغ 
نوراه هک  یبش  رد  دش  رهاظ  تمالع  نیمه  دیشوج ، یم  هزات  نوخ  گنس  نآ  ریز  زا  دنتـشاد ، یمرب  یگنـس  هک  نیمز  ياج  ره  رد 

یبش رد  و  تفر ، نامسآ  هب  یـسیع  هک  یبش  رد  و  دش ، دیهـش  نون  نب  عشوی  هک  یبش  رد  و  تفای ، تافو  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ردارب 
«. 2  » دوب هدش  دیهش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک 

: هک دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  بوشآ  رهش  نبا 

یماما نوچ  دـننک ، یم  هیرگ  هام  لهچ  دریمب  یملاع  نوچ  دـننک ، یم  هیرگ  وا  رب  حابـص  لـهچ  نیمز  نامـسآ و  دریمب ، نمؤم  نوچ 
.تسیرگ دهاوخ  لاس  لهچ  وت  رب  نیمز  نامـسآ و  يوش ، دیهـش  وت  نوچ  یلع  ای  هک : دومرف  سپ  دننک ، یم  هیرگ  لاس  لهچ  دریمب 

: تفگ ساّبع  نبا  سپ 

یمرب نیمز  زا  هک  ار  گنـس  ره  دـیراب ، نوخ  نامـسآ  زور  هس  اـت  دـش ، دیهـش  هفوک  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوـچ 
«. 3  » دیشوج یم  هزات  نوخ  شریز  زا  دنتشاد 

يزور رد  دش  رهاظ  تمالع  هچ  نیمز  رد  هک : درک  لاؤس  يرهز  زا  ناورم  نب  کلملا  دـبع  هک  تسا  هدرک  تیاور  نافلاخم  بتک  زا 
، دیـشوج یم  هزاـت  نوخ  شریز  زا  دنتـشاد  یمرب  هک  يا  هزیر  گنـس  ره  سدـقملا  تیب  رد  هک : تفگ  يرهز  یلع ؟ دـش  هتـشک  هک 

َمْوَی ًاـنِمآ  ِیتْأَـی  ْنَم  ْمَأ  ٌْریَخ  ِراَّنلا  ِیف  یْقُلی  ْنَمَف  َأ  داد : زاوآ  ترـضح  نآ  هناـخ  رد  یفتاـه  دندینـش  تفر  اـیند  زا  ترـضح  نآ  نوـچ 
«. 5  » درم امش  ردپ  درم و  ادخ  لوسر  هک : داد  زاوآ  رگید  یفتاه  سپ  « 4  » ِهَمایِْقلا

، دندرب دوخ  هاشداپ  دزن  هب  ار  ناشیا  دـندرک ، ریـسا  ار  ناناملـسم  زا  یتعامج  گنرف  رکـشل  هک  تسا  هدرک  تیاور  نیّیبلاطلا  رابخا  زا 
، دندرک ابا  ناشیا  دندرک و  هضرع  ناشیا  رب  ار  رفک 
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هک درک  اهر  ار  ناشیا  زا  یکی  دـندش ، كاله  ات  دـنتخادنا  نآ  نایم  رد  ار  ناـشیا  دـندروآ و  شوج  هب  ار  یتیز  نغور  درک  رما  سپ 
درک رظن  نوچ  دینـش ، نابـسا  ّمس  يادـص  نابایب  نایم  رد  هاـگان  تشگ  یمرب  هک  هار  ياـنثا  رد  دـناسرب ، ناناملـسم  هب  ار  ناـشیا  ربخ 

، دـیدش لحمـضم  ات  دـنتخادنا  تیز  رد  نم  روضح  رد  ار  امـش  تفگ : دـندوب ، هتخادـنا  تیز  رد  ار  ناشیا  هک  دـید  ار  دوخ  ناـقیفر 
درک ادن  نامسآ  زا  هک  میدینش  ار  يدانم  يادص  هاگان  میدوب ، یهلا  میعن  رد  ام  دنتفگ : منک ، یم  هدهاشم  لاح  نیا  رب  ار  امش  نونکا 

ام دینک ، زامن  وا  رب  دیوش  رضاح  همه  تسا  هدش  دیهش  بلاط  یبأ  نب  یلع  ادهش  دّیـس  بش  نیا  رد  ایرد  ارحـص و  نادیهـش  يا  هک :
«. 1  » میور یم  دوخ  ياهربق  هب  میدرگ و  یمرب  وا  زامن  زا  لاحلا 

ياّلصم رب  دندز ، تبرض  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  میهاربا  نب  تارف 
: تفگ دوب  هتشاذگ  دوخ  يوناز  رب  ار  دوخ  رس  هتسشن  دوخ 

هّللا یّلص  ادخ  لوسر  زا  مدینـش  دوش ، رفاک  دهاوخ  هک  ره  دروایب و  نامیا  دهاوخ  هک  ره  دیونـشب ، میوگ  یم  ینخـس  نم  ساّنلا  اهّیا 
رد يریخ  هک  دوش  رهاظ  نم  تّما  نایم  رد  دنچ  یتلصخ  دور ، نوریب  ایند  زا  بلاط  یبأ  نب  یلع  نوچ  دومرف : یم  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

نایم زا  ایح  دوش ، رایـسب  تنایخ  دوش و  مک  مدرم  نایم  رد  تناما  دومرف : هّللا ؟ لوسر  ای  تسا  مادک  اهتلـصخ  نآ  متفگ : دشابن ، اهنآ 
همه رب  راک  هک  دوش  ثداح  مدرم  نایم  رد  یتبکن  نآ  زا  دـعب  دـننکن ، اورپ  دـننک و  اـنز  رگیدـکی  روضح  رد  مدرم  هک  دزیخرب  مدرم 

تـشوگ يور  رب  تسا  یتسوپ  هلزنم  هب  یلع  تسین ، یلاخ  نم  زا  نیمز  تسا  مدرم  نایم  رد  یلع  ات  هک  یتسرد  هب  دوش ، گـنت  مدرم 
موق ناـیم  رد  تسا  نم  نیـشناج  نم و  لـها  رد  تسا  نم  ّیـصو  ردارب و  یلع  تسا ، نم  ناوختـسا  قورع و  هلزنم  هب  یلع  تسا ، نم 

، درک گنج  نارفاک  اب  نم  يارب  اهتّدش ، رد  درک  نم  يرای  یلع  تسا ، نم  ضرق  هدننک  ادا  نم ، ياه  هدـعو  هب  تسا  هدـننکافو  نم ،
هاوگ درک ، هحفاصم  اراکشآ  وا  اب  لیئربج  رّرکم  دومن ، لوانت  ار  تشهب  ياهماعط  نم  اب  نم ، دزن  دوب  رضاح  اه  یحو  لوزن  تقو  رد 
نایم رد  یلع  ات  مدرم  هورگ  يا  ار  امـش  مریگ  یم  هاوگ  نم  تسا ، ناراکوکین  ناموصعم و  ناـکاپ و  زا  یلع  هک  ارم  لـیئربج  تفرگ 

زا یلع  نوچ  تسین ، هبتشم  يرما  امش  رب  تسامش 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 379 

http://www.ghaemiyeh.com


368 ص :

هیوباب و نبا  ینیلک و  « 2 « » 1  » ٍهَنَِّیب ْنَع  َّیَح  ْنَم  ییْحَی  ٍهَنَِّیب َو  ْنَع  َکَلَه  ْنَم  َِکلْهَِیل  دوش  یم  رهاظ  هیآ  نیا  قادـصم  دورب  امـش  ناـیم 
، دش دنلب  مدرم  زا  نویش  يادص  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تداهش  زور  رد  هک  دنا  هدرک  تیاور  ربتعم  ياهدنس  هب  نارگید 

نآ رد  دومن ، تقرافم  ایند  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  يزور  دـننام  دـش ، ضراـع  میظع  تشهد  ار  مدرم 
زورما تفگ : نوعجار ، هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  تفگ : یم  تسیرگ و  یم  دمآ  دـنت  يریپ  درم  تروص  هب  مالّـسلا  هیلع  رـضخ  ترـضح  لاح 
تمحر ادخ  تفگ : دوب  هناخ  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  يا  هناخ  رد  رب  داتـسیا  سپ  ربمغیپ ، تفالخ  دش  عطقنم 

همه زا  ادـخ  زا  وت  سرت  دوب و  رت  صلاخ  همه  زا  وت  نامیا  دوب و  رتشیپ  همه  زا  وت  مالـسا  هک  يدوب  وت  نسحلا ، وبا  يا  ار  امـش  دـنک 
نآ باحصا  رب  وت  تناما  يدرک ، رتشیب  همه  زا  تلاسر  ترضح  تظفاحم  دوب ، رت  میظع  همه  زا  ادخ  هار  رد  وت  تّقـشم  دوب و  رتشیب 

ترضح اب  وت  تبارق  رتدنلب و  همه  زا  وت  هجرد  دوب ، رت  یمارگ  همه  زا  وت  قباوس  دوب ، رتلـضاف  همه  زا  وت  بقانم  دوب ، رتشیب  ترـضح 
راتفگ و راوطا و  هقیرط و  تریس و  رد  ترـضح  نآ  هب  يدوب  مدرم  نیرت  هیبش  رتشیب و  همه  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر 
زا دـهد  ریخ  يازج  ار  وـت  ادـخ  سپ  وا ، دزن  يدوـب  مدرم  نیرت  یمارگ  دوـب ، رتفیرـش  همه  زا  ترـضح  نآ  دزن  وـت  تلزنم  و  رادرک ،
هک یتقو  رد  یتفر  داـهج  هب  هنادرم  دـندش ، فیعـض  وا  باحـصا  هک  یتـقو  رد  يدوب  يوق  ناناملـسم ، زا  ادـخ و  لوسر  زا  مالـسا و 
هب مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هقیرط  زا  دندیزرو ، یتسـس  ناشیا  هک  یماگنه  رد  يدومن  قح  هب  مایق  دندیـسرت ، ناشیا 

فنا مغر  هب  يدومنن  ّللذت  و  هعزانم ، یب  يدوب  ترـضح  نآ  قح  هفیلخ  دنتفر ، یهار  هب  وا  باحـصا  زا  کی  ره  هک  یتقو  یتفرن  رد 
نارگید هک  یتقو  رد  ترـضح  نآ  زا  دـعب  يدومن  قح  هب  مایق  سپ  ناقفانم ، هنیک  ناربدـسح و  نتـساوخن  نارفاک و  مشخ  ناقفانم و 

هب نارگید  هک  یماـگنه  رد  یتفر  هار  نید  هار  رد  ادـخ  رون  هب  دـندش ، زجاـع  نارگید  هک  یتقو  رد  يدرک  ناـیب  ار  قح  و  دندیـسرت ،
زا تاریخ  رد  نتفرگ  یـشیپ  رد  دوب و  رت  سپ  همه  زا  وت  يادص  دنتفای ، یم  تیاده  دـندومن  یم  وت  تعباتم  رگا  و  دنداتـسیا ، ینادان 

زا وت  نخس  دوب ، رتمک  همه  زا  وت  مالک  يدوب ، رتدنلب  همه 
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زا وت  لـمع  دوب ، رت  تخـس  همه  زا  وت  نیقی  دوب ، رت  عاجـش  رگید  ياـهلد  زا  وت  لد  دوب ، رتگرزب  همه  زا  وت  يأر  دوب ، رت  تسار  همه 
ردـپ نانمؤم  يارب  زا  يدوب ، یهاـشداپ  نید  يارب  زا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  يدوب ، رتاـناد  سک  همه  زا  روما  همه  هب  دوب ، رتوکین  همه 

.دندیدرگ وت  لایع  هک  یتقو  رد  يدوب  نابرهم 

تیاعر دنتشاذگ و  عیاض  ار  هچ  ره  يدرک  ظفح  دنتشادن ، نآ  نتشادرب  بات  هک  ار  نارگ  ياهراب  ناشیا  ياهـشود  زا  یتشادرب  سپ 
، دـندرک عزج  ناـشیا  هک  یتقو  رد  يدرک  ربص  دـندش ، تسپ  ناـشیا  هک  یتـقو  رد  يدـش  دـنلب  دنتـشاذگ ، لـمهم  ار  هچ  ره  يدرک 
، هدـنزیر یباذـع  نارفاک  رب  يدوب  دنتـشادن ، نامگ  ار  هچنآ  دـنتفای  وت  تکرب  زا  دـندیزرو ، نآ  زا  فّلخت  ناـشیا  ار  هچ  ره  یتفاـیرد 

زیاف و  ناقفانم ، زا  دیـسر  وت  هب  هک  اهرازآ  اب  ّتنج  ضایر  هب  يدرک  زاورپ  سپ  تمعن ، یناوارف  تمحر و  ناراب  يدوب  ناـنمؤم  يارب 
يدنک هب  ادخ  نید  رد  وت  يدنت  يدرب ، وت  ار  ناشیا  لیاضف  يدرک ، طبـض  وت  ار  ناشیا  قباوس  .تّما  نیا  ياهتکرب  اهاطع و  هب  يدش 

رد يدرکن ، تنایخ  زگره  تفاین ، هار  وت  سفن  رد  نبج  دشن و  فیعـض  وت  یئانیب  درکن ، لیم  لطاب  يوسب  زگره  وت  لد  دشن و  لدـب 
.اج زا  دنک  یمنرب  ار  نآ  زیچ  چیه  دروآ ، یمن  تکرح  هب  ار  نآ  دنت  ياهداب  هک  هوک  دننام  نیقی  نامیا و  تّدش 

رما رد  يدوب  يوق  دوخ و  ندب  رد  يدوب  فیعض  هک : تفگ  وت  ّقح  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هچنانچ  يدوب 
يرادـبناج دـیما  وت  زا  یـسک  دوبن ، یبیع  هار  وت  رد  ار  یـسک  یلاـعت ، يادـخ  دزن  يدوب  میظع  دوخ ، سفن  رد  يدوب  عضاوتم  ادـخ ،

يواسم وت  دزن  کیدزن  رود و  قح  قاقحا  رد  یتفرگ ، یم  وا  زا  ار  قح  هکنآ  اـت  دوب  لـیلذ  فیعـض و  وت  دزن  زیزع  ياـناوت  تشادـن ،
مزع ملع و  وت  يأر  یـشیدنارود و  و  دوب ، يرابدرب  وت  رما  دوب ، متح  مکح و  وت  راتفگ  دوب ، یتسود  ارادـم و  قح و  وت  راـک  دـندوب ،
هنتف ياهـشتآ  يدوب ، هدرک  ناسآ  مدرم  رب  ار  راوشد  ياهراک  يدوب و  هدرک  رهاظ  ار  قح  هار  هک  يدش  هدنک  ایند  زا  یتقو  سپ  دوب ،
شیپ سپ  دندوب ، هدیدرگ  تباث  وت  هب  نانمؤم  دوب ، هتفای  تّوق  وت  هب  نامیا  دوب ، هدـش  لدـتعم  وت  هب  نید  روما  يدوب و  هدـناشنورف  ار 
تـسا رتگرزب  نآ  زا  وت  تبیـصم  سپ  دیدش ، یبعت  هب  یتشاذگ  دوخ  زا  دعب  هک  ار  اهنآ  یتخادـنا  بعت  هب  زارد ، رود و  یـشیپ  یتفر 

دش میظع  ار ، نآ  دنک  كرادت  هیرگ  هک 
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وا و ياضق  هب  ادـخ  زا  میدـش  یـضار  نوعجار ، هیلا  ّانا  هّلل و  اـّنا  میوگ : یم  سپ  ار ، مدرم  تسکـش  مه  رد  نامـسآ ، رد  وت  تبیـصم 
.ار وا  رما  ادخ  يارب  زا  میدرک  میلست 

تظلغ نارفاک  يارب  يدوب ، یهانپ  یفهک و  نانمؤم  يارب  دیسر ، دهاوخن  وت  تبیصم  لثم  یتبیصم  وت  زا  دعب  هک  دنگوس  ادخ  هب  سپ 
هارمگ وت  زا  دـعب  و  دـنادرگن ، مورحم  وت  تبیـصم  رجا  زا  ار  اـم  دـنادرگ و  قـحلم  دوـخ  ربـمغیپ  هب  ار  وـت  ادـخ  سپ  يدوـب ، مشخ  و 

.دنتـسیرگ یم  وا  هیرگ  هب  ادخ  لوسر  باحـصا  تسیرگ و  یم  وا  ار و  وا  نخـس  دنداد  شوگ  دـندش ، تکاس  مدرم  سپ  دـنادرگن ،
«. 1  » دنتفاین دندرک  بلط  ار  وا  دنچ  ره  دش ، مامت  وا  نخس  نوچ 

يا هبطخ  دمآرب و  ربنم  رب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  تفر  ایند  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوچ  هک  تسا  لوقنم  هربتعم  ثیداحا  رد 
تالامک رد  وا  رب  دـنا  هتفرگن  تقبـس  هک  يدرم  تسا  هدرک  تقرافم  امـش  نایم  زا  دومرف : دومن و  ادا  تغالب  تحاصف و  تیاـهن  رد 

«. 2  » ناینیشیپ

نون نب  عشوی  بش  نیا  رد  تفر ، الاب  نامسآ  هب  یسیع  بش  نیا  رد  دش ، لزان  نآرق  بش  نیا  رد  ساّنلا  اهّیا  دومرف : رگید  تیاور  هب 
زا يدحا  تشهب  يوسب  وا  رب  تفرگ  دهاوخن  تقبـس  هک  دنگوس  ادخ  هب  دـش ، دیهـش  نینمؤملا  ریما  مردـپ  بش  نیا  رد  دـش ، دـیهش 
هب ار  وا  نوچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  هک  یتسرد  هب  دوب ، دنهاوخ  وا  زا  دعب  دنا و  هدوب  وا  زا  شیپ  هک  ءایـصوا 

یمنرب وا ، پچ  بناـج  زا  لـیئاکیم  تفر و  یم  وا  تسار  بناـج  زا  لـیئربج  داد ، یم  وا  تسد  هب  ار  دوـخ  ملع  داتـسرف ، یم  یگنج 
وا ياهاطع  زا  هک  مهرد  دصتفه  رگم  تسا  هتـشاذگن  ثاریم  هب  هرقن  الط و  درک ، یم  يراج  وا  تسد  رب  ار  حتف  یلاعت  قح  ات  تشگ 

«. 3  » درخب دوخ  لها  يارب  زا  يزینک  تساوخ  یم  دوب ، هدمآ  هدایز 

دنبلط یم  ادـخ  زا  دـنا ، هیزعت  بحاص  برغم  قرـشم و  لها  وا  تبیـصم  رد  هک  یتسرد  هب  درخب ، موثلک  ّما  يارب  زا  رگید : تیاور  هب 
هک ره  دومرف : سپ  .دندروآرب  شورخ  دجسم  لها  تفگ ، نخس  تسناوتن  دش ، بلاغ  ترـضح  نآ  رب  هیرگ  سپ  ار ، دوخ  ربص  دزم 

رسپ منم  ریشب ، رسپ  منم  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصم  دّمحم  رسپ  نسح  منم  دسانشن  هک  ره  و  دسانش ، دسانش  ارم 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 382 

http://www.ghaemiyeh.com


371 ص :

زا منم  داتسرف ، نایملاع  تمحر  يارب  ار  وا  یلاعت  قح  هک  یسک  نآ  رسپ  منم  رینم ، جارس  رسپ  منم  ادخ ، يوسب  یعاد  رسپ  منم  ریذن ،
هک یتیب  لها  زا  منم  یندرک ، كاپ  ار  ناشیا  تسا  هدرک  كاپ  ناهانگ  زا  هدرک و  عفد  ناـشیا  زا  ار  سجر  یلاـعت  قح  هک  یتیب  لـها 
ُْلق هدومرف  هچنانچ  تسا  هدینادرگ  بجاو  ار  ناشیا  تیالو  تّدوم و  یلاعت  قح  هک  یتیب  لها  زا  منم  دش ، یم  لزان  ناشیا  رب  لیئربج 

«. 2  » تسا تیب  لها  ام  تّدوم  هنسح  نیا  « 1  » ًانْسُح اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًهَنَسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  یبْرُْقلا َو  ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ال 

دیهـش همه  هک  دوب  دنهاوخ  وا  ناگدیزگرب  تیب و  لها  زا  ماما  هدزاود  وا  زا  دعب  هک  ادـخ  لوسر  مّدـج  ارم  داد  ربخ  هک : دومرف  سپ 
.دندرکن دوخ  تعیب  هب  افو  دندومن و  تعیب  وا  اب  مدرم  دمآ ، دورف  ربنم  زا  ترضح  نآ  سپ  رهز ، هب  ای  ریشمش  هب  دش  دنهاوخ 
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تسا نیعل  مجلم  نبا  ترضح  نآ  لتاق  لاوحا  نایب  رد  مجنپ  لصف 

: هک تسا  لوقنم  مالّسلا  امهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دّمحم  ماما  ترضح  زا  هربتعم  ثیداحا  رد 

یمن ار  وا  ردپ  ام  دنتفگ : یم  دارم  هلیبق  دوب ، انّزلا  دلو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لتاق  و  دوب ؛ انّزلا  دلو  قرزا  حـلاص  هقان  هدـننک  یپ 
دالوا ناربمغیپ و  دنـشک  یمن  هک  یتسرد  هب  دوب ، اـنّزلا  دـلو  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  لـتاق  و  میناد ؛ یمن  ار  وا  بسن  میـسانش و 

«. 1  » انز دالوا  رگم  ار  ناربمغیپ 

مالّسلا هیلع  نسح  ماما  دزن  هب  ار  مجلم  نبا  نوچ  تسا : هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  دانـسالا  برق  رد 
رگا شکب و  ارم  یهاوخ  رگا  مدرک ، دوخ  دـهع  هب  افو  مشکب ، ار  وت  ردـپ  هک  مدوب  هدرک  دـهع  ادـخ  اـب  تفگ : نوعلم  نآ  دـندروآ ،

: دومرف ترضح  میآ ، یم  وت  دزن  هب  زاب  مهد و  یم  تحار  وا  ّرـش  زا  ار  وت  مناسر و  یم  لتق  هب  ار  وا  هیواعم  دزن  هب  مور  یم  ینک  وفع 
«. 2  » دز ار  نوعلم  نآ  ندرگ  دوخ  كرابم  تسد  هب  دیبلط  شیپ  ار  وا  سپ  متسرف ، یم  مّنهج  هب  دوز  ار  وت 

نآ صاصق  هک  دومن  سامتلا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  زا  رفعج  نب  هّللا  دـبع  هک : تسا  هدرک  تیاور  يرغلا  هحرف  باتک  رد 
كرابت تفگ : نوعلم  نآ  دیشک ، نوعلم  نآ  ياهمشچ  رد  درک و  خرس  شتآ  رد  یخیـس  تفای  تصخر  نوچ  دراذگ ، وا  هب  ار  نیعل 

، دندیرب ار  شیاهاپ  اهتسد و  دومرف  مکح  سپ  یشک ، یم  نم  هدید  رد  همرس  مرگ  لیم  زا  ردارب  رـسپ  يا  قلع ، نم  ناسنالا  قلخ  هّللا 
زا يدرم  دمآ ، عزج  هب  دنربب ، ار  شنابز  هک  درک  مکح  نوچ  .تفگن  نخس  وا 
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عزج نابز  ندیرب  زا  يدرکن ، عزج  دندیربب  ار  تیاهاپ  اهتسد و  دندیشک و  تا  هدید  رد  شتآ  ادخ  نمشد  يا  تفگ : وا  هب  نارضاح 
منامب و ایند  رد  ینامز  كدنا  هکنآ  زا  مراد  تهارک  نکیل  منک و  یمن  نابز  ندیرب  يارب  عزج  نم  نالهاج  يا  تفگ : وا  ینک !؟ یم 

«. 1  » دنتخوس شتآ  هب  ار  وا  درک  مکح  دندرک ، عطق  ار  شنابز  نوچ  .منکن  ادخ  دای 

.تسا يوقا  ّحصا و  لّوا  تیاور  هک : دیوگ  ّفلؤم 

مهاوخ یم  تفگ : دـندروآ ، مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تمدـخ  هب  ار  نوـعلم  نآ  نوـچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  يرغلا  هحرف  رد  ًاـضیا 
: تفگ نوعلم  نآ  دنکب ، نادند  هب  ارم  شوگ  توادع  تّدـش  زا  دـهاوخ  یم  دومرف : دومن ، ابا  ترـضح  میوگب ، وت  شوگ  رد  ینخس 

«. 2  » مدنک یمرب  خیب  زا  ار  ششوگ  داد  یم  تصخر  ارم  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب 

حبـص دندرک و  نفد  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  بش  نآ  رد  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  همیدـق  بتک  زا  یـضعب  رد 
: هک داد  دنگوس  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  موثلک  ّما  دش ، علاط 

اب درک و  عمج  ار  دوخ  باحـصا  ناشیوخ و  دمآ  نوریب  هناخ  زا  ترـضح  يراذگن ، هدـنز  تعاس  کی  ارم  ردـپ  هدنـشک  مهاوخ  یم 
هب ار  وا  نآ  زا  دعب  میربب و  ار  وا  نابز  اهاپ و  اهتسد و  دیاب  یم  تفگ : رفعج  نب  هّللا  دبع  دومن ، تروشم  نوعلم  نآ  نتـشک  رد  ناشیا 

: تفگ يرگید  تخوس ، دیاب  یم  شتآ  هب  رخآ  درک و  دیاب  یم  ناراب  ریت  لّوا  ار  وا  تفگ : هّیفنح  نب  دّمحم  میناسر ، لتق 

ّقح رد  میامن  یم  دوخ  ردپ  رما  لاثتما  نم  دومرف : مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  دریمب ، راد  رب  ات  دیـشک  دیاب  یم  رادرب  هدنز  ار  وا 
تـسد ار  وا  دومرف  مکح  سپ  منازوس ، یم  شتآ  هب  ار  شدـیلپ  دـسج  نآ  زا  دـعب  دریمب ، ات  منز  یم  وا  رب  ریـشمش  تبرـض  کی  وا ،

: هک دومرف  دندرک و  رضاح  هتسب 

«. 3  » داتسرف مّنهج  هب  ار  وا  تبرض  کی  هب  و  يدرک ، نید  رد  میظع  داسف  ار و  ناناملسم  ماما  نانمؤم و  ریما  یتشک  ادخ  نمشد  يا 

نم هب  ار  وا  دـسج  هک  دومن  ساـمتلا  ترـضح  زا  هّیعخن  دوـسا  رتـخد  مثیه  ّما  و  دـندز ، ندرگ  ار  وا  هک  درک  مکح  رگید : تیاور  هب 
ورف ار  دوخ  لد  شتآ  منازوسب و  شتآ  هب  ار  وا  ات  شخب 
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«. 1  » تخوسب شتآ  هب  ار  تخبدب  نآ  نز  کین  نآ  دومن ، لوبق  ار  وا  سامتلا  ترضح  نآ  مناشن ،

نآ هب  دـندرک ، رـضاح  ترـضح  نآ  دزن  هب  ار  وا  دز ، تبرـض  ار  ترـضح  نوعلم  نآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هّمغلا  فـشک  رد 
دنت حابـص  لـهچ  ار  دوخ  ریـشمش  هک : تفگ  نوعلم  نآ  يدرک ؟ نید  رد  يا  هنتف  نینچ  هک  دـش  ثعاـب  هچ  ار  وت  هک : تفگ  نوـعلم 

: هک دومرف  نوعلم  نآ  باوج  رد  ترضح  مشکب ، نآ  هب  ار  قلخ  نیرتدب  هک  مدرک  لاؤس  ادخ  زا  مداد ، بآ  رهز  هب  مدرک و 

مالّسلا هیلع  نسح  ماما  ترضح  هب  سپ  دش ، یهاوخ  هتشک  ریـشمش  نیمه  هب  یقلخ  نیرتدب  هک  وت  تسا و  هدش  باجتـسم  وت  ياعد 
«. 2  » نک صاصق  وا  ریشمش  هب  ار  نوعلم  نآ  مورب ، ایند  زا  نم  نوچ  هک : دومرف 

، مدوب مارحلا  دجسم  رد  نم  يزور  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  افو  نبا  زا  یلبرا  یسیع  نب  یلع  بوشآ و  رهش  نبا  يدنوار و  بطق 
.تسا هدش  ناملـسم  یبهار  هک : دنتفگ  مدیـسرپ ، ناشیا  عامتجا  ببـس  زا  دندوب ، هدـش  عمج  میهاربا  ماقم  رود  رب  هک  مدـید  ار  مدرم 
میهاربا ماقم  ربارب  رد  تشاد و  رس  رب  هنیمشپ  هالک  دوب ، هدیـشوپ  هنیمـشپ  هّبج  میظع ، هّثج  اب  مدید  يریپ  درم  مدمآ ، کیدزن  هب  نوچ 

هاگان مدرک  یم  رظن  ایرد  هب  دوخ  هعموص  زا  يزور  متشاد ، يا  هعموص  ایرد  رانک  رد  نم  تفگ : یم  هک  مدینش  .هتسشن  مالّـسلا  هیلع 
زا یناسنا  عبر  سپ  درک ، یق  دوب و  هدش  دنلب  ایرد  نایم  زا  هک  تسـشن  یگنـس  رب  دمآ ، ریز  هب  اوه  زا  سکرک  دننام  یغرم  هک  مدید 
یق درک ، نینچ  هبترم  راهچ  نوچ  درک ، یق  یناسنا  عبر  زاب  تشگرب  یتعاس  زا  دـعب  و  دـش ، ادـیپان  درک  زاورپ  هاگنآ  داتفا ، وا  يولگ 
عبر تشگرب  زاب  غرم  نآ  یتعاس  زا  دعب  مدرک ، رایسب  بّجعت  تلاح  نآ  زا  نم  داتـسیا ، دش  يدرم  تسویپ  رگیدکی  هب  وا  ياه  هدرک 
نآ همه  درک  نینچ  هبترم  راهچ  هکنآ  ات  درک ، زاورپ  زاب  تشادرب  رگید  عبر  زاـب  تشگرب  سپ  درک ، زاورپ  درب  ورف  هدرک  ادـج  ار  وا 

.درک زاورپ  درب و  ورف  ار  درم 

هاگان مدرک  یم  رظن  گنـس  نآ  رد  تریح  هب  یتسیک ، وت  هک  مدیـسرپن  درم  نآ  زا  ارچ  هک  مدش  نامیـشپ  دش ، هدایز  نم  بّجعت  سپ 
، درک یق  یمدآ  ندب  عبر  تشگرب و  غرم  نآ  مدید 
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سپ تفگن ، باوج  ارم  یتسیک ؟ وت  هک : مدرک  ادـن  ار  وا  متفر  ایرد  راـنک  هب  نم  سپ  داتـسیا ، دـش  يدرم  مراـهچ  هبترم  رد  هکنآ  اـت 
هدوب هچ  وت  لـمع  هک  وگب  متفگ : مجلم ، نبا  منم  تفگ : یتـسیک ؟ وت  هک  وگب  تسا  هدرک  قلخ  ار  وت  هک  يدـنوادخ  ّقـح  هب  متفگ :

ارم تسا  هدرک  لکوم  نم  رب  ار  غرم  نیا  یلاعت  قح  ما ، هتـشک  ار  بلاط  یبأ  نب  یلع  تفگ : يا ؟ هدش  التبم  باذـع  نیا  هب  هک  تسا 
«. 1  » تمایق زور  ات  دنک  یم  باذع  نینچ 

هفوک لـها  هتـسویپ  دـنتخادنا ، یلادوگ  رد  ار  نوعلم  نآ  دـیلپ  ياهناوختـسا  نوچ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  بوشآ و  رهـش  نبا 
«. 2  » دندینش یم  لادوگ  نآ  زا  هلان  دایرف و  يادص 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  هربتعم  بتک  زا  یضعب  رد 
نم بیبح  يا  متفگ : مدید  اجنآ  رد  ار  بلاط  یبأ  نب  یلع  تروص  مدیـسر  مجنپ  نامـسآ  هب  دندرب ، جارعم  هب  ارم  نوچ  دومرف : مّلس 

راگدرورپ يا  دنتفگ : دننک  رظن  بلاط  یبأ  نب  یلع  تروص  هب  دنتـساوخ  هکئالم  دّـمحم  يا  تفگ : تسا ؟ تروص  هچ  نیا  لیئربج 
دّمحم وت  بیبح  ّمع  رـسپ  هک  بلاط  یبأ  نب  یلع  هب  ندرک  رظن  هب  دنوش  یم  دـنم  هرهب  نیـسپ  دادـماب و  ره  ایند  رد  مدآ  نادـنزرف  ام 

قح سپ  .ترـضح  نآ  تروـص  هب  ندرک  رظن  هب  نادرگ  دـنم  هرهب  عـّتمتم و  زین  ار  اـم  سپ  تسوا ، ّیـصو  نیما و  هـفیلخ و  تـسا و 
نیـسپ دادماب و  ره  دننک ، یم  ترایز  ار  تروص  نآ  زور  بش و  هکئالم  دیرفآ و  دوخ  سدـق  رون  زا  ار  ترـضح  نآ  تروص  یلاعت 

.دنوش یم  عّتمتم  تروص  نآ  هب  ندرک  رظن  هب 

رثا تروص  نآ  زا  عضوم  نامه  رد  دز ، ترضح  نآ  كرابم  رس  رب  تبرض  مجلم  نبا  نوچ  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  سپ 
تنعل دنیامن ، یم  هدهاشم  ار  تبرض  رثا  تروص  نآ  يوسب  دننک  یم  رظن  هک  نیسپ  دادماب و  ره  هکئالم  دیدرگ و  رهاظ  تبرض  نآ 

ترضح نآ  سّدقم  دسج  دندمآ  دورف  هکئالم  دندرک ، دیهش  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نوچ  .ترـضح  نآ  لتاق  رب  دننک  یم 
هیلع نینمؤملا  ریما  تروص  تراـیز  هب  هکئـالم  هاـگره  سپ  دنتـشادزاب ، مالّـسلا  هیلع  یلع  تروص  يوـلهپ  رد  دـندرب  نامـسآ  هب  ار 

نآ نالتاق  ریاس  دایز و  نبا  دیزی و  رب  دننک  یم  تنعل  دننک ، یم  هدهاشم  نوخ  هب  هدولآ  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـنیایب ، مالّـسلا 
رمتسم تلاح  نیا  ترضح ،
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.تمایق زور  ات  تسا 

هک دـیاب  تساـم ، نوزخم  نونکم  ملع  زا  نیا  دومرف : درک  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  نوـچ  تفگ : يوار 
«1  » دشاب نآ  لها  هک  یسک  هب  رگم  دینکن  تیاور 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصم  دّمحم  نیعلا  هرق  يده و  هّمئا  یناث  تداهش  تدالو و  خیرات  نایب  رد  مراهچ : باب 

هراشا

تسا چ لصف  دنچ  نآ  رد  مالّسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

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

هام همین  هبنش  هس  بش  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  فیرش  تدالو  هک  دنا  هدرک  رکذ  ءاملع  مظاعا  رثکا  یـسوط و  خیـش  دیفم و  خیش 
مسا تاروت  رد  و  دوب ، نسح  ترضح  نآ  فیرـش  مسا  دنا ؛ هتفگ  زین  مّود  لاس  یـضعب  دش ، عقاو  ترجه  مّوس  لاس  ناضمر  كرابم 

وبا ترـضح  نآ  تینک  دوب ؛ ّربـش  زین  نوراـه  گرزب  رـسپ  ماـن  و  تسا ، نسح  برع  تغل  رد  ّربـش  هک  اریز  تسا  ّربـش  ترـضح  نآ 
یبتجم یکز و  ریما و  یقن و  ّرب و  تّجح و  نیما و  طبس و  دّیس و  ترضح : نآ  باقلا  دنا ؛ هتفگ  زین  مساقلا  وبأ  یـضعب  تسا ، دّمحم 

.تسا هدش  دراو  دهاز  و 

ّدلوتم مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  هیوباب  نبا 
: هک تفگ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دش ،

يدرز هماج  رد  ار  وا  سپ  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  رب  وا  مان  رد  مریگ  یمن  تقبـس  تفگ : راذگب ، یمان  ار  وا 
هماج رد  هک  مدرکن  یهن  ار  امش  نم  دومرف : ترضح  نآ  دندروآ ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  دندیچیپ 

«. 1  » دیچیپ يدیفس  هماج  رد  ار  ترضح  نآ  تخادنا و  ار  درز  هماج  نآ  سپ  ار ؟ وا  دیچیپن  درز 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  سپ  دـیکم ، یم  ار  ترـضح  نآ  ناـبز  درک و  ترـضح  نآ  ناـهد  رد  ار  دوـخ  ناـبز  رگید : تیاور  هب 
تقبس وت  رب  دومرف : ترضح  نآ  يا ؟ هتشاذگ  یمان  ار  وا  هک : دیسرپ 
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سپ مریگ ، یمن  دوخ  راگدرورپ  رب  تقبـس  زین  نم  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ  وا ، مان  رد  تفرگ  مهاوخن 
تینهت و ار  وا  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  نیمز  يوسب  ورب  تسا  هدش  ّدلوتم  يرـسپ  دّمحم  يارب  زا  هک : لیئربج  هب  درک  رما  یلاعت  قح 

نآ نوراه ، رسپ  مسا  هب  نک  یّمسم  ار  وا  سپ  یسوم ، هب  تسا  نوراه  هلزنم  هب  وت  هب  تبسن  یلع  هک : وگب  يوگب و  وا  هب  داب  كرابم 
نـسح تفگ : لیئربج  تسا ، یبرع  نم  تغل  دومرف : ترـضح  دوب ، ّربش  وا  مسا  تفگ : لیئربج  دوب ؟ هچ  وا  مسا  هک : دومرف  ترـضح 

هب یلاعت  قح  دـش ، دـّلوتم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  .تسا  نسح  یبرع  تغل  رد  ّربش  هک  دـندرک  مان  نسح  ار  وا  سپ  .نک  مان 
: هک درک  یحو  مالّسلا  هیلع  لیئربج 

، یسوم زا  تسا  نوراه  هلزنم  هب  وت  زا  یلع  هک : وگب  و  وگب ، داب  كرابم  تینهت و  ار  وا  ورب  تسا ، هدش  ّدلوتم  دّمحم  يارب  زا  يرـسپ 
مانالا ریخ  ترضح  هب  ار  ماّلع  کلم  ماغیپ  تینهت  زا  دعب  دش  لزان  لیئربج  نوچ  نادرگ ، یّمـسم  نوراه  رگید  رـسپ  مان  هب  ار  وا  سپ 

ار وا  تفگ : لیئربج  تسا ، یبرع  نم  نابز  دومرف : ترـضح  ریبش ، تفگ : لـیئربج  دوب ؟ هچ  رـسپ  نآ  ماـن  دومرف : ترـضح  دـیناسر ،
«. 1  » دندرک مان  نیسح  ار  وا  سپ  تسا ، ریبش  ینعم  هب  هک  نک  مان  نیسح 

ّدلوتم نسح  ماما  نوچ  تفگ : سیمع  تنب  ءامسا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  ًاضیا 
ار ترضح  نآ  سپ  ارم ، دنزرف  روایب  ءامـسا  يا  تفگ : دمآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  مدوب ، وا  هلباق  نم  دش و 
هک ار  امـش  مدرکن  یهن  نم  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مدرب ، ترـضح  تمدـخ  هب  مدـیچیپ و  يدرز  هماج  رد 
رد سپ  مدرب ، ترـضح  نآ  تمدخ  هب  مدیچیپ و  يدیفـس  هماج  رد  ار  وا  سپ  دـیچیپم ؟ درز  هماج  رد  دوش  یم  دـّلوتم  هک  يدـنزرف 

هدرک یّمـسم  ار  وا  مان  هچ  هب  هک : دیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  تفگ ، هماقا  شپچ  شوگ  رد  تفگ و  ناذا  شتـسار  شوگ 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  منک ، مان  برح »  » ار وا  متساوخ  یم  نکیل  وا و  مان  رد  متفرگن  تقبـس  وت  رب  تفگ : ریما  بانج  يا ؟

مالـس ار  وت  العا  ّیلع  دنوادخ  تفگ : دش  لزان  لیئربج  سپ  دوخ ، راگدرورپ  رب  وا  مان  رد  مریگ  یمن  تقبـس  زین  نم  دومرف : مّلـس  و 
.درک مان  نسح  ار  وا  ترضح  نادرگ ، یّمسم  نوراه  گرزب  رسپ  مسا  هب  ار  وا  هک : دیامرف  یم  دناسر  یم 
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هلباق هک  ءامسا  هب  تشک ، وا  هقیقع  يارب  زا  قلبا  دنفسوگ  ود  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هانپ  تلاسر  ترضح  دش ، متفه  زور  نوچ 
شوخ يوب  هک  قولخ  هب  ار  شرس  درک ، قّدصت  دیشک و  هرقن  اب  ار  شرس  يوم  دیشارت و  ار  شرس  داد ، یفرشا  کی  اب  نار  کی  دوب 

.تسا ّتیلهاج  لعف  زا  ندیلام  نادنزرف  رس  رب  ار  هقیقع  نوخ  ءامسا  يا  دومرف : درک  هدولآ  دوب 

: دومرف دمآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دش ، ّدلوتم  نیسح  ماما  لاس  کی  زا  دعب  تفگ : ءامسا 

ناذا زاب  مدرب ، ترضح  نآ  تمدخ  هب  مدیچیپ  يدیفس  هماج  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپ  نم ، دزن  هب  ارم  رسپ  روایب  ءامسا  يا 
زا وت  هیرگ  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : ءامـسا  تسیرگ ، تشاذگ و  دوخ  نماد  رد  تفگ ، شپچ  تسار و  شوگ  رد  تماقا  و 
نآ هّللا ، لوـسر  اـی  تسا  هدـش  دـّلوتم  تعاـس  نیا  رد  هک : تفگ  ءامـسا  میرگ ، یم  دوـخ  دـنزرف  نیا  رب  دوـمرف : ترـضح  تسیچ ؟

سپ دناسرن ، ناشیا  هب  ارم  تعافـش  ادخ  نم ، زا  دعب  درک  دنهاوخ  دیهـش  ار  وا  هدـننک  متـس  هدـننک و  یغب  یهورگ  دومرف : ترـضح 
دومرف سپ  .دناسر  یم  ررض  وا  هب  تبیصم  نیا  ندینش  تسا و  هدیئاز  دنزرف  هزات  وا  هک  وگم  همطاف  هب  ار  ربخ  نیا  ءامـسا  يا  تفگ :

: هک

، مریگ یمن  تقبـس  دوخ  راگدرورپ  رب  زین  نم  دومرف : ترـضح  مریگ ، یمن  تقبـس  وت  رب  هک : دومرف  يا ؟ هدرک  مان  هچ  ار  وا  یلع  اـی 
، نک یّمسم  نوراه  کچوک  رـسپ  مسا  هب  ار  وا  دیامرف : یم  دناسر  یم  مالـس  ار  وت  العا  ّیلع  دنوادخ  تفگ : دش  لزان  لیئربج  سپ 

اطع رانید  کی  اب  دنفـسوگ  نار  کـی  ار  هلباـق  تشک ، وا  يارب  زا  دنفـسوگ  ود  متفه  زور  رد  درک ، ماـن  نیـسح  ار  وا  ترـضح  سپ 
لعف زا  ندیلام  هقیقع  نوخ  هک : دومرف  دـیلام  شرـس  رب  قولخ  زاب  درک ، قّدـصت  هرقن  شرـس  يوم  نزو  هب  دیـشارت ، ار  شرـس  درک ،

«. 1  » تسا ّتیلهاج 

«. 2  » لمح تّدم  ردق  هب  رگم  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  نایم  دوبن  هلصاف  هک : تسا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  ًاضیا 

ترضح نآ  هک  دنا  هدرک  تیاور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  زا  هّماع  هّصاخ و  قیرط  زا  رایـسب  هربتعم  ثیداحا  رد 
ّربش نوراه  رسپ  ود  مان  هب  ار  دوخ  رسپ  ود  نیسح  نسح و  نم  دومرف :
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«. 1  » یلاعت قح  دزن  ناشیا  يراوگرزب  تمارک و  يارب  متخاس  یّمسم  ریبش  و 

رـسپ هس  مسا  هب  مدـینادرگ  یّمـسم  دـش  دیهـش  همطاف  مکـش  رد  هک  نسحم  نیـسح و  نسح و  ار  همطاـف  نادـنزرف  رگید : تیاور  هب 
.تسا نوراه  هلزنم  هب  یلع  هکنآ  يارب  ربشم ، ریبش و  ّربش و  نوراه 

یّلص ادخ  لوسر  يارب  داتـسرف  هیده  هب  یلاعت  قح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
.تشهب ياه  هماج  زا  يریرح  هماج  اب  ار  نسح  ماما  مان  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

هیلع نیسح  ماما  مان  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  داتسرف ، دوب  هتشون  يریرح  رب  ار  ترضح  نآ  مان  رگید : تیاور  هب 
«. 2  » درک قاقتشا  نآ  زا  ار  مالّسلا 

«. 3  » دوب هّلل » هّزعلا   » مالّسلا هیلع  نسح  ماما  نیگن  شقن  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ًاضیا 

«. 4  » دوب هّلل » دمحلا  : » رگید تیاور  هب  و 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هانپ  تلاسر  ترـضح  تمدخ  هب  ساّبع  نز  لضفلا  ّما  هک  دـنا  هدرک  تیاور  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد 
مه هب  همطاف  يارب  زا  يدنزرف  هّللا  ءاش  نا  دومرف : ترـضح  دوب ، نم  نماد  رد  وت  نت  زا  يا  هراپ  هک  مدید  باوخ  رد  نم  درک : ضرع 
ّما هب  ار  وا  ترـضح  نآ  دـش ، دـّلوتم  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  يدوز  نآ  رد  سپ  دـش ، یهاوخ  وا  تیبرت  لّـفکتم  وت  دیـسر  دـهاوخ 

«. 5  » داد ریش  ار  ترضح  نآ  ساّبع  رسپ  مثق  ریش  هب  هک  داد  لضفلا 

دزن هب  دمآ  یم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  يدنوار  بطق 
ار ناشیا  وت  تفگ : یم  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  دنکفا ، یم  ناشیا  ناهد  رد  ار  دوخ  ناشن  زجعم  ناهد  بآ  همطاف ، هراوخریش  نادنزرف 

«. 6  » هدم ریش 

دینک تلالد  ارم  تفگ : راوس ، يرتش  رب  دمآ  هنیدم  هب  یبهار  هک  هریره  وبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  نافلاخم  بتک  زا  بوشآ  رهش  نبا 
يا تفگ : دیسر  همطاف  هناخ  رد  هب  نوچ  همطاف ، هناخ  هب 
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، دروآ نوریب  وا  يارب  ار  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  روآ ، نوریب  نم  يارب  ار  دوخ  رـسپ  ود  ادخ  لوسر  رتخد 
زا سپ  تسا ، ّبیط  باط و  لیجنا  رد  تسا ، ریبش  ّربش و  تاروت  رد  نانیا  ياـهمان  تفگ : تسیرگ و  دیـسوب و  ار  ناـشیا  بهار  سپ 

دوخ بتک  رد  هچنآ  اب  تفای  قفاوم  ار  وا  تافـص  نآ  نوچ  درک ، لاؤس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هانپ  تلاـسر  ترـضح  تاـفص 
«. 1  » دش ناملسم  تفگ و  تداهش  هملک  ترضح  نآ  فاصوا  زا  دوب  هدناوخ 

زا «، 2  » دوـب هدـیدرگن  یّمـسم  راوـگرزب  ماـن  ود  نیا  هب  نیـسح  نسح و  زا  شیپ  یـسک  هـک  تـسا  هدرک  تـیاور  یتعاـمج  زا  ًاـضیا 
زا شیپ  ام  هک : دیامرف  یم  ییحی  هّصق  رد  یلاعت  قح  دوب ، هدشن  یّمـسم  یلع  دّمحم و  مسا  هب  یـسک  هچنانچ  تسا ، ناشیا  تازجعم 

.میدوب هدادن  رارق  یمان  مه  وا  يارب  زا  وا 

یسیع میرم  و  دیئاز ، پچ  نار  زا  ار  نیسح  ماما  نسح و  ماما  مالّسلا  اهیلع  همطاف  هک  تسا  هدرک  تیاور  تازجعملا  نویع  باتک  رد 
«. 3  » دیئاز تسار  نار  زا  ار 

نسح و ماما  تدالو  متفه  زور  رد  همطاف  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحص  ياهدنس  هب  ینیلک 
«. 4  » درک قّدصت  هرقن  ناشیا  رس  يوم  نزو  هب  دیشارت ، ار  ناشیا  رس  و  تشک ، ناشیا  هقیقع  يارب  یچوق  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما 

هب یچوق  ناشیا  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدـح  دـنچ  رد 
تـشک یم  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هقیقع  نوچ  دومن ، قّدصت  ار  هرقن  درک و  نزو  هرقن  اب  ار  ناشیا  رـس  يوم  تشک ، دوخ  تسد 

ءاعو اهلعجا  مهّللا  هرعـشب  اهرعـش  همدـب و  اهمد  همحلب و  اهمحل  همظعب و  اـهمظع  مهّللا  نسحلا  نع  هقیقع  هّللا  مسب  دـناوخ : اـعد  نیا 
«. 5  » هلآ دّمحمل و 

يارب لیئربج  دش ، ّدلوتم  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
دشکب وا  يارب  زا  هقیقع  دشارتب و  ار  شرس  دراذگب و  تینک  مان و  ار  وا  هک  ار  ترـضح  نآ  درک  رما  دش ، لزان  متفه  زور  رد  تینهت 

رد دنک ، خاروس  ار  ششوگ  و 
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وسیگ ود  دومرف : دروآ و  لمع  هب  ترـضح  نآ  درک ، رما  اهنیا  هب  دش  لزان  لیئربج  زین  دش  ّدلوتم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یتقو 
رد .شوگ  يـالاب  رد  ار  پچ  شوگ  و  دـندرک ، شوگ  همرن  رد  ار  تسار  شوگ  خاروس  رـس و  پچ  بناـج  رد  ار  ناـشیا  دنتـشاذگ 

«. 1  » دندوب هتشاذگ  ناشیا  رس  نایم  رد  ار  وسیگ  ود  نآ  هک  تسا  هدش  دراو  رگید  تیاور 

ار مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هانپ  تلاسر  ترضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
مالّسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  نوچ  .دوب  یتعکر  ود  همه  بجاو  ياهزامن  دروآ ، نیمز  هب  زامن  تعکر  هد  دندرب ، جارعم  هب 

«. 2  » دومرف هزاجا  وا  يارب  زا  یلاعت  قح  درک ، هفاضا  تعکر  تفه  تمعن  نیا  رکش  يارب  تلاسر  ترضح  دندش ، ّدلوتم 

شکرابم ياه  هدـید  دوب ، دیفـس  خرـس و  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  كراـبم  گـنر  هک  تسا  هدرک  تیاور  هّمغلا  فشک  رد 
شیر دوب ، ترـضح  نآ  مکـش  نایم  رد  یکیراب  يوم  ّطخ  دوبن ، هدمآرب  دوب و  راومه  شکرابم  ّدخ  ود  دوب ، هایـس  رایـسب  هداشگ و 

ياهرـس دوب ، هدز  لقیـص  هرقن  دننام  افـص  رون و  رد  ترـضح  نآ  ندرگ  تشاذـگ ، یم  دـنلب  ار  دوخ  رـس  يوم  دوب ، هوبنا  شکرابم 
یهایـس هب  باضخ  دوب ، رتور  شوخ  مدرم  همه  زا  دوب ، الاب  هنایم  دوب و  هداشگ  شیاهـشود  نایم  دوب ، هدـنک  ترـضح  نآ  ناوختـسا 

«. 3  » دوب تفاطل  تیاهن  رد  شفیرش  ندب  دوب ، دّعجم  شیاهوم  درک و  یم 

ترـضح هب  هنیـس  اـت  رـس  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ًاـضیا 
ترـضح نآ  هب  ندـب  ریاس  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  مدرم ، ریاس  زا  دوب  رت  هیبش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هانپ  تلاسر 

«. 4  » دوب رت  هیبش 

تسا ترضح  نآ  لیاضف  زا  یضعب  نایب  رد  مّود  لصف 

: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  نافلاخم  بتک  زا  نارگید  هیوباب و  نبا 

دـص اهنآ  لوط  هک  دـنروایب  رون  زا  ربنم  ود  سپ  دـننادرگ ، نّیزم  یتنیز  ره  هب  ار  ناـیملاع  راـگدرورپ  شرع  دوش ، تماـیق  زور  نوچ 
ماما بانج  سپ  پچ ، بناج  رد  ار  يرگید  دنراذگ  شرع  تسار  بناج  رد  ار  یکی  تسا ، خسرف  کی  ثلث  یلیم  ره  هک  دشاب  لیم 

قح يرگید ، رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دتـسیاب و  اهنآ  زا  یکی  رب  مالّـسلا  هیلع  نسح  دـنروایب ، ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و 
«. 1  » دهد یم  تنیز  هراوشوگ  ود  هب  ار  دوخ  نز ، هچنانچ  دهد ، تنیز  ناشیا  هب  ار  دوخ  شرع  یلاعت 

تلاـح رد  ار  هشپ  رگا  هک : دیـسرپ  دـمآ  رمع  نب  هّللا  دـبع  دزن  هب  قارع  لـها  زا  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ناـشیا  قیرط  زا  اـضیا 
ترـضح دـنزرف  ناـشیا  دـنک و  یم  لاؤـس  هشپ  نوـخ  زا  تسا  هدـمآ  درم  نیا  هک  دـینک  رظن  تفگ : دراد ؟ مکح  هچ  دنـشکب  مارحا 
ناتسوب لگ  ود  نیسح  نسح و  تفگ : یم  هک  مدینش  تلاسر  ترضح  زا  نم  دندرک ، دیهش  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر 

«. 2  » ایند رد  دننم 

نیسح نسح و  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  هرتاوتم  دیناسا  هب  هّماع  هّصاخ و  ناثّدحم 
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«. 3  » دنتشهب لها  ناناوج  دّیس 

«. 4  » ناشیا زا  تسا  رتهب  ناشیا  ردپ  هک  تسا  روکذم  تایاور  نآ  زا  يرایسب  رد 
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تباهم و مدیـشخب  نسح  هب  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  هّماع  هّصاخ و  قیرط  زا  اضیا 
«. 1  » ار دوخ  تمحر  دوج و  مدیشخب  نیسح  هب  و  ار ، دوخ  ملح 

ذیوعت ود  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  بانج  يوزاب  رب  هک  تسا  هدرک  تیاور  رمع  نبا  زا  نافلاخم  قیرط  زا  هیوباـب  نبا 
«. 2  » لیئربج لاب  ياهرپ  زا  دوب  رپ  اهنآ  نایم  هک  دوب 

هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ضرم  رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  نافلاخم  بتک  زا  نارگید  هیوباب و  نبا  اضیا 
دناوت ياهرسپ  اهنیا  هّللا  لوسر  ای  هک : دومرف  دروآ  ترضح  نآ  تمدخ  هب  ار  مالّسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  مّلـس  هلآ و  و 

: دومرف ترضح  هد ، ناشیا  هب  ثاریم  هب  يزیچ 

.ار دوخ  ششخب  تأرج و  مداد  نیسح  ماما  هب  ار ، دوخ  يراوگرزب  تبیه و  مداد  نسح  ماما  هب 

«. 3  » ار دوخ  تعاجش  تواخس و  رگید : تیاور  هب 

دنزرف دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
«. 4  » دننیسح نسح و  ایند  رد  نم  لگ  ود  سک ، ره  يارب  زا  تسا  لگ 

: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  ربتعم  دنس  هب  اضیا 

«. 5  » تسا نیمز  لها  نانز  نیرتهب  ناشیا  ردام  و  ناشیا ، ردپ  نم و  زا  دعب  دننیمز  لها  نیرتهب  نیسح  نسح و 

ره دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  هریره  وبا  زا  نافلاخم  قیرط  هب  نارگید  یسوط و  خیش 
«. 6  » تسا هتشاد  نمشد  ارم  دراد  نمشد  ار  ناشیا  هک  ره  تسا ، هتشاد  تسود  ارم  هک  قیقحت  هب  دراد  تسود  ار  نیسح  نسح و  هک 

مالّسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  اب  بانج  نآ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  هیافک  باتک  رد 
رب دنک  تنعل  دنک و  ظفح  ار  امـش  ادخ  ناهانگ ، زا  دـیموصعم  دـیتشهب و  لها  ناناوج  نیرتهب  نم و  زا  دـعب  دـیماما  امـش  هک : تفگ 

«. 7  » دیامن ینمشد  امش  اب  هک  یسک 
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هّللا یّلص  تلاسر  ترـضح  يزور  هک  دنا  هدرک  تیاور  رایـسب  ربتعم  ياهدنـس  هب  ناشیا  ریغ  يریمح و  یـسوط و  خیـش  هیوباب و  نبا 
هّللا یّلص  تلاسر  ترـضح  رگیدکی ، اب  دیریگب  یتشک  هک  دومرف  رما  ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

رب ار  رتـگرزب  هنوـگچ  مراد  بجع  تفگ : همطاـف  ترـضح  نز ، نیمز  رب  ار و  نیـسح  ریگب  نسح  يا  دوـمرف : یم  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
«. 1  » دنک یم  صیرحت  ار  نیسح  لیئربج  منک و  یم  صیرحت  ار  نسح  نم  دومرف : ترضح  نآ  یهد ، یم  تأرج  رتکچوک 

یم وا  يارب  دـمآ  یم  لـیئربج  نوـچ  دنتـشاد ، يا  هـفیطق  دّـمحم  لآ  هـک  تـسا  هدرک  تـیاور  ناـفلاخم  بـتک  زا  هّـمغلا  فـشک  رد 
یم ار  هـفیطق  نآ  تـفر  یم  نامـسآ  هـب  نوـچ  .تســشن  یمن  رگید  لـیئربج  ریغ  هـفیطق  نآ  رب  تســشن ، یم  نآ  يور  رب  دـندرتسگ 

رد درک و  یم  عمج  ار  اهنآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تخیر و  یم  اهرپ  وا  ياهلاب  زا  درک  یم  زاورپ  نوچ  دندیچیپ ،
«. 2  » درک یم  لخاد  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ذیوعت 

رب ار  نسح  ماما  بانج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هانپ  تلاسر  ترضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ءایلوالا  هیلح  باتک  رد  اضیا 
«. 3  » دراد تسود  ار  نیا  دیاب  دراد  تسود  ارم  هک  ره  تفگ : یم  دوب  هدرک  راوس  دوخ  شود 

يراج نم  ياه  هدـید  زا  بآ  منیب  یم  ار  نسح  ماما  هاگره  نم  تفگ : یم  هریره  وبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  نافلاخم  قیرط  هب  اضیا 
نآ سپ  تسشن ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  نماد  رد  دمآ و  دیود  وا  هک  مدوب  رـضاح  يزور  هک  اریز  دوش ، یم 
یم تسود  مراد و  یم  تسود  ار  وا  نم  ادـنوادخ  دومرف : یم  دینابـسچ  وا  ناهد  هب  ار  دوخ  ناـهد  درک و  زاـب  ار  وا  ناـهد  ترـضح 

«. 4  » تفگ ار  نخس  نیا  هبترم  هس  دراد ، یم  تسود  ار  وا  هک  ره  مراد 

یّلص لوسر  ترضح  هناخ  رد  نیسح  ماما  نسح و  ماما  یبش  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  هیوباب  نبا 
.دوخ ردام  دزن  دیورب  تفگ : ناشیا  هب  ترضح  نآ  سپ  تشذگ ، بش  رثکا  هکنآ  ات  دندرک  یم  يزاب  دندوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

شیپ رد  رون  زا  یقرب  دنتفر  نوریب  نوچ 
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منک یم  دمح  دومرف : دید  ار  تلاح  نآ  ترضح  نوچ  دنتفر ، دوخ  ردام  دزن  هب  ات  داد  یم  ینشور  ار  ناشیا  دش و  رهاظ  ناشیا  يور 
«. 1  » ار تیب  لها  ام  تسا  هتشاد  یمارگ  هک  ار  يدنوادخ 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  بانج  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیولوق  نبا 
زا دـعب  ار  يرگید  هکنآ  زا  مالّـسلا - امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ینعی  رـسپ - ود  نیا  دـنا  هدرک  لـفاغ  ارم  یلع  اـی  دومرف : مّلس 

ار ناـشیا  هک  ار  یـسک  مراد  تسود  ار و  ناـشیا  مراد  تسود  تسا  هدرک  رما  ارم  راـگدرورپ  هک  یتـسرد  هـب  مراد ، تـسود  ناـشیا 
«. 2  » دراد تسود 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  يزور  تفگ : نیـصح  نب  نارمع  هک  تسا  هدرک  تیاور  نافلاخم  قیرط  زا  رگید  تیاور  هب 
نیـسح نسح و  ینعی  درادن ، ار  رـسپ  ود  نیا  ّلحم  نم  لد  رد  زیچ  چـیه  تسا ، یّلحم  یمدآ  لد  رد  ار  يزیچ  ره  تفگ : نم  هب  مّلس 
تسود زا  یناد  یمن  وت  هچنآ  نارمع  يا  دومرف : ادخ  لوسر  يراد ؟ یم  تسود  ار  ناشیا  ردق  نیا  وت  تفگ : نارمع  مالّـسلا ، امهیلع 

«. 3  » ناشیا ّتبحم  هب  تسا  هدرک  رما  ارم  ادخ  هک  یتسرد  هب  یناد ، یم  هچنآ  زا  تسا  هدایز  ناشیا  نتشاد 

نیـسح نسح و  یتـسود  هب  ارم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  درک  رما  تفگ : یم  رذ  وـبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  اـضیا 
هکنآ يارب  مراد  یم  تـسود  ار  وا  نـم  دراد  یم  تـسود  ار  ناـشیا  هـک  ره  مراد ، یم  تـسود  ار  ناـشیا  نـم  سپ  مالـّـسلا ، اـمهیلع 

«. 4  » تشاد یم  تسود  ار  ناشیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هانپ  تلاسر  ترضح 

دراد تسود  ارم  هک  ره  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  زا  مدینـش  تفگ : یم  دوعـسم  نبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  اـضیا 
«. 5  » ناشیا ّتبحم  هب  تسا  هدرک  رما  ارم  یلاعت  قح  هک  اریز  دراد ، تسود  ار  نیسح  نسح و 

هک ره  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  اضیا 
بلاط و یبأ  نب  ّیلع  هک  دیاب  سپ  درادن ، نتسسگ  هک  تسا  هدومرف  نآرق  رد  یلاعت  قح  هک  یقثولا  هورع  هب  دنز  رد  گنچ  دهاوخ 

«. 6  » دراد یم  تسود  دوخ  لالج  تمظع و  شرع  رد  ار  ناشیا  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  دراد ، تسود  ار  نیسح  نسح و 
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هک ره  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  اضیا 
«. 1  » دسرن وا  هب  نم  تعافش  و  دشابن ، تشوگ  چیه  وا  يور  رد  دیایب  تمایق  زور  رد  نوچ  دراد ، نمشد  ار  نیسح  نسح و 

هیلع و هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  اضیا 
ردپ و ار و  رـسپ  ود  نیا  دراد  تسود  هک  ره  دومرف : تفرگ  ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  تسد  مّلـس  هلآ و 

«. 2  » تمایق زور  رد  نم  هجرد  رد  دوب  دهاوخ  نم  اب  وا  سپ  ار ، ناشیا  ردام 

ار نیسح  نسح و  هک  ره  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  نافلاخم  قیرط  زا  دیفم  خیش 
دراد تسود  ار  وا  ادـخ  هک  ره  و  دراد ، تسود  ار  وا  ادـخ  مراد  تسود  ار  وا  نم  هک  ره  و  مراد ، یم  تسود  ار  وا  نم  دراد  تـسود 

و دراد ، نمشد  ار  وا  ادخ  مراد  نمـشد  نم  ار  هک  ره  و  مراد ، نمـشد  ار  وا  نم  دراد  نمـشد  ار  اهنآ  هک  ره  و  دنادرگ ، تشهب  لخاد 
«. 3  » دنادرگ مّنهج  لخاد  دراد  نمشد  ار  ادخ  هک  ره 

نیـسح نسح و  درک  یم  زامن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  نافلاخم  قیرط  زا  اضیا 
، تفرگ ارادـم  فطل و  تیاهن  اب  ار  ناشیا  تشادرب  هدجـس  زا  رـس  نوچ  دـندش ، راوس  ترـضح  نآ  تشپ  رب  دـندمآ  مالّـسلا  امهیلع 
هک ره  دومرف : دـناشن  دوخ  ياهنار  زا  یکی  رب  ار  یکی  ره  دـش  غراف  زامن  زا  نوچ  دـندش ، راوس  ناشیا  زاب  تفر  هدجـس  هب  زاب  نوچ 

«. 4  » دراد تسود  ارم  دنزرف  ود  نیا  هک  دیاب  دراد  تسود  ارم 

هراوشوگ ود  نیـسح  نسح و  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ناـشیا  قـیرط  زا  اـضیا 
ایآ هک : درک  ادـن  وا  هب  یلاعت  قح  ار ، نیکاسم  افعـض و  يا  هدـینادرگ  نکاس  نم  رد  تفگ : یلاعت  قح  اـب  تشهب  دومرف : و  دنـشرع ،

دلاب یم  دوخ  رب  سورع  هچناـنچ  دـیلاب  دوخ  رب  تشهب  سپ  نیـسح ، نسح و  هب  ما  هداد  تنیز  ار  وت  ياـهنکر  نم  هک  یتسین  یـضار 
«. 5»
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نیمز رب  ار  دوخ  دید  یم  ار  ناشیا  هک  ره  دـنتفر ، یم  هدایپ  جـح  رد  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هک  هدرک  تیاور  اضیا 
یضار نتفر ، هدایپ  تسا  راوشد  ام  رب  هک : صاّقو  یبا  نب  دعس  هب  دنتفگ  دمآ  نارگ  مدرم  زا  یضعب  رب  سپ  دش ، یم  هدایپ  دنکفا  یم 

درک و ضرع  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هب  ار  نیا  دعـس  سپ  دـنور ، یم  هداـیپ  راوـگرزب  ود  نیا  میوـش و  راوـس  هک  دـش  میناوـت  یمن 
میور یم  رود  هار  زا  نکیل  میوش و  یمن  راوس  میورب و  هدایپ  هک  میا  هدرک  رذن  ام  دومرف : ترضح  نآ  دنوش ، راوس  هک  درک  سامتلا 

«. 1  » دشابن راوشد  مدرم  رب  ات 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  زا  ربتعم  دنـس  هب  دیفم  خیـش  اضیا 
یکدوک رد  ار  دوخ  رـسپ  ود  نیا  دومرف : دوب  هتفرگ  ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماـما  ترـضح  تسد  دـمآ و  نوریب  مّلس 

، درک اطع  نم  هب  ار  تلـصخ  ود  مدـیبلط ، ناشیا  يارب  تلـصخ  هس  یلاعت  قح  زا  مدرک و  اعد  ناـشیا  يارب  یگرزب  رد  مدرک ، تیبرت 
؛ دومن تباجا  سپ  همیمذ  قالخا  زا  دـنادرگ  هزیکاپ  اهبیع و  ناهانگ و  زا  رّهطم  رهاـط و  ار  ناـشیا  هک  مدرک  لاؤس  درک ، عنم  ار  مّیس 
هک ادـخ  زا  مدرک  لاؤس  درک ؛ نم  تباجا  دراد ، هاگن  مّنهج  شتآ  زا  ار  ناشیا  نایعیـش  ار و  ناشیا  هّیرذ  ار و  ناـشیا  هک  مدرک  لاؤس 

ریدـقت ار  روـما  ما  هدرک  ریدــقت  یندرک و  مـکح  ما  هدرک  مـکح  نـم  دـّـمحم  يا  دوـمرف : ناـشیا ، تـّبحم  رب  ارم  تـّما  دــنک  عـمج 
نامیپ و دهع و  و  سوجم ، اراصن و  دوهی و  ّقح  رد  وت  ياهدهع  هب  درک  دنهاوخ  افو  وت  تّما  زا  یـضعب  هک  یتسرد  هب  یندرکریدقت ،
هب ار  وا  دـشاب  نینچ  هک  ره  هک  دوخ  رب  ما  هدـینادرگ  بجاو  نم  هک  یتسرد  هب  تسکـش ، دـنهاوخ  وت  نادـنزرف  باـب  رد  ار  وت  ناـما 

«. 2  » تمایق رد  منکن  رظن  وا  هب  تمحر  هب  منادرگن ، دوخ  تشهب  لخاد  مرواین و  رد  دوخ  تمارک  ّلحم 

وت تیب  لـها  زا  کیمادـک  هک : دندیـسرپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا 
«. 3  » نیسح نسح و  دومرف : وت ؟ يوسب  دنرت  بوبحم 

: دنتفگ ناشیا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هریره  وبا  دوعسم و  نبا  زا  نافلاخم  قیرط  هب  اضیا 

رب ار  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  دمآ ، نوریب  ام  يوسب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  يزور 
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لوسر ای  تفگ : يدرم  سپ  دیـسر ، ام  کیدزن  هکنآ  ات  ار ، نآ  یهاگ  دیـسوب و  یم  ار  نیا  یهاـگ  دوب ، هدرک  راوس  دوخ  ياهـشود 
ارم دراد  نمـشد  ار  ناـشیا  هک  ره  و  هتـشاد ، تسود  ارم  دراد  تسود  ار  ناـشیا  هک  ره  دوـمرف : يراد ؟ یم  تسود  ار  ناـشیا  وـت  هّللا 

«. 1  » تسا هتشاد  نمشد 

نسح و ماما  همطاف  ترضح  سپ  دش ، بلاغ  ناناملسم  رب  یگنـشت  دش ، مک  بآ  اهرفـس  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
بات دـنکدوک  اهنیا  هّللا  لوسر  ای  تفگ : دروآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  هب  ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما 
سپ دش ؛ باریـس  ات  دیکم  یم  وا  تشاذگ ، وا  ناهد  رد  ار  شکرابم  نابز  دـیبلط ، ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  سپ  دـنرادن ، یگنـشت 

«. 2  » دش باریس  ات  دیکم  زین  وا  تشاذگ ، وا  ناهد  رد  ار  دوخ  ناشن  زجعم  نابز  درک ، بلط  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ام دزن  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يزور  تفگ : هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  دـنا  هدرک  تیاور  اضیا 
تساخرب ترـضح  نآ  دیبلط ، بآ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  سپ  درک ، لخاد  ام  فاحل  نایم  رد  ار  دوخ  كرابم  ياپ  دمآ ،

، داد نسح  ماما  تسد  هب  یحدق  نایم  رد  دیشود  وا  يارب  زا  ریش  دوخ  كرابم  تسد  هب  میتشاد ، هک  یهد  ریش  دنفـسوگ  دزن  هب  تفر 
ترـضح دومن ، یم  تعنامم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دریگب ، وا  زا  ار  حدـق  هک  تساوخ  یم  نیـسح  ماما  سپ 

بآ وا  لّوا  نوـچ  نکیل  تسین و  نینچ  هک : دوـمرف  ترـضح  يراد ؟ یم  تسود  نیـسح  زا  رتـشیب  ار  نسح  اـیوگ  هک : تفگ  همطاـف 
نینمؤملا ریما  ینعی  تسا  هدیباوخ  هک  يدرم  نیا  نم و  هدـید  رون  ود  نیا  وت و  نم و  هک  یتسرد  هب  دـماشایب ، وا  هک  متـساوخ  دـیبلط 

«. 3  » دوب میهاوخ  هجرد  کی  رد  تمایق  زور  رد  مالّسلا  هیلع 

يادـص ربنم  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  هریره  وبا  زا  ناـفلاخم  قیرط  زا  اـضیا 
زا هک : دومرف  تشگرب  دـینادرگ و  تکاس  ار  ناشیا  تفر  دـمآ  ریز  هب  هنابات  یب  سپ  دینـش ، ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  هیرگ 

«. 4  » دش فرطرب  نم  زا  لقع  ایوگ  هک  مدش  بات  یب  ناشیا  هیرگ  يادص 

ربنم رس  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  نافلاخم  قیرط  زا  اضیا 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 404 

http://www.ghaemiyeh.com


392 ص :

نوچ دنتساخ ، یمرب  دنداتفا و  یم  دندوب ، هدیشوپ  گنرلگ  ياهنهاریپ  دندمآ و  رد  دجـسم  هب  ترـضح  نآ  ناتـسوب  لگ  ود  هک  دوب 
ام نادـنزرف  هک : دوـمرف  دـناشن  دوـخ  شیپ  رد  دروآ  تـفرگرب  رد  ار  ناـشیا  دـمآ  ریز  هـب  ربـنم  زا  داـتفا  ناـشیا  رب  ترـضح  نآ  رظن 

«. 1  » دنور یم  هار  نیمز  رب  هک  دنیام  ياهرگج 

هّیرذ یلاعت  قح  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  رباج و  زا  رایـسب  قیرط  هب  اضیا 
نوریب یلع  بلـص  زا  رگید : تـیاور  هـب  .دروآ  نوریب  یلع  نـم و  بلـص  زا  ارم  تـّیرذ  و  دروآ ، نوریب  وا  بلـص  زا  ار  يربـمغیپ  ره 

«. 2  » مناشیا ردپ  نم  هک  همطاف  نادنزرف  زا  ریغ  هب  دنوش  یم  بوسنم  دوخ  ردپ  هب  سک  ره  رتخد  نادنزرف  دروآ ،

«. 3  » نم تّما  نایم  رد  دننم  تناما  نیسح  نسح و  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا 

نسح و هک  مدید  متفر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  رباج  زا  اضیا 
زا تسا  رتهب  امـش  ردپ  امـش ، دیناراوس  وکین  امـش ، رتش  تسا  يرتش  وکین  هک : دومرف  یم  دوب و  هدرک  راوس  دوخ  تشپ  رب  ار  نیـسح 

«. 4  » دنا هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  هّماع  قرط  زا  رایسب  ياهدنس  هب  ار  ثیدح  نیا  .امش 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  یبلعث  ریـسفت  رد  اضیا 
هیلع هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نوچ  دروآ ، ترـضح  نآ  يارب  زا  تشهب  رانا  روگنا و  زا  یقبط  لیئربج  سپ  دش ، ضراع  یـضرم  ار 

لخاد مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  سپ  تفگ ، حیبست  ترضح  نآ  تسد  رد  دنک  لوانت  ار  نآ  هک  تساوخ  مّلس  هلآ و  و 
، دومن لوانت  دش  لخاد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ  تفگ ، حیبست  زین  ناشیا  تسد  رد  دندرک ، لوانت  هویم  نآ  زا  دندش 

سپ .تفگن  حـیبست  وا  تسد  رد  دروخب ، هک  تشادرب  دـش  لـخاد  هباحـص  زا  يدرم  سپ  تفگ ، حـیبست  زین  ترـضح  نآ  تسد  رد 
نآ زا  دروخ  یمن  هک  تسا  یماعط  نیا  تفگ : لیئربج 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 405 

http://www.ghaemiyeh.com


393 ص :

«. 1  » ربمغیپ دنزرف  ای  ربمغیپ  ّیصو  ای  ربمغیپ  رگم 

مالّسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  دمآ ، شیپ  يدیع  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  اضیا 
؟ ینادرگ یمن  نّیزم  ار  ام  ارچ  ام ، زا  ریغ  دنا  هدرک  تنیز  هنیدم  لافطا  همه  دنتفگ : دندمآ  دوخ  ردام  دزن  سپ  دنتـشادن ، يون  هماج 

: دومرف همطاف  ترضح 

بلط دـندمآ  دوخ  ردام  دزن  هب  زاب  دـش  دـیع  بش  نوچ  .درک  مهاوخ  نّیزم  ار  امـش  دروایب  نوچ  تسا ، طاّیخ  دزن  امـش  ياه  هماـج 
.تفگ ناشیا  هب  باوج  نامه  زاب  دش ، نایرگ  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  سپ  دندرک ، دیع  هماج 

ار وت  نادنزرف  ياه  هماج  مطاّیخ ، نم  ادخ  لوسر  رتخد  يا  تفگ : تسیک ؟ تفگ : همطاف  دیبوک ، ار  رد  یـسک  دـش ، رات  بش  نوچ 
تسد هب  هتسب  یلامتسد  امیس  نسح  تباهم و  تلالج و  تیاهن  رد  يدرم  دید  دوشگ  ار  رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  .ما  هدروآ 

.تشگرب داد  ترضح  نآ 

هزوم ود  همامع و  ود  ءادر و  ود  هماج و  ریز  ود  هعارد و  ود  نهاریپ و  ود  لامتسد  نآ  رد  دوشگ ، ار  لامتـسد  دمآ  رد  هناخ  هب  نوچ 
تلاح نآ  رد  .دیـشوپ  ناـشیا  رب  ار  اـه  هماـج  درک ، رادـیب  باوخ  زا  ار  ناـشیا  سپ  دـید ، دوب  خرـس  تسوپ  زا  اـهنآ  بقع  هک  هاـیس 
همطاف ترـضح  هب  دیـسوب ، دیـشکرب و  رد  ار  ود  ره  دید ، نّیزم  ار  ناشیا  دـش  لخاد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح 

، دوبن طاّیخ  نآ  دومرف : ترـضح  يدوب ؛ هداتـسرف  ام  يارب  هک  یئاه  هماج  دروآ  هّللا ، لوسر  ای  یلب  تفگ : يدـید ؟ ار  طاـّیخ  تفگ :
ات تفرن  نامـسآ  هب  دومرف ، ترـضح  هّللا ؟ لوسر  ای  درک  ربخ  ار  امـش  هک  تفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  دوب ؛ تشهب  نزاـخ  ناوضر » »

«. 2  » داد ربخ  ارم  نم و  يوسب  دمآ 

هیلع و هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  تمدخ  رد  يزور  ام  دنتفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاور  وا  ریغ  ساّبع و  نبا  زا  نافلاخم  دنـس  هب  اضیا 
لوسر ای  کیلع  مالّـسلا  تفگ : ربنع ، کشم و  زا  ّولمم  دروآ  خرـس  رولب  زا  یماج  دـش ، لزان  لیئربج  هک  میدوب  هتـسشن  مّلـس  هلآ و 

ود ار و  یلع  ینک  ّتیحت  ماج  نیا  هب  هک  ار  وت  دنک  یم  رما  دومرف ، ّتیحت  ماج  نیا  هب  ار  وت  دناسر ، یم  مالـس  ار  وت  یلاعت  قح  هّللا ،
هلا ال   » هبترم هس  دمآ  نخس  هب  یهلا  تردق  هب  دمآرد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  فک  رد  ماج  نوچ  .ار  وا  دنزرف 

هّللا مسب  درک : يراج  نابز  رب  سپ  تفگ ، ربکا » هّللا   » هبترم هس  و  هّللا » ّالا 
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ریما ترـضح  هب  ّتیحت  مسر  هب  سپ  تلاسر ، ترـضح  ار  نآ  دیئوب  سپ  «، 1  » یقْـشَِتل َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ام  هط * میحّرلا  نمحّرلا 
ُهَّللا َو ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  تفگ : دـمآ  نخـس  هب  دـمآ  رد  نینمؤملا  ریما  تسد  هب  نوچ  داد ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

مسر هب  دیئوب ، ار  نآ  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ  «، 2  » َنوُعِکار ْمُه  َهاـکَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َهـالَّصلا َو  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُُهلوُسَر َو 
مسب تفگ : دمآ  نخس  هب  زاب  دمآ  رد  ترـضح  نآ  فک  هب  نوچ  دومن ، میلـست  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  هب  ّتیحت  تناما و 

دیسوب ار  نآ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  سپ  «، 3  » َنوُِفلَتُْخم ِهِیف  ْمُه  يِذَّلا  ِمیِظَْعلا * ِإَبَّنلا  ِنَع  َنُولَءاـسَتَی * َّمَع  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا 
نمحّرلا هّللا  مسب  تفگ : ایوگ  نابز  هب  دـمآ ، رد  بانج  نآ  فک  هب  نوچ  داد ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  باـنج  هب  ّتیحت  هجو  رب  و 

هّللا مسب  تفگ : دـمآ و  نخـس  هب  زاـب  داد ، تلاـسر  ترـضح  هب  سپ  «، 4  » یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْـملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ـال  ْلـُق  میحّرلا 
نامسآ هب  هک  میتسنادن  دش  ادیپان  ترضح  نآ  فک  رد  ماج  نآ  سپ  هیآ ، رخآ  ات  « 5  » ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ُرُون  ُهَّللا  میحّرلا  نمحّرلا 

«. 6  » تفر ورف  نیمز  هب  ای  تفر  الاب 

اوه زا  دمآ  یغرم  هاگان  دوب  هتسشن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ناشیا  قیرط  زا  اضیا 
ّیـصو ای  کیلع  مالّـسلا  تفگ : تسـشن  نینمؤملا  ریما  تسد  رب  و  هّللا ، ّیبن  ای  کیلع  مالّـسلا  تفگ : تسـشن  ترـضح  نآ  تسد  رب 
ترضح هّللا ، هفیلخ  ای  کیلع  مالّسلا  تفگ : تسـشن  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  زا  کی  ره  تسد  رب  سپ  هّللا ، لوسر 

: هک دومرف 

هدرک نآ  رد  ادـخ  تیـصعم  هک  منیـشن  یمن  ینیمز  رب  نم  تفگ : یلاـعت  قـح  تردـق  هب  غرم  نآ  یتسـشنن ؟ رکب  وـبأ  تـسد  رب  ارچ 
«. 7  » دشاب هدرک  رایسب  ادخ  تیصعم  هک  منیشن  یتسد  رب  هنوگچ  دنشاب ،

: هک دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  هرتاوتم  قرط  هب  هّصاخ  هّماع و 
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«. 1  » دنراد ناهنپ  ناملاظ  روج  زا  هاوخ  دنیامن و  تماما  رما  هب  مایق  هاوخ  دنماما ، ود  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  بانج 

هّللا یّلص  تلاسر  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  هربتعم  بتک  زا  رایـسب  بتک  دمحا و  دنـسم  ءایلوالا و  هیلح  باتک  زا  اضیا 
نیمز رب  زگره  نیا  زا  شیپ  هک  دـش  لزان  نم  رب  یکلم  دومرف : دـمآزاب  نوچ  دیـسر ، مه  هب  یحو  لوزن  تلاح  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

و دنتـشهب ، لها  ناناوج  نیرتهب  نیـسح  نسح و  هک  ارم  دهد  تراشب  دنک  مالـس  نم  رب  هک  دیبلط  تصخر  یلاعت  قح  زا  دوب ، هدماین 
«. 2  » تسا تشهب  لها  نانز  نیرتهب  همطاف 

مالّسلا هیلع  نسح  ماما  بانج  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هّماع  بتک  زا  رایـسب  دیناسا  هب 
«. 3  » تریس تروص و  رد  نم  اب  يا  هدیدرگ  هیبش  هک : تفگ 

، داتسیا زامن  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ناشیا  بتک  زا  رایـسب  ياهدنـس  هب  اضیا 
ترضح دش ، راوس  ترضح  نآ  شود  رب  نسح  ماما  بانج  تفر ، هدجـس  هب  نوچ  دوب ، وا  يولهپ  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج 

هک مدید  تسیچ ، ترضح  نآ  هدجس  لوط  ببس  منک  هظحالم  هک  هدجس  زا  متشادرب  رـس  نم  هک : تفگ  يوار  داد ، لوط  ار  هدجس 
هّللا لوسر  ای  دنتفگ : هباحص  تفگ ، زامن  مالس  ترضح  نوچ  تسا ، هدش  راوس  ترضح  نآ  فتک  رب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج 

، تسا هدـش  لزان  وت  رب  یحو  هدجـس  رد  هک  میدرک  نامگ  اـم  يداد ، یمن  لوط  ردـق  نآ  رتشیپ  هک  يّدـح  هب  يداد  لوط  ار  هدـجس 
: هک دومرف  ترضح 

ار هدجس  ببس  نیا  هب  ندمآ ، دورف  رد  منک  لیجعت  ار  وا  هک  متساوخن  دوب  نم  شود  رب  نم  رـسپ  نیا  نکیل  دشن و  لزان  نم  رب  یحو 
«. 4  » مداد لوط 

هناحیر نیا  دومرف : بانج  نآ  ینک ؟ یمن  ار  نارگید  هک  ینک  یم  تیاعر  ار  رـسپ  نیا  وت  هک : دـنتفگ  بانج  نآ  هب  رگید : تیاور  هب 
«. 5  » تسا نم 

هک ره  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  رباج  زا  نافلاخم  قیرط  زا  اضیا 
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«. 1  » یلع نب  نسح  يوسب  دنک  رظن  سپ  تشهب ، لها  ناناوج  رتهم  رتهب و  هب  دنک  رظن  دهاوخ 

نم تفر ، همطاف  هناخ  رد  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  یـسربط  خیش 
، متسشن شیولهپ  رد  نم  تسشن ، دمآ  راوید  کیدزن  هب  سپ  دینـشن ، یباوج  درک  ادن  هبترم  هس  سپ  مدوب ، ترـضح  نآ  تمدخ  رد 

سپ دـندوب ، هتـسب  شندرگ  رد  اه  هدالق  دـندوب و  هتـسش  ار  شرّونم  يور  دـمآ  نوریب  هناخ  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  هاـگان 
دّیس و نم  رسپ  نیا  تفگ : دیسوب  ار  وا  دینابـسچ و  هنیـس  رب  تفرگ و  ار  بانج  نآ  درک و  دنلب  دوشگ و  ار  دوخ  ياهتـسد  ترـضح 

«. 2  » تّما نیا  هورگ  ود  نایم  دنک  حالصا  وا  تکرب  هب  یلاعت  قح  هک  دیاش  تسا ، تّما  نیا  راوگرزب 

سپ مدوب ، دیـشرلا  نوراه  سلجم  رد  يزور  نم  تفگ : یمـشاه  نامیلـس  زا  تسا  هدرک  تیاور  نافلاخم  قیرط  زا  هّمغلا  فشک  رد 
: تفگ نوراه  دش ، روکذم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  مان 

زا مردـپ  ارم  داد  ربخ  هک  یتـسرد  هب  تسا ، نینچ  هن  مراد ، یم  نمـشد  ار  نیـسح  نسح و  یلع و  نم  هک  دـننک  یم  ناـمگ  ناـمدرم 
همطاف هاگان  میدوب ، هتـسشن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  رد  يزور  تفگ : ساّبع  نب  هّللا  دبع  هک  شناردپ 

ادخ هب  دنا ، هتفر  نوریب  هناخ  زا  نیـسح  نسح و  تفگ : ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  همطاف  يا  دومرف : ترـضح  دمآ ، نوریب  هناخ  زا  نایرگ 
قلخ ار  ناشیا  هک  يدنوادخ  نآ  هک  یتسرد  هب  داب ، وت  يادف  تردپ  نکم  هیرگ  دومرف : سپ  دنا ، هتفر  اجک  هب  مناد  یمن  هک  دنگوس 

.وت زا  تسا  رت  نابرهم  ناشیا  هب  تسا  هدرک 

، راد تمالـس  هب  ار  ناشیا  دنا  هتفر  ارحـص  هب  رگا  نک ، ظفح  ار  ناشیا  دـنا  هتفر  ایرد  هب  ناشیا  رگا  ادـنوادخ  دومرف : بانج  نآ  سپ 
رتهب ناشیا  زا  ناشیا  ردپ  و  ترخآ ، ایند و  رد  دنا  لضاف  ناشیا  هک  شابم  نوزحم  نیگمغ و  دمحا  يا  تفگ : دش  لزان  لیئربج  سپ 

تظفاحم ار  ناشیا  هک  هدـینادرگ  لّکوم  ناشیا  رب  یکلم  یلاعت  قح  دـنا ، هتفر  باوخ  هب  راّـجنلا  ینب  هریظح  رد  ناـشیا  نونکا  تسا ،
.دیامن

نـسح میدید  میدش ، راّجنلا  ینب  هقیدـح  لخاد  ات  میتساخرب  مه  ام  تساخرب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  سپ 
ار دوخ  لاب  کی  کلم  دنا ، هتفر  باوخ  هب  هدرک  نیسح  ندرگ  رد  تسد 
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مدرم تشادرب ، ار  نیـسح  کـلم  تشادرب و  ار  نسح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  سپ  هدرتسگ ، ناـشیا  يور  رب 
نآ تمدخ  هب  يراصنا  بّویا  وبا  رکب و  وبأ  سپ  تسا ، هتشادرب  ترـضح  ار  ود  ره  هک  دندرک  یم  نامگ  دندید  یمن  ار  کلم  نوچ 

: دومرف ترـضح  دوش ؟ رت  کبـس  وـت  راـب  هک  یهد  یمن  اـم  هب  ار  كدوـک  ود  نیا  زا  یکی  هّللا  لوـسر  اـی  دـنتفگ : دـندمآ  ترـضح 
.ناشیا زا  تسا  رتهب  ناشیا  ردپ  ترخآ ، ایند و  رد  دنراوگرزب  لضاف و  ناشیا  هک  ار  ناشیا  دیراذگب 

یم ساّنلا  اهّیا  دومرف : درک  ادا  يا  هبطخ  سپ  هدینادرگ ، فّرشم  ار  ناشیا  ادخ  هچنآ  هب  منادرگ  فّرـشم  ار  ناشیا  زورما  دومرف : سپ 
: دومرف ترـضح  هّللا ، لوسر  ای  یلب  دنتفگ : هّدج ؟ ّدـج و  تهج  زا  سک  همه  زا  تسا  رتهب  هک  یـسک  هب  ار  امـش  مهد  ربخ  دـیهاوخ 

.دلیوخ رتخد  يربک  هجیدخ  ناشیا  هّدج  تسادخ و  لوسر  ناشیا  ّدج  دننینچ ، نیسح  نسح و 

لوسر ای  یلب  دنتفگ : ردام ؟ ردپ و  تهج  زا  تسا  مدرم  نیرتهب  هک  یـسک  هب  ار  امـش  مهد  ربخ  دـیهاوخ  یم  ساّنلا  اهّیا  دومرف : سپ 
دیهاوخ یم  دومرف : سپ  دّمحم ، رتخد  همطاف  ناشیا  ردام  تسا و  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ناشیا  ردپ  دننینچ  نیسح  نسح و  دومرف : هّللا ،

ّمع هک  دننینچ  نیـسح  نسح و  دومرف : ترـضح  هّللا ، لوسر  ای  یلب  دـنتفگ : هّمع ؟ ّمع و  تهج  زا  مدرم  نیرتهب  هب  ار  امـش  مهد  ربخ 
: دومرف سپ  .بلاط  وبا  رتخد  یناه  ّما  ناشیا  هّمع  تسا و  راّیط  رفعج  ناشیا 

نسح و هک : دومرف  هّللا ، لوسر  ای  یلب  دـنتفگ : هلاـخ ؟ لاـخ و  تهج  زا  مدرم  نیرتهب  هب  ار  امـش  مهد  ربخ  دـیهاوخ  یم  ساـّنلا  اـهّیا 
دوب و دهاوخ  تشهب  رد  ناشیا  ردپ  هک  دـینادب  بنیز ، ناشیا  هلاخ  تسادـخ ، لوسر  دـنزرف  مساق  ناشیا  يولاخ  هک  دـننینچ  نیـسح 
رد ناشیا  هلاخ  ولاخ و  و  دوب ، دهاوخ  تشهب  رد  ناشیا  هّدج  دوب ، دهاوخ  تشهب  رد  ناشیا  ّدـج  دوب ، دـهاوخ  تشهب  رد  ناشیا  ردام 

ناتـسود ناـشیا و  ناتـسود  دوـب ، دـنهاوخ  تشهب  رد  دوـخ  دوـب و  دـنهاوخ  تـشهب  رد  ناـشیا  هّـمع  ّمـع و  دوـب و  دـنهاوخ  تـشهب 
«. 1  » دوب دنهاوخ  تشهب  رد  ناشناتسود 

: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  ناشیا  قیرط  هب  اضیا 

هدـیزگرب نیـسح  نسح و  تسادـخ ، بیبح  ّیلع  هّللا ، لوسر  دّـمحم  هّللا  اـّلا  هلا  ـال  دوب : هتـشون  تشهب  رد  رب  مدـید  جارعم  بش  رد 
نمشد رب  تسادخ ، هدیزگرب  زینک  همطاف  و  دنیادخ ،
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«. 1  » ادخ تنعل  تسا  ناشیا 

همطاف یلع و  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  باّطخلا  نب  رمع  زا  ناشیا  قیرط  هب  اضیا 
«. 2  » دشاب نامحر  دنوادخ  شرع  شفقس  هک  دوب  دنهاوخ  يدیفس  هّبق  رد  سدق  هریظح  رد  مالّسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  و 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  تسا  نافلاخم  هروهـشم  بتک  زا  هک  رابخالا  سودرف  باتک  رد 
يا هدـینادرگ  نکاس  نم  رد  هکنآ  لاـح  ینادرگ و  یمن  نّیزم  ارم  اـیآ  هک : درک  تاـجانم  یلاـعت  قح  اـب  سودرفلا  هّنج  دومرف : مّلس 

«. 3  » نیسح نسح و  هب  مداد  تنیز  ار  وت  هک : درک  یحو  وا  يوسب  یلاعت  قح  سپ  ار ؟ ناراکزیهرپ  ناراکوکین و 

یماعط هب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  نافلاخم  دنس  هب  یفطصملا  هراشب  باتک  رد 
نآ سپ  دـنک ، یم  يزاب  هک  دـید  ار  نسح  ماما  هار  ياـنثا  رد  دـندوب ، ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  هباحـص  زا  یعمج  دـندرک ، توعد 

فرط نآ  فرط و  نیا  هب  يزاب  يور  زا  وا  و  دریگب ، ار  موصعم  ماما  نآ  هک  دوشگ  ار  دوخ  ياهتسد  داتفا  شیپ  هباحـص  زا  ترـضح 
رد تسد  و  وا ، نقذ  رب  تسد  کی  وا و  رـس  رب  تسد  کی  سپ  تفرگ ، ار  وا  ات  دیدنخ  یم  تفر و  یم  وا  یپ  زا  ربمغیپ  دیود و  یم 

تـسود ار  نسح  هک  ار  یـسک  دراد  تسود  ادخ  میوا ، زا  نم  تسا و  نم  زا  نسح  دومرف : دیـسوب و  ار  شناهد  نایم  درک  وا  ندرگ 
«. 4  » ناربمغیپ طابسا  زا  دنطبس  ود  نیسح  نسح و  دراد ،

: دومرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک 
مان دنا ، نیـسح  نسح و  ایند  رد  نم  لگ  ود  دنا ، هدرک  تمـسق  دوخ  ناگدـنب  نایم  رد  هک  ادـخ  بناج  زا  تسا  یلگ  حـلاص  دـنزرف 

«. 5  » ریبش ّربش و  لیئارسا  ینب  طبس  ود  مان  هب  ار  ناشیا  ما  هدرک 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  تمدخ  رد  يزور  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  هربتعم  بتک  زا  یضعب  رد 
رد مالّسلا  مهیلع  نینسح  همطاف و  نینمؤملا و  ریما  ترضح  میدوب و  هتسشن 
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یلع هب  دیئوب  ار  وا  ترـضح  سپ  دروآ ، بانج  نآ  يارب  ّتیحت  مسر  هب  یبیـس  دش  لزان  لیئربج  هاگان  دندوب ، ترـضح  نآ  تمدخ 
مالّـسلا هیلع  نسح  ماما  بانج  هب  تفرگ و  ار  وا  سپ  داد ، لوسر  باـنج  هب  دـیئوب  ار  نآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپ  داد ، بلاـط  یبأ  نب 

هیلع نیسح  ماما  سپ  داد ، نیسح  ماما  بانج  هب  تفرگ و  وا  داد ، لوسر  بانج  هب  زاب  دیئوب و  ار  وا  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  سپ  داد ،
هب دیئوب و  ار  نآ  مالّسلا  اهیلع  همطاف  سپ  داد ، مالّسلا  اهیلع  همطاف  هب  ترـضح  نآ  زاب  داد ، تلاسر  ترـضح  هب  دیئوب و  زین  مالّـسلا 

.داد مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  زاب  دیئوب و  ار  نآ  بانج  نآ  سپ  داد ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

دیدرگ عطاس  وا  زا  يرون  دش ، مینود  هب  داتفا و  شتسد  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هب  دنک  در  تساوخ  وا  نوچ 
دّمحم يوسب  یلاعت  قح  بناج  زا  تسا  یتّیحت  نیا  میحّرلا ، نمحّرلا  هّللا  مسب  دوب : هتـشون  نآ  رب  رطـس  ود  دیـسر ، لّوا  نامـسآ  هب  ات 

یّلص ادخ  لوسر  هدازدنزرف  مالّسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  ارهز و  همطاف  یـضترم و  ّیلع  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یفطـصم 
«. 1  » تمایق زور  رد  مّنهج  شتآ  زا  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  ناتسود  يارب  زا  تسا  یناما  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  نارگید  هیوباب و  نبا 
نیـسح ماما  تسد  تفرگ و  تسار  تسد  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  تسد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دش ، رامیب  يزور  مّلس 

ماما دوب ، هشیاع  هناخ  رد  ترضح  نآ  تفر ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تدایع  هب  پچ  تسد  هب  ار  مالّـسلا  هیلع 
نوچ .دندیلام  یم  ار  وا  ندب  پچ و  بناج  هب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسـشن و  ترـضح  نآ  تسار  بناج  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح 

زا دعب  میدرگرب و  هناخ  هب  دیئایب  تسا  باوخ  رد  امـش  ّدـج  تقو  نیا  رد  نم ! بیبح  ود  يا  تفگ : همطاف  دـشن ، رادـیب  ادـخ  لوسر 
تـسار يوزاب  رب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  سپ  مینک ، یمن  تکرح  اجنیا  زا  تقو  نیا  رد  ام  دنتفگ : میئایب ، ترـضح  نآ  ندش  رادـیب 

زا دوش ، رادیب  ترـضح  هکنآ  زا  شیپ  دندش  رادیب  دنتفر و  باوخ  هب  دیباوخ ، وا  پچ  يوزاب  رب  نیـسح  ماما  دیباوخ و  ترـضح  نآ 
و دندمآ ، نوریب  کیرات  بش  نآ  رد  سپ  .تشگرب  هناخ  هب  دـیتفر  باوخ  هب  امـش  نوچ  تفگ : دـش ؟ هچ  ام  ردام  دندیـسرپ : هشیاع 
هب ناشیا  يور  شیپ  رد  يرون  ناشیا  زاجعا  هب  سپ  دمآ ، یم  دعر  يادـص  دـیبات و  یم  قرب  دـیراب و  یم  دـنت  ناراب  دوب ، يربا  بش 

نآ یب  یپ  زا  دیسر و  مه 
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اب دـنتفر  یم  ناـشیا  دوب ، هتفرگ  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تسد  دوخ  تسار  تسد  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  دـنتفر ،
یم اجک  هب  دنتسنادن  دندیدرگ  ناریح  دندش ، ناتسغاب  نآ  لخاد  نوچ  دندیسر ، راجنلا  ینب  هقیدح  هب  ات  دنتفگ  یم  نخـس  رگیدکی 

اب رایتخا  تفگ : مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  میوش ، باوخ  رد  ایب  تفگ : مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپ  دنور ،
.تسا وت 

رادیب باوخ  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  نوچ  .دندرک  رگیدکی  ندرگ  رد  تسد  دندش ، باوخ  رد  ود  ره  سپ 
يالوم يدّیـس و  یهلا و  تفگ : تساخرب  سپ  تفاین ، اجنآ  رد  درک و  بلط  ار  ناشیا  همطاف  لزنم  رد  دیـسرپ ، ار  ناـشیا  لاوحا  دـش 

، دـش عطاس  يرون  ترـضح  نآ  يارب  زا  سپ  .ناشیا  رب  ینم  لیکو  وت  ادـنوادخ  دـنا ، هتفر  نوریب  هناخ  زا  یگنـسرگ  زا  رـسپ  ود  نیا 
رگیدـکی ندرگ  رد  تسد  دـنا  هدـیباوخ  ناـشیا  هک  دـید  هاـگان  دیـسر ، راـجنلا  ینب  هقیدـح  هب  اـت  تفر  رون  نآ  یب  یپ  زا  ترـضح 

ناشیا رب  ناراب  هرطق  کی  دوب و  هتفاکـش  ار  ربا  ناشیا  ربارب  زا  یلاعت  قح  دـمآ ، یم  يدـنت  تّدـش و  تیاهن  رد  ناراب  دـنا ، هدروآرد 
رب ار  یکی  هک  تشاد  لاب  ود  دوب و  ناتـسین  ياهین  دـننام  رام  نآ  ياهوم  هک  میظع  يرام  دوب  هدرک  هطاـحا  ناـشیا  اـب  و  دـیراب ، یمن 
نآ درک ، حنحنت  داتفا  رام  نآ  رب  ترضح  نآ  رظن  نوچ  .دوب  هدرتسگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  يور  رب  ار  یکی  مالّسلا و  هیلع  نسح  يور 

اهنیا هک  ار  وت  هکئالم  ار و  وت  مریگ  یم  هاوگ  ادنوادخ  تفگ : دمآ  رد  نخـس  هب  تفر و  يرانک  هب  ترـضح  نآ  يادـص  دینـشب  رام 
.ار ناشیا  مدرک  میلست  وا  هب  تمالس  هب  وت و  يارب  ار  ناشیا  مدومن  تظفاحم  نم  و  دناوت ، ربمغیپ  دنزرف 

، نیبیـصن تفگ : ّنج ؟ هفیاط  مادـک  دومرف : وت ، يوسب  مّنج  کیپ  نم  تفگ : يا ؟ هفیاط  هچ  زا  وت  هّیح  يا  دومرف : ترـضح  نآ  سپ 
نامـسآ زا  یئادن  مدیـسر  عضوم  نیا  هب  نوچ  دـنا ، هدرک  شومارف  هک  نآرق  هیآ  میلعت  يارب  دـنا  هداتـسرف  ارم  حـیلم  ینب  زا  یهورگ 

نم زور ، بش و  ثداوح  زا  تاهاع و  تافآ و  زا  امن  تظفاـحم  ار  ناـشیا  سپ  دـنیادخ ، لوسر  ياهرـسپ  اـهنیا  هّیح  يا  هک : مدـینش 
تلاسر ترضح  .تشگرب  تخومآ و  ار  نآرق  هیآ  نآ  رام  نآ  سپ  .ملاس  حیحـص و  مدرک  میلـست  وت  هب  ار و  ناشیا  مدرک  تظفاحم 

رب ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  درک و  راوس  دوخ  تسار  شود  رب  تشادرب و  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
قحلم ترضح  نآ  هب  هار  رد  دمآ  نوریب  ترضح  نآ  یب  یپ  زا  دش و  ربخ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  دوخ ، پچ  شود 
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ادخ هک  ورب  دومرف : دوش ، کبـس  وت  راب  ات  هد  نم  هب  ار  نادنزرف  نیا  زا  یکی  هک : تفگ  ار  بانج  نآ  هباحـص  زا  یکی  سپ  دیدرگ ،
.تسناد ار  وت  ّتین  دینش و  ار  تنخس 

کبـس وت  راب  ات  هد  نم  هب  ار  دوخ  نیلبـش  ود  نیا  زا  یکی  هّللا  لوسر  ای  تفگ : دـمآ  شیپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ 
ار وت  شود  هک  دنگوس  ادخ  هب  هاّدـج  ای  تفگ : دوخ ؟ ردـپ  شود  هب  يور  یم  ایآ  تفگ : نسح  ماما  بانج  هب  درک  ور  سپ  ددرگ ،
؟ دوخ ردپ  شود  هب  يور  یم  ایآ  دومرف : دش  تفتلم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  يوسب  سپ  دوخ ، ردپ  شود  زا  مهاوخ  یم  رتهب 

اّیهم دـنچ  یئامرخ  ناشیا  يارب  هرّدـخم  نآ  درب ، مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  هناـخ  هب  ار  ناـشیا  سپ  تفگ ، باوج  دوخ  ردارب  لـثم  زین  وا 
.تشاذگ ناشیا  دزن  هب  دروآ  دوب ، هدرک 

رگیدکی اب  دیزیخرب و  نونکا  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دنتـشگ  داش  دندش و  ریـس  دـندومن ، لوانت  نوچ 
نوچ دندوب ، هتفر  نوریب  يراک  يارب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دـندش ، نتفرگ  یتشک  لوغـشم  دنتـساخرب  سپ  دـیریگب ، یتشک 
ماما نتخادنا  رب  دنک  یم  صیرحت  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  هک  دینـش  دش  لخاد 

ار رتگرزب  یئامرف  یم  تعاجش  ایآ  ردپ  يا  تفگ : مالّسلا  اهیلع  همطاف  نز ، نیمز  رب  ار  نیسح  ریگب  دیامرف : یم  مالّسلا  هیلع  نیـسح 
یم لـیئربج  نم  بیبح  کـنیا  نز ، نیمز  رب  ار  نیـسح  نسح  يا  میوگ : نم  هک  یتسین  یـضار  اـیآ  همطاـف  يا  دومرف : رتـکچوک ؟ رب 

«. 1  » نز نیمز  رب  ار  نسح  نیسح  يا  دیوگ :

ناشیا تفرگ و  ار  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  باکر  ساّبع  نب  هّللا  دبع  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهش  نبا 
قمحا يا  تفگ : ینک !؟ یم  راوس  يریگ و  یم  ار  ناشیا  باکر  يرتگرزب ، لاـس  هب  اـهنآ  زا  وت  تفگ : وا  هب  یـصخش  درک ، راوس  ار 

؟ دنتسیک اهنیا  هک  یناد  یمن  رگم 

«. 2  » ما هتفای  ار  ناشیا  يراد  باکر  تداعس  هک  نم  رب  تسادخ  ياهتمعن  زا  نیا  و  دنیادخ ، لوسر  نادنزرف  اهنیا 

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

، دیـسرپ اهنآ  زا  دنچ  يا  هلئـسم  دـمآ و  نامثع  نب  ورمع  ریبز و  نب  هّللا  دـبع  دزن  هب  یبارعا  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا 
مسرپ یم  امش  زا  هدش  رورض  يا  هلئـسم  ارم  امـش ، رب  ياو  تفگ : یبارعا  دندرک ، یم  هلاوح  يرگید  هب  کی  ره  دنتـسناد  یمن  نوچ 

ار هلأسم  نیا  هک  ار  یـسک  یهاوخ  یم  رگا  دنتفگ : ناشیا  تسین ، اور  يراک  نینچ  ادخ  نید  رد  دینک  یم  هلاوح  يرگید  هب  کی  ره 
هلأسم تفر  ناشیا  تمدخ  هب  نوچ  دنناد ، یم  ار  ادخ  نید  لئاسم  ناشیا  هک  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  دزن  هب  ورب  دناد 

قح تسا : نیا  اهنآ  زا  یکی  نومضم  هک  دناوخ  دنچ  يرعـش  ورمع و  هّللا و  دبع  اب  درک  باطخ  دینـش ، یفاش  باوج  درک ، ضرع  ار 
«. 1  » مالّسلا امهیلع  نیسح  نسح و  يارب  زا  دنادرگ  لعن  ود  ار  امش  يور  ّدخ  ود  یلاعت 

تخاس و یم  وضو  هک  دنتشذگ  يریپ  درم  رب  مالّسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
، دوش لجخ  یناد و  یمن  وت  هک  دننک  راهظا  وا  هب  هکنآ  یب  دننک  میلعت  وا  هب  ار  وضو  هک  دنتساوخ  سپ  ار ، وضو  بادآ  تسناد  یمن 
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مکاح ام  نایم  رد  وت  خیش  يا  دنتفگ : سپ  مزاس ، یم  رتهب  وضو  نم  دنتفگ : یم  کی  ره  دندرک ، هعزانم  مه  اب  تحلـصم  يارب  سپ 
یم وکین  ار  وضو  ود  ره  امـش  تفگ : درک ، هدـهاشم  ار  ناشیا  يوضو  ریپ  درم  نآ  نوچ  .میزاس  یم  وضو  رتهب  کیمادـک  هک  شاـب 

وکین ار  وضو  هک  ملهاج  ریپ  نم  دیزاس ،
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«. 1  » امش تسد  رب  منک  یم  هبوت  دیراد ، دوخ  ّدج  تّما  رب  هک  یتقفش  امش و  تکرب  هب  متفرگ ؛ دای  امش  زا  تقو  نیا  رد  متخاس ، یمن 

میظعت يارب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دوب ، رضاح  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  هک  یـسلجم  رد  تسا : هدرک  تیاور  اضیا 
«. 2  » تفگ یمن  نخس  وا  میظعت  يارب  هّیفنحلا  نب  دّمحم  دوب  رضاح  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یسلجم  رد  و  تفگ ، یمن  نخس  وا 

نامز رد  مدرم  نیرتدـباع  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا 
درک یم  دای  ار  گرم  نوچ  تفر ، یم  هنهرب  اپ  هک  دوب  هاگ  تفر و  یم  هدایپ  تفر  یم  جـح  هب  نوچ  دوب ، مدرم  نیرت  لـضاف  دوخ و 

رب نتـشذگ  هک  هاـگره  تسیرگ ، یم  دروآ  یم  رطاـخ  هب  ار  تماـیق  هاـگره  تسیرگ ، یم  درک  یم  داـی  ار  ربـق  نوـچ  تسیرگ ، یم 
، دـش یم  شوهدـم  دز و  یم  هرعن  تخاس  یم  روکذـم  یلاعت  قح  رب  ار  لامعا  ضرع  نوچ  تسیرگ ، یم  دروآ  یم  دای  هب  ار  طارص 

یم دـیپط و  یم  درک  یم  دای  ار  خزود  تشهب و  هاگره  .دوخ  راـگدرورپ  دزن  دـیزرل  یم  شندـب  ياهدـنب  داتـسیا  یم  زاـمن  هب  نوچ 
، دومن یم  مّنهج  شتآ  زا  هذاعتـسا  درک و  یم  لاؤس  ار  تشهب  ادـخ  زا  دـشاب و  هدـیزگ  برقع  ای  راـم  ار  وا  هک  یـسک  دـننام  دـیزرل 

دای هب  رگم  دـیدن  ار  وا  یـسک  لاح  چـیه  رد  کیّبل ، مهّللا  کیّبل  تفگ : یم  دـناوخ ، یم  اونمآ » نیذـّلا  اهّیا  ای   » نآرق رد  هک  هاـگره 
.دوب رت  حیصف  سک  همه  زا  شنایب  دوب ، رتوگ  تسار  سک  همه  زا  شنابز  ادخ ،

نآ سپ  دوـش ، رهاـظ  وا  صقن  مدرم  رب  اـت  دـناوخب  هبطخ  دـیآرب و  ربـنم  رب  هک  ار  یلع  نب  نسح  نک  رما  دـنتفگ : هیواـعم  هـب  يزور 
: دومرف سپ  دروآ ، اجب  یهلا  يانث  دمح و  دمآرب  ربنم  رب  ترضح  سپ  .نک  هظعوم  ار  ام  ور و  الاب  ربنم  رب  تفگ : دیبلط  ار  ترـضح 

رتخد همطاف  نانز  نیرتهب  دـنزرف  بلاـط و  یبأ  نب  یلع  نب  نسح  منم  دسانـشن  ارم  هک  ره  و  دسانـش ، دسانـش  ارم  هک  ره  ساـّنلا  اـهّیا 
منم لیالد ، تازجعم و  بحاص  منم  لئاضف ، بحاص  منم  ادخ ، لوسر  دنزرف  منم  ادخ ، قلخ  نیرتهب  دنزرف  منم  ادخ ، لوسر  دّـمحم 
، ماقم نکر و  دنزرف  منم  میتشهب ، ناناوج  نیرتهب  نیسح  مردارب  نم و  نم ، ّقح  زا  ارم  دنا  هدرک  عفد  هک  منم  نینمؤملا ، ریما  دنزرف 
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.تافرع رعشم و  دنزرف  منم  ینم ، هّکم و  دنزرف  منم 

ار نانخس  نیا  نکب و  بطر  فیرعت  دّمحم  وبا  يا  تفگ : دندرگ ، لیام  ترـضح  نآ  بناج  هب  مدرم  هک  دیـسرت  نوعلم  هیواعم  سپ 
هب ترضح  زاب  دنک ، یم  وکین  ّبیط و  ار  نآ  امرـس  دزپ و  یم  ار  نآ  امرگ  دنک و  یم  گرزب  ار  نآ  داب  هک : دومرف  ترـضح  راذگب ،

یفرح نانخس  نیا  زا  دعب  هک  دیسرت  هیواعم  سپ  .ادخ  لوسر  دّمحم  دنزرف  ادخ و  قلخ  ياوشیپ  رسپ  منم  دومرف : تشگرب  لّوا  نخس 
«. 1  » دمآ دورف  ربنم  زا  بانج  نآ  سپ  يآ ، دورف  ربنم  زا  یتفگ  هچنآ  تسا  سب  تفگ : دندرگرب ، وا  زا  مدرم  هک  دیوگب  دنچ 

يدرم سپ  تسیرگ ، تافو  تقو  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  ربتعم  دنـس  هب  اـضیا 
ّقح رد  لوسر  بانج  يراد و  ادـخ  لوسر  اب  تبارق  تلزنم و  نآ  هکنآ  لاح  ینک و  یم  هیرگ  وت  ایآ  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  تفگ :
دوخ ار  لـعن  کـی  یّتـح  يا  هدرک  تمـسق  ارقف  رب  ار  دوخ  لاـم  ماـمت  هبترم  هس  يا ، هدرک  هداـیپ  ّجـح  تسیب  تفگ ، هچنآ  تفگ  وت 

يرگید و  نآ ، لاوحا  گرم و  لاوها  یکی  منک : یم  هیرگ  تلصخ  ود  يارب  دومرف : ترـضح  .يا  هداد  لئاس  هب  ار  رگید  هتـشادرب و 
«. 2  » ناتسود تقرافم 

هدایپ جح  تسیب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  يریمح  هیوباب و  نبا 
«. 3  » دندیشک یم  وا  بقع  زا  ار  بانج  نآ  نارتش  اهلمحم و  دوب ، هدرک 

زا دوب ، هتسشن  دجسم  رد  رب  وا  تشذگ ، نامثع  هب  يدرم  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  ربتعم  دنس  هب  هیوباب  نبا  اضیا 
هیحاـن هب  درک  هراـشا  ناـمثع  اـمنب ، هار  يرگید  هب  ارم  تفگ : درم  نآ  سپ  دـنداد ، وا  هب  مهرد  جـنپ  هک  درک  رما  وا  درک و  لاؤـس  وا 

رفعج نب  هّللا  دـبع  مالّـسلا و  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  بانج  اجنآ  رد  نک ، لاؤس  ناشیا  زا  ناشیا  دزن  هب  ورب  تفگ : دجـسم 
.دندوب هتسشن 

تسین لالح  درم  يا  تفگ : مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  درک ، لاؤس  تفر و  ناشیا  دزن  هب  درم  نآ  نوچ 
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لد هک  یـضرق  ای  دشاب ، هدروآ  درد  هب  دشاب و  هدرک  زجاع  ار  وا  تید  دشاب و  هدرک  هک  ینوخ  لّوا  زیچ : هس  يارب  رگم  ندرک  لاؤس 
زا یکی  لیاس  ینک ؟ یم  لاؤس  اهنیا  زا  کیمادک  يارب  سپ  دشاب ، هدناشن  كاخ  رب  ار  وا  هک  یناشیرپ  ای  دـشاب ، هدرک  تحارج  ار  وا 

لهچ و مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  و  دنهدب ، وا  هب  الط  رانید  هاجنپ  هک  تفگ  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  تفگ ، ار  ات  هس  نیا 
.رانید تشه  لهچ و  رفعج  نب  هّللا  دبع  هن و 

نم زا  يداد و  نم  هب  مهرد  جـنپ  مدرک  لاؤس  وت  زا  تفگ : لـیاس  يدرک ؟ هچ  دیـسرپ  ناـمثع  تشگرب ، ناـمثع  يوسب  درم  نآ  سپ 
درک و لاؤس  نینچ  نم  زا  مالّـسلا - هیلع  نسح  ماما  ینعی  دراد - رـس  رد  دـنلب  يوم  هکنآ  مدرک  لاؤس  ناشیا  زا  نوچ  يدرکن ، لاؤس 

لثم تفگ : نامثع  رانید ، تشه  لهچ و  يرگید  و  رانید ، هن  لهچ و  يرگید  و  داد ، نم  هب  رانید  هاـجنپ  سپ  متفگ ، باوج  ار  وا  نم 
«. 1  » دنا هدرک  عمج  ار  اهتمکح  تاریخ و  عیمج  ناشیا  دنا ، هدرک  زاب  ریش  زا  ملع  هب  ار  ناشیا  تفای ، یناوت  اجک  زا  ناناوج  نیا 

تافو مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  زا  يرتخد  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـسوط  خیش 
نم هب  امش  همان  دیسر  دعب  اّما  تشون : ناشیا  باوج  رد  ترضح  سپ  دنتشون ، وا  يارب  هیزعت  ترضح  نآ  باحصا  زا  یهورگ  درک ،

رب مرباص  ار و  یهلا  ياضق  ما  هدرک  میلـست  مبلط ، یم  ادـخ  زا  ار  وا  تبیـصم  رجا  رتخد ، نـالف  گرم  رد  دـیدوب  هداد  یّلـست  ارم  هک 
هب تفلا  هک  یناتـسود  تقرافم  نارود و  بیاون  تسا  هدرک  هدرزآ  نامز و  بیاصم  ارم  تسا  هدروآ  درد  هب  هک  یتسرد  هب  وا ، يالب 

نـشور ام  هب  ناشیا  ياه  هدید  مدش و  یم  داش  ناشیا  ندـید  زا  متـشاگنا و  یم  دوخ  تسود  ار  ناشیا  هک  یناردارب  و  متـشاد ، ناشیا 
.دوب

دنرواجم رگیدـکی  اب  ناشیا  سپ  درب ، ناگدرم  هاگرکـشل  هب  دوبر  ار  ناشیا  گرم  تفرگ ، ورف  هاگان  هب  ار  ناشیا  ماّیا  بیاـصم  سپ 
ترایز هب  و  دندرگ ، دنم  هرهب  رگیدکی  زا  هکنآ  یب  دنیامن ، تاقالم  ار  رگیدـکی  هکنآ  یب  دـشاب ، ناشیا  نایم  رد  یئانـشآ  هکنآ  یب 

، هدـیدرگ یلاخ  شنابحاص  زا  ناشیا  نادـبا  ياه  هناخ  تسا ، کیدزن  رگیدـکی  هب  رایـسب  ناشیا  ياه  هناخ  هکنآ  اب  دـنور  رگیدـکی 
ياه هناخ  لثم  مدیدن  و  هدیزگ ، يرود  ناشیا  زا  نارای  ناتسود و 
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دوخ فولأم  ياه  هناخ  زا  دـنا و  هدـیدرگ  نکاس  زیگنا  تشحو  ياه  هناخ  رد  يا ، هناـشاک  ناـشیا  هاـگرارق  لـثم  يا و  هناـخ  ناـشیا 
هدنکفا اهلادوگ  رد  ندش  هنهک  ندیـشوپ و  يارب  ار  ناشیا  دنا و  هدرک  تقرافم  ینمـشد  یب  ناشیا  زا  ناتـسود  و  دنا ، هدـیزگ  يرود 
دنهاوخ هار  نآ  هب  ناگدـنیآ  دـنا و  هتفر  هار  نآ  هب  ناینیـشیپ  هک  كولـسم  یهار  هب  تفر  كولمم و  دوب  يزینک  نم  رتـخد  نیا  دـنا ،

«. 1  » مالّسلا تفر و 

رب يزور  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  حیحـص  ياهدنـس  هب  نارگید  راّفص و 
يرهش ره  رد  نهآ ، زا  دراد  يراصح  رهش  ود  نیا  زا  کی  ره  برغم ، رد  یکی  قرشم و  رد  یکی  تسا  رهـش  ود  ار  ادخ  دومرف : ربنم 

ریغ هب  دـنیوگ  یم  نخـس  یتغل  هب  يا  هفیاط  ره  هک  تسا  تغل  رازه  داـتفه  رهـش  ود  نآ  زا  کـی  ره  رد  تسا ، هزاورد  رازه  اـهنآ  زا 
«. 2  » نیسح مردارب  نم و  زا  ریغ  هب  تسین  یماما  یتّجح و  رهش  ود  نآ  لها  رب  ار و  ناشیا  ياهتغل  عیمج  مناد  یم  نم  يرگید ، تغل 

هتـسشن یناوخ  رـس  رب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  تمدخ  رد  ساّبع  نب  هّللا  دبع  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدنوار  بطق 
نآ رب  دومرف : ترضح  تسا ؟ هتـشون  هچ  خلم  نیا  لاب  رب  هک : دیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  ساّبع  نبا  داتفا ، ناوخ  نآ  رب  یخلم  هاگان  دوب 

، دنروخب ار  نآ  هک  ناگنـسرگ  یتعامج  يارب  ار  خلم  متـسرف  یم  هاگ  تسین ، يدنوادخ  نم  زج  هب  هک  يدنوادخ  منم  تسا : هتـشون 
دیـسوب ار  ترـضح  نآ  رـس  تساخرب  ساّبع  نبا  سپ  دـنروخب ، ار  ناشیا  ياـهماعط  هک  بضغ  يور  زا  یهورگ  رب  متـسرف  یم  هاـگ 

«. 3  » تسا ملع  نونکم  زا  نیا  تفگ :

نینمؤملا ریما  ترضح  تمدخ  هب  یصخش  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  یقرب  نساحم  رد 
نب هّللا  دبع  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  هدرک : يراگتـساوخ  ار  وا  سک  هس  مراد  يرتخد  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : دـمآ  مالّـسلا  هیلع 

هک دیاب  دنناد  یم  نیما  ار  وا  دندرک  تروشم  ّلحم  هک  ار  یسک  دومرف : ترضح  مهدب ؟ کیمادک  هب  منک  یم  تروشم  وت  اب  رفعج ،
زا وا  هک  هدب  نیسح  هب  ار  دوخ  رتخد  دیوگ ، یم  قالط  رایسب  ار  نانز  نسح  دنکن ، تنایخ 
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«. 1  » تسا رتهب  وت  رتخد  يارب 

«. 2  » مالّسلا هیلع  نسح  ماما  زا  دوبن  رت  هیبش  تلاسر  ترضح  هب  سک  چیه  هک  تسا  هدرک  تیاور  دیفم  خیش 

یم شندـب  ياهدـنب  تخاس ، یم  وضو  هاگره  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هک  دـنا  هدرک  تیاور  نآ  ریغ  نیظعاولا و  هضور  باـتک  رد 
دهاوخ هک  ار  یسک  تسا  راوازس  هک : دومرف  باوج  رد  دنتفگ ، نخس  وا  اب  باب  نیا  رد  سپ  دش ، یم  درز  شکرابم  گنر  دیزرل و 

یم داتـسیا  یم  دیـسر  یم  دجـسم  رد  هب  نوچ  دزرلب ، شلـصافم  ددرگ و  درز  شگنر  هکنآ  دتـسیاب  شرع  دنوادخ  دزن  یگدـنب  رد 
ادنوادخ ینعی : میرک ، ای  كدنع  ام  لیمجب  يدنع  ام  حیبق  نع  زواجتف  یـسملا ء ، كاتأ  دـق  نسحم  ای  کبابب  کفیـض  یهلا  تفگ :

هب تسا  اـم  دزن  هچنآ  ياهیدـب  زا  رذـگرد  تسا ، هدـمآ  وت  دزن  هب  رادرکدـب  رادرکوکین  يا  تسا ، هداتـسیا  وت  هاـگرد  هب  وت  ناـمهم 
«. 3  » میرک يا  تسوت  دزن  هک  اهیکین 

ات دومرف  یمن  نخس  یـسک  اب  دش ، یم  غراف  حبـص  زامن  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  قئاف  رد  يرـشخمز 
«. 4  » دش یم  ضراع  ار  وا  يرورض  تجاح  دنچ  ره  دش  یم  علاط  باتفآ 

، درک هدایپ  جح  جنپ  تسیب و  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  بوشآ  رهـش  نبا 
لاـم عیمج  هبترم  ود  رگید : تیاور  هب  .داد  ارقف  هب  ار  فصن  تشادرب و  دوخ  ار  فصن  هک  درک  تمـسق  ادـخ  اـب  ار  شلاـم  هبترم  ود 

«. 5  » داد یم  ارقف  هب  ار  رگید  يات  تشاد و  یم  هاگن  ار  هزوم  ياتکی  هکنآ  یّتح  درک  فیصنت  هبترم  هس  و  داد ، ار  دوخ 

هّکم و ناـیم  رد  اوـبا »  » لزنم رد  درک  یم  زاـمن  دوـخ  همیخ  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  باـنج  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  اـضیا 
ترـضح نآ  همیخ  هب  هنابات  یب  دش و  ترـضح  نآ  لامج  قشاع  دید ، ار  ترـضح  نآ  یئور  شوخ  رایـسب  هّیودـب  نز  هاگان  هنیدـم ،

ار زامن  بانج  نآ  سپ  دمآرد ،
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هب ارم  مهاوخ  یم  مرادـن ، رهوش  ما ، هدـیدرگ  وـت  باـت  یب  تفگ : يراد ؟ تجاـح  هچ  هک : دیـسرپ  دـش  غراـف  نوـچ  درک ، رـصتخم 
درک و یم  زجع  هغلابم و  نز  نآ  سپ  نادرگم ، یهلا  باذـع  بجوتـسم  ارم  نم و  زا  وش  رود  دومرف : ینادرگ ؛ داـش  دوخ  تلـصاوم 

هیلع نیـسح  ماما  بانج  لاح  نیا  رد  دـش ، دـیدش  ود  ره  هیرگ  هکنآ  اـت  دومن  یم  عاـنتما  تسیرگ و  یم  زین  ترـضح  تسیرگ ، یم 
یمن ار  تقیقح  دـندش  یم  لخاد  هک  هباحـص  زا  کی  ره  دـش ، نایرگ  ناـشیا  هیرگ  هب  زین  ترـضح  نآ  دـمآ و  رد  همیخ  هب  مالّـسلا 

.دندش یم  نایرگ  ناشیا  هیرگ  هب  دنتسناد و 

ماما بانج  .درک  راب  لزنم  نآ  زا  ترـضح  و  تفر ، نوریب  دیدرگ  دیماان  هّیبارعا  نآ  دش و  دنلب  ناشیا  همیخ  زا  هیرگ  يادص  هکنآ  ات 
مالّسلا هیلع  نسح  ماما  بانج  یبش  هکنآ  ات  درکن  لاؤس  ترضح  زا  لاح  نآ  ببس  زا  لالجا  میظعت و  ببـس  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

هب ما  هدنز  ات  مدید و  یباوخ  دومرف : دیسرپ ، بانج  نآ  هیرگ  ببـس  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسیرگ ، یم  دش و  رادیب  باوخ  زا 
، دندمآ یم  وا  لامج  ياشامت  هب  مدرم  دوب و  هتـسشن  یئاج  رد  مالّـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  هک  مدید  باوخ  رد  نکم ، لقن  یـسک 

وت هیرگ  ببـس  تفگ : داـتفا  نم  رب  فسوی  رظن  نوچ  مدـش ، ناـیرگ  مدرک  هدـهاشم  ار  وا  لاـمج  نسح و  روفو  نوـچ  متفر ، زین  نم 
یئاهرازآ و  ار ، وت  لامج  وا  ندـش  قشاع  مدروآ و  رطاخ  هب  ار  اخیلز  هّصق  نم  متفگ : داب ؟ وت  يادـف  مردام  ردـپ و  ردارب  يا  تسیچ 

لاح زا  مدرک  بّجعت  متـسیرگ و  ببـس  نیا  هب  وت ، تقرافم  زا  دیـسر  ریپ  بوقعی  هب  هچنآ  و  يدیـشک ، نادنز  رد  وا  ببـس  هب  وت  هک 
«. 1  » دیدرگ وت  يابیز  لامج  قشاع  اوبا »  » لزنم رد  هک  هّیودب  نز  نآ  لاح  زا  ینک  یمن  بّجعت  ارچ  تفگ : فسوی  اخیلز ،

رازه هاجنپ  دومرف : ترـضح  نآ  درک ، یلاؤس  دمآ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
نآ هب  تشادرب  رس  زا  ار  دوخ  ناسلیط  ترضح  درادرب ، وا  يارب  ار  اهرز  هک  دروآ  یلاّمح  وا  سپ  دنداد ، وا  هب  رانید  دصناپ  مهرد و 

: دومرف ترضح  دنک  یلاؤس  هکنآ  زا  شیپ  دمآ ، ترـضح  نآ  تمدخ  هب  رگید  یبارعا  .هدب  لاّمح  هیارک  هب  ار  نیا  دومرف : داد  لئاس 
ارچ نم  يـالوم  يا  تفگ : یبارعا  دـنداد ، یبارعا  نآ  هب  مهرد  رازه  تـسیب  سپ  دـیهد ، وا  هـب  تـسا  یقاـب  اـم  هـنازخ  رد  رز  هـچنآ 

تجاح میوگ و  وت  يانث  حدم و  یتشاذگن 
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هکنآ یب  مینک  یم  اطع  تیب ، لها  ام  تسا : نیا  اهنآ  زا  یـضعب  نومـضم  هک  دومرف  ءاـشنا  دـنچ  یتیب  ترـضح  منک ، راـهظا  ار  دوخ 
ترثـک دـنادب  اـیرد  رگا  دوـش ، هتخیر  لـئاس  يوربآ  هکنآ  زا  شیپ  میئاـمن  یم  شـشخب  و  دـشاب ، هتـشاد  وزرآ  دـیما و  اـم  زا  یـسک 

«. 1  » دوش قرغ  دوخ  تلجخ  قرع  رد  هنیآره  ار  ام  ياهاطع 

زا یـضعب  رد  دنتفر ، یم  جـح  هب  رفعج  نب  هّللا  دـبع  مالّـسلا و  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  بانج  هک : تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
هریپ دـنتفر  همیخ  نآ  کیدزن  هب  نوچ  داتفا ، يا  همیخ  هب  ناشرظن  سپ  دـندنام ، هنـسرگ  هنـشت و  دـش ، مگ  ناشیا  هقوذآ  رتش  لزاـنم 

: تفگ دندیبلط  وا  زا  ماعط  نوچ  دیماشایب ، دیشودب و  دنرـضاح  نادنفـسوگ  نیا  تفگ : دندرک  بلط  یبآ  وا  زا  دوب ، همیخ  رد  یلاز 
نز نآ  دندرک و  حبذ  ار  نادنفـسوگ  نآ  زا  یکی  ناشیا  سپ  منک ، اّیهم  امـش  يارب  یماعط  ات  دینک  حـبذ  ار  نادنفـسوگ  نیا  زا  یکی 
زا ام  هک : دنتفگ  ار  نز  نآ  دـننک  راب  دنتـساوخ  نوچ  دـندرک ، هلولیق  وا  همیخ  رد  دـندومن و  لوانت  درک ، اّیهم  ناشیا  يارب  زا  یماعط 

.مینکب وت  ناسحا  كرادت  ات  ام  دزن  هب  ایب  مینک  تدواعم  هنیدم  هب  نوچ  میراد ، جح  هدارا  میشیرق و  هلیبق 

جایتحا رقف و  ار  نز  نآ  یتّدـم  زا  دـعب  درک ، رایـسب  رازآ  ار  دوخ  نز  دـش ، علّطم  لاح  نآ  رب  تشگرب ، همیخ  هب  نز  نآ  رهوش  نوچ 
وا اب  ار  یـصخش  داد و  وا  هب  الط  رانید  رازه  دنفـسوگ و  رازه  دـید  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  باـنج  دـمآ ، هنیدـم  هب  دروآ ، ور 
دزن هب  ار  وا  دیشخب و  وا  هب  الط  رانید  رازه  دنفسوگ و  رازه  زین  بانج  نآ  داتسرف ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  هب  ار  وا  درک و  هارمه 

«. 2  » داد وا  هب  رادقم  نیا  زین  وا  داتسرف ، رفعج  نب  هّللا  دبع 

هابتـشا بتاک  دنـسیونب ، مهرد  دـصراهچ  وا  يارب  دومرف  ترـضح  درک ، یلاؤس  ترـضح  نآ  زا  یلئاس  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
مهرد دص  راهچ  سپ  تسا ، بتاک  ششخب  نیا  دومرف : دنک ، رهم  هک  دنداد  ترضح  هب  ار  تارب  نوچ  تشون ، رانید  دصراهچ  درک 

«. 3  » درک رهم  دومن و  هفاضا  رگید 

جیوزت درک  دیهش  ار  وا  هک  ثعشا  تنب  هدعج  ترضح  نآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
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«. 1  » داتسرف ششخب  هب  وا  يارب  رانید  رازه  درک و  وا  رهم  ّتنس  قفاوم  مهرد  دصناپ  دومن ،

«. 2  » داتسرف مهرد  رازه  زینک  ره  اب  زینک و  دص  دوخ  نانز  زا  یکی  يارب  هک  تسا  هدرک  تیاور 

قالط سلجم  کی  رد  ار  ود  ره  و  هّیفعج ، يرگید  هّیمیمت و  یکی  دندوب ، ترضح  نآ  هلابح  رد  نز  ود  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
نوچ دنک ، اطع  رایـسب  سانجا  مهرد و  رازه  هد  ار  کی  ره  دنرادب و  هّدع  دـیوگب  هک  داتـسرف  ناشیا  دزن  هب  ار  یـصخش  سپ  تفگ ،

نآ تسا ، مک  رایسب  یتسود  يرای و  نینچ  تقرافم  يازا  هب  غلبم  نیا  تفگ : دیشک  یهآ  ترـسح  يور  زا  دیـسر  هّیفعج  نز  هب  ربخ 
هب عوجر  قالط  زا  دـعب  رگا  دومرف : نآ  زا  دـعب  دومن ، لّمأت  یتعاس  دـیناسر ، ترـضح  هب  ار  ربخ  نیا  نوچ  .تفگن  نخـس  رگید  نز 

«. 3  » مدرک یم  وا  هب  عوجر  هنیآره  مدرک  یم  ینز 

زا رایـسب  هعتما  ترـضح  نآ  دورو  زور  رد  تفر ، ماش  هب  هیواـعم  دزن  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  اـضیا 
تشاذـگ و ترـضح  دزن  هب  ار  نآ  هیواـعم  سپ  دنتـشاذگ ، هیواـعم  دزن  هـب  ار  نآ  هماـنراب  دـندروآ و  هیواـعم  يارب  یحاوـن  زا  یکی 

دوب هتشادرب  ار  بانج  نآ  شفک  هک  هیواعم  نامداخ  زا  یکی  هب  ار  همانراب  دمآ ، نوریب  نوعلم  نآ  سلجم  زا  ترضح  نوچ  دیـشخب ،
«. 4  » دیشخب

لاح روخ  رد  ار  سک  ره  دیبلط و  ار  هنیدم  فارشا  تسشن و  ماع  سلجم  رد  دمآ ، هنیدم  هب  هیواعم  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  اضیا 
: تفگ هیواعم  دش ، لخاد  سلجم  رخآ  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  مهرد ، رازه  دص  ات  رازه  جـنپ  زا  دیـشخب  یم  اهاطع  دوخ 

لثم تفگ : ار  دوخ  راد  هنازخ  سپ  دشاب ، وت  تفارش  قیال  هک  دشاب  هدنامن  نم  دزن  يزیچ  یهد و  تبـسن  لخب  هب  ارم  هک  يدمآ  رید 
دّمحم رتخد  همطاف  رـسپ  منم  مداد  سپ  وت  هب  ار  همه  دومرف : ترـضح  دنه ، رـسپ  منم  نک و  اطع  نسح  ماما  هب  ما  هداد  همه  هب  هچنآ 

«. 5  » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
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وا زا  مناوت  یمن  مهاوخ و  یم  رایـسب  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  رتـسا  نم  تفگ : ناورم  يزور  هک  دـنا  هدرک  تیاور  ریـس  بتک  رد 
سلجم رد  مدرم  هک  یتقو  تفگ : یلب ، تفگ : يروآ ؟ یمرب  ارم  تجاح  هس  مریگب  وت  يارب  زا  نم  رگا  تفگ : قیتع  یبا  نبا  تفرگ ،

سرپب نم  زا  وت  درک ، مهاوخن  رکذ  يزیچ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  درک و  مهاوخ  نایب  ار  شیرق  ياهتمرکم  نم  دنوش  یم  رـضاح 
؟ يدرکن رکذ  ار  وا  مراکم  ارچ 

ارچ تفگ : ناورم  درک ، رکذ  رایـسب  ار  ناشیا  لـئاضف  شیرق و  ياـهتمرکم  رد  درک  عورـش  قیتع  یبا  نبا  دـش ، دـقعنم  سلجم  نوچ 
فارشا نم  تفگ : قیتع  یبا  نبا  دنک ؟ یم  یتدایز  همه  رب  وا  بقانم  هک  ینک  یمن  رکذ  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  لئاضف 

نوـچ متـشاد ، یم  مّدـقم  همه  رب  ار  شماـن  متخاـس و  یم  روکذـم  ار  وا  مدرک  یم  رکذ  ار  ناربـمغیپ  بقاـنم  رگا  مدرک ، یم  رکذ  ار 
بلطم بانج  نآ  نوچ  درک ، راوس  ار  ترضح  دمآ و  نوریب  وا  بقع  زا  قیتع  یبا  نبا  دوش  راوس  هک  دمآ  نوریب  سلجم  زا  ترضح 

هب ار  رتسا  دمآ و  دورف  ترضح  موش ، راوس  رتسا  نیا  رب  مهاوخ  یم  یلب  تفگ : يراد ؟ یتجاح  ایآ  تفگ : دومرف  مّسبت  تسناد  ار  وا 
«. 1  » دیشخب وا 

مانـشد و دمآ و  ترـضح  نآ  هار  رـس  رب  ماش  لها  زا  يدرم  دوب ، راوس  ترـضح  نآ  يزور  هک  دـنا  هدرک  لقن  ترـضح  نآ  ملح  زا 
وا يوسب  ار  دوخ  كرابم  يور  سپ  دش ، غراف  دوخ  نخـس  زا  ات  تفگن  وا  باوج  بانج  نآ  تفگ ، ترـضح  نآ  هب  رایـسب  يازـسان 

دـشاب هدـش  هبتـشم  وت  رب  ایوگ  یبیرغ و  درم  وت  هک  منک  یم  ناـمگ  درم  يا  دومرف : دـیدنخ  وا  يور  هب  درک و  مالـس  وا  رب  دـینادرگ 
یبلط يرای  ام  زا  رگا  منک ، یم  داشرا  ار  وت  ینک  داشرا  تیادـه و  بلط  ام  زا  رگا  منک ، یم  اطع  ینک  لاؤس  اـم  زا  رگا  دـنچ ، يرما 
رگا منادرگ ، یم  تزاین  یب  یجاتحم  رگا  مناشوپ ، یم  هوسک  ار  وت  ینایرع  رگا  منک ، یم  ریـس  ار  وت  يا  هنـسرگ  رگا  منک ، یم  اـطع 

يروآ و دورف  ام  هناخ  هب  يروایب و  ار  دوخ  راـب  رگا  میروآ ، یمرب  وت  يارب  يراد  یتجاـح  رگا  مهد ، یم  هاـنپ  ار  وت  يا  هدـش  هدـنار 
.تسا رّسیم  ام  دزن  یهاوخ  هچنآ  و  میراد ، هداشگ  يا  هناخ  ام  هک  اریز  دوب ، دهاوخ  رتهب  وت  يارب  نتفر  تقو  ات  یشاب  ام  نامهیم 
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دناد یم  رتهب  ادخ  و  نیمز ، رد  ادخ  هفیلخ  یئوت  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ : تسیرگ و  دینش ، ار  ترضح  نآ  نخـس  درم  نآ  نوچ 
نیرتبوبحم نونکا  متـشاد  یم  رت  نمـشد  سک  همه  زا  ار  وت  ردـپ  وت و  نیا  زا  شیپ  و  دـهد ، رارق  اجک  رد  ار  تلاـسر  تفـالخ و  هک 

نادقتعم ناّبحم و  زا  و  دوب ، ترضح  نآ  نامهیم  دوب  هنیدم  رد  ات  دروآ ، دورف  ترـضح  نآ  هناخ  هب  ار  دوخ  راب  سپ  نم ، دزن  یقلخ 
«. 1  » دیدرگ تیب  لها 

وا هب  ار  دوخ  هزین  دیبلط و  ار  هّیفنح  نب  دمحم  لمج ، گنج  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  اضیا 
هب نوچ  دندش ، عنام  هتفرگ  وا  رب  هار  رـس  هبیخ  ینب  هلیبق  دیـسر ، رتش  کیدزن  هب  نوچ  .نزب  هشیاع  رتش  رب  ار  هزین  نیا  ورب  دومرف : داد 

درب و ورف  رتـش  رب  ار  هزین  تخاـت  هشیاـع  رتـش  بناـج  هب  تفرگ ، وا  تسد  زا  ار  هزین  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تـشگرب  ترـضح  دزن 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  دیدرگ ، ّریغتم  تلجخ  زا  هّیفنح  نب  دّمحم  يور  سپ  دولآ ، نوخ  هزین  اب  تشگرب  ترضح  يوسب 

«. 2  » ینم دنزرف  وت  تسا و  ربمغیپ  دنزرف  وا  اریز  درک ، نسح  درک و  یتسناوتن  وت  هکنیا  زا  رادم  گنن  تفگ :

یم يدرم  دینـش  درک ، یم  فاوـط  هبعک  رود  رب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوـشآ  رهـش  نبا 
«. 3  » مردام زا  تسا  رتهب  مردپ  هک  اریز  تسا ، بلاط  یبأ  نب  یلع  دنزرف  وگب  دومرف : ترضح  تسا ، ارهز  همطاف  رسپ  نیا  دیوگ :

ناوعا و نایم  رد  رخاـف  ياـه  هماـج  رایـسب و  شوخ  يوب  اـب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  هّمغلا  فشک  رد 
هاگان تفر ، یم  هنیدم  ياه  هچوک  زا  یـضعب  رد  دوب و  راوس  يراوهر  رتسا  رب  رغاصا  رباکا و  زا  نامداخ  ناشیوخ و  رثاکتم و  راصنا 

هب ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  نوچ  فیحن ، گنر  فیعـض و  ندب  هنهک و  ياه  هماج  اب  دش  ادیپ  ربارب  زا  يریقف  ریپ  يدوهی 
دیشک و نانع  ترضح  هد ، شوگ  نم  نخس  هب  امن و  فّقوت  یتعاس  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  تفگ : درک  هظحالم  تمشح  تنیز و  نآ 

ارم یناد و  یم  نمؤم  ار  دوخ  وت  تسا ، رفاک  تشهب ، و  نمؤم ، نادنز  ایند  هک : تسا  هتفگ  وت  ّدج  هد  فاصنا  تفگ : يدوهی  داتسیا ،
رفاک

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 426 

http://www.ghaemiyeh.com


413 ص :

.منک یم  یناگدنز  تّقشم  تنحم و  نیا  اب  نم  ینارذگ و  یم  تمعن  تحار و  نآ  اب  وت  یناد ، یم 

اّیهم یلاعت  قح  هچنآ  هب  ینک  رظن  دوش و  هدوشگ  وت  هدـید  شیپ  زا  هدرپ  رگا  ریپ  درم  يا  دومرف : باوج  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
اب نم  هب  تبـسن  ایند  هک  تسناد  یهاوخ  هنیآره  دلخ ، ضایر  روصق و  روح و  زا  نانمؤم  ریاس  نم و  يارب  ترخآ  رد  تسا  هدینادرگ 

شتآ زا  تسا  هدرک  اـّیهم  ترخآ  راد  رد  نارفاـک  ریاـس  وـت و  يارب  زا  یلاـعت  قـح  هچنآ  هب  ینک  رظن  رگا  تسا ، نادـنز  تلاـح  نیا 
«. 1  » یتشهب رد  تلاح  نآ  هب  تبسن  يراد  هک  یتلاح  نیا  هب  تسناد  یهاوخ  هنیآره  نآ ، ياهلاکن  اهباذع و  عاونا  مّنهج و 

: هک دـنک  یم  اـعد  وا  يوـلهپ  رد  یـصخش  هک  دینـش  درک ، یم  زاـمن  دجـسم  رد  ترـضح  نآ  يزور  هک  تـسا  هدرک  تـیاور  اـضیا 
«. 2  » داتسرف وا  يارب  مهرد  رازه  هد  دیسر  هناخ  هب  نوچ  ترضح  نک ، يزور  ارم  مهرد  رازه  هد  ادنوادخ 

نینمؤملا ریما  دنزرف  يا  تفگ : دمآ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  تمدخ  هب  یـصخش  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  هّیوق  ددع  باتک  رد 
ار نخـس  نیا  نوچ  ترـضح  دـنک ، یمن  نالاسدرخ  رب  محر  دراد و  یمن  ار  ناریپ  تمرح  هک  مراد  يراکمتـس  محر  یب  نمـشد  نم 

ترـضح تسا ، یناـشیرپ  یتـسد و  یهت  نم  نمـشد  تفگ : مشکب ، وا  زا  ار  وت  ماـقتنا  هک  تسیک  وـت  مصخ  وـگب  هک : دوـمرف  دـینش 
، دروآ مهرد  رازه  جـنپ  وا  نک ، رـضاح  تسا  هدـنام  اـم  لاـم  زا  هچنآ  دومرف : دـیبلط  ار  دوـخ  مداـخ  سپ  دـنکفا  ریز  هب  رـس  یتعاـس 

نم ات  روایب  نم  شیپ  ار  وا  تیاکـش  دنک ، متـس  وت  رب  نمـشد  نیا  هک  تقو  ره  هک  داد  دـنگوس  ار  وا  داد و  وا  هب  ار  رز  نآ  ترـضح 
«. 3  » منکب وت  زا  وا  متس  عفد 

رب کشخ  نان  دنچ  هراپ  هک  تشذـگ  نایادـگ  زا  یعمج  رب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا 
: هک دومرف  دمآ و  ریز  هب  بسا  زا  ترـضح  دندرک  فیلکت  داتفا  ترـضح  نآ  رب  ناشیا  رظن  نوچ  دـنروخ ، یم  هتـشاذگ  نیمز  يور 
، دشن مک  چیه  ماعط  نآ  ترـضح  نآ  تکرب  هب  دومرف ، لوانت  ناشیا  ماعط  زا  تسـشن و  ناشیا  اب  دراد ، یمن  تسود  ار  ناّربکتم  ادخ 

هب درک و  رضاح  ناشیا  يارب  وکین  ياهماعط  دیبلط و  تفایض  هب  ار  ناشیا  سپ 
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«. 1  » دومرف صّخرم  ار  ناشیا  دینادرگ و  نّیزم  ار  ناشیا  رخاف  ياهتعلخ 

وا شیپ  رد  یگـس  دومن ، یم  لوانت  ماعط  دوب  هتـسشن  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  يزور  هک  دـنا  هدرک  لـقن  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد 
نیا هک  هد  يروتـسد  هّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : يدرم  دـنکفا ، یم  گس  شیپ  يا  همقل  دومرف  یم  لوانت  هک  يا  همقل  ره  دوب ، هداتـسیا 
ماعط ار  نآ  نم  دنک و  نم  ماعط  هب  رظن  يرادناج  هک  دیآ  یم  مرش  ادخ  زا  ارم  هک  ار  نآ  راذگب  دومرف : ترضح  منک ، رود  ار  گس 

«. 2  » منارب مهدن و 

بیدأت ار  وا  هک  تساوخ  ترضح  دش ، تبوقع  بجوتـسم  هک  درک  یتنایخ  ترـضح  نآ  نامالغ  زا  یکی  هک  دنا  هدرک  تیاور  اضیا 
، متشذگ رد  وت  هانگ  زا  دومرف : ساّنلا » نع  نیفاعلا  و  : » تفگ مدروخ ، ورف  ار  دوخ  مشخ  دومرف : ظیغلا » نیمظاکلا  و   » دناوخ وا  دنک ،

: تفگ

«. 3  » مدینادرگ رّرقم  وت  يارب  یتفای  یم  نم  زا  رتشیپ  هچنآ  ربارب  ود  مدرک و  دازآ  ار  وت  دومرف : نینسحملا » ّبحی  هّللا  «و 

نآ روضح  رد  دوخ  راوگرزب  ردـپ  مارتحا  تهج  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ددـع  باـتک  رد 
نتفگ نخس  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  دندرک : ضرع  ترضح  نآ  تمدخ  هب  هفوک  لها  زا  یضعب  تفگ ، یم  مک  نخـس  ترـضح 

، نک رهاظ  ناشیا  رب  ار  دوخ  لضف  يآرب و  ربنم  رب  دـنیوگ ، یم  نینچ  مدرم  دومرف : دـیبلط  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  ریما  بانج  تسا ، زجاع 
ناهنپ وت  زا  ار  دوخ  نم  دـنزرف  يا  دومرف : ترـضح  مرادـن ، نتفگ  نخـس  يارای  نم  وت  روضح  رد  نینمؤملا  ریما  ای  دومرف : ترـضح 

.منک یم 

تیاـهن رد  يا  هبطخ  دـمآرب ، ربـنم  رب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  دـندش ، عمج  اـت  دـندرک  ادـن  ار  مدرم  دومرف  ترـضح  سپ 
راگدرورپ نخس  ساّنلا  اهّیا  دومرف : سپ  دمآرب ، دجـسم  لها  زا  شورخ  هک  دومن  هیفاش  هظعوم  ار  ناشیا  دناوخ ، تغالب  تحاصف و 

َنارْمِع َلآ  َمیِهاْربِإ َو  َلآ  ًاحُون َو  َمَدآ َو  یفَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ   » دـیامرف یم  یلاعت  قح  هک  دـیئامن  ربدـت  نآرق  تاـیآ  رد  دـیمهفب ، ار  دوخ 
«4 « » ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  ٍضَْعب َو  ْنِم  اهُضَْعب  ًهَّیِّرُذ  َنیَِملاْعلا * یَلَع 
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رد ام  دّمحم ، لآ  لیعامـسا و  هدیدنـسپ  نادنزرف  میهاربا و  لآ  هدیزگرب  حون و  هلالـس  مدآ و  هدـیزگرب  هّیرذ  میئام  هک  دـینادب  سپ 
نشور دوخ  رون  هب  ار  ناهج  هک  میرونا  دیشروخ  هلزنم  هب  و  دراب ، امـش  رب  تمحر  ضیف و  ام  زا  هک  میدنلب  نامـسآ  دننام  امـش  نایم 

هن تسا و  یقرـش  هن  دومرف : تسا  هدرک  دای  تکرب  هب  ار  وا  تسا و  هدز  لثم  نآرق  رد  یلاعت  قح  هک  هنوتیز  هرجـش  میئاـم  .میا  هدرک 
هک ره  سپ  میتخرد ، نآ  هویم  اـم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا ، تخرد  نآ  هخاـش  یلع  تسا و  تخرد  نآ  لـصا  ربمغیپ  تسا ، یبرغ 

شتآ يوسب  وا  تشگزاب  سپ  دـنام  رود  تخرد  نآ  زا  هک  ره  دـبای ، یم  تاجن  تخرد  نآ  ياه  هخاش  زا  يا  هخاش  هب  دـنز  گنچ 
.تسا مّنهج 

نایم دمآرب ، ربنم  رب  هکنآ  ات  دیشک  یم  ار  دوخ  كرابم  يادر  تساخرب ، دجسم  ياصقا  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ 
بجاو ناـشیا  رب  ار  دوخ  تعاـطا  يدرک و  ماـمت  موق  رب  ار  دوخ  تّجح  هّللا  لوسر  نب  اـی  دوـمرف : دیـسوب  ار  ترـضح  نآ  هدـید  ود 

«. 1  » دنک وت  تفلاخم  هک  یسک  رب  ياو  سپ  يدینادرگ ،

تسا ترضح  نآ  تازجعم  تماما و  صوصن  نایب  رد  مراهچ  لصف 

هراشا

هیلع نسح  ماما  دـش ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تافو  ماگنه  نوچ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  هرتاوتم  دـیناسا  هب  هّصاخ  هّماـع و  قرط  زا 
یهلا و مولع  رارـسا  دـینادرگ ، دوخ  هفیلخ  ّیـصو و  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دـیبلط و  دوخ  نایعیـش  نادـنزرف و  ریاس  اب  ار  مالّـسلا 

تفالخ رد  زین  ار  هّماع  .دناوخ  وا  شوگ  رد  ار  یلاعت  قح  رارسا  دیبلط و  کیدزن  ار  وا  دومن ، میلست  وا  هب  ار  تلاسر  ترـضح  عیادو 
.دوب تفالخ  ّقحتسم  ناناملسم  تعیب  نانمؤم و  ریما  ّصن  هب  ترضح  نآ  هک  دنلئاق  تسین ، یفالخ  ترضح  نآ 

هیلع نینمؤملا  ریما  درک  ّتیـصو  هک  یتقو  رد  مدوب  رـضاح  تفگ : هک  یلـاله  سیق  نب  میلـس  زا  دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  ینیلک و 
هّیفنح و نب  دّمحم  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دوخ  ّتیصو  رب  تفرگ  هاوگ  و  مالّسلا ، هیلع  نسح  ماما  دوخ  دنزرف  هب  مالّسلا 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هحلسا  اهباتک و  سپ  ار ، دوخ  نایعیش  ياه  هدرکرـس  دوخ و  تیب  لها  دوخ و  نادنزرف  عیمج 

اهباتک منادرگ ، دوخ  ّیصو  ار  وت  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ارم  درک  رما  دنزرف  يا  دومرف : درک  میلست  وا  هب  ار  مّلس 
دوخ حالس  اهباتک و  دینادرگ و  دوخ  ّیصو  ارم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هچنانچ  مراپـسب  وت  هب  ار  دوخ  حالـس  و 

نیسح و دوخ  ردارب  هب  یئامن  میلست  ار  اهنیا  دوش ، رضاح  ار  وت  گرم  نوچ  هک  منک  رما  ار  وت  هک  ارم  درک  رما  درک ، میلست  نم  هب  ار 
هّللا یّلـص  ادـخ  لوسر  ار  وت  تسا  هدرک  رما  دومرف : درک و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ور  سپ  .ینادرگ  دوخ  هفیلخ  ّیـصو و  ار  وا 

ار نیسحلا  نب  ّیلع  تسد  سپ  .نیسحلا  نب  ّیلع  دوخ  رـسپ  نیا  هب  ینک  میلـست  ار  اهنیا  دوخ ، تداهـش  ماگنه  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
تفرگ
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، رقاب یلع  نب  دّـمحم  دوخ  دـنزرف  هب  ینک  میلـست  ار  اهنیا  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ار  وت  تسا  هدرک  رما  دومرف :
«. 1  » ناسرب مالس  نم  زا  ادخ و  لوسر  زا  ار  وا  سپ 

رد گرم  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  اضیا 
، تفگ ناهنپ  نم  هب  لوسر  ترـضح  هک  ار  دنچ  يزار  وت  هب  میوگب  ناهنپ  ات  ایب  نم  کیدزن  هک : تفگ  ار  نسح  دوخ  دنزرف  دیـسر ،
وا شوگ  رد  ار  یهلا  رارـسا  تفر و  کیدزن  نسح  ماما  سپ  دـینادرگ ، نیما  اـهنآ  رب  ارم  وا  هک  دـنچ  يزیچ  رب  منادرگ  نیما  ار  وت  و 

«. 2  » دناوخ

ار دوخ  ياهباتک  تفر ، یم  قارع  بناج  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  یـسربط و  خیش 
هملس ّما  درک ، تعجارم  قارع  زا  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  نوچ  درپس ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هجوز  هملـس  ّما  هب 

«. 3  » درک ترضح  نآ  میلست  ار  اهباتک 

.تسا روکذم  بولقلا  تایح  باتک  ثلاث  دّلجم  رد  اهنآ  رثکا  و  تسا ، رایسب  ترضح  نآ  تماما  رب  ّصن  ثیداحا  دیوگ : مجرتم 

: ترضح نآ  تازجعم  اّما  و 

اهرفس زا  یضعب  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نارگید  يدنوار و  بطق  راّفص و 
زا یـضعب  رد  سپ  دوب ، لئاق  ترـضح  نآ  تماما  هب  دوب و  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  ریبز  نادـنزرف  زا  يدرم  تفر ، یم  هرمع  هب  هک 
رد ترـضح  نآ  يارب  سپ  دندوب ، هدش  کشخ  یبآ  یب  زا  هک  دوب  امرخ  ناتخرد  بآ  نآ  کیدزن  دـندمآ ، دورف  یبآ  رـس  رب  لزانم 

دنکفا تخرد  يالاب  هب  رظن  درم  نآ  سپ  بانج ، نآ  ربارب  رد  رگید  یتخرد  ریز  رد  ریبز  نادنزرف  يارب  دـنتخادنا ، شرف  یتخرد  ریز 
ترـضح یلب ، تفگ : يراد ؟ بطر  شهاوخ  دومرف : ترـضح  میدروخ ، یم  نآ  هویم  زا  دوب  هدـشن  کشخ  تخرد  نیا  رگا  تفگ :

بانج نآ  زاجعا  هب  تخرد  نآ  هاگان  دیمهفن ، درم  نآ  درک ، یئاعد  درک  دنلب  نامسآ  يوسب  تسد 
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ترـضح درک ، وداج  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دوب  ناـشیا  هارمه  هک  یلاّـمج  دیـسر ، مه  هب  نآ  رد  بطر  دروآرب و  گرب  دـش ، زبس 
نآ زا  بطر  رادـقم  نآ  سپ  .درک  باجتـسم  ار  دوخ  ربمغیپ  دـنزرف  ياـعد  یلاـعت  قح  نکیل  و  تسین ، وداـج  نیا  وت  رب  ياو  دومرف :

«. 1  » درک تیافک  ار  هلفاق  لها  هک  دندیچ  تخرد 

مالّـسلا و هیلع  نیـسح  ماما  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  يدنوار  بطق 
هدومرف ترضح  هچنانچ  دش  هام  لّوا  زور  نوچ  دیسر ، دهاوخ  امش  هب  هام  لّوا  زور  رد  هیواعم  ياه  هزیاج  دومرف : رفعج  نب  هّللا  دبع 

ياهضرق ترضح  نآ  يارب  دوب  هداتسرف  وا  هچنآ  زا  تشاد ، يرایـسب  ضرق  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  دیـسر ، هیواعم  لاوما  دوب 
هچنآ درک ، ادا  ار  دوخ  ضرق  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  درک ، تمـسق  دوخ  نایعیـش  تیب و  لها  نایم  ار  یقاب  درک ، ادا  ار  دوخ 
رفعج نب  هّللا  دبع  و  داتسرف ، دوخ  لایع  يارب  ار  هّصح  ود  داد و  دوخ  نایعیـش  تیب و  لها  هب  ار  هّصح  کی  درک ، تمـسق  هس  هب  دنام 

داتسرف رایسب  لام  وا  يارب  دیسر ، هیواعم  هب  ربخ  نیا  نوچ  .داد  وا  لوسر  هب  هیواعم  دمآ  شوخ  يارب  ار  یقاب  درک ، ادا  ار  دوخ  ضرق 
«. 2»

هار يانثا  رد  دمآ ، هنیدـم  هب  هدایپ  هّکم  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  اضیا 
: هک دندرک  ضرع  ترضح  نآ  هب  درک ، مرو  شکرابم  ياپ 

دهاوخ ام  لابقتسا  هب  یهایس  درم  میـسر ، یم  لزنم  نیا  هب  نوچ  هک : دومرف  دومن  ابا  ترـضح  دبایب ، فیفخت  مرو  نیا  ات  دیوش  راوس 
هقیاضم دـیوگب  هک  تمیق  ره  هب  دـیرخب  وا  زا  ار  نغور  نآ  سپ  تسا ، عفان  مرو  نیا  يارب  هک  تشاد  دـهاوخ  دوخ  اب  ینغور  دـمآ ،

، دـشورف نغور  هک  دـشاب  یمن  یـسک  میور  یم  اـم  هک  یلزنم  نیا  تـفگ : درک  بّـجعت  ترـضح  نآ  ناـیلاوم  زا  یکی  سپ  دـینکم ،
.دش دهاوخ  ادیپ  يدوز  نیا  رد  هکلب  دومرف : ترضح 

یلوم نوچ  .ریگب  وا  زا  ار  نغور  ورب و  تفگ : دوخ  يالوم  هب  ترضح  دش ، ادیپ  رود  زا  درم  نآ  یهایـس  دندمآ ، هار  لیم  دنچ  نوچ 
، بلاـط یبأ  نب  یلع  نب  نسح  يارب  زا  تفگ : یهاوخ ؟ یم  هک  يارب  زا  نغور  تفگ : دـیبلط ، وا  زا  ار  نغور  دـمآ و  درم  نآ  دزن  هب 

هب ارم  تفگ :
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یمن نغور  يارب  زا  تمیق  ماوت ، هعیـش  ـالوم و  نم  هّللا  لوسر  نب  اـی  تفگ : دروآ  ترـضح  تمدـخ  هب  ار  وا  نوـچ  ربـب ، وا  تمدـخ 
اریز دشاب ، تیب  لها  امش  ّبحم  هک  دنک  تمارک  نم  هب  هقلخلا  يوتـسم  يرـسپ  یلاعت  قح  هک  ینک  اعد  مهاوخ  یم  نکیل  مهاوخ و 

لخاد هناخ  هب  نوچ  هک  دوخ  هناخ  هب  درگرب  دومرف : ترـضح  دوب ، هتفرگ  ندیئاز  درد  ارم  نز  مدمآ  وت  تمدـخ  هب  هک  تقو  نیا  رد 
دـمآ و ترـضح  تمدـخ  هب  زاب  تشگرب ، هناخ  هب  تعرـس  هب  هایـس  نآ  سپ  .تسا  هدـیئاز  هقلخلا  يوتـسم  يرـسپ  وت  نز  يوش  یم 
زا هکنآ  زا  شیپ  دیلام ، دوخ  كرابم  ياهاپ  رب  ار  نغور  نآ  سپ  دوب ، هدش  عقاو  يدومرف  هچنآ  تفگ : درک  ریخ  ياعد  ار  ترـضح 

«. 1  » دوب هدنامن  مرو  نآ  زا  يرثا  دزیخرب  دوخ  ياج 

ترـضح نآ  تمدخ  هب  يدرم  دوب ، هتـسشن  هفوک  هبحر  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
نکیل یتسین و  نم  دالب  لها  نم و  ّتیعر  زا  یئوگ  یم  غورد  دومرف : ترـضح  ماوت ، دالب  لـها  وت و  ّتیعر  زا  نم  تفگ : تساـخرب 

هک تسا  هداتـسرف  ار  وت  هتـسناد ، یمن  ار  اه  هلأسم  نآ  باوج  هیواعم  هدیـسرپ ، دـنچ  يا  هلئـسم  هداتـسرف و  هیواـعم  دزن  مور  هاـشداپ 
دوبن علّطم  نیا  رب  یسک  هداتـسرف و  وت  دزن  هب  یفخم  هیواعم  نینمؤملا ، ریما  ای  یتفگ  تسار  تفگ : ینک ، لاؤس  نم  زا  ار  اهنآ  باوج 
نسح ینعی : نک ، لاؤس  یهاوخ  هک  نم  رسپ  ود  نیا  زا  کی  ره  زا  دومرف : ترضح  يا ، هتسناد  ادخ  ماهلا  هب  وت  یلاعت ، قح  زا  ریغ  هب 

: دومرف مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  سپ  .منک  یم  لاؤس  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  هک : تفگ  وا  مالّسلا ، امهیلع  نیسح  و 

زا برغم  تسا ؟ تفاـسم  رادـقم  هچ  نیمز  نامـسآ و  ناـیم  تسه و  هلـصاف  رادـقم  هچ  لـطاب  ّقح و  ناـیم  هک  ینک  لاؤس  يا  هدـمآ 
نآ دنرت ، تخس  یضعب  زا  یـضعب  هک  زیچ  هد  نآ  تسا  مادک  تسیک ؟ ّثنخم  تسیچ ؟ حزق  سوق  تسا ؟ رود  رادقم  هچ  هب  قرـشم 

.ما هدمآ  نیا  يارب  یلب  تفگ : درم 

شوگ هب  و  تسا ، ّقح  ینیب  یم  مشچ  هب  ار  يزیچ  ره  تسا ، تشگنا  راهچ  لطاب  ّقح و  نایم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  باـنج 
ردق هب  برغم  قرشم و  نایم  و  تسا ؛ رصب  رادقم  هب  تسا و  مولظم  نیرفن  ردق  هب  نیمز  نامسآ و  نایم  يونش ؛ یم  رایـسب  لطاب  دوخ 

زور کی  ریس 
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یناـما تسا و  يزور  یناوارف  تمـالع  و  تسادـخ ، سوق  هکلب  تسین  ناطیـش  سوق  نیا  و  تسا ، ناطیـش  مسا  حزق  و  تسا ؛ باـتفآ 
راظتنا سپ  دشاب ، هتـشاد  ار  تلآ  ود  ره  هک  نز  ای  تسا  درم  دـننادن  هک  تسا  نآ  ّثنخم  و  ندـش ؛ قرغ  زا  نیمز  لها  يارب  زا  تسا 
دوشن رهاظ  اهنیا  هب  رگا  و  تسا ، نز  دوش  دـنلب  شناتـسپ  دوش و  ضیاح  رگا  تسا و  درم  دوش  ملتحم  رگا  دوش ، غلاـب  اـت  دنـشک  یم 

یــضعب زا  یــضعب  هـک  زیچ  هد  نآ  اـّما  تـسا ؛ نز  ددرگ  یمرب  رتـش  لوـب  شور  هـب  رگا  و  تـسا ، درم  دور  یم  تـسار  شلوـب  رگا 
و دنکـش ، یم  ار  نآ  هک  تسا  هدـینادرگ  رت  تخـس  نآ  زا  ار  نهآ  و  تسا ، هدـیرفآ  تخـس  یلاـعت  قح  ار  گنـس  سپ  دـنرتدیدش ،

ربا و  دنک ، یم  شوماخ  ار  نآ  هک  هدینادرگ  رت  تخس  شتآ  زا  ار  بآ  و  دزادگ ، یم  ار  نآ  هک  دینادرگ  رت  تخس  نهآ  زا  ار  شتآ 
رت تخـس  و  دهد ، یم  تکرح  هک  هدینادرگ  ّطلـسم  ربا  رب  ار  داب  و  ددرگ ، یم  يراج  نآ  رب  شمکح  هک  هدرک  رت  تخـس  بآ  زا  ار 
زا رت  تخس  و  دنک ، یم  وا  حور  ضبق  هک  تسا  توملا  کلم  کلم  نآ  زا  رت  تخـس  و  تسوا ، نامرف  رد  داب  هک  تسا  یکلم  داب  زا 

دراو وا  نامرف  هب  هک  تسا  ناـیملاع  دـنوادخ  رما  گرم  زا  رت  تخـس  و  دریم ، یم  نآ  هب  توم  کـلم  هک  تسا  گرم  توملا  کـلم 
«. 1  » دوش یم  عفد  دوش و  یم 

هیلع و هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  زا  ناما  هک  تساوخ  یم  دمآ و  هنیدم  هب  نایفس  وبا  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا 
بانج درکن ، لوبق  ترضح  دنک ، عیفش  ار  ترـضح  نآ  هک  دمآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تمدخ  هب  دریگب ، مّلـس  هلآ و 

: تفگ نایفس  وبا  دوب ، هدمآ  راتفر  هب  هزات  دوب و  ههام  هدراهچ  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  دوب ، هدرپ  سپ  رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف 
وبا ینیب  تسد  کی  هب  دمآ ، شیپ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  سپ  دوخ ، ّدج  دزن  نادرگ  عیفـش  نم  يارب  ار  لفط  نیا  دّـمحم  رتخد  يا 
نم ات  هّللا  لوسر  دّمحم  هّللا  ّالا  هلا  وگب ال  تفگ : دمآ  نخـس  هب  یلاعت  قح  تردق  هب  ار ، وا  شیر  رگید  یتسد  هب  تفرگ و  ار  نایفس 

دّمحم لآ  زا  هک  ار  يدنوادخ  منک  یم  دمح  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ  وت ، يارب  دوخ  ّدج  دزن  منک  تعافش 
ُهاْنیَتآ َو   » هک دیامرف  یم  وا  ّقح  رد  یلاعت  قح  هچنانچ  دروآ ، دوجو  هب  ار  اّیرکز  نب  ییحی  ترضح  ریظن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

«. 3 « » 2 « » اِیبَص َمْکُْحلا 
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سپ انّزلا ، دـلو  دایز  زا  دـندرک  تیاکـش  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  نایعیـش  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  اـضیا 
وا هب  امنب  و  ار ، اـم  ماـقتنا  هیبأ  نب  داـیز  زا  اـم  نایعیـش  يارب  زا  اـم و  يارب  زا  ریگب  ادـنوادخ  تفگ : تشادرب  اـعد  هب  تسد  ترـضح 
ات درک  مرو  دیـسر و  مه  هب  شماـهبا  رد  یـشارخ  يدوز  نآ  رد  سپ  يرداـق ؛ زیچ  هـمه  رب  وـت  هـک  یتـسرد  هـب  ار ، یکیدزن  باذـع 

«. 1  » دش لصاو  مّنهج  هب  شندرگ و 

یـضاق حیرـش  هناخ  هب  ار  ترـضح  درک ، يوعد  رانید  رازه  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  رب  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
لصاو مّنهج  هب  داتفا و  نیمز  رب  تساخرب و  تفرگ  ار  رز  دروخ و  مسق  نوچ  داد ، مسق  ار  وا  ترضح  دومرف ، مسق  ار  وا  حیرـش  درب ،

«. 2  » دش

نآ هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  نایعیـش  زا  یـضعب  يزور  هک  تسا  هدرک  تـیاور  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح  زا  اـضیا 
یم یلاعت  قح  رما  تعاطا  هک : دومرف  ترضح  يوش ؟ یم  هیواعم  زا  تّرضم  تّقشم و  لّمحتم  ردق  نیا  وت  ارچ  هک : دنتفگ  ترـضح 

، دنک یمن  نم  ياعد  ّدر  دنک ، درم  ار  نز  دنک و  نز  ار  درم  دنک و  ماش  ار  قارع  دـنک و  قارع  ار  ماش  هک  مبلطب  ادـخ  زا  رگا  و  منک ،
ینز وت  يوش  یمن  هدنمرـش  هک : دومرف  ترـضح  دنکب ؟ راک  نیا  دناوت  یم  هک : تفگ  دوب  رـضاح  ماش  لها  زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد 
درم وت  نز  هک  هناخ  هب  ورب  زیخرب  دومرف : ترـضح  سپ  تسا ، هدش  نز  هک  دید  تخادرپ  دوخ  هب  نوچ  يا ؟ هتـسشن  نادرم  نایم  رد 

تمدخ هب  ود  ره  دـش ، عقاو  دومرف  ترـضح  هچنآ  سپ  یثنخ ، دـیئاز  یهاوخ  يدـنزرف  درک و  دـهاوخ  تعماجم  وت  اب  تسا و  هدـش 
«. 3  » دنتشگرب لّوا  تلاح  هب  هک  درک  اعد  ناشیا  يارب  ترضح  نآ  دندرک ، هبوت  دندمآ و  ترضح 

هتـسشن مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  تمدـخ  رد  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساـّبع  نبا  زا  ربتعم  دنـس  هب  سوواـط  نبا  دـّیس 
نایم رد  هک  يا  هّداـم  هلاـسوگ  هب  تسا  هلماـح  واـگ  نیا  دومرف : ترـضح  دـندینارذگ ، ترـضح  شیپ  زا  ار  يواـگ  هّداـم  هک  میدوب 

تشک و ار  واگ  هکنآ  ات  میدش  هناور  باّصق  اب  ام  تفگ : ساّبع  نبا  تسا ، دیفس  شمد  رس  تسه و  يدیفس  شیناشیپ 
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یلاعت قح  میتفگ : میدمآ  بانج  نآ  تمدخ  هب  سپ  دوب ، هدومرف  ترضح  هک  تفص  نامه  هب  دروآ  نوریب  شمکـش  زا  يا  هلاسوگ 
«. 1  » متسناد ادخ  ماهلا  هب  نم  دومرف : یتسناد ؟ هنوگچ  وت  تسا ، اهمحر  رد  هچنآ  دناد  یم  ادخ  هک : دیامرف  یم 

تداهش زا  دعب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  باحـصا  زا  یعمج  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  اضیا 
میامنب رگا  دومرف : دومن ، یم  ام  هب  وت  ردپ  هک  یبیاجع  نآ  زا  امنب  ام  هب  دنتفگ : هدمآ  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  تمدخ  هب  ترضح  نآ 

: دنتفگ دروآ ؟ دیهاوخ  نامیا 

: دومرف تشادرب  ار  هدرپ  سپ  یلب ، دنتفگ : تخانش ؟ دیهاوخ  دینیبب  رگا  ار  مردپ  دومرف : یلب ،

: دومرف تسا ، هتسشن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  دندید  دندرک  رظن  نوچ  دینک ، رظن 

، یتسار قح و  هب  ادخ  ّیلو  یئوت  هک  میهد  یم  یهاوگ  یلب  دنتفگ : همه  تسا ؟ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  دیـسانش  یم 
رکب وبأ  هب  ار  ادخ  لوسر  تردپ  هچنانچ  وا  تافو  زا  دعب  يدومن  ام  هب  ار  نینمؤملا  ریما  هک  قیقحت  هب  دوخ ، ردپ  زا  دـعب  ماما  یئوت  و 

یم هک  ار  ادخ  لوق  دیا  هدینـشن  رگم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  سپ  .ترـضح  نآ  تافو  زا  دعب  ابق  دجـسم  رد  دومن 
دنوش یم  هتشک  هک  نانآ  يارب  دیئوگم  ینعی : « 2 « » َنوُرُعْـشَت ْنِکل ال  ٌءایْحَأ َو  َْلب  ٌتاْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُلَتُْقی  ْنَِمل  اُولوُقَت  َو ال   » دیامرف

هک ره  باب  رد  تسا  هدـش  لزان  هیآ  نیا  دومرف : سپ  دـیناد ، یمن  امـش  نکیل  دـنناگدنز و  هکلب  دـنناگدرم ، ناشیا  هک : ادـخ  هار  رد 
«. 3  » ادخ لوسر  دنزرف  يا  میدرک  قیدصت  میدروآ و  نامیا  دنتفگ : ام ، ّقح  رد  دینک  یم  داعبتسا  هچ  سپ  ادخ ، هار  رد  دوش  هتشک 

هلیخن رد  يزور  درک ، حلص  هیواعم  اب  ترضح  نآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  اضیا 
تسا و هدرک  یم  نیمخت  تخرد  رد  ار  امرخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  ما  هدینش  تفگ : هیواعم  دندوب ، هتسشن 
نیمز و زا  زیچ  چیه  ملع  امش  زا  هک  دننک  یم  يوعد  امـش  نایعیـش  هک  یتسرد  هب  يراد ؟ وت  ار  ملع  نآ  ایآ  تسا ، هدمآ  یم  تسرد 

نایب ار  نآ  ياهلیک  ددع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک : دومرف  ترضح  تسین ، ناهنپ  نامسآ 
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دومرف ترـضح  تسه ؟ رـسب  دنچ  تخرد  نیا  رد  هک  وگب  تفگ : هیواعم  میوگ ، یم  ار  نآ  ياه  هناد  ددـع  وت  يارب  نم  دومرف ، یم 
: هک تفگ  هیواعم  تسا ، هناد  راهچ  رازه و  راهچ  هک :

نم هب  غورد  ربخ  ما و  هتفگن  غورد  هک : دومرف  ترضح  دش ، رهاظ  هناد  هس  رازه و  راهچ  دندرمـش  دندیچ و  ار  تخرد  نآ  ياهرـسب 
رماع نب  هللا  دبع  تسد  رد  هناد  کی  دندرک  صّحفت  نوچ  دنـشاب ، هدرک  ناهنپ  ار  رگید  هناد  هک  دـیاب  ادـخ ، بناج  زا  تسا  هدیـسرن 

.دوب

یم ربـخ  هنیآره  يروآ ، یمن  ناـمیا  يوش و  یم  رفاـک  وت  هک  دوب  نآ  هن  رگا  هک  هیواـعم  يا  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : ترـضح  سپ 
یم قیدـصت  ار  وا  هک  دوب  یناـمز  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  نیا ، زا  دـعب  درک  یهاوخ  هچنآ  هب  ار  وـت  مداد 

هب ار  دایز  هک  دنگوس  ادخ  هب  دوب ، كدوک  وا  دینـش و  شّدـج  زا  ار  نیا  یک  هک  یئوگ  یم  وت  و  دـندومن ، یمن  بیذـکت  دـندرک و 
هچنآ دروآ ، دنهاوخ  وت  يوسب  اهرهـش  زا  ار  نایعیـش  ياهرـس  و  تشک ، یهاوخ  ار  يدع  نب  رجح  و  درک ، یهاوخ  قحلم  دوخ  ردـپ 

«. 1  » دش عقاو  دوب  هدومرف  زور  نآ  رد  ترضح  نآ 

، دـندوب مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  تمدـخ  رد  درم  ود  هک  دـنا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  يدـنوار  بطق  راّـفص و 
سک ره  هچ  ره  دناد  یم  تفگ : بّجعت  يور  زا  وا  یتفگ ، ینخـس  نینچ  دوخ  هناخ  رد  بشید  وت  تفگ : ناشیا  زا  یکی  اب  ترـضح 

: هک دومرف  ترضح  دنک ، یم 

میلعت مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هب  یلاعت  قح  دومرف : سپ  زور ، بش و  رد  دوش  یم  يراج  هچنآ  ره  میناد  یم  ام 
میلعت نینمؤملا  ریما  هب  ار  همه  ترـضح  نآ  تمایق ، زور  ات  دش  دهاوخ  هچنآ  ار و  نآرق  لیوأت  لیزنت و  ار و  مارح  لالح و  ملع  درک 

«. 2  » درک میلعت  نم  هب  ار  همه  نینمؤملا  ریما  درک ،

دوب هتسشن  اّرح  هوک  رد  يزور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هفیذح  زا  هّیوق  ددع  باتک  رد 
زا یتعامج  دـندوب ، هتـسشن  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  نامثع  رمع و  رکب و  وبأ  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  رگید ، هوک  ای 

ترضح رظن  نوچ  دمآ ، یم  راقو  نیکمت و  تیاهن  اب  دش  ادیپ  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  هاگان  دندوب ، رضاح  زین  راصنا  رجاهم و 
نم دنزرف  وا  دراد ، یم  تسود  ار  وا  لیئاکیم  دنک و  یم  تیاده  ار  وا  لیئربج  دومرف : داتفا  وا  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر 
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.داب وا  يادف  مردپ  تسا ، نم  هدید  رون  هداز و  دنزرف  و  تسا ، نم  ياه  هدند  زا  يا  هدند  و  تسا ، نم  ناج  زا  و  تسا ،

، ینم لد  ناج و  بیبح و  ینم و  ناتـسوب  بیـس  وت  هک : دومرف  دومن ، لابقتـسا  ار  وا  میتساخرب و  وا  اب  زین  ام  تساخرب ، ترـضح  سپ 
هدید ترضح  ترضح ، نآ  هب  میدرک  یم  رظن  میتسشن  ترـضح  نآ  درگ  رب  ام ، دوخ  دزن  دیناشن  دروآ و  تفرگ و  ار  وا  تسد  سپ 

نیا دوب ، دهاوخ  هتفای  تیاده  هدننک و  تیاده  نم  زا  دـعب  دـنزرف  نیا  هک : دومرف  سپ  تشاد ، یمنرب  دوخ  هدـید  رون  نآ  زا  ار  دوخ 
دهاوخ ناشیا  هب  ارم  هدیدنـسپ  راثآ  داد و  دهاوخ  ربخ  نم  بناج  زا  ار  مدرم  نم ، يارب  زا  نایملاع  دنوادخ  بناج  زا  تسا  يا  هّیده 
تمحر ادخ  سپ  دوب ، دهاوخ  وا  اب  یلاعت  قح  فطل  رظن  و  دش ، دـهاوخ  نم  ياهراک  ّیلوتم  درک ، دـهاوخ  ایحا  ارم  ّتنـس  دـیناسر ،

.دراد یمارگ  ارم  وا  نتشاد  یمارگ  هب  و  دنک ، یکین  نم  اب  وا  ّقح  رد  و  دسانشب ، ار  وا  ردق  هک  ار  یسک  دنک 

داتفا وا  رب  رظن  ار  ترضح  نوچ  دیشک ، یم  نیمز  رب  ار  دوخ  هزین  دش و  ادیپ  رود  زا  یبارعا  هک  دوب  هدشن  مامت  ترضح  نخـس  زونه 
دهاوخ لاؤس  دنچ  يرما  زا  دزرلب ، نآ  زا  امش  ياهتسوپ  هک  یظیلغ  مالک  هب  امش  اب  دیوگ  نخـس  هک  يدرم  امـش  يوسب  دمآ  دومرف :

یم هچ  میتفگ : اـم  تسا ؟ دّـمحم  امـش  زا  کیمادـک  تفگ : درکن  مالـس  دـمآ ، یبارعا  سپ  تفگ ؛ دـهاوخ  نخـس  هناـبدا  یب  درک ،
ار وت  رتشیب  مدید  ار  وت  هک  نونکا  متشاد  یم  نمشد  ار  وت  رتشیپ  نم  دّمحم  ای  تفگ : یبارعا  شدیراذگب ، دومرف : ترضح  یهاوخ ؟

رازآ ار  یبارعا  هک  میتساوخ  دیدرگ ، مّسبتم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  میدمآ ، بضغ  رد  ام  سپ  متـشاد ، نمـشد 
رب یئوگ  یم  غورد  يربـمغیپ و  هک  ینک  یم  يوعد  وت  دّـمحم  اـی  تفگ : یبارعا  سپ  .دیـشاب  دوخ  لاـح  هب  دوـمرف : ترـضح  مینک 

ناهرب هک : تفگ  یبارعا  مرادن ، تّجح  نم  هک  یناد  یم  هچ  دومرف : ترـضح  يرادـن ، دوخ  يربمغیپ  رب  یناهرب  یتّجح و  ناربمغیپ ،
رت ماـمت  نم  ناـهرب  هکنآ  اـت  نم  ياـضعا  زا  يوضع  دـهد  ربخ  وت  يارب  زا  ارم  ناـهرب  یهاوخ  رگا  هک : دومرف  ترـضح  تسیچ ؟ وت 

.یلب دومرف : ترضح  دیوگ ؟ یم  نخس  یمدآ  وضع  ایآ  تفگ : یبارعا  دشاب ،

، نک مامت  یبارعا  رب  تّجح  زیخرب و  هک : مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  درک  باطخ  ترضح  سپ 
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هچنآ هب  تفای  یهاوخ  ملاـع  ار  وا  دومرف : ترـضح  دـیوگب ، نخـس  نم  اـب  هک  دـنازیخ  یمرب  ار  یکدوک  تفگ : درک  بّجعت  یبارعا 
یئاناد هیقف  زا  هکلب  ینک  یمن  لاؤس  یلفاغ  یلهاج و  زا  یبارعا  يا  تفگ : دومرف  ادتبا  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  سپ  .یهاوخ 

ملع و نایب  ترخافم و  ماقم  رد  تغالب  تحاـصف و  تیاـهن  رد  دـنچ  يرعـش  ترـضح  سپ  یناداـن ، لـهاج و  دوخ  ینک ، یم  لاؤس 
نیا زا  اّما  ار ، وت  داد  يزاب  وت  سفن  و  یتفر ، رد  هب  دوخ  هزادـنا  زا  يدوشگ و  ار  دوخ  نابز  دومرف : درک  ءاشنا  دوخ  تلالج  لـضف و 

.یلاعت هّللا  ءاش  نا  يروایب  نامیا  ات  درک  یهاوخن  تکرح  سلجم 

رد دوخ  موق  وت و  دـیدش  عـمج  هک : دوـمرف  ترـضح  دـیدرگ ؟ دـهاوخ  نم  مالـسا  ببـس  هچنآ  وـگب  تفگ : درک  مّسبت  یبارعا  سپ 
برع همه  اب  وا  دـنا و  هدـیدرگ  نمـشد  وا  اب  برع  همه  هک : دـیتفگ  دـیدرک  دای  ار  دّـمحم  تهافـس  تلاـهج و  يور  زا  و  یـسلجم ،
رّرقم ار  وت  ریبدت  ءوس  لمأت و  ّتلق  ببس  هب  دنک ، یمن  وا  نوخ  بلط  یسک  دوش  هتشک  وا  رگا  تسا ، مزال  وا  عفد  دنک ، یم  ینمـشد 
علّطم یسک  هکنآ  زا  يدوب  ناسرت  فئاخ و  يدمآ ، وا  لتق  هدارا  هب  یتشادرب  ار  دوخ  هزین  یناسر ، لتق  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  دندرک 

رفس رد  هچنآ  زا  ار  وت  مهد  ربخ  نونکا  وت ، يارب  تسا  هدرک  هدارا  هک  تسا  هدروآ  يریخ  رما  يارب  ار  وت  ادخ  هک  یناد  یمن  ددرگ ،
نامسآ رد  يربا  دینادرگ ، هریت  ار  اوه  دیزو ، يدنت  داب  هاگان  ینـشور ، باتهام  بش  رد  يدمآ  نوریب  دوخ  موق  نایم  زا  دش ، عقاو  وت 

ياپ يادص  نتـشگرب ، يارای  هن  یتشاد و  ندمآرب  تردق  هن  هک  دش  هبتـشم  وت  رب  هار  يدنام و  ناریح  دیراب ، يدنت  ناراب  دش و  ادـیپ 
، دوب هدش  ناهنپ  وت  زا  اه  هراتـس  دوب ، هتفرگ  ار  نامـسآ  مامت  ربا  يدـید ، یمن  دوخ  رود  رد  یـشتآ  ینـشور  يدینـش ، یمن  ار  یـسک 
ار تیاپ  گنـس  دوبر ، یم  ار  تا  هدـید  قرب  دـیناسر ، یم  ّتیذا  ار  تیاپ  كاشاخ  راخ و  یهاگ  دـینادرگ و  یمرب  داـب  ار  وت  یهاـگ 

.دش نکاس  تا  هلان  و  دش ، نشور  تا  هدید  سپ  يدید ، ام  دزن  ار  دوخ  یتفای ، یئاهر  اهتّدش  نیا  زا  هاگان  دومن ، یم  حورجم 

چیه نم  روما  زا  و  يا ، هدوب  نم  هارمه  رفـس  نیا  رد  ایوگ  يداد ، ربخ  نم  بلق  يادـیوس  زا  و  یتفگ ؟ اجک  زا  ار  اهنیا  تفگ : یبارعا 
دهشأ وگب  دومرف : ترضح  موش ، ناملسم  نم  هک  تسیچ  مالسا  وگب  نونکا  یئوگ ، یم  نخس  بیغ  زا  ایوگ  دوبن ، یفخم  وت  رب  زیچ 

هّللا ّالا  هلا  نأ ال 
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هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  و  دش ، وکین  شمالسا  دش و  ناملسم  سپ  هلوسر ، هدبع و  ادّمحم  ّنا  و  هل ، کیرـش  هدحو ال 
نید عیارـش  میامن و  تیاده  ار  ناشیا  دوخ ، موق  يوس  هب  مدرگرب  هّللا  لوسر  ای  تفگ : یبارعا  درک ، میلعت  وا  هب  نآرق  زا  يردق  مّلس 

.دومرف صّخرم  ار  وا  ترضح  میامن ، میلعت  ناشیا  هب  ار 

هاـگره نآ  زا  دـعب  سپ  دـندش ، ناملـسم  زین  ناـشیا  دروآ ، ترـضح  تمدـخ  هب  ار  ناـشیا  زا  یعمج  تفر ، دوخ  موق  يوـسب  نوـچ 
: هک دنتفگ  یم  مدرم  دندید  یم  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح 

«. 1  » تسا هدرکن  اطع  دوخ  قلخ  زا  يدحا  هب  هک  تسا  هدرک  اطع  يا  هجرد  وا  هب  یلاعت  قح 

زجاع نتفگ  نخـس  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک : تفگ  هیواـعم  هب  صاـع  نب  ورمع  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدـنوار  بطق 
رب تفگ  ار  ترضح  هیواعم  سپ  نتفگ ، نخس  زا  دوش  یم  عنام  ار  وا  تلاجخ  دننک  رظن  وا  يوسب  مدرم  دیآرب و  ربنم  رب  نوچ  تسا ،

.نک هظعوم  ار  ام  ور و  الاب  ربنم 

نآ نمض  رد  دومرف ، دوخ  تلالج  بسن و  بسح و  نایب  هیفاش  ظعاوم  زا  دعب  درک ، ادا  یهلا  يانث  دمح و  دمآرب ، ربنم  رب  بانج  نآ 
ریـشب دنزرف  منم  رینم ، جارـس  دنزرف  منم  ادخ ، لوسر  دنزرف  منم  ادخ ، لوسر  رتخد  همطاف  نانز ، نیرتهب  دنزرف  منم  تفگ : اهترخافم 
دنزرف منم  ادـخ ، لوسر  زا  دـعب  ادـخ  قلخ  نیرتهب  دـنزرف  منم  ناج ، سنا و  ربمغیپ  دـنزرف  منم  ناـیملاع ، تمحر  دـنزرف  منم  ریذـن ،

ود زا  یکی  منم  دنا ، هدرک  بصغ  ارم  ّقح  هک  منم  نینمؤملا ، ریما  دنزرف  منم  لیالد ، تازجعم و  بحاص  دنزرف  منم  لیاضف ، بحاص 
شیرق هک  یسک  نآ  دنزرف  منم  دندرک ، لاتق  وا  اب  هکئالم  هک  یـسک  نآ  دنزرف  منم  عاطم ، عیفـش  دنزرف  منم  تشهب ، ناناوج  نیرتهب 

.قلخ ياوشیپ  دنزرف  منم  دندش ، عضاخ  وا  يارب  همه 

هچنآ تسا  سب  يآ ، دورف  ربنم  زا  دّمحم  وبا  يا  تفگ : دندرگرب ، وا  زا  دنوش و  نتتفم  ترضح  نآ  هب  مدرم  هک  دیـسرت  هیواعم  سپ 
، تسین نآ  ّتیلها  ار  وت  هکنآ  لاـح  يا و  هفیلخ  وت  هک  ینک  یم  ناـمگ  تفگ : هیواـعم  دـمآ ، دورف  ربـنم  زا  ترـضح  نوـچ  .یتـفگ 

: دومرف ترضح 

یسک هفیلخ  دیامن ، ادخ  لوسر  ّتنس  تعباتم  دنک و  لمع  ادخ  باتک  هب  هک  تسا  یسک  هفیلخ 
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دنک یهاشداپ  دریگ و  دوخ  ردام  ردپ و  ار  ایند  دراذگب و  لّطعم  ار  لوسر  ياهتّنـس  دنک و  كولـس  مدرم  نایم  رد  روج  هب  هک  تسین 
.دنام یقاب  وا  يارب  نآ  تبوقع  ددرگ و  عطقنم  وا  تّذل  سپ  نآ ، زا  دوش  رادروخرب  يزور  كدنا 

نآ هب  تبـسن  رایـسب  يازـسان  راومهاـن و  نانخـس  دـش و  ترـضح  ضّرعتم  دوـب ، رـضاح  سلجم  نآ  رد  هک  هّیما  ینب  زا  یناوـج  سپ 
نادرگ ینز  ار  وا  و  وا ، هب  تبسن  ار  دوخ  تمعن  هد  رییغت  ادنوادخ  دومرف : مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  تفگ ، وا  ردپ  ترـضح و 

ياهیوم دـش ، لّدـبم  نانز  جرف  هب  شجرف  دـید و  ینز  ار  دوخ  درک ، رظن  دوخ  رد  نوعلم  نآ  سپ  .دـنریگ  تربع  وا  لاح  زا  مدرم  ات 
.يا هتسشن  نادرم  سلجم  رد  ارچ  نز  يا  وش  رود  دومرف : ترضح  سپ  تخیر ، ورف  شسجن  شیر 

، منک لاؤـس  وـت  زا  دـنچ  يا  هلئـسم  مهاوـخ  یم  نیـشنب  تفگ : صاـع  نب  ورمع  دور ، نوریب  سلجم  نآ  زا  هـک  تساـخرب  ترـضح 
هب ندرک  عّربـت  سپ  مرک  اـّما  دومرف : تّورم ، تدـجن و  مرک و  زا  ارم  هد  ربـخ  تفگ : ورمع  سرپـب ، یهاوخ  هچنآ  دوـمرف : ترـضح 

نانمـشد ندرک  عفد  سپ  تعفر - ینعی  تدجن - اّما  لاؤس ؛ زا  شیپ  تسا  ندرک  اطع  و  یـشاب ، هتـشادن  ضوع  دصق  هک  تسا  یکین 
دوخ نید  یمدآ  هک  تسا  نآ  سپ  يدرم - ینعی  تّورم - اّما  تاهورکم ؛ دزن  لحم  ره  رد  تسا  ندرک  ربص  و  دوخ ، مراحم  زا  تسا 

و دـنک ؛ مالـس  دـسر  هک  ره  هب  دـیامن ، مایق  قلخ  ادـخ و  قوقح  يادا  هب  و  دـیامن ، ظفح  اـهیکرچ  زا  ار  دوخ  سفن  و  دراد ، هاـگن  ار 
علّطم نسح  لـیاضف  رب  يدرک و  دـساف  ار  ماـش  لـها  تـفگ : درک  تمـالم  ار  صاـع  نـب  ورمع  هیواـعم  سپ  تـفر ، نوریب  ترـضح 

، دنراد یم  تسود  ایند  يارب  دنراد  یمن  تسود  ار  وت  نید  نامیا و  يارب  ماش  لها  راذگب ، ار  نانخـس  نیا  تفگ : ورمع  يدـینادرگ ،
.دشخب یم  وا  هب  يا  هدیاف  هچ  نسح  نانخس  سپ  تسوت ، تسد  هب  لام  ریشمش و 

هثاغتسا عّرضت و  يراز و  دمآ ، مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  تمدخ  هب  وا  هجوز  دیدرگ ، رـشتنم  مدرم  نایم  رد  يوما  ناوج  نآ  هّصق  سپ 
«. 1  » دش درم  زاب  ات  درک  اعد  درک  ّتقر  وا  يارب  ترضح  درک ،

نآ ندرک  حلص  ببس  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تداهـش  زا  دعب  تسا  ترـضح  نآ  لاوحا  زا  یـضعب  نایب  رد  مجنپ  لصف 
هیواعم اب  ترضح 

ماقم رد  دنیامن و  دایقنا  میلـست و  نانمؤم  دوش ، عقاو  ناشیا  زا  هچنآ  هک  دیاب  يدـه  هّمئا  تلالج  تمـصع و  توبث  زا  دـعب  هک  نادـب 
تـسادخ رب  ضارتعا  ناـشیا  رب  ضارتعا  تسا ، ناـیملاع  دـنوادخ  بناـج  زا  دـننک  یم  ناـشیا  هچنآ  هک  دـنیاین ، رد  ضارتعا  ههبش و 

نآ رب  داتـسرف ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  يارب  نامـسآ  زا  يا  هفیحـص  یلاـعت  قح  هک  یتسناد  اـقباس  هچناـنچ 
دشاب اور  هنوگچ  درک ، یم  لمع  دوب  هتشون  رهم  نآ  تحت  رد  هچنآ  هب  تشاد  یمرب  ار  دوخ  رهم  یماما  ره  دوب ، رهم  هدزاود  هفیحص 
ناشیا هدرک  تسادخ و  هتفگ  ناشیا  هتفگ  نیمز ، رد  دننایملاع  دنوادخ  ياهتّجح  هک  یهورگ  رب  ندرک  ضارتعا  دوخ  صقان  لقع  هب 

.تسادخ هدرک 

نـسح ماما  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تداهـش  زا  دعب  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  بوشآ و  رهـش  نبا  دـیفم و  خیـش  هیوباب و  نبا 
، میبلاغ هک  هّللا  بزح  میئام  دومرف : دومن  ادا  یناحبـس  قیاقح  یناـّبر و  فراـعم  رب  لمتـشم  یغیلب  هبطخ  دـمآرب ، ربنم  رب  مالّـسلا  هیلع 
موصعم و اهیدـب  ناهانگ و  زا  هک  تلاسر  تیب  لها  میئام  میرت ، کیدزن  ترـضح  نآ  هب  سک  همه  زا  هک  ادـخ  لوسر  ترتع  میئاـم 
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باتک نیلقّثلا  مکیف  كرات  ّینا  دومرف : تشاذگ  تّما  نایم  رد  دوخ  ياج  هب  ادـخ  لوسر  هک  گرزب  زیچ  ود  زا  یکی  میئام  میرّهطم ،
نآرق لیوأت  لیزنت و  ملع  دینادرگ و  ادخ  باتک  تفج  ار  ام  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  میئام  و  یترتع ، هّللا و 

ام تعاطا  هک  ار  ام  دینک  تعاطا  سپ  مینک ، یمن  نآ  تایآ  لیوأت  نامگ  ّنظ و  هب  میئوگ ، یم  نخس  نیقی  هب  نآرق  رد  داد ، ام  هب  ار 
زا
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اَهُّیَأ ای  : » تسا هدومرف  تسا ، هدینادرگ  نورقم  دوخ  لوسر  دوخ و  تعاطا  هب  ار  ام  تعاطا  و  تسا ، هدش  بجاو  امـش  رب  ادخ  بناج 
«. 2 « » 1 « » ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهَّللا َو  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

دیـسر دنناوت  یمن  وا  هب  و  يریخ ، لمع  هب  دنتفرگن  تقبـس  وا  رب  ناینیـشیپ  هک  تفر  ایند  زا  يدرم  بش  نیا  رد  دومرف : ترـضح  سپ 
وا يادف  ار  دوخ  ناج  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  اب  درک  یم  داهج  هک  قیقحت  هب  یتداعـس ، چیه  رد  ناگدنیآ 

تسار و بناج  زا  لیئربج  داتسرف ، یم  هک  فرط  ره  هب  دوخ  تیار  اب  ار  وا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  درک ، یم 
ترـضح هک  درک  تلحر  اقب  ملاع  هب  یبش  رد  .وا  تسد  رب  درک  یم  حتف  یلاعت  قح  ات  تشگ  یمنرب  دوب ، وا  پچ  بناج  زا  لیئاکیم 

رگم دنامن  وا  زا  هرقن  الط و  زا  .تفر  ایند  زا  یسوم  ترضح  ّیصو  نون  نب  عشوی  بش  نآ  رد  تفر ، نامـسآ  هب  بش  نآ  رد  یـسیع 
.درخب دوخ  لها  يارب  یمداخ  هک  تساوخ  یم  دوب و  هدمآ  دایز  وا  ياهششخب  زا  هک  مهرد  دصتفه 

دنزرف منم  ریذن ، دنزرف  منم  ریـشب ، دنزرف  منم  هک : دومرف  سپ  دـمآرب ، مدرم  زا  شورخ  تفرگ و  ترـضح  نآ  يولگ  رد  هیرگ  سپ 
هدرک رود  ناشیا  زا  ار  سجر  یلاعت  قح  هک  يا  هدابآ  هناخ  زا  منم  رینم ، جارـس  دـنزرف  منم  ادـخ ، رما  هب  ادـخ  يوسب  هدـننک  توعد 

هدـینادرگ بجاو  ار  ناشیا  تّدوم  دوخ  باتک  رد  یلاعت  قح  هک  یتیب  لها  زا  منم  تسا ، هدـینادرگ  رّهطم  موصعم و  ار  ناشیا  تسا ،
هک يا  هنسح  «، 3 « » ًانْـسُح اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًهَنَـسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  یبْرُْقلا َو  ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  : » هک تسا  هدومرف  تسا ،

.تسام ّتبحم  تسا  هدومرف  هیآ  نیا  رد  یلاعت  قح 

ماما ّیـصو  تسامـش و  ربمغیپ  دـنزرف  نیا  ناـمدرم  هورگ  يا  تفگ : تساـخرب  ساـّبع  نب  هّللا  دـبع  تسـشن و  ربنم  رب  ترـضح  سپ 
وا ّقح  تسا  بجاو  رایسب  هچ  ام ، يوسب  وا  تسا  بوبحم  رایـسب  هچ  دنتفگ : دندرک  وا  تباجا  مدرم  سپ  دینک ، تعیب  وا  اب  تسامش 

هک ره  اب  هک : درک  طرش  ناشیا  اب  ترضح  نآ  دندرک ، تفالخ  هب  تعیب  ترضح  نآ  اب  دندومن و  تردابم  .ام  رب 
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هام مکی  تسیب و  هعمج  زور  رد  نیا  دندرک ، لوبق  ناشیا  دینک ، گنج  امش  منک  گنج  نم  هک  ره  اب  دینک و  حلص  امـش  محلـص  نم 
نسح ماما  ترـضح  سپ  دوب ، هدیـسر  لاس  تفه  یـس و  هب  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  ترجه ، ملهچ  لاس  رد  دوب  ناضمر  كرابم 

هب ار  ساّبع  نب  هللا  دبع  درک ، بصن  لحم  ره  رد  ءارما  ماّکح و  داتـسرف ، یحاون  فارطا و  هب  لاّمع  دمآ ، ریز  هب  ربنم  زا  مالّـسلا  هیلع 
«. 1  » داتسرف هرصب 

نینمؤملا ریما  تداهـش  ربخ  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  بوشآ و  رهـش  نبا  يدنوار و  بطق  هیوباب و  نبا  دیفم و  خیـش  اضیا 
هچنآ هک  هفوک  يوسب  يرگید  هرصب و  يوسب  داتسرف  سوساج  ود  دیـسر ، هیواعم  هب  نسح  ماما  اب  مدرم  ندرک  تعیب  مالّـسلا و  هیلع 

تشون و هیواعم  هب  يا  همان  دز ، ندرگ  دیبلط و  ار  ود  ره  دش  علّطم  نیا  رب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  نوچ  دنسیونب ، دوش  عقاو 
تـشون دومن ، جرد  یفاش  ياهتّجح  همان  نآ  رد  دوخ  تفـالخ  قاقحتـسا  تبارق و  لـضف و  ناـیب  رد  دومن ، دوخ  تعیب  فیلکت  ار  وا 

نآ ياّیهم  زین  نم  تسا  نینچ  رگا  يراد ، گنج  هدارا  هک  مراد  نامگ  يزیگنا ، یمرب  اه  هلیح  اهرکم و  یتسرف و  یم  سیساوج  هک :
.متسه

تمدـخ هب  درک و  جرد  هماـن  نآ  رد  دوب  وا  قاـفن  رفک و  ياـضتقم  هچنآ  تشوـن ، میـالمان  ياـهباوج  دیـسر ، هیواـعم  هب  هماـن  نوـچ 
نایجراخ ناقفانم و  زا  یعمج  دزن  هب  داتسرف  هفوک  هب  دنچ  یسوساج  دش ، قارع  هّجوتم  تشادرب و  ینارگ  رکـشل  داتـسرف ، ترـضح 

ثیرح نب  ورمع  لثم  دندرک ، یم  تعاطا  ربج  هب  نینمؤملا  ریما  ریشمش  سرت  زا  دندوب ، مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  باحصا  نایم  رد  هک 
لتق هب  ار  نسح  رگا  هک : تشون  ناشیا  زا  کی  ره  هب  ناـیجراخ ، ناـقفانم و  زا  ناـشیا  لاـثما  یعبر و  نب  ثبـش  سیق و  نب  ثعـشا  و 

وت عبات  ار  ماش  ياهرکشل  زا  يرکـشل  میامن و  یم  جیوزت  وت  هب  ار  دوخ  رتخد  کی  مهد و  یم  وت  هب  مهرد  رازه  تسیود  نم  یناسر 
ترـضح هکنآ  یّتح  تخاس ، فرحنم  ترـضح  نآ  زا  هدـینادرگ  لیام  دوخ  بناج  هب  ار  ناقفانم  نآ  رثکا  اـه  هلیح  نیا  هب  .منک  یم 

.دش یم  رضاح  زامن  هب  ناشیا و  ّرش  زا  دوخ  تظفاحم  يارب  دیشوپ  یم  هماج  ریز  رد  یهرز 

نوچ ترضح ، نآ  بناج  هب  تخادنا  يریت  نایجراخ  نآ  زا  یکی  زامن ، يانثا  رد  يزور 
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وا اب  تقفاوم  راهظا  ترضح و  نآ  زا  ناهنپ  دنتشون  هیواعم  يوسب  اه  همان  نیعالم  نآ  درکن ، ترضح  نآ  رد  يرثا  دوب  هدیـشوپ  هرز 
یهلا يانث  دمآرب و  ربنم  رب  دیسر ، مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  فیرـش  عمـس  هب  قارع  بناج  هب  هیواعم  ندرک  تکرح  ربخ  سپ  دندومن ،

.دنتفگن باوج  ترضح  نآ  باحصا  زا  کی  چیه  دومن ، توعد  دانع  رفک و  هنوعلم  هرجش  رمث  نآ  داهج  يوسب  ار  ناشیا  درک ، ادا 

يوسب ار  امـش  ربمغیپ  دنزرف  امـش و  ماما  امـش ، دیتسه  یهورگ  دب  هچ  هّللا  ناحبـس  تفگ : تساخرب  ربنم  ریز  زا  متاح  نب  يدع  سپ 
اورپ راع  گنن و  زا  دیـسرت ؟ یمن  یلاعت  قح  بضغ  زا  ایآ  امـش ؟ ناعاجـش  دنتفر  اجک  دینک ، یمن  وا  تباجا  دـنک  یم  توعد  داهج 

هک هـلیخن  يوـسب  دـیئوگ  یم  تـسار  رگا  دوـمرف : ترـضح  دـندرک ، تقفاوـم  وا  اـب  دنتـساخرب و  رگید  تعاـمج  سپ  دـینک ؟ یمن 
رتهب نم  زا  هک  یـسک  يارب  دیدرکن  افو  هچنانچ  درک  دیهاوخن  دوخ  هتفگ  هب  افو  هک  مناد  یم  دـیور ، نوریب  تساجنآ  نم  هاگرکـشل 

.دیدرک هچ  نم  ردپ  اب  هک  مدید  هکنآ  لاح  امش و  ياه  هتفگ  رب  منک  دامتعا  هنوگچ  دوب ،

افو دـندوب  هدرک  تعاطا  راهظا  هک  اهنآ  رثکا  دیـسر  اـجنآ  هب  نوچ  دـیدرگ ، هاگرکـشل  هّجوتم  دـش و  راوس  دـمآ ، دورف  ربنم  زا  سپ 
نم زا  دعب  هک  منادن  دیداد ، بیرف  ارم  زا  شیپ  ماما  هچنانچ  دیداد  بیرف  ارم  دومرف : دناوخ  يا  هبطخ  سپ  دندشن ، رـضاح  دندرکن و 

ریشمش سرت  زا  تسا و  هدرواین  لوسر  ادخ و  هب  نامیا  زگره  هک  یسک  اب  درک  دیهاوخ  داهج  ایآ  درک ، دیهاوخ  هلتاقم  ماما  مادک  اب 
رد هک  درک  رما  داتـسرف ، هیواعم  هار  رـس  رب  سک  رازه  راهچ  اب  ار  هدـنک  هلیبق  زا  يدرم  دـمآ ، ریز  هب  ربنم  زا  سپ  .تسا  هدرک  راهظا 
وا هب  يا  همان  داتـسرف و  وا  دزن  هب  یکیپ  دش ، علّطم  هیواعم  دیـسر ، رابنا  هب  نوچ  .دسر  وا  هب  ترـضح  نامرف  ات  دنک  فّقوت  رابنا  لزنم 

.داتسرف وا  يارب  مهرد  رازه  دصناپ  و  مهد ، یم  وت  هب  ار  ماش  تایالو  زا  یتیالو  نم  يوسب  یئایب  رگا  هک : تشون 

ناصوصخم ناـشیوخ و  زا  رفن  تسیود  اـب  تفرگ  ار  رز  تخورف ، اـیند  هب  ار  نید  دینـش ، ار  تموکح  دـید و  ار  رز  نوچ  نوعلم  نآ 
.دش قحلم  هیواعم  هب  دینادرگ  ترضح  زا  ور  دوخ 

هب درک و  رکم  نم  اب  يدنک  درم  نیا  دومرف : دناوخ  يا  هبطخ  دیسر ، ترضح  هب  ربخ  نیا  نوچ 
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مناد یم  متسرف  یم  ار  رگید  درم  نونکا  دیئایند ، هدنب  امـش  همه  تسین ، افو  ار  امـش  دهع  هک  امـش  هب  متفگ  رّرکم  تفر ، هیواعم  دزن 
رکم ردغ و  هک  تفرگ  اهنامیپ  اهدهع و  وا  زا  داتـسرف ، سک  رازه  راهچ  اب  ار  دارم  هلیبق  زا  يدرم  سپ  .درک  دـهاوخ  نینچ  زین  وا  هک 

، دیـسر رابنا  هب  نوچ  .درک  دهاوخ  نینچ  زین  وا  هک : دومرف  ترـضح  دش ، هناور  نوچ  .درک  مهاوخن  هک  درک  دای  اهدنگوس  وا  دنکن ،
سپ تشون ؛ وا  هب  دهاوخ  هک  تیالو  ره  تموکح  هدعو  داتـسرف و  مهرد  رازه  جنپ  داتـسرف ، وا  يوسب  اه  همان  نالوسر و  هیواعم  زاب 

.تفر هیواعم  يوسب  تشگرب و  ترضح  زا  زین  وا 

رکم نم  اب  زین  يدارم  کنیا  تسین ، یئافو  ار  امش  هک  امش  هب  متفگ  رّرکم  دومرف : دناوخ  يا  هبطخ  زاب  دیـسر  ترـضح  هب  ربخ  نوچ 
هیواعم بناج  هب  نمحّرلا  دـبع  رید  زا  سک  رازه  هدزاود  دعـس و  نب  سیق  اب  ار  ساّبع  نب  هّللا  دـیبع  سپ  تفر ، هیواعم  دزن  هب  درک و 

: دومرف داتسرف ،

، دشاب ریما  سیق  رـسپ  دیعـس  دهد  ور  هضراع  ار  وا  رگا  دشاب ، ریما  دعـس  نب  سیق  دهد  ور  يا  هضراع  ار  وا  رگا  دشاب ، ریما  هللا  دیبع 
نیادـم طاباس  هب  درک و  راب  اـجنآ  زا  دوخ  دورن ، نوریب  سیق  نب  دیعـس  دعـس و  نب  سیق  تحلـصم  زا  هک  درک  ّتیـصو  ار  هللا  دـیبع 

رهاـظ ناـیملاع  رب  ار  ناـقفانم  نآ  یئاـفو  یب  قاـفن و  رفک و  دـنک ، یناـحتما  ار  دوخ  باحـصا  هک  تساوـخ  اـجنآ  رد  درب ، فیرـشت 
تمعن ادخ و  دمح  هب  مراد  دیما  نم  هک  یتسرد  هب  دعب  اّما  دومرف : دروآ  اج  هب  یهلا  يانث  دـمح و  درک  عمج  ار  مدرم  سپ  .دـنادرگ 

رطاخ هب  یـسک  هب  تبـسن  يدـب  هدارا  مرادـن و  لد  رد  یناملـسم  چـیه  زا  يا  هنیک  وا ، قلخ  يارب  زا  مشاب  قلخ  نیرت  هاوخریخ  هک  وا 
هچنآ زا  تسا  رتوکین  مناد  یم  نآ  رد  ار  امش  حالص  هچنآ  مناد ، یم  رتهب  ناشیا  یگدنکارپ  زا  ار  ناناملـسم  ّتیعمج  منارذگ ، یمن 

هک دینکم  در  نم  رب  منک  یم  رایتخا  امـش  يارب  نم  هک  ییأر  دینکم و  نم  رما  تفلاخم  سپ  دیناد ، یم  نآ  رد  ار  دوخ  حالـص  دوخ 
.تسوا يدونشخ  ّتبحم و  بجوم  هچ  ره  هب  دیامن  تیاده  و  دزرمایب ، ار  امش  ام و  یلاعت  قح 

اب دهاوخ  یم  هک  دوش  یم  مولعم  وا  نانخس  زا  دنتفگ : دندرک  رظن  رگیدکی  هب  دندینش ، ترضح  زا  ار  نانخـس  نیا  ناقفانم  نآ  نوچ 
دنتخیر ترضح  نآ  همیخ  هب  دش ، رفاک  شردپ  لثم  وا  دنتفگ : دنتـساخرب  همه  سپ  دراذگاو ، وا  هب  ار  تفالخ  دنک و  حلـص  هیواعم 

بابسا و 
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دوخ بسا  سپ  دندوبر ، ششود  زا  ار  شکرابم  يادر  دندیشک ، شیاپ  ریز  زا  ار  ترضح  ياّلـصم  یّتح  دندرک ، تراغ  ار  ترـضح 
ینوعلم دیسر ، نیادم  طاباس  هب  نوچ  .دنتفرگ  ار  ترضح  نآ  رود  نایعیـش  زا  یلیلق  اب  ترـضح  نآ  تیب  لها  دش ، راوس  دیبلط و  ار 

ات هک  دز  شکراـبم  نار  رب  يرجنخ  تـفرگ ، ار  ترـضح  نآ  بـسا  ماـجل  دـنتفگ  یم  نانـس  نـب  حارج  ار  وا  هـک  دـسا  ینب  هلیبـق  زا 
.تفاکش ناوختسا 

نوعلم نآ  ترضح  نایلاوم  نامزالم و  سپ  دش ، رفاک  وت  ردپ  هچنانچ  يدش  رفاک  تفگ : دز و  شکرابم  يولهپ  رب  رگید : تیاور  هب 
نآ بناج  زا  هک  یفقث  دوعـسم  نب  دعـس  هناخ  هب  دندرب  نیادم  هب  دندناشن  يرامع  رد  ار  ترـضح  نآ  دـندیناسر ، لتق  هب  دـنتفرگ  ار 

تـسد هب  ار  نسح  اـیب  تفگ : دـمآ  دوخ  ّمع  دزن  هب  راـتخم  سپ  دوب ، راـتخم  ّمع  وا  دومرف ، لـالجا  لوزن  دوب  نیادـم  یلاو  ترـضح 
زا نم  ار ، وت  يأر  ار و  وت  يور  دنادرگ  حیبق  ادـخ  وت  رب  ياو  تفگ : دعـس  دـهدب ، ام  هب  ار  قارع  تیالو  هیواعم  دـیاش  میهد  هیواعم 

نیا نوچ  نایعیـش  .مهد  هیواعم  تسد  هب  ار  ادـخ  لوسر  دـنزرف  منک و  شومارف  ار  ناشیا  تمعن  ّقح  مدوب ، یلاو  وا  وا و  ردـپ  بناج 
.دنتشذگ وا  ریصقت  زا  وا  ّمع  تعافش  هب  رخآ  دنناسر ، لتق  هب  ار  راتخم  هک  دنتساوخ  دندینش  ار  نخس 

ام هک : دنتـشون  هیواعم  هب  ترـضح  نآ  رکـشل  ياـسؤر  رثکا  دروآ ، حالـصا  هب  ار  ترـضح  نآ  تحارج  دروآ و  یحاّرج  دعـس  سپ 
ربخ تقو  نآ  رد  مینک ، یم  میلـست  وت  هب  هتفرگ  ار  نسح  اـم  یـسر  کـیدزن  نوچ  وش ، قارع  هّجوتم  دوز  سپ  میئوت ، داـقنم  عیطم و 

هدعو ار  وا  مهرد  رازه  رازه  داتـسرف و  وا  دزن  هب  یلوسر  هیواعم  دیـسر ، هیواعم  رکـشل  ربارب  رد  ساّبع  نب  هّللا  دـیبع  نوچ  هک  دیـسر 
.دیامن میلست  وا  هب  هفوک  هب  ندش  لخاد  زا  دعب  ار  رگید  فصن  دناسرب و  وا  هب  تقو  نآ  رد  ار  نآ  فصن  هک  داد 

اب سپ  دنتفاین ، همیخ  رد  ار  وا  دش  حبـص  نوچ  تفر ، هیواعم  هاگرکـشل  هب  تخیرگ و  دوخ  رکـسعم  زا  هّللا  دیبع  بش  نامه  رد  سپ 
زا دینکم ، تنایخ  امش  درک  تنایخ  دوخ  ماما  اب  نئاخ  نیا  رگا  تفگ : دناوخ  هبطخ  مدرم  يارب  وا  دندرک ، حبص  زامن  دعـس  نب  سیق 
یم ناشیا  زا  یعمج  بش  ره  دـندرک ، لوبق  رهاظ  هب  ناشیا  .دـیئامن  گنج  ادـخ  نانمـشد  اـب  دـیئامن ، هشیدـنا  لوسر  ادـخ و  بضغ 

هب رگید  همان  هیواعم  سپ  .دندش  یم  قحلم  هیواعم  رکشل  هب  دنتخیرگ 
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نآ دزن  هب  دوخ  همان  اب  دندوب  هدرک  تعاطا  راهظا  دندوب و  هتشون  وا  هب  هک  ار  ترضح  نآ  باحصا  ناقفانم  ياهمان  تشون ، ترضح 
ناشیا ياهمان  کنیا  درک ، دنهاوخن  تقفاوم  زین  وت  اب  دندرکن  تقفاوم  تردپ  اب  وت  باحـصا  هک : تشون  همان  رد  داتـسرف ، ترـضح 

.مداتسرف وت  يارب  هک  تسا 

دوخ رکـشل  قافن  وا و  رکـشل  یتسـس  هللا و  دیبع  نتخیرگ  رب  دناوخ ، ار  دوخ  باحـصا  ناقفانم  ياهمان  هیواعم و  همان  نوچ  ترـضح 
مامت امـش  رب  ار  دوخ  تّجح  نکیل  و  دیرکم ، ماقم  رد  نم  اب  امـش  مناد  یم  هک : دومرف  ناشیا  رب  تّجح  مامتا  يارب  زاب  دیدرگ ، علّطم 

فّقوت عضوم  نآ  رد  زور  هد  سپ  دیـسرتب ، یهلا  تاـبوقع  زا  دـینکم و  تعیب  ضقن  دـیوش و  عـمج  عـضوم  نـالف  رد  ادرف  منک ، یم 
یهورگ زا  مراد  بجع  هک : دومرف  دمآرب  ربنم  رب  ترـضح  سپ  دندشن ، عمج  ترـضح  نآ  رـس  رب  سک  رازه  راهچ  زا  هدایز  دومرف ،

رد امـش  يارب  زا  تسا  هدش  نماض  هچنآ  هب  درک  دهاوخن  افو  هیواعم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  امـش ، رب  ياو  نید ، هن  دـنراد و  ایح  هن  هک 
هب نکیل  درک و  مناوت  یم  اهنت  ار  ادخ  تدابع  نم  دیدرکن ، نم  يرای  مراد  اپرب  ار  قح  نید  هک  متـساوخ  یم  امـش  يارب  نم ، نتـشک 
امش رب  اهباذع  عاونا  دید ، دیهاوخن  يداش  حرف و  زگره  هّیما  ینب  تلود  رد  امـش  مراذگب  هیواعم  هب  ار  رما  نم  نوچ  هک  دنگوس  ادخ 

هب دنبلط و  ماعط  بآ و  دنـشاب ، هداتـسیا  ناشیا  نادنزرف  ياه  هناخ  رد  رب  هک  ار  امـش  نادـنزرف  منیب  یم  ایوگ  تخاس ، دـنهاوخ  دراو 
یم دای  دنگوس  لوسر  ادخ و  هب  هک  اریز  متـشاذگ ، یمن  هیواعم  هب  ار  راک  متـشاد  یم  يروای  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنهدن ، ناشیا 

.تفای دیهاوخ  ار  دوخ  لامعا  لابو  يدوزب  ایند ، ناگدنب  يا  امش  رب  داب  فا  سپ  تسا ، مارح  هّیما  ینب  رب  تفالخ  هک  منک 

منادرگ و هدـنز  ار  قح  هک  متـساوخ  یم  نم  هک : تشون  هیواعم  هماـن  باوج  رد  دـیدرگ ، سویأـم  دوخ  باحـصا  زا  ترـضح  نوچ 
یطرش هب  منک  یم  حلص  وت  اب  نونکا  دندرکن ، تقفاوم  نم  اب  مدرم  منادرگ ، يراج  ار  ربمغیپ  ّتنـس  ادخ و  باتک  مناریمب و  ار  لطاب 
یهاوخ نامیـشپ  يدوز  هب  دـش ، رّـسیم  وت  يارب  هک  یهاشداپ  نیا  هب  شابم  داش  درک ، یهاوخن  افو  اهطرـش  نآ  هب  هک  مناد  یم  دـنچ ،

.دشخب یمن  يدوس  ناشیا  يارب  ینامیشپ  و  دنا ، هدش  نامیشپ  دندرک  تفالخ  بصغ  هک  نارگید  هچنانچ  دش 
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ار همان  دسیونب ، ار  حلـص  همان  دریگب و  وا  زا  اهنامیپ  اهدـهع و  هک  هیواعم  دزن  هب  داتـسرف  ار  ثراحلا  نب  هّللا  دـبع  دوخ  ّمع  رـسپ  سپ 
هب ددرگن  وا  ضّرعتم  هک  نایفـس  وبا  نب  هیواعم  اب  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسح  درک  حلـص  میحّرلا ، نمحّرلا  هّللا  مسب  دنتـشون : نینچ 

دوخ زا  دعب  هکنآ  طرـش  هب  هتـسیاش ، يافلخ  تریـس  ادخ و  لوسر  ّتنـس  ادـخ و  باتک  هب  مدرم  نایم  رد  دـنک  لمع  وا  هکنآ  طرش 
و دنـشاب ، نمیا  وا  ّرـش  زا  نمی  زاجح و  قارع و  ماش و  زا  دنـشاب  هک  ملاـع  ياـج  ره  رد  مدرم  و  دـیامنن ، نییعت  رما  نیا  رب  ار  يدـحا 

نامیپ دهع و  اهطرش  نیا  هب  هیواعم  زا  دوخ  دالوا  نانز و  اهلام و  اه و  هناخ  رب  دنشاب  نمیا  وا  نایعیش  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  باحـصا 
رد و  دشیدنین ، يرکم  ادخ  لوسر  ناشیوخ  تیب و  لها  ریاس  نیـسح و  شردارب  یلع و  نب  نسح  يارب  هکنآ  رب  و  دـش ، هتفرگ  ادـخ 
وا هب  ار  یّقح  بحاص  ره  ّقح  دـناسرتن ، نیمز  قافآ  زا  یقفا  رد  ار  ناشیا  زا  يدـحا  و  دـناسرن ، ناـشیا  هب  يررـض  ناـهنپ  راکـشآ و 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  ّبس  هکنآ  و  دناسرب ، ترـضح  نآ  هب  مهرد  رازه  هاجنپ  درج  باراد  جارخ  زا  هلاس  ره  دناسرب ،
.دندرک یم  هچنانچ  دنیوگن  وا  نایعیش  ترضح و  نآ  هب  ازسان  اهزامن  تونق  رد  و  دنکن ،

رماع نب  هللا  دبع  هملس و  یبا  نب  ورمع  ثراحلا و  نب  هللا  دبع  تداهش  و  دنتفرگ ، هاوگ  نآ  رب  ار  لوسر  ادخ و  دش ، هتشون  همان  نوچ 
هعمج زور  هکنآ  ات  دش  هفوک  هّجوتم  هیواعم  دش ، دقعنم  حلص  نوچ  .دنتـشون  همان  نآ  رب  ار  نارگید  هرمـس و  یبا  نب  نمحّرلا  دبع  و 
زامن هکنآ  يارب  مدرکن  لاتق  امـش  اب  نم  هک : تفگ  شا  هبطخ  رخآ  رد  دـناوخ ، يا  هبطخ  درک ، زاـمن  اـجنآ  رد  دـمآ ، دورف  هلیخن  هب 
امـش دنچ  ره  داد  نم  هب  ادخ  مناسر ، مه  هب  امـش  رب  تراما  هک  مدرک  لاتق  امـش  اب  نکیل  و  دیهدب ، تاکز  ای  دـیریگب  هزور  ای  دـینک 

.درک مهاوخن  افو  اهنآ  زا  کی  چیه  هب  تسا ، نم  ياپ  ریز  رد  همه  ما ، هدرک  نسح  اب  دنچ  یطرش  دیتساوخ ، یمن 

داتـسرف ربنم  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  دمآرد ، دجـسم  هب  دـنام  هفوک  رد  هک  زور  دـنچ  زا  دـعب  دـش ، هفوک  لخاد  سپ 
ترـضح رب  دورد  درک ، ادا  یهلا  ياـنث  دـمح و  دـمآرب  ربـنم  رب  ترـضح  نوچ  .تسا  نم  ّقـح  تفـالخ  هک  مدرم  يارب  وـگب  تفگ :

، تسا يراکزیهرپ  اوقت و  اهیکریز  نیرتهب  هک  دینادب  ساّنلا  اهّیا  دومرف : داتسرف ، وا  تیب  لها  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر 
اسلباج اقلباج و  نایم  رد  دینک  بلط  رگا  ساّنلا  اهّیا  تسا ، یهلا  تیصعم  روجف و  اهتقامح  نیرتدب  و 
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تسد امش  درک ، تیاده  دّمحم  هب  ار  امش  ادخ  نیسح ، مردارب  نم و  زا  ریغ  هب  تفای  دیهاوخن  دشاب  ادخ  لوسر  شّدج  هک  ار  يدرم 
نوچ مدوب ، نآ  راوازـس  نم  دوب ، نم  صوصخم  هک  يرما  رد  درک  هعزاـنم  نم  اـب  هیواـعم  هک  یتـسرد  هب  دـیتشادرب ، وا  تیب  لـها  زا 

هک ره  اب  نم  هک  دیدوب  هدرک  تعیب  نم  اب  امش  ناشیا ، ياهنوخ  ظفح  تّما و  نیا  حالص  يارب  زا  متشادرب  نآ  زا  تسد  متفاین  يروای 
حلـص وا  اب  هک  مدید  نیا  رد  ار  تّما  تحلـصم  نم  دینک ، گنج  وا  اب  امـش  منک  گنج  هک  ره  اب  دینک ، حلـص  وا  اب  امـش  منک  حـلص 

بکترم هک  ره  رب  تسا  یتّجح  مدرک  نم  هچنآ  دوب ، امـش  حالـص  نم  ضرغ  متـسناد ، نوخ  نتخیر  زا  رتهب  ار  اـهنوخ  ظـفح  منک و 
دـهاوخ و ار  قح  هبلغ  یلاعت  قح  هک  یتقو  ات  ناقفانم ، يارب  تسا  یلیلق  عّتمت  ناناملـسم و  يارب  تسا  يا  هنتف  نیا  دوش ، یم  رما  نیا 

.دنادرگ رّسیم  ار  نآ  بابسا 

هیلع نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  تفگ ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هب  ازـسان  دـناوخ و  يا  هبطخ  تساـخرب و  هیواـعم  سپ 
تـساخرب دوخ  دـیناشن ، ار  وا  تفرگ و  ار  وا  تسد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ددرگ ، نوعلم  نآ  باوج  ضّرعتم  هک  تساخرب  مالّـسلا 

هیواعم یئوت  تسا ، بلاط  یبأ  نب  ّیلع  مردپ  نسح  منم  یئوگ ، یم  ازسان  نم  هب  ینک و  یم  دای  ار  یلع  هک  یسک  نآ  يا  هک : دومرف 
نم هّدـج  تسا ، برح  وت  ّدـج  تسا و  ادـخ  لوسر  نم  ّدـج  تسا ، دـنه  وـت  رداـم  تسا و  همطاـف  نم  رداـم  تسا ، رخـص  تردـپ  و 

شرفک و  دشاب ، رت  تسپ  شبـسح  و  دشاب ، رت  مانمگ  وت  نم و  زا  هک  ره  دنک  تنعل  ادـخ  سپ  تسا ، هلیتق  وت  هّدـج  تسا و  هجیدـخ 
دندروآرب شورخ  همه  سلجم  لـها  سپ  دـشاب ، رتمک  مالـسا  لـها  مالـسا و  رب  شّقح  و  دـشاب ، رتشیب  شقاـفن  و  دـشاب ، رت  یمیدـق 

«. 1  » نیمآ دنتفگ :

مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  حلـص  زا  دعب  هک  دـنا  هدرک  تیاور  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد 
هچ مدرک : لاؤس  وا  زا  متفر  دوخ  ماما  دزن  هب  دومرف : دندیـسرپ  نآ  ببـس  زا  دمآ ، نوریب  نادـنخ  تفر و  ترـضح  نآ  دزن  هب  نایرگ 

«. 2  » مدمآ نوریب  مدش و  یضار  دش ، ثعاب  ار  وت  ردپ  هچنآ  دومرف : یتشاذگ ؟ هیواعم  هب  ار  تفالخ  هک  ار  وت  دش  ثعاب 
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مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هیواعم  دش ، دقعنم  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هیواعم و  نایم  حلـص  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
: هک تفگ  هیواعم  هب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  درک ، تعیب  فیلکت  ار 

هتـشک وا  تیب  لها  و  دنوش ، هتـشک  وا  تیب  لها  همه  ات  دوش  یمن  هتـشک  وا  و  دوش ، هتـشک  ات  دـنک  یمن  تعیب  هک  رادـم  يراک  ار  وا 
، تماق دنلب  دنمونت و  يوق و  رایسب  دوب  يدرم  وا  دنک ، تعیب  هک  دیبلط  ار  دعـس  نب  سیق  سپ  «. 1  » دنشکن ار  ماش  لها  ات  دنوش  یمن 

رگم منکن  تاقالم  ار  وا  هک  ما  هدرک  دای  دنگوس  نم  هک : تفگ  دعـس  سپ  دیـشک ، یم  نیمز  رب  وا  ياپ  دش  یم  راوس  بسا  رب  نوچ 
سک رازه  راهچ  اب  وا  دیبلط ، ار  وا  درک و  رـضاح  ریـشمش  هزین و  وا  مسق  ءاربا  يارب  هیواعم  دشاب ، ریـشمش  هزین و  وا  نم و  نایم  هکنآ 

.دوب تفلاخم  ماقم  رد  هیواعم  اب  دوب و  هتفر  يرانک  هب 

ترـضح نآ  زا  دش و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هّجوتم  دمآرد ، هیواعم  سلجم  هب  دـش  رطـضم  درک ، حلـص  ترـضح  هک  دـید  نوچ 
ره .تسوا  اب  رایتخا  تسا و  نم  ماما  وا  دومرف : درک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هب  هراشا  ترـضح  منکب ؟ تعیب  هک : دیـسرپ 

«. 2  » تشاذگ وا  تسد  رب  تسد  دمآ  ریز  هب  یسرک  زا  هیواعم  هکنآ  ات  درک  یمن  زارد  تسد  دنتفگ ، یم  دنچ 

«. 3  » درک تعیب  درک ، رما  ار  وا  ترضح  نآ  هکنآ  زا  دعب  رگید : یتیاور  هب 

تیار زاّمج  نب  بیبح  و  تفر ، یم  وا  يور  شیپ  رد  هطفرع  نب  دلاخ  دش ، هفوک  هّجوتم  هلیخن  زا  هیواعم  نوچ  هک  دـنا  هدرک  تیاور 
ریما ترـضح  نخـس  مدرم  سپ  دـش ، هفوک  دجـسم  لخاد  لیفلا  باب  زا  هکنآ  ات  تفر ، یم  وا  شیپ  رد  تشاد  ار  وا  تلالـض  رفک و 

«. 4  » دوب هداد  ربخ  هعقاو  نیا  زا  هک  دندروآ  رطاخ  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

هبطخ هفوک  دجسم  ربنم  رب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  يزور  هک  دنا  هدرک  تیاور  بئاس  نب  ءاطع  زا  هّماع  هّصاخ و  هچنانچ 
: تفگ دمآرد  دجسم  رد  زا  يدرم  هاگان  دناوخ ، یم 

: دومرف ترضح  درم ، دلاخ  تفگزاب : دش  لخاد  رگید  درم  سپ  تسا ، هدرمن  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ترـضح  درم ، هطفرع  نب  دلاخ 
بیبح سپ  دشاب ، هتـشادرب  زاّمج  نب  بیبح  ار  نآ  هک  یتلالـض  تیار  اب  دیآ  رد  هب  دجـسم  رد  نیا  زا  ات  درم  دـهاوخن  تسا و  هدرمن 

ریز زا  تساخرب 
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همه رب  ترـضح  نآ  لاقم  قدص  تقو  نیا  رد  سپ  .متفگ  هک  دش  دهاوخ  نانچ  دومرف : ترـضح  زاّمج ، نب  بیبح  منم  تفگ : ربنم 
«. 1  » دش رهاظ  نارضاح 

هب دش  مزاع  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  بانج  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  ربتعم  دنس  هب  یسوط  خیش 
بلاط و یبأ  نب  ّیلع  دنزرف  نسح  ساّنلا ! اهّیا  تفگ : تفر و  الاب  ربنم  هب  هیواعم  درک  تاقالم  وا  اب  نوچ  دمآ ، نوریب  هیواعم  اب  حلص 

: تفگ دنک ، تعیب  نم  اب  تسا  هدمآ  تبغر  عوط و  هب  تسنادن ، تفالخ  لها  ار  دوخ  تسناد و  تفالخ  لها  ارم  ارهز  همطاف 

هّمئا راربا و  دّیـس  رب  دورد  رامـش و  یب  فراعم  رایـسب و  دـماحم  رب  لمتـشم  یغیلب  هبطخ  تساخرب و  ترـضح  سپ  نسح ، اـی  زیخرب 
: دومرف تاولص  دمح و  زا  دعب  دومن ، ادا  رایخا 

قح هک  میتیب  لها  ام  هک  یتسرد  هب  دیئامن ، تبث  سپ  دیراد  نم  اب  ار  دوخ  لد  شوگ و  دیونشب ، میوگ  یم  نخـس  قیالخ ! هورگ  يا 
ار سجر  ام  زا  هدـینادرگ ، یبتجم  تسا و  هدـیزگرب  ار و  ام  تسا  هدرک  رایتخا  مالـسا و  ببـس  هب  تسا  هتـشاد  یمارگ  ار  اـم  یلاـعت 
رد منک  یمن  کـش  سپ  تسا ، کـش  ینعم  هـب  سجر  و  یندـینادرگ ، كاـپ  ار  اـم  تـسا  هدـینادرگ  كاـپ  و  تـسا ، هدرک  فرطرب 

صلاخ اهیدب  كرـش و  زا  ار  ام  ناردپ  ار و  ام  تسا ، هدینادرگ  كاپ  یتلالـض  یغورد و  ره  زا  ار  ام  زگره ، وا  نید  قح و  دـنوادخ 
ّبترتم روما  سپ  .میا  هدوب  رتهب  هورگ  رد  ام  هکنآ  رگم  دندشن  هورگ  ود  مدرم  زگره  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  ات  تسا  هدـینادرگ 

يارب ار  وا  دینادرگ و  ثوعبم  يربمغیپ  هب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترـضح  ادخ  هکنآ  ات  دیدرگ  ّببـستم  بابـسا  دش ،
هک یـسک  لّوا  سپ  ادـخ ، يوسب  ار  مدرم  دـنک  توعد  هک  ار  وا  درک  رما  سپ  ار ، دوخ  باـتک  داتـسرف  وا  رب  دوـمن ، راـیتخا  تلاـسر 
رد یلاعت  قح  و  درک ، وا  ربمغیپ  قیدصت  ادخ و  هب  دروآ  نامیا  هک  دوب  یسک  لّوا  دوب ، نم  ردپ  ادخ  يارب  دومن  وا  توعد  تباجتـسا 

«. 2 « » ُْهنِم ٌدِهاش  ُهُوْلتَی  ِهِّبَر َو  ْنِم  ٍهَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ   » دیامرف یم  نآرق 

هک اریز  دوب ، وا  ّتیقح  رب  هاوگ  دوب و  وا  یلات  هک  تسا  نم  ردـپ  و  دوخ ، راـگدرورپ  بناـج  زا  دوب  هنّیب  رب  هک  تسادـخ  لوسر  سپ 
بقع زا  ار  مردپ  داتسرف ، هّکم  لها  يوسب  داد و  رکب  وبأ  هب  ار  تئارب  هروس  هک  یتقو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح 

رب دریگب و  وا  زا  ار  هروس  هک  داتسرف  وا 
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.ینم زا  هک  يدرم  نآ  یئوت  دـشاب ، نم  زا  هک  يدرم  ای  نم  رگم  دربن  ار  هروس  نیا  هک  ما  هدـش  رومأم  هک : دومرف  دـناوخب ، هّکم  لـها 
.تسا یلع  زا  ادخ  لوسر  و  تسادخ ، لوسر  زا  یلع  سپ 

رد هثراح  نب  دیز  وا  يالوم  رفعج و  شردارب  وا و  نایم  درک  مکح  هک  یتقو  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  اضیا 
ردپ درک  قیدصت  سپ  نم ، زا  دـعب  ینمؤم  ره  يالوم  یلو و  وت  و  ماوت ، زا  نم  ینم و  زا  سپ  یلع  ای  وت  اّما  دومرف : هزمح ، رتخد  باب 

ره رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  و  دومن ، تظفاحم  دوخ  ناج  هب  ار  وا  و  سک ، همه  زا  شیپ  ار  ادخ  لوسر  نم 
دزن سک  همه  زا  و  تشاد ، وا  رب  هک  يدامتعا  قوثو و  یتدایز  زا  درک  یم  اّیهم  ار  وا  یتّدش  ره  يارب  داتسرف ، یم  شیپ  ار  وا  ینطوم 

نیرت قباس  مردـپ  سپ  « 1  » َنُوبَّرَقُْملا َکـِئلوُأ  َنوُِقباَّسلا * َنوُِقباَّسلا  َو  : » هک دـیامرف  یم  یلاـعت  قح  و  دوـب ، رت  بّرقم  لوـسر  ادـخ و 
.ناشیا دزن  دوب  نابّرقم  نیرت  بّرقم  و  لوسر ، ادخ و  يوسب  دوب  ناقباس 

ُدـَْعب َو ْنِم  اوُقَْفنَأ  َنیِذَّلا  َنِم  ًهَجَرَد  ُمَظْعَأ  َِکئلوُأ  َلَتاق  ِحـْتَْفلا َو  ِْلبَق  ْنِم  َقَْفنَأ  ْنَم  ْمُْکنِم  يِوَتْـسَی  ال  : » هک دـیامرف  یم  یلاـعت  قح  زاـب 
اهنآ زا  تسا  رت  میظع  ناشیا  هجرد  دنک ، هلتاقم  هّکم و  حتف  زا  شیپ  دنک  قافنا  هک  یـسک  امـش  زا  دنتـسین  يواسم  ینعی : « 2 « » اُولَتاق
همه زا  شیپ  و  دروآ ، نامیا  مالـسا و  همه  زا  شیپ  مردپ  سپ  دومرف : ترـضح  دندرک ، هلتاقم  هّکم و  حتف  زا  دـعب  دـندرک  قافنا  هک 

َو : » دیامرف یم  یلاعت  قح  زاب  .درک و  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  تقاط  عسو و  هب  همه  زا  شیپ  و  درک ، ترجه  لوسر  ادـخ و  يوسب 
یم رافغتسا  تمایق  زور  ات  مما  عیمج  زا  مدرم  سپ  « 3 « » ِنامیِْإلِاب انوُقَبَس  َنیِذَّلا  اَِنناوْخِِإل  اَنل َو  ْرِفْغا  اَنَّبَر  َنُولوُقَی  ْمِهِدَْعب  ْنِم  ُؤاج  َنیِذَّلا 

.لوسر ادخ و  هب  نامیا  يوسب  ناشیا  رب  تسا  هتفرگ  تقبس  هکنآ  ببس  هب  نم  ردپ  يارب  دننک 

« ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  َدَهاج  ِرِخْآلا َو  ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو  َنَمآ  ْنَمَک  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َهَرامِع  ِّجاْحلا َو  َهَیاقِس  ُْمْتلَعَج  َأ  : » هک دیامرف  یم  یلاعت  قح  زاب 
يارب دندرک  تباجتسا  هک  اهنآ  هلمج  زا  و  دش ، لزان  وا  نأش  رد  هیآ  نیا  و  یتسار ، قح و  هب  ادخ  هار  رد  هدننکداهج  دوب  وا  سپ  « 4»
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، دندش دیهش  ناشیا  اب  هک  يرایـسب  ناگ  هتـشک  نایم  رد  دندش  هتـشک  ود  ره  سپ  رفعج ، وا  ّمع  رـسپ  دوب و  هزمح  وا  ّمع  ادخ  لوسر 
هک داد  رارق  لاب  ود  رفعج  يارب  دـینادرگ ، ادهـش  دّیـس  ار  هزمح  دوخ ، تمارک  هب  دـینادرگ  صوصخم  ار  رفن  ود  نیا  یلاعت  قح  سپ 

یّلـص تلاسر  ترـضح  اب  هک  یتبارق  تلزنم و  يارب  دیدرگ  ناشیا  صوصخم  اهتمارک  نیا  دهاوخ ، هک  اج  ره  هکئالم  اب  دـنک  زاورپ 
.درک زامن  داتفه  هزمح  رب  دحا  يادهش  ریاس  نایم  رد  تلاسر  ترضح  دنتشاد ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

دشاب و نارگید  ربارب  ود  ناشیا  هنـسح  هک  دینادرگ  رّرقم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نانز  يارب  یلاعت  قح  نینچمه  و 
زاـمن رازه  ربارب  ار  تلاـسر  ترـضح  دجـسم  رد  زاـمن  و  ترـضح ، نآ  هب  ناـشیا  یکیدزن  يارب  دـشاب  نارگید  ربارب  ود  ناـشیا  رزو 

نآ هک  دوب  نآ  يارب  تلیضف  نیا  و  تسا ، لیلخ  میهاربا  دجسم  هک  مارحلا  دجسم  زا  ریغ  هب  دننک  رگید  ياهدجـسم  رد  هک  دینادرگ 
ای دنتفگ : هباحص  سپ  نانمؤم ، هّفاک  رب  دینادرگ  بجاو  دوخ  لوسر  رب  ار  تاولـص  یلاعت  قح  دوب ، ترـضح  نآ  صوصخم  دجـسم 

؟ وت رب  میتسرف  تاولص  هنوگچ  ام  هّللا  لوسر 

هیلع و هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  رب  تاولـص  اب  هک  یناملـسم  ره  رب  تسا  بجاو  سپ  دّمحم » لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  مهّللا  : » دومرف
وا يارب  زا  دوخ ، باتک  رد  دوخ  لوسر  يارب  زا  دـینادرگ  لالح  ار  تمینغ  سمخ  یلاعت  قح  و  دتـسرفب ، تاولـص  اـم  رب  مّلـس  هلآ و 

ترــضح نآ  رب  درک  مارح  و  داد ، رارق  شربـمغیپ  يارب  زا  هـچنآ  لـثم  داد  رارق  يا  هّـصح  سمخ  زا  زین  اـم  يارب  زا  تخاـس و  رّرقم 
.ار قّدصت  درک  مارح  زین  ام  رب  و  ار ، قّدصت 

نآ زا  ار  دوخ  ربـمغیپ  هچ  ره  زا  درک  نوریب  ار  اـم  و  دـینادرگ ، لـخاد  نآ  رد  ار  دوخ  ربـمغیپ  هچ  ره  رد  دـینادرگ  لـخاد  ار  اـم  سپ 
ناگدنب ریاس  رب  نآ  هب  ار  ام  یلاعت  قح  هک  تسا  یتلیضف  و  تسا ، هتشاد  یمارگ  نآ  هب  ار  ام  ادخ  هک  تسا  یتمارک  نیا  درک ، نوریب 

ْلُقَف  » هک داتـسرف  یلاعت  قح  دـندومن ، هّجاحم  وا  اب  دـندرک و  وا  تّوبن  راکنا  باتک  لـها  نارفاـک  هک  یتقو  سپ  تسا ، هداد  یتداـیز 
ترضح سپ  « 1 « » َنِیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأ  انَـسُْفنَأ َو  ْمُکَءاِسن َو  انَءاِسن َو  ْمُکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ َو  ُعْدـَن  اَْولاـعَت 

ار همطاف  مردام  نانز  زا  و  درب ، ار  مردارب  نم و  نادنزرف  زا  و  درب ، ار  مردپ  دوخ  ناج  ضوع  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 
ام سپ  درب ،
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.دوب ام  زا  وا  میدوب و  وا  زا  ام  و  وا ، ناج  وا و  نوخ  تشوگ و  وا و  لها  میدوب 

ترضح دش ، لزان  ریهطت  هیآ  نوچ  « 1 « » ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ   » دومرف یلاعت  قح  زاب 
اهنیا ادـنوادخ  تفگ : درک  لخاد  ابع  ریز  رد  ار  رفن  راهچ  ام  دوب ، هملـس  ّما  هناـخ  رد  ار و  مردـپ  مرداـم و  مردارب و  ارم و  درک  عمج 

ّما سپ  یندـینادرگ ، كاپ  ار  ناشیا  نادرگ  كاپ  ار و  سجر  ناـشیا  زا  نک  فرطرب  سپ  دـننم ، ترتع  لـها  اـهنیا  دـننم ، تیب  لـها 
: دومرف ترضح  هّللا ؟ لوسر  ای  ناشیا  اب  موش  لخاد  نم  هک : تفگ  هملس 

ناشیا نم و  صوصخم  رما  نیا  نکیل  وت و  زا  نم  ما  یضار  رایسب  هچ  تسا ، ریخ  رب  وت  تبقاع  يریخ و  رب  وت  دنک  تمحر  ار  وت  ادخ 
.تسا

ام هناخ  رد  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  حبص  تقو  رد  زور  ره  ترضح ، نآ  تافو  تقو  ات  هیآ  نیا  لوزن  زا  دعب 
يوسب مدرم  هک  یئاهرد  هک  ترضح  نآ  درک  رما  و  تفر ، یم  دناوخ و  یم  ار  هیآ  نیا  هّللا ، مکمحری  هالّصلا  تفگ : یم  دمآ و  یم 

ار امش  رد  دوخ  شیپ  زا  نم  دومرف : دنتفگ ، نخس  ترضح  نآ  اب  باب  نیا  رد  نوچ  .ام  هناخ  رد  زا  ریغ  هب  دندنبب  دنا  هدوشگ  دجسم 
هک تسا  هدرک  رما  ارم  ادخ  تسا ، هدرک  یحو  نم  هب  ادخ  ار  هچنآ  منک  یم  تعباتم  نم  نکیل  و  ما ، هدوشگن  ار  یلع  رد  ما و  هتـسبن 

مردپ ادخ و  لوسر  زا  ریغ  هب  دـش  تسناوت  یمن  دجـسم  لخاد  بنج  یـسک  نآ  زا  دـعب  سپ  .میاشگب  ار  وا  رد  مدـنبب و  ار  اهرد  نآ 
يولهپ مردپ  هناخ  رد  تسا  مولعم  کنیا  .دینادرگ  صوصخم  نآ  هب  ار  ام  ادـخ  هک  دوب  یتلیـضف  تمارک و  نیا  بلاط ، یبأ  نب  ّیلع 

، تسا ترضح  نآ  لزانم  نایم  رد  ام  لزانم  و  ترضح ، نآ  دجسم  رد  تسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هناخ  رد 
، درک انب  هناخ  هد  دوخ  دجسم  يولهپ  رد  یهلا  رما  هب  دنک ، انب  ار  شدجسم  هک  ار  لوسر  ترـضح  درک  رما  نوچ  یلاعت  قح  هک  اریز 
و تسا ؛ ترـضح  نآ  رّهطم  دجـسم  تیب  زا  دارم  درک ، انب  مردـپ  يارب  دوب  همه  نایم  رد  هک  مهد  و  دوخ ، نانز  دوخ و  يارب  هناخ  هن 

.تخاس رّهطم  كاپ و  ار  ام  ادخ  هک  میئام  و  دجسم ، لها  تیب و  لها  میئام 

، دش دهاوخن  مامت  هنیآره  مرامشب ، تسا  هتخاس  صوصخم  نآ  هب  ار  ام  ادخ  هک  اهتمارک  اهتلیـضف و  متـسیاب و  اهلاس  رگا  ساّنلا  اهّیا 
هک رینم  جارس  ریذن و  ریشب و  ربمغیپ  دنزرف  منم 
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.تسا نوراه  هیبش  و  تسا ، نانمؤم  ّیلو  یلع  مردپ  و  هدینادرگ ، نایملاع  تمحر  ار  وا  یلاعت  قح 

ادخ هب  دیوگ ، یم  غورد  ما ، هتـسنادن  نآ  لها  ار  دوخ  ما و  هتـسناد  تفالخ  لها  زا  ار  وا  نم  هک  دنک  یم  يوعد  رخـص  رـسپ  هیواعم 
مولظم و فیاخ و  هشیمه  تیب  لها  ام  نکیل  و  ادخ ، لوسر  ّتنـس  ادخ و  باتک  رد  مدرم  تفالخ  هب  ممدرم  زا  یلوا  نم  هک  دنگوس 
ام و نایم  دنک  مکح  ادخ  سپ  .لاح  ات  تسا  هتفر  ایند  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  يزور  زا  میا  هدوب  روهقم 
ام هّصح  دندرک  عنم  دندرک ، ّطلسم  ام  رب  ار  مدرم  دندش ، راوس  ام  ندرگ  رب  و  دندرک ، بصغ  ار  ام  ّقح  و  دندرک ، ملظ  ام  رب  هک  اهنآ 

.شردپ زا  ار  وا  ثاریم  همطاف  ام  ردام  زا  درک  عنم  هک  یسک  و  میانغ ، سمخ و  زا  تسا  هدش  رّرقم  ام  يارب  ادخ  باتک  رد  هک  ار 

هنیآره دندینش  یم  ار  لوسر  ادخ و  نخـس  مدرم  رگا  هک  منک  یم  دای  دنگوس  ادخ  هب  نکیل  مرب و  یمن  مان  صوصخب  ار  یـسک  نم 
ار ادخ  ياهتمعن  هنیآره  دش ، یمن  هدیـشک  رگیدکی  يور  رب  تّما  نیا  رد  ریـشمش  ود  و  دیراب ، یم  ناشیا  رب  ار  دوخ  تکرب  نامـسآ 

لّوا زور  رد  نوچ  نکیل  و  هیواـعم ، يا  درک  یتـسناوت  یمن  تفـالخ  رد  عمط  وت  و  تماـیق ، زور  اـت  دـندروخ  یم  يداـش  یمّرخ و  هب 
هب تسد  و  نآ ، رد  دندرک  هعزانم  دوخ  نایم  رد  شیرق  دندینادرگ ، لزلزتم  ار  تماما  ناکرا  و  دـندرب ، رد  هب  شندـعم  زا  ار  تفالخ 
زین وت  باحـصا  هیواعم ، يا  درک  تفالخ  رد  عمط  یـسک  وت  لثم  هکنآ  ات  دنیابر ، نادیم  زا  هک  یئوگ  دننام  ار  نآ  دندینادرگ  تسد 
دوخ نایم  رد  ار  يدرم  هک  یتّما  ره  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  هک  قیقحت  هب  درک ، دـنهاوخ  عمط  وت  زا 

كرت هچنآ  يوسب  دـندرگرب  هکنآ  ات  یتسپ  هب  تسا  لیام  ناشیا  رما  هتـسویپ  دـشاب ، يرتاناد  وا  زا  ناـشیا  ناـیم  رد  دـننادرگ و  یلاو 
تعاطا دندمآرب ، هلاسوگ  رود  رب  و  دوب ، وا  ّیصو  یسوم و  ردارب  هک  ار  نوراه  لیئارسا  ینب  رد  دندرک  كرت  هک  قیقحت  هب  دندرک ،

.تسا یسوم  هفیلخ  وا  هک  دنتسناد  یم  دندرک ، دوخ  يرماس 

یـسوم زا  ینوراه  هلزنم  هب  نم  زا  وت  هک : نم  ردـپ  اب  تفگ  یم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  زا  دندینـش  تّما  نیا 
بصن ار  وا  هک  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دندید  و  یـشاب ، ربمغیپ  وت  هک  دشاب  یمن  نم  زا  دعب  يربمغیپ  هکنآ  رگم 

زا درک  ادن  هک  دندینش  مخ ، ریدغ  رد  ناشیا  يارب  زا  درک 
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یّلص تلاسر  ترضح  .دنناسرب  نابیاغ  هب  نارـضاح  هک  درک  هغلابم  تسا ، هنمؤم  نمؤم و  ره  يالوم  ّیلو و  وا  هک  تیالو  هب  وا  يارب 
وا لـتق  هدارا  ناـشیا  درک ، یم  توـعد  ادـخ  يوـسب  ار  ناـشیا  هک  یتـقو  رد  تفر  راـغ  هب  دوـخ  موـق  سرت  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

لوسر زا  دعب  مردپ  نینچمه  درک ؛ یم  داهج  ناشیا  اب  هنیآره  تفای  یم  يروای  رگا  دـنک ، داهج  ناشیا  اب  هک  تفاین  يروای  دـندرک ،
تفالخ زا  تسد  تفاین  يروای  نوچ  دومن ، ناشیا  زا  يرای  بلط  دوخ و  باحصا  زا  درک  هثاغتسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هچنانچ  تشاد  روذعم  ار  وا  ادـخ  درک ، یم  داهج  ناشیا  اب  تفای  یم  يروای  رگا  تشادرب ،
.تشاد روذعم  ار 

رد نم  اب  هک  متفای  یم  صلخم  ناروای  رگا  برح ، رـسپ  يا  دـندرک  تعیب  وت  اب  دـندرکن و  نم  يرای  دـیتشاذگاو ، ارم  تّما  نینچمه 
فیعـض ار  وا  شموق  هک  یتقو  رد  تشاد  روذـعم  ار  نوراه  یلاعت  قح  هچنانچ  مدرک ، یمن  تعیب  وت  اـب  هنیآره  دـندوبن  بیرف  ماـقم 
تعباتم دنتـشادرب ، ام  زا  تسد  تّما  هک  یتقو  رد  میروذعم  یلاعت  قح  دزن  مردـپ  نم و  نینچمه  دـندرک ، ینمـشد  وا  اب  دـندینادرگ ،

.تسا رگیدکی  لثم  هتشذگ  ياهتّما  اب  تّما  نیا  لاوحا  .میتفاین  يروای  دندرک ، ام  ریغ 

شردپ دـشاب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  شّدـج  هک  ار  يدرم  برغم  قرـشم و  نایم  رد  دـنک  بلط  رگا  ساّنلا  اهّیا 
هنوگچ لاح  نیا  اب  دیوشم ، هارمگ  دیـسرتب و  ادخ  زا  سپ  نیـسح ، مردارب  نم و  زا  ریغ  هب  تفای  دیهاوخن  دشاب ، ادـخ  لوسر  ّیـصو 

هنتف نیا  دومرف : هیواعم  يوسب  درک  هراشا  نیا و  اب  مدرک  تعیب  نم  هک  یتسرد  هب  درک ، دیهاوخن  زگره  درک و  دیهاوخ  ادـخ  تعاطا 
هب یـسک  دوش  یمن  هدرک  بیع  ساّنلا  اهّیا  ددرگ ، رهاظ  امـش  رب  قح  دیریمب و  هکنآ  ات  تسا  یلیلق  تعفنم  امـش و  يارب  زا  تسا  يا 

هدـنناسر عفن  یّقح  رما  ره  دـیامن ، بصغ  ار  يرگید  ّقح  هکنآ  هب  دوش  یم  هدرک  بیع  و  دراذـگاو ، يرگید  هب  ار  دوـخ  ّقـح  هکنآ 
.دوخ لها  هب  تسا  هدنناسر  ررض  یلطاب  رما  ره  تسا و 

ربنم زا  نسح  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : هیواعم  سپ  دـمآ ، ریز  هب  ربنم  زا  دومرف و  اـقلا  زین  نیا  زا  ریغ  هب  رگید  ياـهتّجح  ترـضح 
وا هب  هک  متساوخ  دش ، هریت  نم  رب  نیمز  ات  دماین  دورف 
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«. 1  » تیفاع هب  تسا  رتکیدزن  ندروخ  ورف  مشخ  هک  متسناد  سپ  مناسرب ، ررض 

نـسح ماما  هنوگچ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  هب  یفریـص  ریدـس  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
یمن رگا  درک ، هچنآ  هب  دوب  رتاناد  وا  نک  سب  دومرف : ترـضح  تشاذگ ؟ هیواعم  هب  ار  تفالخ  هکنآ  لاح  دشاب و  ماما  مالّـسلا  هیلع 

«. 2  » داد یم  ور  یمیظع  رما  دندش و  یم  لصأتسم  همه  نایعیش  درک 

ارچ تفگ : دـمآ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  تمدـخ  هب  دـنتفگ  یم  دیعـس  وـبا  ار  وا  هک  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  اـضیا 
ایآ دومرف : ترـضح  تسا ؟ هدننک  یغب  تسا و  ملاظ  وا  تسوت و  زا  قح  هک  یتسناد  یم  يدرک و  حلـص  هیواعم و  اب  يدرک  هنهادـم 

ترـضح هک  متـسین  نآ  نم  ایآ  دومرف : یلب ، تفگ : دوخ ؟ ردپ  زا  دعب  متـسین  مدرم  ياوشیپ  ماما و  متـسین و  قلخ  رب  ادخ  تّجح  نم 
: تفگ دننیـشنب ؟ هاوخ  دـنیامنب و  تماما  رما  هب  مایق  هاوخ  دـنماما  ود  ره  هک : دومرف  نیـسح  مردارب  نم و  ّقح  رد  مالّـسلا  هیلع  لوسر 

گنج هاوخ  منک و  حلص  هاوخ  میامن ، دعاقت  هاوخ  تماما و  رما  هب  میامن  مایق  هاوخ  مماما  ترضح  نآ  هتفگ  هب  نم  سپ  دومرف : یلب ،
ینب هرمض و  ینب  اب  دوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  حلص  ّتلع  هیواعم  اب  نم  حلص  ّتلع  دومرف : ترضح  سپ  .منک 

شباحصا هیواعم و  نآرق ، لیزنت  هب  دندوب  نارفاک  اهنآ  تشگرب  هّیبیدح  زا  هک  یتقو  رد  درک  هّکم  لها  اب  هک  یحلص  ّتلع  و  عجشا ،
.نآرق لیوأت  هب  دنرفاک 

يراک ره  رد  دهد  تهافس  هب  تبسن  ارم  يأر  یـسک  هک  تسین  زیاج  نایملاع ، دنوادخ  بناج  زا  مشاب  ماما  نم  هاگره  دیعـس  وبا  يا 
نوچ هک  ینیب  یمن  ایآ  .دـشاب  یفخم  ما  هدرک  هچنآ  رد  تمکح  هجو  دـنچ  ره  هبراـحم ، هاوخ  هحلاـصم و  هاوخ  مروآ ، لـمع  هب  هک 
هجو هکنآ  يارب  تشاد ، نمـشد  ار  وا  لوق  یـسوم  تشاد ، اپرب  ار  راوید  تشک و  ار  رـسپ  نآ  تسکـش و  ار  یتشک  رـضخ  ترـضح 

هب نم  رب  تسا ، نینچ  زین  نم  راک  نینچمه  دـیدرگ ، یـضار  دـش ، رهاظ  وا  رب  اهنآ  تمکح  نوچ  .دوب  هبتـشم  اـهلعف  نآ  رد  تمکح 
یمن نیمز  يور  رب  نم  هعیش  کی  مدرک  یمن  حلـص  هیواعم  اب  نم  رگا  نم ، لعف  رد  تمکح  هجو  نتـسنادن  ببـس  هب  يا  هدمآ  مشخ 

دنام
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«. 1  » دش یم  هتشک  هکنآ  رگم 

ترضح نآ  تمدخ  هب  مدرم  درک ، حلص  هیواعم  اب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  جاجتحا  باتک  رد 
هب امش ، يارب  مدرک  راک  هچ  نم  هک  دیناد  یمن  امـش  رب  ياو  دومرف : ترـضح  هیواعم ، تعیب  رب  ار  وا  دندرک  تمالم  یـضعب  دندمآ ،

ماما نم  هک  دیناد  یمن  ایآ  ددرگ ، یم  علاط  نآ  رب  باتفآ  هچنآ  زا  نم  نایعیش  يارب  زا  تسا  رتهب  ما  هدرک  نم  هچنآ  هک  دنگوس  ادخ 
: دومرف سپ  یلب ، دنتفگ : مّلس ؟ هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ّصن  هب  متشهب  ناناوج  نیرتهب  زا  یکی  و  میامـش ، هعاطالا  بجاو 

هچنآ و  دوب ، یفخم  وا  رب  تمکح  هجو  نوچ  دش ، مالّسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  بضغ  بجوم  درک  رـضخ  هچنآ  هک  دیناد  یمن  ایآ 
یتعیب وا  ندرگ  رد  هکنآ  رگم  تسین  ام  زا  کی  چیه  هک  دیناد  یمن  ایآ  دوب ، باوص  تمکح و  نیع  یلاعت  قح  دزن  دوب  هدرک  رـضخ 

قح هک  اریز  درک ، دهاوخ  زامن  وا  بقع  رد  یـسیع  ترـضح  هک  ام  مئاق  رگم  دوش ، یم  عقاو  تسه  وا  نامز  رد  هک  يروج  هفیلخ  زا 
یتعیب وا  ندرگ  رد  ار  يدـحا  هکنآ  يارب  درک  دـهاوخ  ناهنپ  مدرم  زا  ار  وا  صخـش  دـینادرگ و  دـهاوخ  یفخم  ار  وا  تدالو  یلاـعت 
دهاوخ رهاظ  دروآ و  دهاوخ  نوریب  ار  وا  سپ  دینادرگ  دهاوخ  ینالوط  ار  وا  تبیغ  یلاعت  قح  تسا ، نیسح  نادنزرف  مهن  وا  دشابن ،

زیچ همه  رب  یلاعت  قح  هک  دننادب  مدرم  هکنآ  يارب  دشاب ، هتـشاد  لاس  لهچ  زا  رتمک  هک  یناوج  تروص  هب  دوخ  تردق  هب  دـینادرگ 
«. 2  » تسا رداق 

ترـضح نآ  تمدخ  هب  ینهج  بهو  نب  دیز  نئادـم ، رد  دـندز  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  رب  رجنخ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
؟ راک نیا  رد  دـنّریحتم  مدرم  هک  یتسرد  هب  هّللا  لوسر  نب  اـی  یناد  یم  تحلـصم  هچ  تفگ : دوب ، ملا  درد و  رد  ترـضح  نآ  تفر ،

لتق هدارا  دننم و  هعیش  هک  دننک  یم  يوعد  اهنیا  تعامج ، نیا  زا  تسا  رتهب  نم  يارب  زا  هیواعم  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ترـضح 
رد مدرگ  نمیا  منک و  ظفح  ار  دوخ  نوخ  مریگب و  يدهع  هیواعم  زا  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دـندرک ، تراغ  ارم  لام  دـندرک و  نم 
هک دنگوس  ادـخ  هب  .نم  ناشیوخ  لایع و  لها و  دـنوش  عیاض  و  دنـشکب ، ارم  اهنیا  هکنآ  زا  نم  يارب  زا  تسا  رتهب  دوخ ، لایع  لها و 

ادخ هب  دنهد ، یم  هیواعم  هب  دنریگ و  یم  دوخ  تسد  هب  ارم  ناشیا  هنیآره  منک ، گنج  هیواعم  اب  نم  رگا 
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دراذگ ّتنم  ای  دناسر  لتق  هب  يراوخ  هب  ارم  میآرد و  وا  تسد  هب  هکنآ  زا  تسا  رتهب  مشاب  زیزع  منک و  حلـص  وا  اب  رگا  هک  دـنگوس 
نادنزرف ام و  رب  دنراذگ  ّتنم  وا  نادنزرف  هیواعم و  هتـسویپ  تمایق ، زور  ات  مشاه  ینب  يارب  زا  دـشاب  يراع  و  دـنک ، اهر  ارم  نم و  رب 

.ام هدرم  هدنز و  رب  ام و 

نم منک  هچ  دومرف : ترضح  دنشاب ؟ هتشادن  ینابـش  هک  دنفـسوگ  دننام  يراذگ  یم  ار  دوخ  نایعیـش  هّللا ! لوسر  نب  ای  تفگ : يوار 
يزور مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  یتسرد  هب  تسا ، هدیـسر  نم  هب  نایوگ  تسار  تاقث و  زا  هک  ار  يرما  مناد  یم  رتهب 

، ینیب هتـشک  ار  دوخ  ردپ  هک  یتقو  رد  وت  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  ینک ، یم  يداش  ایآ  نسح  يا  دومرف : سپ  دـید ، مّرخ  داش و  ارم 
ره هک  مکـش  هداشگ  ولگ و  خارف  دشاب  يدرم  ناشیا  ریما  دسرب و  هّیما  ینب  هب  تفالخ  هک  یتقو  رد  وت  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  هکلب 

قرـشم و رب  دش  دهاوخ  یلوتـسم  سپ  دـشاب ، هتـشادن  هدـنیوگ  رذـع  نیمز  نامـسآ و  رد  دریمب  نوچ  دوشن ، ریـس  دروخ  ماعط  دـنچ 
دهاوخ لمع  تلالـض  تعدب و  ياهتّنـس  هب  دش ، دهاوخ  ینالوط  وا  یهاشداپ  ادخ ، ناگدنب  درک  دـنهاوخ  وا  تعاطا  نیمز و  برغم 
دهاوخ دوخ  ناتـسود  ناشیوخ و  هب  ار  دوخ  لام  درک ، دهاوخ  عیاض  ار  ادـخ  لوسر  ياهتّنـس  درک ، دـهاوخ  لطاب  ار  قح  نید  درک ،

ادخ ياهلام  دینادرگ ، دهاوخ  يوق  ار  ناقساف  درک ، دهاوخ  لیلذ  ار  نانمؤم  دوخ  یهاشداپ  رد  دیناسر ؛ دهاوخن  شنابحاص  هب  داد و 
قح وا  تنطلـس  رد  .دینادرگ  دهاوخ  دوخ  نارازگتمدخ  دوخ و  ناگدنب  ار  ادخ  ناگدنب  درک ، دـهاوخ  تمـسق  شناروای  نایم  رد  ار 

تشک دهاوخ  دنک  ینمـشد  وا  اب  قح  رد  هک  ره  درک ، دهاوخ  تنعل  ار  ناحلاص  دیدرگ ، دهاوخ  بلاغ  لطاب  دش و  دهاوخ  سردنم 
.تشاد دهاوخ  یمارگ  دنک  یتسود  وا  اب  لطاب  رد  هک  ره  و 

دیدش رایـسب  مدرم  رب  راگزور  هک  یتقو  رد  دزیگنارب  ار  يدرم  نامّزلا  رخآ  رد  یلاعت  قح  هکنآ  ات  دوب  دـهاوخ  دـساف  نینچ  راگزور 
دهاوخ يرادـهاگن  ار  وا  ناروای  و  دوخ ، هکئالم  هب  ار  وا  ادـخ  درک  دـهاوخ  تیوقت  سپ  دـشاب ، هتفرگ  ورف  ار  مدرم  یناداـن  دـشاب و 

دنهاوخ و رگا  ار  وا  دننک  تعاطا  هک  دینادرگ  دهاوخ  بلاغ  نیمز  لها  همه  رب  ار  وا  داد و  دهاوخ  ترصن  دوخ  تایآ  هب  ار  وا  درک ،
دنامن يرفاک  وا  نامز  رد  دنوش ، وا  رادربنامرف  دالب  عیمج  لها  درک ، دهاوخ  ناهرب  رون و  تلادـع و  زا  رپ  ار  نیمز  و  دـنهاوخن ، رگا 

دنامن یقساف  دروایب و  نامیا  هکنآ  رگم 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 461 

http://www.ghaemiyeh.com


447 ص :

، دزیر ورف  ار  دوخ  ياهتکرب  نامسآ  دنایورب و  ار  دوخ  هایگ  نیمز  دننک ، حلص  رگیدکی  اب  عابـس  وا  نامز  رد  دوش ، حلاص  هکنآ  رگم 
وا مالک  دبایرد و  ار  وا  ماّیا  هک  یـسک  لاح  اشوخ  سپ  دـشاب ، نیمز  عیمج  کلام  لاس  لهچ  ددرگ و  رهاظ  وا  يارب  نیمز  ياهجنگ 

«. 1  » دونشب ار 

هناخ رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـشک  خـیش 
ترضح نانمؤم ، هدننک  لیلذ  يا  کیلع  مالّـسلا  تفگ : دنتفگ  یم  یلیل  نب  نایفـس  ار  وا  هک  دمآ  يا  هراوس  هاگان  دوب ، هتـسشن  دوخ 

هک یتسناد  هچ  دومرف : ترضح  تسـشن ، ترـضح  تمدخ  هب  تسب و  ار  رتش  ياپ  دمآ ، دورف  سپ  نکم ، لیجعت  يآ و  دورف  دومرف :
هک یتشاذـگ  نوعلم  یغاط  نیا  هب  ار  تفالخ  یتخادـنا و  دوخ  ندرگ  زا  ار  تماما  رما  هکنآ  يارب  تفگ : منانمؤم ؟ هدـننک  لیلذ  نم 

.تسا هداتسرف  ادخ  هچنآ  ریغ  هب  دنک  مکح 

: تفگ یم  هک  مدینش  مردپ  زا  مدرک ، نینچ  ارچ  هک  مهد  ربخ  ار  وت  دومرف : ترضح 

ولگ خارف  يدرم  تّما  نیا  رب  دوش  یلاو  هکنآ  ات  تشذگ  دهاوخن  زور  بش و  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح 
نم یعس  دوش و  یم  یلاو  وا  متسناد  یم  هک  مدرک  نینچ  ببـس  نیا  هب  سپ  تسا ، هیواعم  وا  و  دوشن ، ریـس  دروخ و  هک  هداشگ  هنیس 

: دومرف سپ  تشاد ، دهاوخن  هدیاف 

هب تفگ : يا ؟ هدـمآ  نیا  يارب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : مراد ، یم  تسود  ار  وـت  هکنآ  يارب  تفگ : يا ؟ هدـمآ  اـم  دزن  هچ  يارب 
ملید نایم  رد  دشاب  ریـسا  هچ  رگا  يا  هدنب  ار  ام  دراد  یمن  تسود  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ترـضح  ما ، هدمآ  نیا  يارب  دنگوس  ادخ 

ناتخرد زا  ار  گرب  داب  هکنانچ  مدآ  ینب  زا  دزیر  یم  ار  ناهانگ  ام  ّتبحم  هک  یتسرد  هب  ام ، ّتبحم  وا  هب  دـشخب  یم  عفن  هکنآ  رگم 
«. 2  » دزیر یم 

هیواعم اب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  هک  یحلـص  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک 
َلِیق َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  َأ   » هدش لزان  ترضح  نآ  حلص  باب  رد  هیآ  نیا  دنگوس  ادخ  هب  اهیف ، ام  ایند و  زا  دوب  رتهب  تّما  نیا  يارب  درک 

« ِهَیْشَخَک َساَّنلا  َنْوَشْخَی  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  اذِإ  ُلاتِْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  اَّمَلَف  َهاکَّزلا  اُوتآ  َهالَّصلا َو  اوُمِیقَأ  ْمُکَیِْدیَأ َو  اوُّفُک  ْمَُهل 
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«. 1 « » ٍبیِرَق ٍلَجَأ  یلِإ  انَتْرَّخَأ  َْول ال  َلاتِْقلا  اَْنیَلَع  َْتبَتَک  َِمل  انَّبَر  اُولاق  ًهَیْشَخ َو  َّدَشَأ  ْوَأ  ِهَّللا 

دینک دوخ  ماما  تعاطا  هک : دنتفگ  ناشیا  اب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  نامز  رد  ینعی  ار : هیآ  دومرف  ریسفت  نینچ  ترضح  سپ 
هیلع نیـسح  ماما  ترـضح  نامز  رد  سپ  دـندشن ، یـضار  ناشیا  دـیهدب ، تاکز  دـیراد و  اپرب  ار  زامن  دـیرادرب ، گـنج  زا  تسد  و 

: دنتفگ دش ، بجاو  داهج  مالّسلا 

«. 2  » مالّسلا هیلع  مئاق  ترضح  نامز  ینعی  کیدزن ، ینامز  ات  ار  ام  ندرک  داهج  دیدرکن  ریخأت  ارچ 

یم رگیدـکی  هب  هک  نایعیـش  درک ، حلـص  هیواـعم  اـب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  نوـچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  یـضترم  دـّیس 
ترـضح نآ  تمدخ  هب  تشذگ  حلـص  زا  لاس  ود  نوچ  دندرک ، یم  لاتق  يوزرآ  دـندومن و  یم  ترـسح  فّسأت و  راهظا  دندیـسر 

هکنآ لاح  هیواعم و  اب  وت  ندرک  حلص  زا  دوش  یمن  فرطرب  ام  بّجعت  هک  درک  ضرع  ترضح  هب  یعازخ  درص  نب  نامیلـس  دندمآ ،
زا ناشیا  لثم  و  دندوب ، دوخ  هناخ  رد  و  دـنتفرگ ، یم  وت  زا  بجاوم  هک  هفوک  لها  زا  دـندوب  وت  اب  رازراک  نادرم  زا  سک  رازه  لهچ 

حلـص رد  یتفرگن  وا  زا  یمکحم  نامیپ  اهنیا  اب  و  یتشاد ، زاجح  هرـصب و  رد  هک  اهرکـشل  ریغ  هب  دندوب  وت  اب  ناشیا  عابتا  نادـنزرف و 
یم وا  زا  هماـن  و  ار ، برغم  قرـشم و  لـها  یتـفرگ  یم  هاوگ  وا  رب  هحلاـصم  تقو  رد  رگا  یتـفرگن ، وا  زا  یلماـک  هرهب  دوـخ و  هماـن 
اهنآ رب  مدرم  هک  تشذگ  دنچ  يدهع  وا  وت و  نایم  رد  نکیل  و  دوب ، رتناسآ  ام  رب  راک  دـشاب  وت  زا  وا  زا  دـعب  تفالخ  رما  هک  یتفرگ 

ار هنتف  شتآ  هک  مدرک  دـنچ  يا  هدـعو  طرـش و  نم  تفگ : مدرم  روـضح  رد  هینـالع  درکن ، اـفو  کـی  چـیه  هـب  وا  دـندشن و  عـلّطم 
رگا منک و  یم  افو  مهاوخ  یم  رگا  تسا ، نم  ياپ  ریز  رد  اه  هدعو  اهطرـش و  نآ  تفرگ  رارق  نم  رب  یهاشداپ  هک  نونکا  مناشنورف ،

مه وت  یهاوخ  رگا  تسکـش  ار  وت  ياهدـهع  وا  نوچ  دوب ، هدرک  وت  اب  هک  دوب  اه  هدـعو  نآ  شـضرغ  و  منک ، یمن  افو  مهاوخ  یمن 
و منک ، رد  هب  هفوک  زا  ار  وا  یلاو  هفوک و  هب  مورب  هک  هد  تصخر  ارم  تسا ، رکم  هلیح و  رب  گنج  رادم  هک  اریز  نز ، مه  رب  ار  دهع 

یمن تسود  ار  ناگدننک  تنایخ  ادخ  هک  یتسرد  هب  آرد ، هبراحم  ماقم  رد  وا  اب  و  میدرک ، علخ  تفالخ  زا  ار  هیواعم  هک  منک  راهظا 
.دندرک ضرع  ترضح  نآ  هب  نانخس  نینچ  زین  نایعیش  ریاس  درک ؛ تنایخ  وت  اب  وا  دراد ،
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يارب زا  مدرک و  یم  لـمع  دوخ  هشیدـنا  لـقع و  هب  اـیند  رما  رد  نم  رگا  دـیئام ، ناتـسود  اـم و  نایعیـش  امـش  دوـمرف : ترـضح  سپ 
رتمکحم نم  زا  شتمیزع  و  دوبن ، رت  نوزف  شریبدت  لقع و  و  دوبن ، رتشیب  شتّدـش  سأب و  نم  زا  هیواعم  مدومن ، یم  ریبدـت  یهاشداپ 

سپ ناناملـسم ، ياهنوخ  ظـفح  تسا و  یلاـعت  قح  رما  تعاـطا  نم  ضرغ  دـیناد ، یمن  امـش  هک  مناد  یم  اـهزیچ  نم  نکیل  و  دوبن ،
هنتف هعزانم و  گنج و  زا  تسد  دیـشاب ، دوخ  ياه  هناـخ  مزـالم  ار و  وا  رما  دـیئامن  داـیقنا  میلـست و  ادـخ ، ياـضق  هب  دیـشاب  یـضار 

«. 1  » دنبای تحار  يرادرکدب  ندرم  هب  مدرم  ای  دتفا ، تحارتسا  هب  دوخ  گرم  هب  يراکوکین  هکنآ  ات  دیرادرب 

دوخ باحـصا  زا  یـضعب  اب  ترـضح  نآ  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماـما  ترـضح  زا  دـیدحلا  یبا  نبا 
ترـضح نوچ  مدرم ، زا  ام  ناّبحم  نایعیـش و  دندیـشک  اه  هچ  ام ، ملظ  رب  ناشیا  قافّتا  شیرق و  متـس  زا  دیـسر  اـم  هب  اـه  هچ  تفگ :

سپ تماما ، تفالخ و  هب  قلخ  همه  زا  میرتراوازـس  ام  هک  ار  مدرم  دوب  هداد  ربخ  تفر  ایند  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر 
ام هب  زاب  هکنآ  ات  دـنداد ، تسد  هب  تسد  شیرق  و  دـندرب ، رد  هب  شندـعم  زا  ار  تفـالخ  و  اـم ، ّقح  بصغ  رب  دـندرک  قاـفّتا  شیرق 
رد ناشیا  اب  هتـسویپ  دندیـشک ، وا  يور  هب  ریـشمش  دنتـسکش و  ار  وا  دندرک  تعیب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  نوچ  سپ  تشگرب ،

مالّسلا هیلع  نسح  ماما  شرسپ  اب  سپ  دندرک ، دیهـش  ار  وا  ات  دیـشک  یم  تّقـشم  رازآ و  ناشیا  زا  و  دوب ، هبراحم  هلداجم و  شالت و 
رجنخ دنداتسیا و  وا  يور  رب  قارع  لها  و  دنهد ، نمشد  هب  ار  وا  هک  دنتـساوخ  دندرک ، رکم  ردغ و  وا  اب  تعیب  زا  دعب  دندرک ، تعیب 

دندینادرگ رطضم  ار  وا  و  دندرک ، نوریب  ناشیا  ياپ  زا  ار  نازینک  ياپ  لاخلخ  یّتح  دندرک ، تراغ  ار  شا  همیخ  دندز و  شیولهپ  رب 
رازه تسیب  سپ  دندوب ، كدـنا  رایـسب  وا  تیب  لها  و  درک ، ظفح  ار  دوخ  تیب  لها  دوخ و  ياهنوخ  درک و  حلـص  هیواعم  اب  هکنآ  ات 
زونه دندیـشک ، وا  يور  رب  ریـشمش  دـندوب  هدرک  تعیب  وا  اب  هک  اهنآ  و  دـندرک ، تعیب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  قارع  لها  زا  سک 

.دندرک دیهش  ار  وا  هک  دوب  ناشیا  ندرگ  رد  ترضح  نآ  ياهتعیب 

رود دوخ  ّقح  زا  و  دندینادرگ ، لیلذ  ار  ام  و  دندرک ، متس  تیب  لها  ام  اب  هتسویپ  نآ  زا  دعب 
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رب میدوبن  نمیا  و  دنتـشاد ، ناسرت  فئاخ و  ار  اـم  و  دـندرک ، اـم  نتـشک  رد  یعـس  و  دـنتخاس ، مورحم  دوخ  لاوما  زا  و  دـندینادرگ ،
غورد هب  و  دـنداد ، رارق  دوخ  راکنا  غورد و  عضوم  ار  ام  ناگدـننک  راکنا  نایوگغورد و  و  دوخ ، ناتـسود  ياهنوخ  دوخ و  ياهنوخ 
يارب زا  دندرک  عضو  ثیداحا  و  يراید ، يرهش و  ره  رد  دوخ  نامکاح  نایلاو و  نایضاق و  يوسب  دنتسج  بّرقت  ام  رب  ءارتفا  نتـسب و 
يارب میدوب ، هدرکن  ام  هک  دنداد  تبسن  ام  هب  دنچ  يراک  میدوب و  هتفگن  ام  هک  دنتـسب  ام  رب  غورد  ياهتیاور  و  ام ، ررـض  يارب  ناشیا 

، مالّسلا هیلع  نسح  ماما  ترضح  تافو  زا  دعب  دش  عقاو  هیواعم  نامز  رد  هعینش  راثآ  نیا  هدمع  و  دننادرگ ، ام  نمـشد  ار  مدرم  هکنآ 
لیم راهظا  ای  درک  یم  دای  ار  ام  ّتبحم  هک  ره  دندیرب ، اپ  تسد و  دنتشک و  دنتشاد ، نامگ  دندوب و  هک  رهـش  ره  رد  ام  نایعیـش  سپ 

.دندرک یم  بارخ  ار  شا  هناخ  دندرک و  یم  تراغ  ار  شلام  دندرب و  یم  نادنز  هب  ار  وا  دومن ، یم  ام  يوسب 

سپ دندرک ، دیهش  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  دایز  نب  هللا  دیبع  نامز  ات  دش  یم  دیدش  ام  نایعیـش  ام و  يالب  هتـسویپ 
دراو ناشیا  رب  اهتبوقع  ینامگ  تمهت و  ره  هب  دیناسر ، لتق  هب  ار  ناشیا  اهتـسایس  عاونا  هب  دش و  یلوتـسم  ناشیا  رب  جاّجح  وا  زا  دـعب 

زا ار  وا  دمآ  یم  رتشوخ  تسا  رفاک  ای  قیدـنز  ای  تسا  دـحلم  هک  دـنتفگ  یم  ار  یـسک  رگا  هک  دیـسر  يا  هبترم  هب  هکنآ  ات  تخاس ،
- دـندرک یم  دای  یکین  هب  ار  وا  هک  يدرم  هک  دـش  عیاش  نانچ  مدرم  نایم  رد  غورد  ثیداـحا  و  تسا ، یلع  هعیـش  هک  دـنیوگب  هکنآ 

دنا هتشاذگ  شیپ  هک  يروج  نایلاو  لیضفت  رد  درک  یم  تیاور  هبیجع  همیظع  ثیداحا  دوب - راکزیهرپ  وگتسار و  زین  عقاو  رد  دیاش 
درم نآ  دـندوب ، هدرک  ارتفا  لوسر  ترـضح  رب  ار  همه  دوبن ، عقاو  ثیداحا  نآ  زا  کی  چـیه  دـنا ، هدرم  شیپ  هک  تفالخ  نابـصاغ  و 

«. 1  » درک یم  لقن  مدرم  هب  یتسار  نامگ  هب  دوب  هدینش  مدرم  زا  رایسب  هکسب  زا  تسا  تسار  اهنیا  هک  درک  یم  نامگ 

، دندروخ یم  امرخ  دوب  هتسشن  دیلپ  دیزی  اب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  نافلاخم  قیرط  زا  بوشآ  رهش  نبا 
تقو رد  هدش  کیرـش  تردـپ  اب  ناطیـش  یئوگ ، یم  تسار  هک : دومرف  ترـضح  مراد ، یم  نمـشد  ار  وت  نم  نسح  ای  تفگ : دـیزی 

بآ تردام ، عامج 
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برح اب  ناطیش  و  هدیدرگ ، نمـشد  ببـس  نیا  هب  يا ، هدیـسر  مه  هب  گس  ود  بآ  زا  وت  تسا ، هدش  مض  تدیلپ  ردپ  بآ  اب  ناطیش 
نمشد ببس  نیا  هب  زین  وت  ردپ  دوب ، نم  ّدج  نمشد  نایفس  وبا  ببس  نیا  هب  درک ، یم  عامج  نایفس  وبا  ردام  اب  هک  یتقو  رد  دش  مض 

هک دیامرف  یم  نآرق  رد  یلاعت  قح  هچنانچ  تسا ، ناطیـش  کیرـش  ای  تسانز  دنزرف  هّتبلا  دراد  تیب  لها  ام  توادع  هک  ره  دوب ، نم 
«. 2 « » 1 « » ِدالْوَْألا ِلاْومَْألا َو  ِیف  ْمُهْکِراش  «َو 

يوـم تفگ : ترـضح  نآ  هب  ناورم  دوـب  هیواـعم  سلجم  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  اـضیا 
ار ام  ناهد  ام  نانز  و  دشاب ، یم  وبشوخ  مشاه  ینب  ام  ناهد  هک  تسا  نآ  شببس  دومرف : ترـضح  تسا ، هدش  دیفـس  دوز  وت  براش 

امـش ناهد  دنگ  زا  امـش  نانز  و  تسوبدب ، نوچ  هّیما  ینب  امـش  ناهد  و  دوش ؛ یم  دیفـس  ام  براش  يوم  ناشیا  سفن  زا  دنـسوب ، یم 
تفگ ناورم  سپ  دوش ، یم  دیفـس  دوز  امـش  راذع  ببـس  نیا  هب  دنراذگ ، یم  امـش  يور  يولهپ  رب  ار  دوخ  ناهد  دننک ، یم  زارتحا 

ام نادرم  هب  دنا و  هتشادرب  ام  نانز  زا  دومرف : ترضح  دیراد ، رایـسب  عامج  توهـش  هک  تسا  يدب  تلـصخ  مشاه  ینب  امـش  رد  هک :
یمشاه درم  رگم  دیآ  یمنرب  هّیما  ینب  نز  هدهع  زا  ببس  نیا  هب  دنا ، هتشاذگ  امش  نانز  رب  دنا و  هتـشادرب  امـش  نادرم  زا  و  دنا ، هداد 

«. 3»

هنیدـم هب  تفر و  جـح  هب  دوخ  تموکح  ماّیا  رد  هیواعم  نوچ  دـنا  هدرک  تیاور  یلاله  سیق  نب  میلـس  باتک  جاـجتحا و  باـتک  رد 
وا لابقتسا  هب  مک  مدرم  هک  دماین  شوخ  ار  وا  و  دیدن ، ار  شیرق  زا  یـسک  ناشیا  نایم  رد  درک  رظن  دنتفر ، وا  لابقتـسا  هب  مدرم  دمآ ،
هک دنرادن  یبوکرم  دنجاتحم و  ناشیرپ و  ناشیا  دنتفگ : دندماین ؟ نم  لابقتـسا  هب  ارچ  دـندش و  هچ  راصنا  تفگ : سپ  دـندوب ، هتفر 

؟ دش هچ  ناشیا  یشکبآ  ياهرتش  تفگ : هیواعم  دنوش ، راوس 

ترـضح تمدـخ  رد  هک  دـحا  ردـب و  زور  رد  دـندرک  یناف  ار  دوخ  نارتش  تفگ : دوب  راصنا  گرزب  زور  نآ  رد  هک  دعـس  نب  سیق 
یمن امش  دینادرگ و  بلاغ  ناشیا  ریشمش  هب  ار  مالـسا  ادخ  ات  دندرک  یم  گنج  وت  ردپ  وت و  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 

دعس نب  سیق  سپ  .دش  تکاس  هیواعم  دیتساوخ ،
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تفگ هیواعم  دش ، دنهاوخ  بلاغ  ام  رب  ناراکمتس  وا  زا  دعب  هک  تسا  هداد  ربخ  ار  ام  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تفگ :
ربص سپ  تفگ : هیواعم  مینک ، تاـقالم  ار  وا  اـت  مینک  ربص  هک  تسا  هدرک  رما  ار  اـم  تفگ : سیق  تسا ؟ هدرک  رما  هچ  ار  امـش  هک :

.دیئامن تاقالم  ار  وا  ات  دینک 

هیواعم ساّبع ، نب  هّللا  دـبع  زا  ریغ  هب  دنتـساخرب  وا  يارب  زا  همه  دـندوب  هتـسشن  شیرق  زا  یعمج  هک  دیـسر  يا  هقلح  هب  هیواعم  سپ 
میدرک نامثع  نوخ  بلط  ام  هک  شابم  هدرزآ  يراد ، لد  رد  نیّفـص  گنج  زا  هک  هنیک  رگم  نتـساخرب  زا  دشن  عنام  ار  وت  هک : تفگ 

: تفگ يدرکن ؟ وا  نوخ  بلط  ارچ  دش  هتشک  زین  رمع  تفگ : ساّبع  نبا  دش ، هتشک  متس  هب  نامثع  و 

نیمه تفگ : ساـّبع  نبا  دنتـشک ، ار  وا  ناناملـسم  تفگ : هیواـعم  تشک ؟ یک  ار  ناـمثع  تفگ : ساـّبع  نبا  تشک ، يرفاـک  ار  رمع 
.وت توکس  يارب  زا  تسا  سب  تّجح 

ار ام  تفگ : ساّبع  نبا  دنبب ، یلع  بقانم  زا  نابز  زین  وت  دندنبب ، یلع  بقانم  زا  نابز  مدرم  هک  میا  هتـشون  فارطا  هب  ام  تفگ : هیواعم 
: تفگ هیواعم  نآرق ، ینعم  نتفگ  زا  ار  ام  درک  یهاوخ  یهن  سپ  تفگ : ساـّبع  نبا  هن ، تفگ : نآرق ؟ ندـناوخ  زا  یئاـمرف  یم  یهن 
: تفگ ساّبع  نبا  نآ ، هب  لمع  تفگ : هیواعم  وا ؟ هب  ندرک  لمع  ای  نآرق  ندناوخ  تسا  رت  بجاو  کیمادک  تفگ : ساّبع  نبا  یلب ،

ریغ هب  ار  نآ  دـنک  لیوأت  هک  یـسک  زا  ار  نآرق  ینعم  نک  لاؤس  تفگ : میناد ؟ یمن  ار  نآ  ینعم  نآرق و  هب  مینک  لمع  هنوگچ  سپ 
.دنک یم  لیوأت  نآ  هب  وت  تیب  لها  وت و  هچنآ 

زا ار  ام  ینک  یم  یهن  ایآ  هیواعم ، يا  میـسرپب  نایفـس  وبا  لآ  زا  ار  نآ  ینعم  تسا ، هدـش  لزان  تیب  لها  رب  نآرق  تفگ : ساـّبع  نبا 
نایم رد  دیـسر  دـهاوخ  مه  هب  فالتخا  هنیآره  نآرق  ینعم  زا  دـننکن  لاؤس  تّما  رگا  سپ  نآرق ، مارح  لالح و  هب  مینک  لمع  هکنآ 
امـش نأش  رد  هک  ار  یتایآ  مدرم  يارب  زا  دینکم  تیاور  اّما  دینکب ، لیوأت  ار و  نآرق  دـیناوخب  تفگ : دـش ، دـنهاوخ  كاله  ناشیا و 

ادخ رون  دنناشنورف  دنهاوخ  یم  هک : دیامرف  یم  نآرق  رد  تفگ : ساّبع  نبا  دینکب ، تیاور  تسا  نیا  ریغ  هچ  ره  و  تسا ، هدش  لزان 
هب ساّبع  رـسپ  يا  تفگ : هیواعم  نارفاک ، دنهاوخن  دنچ  ره  ار  دوخ  رون  دنک  مامت  هکنآ  رگم  دنک  یم  ابا  ادخ  و  دوخ ، ياهنهد  هب  ار 

.نکم راکشآ  وگب و  ناهنپ  یئوگ  رگا  راد ، هاگن  ار  دوخ  نابز  شاب ، دوخ  لاح 

و ددنبب ، ار  وا  نابز  هک  داتسرف  ساّبع  نبا  يارب  مهرد  رازه  دص  تفر  هناخ  هب  نوچ  سپ 
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تیب لها  یلع و  بقانم  رد  دنک  تیاور  یثیدح  هک  یـسک  زا  دوش  یم  فرطرب  ام  ناما  هک  دننک  ادـن  وا  نایدانم  هک  هیواعم  درک  رما 
.دندوب رتشیب  رگید  ياهاج  زا  اجنآ  رد  نایعیش  هکنآ  ببس  هب  دش  رتدیدش  سک  همه  زا  هفوک  لها  هّیلب  تقو  نآ  رد  وا ،

هیلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  اب  یتّدم  تخانـش و  یم  ار  نایعیـش  نوعلم  نآ  نوچ  هرـصب ، هفوک و  رب  درک  یلاو  ار  انّزلا  دلو  دایز  سپ 
دیناسر و یم  لتق  هب  ار  ناشیا  درک ، یم  ادـیپ  یخولک  گنـس و  ره  ریز  زا  ار و  ترـضح  نآ  نایعیـش  درک  یم  صّحفت  دوب ، مالّـسلا 
درک و یم  روک  ار  ناشیا  ياه  هدید  دیشک ، یم  قلح  هب  امرخ  ناتخرد  رب  دیرب و  یم  ار  ناشیا  ياهاپ  تسد و  دیناسرت ، یم  ار  ناشیا 
هب ای  دش  هتـشک  رگم  يا  هعیـش  قارع  رد  دـنامن  درک ، نوریب  قارع  زا  ار  ناشیا  همه  هکنآ  ات  درک ، یم  راید  هراوآ  دـناریم و  ار  ناشیا 

.دش هراوآ  هدنار و  ای  سوبحم  ای  هدیشک  راد 

رظن دینکم ، لوبق  ار  وا  تیب  لها  یلع و  نایعیـش  زا  کی  چـیه  تداهـش  هک : اهرهـش  عیمج  رد  دوخ  يارما  لاّمع و  هب  هیواعم  تشون 
، ار نامثع  لئاضف  بقانم و  دننک  یم  تیاور  هک  اهنآ  دشاب و  هدوب  وا  تیب  لها  ناّبحم  وا و  ناّبحم  نامثع و  نایعیـش  زا  هک  ره  دـینک 
ای دنک  عضو  یثیدح  وا  بقانم  رد  هک  ره  و  دـیراد ، یمارگ  ار  ناشیا  دـیناشنب و  دوخ  کیدزن  دـینادرگ و  دوخ  بّرقم  ار  ناشیا  سپ 

برع زا  ناقفانم  سپ  منک ، شزاون  مهد و  تعلخ  ار  ناشیا  نم  ات  ار  وا  هلیبق  ار و  وا  ردپ  مان  ار و  وا  مان  نم  هب  دیـسیونب  دـنک  تیاور 
یم ناشیا  يارب  میظع  ياهـششخب  اه و  هزیاج  اهتعلخ و  وا  نامثع ، تلیـضف  رد  دندرک  عضو  رایـسب  ثیداحا  دـندرک ، نینچ  یلاوم  و 
یم عضو  ثیداـحا  و  اـیند ، راـبتعا  لاوما و  رد  مدرم  دـندرک  یم  تبغر  و  يرهـش ، ره  رد  ثیداـحا  نیا  زا  دـش  رایـسب  سپ  داتـسرف ،

بّرقم ار  وا  دنتشون و  یم  ار  شمان  درک ، یم  تیاور  یتلیضف  یتبقنم و  نامثع  ّقح  رد  اهرهـش  زا  يرهـش  زا  دمآ  یم  هک  ره  دندرک ،
.دنداد یم  وا  هب  كالما  عیاطق و  دندیشخب و  یم  وا  هب  اه  هزیاج  دندرک ، یم 

رد سپ  دیدرگ ، رشتنم  اهرهـش  همه  رد  دش ، رایـسب  نامثع  باب  رد  ثیدح  هک  دوخ  لاّمع  هب  تشون  سپ  دندوب ، لاح  نیا  رب  یتّدم 
یم رتداش  ار  ام  اـم و  يوسب  تسا  ّبحا  نیا  هک  هیواـعم  تلیـضف  رد  دـننک  عضو  ثیداـحا  هکنآ  رب  دـینک  بیغرت  ار  مدرم  تقو  نیا 

رد هک  نوعلم  نآ  يارما  سپ  دنکش ، یم  رتشیب  ار  ناشیا  تّجح  دیآ و  یم  رتراوشد  دّمحم  تیب  لها  رب  دنادرگ ،
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يرهـش یهد و  ره  رد  هیواعم ، لئاضف  رد  ثیداحا  عضو  رد  دندرک  عورـش  مدرم  و  دندناوخ ، مدرم  رب  ار  وا  ياه  همان  دـندوب  اهرهش 
یم ناشیا  میلعت  ار  نآرق  هچنانچ  دـننک  لافطا  میلعت  ناـشیا  هک  دـنداد  یم  ناراد  بتکم  هب  ار و  هعوضوم  ثیداـحا  نیا  دنتـشون  یم 

نوعلم دایز  سپ  دندنام ، یتّدم  تلاح  نآ  رب  و  دنک ، اج  همه  لد  رد  ناشیا  ّتبحم  هکنآ  ات  دنزومایب  ار  دوخ  نارتخد  نانز و  دـننک ،
.شکب دـشاب  وا  يأر  یلع و  نید  رب  هک  ره  تشون : وا  هب  هیواـعم  دـنیوا ، يأر  یلع و  نید  رب  نییمرـضح  هلیبـق  هک  هیواـعم  هب  تشون 

لها یلع و  وا  هک  دوش  مئاق  وا  رب  هنّیب  هک  ره  دـینک  صّحفت  تشون : اهرهـش  عیمج  هب  هیواعم  درک ، اهتـسایس  تشک و  ار  ناـشیا  سپ 
: ناشیا هب  تشون  رگید  همان  سپ  .دینک  وحم  اطع  ناوید  زا  ار  وا  مان  دراد ، یم  تسود  ار  وا  تیب 

گنـس و ره  ریز  رد  یناـمگ  تمهت و  ههبـش و  ره  هب  دوـشن ، تباـث  دـنچ  ره  ار  وا  دیـشکب  یلع ، ّتبحم  هـب  دـنزاس  مـهّتم  ار  هـک  ره 
هب تبـسن  ار  یـسک  رگا  و  دنتـشک ، یم  یتمهت  ای  هملک  هب  ار  سک  ره  هک  دش  نانچ  سپ  .دیناسر  لتق  هب  دیبایب  ار  ناشیا  هک  یخولک 
رب دوبن  نمیا  دنداد  یم  عّیـشت  هب  تبـسن  ار  یـسک  رگا  دندش ، یمن  وا  ضّرعتم  دنتـشاد و  یم  یمارگ  ار  وا  دـنداد  یم  هقدـنز  رفک و 

يرگید هب  يّرـس  هک  تساوخ  یم  نایعیـش  زا  یکی  رگا  هکنآ  یّتح  هفوک ، هرـصب و  رد  اـصوصخ  اهرهـش  زا  رهـش  ره  رد  دوخ  ناـج 
ار نخـس  نآ  زاب  درک ، یم  رذـح  وا  مالغ  مداخ و  زا  تفگ ، یم  وا  شوگ  رد  وا و  هناخ  هب  تفر  یم  دوب  وا  دامتعا  ّلحم  هک  دـیوگب 

.دنکن اشفا  دنک و  نامتک  هک  تفرگ  یم  وا  زا  مکحم  ياهنامیپ  و  داد ، یم  ار  وا  هظّلغم  ياهمسق  هکنآ  زا  دعب  رگم  تفگ  یمن  وا  هب 

اهنآ رب  لافطا  دش و  رـشتنم  مدرم  نایم  رد  هعوضوم  ثیداحا  دندش و  رایـسب  روج  نانواعم  هکنآ  ات  دش  یم  رتدیدش  رما  زور  هب  زور 
هب ار  دوخ  دندرک ، یم  عرو  عوشخ و  راهظا  رکم  ایر و  يور  زا  هک  دندوب  نآرق  نایراق  باب  نیا  رد  مدرم  نیرتدب  دندرک ، امن  وشن و 
دزن دوخ  بّرقت  ببـس  ار  اهنآ  دنتـسب ، یم  غورد  ثیداحا  روج  نایلاو  دمآ  شوخ  ایند و  عمط  يارب  زا  دـندومن ، یم  راکزیهرپ  مدرم 
ببس هب  مدرم  .دنتفای  یم  ناشیا  زا  عیاطق  لزانم و  لاوما و  دندش ، یم  ناشیا  بّرقم  هلیـسو  نیا  هب  دندینادرگ ، یم  نایلاو  نایـضاق و 

یم در  هک  یـسک  دنتـسناد ، یم  قح  دندرک و  یم  تیاور  دندینـش و  یم  ناشیا  زا  ار  ثیداحا  نیا  دنتـشاد ، ناشیا  هب  هک  یّنظ  نسح 
تسد هب  ثیداحا  نیا  دندرک ، یم  ینمشد  وا  اب  دومن  یم  اهنیا  رد  یّکش  راهظا  ای  ار  اهنیا  درک 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 469 

http://www.ghaemiyeh.com


455 ص :

لوبق ار  ثیداحا  نیا  ینادان  هب  سپ  دندنبب ، لوسر  ادخ و  رب  ارتفا  هک  دنتساوخ  یمن  دندوب و  نّیدتم  دّبعتم و  هک  داتفا  رگید  یتعامج 
هک یـسک  دندرک ، یمن  تیاور  هنیآره  تسا  لطاب  عوضوم و  اهنیا  هک  دنتـسناد  یم  رگا  تسا ، ّقح  اهنیا  هک  دندرک  نامگ  دندرک و 

ناشیا دزن  تسا  لطاب  هچنآ  و  تسا ، لطاب  ناشیا  دزن  تسا  قح  هچنآ  نامز  نیا  رد  سپ  دنتشاد ، یمن  نمشد  تشادن  اهنآ  هب  داقتعا 
.تسا تسار  ناشیا  دزن  غورد  و  تسا ، غورد 

ناسرت دوخ  رب  هکنآ  رگم  ادخ  ناتسود  زا  یتسود  دنامن  دش ، رت  تخس  هنتف  الب و  دش ، دیهش  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  نوچ 
اب دومن  جح  هدارا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  لاس  ود  هب  نوعلم  هیواعم  گرم  زا  شیپ  سپ  هدش ، هدنار  ای  هدش  هتـشک  ای  دوب 
ار ناشیا  یلاوم  هعیش و  درک و  عمج  ار  مشاه  ینب  نادرم  نانز و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  و  ساّبع ، نب  هّللا  دبع  رفعج و  نب  هّللا  دبع 
ترـضح و نآ  دنتخانـش  یم  هک  اهنآ  زا  دوب  اهرهـش  رد  هک  ره  دوب و  هدرکن  جـح  هک  ره  دوب و  هدرک  جـح  ناشیا  زا  هک  ره  دـیبلط ،

راصنا نیعبات و  زا  و  ناشیا ، نادنزرف  ار و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  باحصا  زا  يدحا  تشاذگن  ار ، وا  تیب  لها 
رازه زا  شیب  ینم  رد  هکنآ  ات  دومن ، جـح  فیلکت  ار  همه  ار و  ناشیا  درک  عمج  هکنآ  رگم  تدابع  حالـص و  هب  دـندوب  فورعم  هک 

.دندوب هباحص  نادنزرف  ناعبات و  زا  تعامج  نآ  رثکا  دوب ، دوخ  هدرپارس  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  و  دندش ، عمج  رفن 

نیا دومرف : سپ  دروآ ، اجب  یهلا  يانث  دمح و  دناوخ ، يا  هبطخ  تساخرب و  ترضح  دندش ، عمج  ترضح  نآ  همیخ  رد  همه  نوچ 
يزیچ مهاوخ  یم  نم  دیسر ، امـش  هب  ربخ  دیدوب و  رـضاح  دیدید و  دیتسناد و  هچنآ  امـش  ام و  اب  درک  هیواعم - ینعی  یغاط - نوعلم 
نامتک ارم و  نخـس  دیونـشب  دیئامن ، بیذکت  ارم  میوگ  غورد  رگا  دینک و  قیدـصت  ارم  میوگ  تسار  رگا  امـش ، زا  منک  لاؤس  دـنچ 

دینک توعد  ار  وا  دیشاب  هتشاد  وا  رب  دامتعا  دیشاب و  نمیا  هک  ره  زا  دوخ ، ياه  هلیبق  اهرهش و  يوسب  دیدرگرب  سپ  ارم  راتفگ  دینک 
ار دوخ  رون  تسا  هدـننک  مامت  ادـخ  دوش ، فرطرب  ددرگ و  سردـنم  قح  نید  نیا  هک  مسرت  یم  نم  هک  اریز  دـیتسناد ، هچنآ  يوسب 

.نارفاک دنهاوخن  دنچ  ره 

هکنآ رگم  دوب  هدش  لزان  تیب  لها  نأش  رد  هک  ار  نآرق  زا  يا  هیآ  بانج  نآ  تشاذگن  سپ 
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رگم تیب  لها  ردام و  ردپ و  ّقح  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  دشاب  هدومرف  هک  يزیچ  هن  و  درک ، ریسفت  دناوخ و  ناشیا  رب 
رـضاح میدینـش و  ام  تسا  نینچ  دـنتفگ : یم  هباحـص  دومرف ، یم  هک  اهنآ  زا  کی  ره  و  ناـشیا ، يارب  درک  تیاور  باـنج  نآ  هکنآ 

تـشاذگن ار  زیچ  چیه  میتشاد ، ناشیا  لوق  رب  دامتعا  دندرک و  تیاور  ام  هب  هک  اهنآ  زا  میدینـش  ام  یلب  دـنتفگ : یم  ناعبات  و  میدوب ،
هک مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف : رخآ  رد  دـینادرگ ، رهاظ  ناشیا  رب  ار  اهتّجح  عیمج  درک و  نایب  ناشیا  يارب  هکنآ  رگم 

و دمآ ، دورف  ربنم  زا  ترـضح  سپ  .دیـشاب  هتـشاد  وا  رب  دامتعا  هک  ره  هب  دـینک  لقن  متفگ  هچنآ  دوخ ، ياهرهـش  هب  دـیدرگرب  نوچ 
«. 1  » دندش قّرفتم  مدرم 

داتسرف زاجح  هب  ار  هاطرا  نب  ریشب  دیدرگ ، رقتسم  هیواعم  هب  تفالخ  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  یسوط و  خیش  دیفم و  خیش 
وا ریغص  لفط  ود  تفاین ، درک  بلط  ار  وا  نوچ  دوب ، ساّبع  رسپ  هللا  دیبع  هّکم  یلاو  تقو  نآ  رد  مالّسلا ، هیلع  یلع  نایعیـش  بلط  هب 

کیدزن دیسر ، ناشیا  ردام  هب  ربخ  نوچ  .دیرب  رـس  ار  هانگ  یب  لفط  ود  نآ  و  دندوب ، لامج  نسح و  تیاغ  رد  هک  دروآ  تسد  هب  ار 
ار ریشب  نوعلم  نآ  سلجم  رد  تفر ، هیواعم  دزن  هب  هّللا  دیبع  نوچ  .دومن  ءاشنا  ناشیا  تبیـصم  رد  يا  هیثرم  دنک ، یهت  بلاق  هک  دوب 

: تفگ وا  هب  هیواعم  درک ، تاقالم 

: تفگ هّللا  دیبع  درک ؟ دـهاوخ  هچ  مناشیا  هدنـشک  نم  یلب  تفگ : ریـشب  تسوت ، رـسپ  ود  هدنـشک  نیا  ار ؟ ریپ  درم  نیا  یـسانش  یم 
يا وت  رب  داب  فا  تفگ : درک  عنم  هیواعم  دهدب ، ار  دوخ  ریشمش  تساوخ  ریگب ، ارم  ریشمش  تفگ : ریشب  متشاد ، یم  يریشمش  شاک 
ینب رگج  یناد  یمن  اـیوگ  يا ، هتـشک  ار  وا  دـنزرف  ود  هک  یـسک  تسد  هب  یهد  یم  ار  دوخ  ریـشمش  هک  یقمحا  رایـسب  هچ  ریپ  درم 

دنگوس ادخ  هب  تفگ : هللا  دیبع  ارم ، نآ  زا  دعب  تشک و  یم  ار  وت  لّوا  يداد  یم  وا  هب  ار  ریـشمش  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  ار ، مشاه 
«. 2  » ار ریشب  دعب  متشک و  یم  ار  وت  لّوا 

: دومرف داتسرف  يا  هیحان  هب  يرکشل  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  یـشک  خیش 
رد دید  دیهاوخ  ار  يدرم  دـیورب  بناج  نآ  زا  نوچ  پچ ، بناج  هب  دـینک  لیم  سپ  درک ، دـیهاوخ  مگ  ار  هار  بش  تعاس  نالف  رد 

ار هار  دوخ ، نادنفسوگ  نایم 
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امش تشک و  دهاوخ  امش  يارب  زا  يدنفسوگ  منک ، یمن  تلالد  هار  هب  ار  امش  نم  دیروخن  ارم  ماعط  ات  تفگ : دهاوخ  دیسرپب ، وا  زا 
رد نم  هک  دینک  مالعا  ار  وا  دیناسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  سپ  درک ، دهاوخ  تلالد  هار  هب  ار  امـش  نآ  زا  دعب  درک ، دهاوخ  تفایـض  ار 

.ما هدش  رهاظ  هنیدم 

، دـندید ار  یعازخ  قمح  نب  ورمع  دـنتفر  پچ  بناج  هب  نوچ  دـش ، عقاو  دوب  هدومرف  ترـضح  نآ  هچنآ  دـندش ، هناور  ناشیا  نوچ 
وا هب  ار  ترضح  مالـس  هک  دندرک  شومارف  درک  تلالد  هار  هب  ار  ناشیا  نوچ  دوب ، هدومرف  ترـضح  هچنانچ  درک  تفایـض  ار  ناشیا 

و دش ، ناملسم  دمآ  ترضح  تمدخ  هب  سپ  یلب ، دنتفگ : تسا ؟ هدش  رهاظ  هنیدم  رد  يربمغیپ  ایآ  هک : دیسرپ  ناشیا  زا  وا  دنناسرب ،
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ  دوخ ، ياج  هب  ورب  تفگ : وا  هب  ترـضح  دنام  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  هک  یتّدم  زا  دـعب 

.ورب وا  تمدخ  هب  دوش  یلاو 

یم ترضح  نآ  تمدخ  رد  هفوک و  هب  دمآ  سپ  تفر ، هفوک  هب  نینمؤملا  ریما  هک  یتقو  ات  دوب  و  تشگرب ، دوخ  لزنم  هب  ورمع  سپ 
دزا هلیبق  نایم  رد  شورفب و  ار  دوخ  هناخ  دومرف : ترـضح  یلب ، تفگ : يراد ؟ هناخ  اـیآ  هک : دیـسرپ  وا  زا  ترـضح  نآ  يزور  دوب ،

وت درک ، دنهاوخ  وت  تیامح  دزا  هلیبق  درک و  دنهاوخ  بلط  ار  وت  نم  زا  دعب  روج  نایلاو  مورب  امـش  نایم  زا  نم  نوچ  هک  ریگب ، هناخ 
وا دزن  دیـسر ، یهاوخ  يریگ  نیمز  درم  هب  هار  رد  و  لصوم ، يوسب  تفر  یهاوخ  نوریب  هفوک  زا  هکنآ  ات  داد  دـنهاوخن  ناـشیا  هب  ار 
وا وگب و  وا  هب  ار  دوخ  لاح  درک ، دهاوخ  لاؤس  وت  لاح  زا  داد و  دـهاوخ  بآ  وت  هب  وا  دـیبلط ، یهاوخ  بآ  وا  زا  تسـشن و  یهاوخ 

، دـینادرگ دـهاوخرب  وا  هب  ار  وا  ياهاپ  یلاعت  قح  هک  لامب  وا  ياهنار  رب  تسد  دـش ، دـهاوخ  ناملـسم  مالـسا ، يوسب  نک  توعد  ار 
.دمآ دهاوخ  وت  اب  دش و  دهاوخ  وت  قیفر 

دهاوخ لاؤس  وت  لاح  زا  زاب  داد ، دهاوخ  بآ  ار  وت  دـیبلط ، یهاوخ  بآ  وا  زا  دیـسر ، یهاوخ  يروک  هب  يورب ، هار  رگید  هراپ  نوچ 
هدید نم  زاجعا  هب  هک  شکب  وا  ياه  هدید  رب  تسد  دوش ، ناملـسم  نوچ  .نکب  مالـسا  فیلکت  ار  وا  وگب و  وا  هب  ار  دوخ  لاح  درک ،

هک دمآ  دنهاوخ  وت  یپ  زا  ناراوس  سپ  .درک  دنهاوخ  نفد  ار  وت  قیفر  ود  نیا  دـش ، دـهاوخ  وت  قیفر  زین  وا  دوش ، یم  نشور  وا  ياه 
يوسب ورب  يآ  دورف  بسا  زا  ینک  هدهاشم  ار  ناشیا  نوچ  عضوم ، نالف  رد  دیـسر  دنهاوخ  وت  هب  لصوم  هعلق  کیدزن  دنریگب ، ار  وت 

یکیدزن نآ  رد  هک  يراغ 
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.سنا نج و  ناقساف  وت  نوخ  رد  دش  دنهاوخ  کیرش  هک  یتسرد  هب  تسه ،

لـصوم يوسب  هفوک  زا  وا  دننک ، دیهـش  هک  ار  وا  دندرک  بلط  هیواعم  نایلاو  دـش ، دیهـش  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ 
رظن دیور و  الاب  تفگ : دوخ  قیفر  ود  نآ  هب  دندیسر  لصوم  هعلق  کیدزن  هب  نوچ  دش ، عقاو  همه  دوب  هدومرف  ترـضح  هچنآ  تفر ،

لخاد دمآ  دورف  بسا  زا  سپ  دنیآ ، یم  هک  مینیب  یم  ناراوس  زا  یعمج  دـنتفگ : دـیهد ، ربخ  ارم  دـینیبب  هچنآ  هفوک  بناج  هب  دـینک 
نیا دنتفگ : دندید ، ار  وا  بسا  دندمآ  ناراوس  دـیزگ ، ار  وا  دـمآ  یهایـس  یعفا  دـش ، راغ  لخاد  نوچ  .درک  اهر  ار  بسا  دـش و  راغ 
سپ دـش ، یم  ادـج  دنتـشاذگ  یم  تسد  هک  وا  زا  يوـضع  ره  هب  دـنتفای ، راـغ  رد  ار  وا  دـندمآ ، رد  وا  يوجتـسج  رد  تسوا ، بسا 

وا رـس  دندرک  هزین  رب  هک  ار  يرـس  لّوا  دندرک ، هزین  رب  ار  شرـس  هک  درک  مکح  دندرب ، نوعلم  هیواعم  دزن  هب  دـندرک  ادـج  ار  شرس 
«. 1  » دوب

يدرم ام  رادرس  ناسارخ ، فرط  هب  مدوب  هتفر  گنج  هب  هیواعم  نامز  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  يرصب  نسح  زا  یسوط  خیش 
مالـسا رد  ساّنلا  اهّیا  تفگ : انث  دـمح و  زا  دـعب  دـمآرب ، ربنم  رب  دـش  غراف  نوچ  میدرک ، ادا  وا  اب  ار  رهظ  زامن  يزور  دوب ، ناعبات  زا 

نینچ لاح  ات  هتفر  ایند  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  يزور  زا  هک  هدش  عقاو  یتعدـب  هداد ، ور  یمیظع  هثداح 
رگا هدیناسر ، لتق  هب  ریـصقت  یب  هیواعم  دـندوب  نید  ناگرزب  زا  هک  ار  وا  باحـصا  يدـع و  نب  رجح  هک  مدینـش  هدـشن ، یعینـش  رما 

ادخ زا  درک  دهاوخن  تعدب  نیا  راکنا  یـسک  رگا  و  منک ، تناعا  نم  ات  دنوش  هّجوتم  دنیآ  یم  رد  هب  تعدب  نیا  رییغت  رد  ناناملـسم 
هکنآ زا  شیپ  هدش ، باجتـسم  وا  ياعد  تفر ، هناخ  هب  دمآ و  دورف  ربنم  زا  نوچ  .دـنک  حور  ضبق  يدوز  نیا  رد  ارم  منک  یم  لاؤس 

«. 2  » دش لصاو  یهلا  تمحر  هب  دش و  دنلب  وا  هناخ  زا  نویش  يادص  دیآ  نوریب  رگید  زامن  هب 

اب دـمآ و  جـح  هب  لاس  نآ  رد  درک ، دیهـش  ار  شباحـصا  يدـع و  نب  رجح  هیواعم  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  جاجتحا  باـتک  رد 
نایعیش ریاس  وا و  باحـصا  يدع و  نب  رجح  اب  هک  يدینـش  هّللا  دبع  وبا  يا  تفگ : درک  تاقالم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 

ترضح مدرک ؟ هچ  وت  ردپ 
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نیا دومرف : دیدنخ  ترضح  مدرک ، نفد  مدرک و  ناشیا  رب  زامن  مدرک و  نفک  ار و  ناشیا  متشک  تفگ : ناشیا ؟ هب  يدرک  هچ  دومرف :
وت نایعیـش  میبایب و  تلود  ام  هک  یتقو  نکیل  و  تفرگ ، دنهاوخ  وت  زا  ار  دوخ  نوخ  تمایق ، زور  رد  دوب  دـنهاوخ  وت  مصخ  تعامج 

تیب و لها  ام  باب  رد  یلع و  باب  رد  یئوگ  یم  هچنآ  مدینـش  درک ، میهاوخن  ناشیا  رب  زامن  درک و  میهاوخن  نفک  میروآ  لتق  هب  ار 
رد اـی  تسه  وت  رد  اـهبیع  نآ  هک  هدـب  فاـصنا  دوخ  نک و  دوخ  سفن  هب  عوـجر  سپ  یهد ، یم  مشاـه  ینب  هب  تبـسن  هک  یئاـهبیع 
هب ام  ّقح  رد  ار  صاع  نب  ورمع  ریبدـت  و  نکم ، توادـع  ام  اب  و  ورم ، رد  هب  دوخ  هزادـنا  زا  روآ و  رظن  هب  ار  دوخ  ياهیدـب  و  ناشیا ،

«. 1  » دید یهاوخ  ار  دوخ  لامعا  لابو  يدوزب  هک  روایم  لمع 

تسا مولظم  ماما  نآ  تداهش  تّیفیک  نایب  رد  مشش  لصف 

رد یضعب  دنا ، هتفگ  هام  نآ  متفه  رد  یضعب  دش ، عقاو  رفص  هام  رخآ  رد  ترضح  نآ  تداهش  هک  تسا  نآ  هّیماما  ءاملع  نایم  رهشا 
یـضعب دوب ، هدیـسر  لاس  تفه  لهچ و  هب  تقو  نآ  رد  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  و  ترجه ؛ مهن  لـهچ و  لاـس  زا  متـشه  تسیب و 

هک تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  ینیلک  هچنانچ  تسا ، رهشا  لّوا  دنا ، هتفگ  هن  لهچ و 
ترضح زا  دعب  ترجه ، مهاجنپ  لاس  رد  دوب  لاس  تفه  لهچ و  وا  فیرش  رمع  تفر ، ایند  زا  نوچ  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح 

«. 1  » درک یناگدنز  لاس  لهچ  تلاسر 

لهچ و ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  هک  دـنا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  زا  یناهفـصا  جرفلا  وبأ  دـیدحلا و  یبا  نبا 
«. 2  » دوب لاس  شش  لهچ و  هک  دنا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  رگید  دنس  هب  .دوب  لاس  تشه 

ترجه مهاجنپ  لاس  رد  هک : دنا  هتفگ  یـضعب  دـنا ، هدرک  فالخ  ترـضح ، نآ  تافو  تقو  رد  هک : تسا  هتفگ  باعیتسا  باتک  رد 
هن لهچ و  یـضعب  و  دنا ، هتفگ  لاس  جنپ  لهچ و  ار  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  و  دـنا ؛ هتفگ  زین  ترجه  مکی  هاجنپ و  یـضعب  و  دوب ،

عیبر رهـش  مجنپ  رد  ترـضح  نآ  تداهـش  هک : تسا  هتفگ  دوخ  باتک  رد  هحلط  نبا  «. 3  » دـنا هتفگ  زور  هدزون  هام و  راهچ  لاـس و 
.دوب ترجه  زا  هن  لهچ و  لاس  لّوالا 
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نآ فیرـش  رمع  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  ترـضح  قداص و  رفعج  ماما  ترـضح  زا  هّمغلا  فشک  رد 
هلـصاف لمح  تّدم  ردق  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شردارب  ترـضح و  نآ  نایم  دوب ، لاس  تفه  لهچ و  تافو  تقو  رد  ترـضح 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دوخ  ّدج  اب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  دوب ، هام  شـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لمح  دوب ،
ریما ترـضح  تافو  زا  دعب  دنام ، لاس  هس  یـس و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  اب  ترـضح  نآ  زا  دعب  دنام ، لاس  تفه  مّلس 

«. 1  » درک یناگدنز  لاس  هد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

يا دومرف : دوخ  تیب  لها  اب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  بوشآ  رهش  نبا 
رهز ار  وت  هک  دنتفگ : دش ، دیهش  رهز  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هچنانچ  دش  مهاوخ  دیهـش  رهز  هب  نم  هورگ !

نوریب ار  وا  هنوگچ  دومرف : ترـضح  نک ، نوریب  دوخ  کلم  زا  ار  هنوعلم  نآ  هک : دنتفگ  نم ، نز  ای  نم  زینک  ای  دومرف : داد ؟ دهاوخ 
، تشک دـهاوخن  ارم  یـسک  وا  ریغ  منک  نوریب  ار  وا  رگا  تسین ، هراچ  نآ  زا  دوب و  دـهاوخ  وا  تسد  هب  نم  گرم  هکنآ  لاح  منک و 

دیسرپ وا  زا  ترضح  يزور  سپ  ترـضح ، نآ  نز  دزن  هب  داتـسرف  يرهز  هیواعم  ینامز ، كدنا  زا  دعب  سپ  .تسا  هدش  رّدقم  نینچ 
.داد ترـضح  نآ  هب  هدرک  ریـش  لخاد  دوب  هداتـسرف  هیواعم  هک  يرهز  نآ  .یلب  تفگ : میماشایب ؟ هک  يراد  ریـش  زا  یتبرـش  اـیآ  هک :

دنگوس ادخ  هب  دشکب ، ار  وت  ادخ  یتشک  ارم  ادـخ  نمـشد  يا  دومرف : تفای ، دوخ  ندـب  رد  رهز  رثا  تعاس  نامه  دومن ، لوانت  نوچ 
«. 2  » دید یهاوخن  يریخ  زگره  لوسر  ادخ و  نمشد  نوعلم  قساف  نآ  زا  و  تفای ، یهاوخن  ارم  ضوع  هک 

هیلع نینمؤملا  ریما  نوخ  رد  دش  کیرش  سیق  نب  ثعشا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  ینیلک 
هیلع نیسح  ماما  ترضح  نوخ  رد  دش  کیرش  دّمحم  وا  رسپ  ار ، مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  داد  رهز  هدعج  وا  رتخد  و  مالّسلا ،

«. 3  » مالّسلا

: تفگ یم  دوخ  تیب  لها  هب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  يدنوار  بطق 
هک دنتفگ : مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دننام  دش  مهاوخ  دیهش  رهز  هب  نم 
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دهاوخ رما  داتـسرف و  دهاوخ  رهز  وا  يارب  زا  ناهنپ  هیواعم  سیق ، نب  ثعـشا  رتخد  هدـعج  نم  نز  دومرف : ار ؟ راک  نیا  درک  دـهاوخ 
منک نوریب  هناخ  زا  ار  وا  هنوگچ  دومرف : نادرگ ، رود  دوخ  زا  نک و  نوریب  دوخ  هناخ  زا  ار  وا  دنتفگ : دناروخب ، نم  هب  هک  ار  وا  درک 
سپ .دوب  دهاوخ  يرذع  مدرم  دزن  ار  وا  و  تشک ، دهاوخن  ارم  وا  ریغ  هب  منک  نوریب  ار  وا  رگا  تسا ، هدـشن  عقاو  يراک  وا  زا  زونه  و 

وت هب  مهرد  رازه  دـص  نم  یناروخب ، نسح  ماما  هب  ار  نیا  رگا  تفگ : داتـسرف  وا  يارب  یلتاق  رهز  اب  يرایـسب  لام  هیواـعم  یتّدـم ، زا 
.مروآ یم  رد  هب  دیزی  دوخ  رسپ  هلابح  هب  ار  وت  مهد و  یم 

يارب زا  يریش  تبرش  هنوعلم  نآ  دوب ، هنشت  رایـسب  ترـضح  نآ  راطفا  تقو  رد  دوب ، یمرگ  رایـسب  زور  دوب ، هزور  مولظم  نآ  يزور 
ار وت  ادخ  ارم  یتشک  ادخ  نمشد  يا  تفگ : دیماشایب ، ترضح  نوچ  .دوب  هدرک  لخاد  ریـش  نآ  رد  ار  رهز  نآ  دروآ ، ترـضح  نآ 

بّذعم دوخ  باذع  هب  ار  وا  ار و  وت  ادخ  هداد ، بیرف  ار  وت  نوعلم  نآ  تفای ، یهاوخن  نم  زا  دعب  یفلخ  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دـشکب ،
، دیدرگ قحلم  دوخ  رادـقم  یلاع  ردـپ  راوگرزب و  ّدـج  هب  نآ  زا  دـعب  دـنام ، ملا  درد و  رد  ترـضح  نآ  زور  ود  سپ  .درک  دـهاوخ 

«. 1  » درکن دوخ  ياه  هدعو  هب  افو  هنوعلم  نآ  يارب  زا  هیواعم 

«. 2  » درک دهاوخن  افو  دیزی  اب  دنکن  افو  نسح  اب  هک  یسک  تفگ : درکن ، جیوزت  دیزی  هب  ار  وا  داد و  وا  هب  ار  لام  رگید : تیاور  هب 

نآ نازینک  زا  يزینک  اب  داد  رهز  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  ثعشا ، رتخد  هدعج  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  ینیلک 
«. 3  » درک هراپ  هراپ  ار  شکرابم  رگج  ات  دنام  ترضح  نآ  مکش  رد  و  تفای ، افش  درک  یق  ار  رهز  زینک  نآ  ترضح ،

هّللا لوـسر  نب  اـی  تفگ : تفر  مالّـسلا  هیلع  نـسح  ماـما  ترـضح  تمدـخ  هـب  يدرم  هـک  تـسا  هدرک  تـیاور  جاـجتحا  باـتک  رد 
ار تفالخ  هک  نآ  ببـس  هب  تفگ : ارچ ؟ دومرف : ترـضح  يدینادرگ ، هّیما  ینب  نامالغ  ار  نایعیـش  ام  يدرک و  لیلذ  ار  ام  ياهندرگ 

: دومرف ترضح  یتشاذگ ، هیواعم  هب 
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نکیل و  دنک ، مکح  وا  نم و  نایم  ادخ  ات  مدرک  یم  گنج  وا  اب  زور  بش و  متفای  یم  يروای  رگا  متفاین ، يروای  هک  دنگوس  ادخ  هب 
رب تسین ، یئافو  ار  ناشیا  نامیپ  دـهع و  دـنیآ ، یمن  نم  راک  هب  ناشیا  هک  متـسناد  ار و  ناشیا  مدرک  ناحتما  ار و  هفوک  لها  متخانش 

.تسا هّیما  ینب  اب  ناشلد  و  تسا ، نم  اب  ناشنابز  تسین ، يدامتعا  ناشیا  رادرک  راتفگ و 

: تفگ يوار  دـش ، نوخ  زا  ّولمم  تشط  دـیبلط و  یتـشط  تخیر ، شکراـبم  قلح  زا  نوخ  هاـگان  هک  تفگ  یم  نخـس  ترـضح  نآ 
: دومرف ترضح  تسیچ ؟ نیا  هّللا  لوسر  نب  ای  متفگ :

: متفگ هداتفا ، تشط  رد  هک  تسا  نم  رگج  ياه  هراپ  و  هدیسر ، نم  رگج  هب  رهز  نآ  دنا ، هداد  نم  دروخ  هب  داتسرف و  يرهز  هیواعم 
هیواعم تسین ، اود  لباق  هبترم  نیا  و  تسا ، مّیـس  هبترم  نیا  دوب ، هداد  رهز  ارم  رگید  هبترم  ود  دومرف : ترـضح  ینک ؟ یمن  اوادم  ایآ 

رب مینک  تناعا  هک  تسین  اور  ام  نید  رد  هک  تشون  وا  هب  مور  هاـشداپ  دتـسرفب ، وا  يارب  هدنـشک  رهز  هک  مور  هاـشداپ  هب  دوب  هتـشون 
رد هک  تسا  يدرم  نآ  رسپ  مشکب  رهز  نیا  هب  مهاوخ  یم  هک  ار  يدرم  نآ  تشون : وا  هب  هیواعم  دنکن ، لاتق  ام  اب  هک  یـسک  نتـشک 
وا هب  ار  رهز  نیا  مهاوخ  یم  نم  دـنک ، یم  بلط  ار  شردـپ  یهاشداپ  هدرک  جورخ  وا  هدرک ، يربمغیپ  ياوعد  هدیـسر و  مه  هب  هّکم 

نیا ضوع  هب  هداتـسرف ، وا  يارب  ار  رهز  نیا  و  داتـسرف ، وا  يارب  رایـسب  فحت  ایادـه و  مهد ، تحار  وا  زا  ار  دالب  داـبع و  مناروخب و 
«. 1  » تفرگ وا  زا  اهدهع  اهطرش و  رهز 

نآ هب  هک  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  ضرم  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  هّیما  یبا  نب  هداـنج  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیاـفک  باـتک  رد 
سپ داتفا ، یم  تشط  نآ  رد  شکرابم  رگج  هراـپ  هراـپ  دوب و  هتـشاذگ  یتشط  وا  شیپ  رد  متفر ، وا  تمدـخ  هب  تفر ، اـیند  زا  ضرم 

: متفگ درک ؟ ناوت  یم  جالع  زیچ  هچ  هب  ار  گرم  ادخ  هدنب  يا  تفگ : ینک ؟ یمن  هجلاعم  ار  دوخ  ارچ  نم  يالوم  يا  متفگ :

وا زا  دعب  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ار  ام  داد  ربخ  دومرف : دـش  تفتلم  نم  بناج  هب  سپ  نوعجار ، هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا 
.رهز هب  ای  غیت  هب  دنوش  یم  دیهـش  ناشیا  همه  و  دنا ، همطاف  یلع و  نادنزرف  زا  ناشیا  سک  هدزای  دوب ، دـنهاوخ  ماما  هفیلخ و  هدزاود 

: دومرف نک ، هظعوم  ار  ام  هّللا  لوسر  نب  ای  دنتفگ : تسیرگ ، ترضح  دنتشادرب ، ترضح  شیپ  زا  ار  تشط  سپ 
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ار وت  گرم  ینک و  یم  ایند  بلط  وت  هک  نادب  دیئامن ، لیصحت  لجا  ندیسر  زا  شیپ  ار  رفـس  نآ  هشوت  دیوش و  ترخآ  رفـس  ياّیهم 
یئامن لیـصحت  لام  زا  هچ  ره  هک  نادب  یتسه ، نآ  رد  هک  يزور  رب  تسا  هدماین  زونه  هک  ار  يزور  هودنا  نکم  راب  دـنک ، یم  بلط 

مارح رد  تسا و  باسح  ایند  لالح  رد  هک  نادـب  دوب ، یهاوخ  يرگید  راد  هنیزخ  تشاد ، یهاوخن  هرهب  نآ  رد  دوخ  توق  زا  هداـیز 
هب رگم  ریگم  نآ  زا  و  ناد ، يرادرم  هلزنم  هب  دوخ  دزن  ار  ایند  سپ  تسا ، باقع  بجوم  ندـش  نآ  ياه  ههبـش  بکترم  باقع ، اـیند 

هتـشادن یهانگ  يرزو و  نآ  رد  دشاب  مارح  رگا  و  یـشاب ، هدـیزرو  نآ  رد  دـهز  دـشاب  لالح  رگا  هک  دـشاب  یفاک  ار  وت  هچنآ  ردـق 
زا .دشاب  رتمک  باتع  دشاب  یباتع  رگا  و  ترورض ، لاح  رد  دوش  یم  لالح  هتیم  هچنانچ  دشاب  لالح  وت  رب  یشاب  هتفرگ  هچنآ  یشاب ،

یهاوخ ادرف  ایوگ  هک  نک  راک  نانچ  دوخ  ترخآ  يارب  و  دـنام ، یهاوخ  هدـنز  هشیمه  اـیوگ  هک  نک  راـک  ناـنچ  دوخ  ياـیند  يارب 
ادخ تیصعم  ّتلذم  زا  ور  نوریب  سپ  یمکح ، تنطلس و  یب  یشاب  هتشاد  تباهم  هلیبق و  موق و  یب  یشاب  زیزع  هک  یهاوخ  رگا  .درم 

هک یسک  اب  وش  تبحاصم  سپ  ینک ، تبحاصم  مدرم  اب  هک  ای  يوش ، رطـضم  دوش و  یعاد  یتجاح  ار  وت  هاگره  .ادخ  تعاط  يوسب 
رگا دـنک ، يرای  ار  وت  ینک  بلط  يراـی  وا  زا  رگا  دـیامن ، تظفاـحم  ار  وت  ینک  تمدـخ  ار  وا  رگا  و  دـشاب ، وت  تنیز  وا  تبحاـصم 
زارد تسد  زین  وا  ناسحا  هب  ینک  زارد  یتسد  رگا  دنک ، تیوقت  ار  وت  ینک  هلمح  ینمـشد  رب  رگا  دنک ، قیدصت  ار  وت  یئوگب  ینخس 
ینک یلاؤس  رگا  دنک ، رهاظ  درامـشب و  ار  نآ  دنیبب  وت  زا  یکین  رگا  دیامن ، دـس  ار  نآ  دوش  رهاظ  وت  لاوحا  رد  يا  هنخر  رگا  دـنک ،

زا هک  دشاب  یـسک  هک  دیاب  يوش ، هدرزآ  وت  دوش  دراو  وا  هب  یئالب  رگا  دنک ، ادتبا  ینکن  لاؤس  يوش و  تکاس  رگا  دنک ، اطع  وا  زا 
رد رگا  دراذـگناو ، ار  وت  دوش  مزـال  هّیرورـض  قوقح  هک  یتقو  رد  اـهتّیلب ، ددرگن  دراو  وت  رب  وا  ببـس  هب  اهتبیـصم و  دـسرن  وت  هب  وا 

.دنک رایتخا  دوخ  رب  ار  وت  دینک  عازن  رگیدکی  اب  یتمسق 

زا مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  سپ  دش ، درز  شگنر  دش و  عطقنم  شکرابم  سفن  دیسر ، اجنیا  هب  شناشن  زاجعا  نانخس  نوچ 
وا دزن  دیـسوب ، ار  شا  هدـید  ود  نایم  ار و  وا  كرابم  رـس  تفرگرب ، رد  ار  دوخ  راوگرزب  ردارب  دوسالا و  یبا  نب  دوسا  اب  دـمآرد  رد 

ماما توف  ربخ  هک  ایوگ  نوعجار ، هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  تفگ : دوسالا  وبا  سپ  دنتفگ ، رگیدکی  اب  رایسب  زار  تسشن 
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، تفگ وا  هب  ار  تماما  رارسا  هدینادرگ ، دوخ  ّیصو  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  سپ  تسا ، هدیـسر  وا  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح 
مهاـجنپ لاـس  رد  رفـص  هاـم  رخآ  رد  هبنـشجنپ  زور  رد  درک ، زاورپ  سدـق  ضاـیر  هب  شـسّدقم  حور  درپس ، وا  هب  ار  تفـالخ  عیادو 

«. 1  » دیدرگ نوفدم  عیقب  رد  و  دوب ، لاس  تفه  لهچ و  تقو  نآ  رد  شکرابم  رمع  ترجه ،

هک متفر  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  تمدخ  هب  يدرم  اب  نم  تفگ : هک  قاحسا  نب  رمع  زا  تسا  هدرک  تیاور  هّمغلا  فشک  رد 
: متفگ نک ، لاؤس  یهاوخ  هچ  ره  دومرف : منک ، تدایع  ار  وا 

تجاح ءاضق  هب  تساخرب و  سپ  منک ، لاؤس  وت  زا  تّحـص  تلاح  رد  دهدب ، تیفاع  ار  وت  ادـخ  ات  منک  یمن  لاؤس  دـنگوس  ادـخ  هب 
، دـهد تیفاع  ار  وت  ادـخ  ات  منک  یمن  لاؤس  هکلب  متفگ : درک ، لاؤس  یناوتن  هکنآ  زا  شیپ  نک  لاؤس  نم  زا  دومرف : تشگرب  تفر و 

زور نوچ  .دوبن  هبترم  نیا  لثم  راب  چیه  دندوب و  هداد  رهز  هبترم  نیدنچ  ارم  دـمآ ، نم  ریز  هب  نم  رگج  زا  يا  هراپ  لاحلا  هک : دومرف 
سپ تسا ، هتسشن  وا  نیلاب  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تسا ، نتفر  راک  رد  هک  مدید  متفر ، ترـضح  نآ  تمدخ  هب  رگید 

مالّـسلا هیلع  نسح  ماما  دـشاب ؟ هدرک  وت  اب  هلماـعم  نیا  هک  يراد  ناـمگ  ار  هک  ردارب  يا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح 
، مراد ناـمگ  نم  هک  دـشاب  نآ  رگا  دومرف : ترـضح  یلب ، تفگ : يروآ ؟ لـتق  هب  ار  وا  یهاوخ  یم  ینک  یم  لاؤس  هچ  يارب  تفگ :

«. 2  » دوش هتشک  نم  يارب  یهانگ  یب  هک  مهاوخ  یمن  دشابن  وا  رگا  و  ایند ، تبوقع  زا  تسا  رت  تخس  وا  يارب  ادخ  باذع  سپ 

نآ نوچ  منک ، رظن  نامسآ  فارطا  هب  ات  دیرب  ارحـص  هب  ارم  دومرف : دش  ترـضح  نآ  تافو  تقو  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
دوخ صاصق  زا  و  مداد ، وت  ياضر  رد  نم  شیپ  تساهناج  نیرتزیزع  هک  ار  دوخ  ناج  ادنوادخ  تفگ : دندرب  ارحـص  هب  ار  ترـضح 

«. 3  » دننکن صاصق  نم  ضوع  هب  ار  یسک  هک  وت  ياضر  يارب  زا  متشذگ 

هیلع نسح  ماما  ترـضح  راضتحا  تقو  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک 
ردارب يا  تفگ : دیبلط  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دش ، مالّسلا 
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ربب نک ، نفک  هد و  لسغ  ارم  مورب  ایند  زا  نم  نوچ  ارم ، ياهتّیـصو  نک  ظفح  سپ  دـنچ ، یتّیـصو  هب  منک  یم  ّتیـصو  ار  وت  یمارگ 
ربق دزن  هب  ارم  ربب  سپ  منک ، هزات  وا  اب  ار  دوخ  دهع  منک و  ترایز  ار  وا  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مّدج  دزن  هب  ارم 

هـشیاع زا  دیـسر  دـهاوخ  نم  هب  هک  نادـب  نک ، نفد  اجنآ  رد  ربب و  عیقب ، ناتـسربق  هب  نادرگرب  ارم  سپ  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  مرداـم 
.تیب لها  ام  هب  تبسن  لوسر و  ادخ و  هب  تبسن  وا  ینمشد  دوش  رهاظ  مدرم  رب  هک  دنچ  يزیچ 

زامن ناگدرم  رب  هک  یئاج  هب  دندرب  دندرک ، نفک  دنداد و  لسغ  ار  ترضح  نآ  تفر ، ایند  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  سپ 
دجسم لخاد  دنتشادرب  ار  هزانج  دش ، غراف  زامن  زا  نوچ  .درک  زامن  ترـضح  نآ  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دندرک ، یم 

ماما هک  درک  ربخ  ار  هشیاع  تفر  یـسک  سپ  دنتـشادزاب ، دـندرب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  کـیدزن  هب  دـندرک 
نیز رتسا  رب  دش و  مشخ  رد  نخـس  نیا  ندینـش  زا  هنوعلم  نآ  دننک ، نفد  دوخ  ّدـج  يولهپ  رد  هک  دـنهاوخ  یم  دـندروآ و  ار  نسح 
رود ار  دوخ  ردارب  تفگ : ترـضح  نآ  دزن  هب  ات  دمآ  تعرـس  هب  دوب ، وا  دش  راوس  نیز  رب  مالـسا  رد  هک  ینز  لّوا  دـش ، راوس  هدرک 

.دوش هدیرد  ادخ  لوسر  هدرپ  دوش و  نفد  نم  هناخ  رد  وا  مراذگ  یمن  هک  نم  هناخ  زا  دینک 

هناخ رد  يدرک  لـخاد  دـیدیرد ، ار  تلاـسر  ترـضح  هدرپ  تردـپ  وت و  هک  تساـهلاس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح 
هـشیاع يا  يدرک ، هچنآ  زا  درک  دهاوخ  لاؤس  وت  زا  ترـضح  تمایق  رد  تساوخ ، یمن  ار  ناشیا  برق  هک  ار  دـنچ  یـسک  ترـضح 

دوب مدرم  نیرتاناد  مردارب  هک  نادب  دنک ، هزات  وا  اب  يدهع  هک  مروایب  ادـخ  لوسر  شردـپ  ربق  کیدزن  ار  وا  هک  درک  رما  ارم  مردارب 
یهن یلاعت  قح  هک  اریز  دـیامن ، کته  ار  تلاسر  ترـضح  رتس  هدرپ  هکنآ  زا  ادـخ  باتک  لـیوأت  هب  دوب  رتاـناد  و  لوسر ، ادـخ و  هب 

ْنَأ اَّلِإ  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدَـت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دـیامرف یم  دـنوش و  ترـضح  نآ  هناخ  لـخاد  تصخر  یب  هکنآ  زا  تسا  هدرک 
نآ تمدخ  رد  ادـص  هکنآ  زا  تسا  هدرک  یهن  و  وا ، تصخر  یب  ار  نادرم  ادـخ  لوسر  هناخ  رد  يدرک  لخاد  وت  و  « 1 « » ْمَُکل َنَذُْؤی 
وت هک  منک  یم  دای  دنگوس  «. 2 « » ِِّیبَّنلا ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاوْصَأ  اوُعَفْرَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » هک تسا  هتفگ  و  دننک ، دـنلب  ترـضح 

دوخ و ردپ  يارب 
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تـسپ هک  اهنآ  هک : دـیامرف  یم  یلاعت  قح  هکنآ  لاح  يدز و  نیمز  رب  اهگنلک  لوسر  ترـضح  شوگ  کیدزن  رمع  ینعی  وا  قوراـف 
هک قیقحت  هب  .يراکزیهرپ  يارب  ار  ناشیا  ياهلد  ادخ  تسا  هدرک  ناحتما  هک  دننانآ  اهنآ  ادخ ، لوسر  دزن  ار  دوخ  يادص  دـننک  یم 
ادخ هچنآ  ترضح  نآ  ّقح  زا  دندرکن  تیاعر  و  وا ، هب  دوخ  یکیدزن  ببس  هب  تلاسر  ترضح  هب  وا  قوراف  وت و  ردپ  دیناسر  ّتیذا 
مارح هچنآ  ناشیا  ندرم  زا  دـعب  ناـنمؤم  زا  تسا  هدـینادرگ  مارح  ادـخ  هک  اریز  دوخ ، ربمغیپ  ناـبز  رب  وا  هب  ار  ناـشیا  دوب  هدرک  رما 
رگا وا  ردپ  دزن  نسح  نفد  زا  يراد  تهارک  وت  هچنآ  رگا  هک  هشیاع  يا  دنگوس  ادخ  هب  ناشیا ، تایح  رد  ناشیا  زا  تسا  هدـینادرگ 

.وت فنا  مغر  هب  دش  یم  نفد  هک  یتسناد  یم  هنیآره  دوب  یم  زیاج  ادخ  ام و  نایم 

اجکی هب  ینک و  یمن  دوخ  طبـض  و  رتش ، رب  زور  کی  يوش و  یم  راوس  رتسا  رب  زور  کـی  هشیاـع  يا  تفگ : هّیفنح  نب  دّـمحم  سپ 
: تفگ هشیاع  مشاه ، ینب  توادع  زا  يریگ  یمن  رارق 

هیلع نیسح  ماما  ترضح  یئوگ ؟ یم  نخس  تبسن  ببـس و  هچ  هب  وت  دنیوگ  یم  نخـس  هک  دنا  همطاف  نادنزرف  اهنیا  هّیفنح  رـسپ  يا 
ورمع نب  دباع  نب  نارمع  رتخد  همطاف  دنتـسه : وا  ناردام  رد  راوگرزب  همطاف  هس  هک  نکم  رود  اه  همطاف  زا  ار  وا  هک : تفگ  مالّـسلا 

ّنف رد  امـش  هک  دـینک  رود  ار  دوـخ  سپ  تفگ : هنوـعلم  نآ  سپ  .مصـالا  نب  دـیاز  رتـخد  همطاـف  دـسا و  تنب  همطاـف  موزخم و  نـب 
کیدزن هب  ار  ترضح  نآ  هزانج  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپ  میآ ، یمن  رد  هب  امـش  هدهع  زا  نم  دیراد و  تراهم  تیاهن  همـصاخم 

«. 1  » درک نفد  هدرب  عیقب  ناتسربق  هب  اجنآ  زا  و  درب ، همطاف  ربق 

هک تساوخ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
، درک عمج  راک  نیا  يارب  ار  یتعامج  دـنک ، نفد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  کیدزن  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما 

: تفگ یم  هک  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  مدینش  نم  هک : تفگ  يدرم  سپ 

یمنرب تسد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دوب  یمن  نیا  رگا  دزیرب ، نیمز  رب  ینوخ  نم  هزانج  رد  دراذگن  هک  دیئوگب  ار  نیـسح 
رب هک  ینز  لّوا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  .درک  یم  نفد  دوخ  ّدـج  يولهپ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هکنآ  ات  تشاد 

«. 2  » ترضح نآ  نفد  زا  درک  عنم  دمآ و  هک  دوب  هشیاع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تافو  زا  دعب  دش  راوس  رتسا 
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هّلح نیمز  زا  رایسب  تاعطق  مهرد و  رازه  هد  هیواعم  هک  دنا  هدرک  تیاور  وا  ریغ  ساّبع و  نبا  زا  نارگید  یسوط و  خیش  دیفم و  خیش 
نوچ دنک ، لخاد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  ماعط  رد  هک  داتـسرف  هنوعلم  نآ  يارب  يرهز  و  هدعج ، يارب  دـش  نماض  هفوک  و 

ادخ منک  یم  دمح  نوعجار » هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  : » دومرف ندرک  لوانت  زا  دعب  یتیاور : هب  درک ، رضاح  ترضح  شیپ  ار  ماعط  هنوعلم  نآ 
و تشهب ، رد  هدننکزاورپ  رفعج  مّمع  و  نایملاع ، نانز  هدّیس  مردام  و  نییـصولا ، دّیـس  مردپ  و  نیلـسرملا ، دّیـس  دّمحم  تاقالم  رب  ار 

.ءادهّشلا دّیس  هزمح 

: دومرف ترضح  ار ؟ دوخ  یبای  یم  هنوگچ  ردارب  يا  تفگ : دش  رضاح  ترضح  نآ  نیلاب  رب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  سپ 
هب مریگ ، یمن  دوخ  لجا  رب  یـشیپ  هک  مناد  یم  منیب ، یم  ایند  ياهزور  زا  يزور  رخآ  ترخآ و  ياـهزور  زا  يزور  لّوا  رد  ار  دوخ 

هکلب دوخ ، راـتفگ  نیا  زا  منک  یم  رافغتـسا  ار ، ناردارب  ناتـسود و  وـت و  تقراـفم  مراد  یم  هورکم  مور ، یم  دوـخ  ّدـج  ردـپ و  دزن 
دوخ ّمع  ود  و  ار ، ارهز  همطاف  مردام  و  ار ، نینمؤملا  ریما  مردـپ  و  ار ، ادـخ  لوسر  دوخ  ّدـج  منک  تاقالم  هکنآ  يارب  منتفر  ناهاوخ 
توف ار  هچ  ره  دنک  یم  كرادت  تسا ، تبیـصم  ره  هدنیامرف  یّلـست  ادـخ  باوث  تسا و  هتـشذگ  ره  ضوع  ادـخ  ار ، رفعج  هزمح و 

هب رگا  تسا ، هدش  اجک  زا  شلصا  تسا و  هدرک  هک  راک  نیا  نم  اب  هک  متـسناد  تشط ، رد  ار  دوخ  رگج  ردارب  يا  مدید  .تسا  هدش 
: تفگ نیسح  ماما  ترضح  درک ؟ یهاوخ  هچ  وا  اب  میوگب  وت 

نکیل و  ار ، ادخ  لوسر  مّدج  منک  تاقالم  هکنآ  ات  وا  هب  مهد  یمن  ربخ  ار  وت  سپ  هک : دومرف  تشک ، مهاوخ  ار  وا  دـنگوس  ادـخ  هب 
: سیونب ارم  همان  ّتیصو  ردارب  يا 

یم یهاوگ  هک  دـنک  یم  ّتیـصو  یلع ، نب  نیـسح  دوخ  ردارب  يوسب  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسح  دـنک  یم  هک  تسا  یتّیـصو  نیا 
یهاشداپ رد  درادن و  کیرـش  ّتیدوبعم  رد  ندیتسرپ و  راوازـس  تسوا  درادـن ، کیرـش  يدـنوادخ  رد  هک  ادـخ  ّتینادـحو  هب  مهد 

وا و  هدرک ، ریدـقت  وا  ار  زیچ  همه  و  تسا ، هدرک  قلخ  وا  ار  زیچ  همه  و  تسین ، يرواـی  نیعم و  هب  جاـتحم  تسین ، وا  کیرـش  یـسک 
، ددرگ یم  راگتـسر  ار  وا  دنک  تعاطا  هک  ره  انث ، دـمح و  هب  تسا  نیدومحم  نیرتراوازـس  تدابع و  هب  تسا  نیدوبعم  نیرتراوازس 

يا ار  وت  منک  یم  شرافس  ّتیصو و  سپ  .دبای  یم  تیاده  وا  يوسب  دنک  هبوت  هک  ره  دوش ، یم  هارمگ  ار  وا  دنک  تیصعم  هک  ره 
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و ناشیا ، راکهانگ  زا  يرذگرد  هک  وت ، تیب  لها  دوخ و  نادـنزرف  دوخ و  لها  زا  مراذـگ  یم  دوخ  زا  دـعب  هک  اهنآ  ّقح  رد  نیـسح 
ارم ینک  نفد  هکنآ  و  ناشیا ، يارب  یشاب  نابرهم  ردپ  و  ناشیا ، هب  تبسن  یشاب  نم  فلخ  و  ار ، ناشیا  رادرکوکین  ناسحا  ینک  لوبق 

، دندرک ترضح  نآ  هناخ  لخاد  تصخر  یب  هک  اهنآ  زا  ترضح  نآ  هناخ  ترضح و  نآ  هب  مّقحا  نم  هک  اریز  تلاسر ، ترضح  اب 
«1 « » ْمَُکل َنَذُْؤی  ْنَأ  اَّلِإ  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدَـت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  : » تسا هدومرف  نآ ، زا  تسا  هدرک  یهن  یلاـعت  قح  هکنآ  لاـح  و 

تصخر یب  دنوش  وا  هناخ  لخاد  هک  ار  ناشیا  تسا  هدادن  تصخر  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دنگوس  ادخ  هب  سپ 
ام هب  ثاریم  هب  وا  زا  هچنآ  رد  میئامن  فّرـصت  ار  ام  تسا  هداد  تصخر  وا ، تافو  زا  دـعب  دیـسرن  ناشیا  هب  یتصخر  و  وا ، تاـیح  رد 
هب نم  هزانج  رد  هک  يراذـگن  هک  محر  تبارق و  هب  مهد  یم  دـنگوس  ار  وت  دوش ، عناـم  ار  وت  هنوعلم  نز  نآ  رگا  سپ  .تسا  هدیـسر 

میامن همصاخم  وا  دزن  و  منک ، تاقالم  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  ات  دوش  هتخیر  نیمز  رب  نوخ  زا  همجحم  ردق 
.وا زا  دعب  دیسر  ام  هب  ناقفانم  زا  هچنآ  زا  ترضح  نآ  هب  منک  تیاکش  و 

نب هّللا  دبع  ارم و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  درک ، تلحر  یلاعت  قح  راوج  اقب و  ملاع  هب  ترضح  نآ  نوچ  تفگ : ساّبع  نبا 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هرّونم  هضور  رد  هک  تساوخ  داد و  لسغ  ار  ترـضح  نآ  دیبلط ، ارم  رـسپ  یلع  ار و  رفعج 

عنام هّیما  ینب  ریاس  نایفـس و  وبا  نادـنزرف  نامثع و  نادـنزرف  اـب  نوعلم  ناورم  سپ  دـنک ، لـخاد  ار  ترـضح  نآ  دـیاشگب و  ار  مّلس 
اه و هزین  ات  دـش  دـهاوخن  دوش !؟ نفد  ادـخ  لوسر  اب  نسح  و  دوش ، نفد  عیقب  رد  یلاح  نیرتدـب  هب  مولظم  ناـمثع  دـنتفگ : دـندش و 

.دوش یلاخ  ریت  زا  اه  هبعج  و  دوش ، هتسکش  اهریشمش 

ّقحا همطاف  یلع و  دنزرف  نسح  هک  دینادرگ  مرتحم  ار  هّکم  هک  يدنوادخ  نآ  ّقح  هب  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  سپ 
لاّمح نامثع  زا  تسا  رتراوازس  وا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دندرک ، وا  هناخ  لخاد  تصخر  یب  هک  اهنآ  زا  وا  هناخ  ادخ و  لوسر  هب  تسا 

ادـخ لوسر  ناگدـنار  و  درک ، هچنآ  درک  یتمرح  یب  دوعـسم  نبا  راّمع و  اب  و  درک ، نوریب  هنیدـم  زا  هاـنگ  یب  ار  رذ  وبا  هک  اـهاطخ 
.داد هانپ  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
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نفد ربـمغیپ  اـب  هک  تسا  هدروآ  ار  دوخ  ردارب  نیـسح  تفگ : تفر  هشیاـع  دزن  هب  دـش ، راوس  دوـخ  رتـسا  رب  ناورم  رگید : تیاور  هب 
، وش عنام  ایب و  تفگ : ناورم  منک ؟ هچ  تفگ : هشیاع  دوش ، یم  فرطرب  تمایق  زور  ات  رمع  وت و  ردپ  رخف  دنک  نفد  ار  وا  رگا  دـنک ،

داـیرف دروآ ، لوسر  ترـضح  ربق  دزن  هب  درک  راوس  دوخ  رتسا  رب  ار  وا  دـمآ و  ریز  هب  رتسا  زا  ناورم  سپ  موش ؟ عناـم  هنوگچ  تفگ :
.دننک نفد  شّدج  يولهپ  رد  ار  نسح  دیراذگم  هک : ار  هّیما  ینب  دومن  یم  صیرحت  درک و  یم 

، دیآ یم  تسا  رهاظ  وا  زا  هنتف  ّرش و  رثا  هک  میدید  ار  یصخش  میدینـش و  اهادص  هاگان  هک  میدوب  نانخـس  نیا  رد  تفگ : ساّبع  نبا 
داتفا نم  رب  شرظن  نوچ  دیامن ، یم  لاتق  رب  صیرحت  ار  مدرم  دیآ و  یم  تسا و  راوس  سک  لهچ  اب  هشیاع  میدید  میدرک  رظن  نوچ 

ار یـسک  دیهاوخ  یم  دـینک ، یم  رازآ  ارم  زور  ره  دـیا ، هدـیناسر  مه  هب  تأرج  نم  رب  امـش  ساّبع  رـسپ  يا  تفگ : دـیبلط  شیپ  ارم 
کی يوش و  یم  راوس  رتش  رب  زور  کی  هاتأوس  او  متفگ : نم  مهاوخ ، یمن  مراد و  یمن  تسود  ار  وا  نم  هک  دـینک  نم  هناخ  لـخاد 

نآ سپ  .وا  تسود  ادخ و  لوسر  نایم  يوش  لیاح  ینک و  گنج  ادخ  ناتسود  اب  یناشنورف و  ار  ادخ  رون  یهاوخ  یم  رتسا ، رب  زور 
رد وم  کی  ات  دینک  نفد  اجنیا  رد  ار  نسح  مراذگ  یمن  دنگوس  ادـخ  هب  دز : دایرف  دـنکفا و  رتسا  زا  ار  دوخ  دـمآ ، ربق  دزن  هب  هنوعلم 

«. 1  » تسه نم  رس 

مشاه ینب  سپ  دندیـشک ، نوریب  ترـضح  نآ  هزانج  زا  ریت  داتفه  هکنآ  ات  دندرک ، ناراب  ریت  ار  ترـضح  نآ  هزانج  رگید : تیاور  هب 
ّتیصو هک  ار  امش  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دننک ، گنج  دنـشکب و  اهریـشمش  دنتـساوخ 

ار وا  هنیآره  دوبن  نم  ردارب  ّتیـصو  رگا  هک : درک  باطخ  ناشیا  اب  سپ  دوش ، هتخیر  نوخ  هک  دینکم  نینچ  دینکم ، عیاض  ارم  ردارب 
تنب همطاف  دوخ  هّدج  دزن  دندرک  نفد  عیقب  رد  دـندرب  ار  ترـضح  نآ  سپ  مدـیلام ، یم  كاخ  رب  ار  امـش  ياهینیب  مدرک و  یم  نفد 

«. 2  » دسا

نم دنزرف  نوچ  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  اضیا 
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نایهام اوه و  ناغرم  یّتح  دیرگب  وا  رب  زیچ  همه  و  دـننک ، هیرگ  وا  رب  هناگ  تفه  ياهنامـسآ  هکئالم  دـننک ، دیهـش  رهز  هب  ار  نسح 
، دوش كانهودـنا  وا  تبیـصم  رب  هک  ره  دوش ؛ یم  روـک  اـه  هدـید  هک  يزور  رد  دوـشن  روـک  شا  هدـید  دـیرگب ، وا  رب  هک  ره  اـیرد ؛
رد ددرگ  تباث  طارـص  رب  شمدق  دنک ، ترایز  ار  وا  عیقب  رد  هک  ره  دنوش ؛ كانهودـنا  اهلد  هک  يزور  رد  وا  لد  دوشن  كانهودـنا 

«. 1  » دزرل نآ  رب  اهمدق  هک  يزور 

زور نیسپ  ره  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  دنس  هب  دانسالا  برق  رد 
«. 2  » تفر یم  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ربق  ترایز  هب  هعمج 

دوخ حاکن  هب  نز  دصیس  یتیاور  هب  نز ، هاجنپ  تسیود و  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا 
جیوزت وا  هب  ار  دوخ  نارتخد  دیوگ ، یم  قالط  رایسب  نسح  دومرف : یم  ربنم  رب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هکنآ  ات  دروآرد ،

، تفای تافو  ترـضح  نآ  نوچ  تسا ، یفاک  فرـش  زا  ام  يارب  دنک ، جیوزت  ار  ام  رتخد  وا  هک  بش  کی  دنتفگ : یم  مدرم  دـینکم ؛
«. 3  » دنتسیرگ یم  دندمآ و  یم  هنهرب  ياپ  ترضح  نآ  هزانج  تشپ  رب  دوب  هتفگ  قالط  هک  نانز  نآ  همه 

ردارب يا  تفگ : مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دش ، تافو  رب  فّرشم  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  نم  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  منادب ، راضتحا  تقو  رد  ار  وت  لاح  مهاوخ  یم 

هد نم  تسد  هب  ار  دوخ  تسد  سپ  تسام ، ندـب  رد  حور  ات  دـنک  یمن  تقرافم  تیب  لها  ام  زا  لقع  دومرف : یم  هک  مدینـش  مّلـس  و 
وا تسد  هب  ار  دوخ  تسد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  سپ  .مراـشف  یم  ار  وت  تسد  منک ، هدـهاشم  ار  توم  کـلم  نم  نوچ 

ناهد کیدزن  ار  دوخ  شوگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  نوچ  ار ، ترـضح  نآ  تسد  داد  يراشف  یتعاس  كدنا  زا  دعب  داد ،
زور عیفـش  وت  ّدج  و  تسا ، یـضار  وت  زا  یلاعت  قح  هک  ار  وت  داب  تراشب  هک : دیوگ  یم  نم  هب  توم  کلم  دومرف : درب  ترـضح  نآ 

«. 4  » تسازج

ادهش دّیس  ترضح  تداهش  تدالو و  خیرات  نایب  رد  مجنپ : باب 

هراشا

دیهش ماما  ینعا  تفالخ  تماما و  رابیوج  ورـس  تلاسر و  ناتـسوب  لگ  التبا و  ربص و  لها  ياوشیپ  ادعـس و  ماما  ابع و  لآ  سماخ  و 
رد آ تسا و  ترضح  نآ  تازجعم  بقانم و  لاوحا و  زا  یضعب  و  هیلع ، هّللا  تاولص  نیسحلا  هّللا  دبع  یبا  مولظم 

تسا ترضح  نآ  تداعس  اب  تدالو  نایب  رد  لّوا  لصف 

و دش ، عقاو  ترجه  مراهچ  لاس  زا  نابعش  هام  مّیس  رد  هفّرشم  هنیدم  رد  ترـضح  نآ  تدالو  هک  تسا  نآ  هّیماما  ياملع  نایم  رهـشا 
ترضح عیقوت  رد  و  «. 1  » دنا هتفگ  زین  هبنش  هس  زور  و  دوب ، هبنشجنپ  زور  هک  دنا  هتفگ  رثکا  و  دنا ، هتفگ  زین  روکذم  هام  مجنپ  یضعب 
هبنشجنپ زور  رد  ترـضح  نآ  تدالو  هک  تسا  روکذم  تسا  هتـشون  ینادمه  ءالع  نب  مساق  هب  هک  هیلع  هّللا  تاولـص  رمالا  بحاص 

«. 2  » دش عقاو  نابعش  هام  مّیس 
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ترجه مراهچ  لاس  نابعش  هام  مجنپ  رد  ترضح  نآ  تدالو  هک  تسا  هدرک  تیاور  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـسوط  خیش 
«. 3  » دوب

نیا و  «، 4  » ترجه مّیـس  لاس  رد  دوب  لّوالا  عیبر  هام  رخآ  رد  ترـضح  نآ  تدالو  هک : تسا  هتفگ  بیذـهت  رد  یـسوط  خیـش  اضیا 
.تسا روهشم  فالخ 

وا هک  نوراه  کچوک  رسپ  مان  هب  درک  مان  نیـسح  یلاعت  قح  رما  هب  ار  ترـضح  نآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح 
دبع وبا  ترـضح  نآ  تینک  .تشذـگ و  نسح  ماما  تدالو  رد  هچنانچ  تسا ، نیـسح  ینعم  هب  ریبش  تغل  نآ  رد  و  تشاد ، ماـن  ریبش 

دیهـش و طبـس و  كرابم و  یکز و  دّیـس و  ّیفو و  ّبیط و  دیـشر و  ترـضح : نآ  فیرـش  باقلا  دـنا ؛ هتفگ  زین  یلع  وبا  و  دوب ، هّللا 
.دوب دیعس 

« هرمأ غلاب  هّللا  ّنا   » ترضح نآ  نیگن  شقن  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا 
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«. 1  » هدوب

«. 2  » دوب هّلل » دمحلا   » ترضح نآ  نیگن  شقن  هک  تسا  يورم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

ّنا  » ترـضح نآ  رگید  رتشگنا  شقن  و  دوب ، هّللا » ءاقلل  هّدـع  هّللا  ّالا  هلا  ال   » ترـضح نآ  رتشگنا  کـی  شقن  دومرف : رگید  تیاور  رد 
«. 3 « » هرمأ غلاب  هّللا 

: هک دنیوگ  یم  مدرم  هک  دیسرپ  ترضح  نآ  زا  يدرم  هک  تسا  لوقنم  رگید  نسح  تیاور  هب 

ماما هکلب  تسین  نینچ  دومرف : ترـضح  دـندروآ ، نوریب  شتـسد  زا  ار  وا  رتشگنا  دـندرک ، دیهـش  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نوچ 
هب ار  تماما  رما  درک و  وا  تشگنا  رد  ار  دوخ  رتشگنا  هدینادرگ ، دوخ  ّیصو  ار  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

ماما اب  نسح  ماما  و  نسح ، ماما  اب  نینمؤملا  ریما  و  درک ، نانمؤم  ریما  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هچنانچ  تشاذگ  وا 
رد هعمج  ره  رد  تسا و  نم  دزن  نوـنکا  دیـسر ، نم  هب  نم  ردـپ  زا  و  دیـسر ، نم  ردـپ  هب  رتـشگنا  نآ  و  درک ، مالّـسلا  مهیلع  نیـسح 

.منک یم  زامن  نآ  اب  و  منک ، یم  تسد 

نم يوسب  ار  دوخ  تسد  دـش  غراف  نوچ  متفای ، زامن  يانثا  رد  ار  وا  متفر ، ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  هعمج  زور  رد  نم  تفگ : يوار 
نیـسح ماما  مّدج  رتشگنا  نیا  دومرف : هّللا » ءاقلل  هّدـع  هّللا  ّالا  هلا  ال   » دوب نیا  نآ  شقن  هک  مدـید  يرتشگنا  وا  تشگنا  رد  درک ، زارد 

«. 4  » تسا مالّسلا  هیلع 

و دوب ، لمح  تّدم  ردق  هب  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  نایم  هلـصاف  هکنآ  رب  تسا  هدرک  تلالد  هربتعم  تایاور 
«. 5  » دوب هام  شش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  لمح  تّدم 

، مدوب مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هلباق  نم  تفگ : بلّطملا  دبع  رتخد  هّیفـص  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
هّللا لوسر  ای  متفگ : ارم ، دنزرف  روایب  هّمع  يا  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  لوسر  ترضح  دمآ ، ریز  هب  ردام  مکش  زا  ترـضح  نآ  نوچ 

تمدخ هب  نوچ  تسا ، هدینادرگ  رّهطم  هزیکاپ و  ار  وا  ادخ  ینک !؟ یم  هزیکاپ  ار  وا  وت  دومرف : ترـضح  ما ، هدرکن  هزیکاپ  ار  وا  زونه 
وا ناهد  رد  ار  دوخ  كرابم  نابز  تشاذگ و  نماد  رد  ار  وا  مدرب ، ترضح  نآ 
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ار وا  هدید  ود  نایم  سپ  دـش ، يراج  وا  ناهد  رد  ترـضح  نآ  نابز  زا  لسع  ریـش و  هک  مناد  یم  نانچ  دـیکم ، یم  وا  درک و  لخاد 
ار نیا  هبترم  هس  دنزرف ، يا  دـننک  دیهـش  ار  وت  هک  ار  یهورگ  دـنک  تنعل  ادـخ  هک : دومرف  یم  تسیرگ و  یم  داد و  نم  هب  هدیـسوب 

«. 1  » هّیما ینب  زا  هدننک  متس  هورگ  هدنامیقاب  دومرف : تشک ؟ دهاوخ  ار  وا  هک  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  متفگ : دومرف ،

ماما نوچ  دـنا : هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رایـسب  ربتعم  ياهدنـس  هب  بوشآ  رهـش  نبا  هیولوق و  نبا  هیوباـب و  نبا 
ترـضح دـیوگ  تینهت  هکنآ  يارب  کلم  رازه  اب  دوش  لزاـن  هک  دومرف  رما  ار  لـیئربج  یلاـعت  قح  دـش ، دـّلوتم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

يا هریزج  رد  تشذگ  یکلم  هب  دش  لزان  لیئربج  نوچ  دوخ ، بناج  زا  ادخ و  بناج  زا  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
هب رید  ار  نآ  درک و  يرما  ار  وا  ناـیملاع  دـنوادخ  دوب ، یهلا  شرع  نـالماح  زا  دـنتفگ و  یم  سرطف  ار  وا  هک  اـیرد  ياـه  هریزج  زا 

یلاعت قح  تدابع  هریزج  نآ  رد  لاس  دـصتفه  تخادـنا ، هریزج  نآ  رد  ار  وا  تسکـش و  ار  شلاب  هدرک  بضغ  وا  سپ  دروآ ، لمع 
.دش ّدلوتم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  يزور  ات  درک 

ّقلعم ار  وا  یلاعت  قح  سپ  درک ، ایند  باذـع  رایتخا  وا  ترخآ ، ایند و  باذـع  نایم  دـینادرگ  ّریخم  ار  وا  یلاعت  قح  رگید : یتیاور  هب 
نوچ .دش  یم  دنلب  یئوب  دب  دود  وا  ریز  زا  هتسویپ  تشذگ ، یمن  وا  رب  یناویح  چیه  هک  هریزج  نآ  رد  شمشچ  ياه  هژم  هب  دینادرگ 
هّللا یّلـص  دّمحم  هب  یتمعن  یلاعت  قح  نوچ  تفگ : يراد ؟ اجک  هدارا  تفگ : لیئربج  هب  دـنیآ ، یم  دورف  هکئالم  اب  لیئربج  هک  دـید 

: تفگ کلم  میوگب ، داب  كرابم  دوخ  بناج  زا  ادخ و  بناج  زا  ار  وا  هک  تسا  هداتسرف  ارم  تسا ، هدرک  تمارک  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
ادـخ لوسر  تمدـخ  هب  نوچ  .دروآ  تشادرب و  دوخ  اب  ار  وا  سپ  دـنک ، اعد  نم  يارب  دّـمحم  هک  دـیاش  ربب  دوخ  اب  ارم  لـیئربج  يا 

ضرع ترضح  تمدخ  هب  ار  سرطف  لاح  تفگ و  دوخ  بناج  زا  یلاعت و  قح  بناج  زا  تینهت  دیسر ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
نآ هب  ار  دوـخ  سرطف  ددرگرب ، دوـخ  ناـکم  هب  دـلامب و  كراـبم  دوـلوم  نیا  هب  ار  دوـخ  هک  وـگب  وا  هب  هک : دوـمرف  ترـضح  درک ،

.تفر الاب  دروآرب و  لاب  دیلام ، ترضح 

بناج زا  لیئربج  سپ  میوا ، ّدج  ردام و  نیسح و  هدرک  دازآ  هک  نم  لثم  تسیک  تفگ : یم  تفر  نامسآ  هب  نوچ  رگید : یتیاور  هب 
دنهاوخ ار  وا  وت  تّما  دّمحم  ای  تفگ : یلاعت  قح 
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وا مالس  نم  دنک  مالس  وا  رب  هک  ره  مناسرب ، وا  هب  ار  وا  ترایز  نم  دنک  ترایز  ار  وا  هک  ره  هک  تسه  یتافاکم  نم  رب  ار  وا  تشک ،
«. 1  » تفر الاب  تفگ و  ار  نیا  مناسرب ، وا  هب  ار  وا  تاولص  نم  دتسرفب  وا  رب  تاولص  هک  ره  و  مناسرب ، وا  هب  ار 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  رب  لیئربج  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
دیهش ار  وا  وت  زا  دعب  وت  تّما  هک  دش  دهاوخ  ّدلوتم  يرسپ  وت  يارب  زا  تفگ : مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تدالو  زا  شیپ  دش  لزان  مّلس 

هیلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  دـش ، هبطاخم  نیا  هبترم  هس  هکنآ  زا  دـعب  تسین ، يدـنزرف  نینچ  هب  جایتحا  ارم  دومرف : ترـضح  دـننک ،
دعب نم  تّما  هک  دش  دهاوخ  ّدلوتم  وت  يارب  يدنزرف  هک  نایملاع  دنوادخ  بناج  زا  داد  ربخ  ارم  لیئربج  هک : دومرف  دیبلط  ار  مالّـسلا 

رد دش ، هبطاخم  نیا  هبترم  هس  هکنآ  ات  يدـنزرف ، نینچ  هب  تسین  جایتحا  ارم  دومرف : ریما  ترـضح  درک ، دـنهاوخ  دیهـش  ار  وا  نم  زا 
.دوب دهاوخ  نیرخآ  نیلّوا و  مولع  نزاخ  ناربمغیپ و  راثآ  تثارو  تماما و  وا  نادنزرف  وا و  رد  دومرف : مّیس  هبترم 

دیهـش ار  وا  نم  زا  دعب  نم  تّما  هک  يدنزرف  هب  ار  وت  دـهد  یم  تراشب  ادـخ  هک : داتـسرف  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دزن  هب  سپ 
رد دش ، عقاو  هبطاخم  نیا  هبترم  هس  هکنآ  ات  تسین ، يدنزرف  نینچ  هب  جایتحا  ارم  ردپ  يا  تفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  درک ، دـنهاوخ 

نم و راثآ  ناثراو  نید و  نایاوشیپ  وا  نادنزرف  وا و  هک : دومرف  ترضح  سپ  تفگ ، یم  باوج  نینچ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هبترم  ره 
نیسح ماما  ترـضح  هب  دش  هلماح  سپ  نایملاع ، دنوادخ  زا  مدش  یـضار  تفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دوب ، دنهاوخ  نم  ملع  نانزاخ 

نیسح و ماما  رگم  تسا  هدنامن  هدنز  دوش  ّدلوتم  ههام  شـش  هک  يدنزرف  و  دش ، ّدلوتم  ترـضح  نآ  هام  شـش  زا  دعب  مالّـسلا ، هیلع 
.دش لّفکتم  ار  ترضح  نآ  تظفاحم  هملس  ّما  سپ  مالّسلا - هیلع  ییحی  ترـضح  رگید  تیاور  هب  مالّـسلا - امهیلع  یـسیع  ترـضح 

تشاذگ و یم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناهد  رد  ار  دوخ  كرابم  نابز  دمآ و  یم  زور  ره  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
يرگید زا  همطاف و  ترـضح  زا  دینایور ، ادخ  لوسر  تشوگ  زا  ار  وا  تشوگ  یلاعت  قح  سپ  دش ، ریـس  ات  دـیکم  یم  ترـضح  نآ 

داتسرف وا  نأش  رد  ار  هیآ  نیا  یلاعت  قح  سپ  دروخن ، ریش  زگره 
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یلَع َّیَلَع َو  َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َکَتَمِْعن  َرُکْـشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر  َلاق  ًهَنَـس  َنیَِعبْرَأ  َغََلب  ُهَّدُـشَأ َو  َغََلب  اذِإ  یَّتَح  ًارْهَـش  َنُوثالَث  ُُهلاـِصف  ُُهلْمَح َو  َو 
نوچ هکنآ  ات  دوب ، هام  یس  وا  نتفرگزاب  ریـش  وا و  لمح  تّدم  ینعی : « 1  » ِیتَّیِّرُذ ِیف  ِیل  ِْحلْـصَأ  ُهاضْرَت َو  ًاِحلاص  َلَمْعَأ  ْنَأ  َّيَِدلاو َو 

تمعن منک  رکش  هک  هدب  قیفوت  ارم و  نک  ماهلا  اراگدرورپ  تفگ : تشذگ ، وا  رمع  زا  لاس  لهچ  دیـسر و  لقع  ندب و  تّوق  ّدح  هب 
تفگ یم  رگا  دومرف : ترـضح  .ارم  هّیرذ  زا  یـضعب  نم  يارب  زا  نک  حالـصا  نم ، ردام  ردـپ و  رب  نم و  رب  يا  هدرک  ماعنا  هک  ار  وت 

«. 2  » ار یضعب  دینادرگ  صوصخم  نکیل  و  دندوب ، یم  ماما  وا  نادنزرف  همه  هنیآره  ارم  ّتیرذ  همه 

«3  » ًاهْرُک ُْهتَعَـضَو  ًاهْرُک َو  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  ًاناسْحِإ  ِْهیَِدلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  همیرک َو  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع 
يور زا  ار  وا  درک  عـضو  و  تهارک ، يور  زا  وا  رداـم  وا  هب  دـش  هلماـح  یکین ، هب  وا  نیدـلاو  هب  ار  ناـسنا  اـم  میدرک  ّتیـصو  ینعی :

.تهارک

ترـضح دوب  تهارک  يور  زا  وا  عضو  لمح و  هک  یـسک  نآ  دنا ، مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  نیدلاو  زا  دارم  دومرف : ترـضح 
هب نیـسح و  تدالو  هب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  داد  تراشب  یلاعت  قح  هک  اریز  تسا ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

.تمایق زور  ات  دوب  دهاوخ  وا  نادنزرف  رد  تماما  هکنآ 

رّرقم نیا  ضوع  رد  و  وا ، نادنزرف  هب  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هب  دیـسر  دـهاوخ  هچنآ  هب  ار  ترـضح  نآ  داد  ربخ  سپ 
رد ار  وا  یلاعت  قح  و  دش ، دهاوخ  هتـشک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  داد  ربخ  و  دـشاب ، وا  نادـنزرف  رد  تماما  هک  دومرف 

، دنادرگ نیمز  يور  عیمج  هاشداپ  ار  وا  و  دشکب ، ار  دوخ  نانمـشد  ات  ار  وا  درک  دهاوخ  يرای  و  دینادرگ ، دـهاوخ  رب  ایند  هب  تعجر 
: ینعی « 4  » َنِیثِراْولا ُمُهَلَعَْجن  ًهَِّمئَأ َو  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرَْألا َو  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو  هک : تسا  هدومرف  یلاعت  قح  هچنانچ 

ناشیا مینادرگب  و  ناماما ، ار  ناشیا  مینادرگب  و  نیمز ، رد  ار  ناشیا  دنا  هدینادرگ  فیعـض  هک  اهنآ  رب  میراذـگ  ّتنم  هک  میهاوخ  یم 
قیقحت هب  ینعی : « 5  » َنوُِحلاَّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََـقل  هک َو  تسا  هدومرف  زاب  نیمز ؛ ناثراو  ار 

روبز رد  میتشون  ام  هک 
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: دومرف ترضح  سپ  .نم  هتسیاش  ناگدنب  درب  دنهاوخ  ثاریم  هب  ار  نیمز  هکنآ  تاروت  زا  دعب 

دنهاوخ ار  دوخ  نانمشد  و  درک ، دنهاوخ  تعجر  ایند  هب  و  دش ، دنهاوخ  نیمز  هاشداپ  وا  تیب  لها  هک  ار  شربمغیپ  ادخ  داد  تراشب 
.تشک

، وا ندش  دیهش  مالّسلا و  هیلع  نیسح  تدالو  هب  داد  ربخ  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  سپ 
هب دوش  هلماح  يرسپ و  هب  ار  وا  دنهد  تراشب  هک  ار  یسک  يا  هدید  زگره  هک : دومرف  ترضح  سپ  تهارک ، اب  وا  هب  دش  هلماح  سپ 
هب تشاد  تهارک  زین  لـمح  عضو  تقو  رد  و  وا ، لـتق  ندینـش  ببـس  هب  وا  زا  تشاد  تهارک  دـش و  مومغم  وا  ینعی : تهارک ، اـب  وا 

.نیا ببس 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  دوب ، هلصاف  رهط  کی  ردق  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ندش  هلماح  مالّـسلا و  هیلع  نسح  ماما  تدالو  نایم 
وا و لمح  تّدم  هک : تسا  هدومرف  یلاعت  قح  نیا  يارب  دوب ، هام  راهچ  تسیب و  شندروخ  ریش  تّدم  دنام ، هام  شش  ردام  مکش  رد 

«. 1  » دوب هام  یس  ریش  زا  وا  نتفرگزاب 

ماما ترضح  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  نارگید  یـسوط و  خیش 
يا ارم  دنزرف  روایب  هک : تفگ  ار  سیمع  تنب  ءامـسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دش ، ّدلوتم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

ترضح مدرب ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  تمدخ  هب  هدیچیپ  يدیفس  هماج  رد  ار  ترـضح  نآ  هک : تفگ  ءامـسا ،
قح تفگ : دـش  لزاـن  لـیئربج  سپ  تفگ ، هماـقا  وا  پچ  شوگ  رد  ناذا و  وا  تسار  شوـگ  رد  تشاذـگ ، نماد  رد  تفرگ و  ار  وا 

رـسپ مان  هب  ار  وا  سپ  یـسوم ، هب  تبـسن  تسا  نوراـه  هلزنم  هب  وت  هب  تبـسن  یلع  نوچ  دـیامرف : یم  دـناسر  یم  مالـس  ار  وت  یلاـعت 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ  .نک  مان  نیـسح  ار  وا  تسا  یبرع  وت  تغل  نوچ  تسا ، ریبش  هک  نک  نوراه  کـچوک 

يا دومرف : سپ  ار ، وا  هدنـشک  نک  تنعل  ادـنوادخ  تسا ، شیپ  رد  یمیظع  تبیـصم  ار  وت  هک : دومرف  تسیرگ  هدیـسوب و  ار  وا  مّلس 
.وگم همطاف  هب  ار  ربخ  نیا  ءامسا 

، مدرب ترضح  نآ  دزن  هب  نوچ  ارم ، دنزرف  روایب  هک : دومرف  دمآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دش ، متفه  زور  نوچ 
قّدصت هرقن  شرس  يوم  نزو  هب  دندیشارت ، ار  شرس  و  داد ، هلباق  هب  ار  شنار  کی  درک ، هقیقع  وا  يارب  زا  يدیفس  هایس و  دنفـسوگ 

سپ «، 2  » دیلام شرس  رب  قولخ  درک ،
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ردپ و تفگ : ءامـسا  .تسیرگ  رایـسب  سپ  وت ، نتـشک  نم  رب  تسا  نارگ  رایـسب  هچ  هّللا  دـبع  ابا  يا  تفگ : تشاذـگ  نماد  رد  ار  وا 
یم دومرف : ینک ؟ یم  هیرگ  يداـش  ضوع  هب  یئوگ ؟ یم  زورما  یتـفگ و  لّوا  زور  رد  هک  تسا  ربـخ  هچ  نیا  داـب  وـت  يادـف  مرداـم 

، دـناسرن ناشیا  هب  ارم  تعافـش  ادـخ  تشک ، دـنهاوخ  ار  وا  هّیما  ینب  زا  راکمتـس  رفاک  هورگ  هک  دوخ  دـنبلد  دـنزرف  نیا  يارب  میرگ 
یم لاؤس  ادنوادخ  تفگ : سپ  دش ، دهاوخ  رفاک  میظع  دنوادخ  هب  درک ، دـهاوخ  نم  نید  رد  هنخر  هک  يدرم  ار  وا  تشک  دـهاوخ 
راد تسود  ار و  ناشیا  راد  تسود  وت  ادـنوادخ  دوخ ، هّیرذ  ّقح  رد  میهاربا  وت  زا  درک  لاؤس  هچنآ  دـنزرف  ود  نیا  ّقح  رد  وت  زا  منک 

.ار نیمز  نامسآ و  دنک  رپ  هک  یتنعل  دراد  نمشد  ار  ناشیا  هک  ره  نک  تنعل  و  ار ، ناشیا  دراد  یم  تسود  هک  ره 

ار یلاعت  قح  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساـّبع  نبا  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا 
نیمز نامـسآ و  نیب  ام  دـننام  رگید  یلاب  ات  یلاب  ره  نایم  زا  تشاد ، لاب  رازه  هدزناش  دـنیوگ و  یم  لـیئادرد  ار  وا  هک  تسه  یکلم 

ار وا  ياهلاب  یلاـعت  قح  ببـس  نیا  هب  دوبن ، راـگدرورپ  تمظع  لـالج و  بساـنم  هک  تشذـگ  يزیچ  وا  رطاـخ  رد  يزور  سپ  دوب ،
، دیـسرن شرع  میاوق  زا  همئاق  کی  هب  شرـس  هدرک  زاورپ  لاـس  دـصناپ  وا  نک ، زاورپ  هک  وا  يوسب  درک  یحو  دـینادرگ و  فعاـضم 
زا مرت ، میظع  یمیظع  همه  زا  میظع و  دـنوادخ  نم  هک  دوخ  ناـکم  هب  درگرب  دومرف : هداـتفا  بعت  هب  وا  هک  تسناد  یلاـعت  قح  نوچ 

ار وا  و  تفرگ ، وا  زا  ار  وا  ياهلاب  یلاعت  قح  سپ  تسین ، یناکم  يدنلب  نم  يدنلب  و  مرادـن ، یناکم  دـشاب و  یمن  يزیچ  رتدـنلب  نم 
.درک نوریب  هکئالم  ياهفص  زا 

ار مّنهج  شتآ  هک : مّنهج  نزاخ  کلام  هب  درک  یحو  یلاعت  قح  دش ، ّدلوتم  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هعمج  بش  رد  نوچ 
يوـسب درک  یحو  و  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يارب  تسا  هدـش  دـّلوتم  هک  يدوـلوم  تـمارک  يارب  شلها  زا  ناـشن  ورف 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يارب  هک  يدولوم  تمارک  يارب  ار  نآ  نادرگ  وبـشوخ  ار و  تشهب  اراـیب  هک : تشهب  نزاـخ  ناوضر 
يدولوم تمارک  يارب  دیورب  رگیدکی  ترایز  هب  ار و  دوخ  دینک  تنیز  هک : نیعلا  روح  يوسب  دومن  یحو  و  تسا ، هدش  دـّلوتم  مّلس 

: هک هکئالم  يوسب  دومن  یحو  و  تسا ، هدش  ّدلوتم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يارب  ایند  راد  رد  هک 

يارب ایند  راد  رد  هک  يدولوم  تمارک  يارب  ریبکت  دیجمت و  دیمحت و  حیبست و  هب  دیشکرب  اهفص 
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هّللا یّلص  دّمحم  نم  ربمغیپ  يوسب  دش  لزان  هک : لیئربج  يوسب  درک  یحو  و  تسا ، هدش  ّدلوتم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم 
، دیوش راوس  هدرک  ماجل  نیز و  قلبا  نابسا  رب  همه  و  دنشاب ، کلم  رازه  رازه  یلیبق  ره  هک  هکئالم  زا  لیبق  رازه  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

نیا اب  دنـشاب ، هتـشاد  تسد  رد  رون  زا  اه  هبرح  هک  ار  نایناحور  هکئالم  دیربب  دوخ  اب  و  دـینک ، هیبعت  توقای  ّرد و  زا  اه  هّبق  اهنآ  رب  و 
.وا دولوم  يارب  دیئوگب  داب  كرابم  تینهت و  ار  وا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  دزن  دیورب  تنیز  هّیهت و 

: وگب و  وگب ، وا  تیزعت  و  ما ، هدرک  مان  نیسح  ار  وا  نم  هک  ار  ترضح  نآ  هد  ربخ  لیئربج  يا 

رب ياو  و  دشکب ، ار  وا  هک  یـسک  رب  ياو  سپ  دنـشاب ، راوس  نایاپ  راهچ  نیرتدب  رب  وت ، تّما  نیرتدب  تشک  دـنهاوخ  ار  وا  دّـمحم  ای 
زا وا  مرازیب و  نیسح  هدنشک  زا  نم  و  وا ، لاتق  يوسب  دنـشکب  ار  ناشیا  ناشیا  هک  یـسک  رب  ياو  و  دنارب ، ار  ناشیا  نابـسا  هک  یـسک 

ار نیسح  لتاق  تسا ، رتشیب  وا  زا  شمرج  نیسح  لتاق  هکنآ  رگم  دیآ  یمن  رشحم  يارحـص  هب  یمرجم  چیه  هک  اریز  تسا ، رازیب  نم 
لتاق هب  تسا  رت  قاتـشم  مّنهج  شتآ  درک ، دنهاوخ  مّنهج  لخاد  دنا  هداد  رارق  رگید  يادـخ  ادـخ  اب  هک  ناکرـشم  اب  تمایق  زور  رد 

.تشهب يوسب  ادخ  ناعیطم  زا  نیسح 

: تفگ لیئادرد  تشذگ ، لیئادرد  هب  دمآ ، یم  نیمز  هب  نامسآ  زا  لیئربج  هک  یتقو  سپ 

؟ هدش اپرب  تمایق  رگم  منک ، یم  هدهاشم  نامسآ  رد  بشما  نم  هک  تسا  هعقاو  هچ  نیا 

يارب ار  ام  یلاعت  قح  تسا ، هدـش  دـّلوتم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يارب  يدـنزرف  ایند  راد  رد  نکیل  هن و  تفگ : لیئربج 
هب نوچ  هک  تسا  هدـیرفآ  ارم  ار و  وت  هک  يدـنوادخ  هب  لیئربج  يا  مهد  یم  دـنگوس  ار  وت  تفگ : کـلم  تسا ، هداتـسرف  وا  تینهت 

راگدرورپ زا  هک  منک  یم  لاؤس  وت  زا  راوگرزب  دولوم  نیا  ّقح  هب  هک : وا  هب  وگب  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالس  یسرب  ترضح  نآ  تمدخ 
.دهد اج  هکئالم  ياهفص  رد  دوخ  ماقم  رد  ارم  دنادرگرب و  نم  هب  ارم  ياهلاب  ددرگ ، دونشخ  نم  زا  هک  ینک  لاؤس  دوخ 

ایآ تفگ : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تفگ ، تیزعت  تینهت و  ار  ترضح  نآ  یلاعت  قح  رما  هب  دش ، لزان  لیئربج  سپ 
، ناشیا زا  تسا  رازیب  ادخ  ناشیا و  زا  مرازیب  نم  دنتـسین ، نم  تّما  اهنآ  دومرف : ترـضح  یلب ، تفگ : تشک ؟ دنهاوخ  ار  وا  نم  تّما 

اهیلع همطاف  دزن  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترضح  سپ  دّمحم ، يا  مرازیب  ناشیا  زا  زین  نم  هک : تفگ  لیئربج  سپ 
ار وا  تفر و  مالّسلا 
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، تسا شتآ  رد  نیسح  لتاق  تفگ : لیئربج  مدیئاز ، یمن  ار  وا  نم  شاک  دومرف : تسیرگ و  همطاف  ترضح  تفگ ، تیزعت  تینهت و 
دهاوخن هتشک  نکیل  و  همطاف ، يا  تسا  شتآ  رد  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 

.دنسر مه  هب  وا  زا  وا  زا  دعب  هدننک  تیاده  هّمئا  هک  دسر  مه  هب  یماما  وا  زا  ات  دش 

هک تسا  نسح  وا  زا  دعب  و  تسا ، يداه  هک  تسا  یلع  نم  زا  دعب  ناماما  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  سپ 
نب دّمحم  وا  زا  دعب  و  تسا ، روصنم  هک  تسا  نیسحلا  نب  ّیلع  وا  زا  دعب  و  تسا ، رـصان  هک  تسا  نیـسح  وا  زا  دعب  و  تسا ، يدهم 

یـسوم نب  ّیلع  وا  زا  دـعب  و  تسا ، نیما  رفعج  نب  یـسوم  وا  زا  دـعب  و  تسا ، عاـفن  دّـمحم  نب  رفعج  وا  زا  دـعب  و  تسا ، عفاـش  یلع 
، تسا ماّلع  یلع  نب  نسح  وا  زا  دعب  و  تسا ، نمتؤم  دّمحم  نب  ّیلع  وا  زا  دعب  و  تسا ، لاعف  یلع  نب  دّمحم  وا  زا  دـعب  و  تساضّرلا ،

نکاس هیرگ  زا  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  سپ  درک ، دهاوخ  زامن  میرم  نب  یسیع  وا  رس  تشپ  رد  هک  تسا  یسک  نآ  وا  زا  دعب  و 
لوسر ترـضح  سپ  تسا ، هدـیدرگ  التبم  وا  هک  ار  یئالب  درک  نایب  دـیناسر ، ترـضح  نآ  هب  ار  لیئادرد  ماـغیپ  لـیئربج  سپ  .دـش 
هدیچیپ يا  هنیمشپ  هماج  رد  ار  ترضح  نآ  تفرگ و  تسد  يور  رب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

وا ّدج  ود  رب  دولوم و  نیا  رب  وت  ّقح  هب  هکلب  دومرف : سپ  وت ، رب  دولوم  نیا  ّقح  هب  ادنوادخ  تفگ : درک  دـنلب  نامـسآ  يوسب  دـندوب ،
یلاعت قح  سپ  لیئادرد ، زا  وش  یضار  تسه  يردق  وت  دزن  ار  نیـسح  رگا  هک  بوقعی  قاحـسا و  لیعامـسا و  رب  میهاربا و  دّمحم و 
هکئالم ياهفص  رد  دوخ  ماقم  رد  ار  وا  دینادرگرب ، وا  هب  ار  وا  ياهلاب  دیزرمآ و  ار  کلم  نآ  درک و  باجتسم  ار  ترضح  نآ  ياعد 

«. 1  » تسا نیسح  هدرک  دازآ  دنیوگ  یم  هک  دنسانش  یم  نیا  هب  اهنامسآ  رد  ار  کلم  نآ  داد و  اج 

دزن هب  دمآ  یم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  يدنوار  بطق 
ناشیا هک : تفگ  یم  همطاف  هب  تخادنا و  یم  ناشیا  ناهد  رد  ار  دوخ  كرابم  ناهد  بآ  مالّـسلا ، اهیلع  همطاف  هراوخریـش  نادـنزرف 

«. 2  » هدم ریش  ار 

ترضح دش ، ّدلوتم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهش  نبا 
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هیلع و هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  سپ  دنتفاین ، دندرک  بلط  يا  هیاد  دش ، کشخ  شریش  دش ، ضراع  يرامیب  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف 
«. 1  » دمآ یم  نوریب  ترضح  نآ  ماهبا  زا  وا  يزور  و  دیکم ، یم  وا  تشاذگ و  وا  ناهد  رد  ار  دوخ  ماهبا  تشگنا  دمآ  مّلس  هلآ و 

زا وا  تشوگ  درک ، نینچ  زور  هنابـش  لهچ  سپ  دـیکم ، یم  وا  تشاذـگ و  یم  وا  ناهد  رد  ار  دوخ  كراـبم  ناـبز  رگید : تیاور  هب 
«. 2  » دیئور تلاسر  ترضح  تشوگ 

لوسر ترضح  دش ، هلماح  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هّیعازخ  هّرب  زا  اضیا 
: هک تفگ  همطاف  ترضح  هب  سپ  درک ، يرفس  هدارا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

هیلع نسح  ماما  نوچ  میایب ، اـت  هدـم  ریـش  ار  وا  دوش  دـّلوتم  نوچ  دـش ، دـهاوخ  دـّلوتم  وت  زا  يرـسپ  هک  تسا  هداد  ربخ  ارم  لـیئربج 
ترـضح تشذگ و  زور  هس  نوچ  دوب ، ترـضح  نآ  مودق  رظتنم  دادن ، ریـش  ار  وا  زور  هس  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دش ، دـّلوتم  مالّـسلا 

: هک تفگ  مالّسلا  اهیلع  همطاف  يدرک ؟ هچ  دیسرپ : دروآ  فیرـشت  ترـضح  نوچ  داد ، ریـش  ار  وا  درک  مّحرت  وا  رب  هدرواین  فیرـشت 
.دوش یم  تسا  هتساوخ  ادخ  هچنآ  هک : دومرف  ترضح  مداد ، ریش  ار  وا  هک  دروآ  تکرح  هب  ارم  يردام  تقفش 

ارم لیئربج  همطاف  يا  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دش ، هلماح  مالّـسلا  اهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هب  نوچ 
، درذگب هام  کی  هچ  رگا  میآ ، وت  دزن  هب  نم  ات  هدم  ریـش  ار  وا  دوش  ّدلوتم  نوچ  دش ، دهاوخ  ّدلوتم  وت  زا  يرـسپ  هک  تسا  هداد  ربخ 
، دوب رفس  رد  ترضح  نآ  دش  ّدلوتم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ  تفر ، يرفس  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  سپ 
، دندروآ بانج  نآ  تمدخ  هب  ار  وا  سپ  دومن ، تعجارم  رفـس  نآ  زا  ترـضح  نآ  ات  دادن  ریـش  ار  وا  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 

یم ادخ  دوش ، یم  دهاوخ  ادخ  هچنآ  دومرف : ترـضح  سپ  دش ، ریـس  ات  دیکم  یم  وا  تشاذـگ و  وا  ناهد  رد  ار  دوخ  كرابم  نابز 
«. 3  » دشاب وت  نادنزرف  رد  تماما  هک  تساوخ 

چیه مالّسلا و  اهیلع  همطاف  زا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک 
ناهد رد  ار  دوخ  ماهبا  ترضح  دندروآ ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  تمدخ  هب  ار  وا  دروخن ، ریـش  مه  رگید  نز 

زور ود  هک  دیکم  یم  ردق  نآ  ترضح  نآ  ماهبا  زا  تشاذگ ، یم  وا 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 500 

http://www.ghaemiyeh.com


485 ص :

ّدلوتم هام  شش  يدنزرف  چیه  و  دیئور ، ادخ  لوسر  نوخ  تشوگ و  زا  ترضح  نآ  نوخ  تشوگ و  سپ  دوب ، یفاک  ار  وا  زور  هس  و 
تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  رگید  دنـس  هب  « 1  » یلع نب  نیـسح  میرم و  نب  یـسیع  زا  ریغ  هب  دنامب  هک  دشن 
نامه هب  دیکم و  یم  وا  درک ، یم  وا  ناهد  رد  ار  دوخ  كرابم  نابز  دندروآ ، یم  ترضح  نآ  دزن  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک 

«. 2  » دروخن ریش  نز  چیه  زا  وا  و  دومن ، یم  افتکا 
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تسا ترضح  نآ  بقانم  لیاضف و  نایب  رد  مّود  لصف 

هک ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  يزور  مدید  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  هفیذـح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
، ار وا  دیـسانشب  سپ  یلع ، نب  نیـسح  تسا  نیا  مدرم  هورگ  يا  دوـمرف : یم  دوـب  هتفرگ  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  باـنج  تـسد 

ناتسود و  دنتشهب ، رد  وا  ناتسود  و  تسا ، تشهب  رد  وا  هک  تسوا  تردق  تسد  هب  مناج  هک  يدنوادخ  نآ  هب  منک  یم  دای  دنگوس 
«. 1  » دنتشهب رد  وا  ناتسود 

ار مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  مدـید  هک : تسا  هدرک  تیاور  بزاـع  نب  ءارب  زا  ناـفلاخم  دنـس  هب  یـسوط  خـیش 
«. 2  » راد تسود  ار  وا  وت  سپ  مراد ، یم  تسود  ار  نیا  ادنوادخ  دومرف : یم  تشاد  شود  رب  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح 

هیلع و هّللا  یّلص  تلاسر  بانج  دزن  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
، ار مدنزرف  لوب  دـینکم  عطق  دومرف : دـنرادرب ، ار  وا  لوب  يانثا  رد  هک  دنتـساوخ  درک ، لوب  بانج  نآ  نماد  رد  دـندروآ ، مّلـس  هلآ و 

«. 3  » تسش ار  عضوم  نآ  دیبلط  یبآ  سپ 

ماما باـنج  هک  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  يزور  مدـید  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  رذ  وبا  زا  هیولوق  نبا 
هنابز صـالخا ، يور  زا  ار  ناـشیا  ّتیرذ  ار و  نیـسح  نسح و  دراد  تسود  هک  ره  دومرف : یم  دیـسوب و  یم  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

ددع هب  شناهانگ  دنچ  ره  دسرن ، وا  يور  رب  شتآ 
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«. 1  » درب رد  هب  ار  وا  هک  دشاب  هتشاد  یهانگ  هکنآ  رگم  دشاب ، نابایب  کی 

ود نیسح  نسح و  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  اضیا 
«. 2  » دننم ناتسوب  لگ 

: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هّرم  نب  یلعی  زا  نافلاخم  دنس  هب 

ناربمغیپ طابسا  زا  تسا  یطبس  نیسح  دراد ، تسود  ار  نیسح  هک  ار  یسک  دراد  تسود  ادخ  منیسح ، زا  نم  تسا و  نم  زا  نیـسح 
.دنا هدرک  تیاور  هربتعم  بتک  رد  رایسب  قیرط  هب  نافلاخم  ار  ثیدح  نیا  «. 3»

ار مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  تفر ، یم  یهار  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  يزور  هک  دنا  هدرک  تیاور  اضیا 
ماما ترضح  دریگ ، رب  رد  ار  وا  هک  داتفا  شیپ  دوخ  باحـصا  زا  هنابات  یب  دید ، ار  بانج  نآ  نوچ  دنک ، یم  يزاب  لافطا  اب  هک  دید 

نم تسا و  نم  زا  نیسح  دومرف : دیسوب  ار  شناهد  نایم  دوشگ  ار  شناهد  تفرگ و  ار  وا  هکنآ  ات  دیدنخ  یم  تخیرگ و  یم  نیسح 
«. 4  » تسا ناربمغیپ  طابسا  زا  وا  دراد ، تسود  ار  وا  ادخ  درادب  تسود  ار  نیسح  هک  ره  و  میوا ، زا 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  دوسا  نب  دادقم  زا  ربتعم  دنـس  هب  يدنوار  بطق 
ماما ود  نآ  هک  میدیـسر  یعـضوم  هب  ات  متفر  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  نم  دـمآ ، نوریب  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  بلط  يارب 

نآ رتشیپ  نم  و  دوب ، هدنکفا  هیاس  ناشیا  رـس  رب  یتخرد  دوب ، هدرک  هقلح  ناشیا  رود  رب  یگرزب  رایـسب  یعفا  دندوب و  هدیباوخ  مولظم 
تخرد نآ  مدرک و  هدهاشم  ار  عضوم  نآ  متفر و  زین  نآ  زا  دعب  مدوب ، هدیدن  اجنآ  رد  ار  تخرد  نآ  مدوب و  هدـید  رّرکم  ار  عضوم 

نارتش ضرع  زا  شضرع  دش و  رتدنلب  شتماق  امرخ  ناتخرد  زا  دش و  تسار  دینش  ار  راربا  دّیس  ياپ  يادص  رام  نآ  نوچ  مدیدن ، ار 
داتفا ترـضح  نآ  رب  شرظن  نوچ  مدیـسرت ، رایـسب  لاح  نآ  هدـهاشم  زا  نم  سپ  .دیـشک  یم  هناـبز  یـشتآ  شناـهد  زا  دوب و  رتشیب 

هچ یناد  یم  هدنک  ردارب  يا  دومرف : ترـضح  مدیمهفن ، نم  هک  تفگ  ینخـس  ترـضح  اب  دیدرگ ، يا  هتـشر  ردق  هب  هکنآ  ات  دیهاک 
رتهب لوسر  ادخ و  متفگ : دیوگ ؟ یم 
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.دینادرگ ادخ  لوسر  دنزرف  ود  نابساپ  هکنآ  ات  دنار  یمن  ارم  هک  ار  يدنوادخ  منک  یم  دمح  هک : دیوگ  یم  دومرف : دنناد ، یم 

نماد رب  تشادرب و  ار  نیسح  رس  لّوا  تسشن ، دوخ  هشوگرگج  ود  نآ  دزن  ترـضح  تفر ، دش و  هناور  گیر  نایم  رد  رام  نآ  سپ 
یم نیـسح  ناهد  رد  ار  دوخ  كرابم  نابز  سپ  تشاذـگ ، دوخ  پچ  نماد  رب  تشادرب و  ار  نسح  رـس  سپ  تشاذـگ ، دوخ  تسار 
دـش رادیب  وا  هکنآ  ات  درک  نسح  ناهد  رد  ار  دوخ  كرابم  نابز  سپ  تفر ، باوخ  هب  زاب  ردپ ، يا  تفگ : دش  رادیب  وا  هکنآ  ات  درک 

تفرعم و نانمؤم  ياهلد  رد  ار  نیسح  هک : دومرف  نسح ، زا  تسا  رتگرزب  نیسح  ایوگ  متفگ : تفر ، باوخ  هب  زاب  و  ردپ ، يا  تفگ :
.نک لاؤس  ناشیا  ردام  زا  ار  نآ  ببس  تسه ، یناهنپ  ّتبحم 

ياهشود رب  ار  ناشیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  دندش ، رادیب  تحارتسا  باوخ  زا  تماما  کلف  رین  ود  نآ  نوچ 
هناخ رد  هب  متفر و  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هناخ  رد  هب  ترـضح  نآ  هدومرف  ياضتقم  هب  نم  دروآ ، هناخ  هب  هدرک و  راوس  دوخ 

؟ ما هناخ  رد  رب  نم  هک  درک  مالعا  ار  وت  هک  متفگ : هدـنک ، ردارب  يا  تفگ : دـمآ  نوریب  ترـضح  نآ  همداخ  همامح  هاگان  مداتـسیا ،
زا دـنک  لاؤـس  نم  زا  تسا  هدـمآ  تسا  هلیبـق  نآ  نیرتوـکین  زا  هک  هدـنک  زا  يدرم  هک : دوـمرف  نم  هدّیـس  نوتاـخ و  تفگ : هماـمح 

یهاگ هچنانچ  مدـینادرگ  رد  بناج  هب  ار  دوخ  تشپ  دومن ، میظع  نم  رب  نخـس  نیا  تفگ : دادـقم  نم ، هدـید  رون  تلزنم  تفارش و 
تلزنم همطاف  يا  متفگ : سپ  مدرک ، یم  نینچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  متفر  یم  هملس  ّما  هناخ  هب  هک 

هک يا  هماج  هک  درک  رما  ارم  مردپ  دش ، ّدلوتم  نسح  ماما  نوچ  دومرف : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  .امرف  نایب  نم  يارب  ار  نیـسح 
ار وا  هک : دومرف  دکم ، یم  ارم  ناتسپ  نسح  هک  دید  دمآ  نم  ندید  هب  مردپ  سپ  میاشگب ، ریـش  زا  ار  وا  ات  مشوپب  مبایب  تّذل  نآ  رد 

هدهاشم یئایـض  يرون و  وت  يور  رد  هک  وشم  عنام  دیآ ، وت  دزن  هب  دهاوخ  یلع  نوچ  دومرف : سپ  دشاب ، نینچ  متفگ : اشگب ، ریـش  زا 
.قلخ نیا  رب  دشاب  ادخ  تّجح  هک  دمآ  دهاوخ  دوجوب  يدنزرف  وت  زا  يدوز  نیا  رد  هک  مناد  یم  منک ، یم 

تیاکش دوخ  ردپ  هب  ار  تلاح  نآ  نوچ  مدرک ، هدهاشم  دوخ  رد  میظع  ترارح  تشذگ ، نم  لمح  زا  هام  کی  مدش و  هلماح  نوچ 
بآ و  دناوخ ، نآ  رب  یئاعد  دیبلط و  یبآ  هزوک  مدرک ،
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زور لـهچ  نوچ  .درک  عفد  نم  زا  ار  تلاـح  نآ  یلاـعت  قـح  مدـیماشآ ، نوـچ  .ماـشایب  دوـمرف : دـنکفا و  نآ  رد  ار  شکراـبم  ناـهد 
، دش مامت  مّود  هام  ات  مدوب  نینچ  هماج ، تسوپ و  نایم  رد  دنک  تکرح  هک  يروم  دـننام  متفای  یم  یتکرح  دوخ  تشپ  رد  تشذـگ ،

نآ تکرب  هب  زور  ره  دش ، مامت  مّیـس  هام  هکنآ  ات  مدنامزاب  ندیماشآ  ندروخ و  زا  متفای و  دوخ  مکـش  رد  تکرح  بارطـضا و  سپ 
.متفای یم  دوخ  هناخ  رد  تکرب  ریخ و  تمعن و  یتدایز  دنمتداعس  دنزرف 

بارحم مزالم  هتـسویپ  دینادرگ ، لّدبم  سنا  هب  ارم  تشحو  یمارگ  دنزرف  نآ  تکرب  هب  یلاعت  قح  مدش ، لخاد  مراهچ  هام  رد  نوچ 
یم رتکبـس  ار  دوخ  تشذگ  یم  هک  زور  ره  و  يرورـض ، تجاح  يارب  رگم  مدرک  یمن  تکرح  دوخ  تدابع  ّلحم  زا  و  مدوب ، دوخ 

ياهبـش رد  مدش ، لخاد  مشـش  هام  رد  نوچ  .دش  مامت  هام  جنپ  هکنآ  ات  مدـید ، یم  رت  نوزف  دوخ  رب  ار  ادـخ  تمحر  تمعن و  متفای ،
یم دوخ  مکش  زا  یلاعت  قح  سیدقت  حیبست و  يادص  دوخ  زامن  ياج  رد  متـسشن  یم  تولخ  هب  نوچ  متـشادن ، غارچ  هب  جایتحا  رات 

.دوب نم  روای  نیعم و  وا  هک  اریز  مدرک  لقن  هملس  ّما  هب  ار  دوخ  لاح  سپ  دیدرگ ، هدایز  نم  تّوق  مدیسر ، هام  هن  هب  نوچ  .مدینش 

مدـش و رادـیب  باوخ  زا  دـیلام ، نم  تشپ  رب  ار  دوـخ  لاـب  دـمآ و  نم  دزن  هب  یکلم  هک  مدـید  باوـخ  رد  دـش ، ماـمت  هاـم  هد  نوـچ 
ياه هماج  دمآ  نم  دزن  هب  يدرم  هک  مدـید  باوخ  رد  ارم ، دوبر  باوخ  زاب  مدروآ ، اج  هب  زامن  تعکر  ود  متخاس و  وضو  متـساخرب 

تعکر راهچ  متخاس و  وضو  مدش  رادـیب  باوخ  زا  ناسرت  سپ  دـیمد ، نم  تشپ  ور و  رب  تسـشن و  نم  نیلاب  دزن  و  هدیـشوپ ، دـیفس 
.دناوخ نم  رب  اهذیوعت  اهاعد و  دیناشن و  ارم  دـمآ و  نم  دزن  هب  باوخ  رد  یـسک  دـیدرگ ، بلاغ  نم  رب  باوخ  زاب  مدروآ ، اجب  زامن 

نم رب  ترـضح  نآ  رظن  نوچ  .دوب  هملـس  ّما  هرجح  رد  وا  متفر و  دوخ  ردپ  دزن  هب  مدیـشوپ و  ار  همامح  ياه  هماج  دش ، حبـص  نوچ 
هدـید باوخ  رد  هچنآ  دـیدرگ ، لیاز  نم  زا  متـشاد  هک  یمیب  سرت و  مدرک ، هدـهاشم  شرونرپ  نیبج  رد  رورـس  يداش و  رثا  داـتفا ،

هب تسا  لّـکوم  هک  دوب  لـیئارزع  نم  لـیلخ  لّوا  درم  نآ  اـّما  ار ، وت  داـب  تراـشب  دوـمرف : مدرک  لـقن  دوـخ  راوـگرزب  ردـپ  هب  مدوـب 
سپ یلب ، متفگ : دـیمد ؟ وـت  رد  اـیآ  نم ، تیب  لـها  ياـهمحر  رب  تسا  لّـکوم  هک  دوـب  لـیئاکیم  نم  لـیلخ  مّود  و  ناـنز ، ياـهمحر 

ار وا  یلاعت  قح  هک  دوب  لیئربج  نم  بیبح  مّیس  دومرف : تفرگرب و  رد  ارم  تسیرگ و  ترضح 
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«. 1  » دش ّدلوتم  نیسح  دش ، مامت  لاس  کی  نوچ  .متشگرب  هناخ  هب  سپ  تسا ، هدینادرگ  وت  نادنزرف  راکتمدخ 

.دنرتروهشم رت و  حیحص  اهنآ  و  لمح ، تّدم  رد  هقباس  ثیداحا  اب  تسا  فلاخم  تیاور  نیا  دیوگ : مجرتم 

نیسح ماما  نسح و  ماما  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  يدنوار  بطق  اضیا 
هک دندینادرگ  يرگید  بناج  هب  ار  تشپ  کی  ره  دندیسر و  یناتسلخن  هب  هکنآ  ات  دندمآ  نوریب  تجاح  ياضق  يارب  مالّسلا  امهیلع 

، دندید یمن  ار  رگیدـکی  هک  درک  ادـیپ  ناشیا  نایم  رد  يراوید  ناشیا  تمارک  يارب  یلاعت  قح  سپ  دـنوش ، تجاح  ياضق  لوغـشم 
، دنتـشادرب بآ  نآ  زا  قیربا  ود  دش ، ادیپ  یبآ  همـشچ  عضوم  نآ  رد  یهلا  تردق  هب  سپ  تساخرب ، نایم  زا  راوید  دندش  غراف  نوچ 

.دنتشگرب دنتخاس و  وضو  دندرک ، كاپ  ار  دوخ  و 

ام دنتفگ : دیا ؟ هدمآ  نوریب  اهنت  هک  دیسرت  یمن  دوخ  نانمشد  زا  ایآ  دیئآ ؟ یم  اجک  زا  تفگ : دید  ار  ناشیا  رمع  هار  يانثا  رد  سپ 
: هک دینـش  یئادـص  هاگان  دـنک ، كاله  ار  ناشیا  هک  تساوخ  تفای  اهنت  ار  ناشیا  نوچ  نوعلم  نآ  میدرگ ، یمرب  تجاح  ياـضق  زا 
يدرک و ادخ  نید  رد  اهتعدب  يدرک ، هچنآ  يدرک  ناشیا  ردام  اب  زورید  ینک ، ینمـشد  دّمحم  دـنزرف  ود  اب  یهاوخ  یم  ناطیـش  يا 
ار دوخ  تسار  تسد  سپ  تفگ  وا  هب  تشرد  نانخـس  زین  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  يدرک ، بصغ  ار  تیب  لـها  تفـالخ 

تسد زاب  دنز  هچناپط  پچ  تسد  هب  تساوخ  درک ، کشخ  ار  شتسار  تسد  یلاعت  قح  دنز ، ترضح  يور  رب  هچناپط  هک  تشادرب 
ارم تسد  دنک و  اهر  ارم  یلاعت  قح  دینک  اعد  امـش  ّدـج  تردـپ و  ّقح  هب  امـش  زا  منک  یم  لاؤس  تفگ : سپ  دـش ، کشخ  وا  پچ 

سپ وا ، رب  نادرگ  یتّجح  و  وا ، يارب  نادرگ  یتربع  ار  نیا  نک و  اهر  هّیلب  نیا  زا  ار  وا  ادنوادخ  تفگ : نیسح  ماما  سپ  .دنادرگزاب 
هب عورش  ترـضح  نآ  اب  دمآ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دزن  هب  دش و  هناور  ناشیا  اب  و  درک ، اهر  ار  وا  تسد  یلاعت  قح 

اجک هب  ار  اهنیا  تفگ : سپ  دوب ، هفیقس  تعیب  زا  دعب  يزور  دنچ  هعقاو  نیا  درک ، همصاخم 
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دوب رضاح  هک  ناقفانم  زا  یکی  سپ  تجاح ، ياضق  يارب  رگم  دندوب  هتفرن  دومرف : ترضح  دنربب ؟ ماغیپ  وت  يارب  هک  يدوب  هداتـسرف 
دربن نوریب  ایند  زا  ار  وت  ادخ  تفگ : قفانم  درم  نآ  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دش  قش  ادر  هکنآ  ات  دیشک  ار  ترضح  يادر 

.درب یم  مدرم  يارب  ار  دوخ  رتخد  قارع  رد  نوعلم  نآ  دش ، نینچ  رخآ  و  ار ، دوخ  نادنزرف  لها و  ینک  یقاسمرق  هکنآ  ات 

: تفگ نسح  ماما  هب  نیسح  ماما  دندمآرد ، هناخ  هب  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  نوچ 

مکش زا  ار  وا  ادخ  تسا ، سنوی  لثم  وت  ردارب  وت و  لثم  دومرف : یم  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دوخ  ّدج  زا  مدینش 
ودک تخرد  زا  هک  درک ، يراج  وا  يارب  یبآ  همشچ  دینایور و  ناشیا  يارب  یئودک  تخرد  تشاذگ ، نیمز  رب  دروآ و  نوریب  یهام 
نوچ ودـک  تخرد  دـش ، دـهاوخ  رهاظ  امـش  يارب  يا  همـشچ  دومرف : مّدـج  سپ  دـیماشآ ، یم  بآ  همـشچ  نآ  زا  دروخ و  یم  ریش 

سک و رازه  دـص  يوسب  میداتـسرف  ار  وا  ام  هک : دـیامرف  یم  سنوی  باب  رد  یلاعت  قح  دـش ، دـهاوخن  رهاـظ  دـیتسین  نآ  هب  جاـتحم 
تـسناد ادخ  میتشادن ، ودک  تخرد  هب  جایتحا  ام  و  نّیعم ، تقو  ات  میدـینادرگ  رادروخرب  ار  ناشیا  سپ  دـندروآ ، نامیا  سپ  هدایز ،
یهورگ رب  دینادرگ  دهاوخ  ماما  داتـسرف و  دهاوخ  ار  ام  ادـخ  نیا  زا  دـعب  دروآ ، نوریب  ام  يارب  زا  سپ  میجاتحم  بآ  همـشچ  هب  هک 
باذـع هک  یتقو  ات  دـنوش  رادروخرب  ایند  زا  هک  ار  ناشیا  داد  تلهم  و  دـش ، دـنهاوخ  رفاک  ناشیا  و  دنـشاب ، سنوی  موق  زا  هداـیز  هک 

«. 1  » مدینش نینچ  دوخ  ّدج  زا  مه  نم  دومرف : مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  سپ  دتسرفب ، ناشیا  رب  ار  دوخ 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  لیئربج  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  هملس  ّما  يرـصب و  نسح  زا  بوشآ  رهـش  نبا 
، دندش لخاد  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هاگان  هک  دوب  هتـسشن  ترـضح  نآ  دزن  و  یبلک ، هیحد  تروص  هب  دمآ  مّلـس  و 

یتسد تفای  ار  ناشیا  بلطم  لیئربج  نوچ  دندیبلط ، یم  هیده  وا  زا  دندمآ و  وا  کیدزن  هب  دندرک  یم  هیحد  نامگ  ار  لیئربج  نوچ 
دندیدرگ و داش  دندید  ار  اه  هویم  نآ  نوچ  داد ، اهنآ  هب  دروآ و  دورف  ناشیا  يارب  يرانا  یهب و  یبیـس و  درک ، دـنلب  نامـسآ  يوسب 

هب دیئوب و  تفرگ و  ناشیا  زا  ترضح  دندرب ، ربمغیپ  کیدزن 
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.تسا رتهب  دیربب  دوخ  ردپ  دزن  هب  لّوا  رگا  دوخ ، ردام  دزن  هب  دیربب  دومرف : داد و  اهنآ 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هانپ  تلاسر  ترـضح  ات  دندنام  دوخ  ردپ  ردام و  دزن  هب  و  دندروآ ، لمع  هب  دوب  هدومرف  ترـضح  هچنآ 
، دش یمن  مک  نآ  زا  يزیچ  تشگ و  یمرب  لّوا  لاح  هب  دندروخ  یم  هچ  ره  دـندرک ، لوانت  اه  هویم  نآ  زا  همه  تفر و  ناشیا  دزن  هب 

يرییغت دوب و  تیب  لها  دزن  اهنآ  زاب  و  تفر ، ایند  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  ات  دوب  دوخ  لاح  هب  اه  هویم  نآ  و 
هیلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ  .دـش  فرطرب  رانا  سپ  دـش ، دیهـش  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هکنآ  ات  دیـسرن  مه  هب  اهنآ  رد 

دش و دیهش  رهز  هب  هکنآ  ات  تشاد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  ار  بیـس  نآ  دنام ، بیـس  دش و  فرطرب  هب  دش ، دیهـش  مالّـسلا 
.دوب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دزن  نآ  زا  دعب  دیسرن ، نآ  هب  یبیسآ 

رد ار  بیـس  نآ  دش ، افج  روج و  لها  روصحم  البرک  يارحـص  رد  مردپ  هک  یتقو  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح 
نآ رب  یگنشت  نوچ  تفای ، یم  فیفخت  ترـضح  نآ  یگنـشت  ات  دیئوب  یم  ار  نآ  درک  یم  هبلغ  وا  رب  شطع  هاگره  و  تشاد ، تسد 

بلط ار  بیـس  نآ  دـنچ  ره  دـش ، دیهـش  نوچ  .درب  ورف  بیـس  نآ  رب  نادـند  تشادرب ، دوخ  تایح  زا  تسد  دـش و  بلاغ  ترـضح 
و مور ، یم  وا  ترایز  هب  هک  تقو  ره  مونش  یم  وا  رّطعم  دقرم  زا  ار  بیـس  نآ  يوب  نم  دومرف : داّجـس  ترـضح  سپ  دنتفاین ، دندرک 

«. 1  » دونش یم  رّونم  حیرض  نآ  زا  بیس  يوب  دورب ، رّهطم  دقرم  نآ  ترایز  هب  رحس  تقو  رد  ام  صلخم  هعیش  زا  هک  ره 

هّلح مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  يزور  مدید  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  هملـس  ّما  زا  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد 
تسا هماج  هچ  نیا  هّللا  لوسر  ای  متفگ : تشادن ، تهابـش  ایند  ياه  هماج  هب  هک  دیناشوپ  یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دوخ  دنزرف  هب  يا 

لاـب ياـهرپ  زا  شدوپ  و  هداتـسرف ، نیـسح  يارب  نم  راـگدرورپ  هک  تسا  يا  هیدـه  نیا  دومرف : دـنام ؟ یمن  اـیند  ياـه  هماـج  هب  هک 
«. 2  » مناشوپ یم  وا  رب  ار  هماج  نیا  تسا  دیع  زور  زورما  نوچ  تسا ، لیئربج 

ّدج نماد  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  يزور  مدید  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  یـسراف  ناملـس  زا  یلاله  سیق  نب  میلس 
دّیـس رـسپ  و  راوگرزب ، دّیـس و  یئوت  تفگ : یم  دیـسوب و  یم  ار  وا  و  دوب ، هتـسشن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  دوـخ 

ماما یئوت  ناراوگرزب ، تاداس و  ردپ  و  راوگرزب ،
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دهاوخ مه  هب  وت  بلـص  زا  تّجح  هن  دنوادخ ، ياهتّجح  ردپ  ادخ  تّجح  رـسپ  ادخ  تّجح  یئوت  نایاوشیپ ، ناماما و  ردـپ  ماما  رـسپ 
«. 1  » دشاب ناشیا  مئاق  ناشیا  مهن  هک  دیسر 

هناخ رد  هب  نوچ  هشیاـع ، هناـخ  زا  دـمآ  نوریب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  يزور  هک  دـنا  هدرک  تیاور  ناـفلاخم  بتک  رد 
دروآ یم  درد  هب  ارم  وا  هیرگ  هک  دیرگب  نیسح  راذگم  همطاف  يا  دومرف : دینش ، ار  نیـسح  هیرگ  يادص  دیـسر  مالّـسلا  اهیلع  همطاف 

«. 2»

ترضح يزور  هک  دنا  هدرک  تیاور  هدّدعتم  قرط  هب  زین  نافلاخم  و  تسا ، هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  بوشآ  رهـش  نبا 
، نامـسآ لها  يوسب  نیمز  لها  نیرت  بوبحم  يوسب  دـنک  رظن  هک  دـهاوخ  هک  ره  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هانپ  تلاسر 

«. 3  » نیسح يوسب  دنک  رظن  سپ 

: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  نارگید  بوشآ و  رهش  نبا 

: متفگ دوبن ، يدنویپ  یفاکش و  نآ  رد  هک  دیفس  دیراورم  هناد  کی  زا  مدید  يرصق  تشهب  رد 

زا متفاکـش ، متـشادرب و  ار  نآ  مدید  یبیـس  متفر  شیپ  نوچ  تسا ، نیـسح  وت  رـسپ  زا  تفگ : تسیک ؟ زا  نیا  لیئربج  نم  بیبح  يا 
زا تفگ : تسیرگ و  وا  یتسیک ؟ زا  وت  هک : مدیسرپ  دوب ، سکرک  هنیس  یهایس  هب  شناگژم  يوم  هک  دمآ  نوریب  يا  هّیروح  نآ  نایم 

«. 4  » نیسح وت  دیهش  دنزرف 

يزور دـمآ ، نخـس  هب  رید  مدرم  نایم  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  حیحـص  دنـس  هب  یـسوط  خـیش 
تقفاوم هک  تساوخ  نیسح  ماما  تفگ ، زامن  ریبکت  تشادزاب و  دوخ  يولهپ  رد  دروآ و  دجسم  هب  ار  ترـضح  نآ  لوسر  ترـضح 

لّوا رد  ریبکت  تفه  ببـس  نیا  هب  تفگ ، تسرد  متفه  هبترم  رد  هکنآ  ات  تفگ  رگید  راب  وا  يارب  زا  ترـضح  تفگن ، تسرد  دیامن 
«. 5  » دش ّتنس  زامن 

دمآ و مالّسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يزور  هک  دنا  هدرک  تیاور  بقانم  بتک  زا  یـضعب  رد 
نسح يارب  دندوب و  هنسرگ  تیب  لها  زور  نآ  رد  و  ماوت ، نامهم  زورما  همطاف  يا  تفگ :
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: تفگ دش و  لزان  لیئربج  دندش  عمج  تیب  لها  همه  نوچ  دنتفای ، یمن  یماعط  نیسح  و 

تشهب ياه  هویم  زا  هک  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هب  وگب  هک : دیامرف  یم  دناسر و  یم  مالس  ار  وت  العا  ّیلع  دنوادخ  دّمحم  ای 
رت لاسدرخ  همه  زا  هک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  و  دندش ، تکاس  همه  تفگ ، ناشیا  هب  ترـضح  نوچ  دـیهاوخ ؟ یم  هچ 

نیسح ماما  ترضح  مییضار ، نآ  هب  ام  ینک  یم  رایتخا  وت  هچنآ  هک : دنتفگ  همه  منک ، رایتخا  نم  ات  دیئامرف  صّخرم  ارم  تفگ : دوب 
.دوبن بطر  نامز  نآ  و  میهاوخ ، یم  بطر  ام  هک  لیئربج  هب  وگب  راوگرزب  ّدج  يا  تفگ : مالّسلا  هیلع 

اهیلع همطاف  نوچ  روآ ، نوریب  ار  بطر  هناخ و  نوردـنا  هب  ورب  همطاف  يا  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ 
همطاف نوچ  دـندوب ، هدـنکفا  وا  يور  رب  زبس  سدنـس  زا  یلامتـسد  دوب و  هزات  بطر  زا  رپ  هک  دـید  رولب  زا  یقبط  دـش  لخاد  مالّـسلا 

: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تشاذگ ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دزن  هب  ار  قبط  مالّـسلا  اهیلع 
، نیـسح ای  کل  ائیرم  ائینه  هک : دومرف  تشاذـگ و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناـهد  رب  تشادرب و  یبطر  و  میحّرلا ، نمحّرلا  هّللا  مسب 

ائینه هک : دومرف  تشاذگ و  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ناهد  رد  تشادرب و  رگید  هناد  سپ  نیـسح ، يا  ار  وت  داب  تیفاع  اراوگ و  ینعی :
بطر سپ  همطاف ، ای  کل  ائینه  هک : دومرف  تشاذگ و  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ناهد  رد  رگید  يا  هناد  سپ  نسح  ای  کل  ائیرم 

.تسشن تساخرب و  یلع و  ای  کل  ائیرم  ائینه  هک : دومرف  تشاذگ و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ناهد  رد  رگید 

هک يدرک  دنچ  يراک  زورما  ردپ  يا  هک : دومرف  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دندش ، ریـس  دـندرک و  لوانت  بطر  نآ  زا  نوچ  سپ 
سپ نیسح ، ای  کل  ائینه  دنتفگ : لیفارسا  لیئاکیم و  هک  مدینش  متشاذگ  نیسح  ناهد  رد  هک  ار  لّوا  هناد  دومرف : يدرک ، یمن  رتشیپ 

ناشیا اب  نم  نسح ، ای  کل  ائینه  دنتفگ : لیئاکیم  لیئربج و  متـشاذگ  نسح  ناهد  رد  ار  مّود  هناد  نوچ  مدرک ، تقفاوم  ناشیا  اب  نم 
: دنتفگ دندرک  يداش  هدرک  نوریب  اه  هفرغ  زا  رس  تشهب  نایروح  هک  مدید  متشاذگ  وت  ناهد  رد  ار  مّیـس  هناد  نوچ  مدرک ، تقفاوم 

مدینش نایملاع  دنوادخ  بناج  زا  ادن  متشاذگ  یلع  ناهد  هب  ار  مراهچ  هناد  نوچ  مدرک ، تقفاوم  ناشیا  اب  نم  و  همطاف ، ای  کل  ائینه 
يارب زا  مدرک و  تقفاوم  یلاعت  قح  اب  نم  سپ  یلع ، ای  کل  ائیرم  ائینه  دومرف : هک 
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، يداد یم  بطر  وا  هب  تمایق  زور  ات  تعاس  نیا  زا  رگا  دّمحم  ای  هک : مدینش  هّزعلا  ّبر  بناج  زا  ادن  سپ  متساخرب ، وا  يادن  لالجا 
«. 1  » متفگ یم  ائیرم  ائینه  ار  وا  یبطر  ره  يارب  نم 

لوق قدـص  هب  هّصاخ  هّماـع و  ناـیم  رد  هک  شمعا  نارهم  نب  نامیلـس  زا  دـنا  هدرک  تیاور  ربتعم  ياهدنـس  هب  نارگید  هیوباـب و  نبا 
نم درک ، بلط  ارم  دـمآ و  یقناود  رفعج  وـبا  بناـج  زا  یکیپ  بش  ناـیم  رد  مدوـب ، هدـیباوخ  هناـخ  رد  یبـش  تفگ : تسا ، فورعم 

، دسرپب نم  زا  ار  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  لیاضف  هکنآ  يارب  رگم  دبلط  یمن  ارم  تقو  نیا  رد  متفگ : مدیدرگ و  رّکفتم  مدیـسرت و  رایـسب 
.دیناسر دهاوخ  لتق  هب  ارم  ار  ترضح  نآ  لیاضف  میوگب  رگا  و 

مدـش لخاد  نوچ  متفر ، وا  سلجم  هب  مدیـشوپ و  نفک  مدیـشاپ و  دوخ  رب  طونح  مدرک و  لسغ  متـشون و  ار  دوخ  همان  ّتیـصو  سپ 
متفر یم  کیدزن  دنچ  ره  و  دیبلط ، کیدزن  ارم  مدرک ، مالـس  نوچ  .دش  نئمطم  نم  رطاخ  یکدـنا  مدـید ، وا  دزن  ار  دـیبع  نب  ورمع 

: تفگ درک  مامـشتسا  نم  زا  طونح  هحیار  نوچ  دـسرب ، وا  يوناز  هب  نم  يوناز  هک  دوب  کیدزن  هکنآ  ات  اـیب ، رت  کـیدزن  تفگ  یم 
ناـیم نیا  رد  متفگ : يا ؟ هدرک  طونح  ارچ  وـگب  تفگ : سرپـب ، یهاوـخ  یم  هچ  ره  متفگ : منز ، یم  ار  تندرگ  هن  رگا  وـگب  تسار 

میوگب نوچ  دسرپب ، نم  زا  ار  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  لیاضف  هک  دـیبلط  نیا  يارب  ارم  هفیلخ  دـیاش  متفگ : دـمآ  نم  دزن  هب  وت  کیپ  بش 
.مدمآ وت  تمدخ  هب  مدیشوپ و  نفک  مدرک و  طونح  مدرک و  لسغ  مدرک و  ّتیصو  ببس  نیا  هب  سپ  دروآ ، لتق  هب  ارم 

ادـخ هب  هّللاب ، اـّلا  هّوق  ـال  لوح و  ـال  تفگ : تسـشن و  تساـخرب  دینـش  نم  زا  ار  نخـس  نیا  نوچ  دوب ، هدرک  هیکت  وا  تفگ : شمعا 
شددع وگب  تفگ : یکدنا ، متفگ : تسا ؟ هدیسر  وت  هب  یلع  لیاضف  رد  ثیدح  دنچ  یئوگب  هک  نامیلـس  يا  ار  وت  مهد  یم  دنگوس 

ره هک  یلع  لیاضف  رد  منک  تیاور  وت  يارب  یثیدـح  نم  نامیلـس  يا  تفگ : تسا ، هدیـسر  نم  هب  ثیدـح  رازه  زا  هدایز  متفگ : ار ،
: تفگ .ریمألا  اهّیا  ارم  هد  ربخ  متفگ : ینک ، شومارف  يا  هدینش  هک  یثیدح 

نب یلع  لیاضف  رکذ  هب  مدرم  يوسب  متسج  یم  بّرقت  متشگ و  یم  اهرهـش  رد  نم  میتخیرگ ، یم  ناشیا  زا  ام  هک  هّیما  ینب  تلود  رد 
هنهک يابع  و  مدیـسر ، ماـش  دـالب  هب  هکنآ  اـت  مدـینارذگ ، یم  شاـعم  متفاـی و  یم  ناـن  بآ و  مدرم  زا  هلیـسو  نیا  هب  و  بلاـط ، یبأ 

نآ ریغ  هب  و  مدوب ، هدیشوپ 
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مدرم زا  منک و  یم  زامن  دجـسم و  هب  مور  یم  متفگ : مدینـش ، ناذا  يادـص  تقو  نآ  رد  مدوب ، هنـسرگ  رایـسب  و  متـشادن ، يا  هماـج 
.منک یم  لاؤس  ار  دوخ  ماش  ياذغ 

زامن شیپ  دـندش و  دجـسم  لخاد  كدوک  ود  هک  مدـید  تفگ ، زامن  مالـس  وا  مدرک و  زامن  زامن  شیپ  اب  مدـمآ و  دجـسم  هب  نوچ 
یم زامن  نم  يولهپ  رد  هک  یناوج  زا  مدیسرپ  نم  دیناشیا ، مانمه  امش  هک  اهنآ  هب  ابحرم  امـش و  هب  ابحرم  تفگ : دش و  ناشیا  هّجوتم 

هک تسین  یـسک  رهـش  نیا  رد  و  تسا ، ناشیا  ّدـج  زاـمن  شیپ  نیا  تفگ : دـنراد ؟ مدرم  نیا  اـب  تبارق  هچ  كدوک  ود  نیا  هک  درک 
.تسا هدرک  مان  نیسح  نسح و  ار  كدوک  ود  نیا  و  درم ، نیا  ریغ  هب  دراد  تسود  ار  یلع 

نآ هب  وت  هدـید  هک  منک  تیاور  وت  يارب  یثیدـح  یهاوخ  یم  متفگ : زامن  شیپ  دزن  هب  متفر  مدـش و  داش  رایـسب  مدینـش  ار  نیا  نوچ 
شّدج زا  شردپ  زا  مردـپ  داد  ربخ  ارم  متفگ : منادرگ ، نشور  ار  وت  هدـید  زین  نم  ینک  نشور  ارم  هدـید  رگا  تفگ : ددرگ ؟ نشور 
مالّسلا اهیلع  همطاف  ترـضح  هاگان  میدوب ، هتـسشن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  دزن  يزور  هک  ساّبع  نب  هّللا  دبع 

رد هک  مناد  یمن  دنا و  هتفر  نوریب  نیسح  نسح و  هک : تفگ  همطاف  تسیچ ؟ وت  هیرگ  ببس  همطاف  يا  دومرف : ترضح  دمآ ، نایرگ 
رت نابرهم  ناشیا  هب  تسا  هدیرفآ  ار  ناشیا  هک  يدنوادخ  نآ  هک  نکم  هیرگ  همطاف  يا  دومرف : ترضح  دنا ، هدروآ  رس  هب  بش  اجک 

ظفح ار  ناشیا  دنا ، هتفر  ارحـص  ای  ایرد  هب  ناشیا  رگا  ادنوادخ  تفگ : درک  دنلب  نامـسآ  يوسب  تسد  ادـخ  لوسر  سپ  وت ، زا  تسا 
يارب هک : دیامرف  یم  دـناسر و  یم  مالـس  ار  وت  یلاعت  قح  تفگ : ترـضح و  نآ  رب  دـش  لزان  لیئربج  سپ  رادـب  تمالـس  هب  نک و 

ینب هریظح  رد  ناشیا  و  ناشیا ، زا  تسا  لضفا  ناشیا  ردـپ  و  ترخآ ، رد  دنلـضاف  ایند و  رد  دنلـضاف  ناشیا  هک  شابم  نوزحم  ناـشیا 
.دیامن یم  ناشیا  تسارح  هک  تسا  هدینادرگ  لّکوم  ناشیا  رب  ار  یکلم  یلاعت  قح  و  دنا ، هدیباوخ  راّجنلا 

ره هک  دید  دیـسر ، هریظح  نآ  هب  نوچ  .دش  راّجنلا  ینب  هریظح  هّجوتم  دوخ  باحـصا  اب  تساخرب و  نادنخ  داش و  ترـضح  نآ  سپ 
يالاب رد  ار  رگید  لاب  هدرتسگ و  ناشیا  ریز  رب  ار  دوخ  لاب  کی  کلم  نآ  دنا و  هدروآ  رگیدکی  ندرگ  رد  تسد  دنا و  هدیباوخ  ود 

ناشیا
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هّللا یّلص  لوسر  ترضح  سپ  دندش ، رادیب  باوخ  زا  ات  دیـسوب  یم  ار  ناشیا  تشاذگ و  نماد  رد  ار  ناشیا  رـس  ترـضح  .هدیـشوپ 
بـشما هک  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف : یم  دـمآ و  نوریب  هریظح  زا  ار و  نیـسح  لیئربج  و  تفرگ ، شود  رب  ار  نسح  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

.تسا هدینادرگ  فیرش  ار  امش  یلاعت  قح  هچنانچ  منادرگ  رهاظ  مدرم  رب  ار  امش  تفارش 

دـمآ و کـیدزن  هب  رکب  وبا  سپ  دراد ، دوخ  شود  رب  ار  ود  ره  ترـضح  هک  دـندرک  یم  ناـمگ  دـندید  یمن  ار  لـیئربج  مدرم  نوچ 
دنناشیا لماح  سک  ود  رکب  وبا  يا  دومرف : ترضح  دوش ، کبس  وت  راب  ات  هد  نم  هب  ار  كدوک  ود  نیا  زا  یکی  هّللا  لوسر  ای  تفگ :

دومرف ار  لالب  دیـسر ، دجـسم  رد  هب  ترـضح  نوچ  .ناشیا  زا  تسا  لضفا  ناشیا  ردپ  دنناراوس و  وکین  ناشیا  و  دننالماح ، وکین  هک 
ار امش  مهد  ربخ  دیهاوخ  یم  ایآ  ساّنلا  اهّیا  دومرف : داتـسیا  اپ  رب  دندش ، عمج  دجـسم  رد  مدرم  نوچ  .نک  عمج  ار  مدرم  و  نک ، ادن 

لوسر ناشیا  ّدج  هک  نیـسح  نسح و  هک : دومرف  هّللا ، لوسر  ای  یلب  دنتفگ : هّدج ؟ ّدـج و  تهج  زا  تسا  مدرم  نیرتهب  هک  یـسک  هب 
: دنتفگ ردپ ؟ ردام و  تهج  زا  مدرم  نیرتهب  تسیک  هک  ار  امـش  مهد  ربخ  دیهاوخ  یم  ساّنلا  اهّیأ  .هجیدخ  ناشیا  هّدج  و  تسادـخ ،
ار ناشیا  لوسر  ادخ و  و  دنراد ، یم  تسود  ار  لوسر  ادخ و  ناشیا  ردام  ردپ و  هک  اریز  نیـسح ، نسح و  دومرف : هّللا ، لوسر  ای  یلب 

هورگ يا  .تسادخ  لوسر  ّیـصو  نیـشناج و  هفیلخ و  ناشیا  ردپ  تسادخ ، لوسر  رتخد  همطاف و  ناشیا  ردام  و  دـنراد ، یم  تسود 
دومرف هّللا ، لوسر  ای  یلب  دـنتفگ : هّمع ؟ ّمع و  تهج  زا  تسا  مدرم  نیرتهب  هک  یـسک  رب  ار  امـش  منک  تلالد  هک  دـیهاوخ  یم  مدرم 

یم مدرم  هورگ  يا  .تسا  بلاط  وبا  رتخد  یناه  ّما  ناشیا  هّمع  و  دنک ، یم  زاورپ  هکئالم  اب  تشهب  رد  هک  تسا  رفعج  ناشیا  ّمع  هک :
؟ هلاخ لاخ و  تهج  زا  تسا  مدرم  نیرتهب  هک  یسک  رب  ار  امش  منک  تلالد  دیهاوخ 

لوسر رتخد  بنیز  ناشیا  هلاخ  و  تسادخ ، لوسر  رسپ  مساق  ناشیا  لاخ  هک  اریز  نیسح ، نسح و  دومرف : هّللا ، لوسر  ای  یلب  دنتفگ :
.تسادخ

روشحم نینچ  ار  همه  اـم  یلاـعت  قح  دومرف : درک و  دـنلب  ار  دوخ  كراـبم  تسد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ 
دنهاوخ تشهب  رد  نیـسح  نسح و  هک  یناد  یم  وت  ادـنوادخ  دومرف : سپ  دـنرگیدکی ، اب  نم  ناتـشگنا  هچنانچ  مه  اـب  درک  دـهاوخ 

دنهاوخ تشهب  رد  ناشیا  هّدج  دج و  و  دوب ،
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تـشهب رد  ناشیا  هلاخ  لاـخ و  و  دوب ، دـنهاوخ  تشهب  رد  ناـشیا  هّمع  ّمع و  و  دوب ، دـنهاوخ  تشهب  رد  ناـشیا  رداـم  ردـپ و  و  دوب ،
رد دراد  نمـشد  ار  ناـشیا  هک  ره  و  دوب ، دـهاوخ  تشهب  رد  دراد  تسود  ار  ناـشیا  هک  ره  هک  یناد  یم  وت  ادـنوادخ  دوب ، دـنهاوخ 

.دوب دهاوخ  مّنهج 

؟ مجع زا  اـی  یبرع  زا  تفگ : ما ، هفوک  لـها  زا  متفگ : ناوج ؟ يا  یتـسیک  وـت  تفگ : دینـش  نم  زا  ار  ثیدـح  نیا  زاـمن  شیپ  نوـچ 
و دیـشخب ، نم  هب  يرخاـف  تعلخ  سپ  يا !؟ هدیـشوپ  يا  هماـج  نینچ  ینک و  یم  تیاور  یثیدـح  نینچ  وـت  تفگ : مبرع ، زا  مـتفگ :

.متخورف رانید  دص  هب  ار  نآ  هک  داد  نم  هب  يرتسا 

نآ هک  یناوج  هب  منک  یم  تلـالد  ار  وت  منادرگ و  یم  نشور  ار  وت  هدـید  زین  نم  يدرک ، نشور  ارم  هدـید  وت  ناوج  يا  تفگ : سپ 
هکنآ نّذؤم ، یکی  تسا و  زامن  شیپ  یکی  هک  مراد  ردارب  ود  تفگ : ارم ، نک  تلالد  متفگ : زورما ، دـنادرگ  نشور  ار  وت  هدـید  زین 
ردام مکش  زا  هک  يزور  زا  تسا  نّذؤم  هکنآ  و  دراد ، یم  تسود  ار  یلع  لاح  ات  هدمآ  ردام  مکش  زا  هک  يزور  زا  تسا  زامن  شیپ 

رد رب  تسد  سپ  دوب ، زامن  شیپ  هک  ردارب  نآ  هناخ  رد  هب  دروآ  تفرگب و  ارم  تسد  سپ  دراد ، یم  نمـشد  ار  یلع  لاح  ات  هدمآرب 
ردارب هک  مناد  یم  مسانـش و  یم  ار  هماج  رتسا و  تفگ : تخانـش  ار  هماـج  رتسا و  داـتفا  نم  رب  شرظن  نوچ  دـمآ ، نوریب  يدرم  مدز 

لقن نم  يارب  یلع  لیاضف  رد  یثیدح  سپ  ار ، وت  تسا  هتـسناد  لوسر  ادخ و  تسود  هکنآ  يارب  رگم  تسا  هدادـن  وت  هب  ار  اهنیا  نم 
میدوب هتسشن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  تمدخ  رد  يزور  هک  شّدج  زا  شردپ  زا  مردپ  ارم  داد  ربخ  متفگ : نک ،
همطاف ترـضح  همطاف ؟ يا  تسیچ  وت  هیرگ  ببـس  دومرف : ترـضح  تسیرگ ، یم  دـمآ و  رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  هاـگان 

، درادن لام  هک  یناشیرپ  درم  هب  ار  وت  تسا  هدرک  جیوزت  وت  ردپ  دـنیوگ : یم  دـننک و  یم  شنزرـس  ارم  شیرق  نانز  ردـپ  يا  تفگ :
هاوگ ار  لیئاکیم  لیئربج و  و  وا ، هب  ار  وت  هدرک  جیوزت  ادـخ  هکلب  ما  هدرکن  جـیوزت  ار  وت  نم  همطاف  يا  نکم  هیرگ  دومرف : ترـضح 

و هدرک ، رایتخا  ار  یلع  وت  ردپ  زا  دعب  و  هدـینادرگ ، ربمغیپ  ار  وا  هدرک و  رایتخا  ار  وت  ردـپ  قلخ ، عیمج  نایم  زا  یلاعت  قح  و  هتفرگ ،
نیرت یخـس  مدرم و  نیرترابدرب  و  مدرم ، نیرت  عاجـش  تسا  یلع  سپ  تسا ، هدـینادرگ  نم  ّیـصو  ار  وا  هدرک و  جـیوزت  وا  هب  ار  وت 

رتشیب همه  زا  وا  ملع  تسا و  رت  میدق  همه  زا  وا  مالسا  و  مدرم ،
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همطاف يا  .یلاعت  قح  دزن  ناشیا  تمارک  يارب  تسا  ریبش  ّربش و  تاروت  رد  ناشیا  مان  و  دنتشهب ، ناناوج  نیرتهب  وا  رـسپ  ود  و  تسا ،
رد دـمح  ملع  و  دـنناشوپب ، هّلح  ود  ار  یلع  دـنناشوپب و  هّلح  ود  ار  وت  ردـپ  دوش ، تماـیق  زور  نوچ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  نکم  هیرگ 

تمایق زور  رد  دنناوخب  ارم  نوچ  هک  نکم  هیرگ  همطاف  يا  ادخ ؛ دزن  وا  تمارک  يارب  مهد  یلع  هب  ار  نآ  نم  سپ  دـشاب ، نم  تسد 
هیرگ همطاف  يا  دـنک ؛ تعافـش  نم  اب  یلع  نم  تّما  رد  ارم  دـهد  تعافـش  ادـخ  نوچ  دـشاب ، نم  اب  یلع  نایملاع  راـگدرورپ  يوسب 

، نمحّرلا لیلخ  میهاربا  وت  ّدج  تسا  يّدج  وکین  دّمحم  ای  هک : زور  نآ  لاوها  رد  دـنک  ادـن  يدانم  دوش ، تمایق  زور  نوچ  هک  نکم 
ناراگتسر وا  نایعیـش  و  تشهب ، ياهدیلک  رب  دنک  یم  تناعا  ارم  یلع  همطاف  يا  بلاط ، یبأ  نب  یلع  وت  ردارب  تسا  يردارب  وکین  و 

.تمایق زور  رد  دوب  دنهاوخ 

زا اـی  یبرع  زا  تفگ : ما ، هفوـک  لـها  زا  متفگ : یئاـجک ؟ مدرم  زا  وـت  دـنزرف ! يا  تفگ : مدرک ، لـقن  وا  يارب  ار  ثیدـح  نیا  نوـچ 
ارم هدـید  يدرک و  داش  ارم  ناوج  يا  تفگ : و  درک ، اطع  نم  هب  مهرد  رازه  هد  داد و  نم  هب  هماج  یـس  سپ  مبرع ، زا  متفگ : مجع ؟
ارم ردارب  نآ  ینیبب  ات  نالف  لآ  دجـسم  هب  ایب  دوش  ادرف  نوچ  تفگ : اـمرفب ، متفگ : مراد ، یتجاـح  وت  يوسب  نم  يدـینادرگ ، نشور 

.تسا یلع  نمشد  هک 

زامن فص  رد  متفر و  دجسم  نا  هب  دش  حبص  نوچ  منک ، هدهاشم  ار  تلاح  نآ  دوش و  حبص  هک  مدوب  قاتشم  بش  مامت  رد  نم  سپ 
هک مدید  داتفا  شرس  زا  همامع  تفر  عوکر  هب  نوچ  تشاد ، رس  رب  يا  همامع  داتـسیا و  نم  يولهپ  رد  دمآ و  یناوج  هاگان  مداتـسیا ،
رد هک  تسا  لاح  هچ  نیا  ناوج  يا  متفگ : نم  میدش  غراف  زامن  زا  نوچ  تسا ، كوخ  يور  شیور  دنام و  یم  كوخ  رس  هب  شرس 
نم تفگ : متفر  هناخ  هب  نوچ  .منک  لقن  وت  يارب  ار  دوخ  لاح  نم  ات  میور  هناخ  هب  ایب  تفگ : تسیرگ و  سپ  منک ؟ یم  هدـهاشم  وت 
یم هعمج  زور  نوچ  مدرک ، یم  تنعل  ار  بلاط  یبأ  نب  یلع  هبترم  رازه  هماقا  ناذا و  نایم  رد  حبص  ره  مدوب و  تعامج  نالف  نّذؤم 

رد ار  تمایق  سپ  مدرک ، هیکت  ینیب  یم  هک  هّکد  نیمه  رد  مدـمآ و  هناخ  هب  هعمج  زور  سپ  مدرک ، یم  تنعل  هبترم  رازه  راهچ  دـش 
نآ تسار  بناـج  رد  نسح  و  نادـنخ ، داـش و  دـنا  هداتـسیا  هک  مدـید  ار  بلاـط  یبأ  نـب  یلع  لوـسر و  ترـضح  و  مدـید ، باوـخ 

رد نیسح  و  ترضح ،
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: تفگ لوسر  ترضح  سپ  دوب ، رضاح  ناشیا  دزن  يا  هساک  دندوب ، هداتسیا  وا  پچ  بناج 

هیکت ناّکد  نیا  رد  هک  يدرم  نآ  تفگ : دندیماشآ  همه  نوچ  هد ، بآ  ار  تعامج  نیا  تفگ : دـیماشآ  نوچ  .هد  بآ  ارم  نیـسح  ای 
ارم ردـپ  هبترم  رازه  زور  ره  وا  مهد و  بآ  ار  درم  نیا  هک  ینک  یم  رما  ارم  راوگرزب  ّدـج  يا  تفگ : سپ  هد ، بآ  ار  وا  تسا  هدرک 
نم کیدزن  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ  .تسا  هدرک  تنعل  ار  وا  هبترم  رازه  راهچ  زورما  و  دـنک ، یم  نعل 

.تسا نم  زا  یلع  ار ؟ یلع  یهد  یم  مانـشد  ارچ  تسا ، نم  زا  یلع  ار ؟ یلع  ینک  یم  تنعل  ارچ  داب ، وت  رب  ادخ  تنعل  تفگ : دمآ و 
: تفگ دز  نم  رب  یئاپرس  و  تخادنا ، نم  يور  رب  ناهد  بآ  سپ 

.وت هب  تبسن  ار  دوخ  تمعن  دهد  رییغت  ادخ  زیخرب 

.دوب هدش  كوخ  يور  رس و  دننام  میور  رس و  مدش ، رادیب  باوخ  زا  نوچ 

، تسا نامیا  یلع  ّتبحم  نامیلـس  ای  تفگ : هن ، متفگ : تسه ؟ وت  تسد  رد  ثیدح  ود  نیا  ایآ  تفگ : نم  هب  یقیناود  رفعج  وبا  سپ 
ریمألا اهّیا  متفگ : یقفانم ، رگم  دراد  یمن  نمشد  ینمؤم و  رگم  دراد  یمن  تسود  ار  وا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسا ، قافن  وا  ینمشد  و 

؟ دنک دیهش  ار  نیسح  هک  یسک  ّقح  رد  یئوگ  یم  هچ  متفگ : وگب ، تفگ : میوگب ، ینخس  هک  هدب  ناما  ارم 

ترـضح رگید  نادـنزرف  هک  یـسک  باب  رد  یئوگ  یم  هچ  متفگ : تسا ، شتآ  رد  هشیمه  تسا و  شتآ  يوسب  وا  تشگزاب  تفگ :
هشیمه نکیل  و  تسا ؛ شتآ  رد  هشیمه  تسا و  شتآ  يوسب  وا  تشگزاب  تفگ : دنک ؟ دیهش  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 

لقن مدرم  يارب  يدینـش  هچنآ  ور و  نوریب  دـشک ، یم  دوخ  یهاشداپ  يارب  ار  دوخ  دـنزرف  یمدآ  و  تسا ، میقع  یهاـشداپ  کـلم و 
«. 1  » نک

ترضح نآ  قالخا  مراکم  زا  یضعب  نایب  رد  مّوس  لصف 

دوخ يابع  هک  تشذگ  نیکاسم  زا  یعمج  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  یـشاّیع 
زا ترضح  دندرک ، توعد  ار  ترـضح  نآ  دیـسر  ناشیا  هب  نوچ  دنتـشاد ، شیپ  رد  یکـشخ  نان  دندوب ، هتـسشن  دندوب و  هدنکفا  ار 

«. 1  » دومن لوانت  ناشیا  اب  تسشن و  ناشیا  دزن  و  دراد ، یمن  تسود  ار  ناّربکتم  ادخ  دومرف : دمآ و  دورف  بسا 

تباجا نم  نوچ  دومرف : سپ  تسا ، مارح  نم  رب  قّدصت  و  تسا ، قّدصت  زا  امـش  نان  نیا  هک  دیبلط  رذـع  ناشیا  زا  رگید : تیاور  هب 
يا هدرک  هریخذ  زیزع  نانامهم  يارب  هچ  ره  تفگ : دوخ  هیراج  هب  درب و  هناخ  هب  ار  ناشیا  و  دینکب ، نم  تباجا  زین  امـش  مدرک ، امش 

«. 2  » درک هناور  هدومرف  تاماعنا  درک و  تفایض  ار  ناشیا  و  زاس ، رضاح 

تدایع هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  تافو ، ضرم  هب  دش  رامیب  دیز  نب  هماسا  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا 
هودنا مراد و  ضرق  مهرد  رازه  تصش  تفگ : تسیچ ؟ وت  هودنا  ببس  ردارب  يا  دومرف : ترـضح  تفای ، كانهودنا  ار  وا  تفر و  وا 

ادا ار  وت  ضرق  وت  ندرم  زا  شیپ  دومرف : ترـضح  مریمب ، مسرت  یم  تفگ : تسا ، نم  رب  وت  ضرق  دومرف : ترـضح  تسا ، نآ  زا  نم 
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ترضح نآ  دمآ و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  رعاش  قدزرف  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا 
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: دومرف ترـضح  يداد ؟ وا  هب  ار  غلبم  نیا  ارچ  تسا  یقـساف  رعاش  وا  هک : دنتفگ  مدرم  داد ، وا  هب  یفرـشا  دـص  راهچ  درک ، حدـم  ار 
«. 1  » يراد هاگن  نآ  هب  ار  دوخ  ضرع  هک  تسا  یلام  نآ  وت  لام  نیرتهب 

سپ یلع ، نب  نیـسح  دنتفگ : تسیک ؟ هنیدم  رد  مدرم  نیرت  میرک  هک : دیـسرپ  دمآ و  هنیدـم  هب  یبارعا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا 
دش غراف  زامن  زا  ترضح  نآ  نوچ  دناوخ ، ترضح  نآ  حدم  رد  دنچ  يرعش  و  دنک ، یم  زامن  ترضح  نآ  هک  دید  دمآ  دجـسم  هب 
وا هک  روایب  دومرف  سپ  تسا ، هدـنام  الط  رانید  رازه  راـهچ  یلب  تفگ : ربنق  تسا ؟ هدـنام  زاـجح  لاـم  زا  يزیچ  اـیآ  ربنق  يا  دومرف :
رد تشپ  و  دـیچیپ ، وا  نایم  رد  ار  رانید  رازه  راـهچ  تشادرب و  ار  دوخ  كراـبم  يادر  تفر و  هناـخ  هب  سپ  لاـم ، نیا  هب  تسا  ّقحا 

یهاوخ رذع  رد  دنچ  يرعش  داد و  یبارعا  هب  ار  رز  نآ  درک و  نوریب  رد  فاکش  زا  ار  كرابم  تسد  و  یبارعا ، يور  مرش  زا  داتسیا 
یبارعا ار ؟ اـم  ياـطع  يدرمـش  مک  اـیوگ  یبارعا  يا  دومرف : ترـضح  تسیرگ ، دـید  ار  رز  نوـچ  یبارعا  دوـمرف ، ءاـشنا  یبارعا  زا 

نسح ماما  زا  زین  ار  نیا  لثم  .دش و  دهاوخ  ناهنپ  كاخ  نایم  رد  هنوگچ  اخـس  دوج و  نیا  اب  تسد  هک  میرگ  یم  نکیل  هن و  تفگ :
«. 2  » دنا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع 

اه هنیپ  ترـضح  نآ  كرابم  تشپ  رب  دش ، دیهـش  البرک  يارحـص  رد  ترـضح  نآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
رب دوخ  تشپ  زا  هک  اهلام  يرایسب  زا  هک : دومرف  ترضح  دندیسرپ ، اهنآ  ببس  زا  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  زا  دندید ،

.دوب هدرک  هنیپ  شکرابم  تشپ  درب ، یم  نانیکسم  نامیتی و  نانز و  هویب  ياه  هناخ  هب  اهبش  رد  تشاد و  یم 

نآ كدوک  نوچ  درک ، میلعت  دـمح  هروس  ار  ترـضح  نآ  نادـنزرف  زا  یکی  یملـس  نب  نمحّرلا  دـبع  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًاـضیا 
دیراورم زا  رپ  ار  وا  ناهد  دننک و  اطع  وا  هب  ابیز  هّلح  رازه  الط و  رانید  رازه  دومرف  ترـضح  دـناوخ ، ترـضح  تمدـخ  رد  ار  هروس 

«. 3  » تسا هدرک  نم  دنزرف  میلعت  وا  هچنآ  ربارب  رد  دیامن  یم  اطع  هچ  نیا  دومرف : ترضح  دوبن ، ردق  نیا  وا  دزم  دنتفگ : مدرم  دننک ،
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يراج ینخس  هّیفنحلا  نب  دّمحم  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نایم  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ًاضیا 
ود ره  وت  ردپ  نم و  ردپ  ردارب ! يا  هک : تشون  ترـضح  نآ  هب  هّیفنحلا  نب  دّمحم  سپ  دندش ، ادج  رگیدـکی  زا  ترودـک  هب  دـش و 

ردام هب  دوب  نیمز  يور  مامت  هاشداپ  نم  ردام  رگا  ادخ ، لوسر  رتخد  همطاف  وت  ردام  و  يرادن ، نم  رب  یتدایز  ردـپ  رد  و  تسا ، یلع 
کیلع مالّسلا  و  نم ، زا  ناسحا  لضف و  هب  يرتراوازس  هک  نادرگ  دونشخ  ارم  نم و  دزن  هب  ایب  یناوخب  ارم  همان  نوچ  دیـسر ، یمن  وت 

رگید دینادرگ و  یـضار  دوخ  زا  ار  وا  دیدرگ و  وا  هناخ  هّجوتم  تعاس  رد  دـناوخ ، ار  وا  همان  نوچ  ترـضح  .هتاکرب  هَّللا و  همحر  و 
«. 1  » دشن عقاو  یترودک  ناشیا  نایم 

دوب هنیدـم  مکاـح  هک  هبتع  نب  دـیلو  ترـضح و  نآ  ناـیم  هنیدـم  رد  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  تعاجـش  زا  ًاـضیا 
: تفگ ناورم  دیـشک ، نیمز  رب  ار  وا  دـیچیپ و  شندرگ  رب  تشادرب و  شرـس  زا  ار  دـیلو  همامع  ترـضح  يا ، هعرزم  رد  دـش  هعزانم 

: هک دومرف  ترضح  دوب ، وا  زا  هعرزم  تسوا و  اب  قح  تفگ : دیلو  دنکب ، یتئرج  نینچ  مکاح  رب  یسک  هک  ما  هدیدن  زگره 

«. 2  » مدیشخب وت  هب  ار  هعرزم  يدرک  رارقا 

اهنآ زا  یضعب  دومن ، ناوت  فصو  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  دش ، رهاظ  البرک  يارحـص  رد  هک  ترـضح  نآ  ياهیگنادرم  اهتعاجـش و  و 
.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دش  دهاوخ  روکذم  نیا  زا  دعب 

یم وا  بقع  زا  اهلمحم  نارتش و  و  دروآ ، ياج  هب  هدایپ  ّجح  جـنپ  تسیب و  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  تدابع  دـهز و  زا  و 
یـسک تسین  نمیا  تمایق  باذع  زا  دومرف : دوخ ؟ راگدرورپ  زا  یـسرت  یم  رایـسب  هچ  هک : دنتفگ  ترـضح  نآ  هب  يزور  دندیـشک ،

«. 3  » دسرت ادخ  زا  ایند  رد  هکنآ  رگم 

رد ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  تلاسر  ترـضح  هب  دوب  مدرم  نیرت  هیبش  تریـس  تروص و  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور 
«. 4  » دنتخانش یم  رون  نآ  هب  ار  ترضح  نآ  مدرم  و  دوب ، عطاس  ترضح  نآ  ندرگ  نیئاپ  نیبم و  نیبج  زا  رون  رات  ياهبش 
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ترـضح نآ  زینک  مدوب ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تمدخ  رد  يزور  تفگ : سنا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هّمغلا  فشک  رد 
دروآ یم  وت  يارب  لگ  هقاط  کی  متفگ : نم  ادخ ، يارب  مدرک  دازآ  ار  وت  دومرف : ترـضح  تشاذگ ، ترـضح  نآ  دزن  یلگ  دـمآ و 

رتوکین هب  دینک  ّتیحت  سپ  یتّیحت ، هب  ار  امـش  دننک  ّتیحت  نوچ  هک : دیامرف  یم  یلاعت  قح  دومرف : ترـضح  ینک !؟ یم  دازآ  ار  وا 
«. 1  » منک دازآ  ار  وا  هک  دوب  نآ  نم  رتوکین  ّتیحت  و  نآ ؛ زا 

و : » تفگ دننزب ، ار  وا  دومرف  دیدرگ ، تبوقع  بجوتسم  هک  درک  یتنایخ  ترـضح  نآ  نامالغ  زا  یکی  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا 
: تفگ دیرادرب ، وا  زا  تسد  دومرف : ظیغلا » نیمظاکلا 

يارب مدرک  دازآ  ار  وـت  دوـمرف : نینـسحملا » بحی  هَّللا  و  : » تفگ وـت ، رب  مدرک  وـفع  دوـمرف : ساـّنلا » نع  نیفاـعلا  و   » نم يـالوم  يا 
«. 2  » مدرک رّرقم  وت  يارب  مداد  یم  وت  هب  رتشیپ  هچنآ  ربارب  ود  ادخ و  ياضر 

رد رورس  ندرک  لخاد  زامن ، زا  دعب  لامعا  نیرتهب  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهش  نبا 
ببـس زا  نم  دروخ ، یم  ماعط  یگـس  اب  یمالغ  يزور  مدید  نم  هک  یتسرد  هب  دشابن ، هانگ  نّمـضتم  هک  یهجو  رب  تسا  نمؤم  بلق 

: تفگ مدیسرپ  نآ 

يدوهی مراد  یکلام  هک  اریز  ددرگ ، نم  يداش  بجوم  وا  يداش  دـیاش  منادرگ ، داش  ار  وا  مهاوخ  یم  ممومغم  نم  هَّللا  لوسر  نب  ای 
: دومرف دوب و  وا  کلام  هک  يدوهی  دزن  هب  تفر  دینـش ، مالغ  زا  ار  نخـس  نیا  نوچ  ترـضح  .مبای  تاـجن  وا  تسد  زا  مهاوخ  یم  و 
يا و هتشادرب  هک  مدرک  وت  ياهماگ  يادف  ار  مالغ  نم  تفگ : يدوهی  یشورفب ، نم  هب  ار  دوخ  مالغ  هک  مهد  یم  الط  رانید  تسیود 
، مدیـشخب وت  هب  ار  لاـم  دومرف : ترـضح  مهد ، یم  سپ  وـت  هب  ار  لاـم  و  مهد ، یم  وا  هب  زین  ار  ناتـسب  نیا  و  يا ، هدـمآ  نم  هناـخ  هب 
: تفگ يدوهی  نز  مدیـشخب ، وا  هب  ار  اهلام  مدرک و  دازآ  ار  مالغ  دومرف : ترـضح  مدیـشخب ، مـالغ  هب  مدرک و  لوبق  تفگ : يدوهی 

«. 3  » مدیشخب دوخ  نز  هب  ار  هناخ  نیا  مدش و  ناملسم  زین  نم  تفگ : يدوهی  مدیشخب ، رهوش  هب  ار  دوخ  رهم  مدش و  ناملسم  نم 
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؟ وت ردـپ  نادـنزرف  تسا  مک  رایـسب  هچ  هک : مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  هب  دـنتفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  سوواط  نبا 
«. 1  » درک یم  زامن  تعکر  رازه  يزور  هنابش  ره  رد  مردپ  ما ، هدش  ّدلوتم  هنوگچ  هک  مبّجعت  رد  نم  دومرف : ترضح 

نماض هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : دـمآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  یبارعا  هک  تسا  هدرک  تیاور  رابخألا  عماج  رد 
: هک متفگ  دوخ  اب  و  ما ، هدیدرگ  زجاع  نآ  يادا  زا  ما و  هدش  ینید 

هلأسم هس  نم  یبارعا  يا  دومرف : ترضح  مرادن ، نامگ  تلاسر  تیب  لها  زا  رت  میرک  یـسک  و  مدرم ، نیرت  میرک  زا  درک  لاؤس  دیاب 
یم ار  لاـم  نآ  ثلث  ود  یتـفگ  باوج  ار  اـت  ود  رگا  و  مهد ، یم  وت  هب  ار  لاـم  نآ  ثلث  یتـفگ  باوج  ار  یکی  رگا  منک ، یم  لاؤـس 

یـسک وت  لثم  هک  دشاب  اور  هنوگچ  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : یبارعا  مهد ، یم  ار  لام  نآ  عیمج  یتفگ  باوج  ار  هس  ره  رگا  و  مهد ،
.یفرش ملع و  لها  زا  وت  هکنآ  لاح  دنک و  لاؤس  ینم  لثم  زا 

یبارعا درک ، دیاب  یم  لاؤس  تفرعم  ردق  هب  ار  فورعم  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مّدج  زا  مدینـش  دومرف : ترـضح 
: دوـمرف ترـضح  مریگ ، یم  داـی  مسرپ و  یم  وـت  زا  منادـن  رگا  میوـگ و  یم  باوـج  مناد  رگا  نک ، لاؤـس  یهاوـخ  هـچ  ره  تـفگ :
هب تفگ : یبارعا  دوش ؟ یم  لصاح  زیچ  هچ  هب  کلاهم  زا  تاجن  دومرف : ادـخ ، هب  ناـمیا  تفگ : تسا ؟ رتوکین  لاـمعا  زا  کیمادـک 

هتـشادن ار  نیا  رگا  دومرف : دـیامن ، يرابدرب  نآ  اب  هک  یملع  تفگ : یبارعا  تسا ؟ زیچ  هچ  رد  یمدآ  تنیز  دومرف : ادـخ ، رب  داـمتعا 
: تفگ دشاب ، هتـشادن  زین  ار  نیا  رگا  دومرف : دیامن ، يدرمناوج  تّورم و  نآ  اب  هک  یلام  رد  تفگ : تسا ؟ زیچ  هچ  رد  شتنیز  دـشاب 
ار وا  دـیآ و  ریز  هب  نامـسآ  زا  هقعاص  هک : تفگ  یبارعا  دـشاب ؟ هتـشادن  ار  نیا  رگا  دومرف : دـیامن ، ربص  نآ  اـب  هک  یناـشیرپ  رقف و 

.درادن نیا  ریغ  ّتیلها  وا  هک  دنازوسب 

تسیود هب  نآ  نیگن  هک  داد  وا  هب  ار  دوخ  رتشگنا  تخادنا و  وا  دزن  دوب ، نآ  رد  رانید  رازه  هک  يرز  هسیک  دیدنخ و  ترـضح  سپ 
ار اـهنآ  یبارعا  .نک  جرخ  دوخ  هقفن  رد  ار  رتشگنا  نیا  و  هدـب ، دوخ  ناـهاوخ  ضرق  هب  ار  ـالط  نیا  هک : دومرف  و  دـیزرا ، یم  مهرد 

«. 2  » دهد رارق  اجک  رد  ار  تماما  تلاسر و  هک  دناد  یم  رتهب  ادخ  تفگ : تشادرب و 
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، تسه يّربکت  وت  رد  هک : تفگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هب  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  دوخ  ریسفت  رد  ساّبعلا  نب  دّمحم 
قح تسا ، تّزع  مراد  نم  هچنآ  تسین ، اور  ار  يرگید  تسا و  نایملاع  دنوادخ  صوصخم  يراوگرزب  ایربک و  هک : دومرف  ترـضح 

: هک دیامرف  یم  یلاعت 

«. 2  » نانمؤم يارب  زا  وا و  لوسر  يارب  تّزع و  تسادخ  يارب  زا  ینعی : « 1  » َنِینِمْؤُْمِلل ِِهلوُسَِرل َو  ُهَّزِْعلا َو  ِهَِّلل  َو 

ار دوخ  كرابم  شیر  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک 
«. 3  » دومرف یم  باضخ  متک  انح و  هب 

هب باضخ  گنر  ترـضح  نآ  كرابم  شیر  رد  دـش ، دیهـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب 
«. 4  » دوب همسو 

وا دنا و  هدنکفا  نیسح  يوسب  ار  دوخ  ياه  هدید  مدرم  هک : دنتفگ  هیواعم  هب  مدرم  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  جاجتحا  باتک  رد 
، درادـن تفالخ  ّتیلها  وا  هک  دـننادب  مدرم  ات  دـیوگب  دـنچ  ینخـس  دور و  ربنم  رب  وا  هک  هد  تصخر  دـنناد ، یم  تفـالخ  راوازـس  ار 

.دنادرگ یم  اوسر  ار  ام  دنک و  یم  رهاظ  ار  دوخ  لضف  ملع و  دیآ ، رب  ربنم  رب  نوچ  وا  تفگ : هیواعم 

رد درک و  ادا  دوب  وا  تلالج  ملع و  بسانم  هک  يا  هبطخ  دمآ و  رب  ربنم  رب  ترـضح  داد ، تصخر  هیواعم  دندرک ، هغلابم  مدرم  نوچ 
لها میئام  و  میرت ، کیدزن  وا  هب  سک  همه  زا  هک  ادـخ  لوسر  ترتع  میئاـم  و  میبلاـغ ، قلخ  رب  هک  هَّللا  بزح  میئاـم  هک : دومرف  رخآ 

هب ار  نآ  ریـسفت  دـینادرگ و  باتک  یلات  ار  ام  ادـخ  لوسر  هک  لقث  ود  زا  یکی  میئام  و  میرّهطم ، بیع  هانگ و  ره  زا  هک  تلاسر  تیب 
قح و  تسا ، بجاو  امـش  رب  ام  تعاطا  هک  ار  ام  دینک  تعاطا  سپ  نآ ، قیاقح  رب  میعلّطم  نآ و  لیوأت  رد  مینک  یمن  کش  درپس ، ام 

ناطیـش هک  یئاه  هنتف  زا  دیئامن  رذح  و  تسا ، هدینادرگ  نورقم  دوخ  لوسر  تعاطا  دوخ و ، تعاطا  اب  ار  ام  تعاطا  نآرق  رد  یلاعت 
ایند رد  ار  امش  نوچ  تسا ، هدینادرگ  رهاظ  امش  رب  ار  دوخ  ینمشد  تسامش و  نمشد  وا  هک  یتسرد  هب  تسا ، هتخیگنا  رب  امش  يارب 

ریت همعط  ار  امش  دزادنیب و  یلاعت  قح  باذع  هب  یبقع  و 
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دیسرت هیواعم  .دیشخب  دهاوخن  هدیاف  ار  امش  تمادن  هبوت و  تقو  نآ  رد  و  تسج ، دهاوخ  يرازیب  امش  زا  دنادرگ ، هزین  ریـشمش و  و 
«. 1  » يآ ریز  هب  ربنم  زا  تسا  سب  تفگ : دنورگب  ترضح  نآ  هب  مدرم  هک 

درک و ابا  ناورم  دومن ، يراگتساوخ  ار  نامثع  رتخد  هشیاع  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهش  نبا 
نب هَّللا  دبع  رتخد  موثلک  ّما  هک  زاجح  کلامم  رد  دوب  وا  یلاو  هک  ناورم  هب  تشون  هیواعم  نآ  زا  دعب  داد ، ریبز  نب  هَّللا  دـبع  هب  ار  وا 

يراگتـساوخ دیزی  يارب  ار  وا  رتخد  دمآ و  رفعج  نب  هّللا  دبع  دزن  هب  ناورم  نوچ  دـیامن ، يراگتـساوخ  دـیزی  وا  رـسپ  يارب  ار  رفعج 
وا نوچ  تسوا ، اب  رایتخا  تسا و  رتخد  نآ  يولاخ  ترـضح  نآ  تسا و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ام  گرزب  تفگ : هَّللا  دـبع  دومن ،

.درک میهاوخ  نانچ  دیامرفب  هچ  ره  دوش  رضاح 

یسک رتخد  نیا  يارب  زا  نادرگ  رّـسیم  ادنوادخ  تفگ : درک و  یلاعت  قح  زا  ریخ  بلط  دندرک ، ربخ  راک  نیا  يارب  ار  ترـضح  نوچ 
.دّمحم لآ  زا  تسوت  هدیدنسپ  هک  ار 

ترضح يولهپ  رد  دمآ و  ناوارف  تنیز  اب  ناورم  دندش ، عمج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دجـسم  رد  مدرم  نوچ 
يراگتساوخ دیزی  وا  رسپ  يارب  ار  رفعج  نب  هَّللا  دبع  رتخد  هک  تسا  هدرک  رما  ارم  هیواعم  تفگ : تسشن و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

و هلیبق ، ود  نیا  ناـیم  دـشاب  یحلـص  هلیـسو  نیا  و  منک ، ادا  ار  شردـپ  ضرق  و  دـنک ، رّرقم  دـهاوخ  شردـپ  هک  يرهم  ره  و  میاـمن ،
هب وا  يارب  زا  يوفک  هک  تسا  يوفک  دیزی  امش و  هب  دهد  یم  رهم  دیزی  هنوگچ  هک  مراد  بجع  دوب ، دهاوخ  امـش  ترخافم  بجوم 

.هَّللا دبع  ابا  ای  وگب  یئوکین  باوج  سپ  دسر ، یمن  مه 

هدرک رایتخا  دوخ  يارب  ار  ام  هک  ار  يدـنوادخ  منک  یم  دـمح  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دـش ، مامت  وا  نخـس  نوچ 
ینخس ناورم  يا  دومرف : تاولص  دمح و  مامتا  زا  دعب  تسا ، هدینادرگ  هفیلخ  دوخ  قلخ  رب  تسا و  هدیدنسپ  دوخ  نید  يارب  تسا و 

هک منک  یم  دای  دنگوس  سپ  منک ، یم  رّرقم  دـهاوخ  یم  شردـپ  هچنآ  هک  یتفگ  رهم  باب  رد  هچنآ  اّما  میدینـش ، ام  یتفگ و  دـنچ 
هچنآ اّما  و  درک ، میهاوخن  رهم  تسا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ّتنس  هک  مهرد  دصناپ  زا  هدایز  میوش ، یـضار  ام  رگا 

نانز هک  دوب  فراعتم  یک  منک ، یم  ادا  ار  شردپ  ضرق  هک  یتفگ 
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زگره میا و  هدرک  ینمشد  امـش  اب  ادخ  يارب  زا  ام  دش ، دهاوخ  حلـص  هلیبق  ود  نایم  هک  یتفگ  هچنآ  اّما  دننک ، ادا  ار  ام  ياهـضرق  ام 
امش ام و  حلص  بجوم  یببس  طباور  هنوگچ  دهد  حلص  امش  ام و  نایم  تسناوتن  یبسن  یشیوخ  درک ، میهاوخن  حلص  امـش  اب  ایند  رد 

دیزی ّدج  دیزی و  ردپ  دیزی و  زا  دوب  رتهب  هک  یـسک  داد  رهم  دهد ، یم  رهم  هک  ار  دیزی  تسا  بجع  هک  یتفگ  هچنآ  اّما  دش ، دهاوخ 
ردپ یهاشداپ  تسوا و  وفک  زورما  دوب  وا  وفک  نیا  زا  شیپ  هک  ره  تسین ، وا  وفک  هک  تسا  یـسک  وفک  دـیزی  هک  یتفگ  هچنآ  اّما  و 

القع و تسا و  نینچ  تلاهج  لها  دزن  تسام ، ترخاـفم  بجوم  هک  یتفگ  هچنآ  و  هدـیدرگن ، وا  تفارـش  بجوم  متـس  ربج و  هب  وا 
موثلک ّما  مدرک  جـیوزت  نم  هک  دیـشاب  هاوگ  نارـضاح  هورگ  يا  دومرف : ترـضح  سپ  .ام  رخف  هن  تسوا  رخف  هک  دـنناد  یم  ناـیاناد 

هک ار  دوخ  هعرزم  رتخد  نآ  هب  مدیشخب  و  مهرد ، دصناپ  رهم  هب  رفعج  نب  دّمحم  نب  مساق  شّمع  رسپ  هب  ار  رفعج  نب  هَّللا  دبع  رتخد 
.تسا سب  ناشیا  جرخ  يارب  دوش و  یم  نآ  لصاح  الط  رانید  رازه  تشه  لاس  ره  هک  مراد  هنیدم  رد 

یمن رب  دوخ  توادـع  زا  تسد  و  مشاه ، ینب  يا  دـیدرک  رکم  نم  اـب  تفگ : دـش و  ّریغتم  شگنر  دینـش ، ار  نخـس  نیا  ناورم  نوچ 
نآ زا  دـعب  سپ  يدادـن ، نسح  ماما  هب  ار  نامثع  رتخد  هشیاـع  هک  تسا  نآ  ربارب  رد  نیا  میدرکن ، رکم  اـم  دومرف : ترـضح  دـیراد ،

«. 1  » تساوخ دوخ  ار  نامثع  رتخد  هشیاع  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح 

یعمج هک  درک  رکذ  نامثع  نب  رمع  هک  هیواعم  هب  تشون  و  هنیدم ، رد  دوب  هیواعم  لماع  ناورم  هک  تسا  هدرک  تیاور  یـشک  خـیش 
، وا باب  رد  دننک  اپرب  هنتف  مسرت  یم  دنزادنا ، یم  عمط  هب  تفالخ  رد  ار  وا  نیـسح و  دزن  دـننک  یم  دّدرت  زاجح  لها  قارع و  لها  زا 

هتـشون وا  باب  رد  هچنآ  مدیمهف  و  دیـسر ، نم  هب  وت  همان  هک : تشون  باوج  رد  هیواعم  مروآ ؛ لمع  هب  ات  وگب  تسا  وت  مکح  هچ  ره 
میهاوخ یمن  دـنک  یم  ام  تعیب  هب  افو  وا  ات  هک  رادـم ، راک  وا  اب  وت  درادـن  راک  وت  اـب  وا  اـت  وشم ، وا  ضّرعتم  هک  راـهنیز  سپ  يدوب ،

.میوش وا  ضّرعتم 

كرت ار  اهنآ  هک  دـیاب  دـشاب  قح  رگا  دیـسر ، نم  هب  وت  زا  دـنچ  يرما  هک : تشون  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  هب  يا  هماـن  و 
راوازس تسا ، هدرک  ینامیپ  دهع و  ادخ  اب  هک  ره  هک  اریز  یئامن ،
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و يدرگن ، يرما  نینچ  نوماریپ  هک  راهنیز  تسا ، لطاب  تسا  هدیـسر  نم  هب  هچنآ  رگا  و  دـنکب ، دوخ  نامیپ  دـهع و  هب  افو  هک  تسا 
رد نم  اب  وت  رگا  و  منکـشب ، ار  دهع  زین  نم  ینکـشب  ار  دهع  وت  نوچ  ینک ، افو  ادـخ  نامیپ  دـهع و  هب  یهد و  دـنپ  ار  دوخ  هک  دـیاب 

ار مدرم  هک  یتسرد  هب  وشم ، هنتف  ثودـح  ببـس  نزم و  مه  رب  ار  تّما  نیا  عامتجا  سپ  میامن ، رکم  وت  اب  زین  نم  یئآ  رد  دـیک  ماقم 
يزاب نادرخ  یب  اهفـس و  زا  و  دوخ ، ّدـج  تّما  رب  دوخ و  نید  رب  دوخ و  رب  نک  محر  سپ  يا ، هدرک  ناحتما  ار  ناشیا  يا و  هتخاـنش 

.روخم

ارم وت  هک  تسا  هدیسر  نم  هب  وت  زا  دنچ  يرما  هک  يدوب  هتشون  همان  نآ  رد  هک : تشون  باوج  رد  دیسر ، ترـضح  نآ  هب  همان  نوچ 
هب ار  اهنیا  هک  یهورگ  نآ  و  دناد ، یم  رتهب  ادـخ  ار  روما  دـب  کین و  نم  هب  تبـسن  یناد ، یمن  وکین  ار  اهنآ  یناد و  یم  يرب  اهنآ  زا 
یم هک  دنگوس  ادـخ  هب  متـسین ، وت  تفلاخم  ماقم  رد  مرادـن و  وت  گنج  هدارا  و  دـننانیچ ، نخـس  ناگدـننک و  ّقلمت  دنـسیون  یم  وت 

ار متس  روج و  هک  ار  وت  ناوعا  ار و  وت  هک  دشاب  یضار  ادخ  هک  مرادن  نامگ  وت ، تفلاخم  كرت  رد  مشاب  بقاعم  ادخ  دزن  هک  مسرت 
.میامن هنهادم  امش  اب  اهتعدب  نیا  رد  مراذگب و  روما  نیا  رب  دیا ، هتفر  رد  هب  ادخ  نید  زا  دیا و  هدرک  دوخ  راعش 

ار اهتعدب  دندرک و  یم  ملظ  راکنا  هک  ناگدننک  تدابع  ناگدنرازگزامن و  زا  یهورگ  اب  ار  يدنک  يدع  نب  رجح  هک  یتسین  وت  ایآ 
رد هظلغم  نامیا  هکنآ  زا  دعب  یتشک  ناودع  ملظ و  هب  دندیسرت ، یمن  ناگدننک  تمالم  تمالم  زا  ادخ  هار  رد  دندرمـش و  یم  میظع 

ناشیا نایم  رد  یمیدق  هنیک  و  يدرکن ، تابثا  یمرج  ناشیا  رب  و  يدوب ، هداد  ناشیا  هب  مکحم  ياهنامیپ  و  يدوب ، هدروخ  ناشیا  ناما 
ادخ هتسیاش  هدنب  دوب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هباحـص  زا  هک  قمحلا  نب  ورمع  هدنـشک  یتسین  وت  ایآ  دوبن !؟ وت  و 

وا هب  دنچ  ینامیپ  دهع و  و  دوب ، هدرک  درز  ار  شگنر  و  دوب ، هدرک  فیحن  ار  شمـشچ  و  دوب ، هدرک  هنهک  ار  وا  ندب  تدابع  و  دوب ،
تأرج يور  زا  یتشک  ار  وا  سپ  دمآ ، یم  دورف  وت  يوسب  هنیآره  اوه  رد  يداد  یم  یغرم  هب  ار  اهنامیپ  اهدهع و  نآ  رگا  هک  يداد 

لاح يدناوخ و  دوخ  ردارب  ار  هّیمس  رسپ  دایز  هک  یتسین  وت  ایآ  ادخ !؟ نامیپ  دهع و  ندرمـش  کبـس  ببـس  هب  دوخ و  راگدرورپ  رب 
فیقث مالغ  شارف  رب  هکنآ 
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: هک تسا  هدومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هکنآ  لاح  تسوت و  رـسپ  نآ  هک  يدرک  يوعد  و  دوب ، هدش  دـّلوتم 
دوخ سفن  شهاوخ  تعباتم  ار و  ادخ  لوسر  ّتنـس  يدرک  كرت  ًادـمع  سپ  تسا ، گنـس  راکانز  يارب  زا  تسا و  شارف  زا  دـنزرف 

دنک و روک  ار  ناشیا  ياه  هدید  دربب و  ار  ناناملسم  ياهاپ  اهتـسد و  هک  يدرک  ّطلـسم  نیقارع  رب  ار  وا  و  یناهرب ، لیلد و  یب  يدرک 
هّیمـس دنزرف  هک  یتسین  وت  ایآ  دنتـسین !؟ ّتلم  کی  زا  وت  اب  ناشیا  یتسین و  تّما  نیا  زا  وت  ایوگ  دـشک ، رب  امرخ  ناتخرد  رب  ار  ناشیا 

هب سپ  شکب ، ار  ناـشیا  دـشاب  یلع  نید  رب  هک  ره  هک : یتـشون  وت  دـنا ، هدوب  یلع  نید  رب  ناـهنپ  نایمرـضح  هورگ  هک  تشون  وت  هب 
وت و ردـپ  وت و  يور  رب  دز  ریـشمش  یلع  هک  تسا  ینید  نآ  یلع  نید  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  درک ، اهتـسایس  ار  ناشیا  یهجو  نیرتدـب 

رگا و  يا ، هدرک  بصغ  ار  تموکح  تراما و  نیا  يا و  هتـسشن  سلجم  نیا  هب  وا  تکرب  هب  و  دروآ ، رد  نید  نیا  هب  رهاظ  هب  ار  امش 
ادیپ یلیلق  تعفنم  دیـشورفب و  دـیرب و  ماش  هب  دـیرادرب و  هّکم  زا  یلیلق  عاتم  هک  دوب  نآ  وت  ناردـپ  وت و  فرـش  دوب  یمن  وا  ریـشمش 

.دینک

تّما نیا  رب  يا  هنتف  نم  و  منکن ، اپرب  تّما  نیا  رد  يا  هنتف  منک و  محر  دوخ  ّدج  تّما  رب  نید و  رب  دوخ و  رب  هک  يدوب  هتـشون  نم  هب 
رگا منک ، داهج  وت  اب  هک  مناد  یمن  رتهب  نیا  زا  يزیچ  دوخ  ّدـج  تّما  دوخ و  نید  دوخ و  يارب  و  وت ، تفـالخ  زا  مناد  یمن  رت  میظع 

ارم درک  مهاوـخ  لاؤـس  وا  زا  و  ادـخ ، زا  درک  مهاوـخ  شزرمآ  بلط  منک  كرت  رگا  و  نآ ، رد  تسج  مهاوـخ  ادـخ  هب  بّرقت  منکب 
.منک رایتخا  دشاب  رتوکین  هک  يرما  ره  هک  دهد  قیفوت 

رکم نم  اب  وت  منک  دـیک  وت  اـب  نم  رگا  و  تسکـش ، یهاوخ  ارم  دـهع  وت  منکـشب  ار  وت  دـهع  نم  رگا  هک  يدوب  هتـشون  نم  هب  زاـب  و 
وت رکم  ررـض  و  دسرن ، نم  هب  ررـض  چیه  وت  رکم  زا  هک  مراودیما  هک  نکب  نم  اب  یناوت  یم  هک  يرکم  دیک و  ره  سپ  درک ، یهاوخ 
هب و  يا ، هدیدرگ  صیرح  دوخ  ياهنامیپ  ضقن  رب  يا و  هدنام  دوخ  تلاهج  رب  هتسویپ  هک  اریز  دیسر ، دهاوخ  نارگید  زا  شیب  وت  هب 

دعب يدروآ  لتق  هب  هک  ار  تعامج  نیا  دـهع  یتسکـش  هک  قیقحت  هب  يا ، هدرکن  یطرـش  هب  افو  زگره  هک  مروخ  یم  مسق  دوخ  ناج 
ار ناشیا  یتشک  رخآ  و  يدوب ، هداد  ناشیا  هب  اهنامیپ  اهدهع و  يدوب و  هدرک  دای  اهدنگوس  و  يدوب ، هدرک  حلص  ناشیا  اب  هکنآ  زا 
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دندرک و یم  دای  ار  ام  تلیـضف  هکنآ  يارب  رگم  ناشیا  هب  تبـسن  ار  نیا  يدرکن  و  دننکـشب ، ینامیپ  ای  دننک  لاتق  وت  اب  هکنآ  زا  شیپ 
يدرم یم  وت  ای  هنیآره  یتشک  یمن  ار  ناشیا  رگا  هک  يرما  زا  ندیسرت  ببس  هب  ار  ناشیا  یتشک  سپ  دندرمـش ، یم  میظع  ار  ام  ّقح 

.دنسرب دوخ  بلطم  هب  هکنآ  زا  شیپ  دندرم  یم  اهنآ  ای  دننکب ، اهنآ  هکنآ  زا  شیپ 

هبـساحم هب  ار  وت  تمایق  رد  هک  نادـب  نیقی  و  درک ، دـنهاوخ  وت  زا  دوخ  نوخ  صاصق  ناشیا  هک  هیواـعم  يا  ار  وت  داـب  تراـشب  سپ 
شومارف ادـخ  و  تسین ، نوریب  همان  نآ  زا  یگرزب  کچوک و  هانگ  چـیه  هک  تسه  يا  هماـن  ار  ادـخ  هک  نادـب  و  تشاددـنهاوخزاب ،

دوخ راید  زا  ناکین  ندرک  هراوآ  و  اهتمهت ، هب  ادخ  ناتـسود  نتـشک  و  اهنامگ ، هب  مدرم  ندرک  هذخاؤم  زا  يدرک  وت  هچنآ  دنک  یمن 
ناگـس اب  دروخ و  یم  بارـش  نس و  تثادـح  رد  تسا  یکدوک  هک  وت  رـسپ  اـب  دـننک  تعیب  هک  مدرم  ندرک  ربج  و  تبرغ ، راـید  هب 

هدـمآ رد  هب  تنایخ  ماقم  رد  ّتیعر  اب  و  يا ، هداد  داب  رب  ار  دوخ  نید  و  يا ، هدـش  دوخ  سفن  راکنایز  هک  قیقحت  هب  دـنک ، یم  يزاب 
هب ناشیا  هتفگ  هب  ار  ناراکزیهرپ  ناحلاص و  و  يونـش ، یم  ار  نـالهاج  ناهیفـس و  نخـس  و  يا ، هدرک  عیاـض  ار  دوخ  تراـما  و  يا ،

.ینکفا یم  سرت 

ار و وا  همان  باوج  سیونب  تفگ : دیلپ  دیزی  سپ  ما ، هتسناد  یمن  نم  هک  هدوب  اه  هنیک  شلد  رد  تفگ : دناوخ ، ار  همان  هیواعم  نوچ 
هب ار  همان  هیواعم  دمآ ، هیواعم  دزن  هب  صاع  نب  ورمع  رـسپ  هَّللا  دبع  تقو  نآ  رد  سپ  نک ، جرد  همان  نآ  رد  وا  ردپ  وا و  هب  اهازـسان 

دیزی يأر  تفگ : دیدنخ و  هیواعم  سپ  تفگ ، نخس  دیزی  لثم  زین  نوعلم  نآ  تسا ؛ هتـشون  هچ  نم  هب  نیـسح  نیبب  تفگ : داد و  وا 
دنچ یغورد  رگا  و  مناد ، یمن  ناـشیا  رد  بیع  چـیه  وا و  ردـپ  وا و  بیع  رد  تشون  مناوت  هچ  دـیدرک ، اـطخ  ود  ره  دوب و  وـت  لـثم 

رد ار  دوخ  تحلـصم  نکیل  مسیونب و  وا  هب  دنچ  دیدهت  هک  متـساوخ  یم  دراد ، هدیاف  هچ  دـنناد  یم  ار  نآ  فالخ  مدرم  هک  مسیونب 
«. 1  » مدرک ربص  مدیدن و  نآ 

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

ترـضح نآ  دوخ ، تافو  ماگنه  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  هرتاوتم  قیرط  هب  هّصاخ  هّماع و  هک  نادب 
تفالخ رب  صوصن  رثکا  و  درپس ، وا  هب  ار  تفالخ  عیادو  تّوبن و  رارسا  دومن و  وا  تماما  رب  صن  هدینادرگ و  دوخ  هفیلخ  یصو و  ار 

.تسا هتشذگ  شیپ  ياهباتک  رد  ترضح  نآ  تماما  و 

ترضح لاحترا  ماگنه  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  یسربط  خیـش  ینیلک و 
منک یم  ّتیصو  و  منادرگ ، یم  دوخ  ّیصو  ار  وت  ردارب  يا  هک : دومرف  هدیبلط  ار  نیـسح  ماما  ترـضح  دش ، مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ربق  دزن  هب  ارم  و  ینک ، زامن  نم  رب  ینک و  نفک  یهد و  لسغ  ارم  منک  تلحر  ایند  زا  نم  نوچ  هک 

«. 1  » ینک نفد  عیقب  رد  ارم  سپ  يربب ، همطاف  مردام  ربق  دزن  هب  و  منک ، هزات  وا  هب  ار  دوخ  دهع  هک  يرب  مّلس  و 

ربنق يا  تفگ : دیسر ، رد  تافو  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  نوچ  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دنا  هدرک  تیاور  ًاضیا 
ار دوخ  نیلعن  دـنب  هکنآ  یب  تساـخرب  لـیجعت  هب  داد ، دّـمحم  هب  ار  ربخ  نیا  ربـنق  نوچ  بلطب ، ار  هّیفنح  نب  دّـمحم  نم  ردارب  ورب و 

یسک وت  لثم  نیشنب ، دومرف : ترضح  درک  مالس  نوچ  .دیناسر  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  ار  دوخ  ات  دیود  اج  همه  دش و  هناور  ددنبب ،
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کی نادنزرف  نایم  رد  توافت  هک  دینادب  و  دیشاب ، تیاده  هار  ياهغارچ  تلالض  ياهیکیرات  رد  دیـشاب و  ملع  ياهقودنـص  هک  دیاب 
نادـنزرف رد  ار  تماما  یلاعت  قح  هک  یناد  یمن  رگم  دـشاب ، یم  رت  نشور  یـضعب  زا  یـضعب  زور  تاـعاس  هچناـنچ  دـشاب  یم  ردـپ 

ناشیا نایم  زا  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  و  دیشخب ، روبز  دواد  هب  و  داد ، لیـضفت  یـضعب  رب  ار  یـضعب  داد و  رارق  میهاربا 
.داد یتدایز  ناشیا  همه  رب  و  درک ، رایتخا 

ًاراَّفُک تسا : هدومرف  تسا و  هدرک  فصو  دسح  هب  ار  نارفاک  نآرق  رد  یلاعت  قح  هکنآ  لاح  ار و  دسح  مسرت  یم  وت  رب  دّـمحم ! يا 
هب ار  وت  مهد  ربخ  یهاوخ  یم  دّمحم  يا  .دهدن  یهار  وت  رب  ار  ناطیش  ادخ  و  « 1  » ُّقَْحلا ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِسُْفنَأ  ِْدنِع  ْنِم  ًادَسَح 
هک دهاوخ  هک  ره  تفگ : یم  هرصب  زور  رد  تردپ  هک  مدینش  دومرف : ترـضح  یلب ، تفگ : دّمحم  تفگ ؟ وت  نأش  رد  تردپ  هچنآ 
هب داد  مناوت  یم  ربخ  ار  وت  یهاوخ  رگا  دّمحم  يا  .نم  دنزرف  دّمحم  هب  دنک  یکین  هک  دیاب  سپ  ترخآ ، ایند و  رد  دنک  یکین  نم  اب 

تقرافم نم و  تافو  زا  دعب  نیـسح  هک  نادب  دّـمحم  يا  .دوخ  ردـپ  تشپ  رد  يا  هدوب  هفطن  وت  هک  ینامز  رد  تسا  هدـش  عقاو  هچنآ 
وا تفالخ  ادـخ  ياهباتک  رد  و  تسا ، هدیـسر  وا  هب  ّدـج  ردـپ و  زا  هک  تسا  یثاریم  نیا  و  نم ، زا  دـعب  تسا  ماـما  نم  ندـب  زا  حور 

ار وا  تسا و  هدرک  رایتخا  امش  نایم  زا  ار  دّمحم  و  تسا ، هدرک  رایتخا  قلخ  عیمج  زا  هتـسناد  ار  تیب  لها  امـش  ادخ  و  تسا ، هتـشون 
رایتخا ار  نیسح  نم  و  تماما ، يارب  درک  رایتخا  ارم  یلع  و  دوخ ، تفالخ  يارب  درک  رایتخا  ار  یلع  دّمحم  و  تسا ، هدینادرگ  ربمغیپ 

.منک یم 

هب مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يوسب  نم  هلیسو  یئوت  و  ینم ، گرزب  دّیس و  ینم و  ماما  وت  هک : تفگ  هّیفنح  نب  دّمحم  سپ 
دنچ ینخـس  نم  رـس  رد  هک  یتسرد  هب  مونـشب ، وت  زا  ار  نخـس  نیا  هکنآ  زا  شیپ  دورب  نم  ناج  هک  متـساوخ  یم  هک  دـنگوس  ادـخ 

رد و  تسا ، هدـش  هتفگ  نآ  زا  شیپ  میوگب ، مهاوخ  هچ  ره  و  درک ، دـناوت  یمن  رخآ  ناـیب  فـصو و  ار  نآ  هک  وـت  تمعن  رد  تسه 
ادخ وت ، بقانم  لیاضف و  ندرک  اصحا  زا  تسا  دنک  نابتاک  ياهملق  و  تسا ، لال  نایاناد  احـصف و  نابز  و  هدش ، هتـشون  ادـخ  باتک 

رتاناد همه  زا  نیسح  و  ار ، ناراکوکین  دهد  یم  ازج  نینچ 
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قوـلخم هکنآ  زا  شیپ  دوـب  ماـما  وا  تسا ، رتـشیب  همه  زا  تلاـسر  ترـضح  هب  وا  تبارق  تسا و  رت  نارگ  اـم  همه  زا  وا  ملح  تسا و 
ار وا  هنیآره  تسه  یسک  رتهب  دّمحم  زا  هک  تسناد  یم  ادخ  رگا  و  دیآ ، نخـس  هب  هکنآ  زا  شیپ  دوب  هدناوخ  ار  ادخ  یحو  و  دوش ،

میلـست ام  يدرک ، رایتخا  ار  نیـسح  وت  درک و  رایتخا  ار  وت  یلع  درک و  راـیتخا  ار  یلع  دّـمحم  نوچ  درک ، یم  راـیتخا  يربمغیپ  يارب 
میهاوخ تیاده  وا  زا  تاهبتـشم  رد  و  درب ، میهاوخ  هانپ  وا  هب  تالکـشم  رد  و  ار ، وا  تماما  میدرک  لوبق  و  میدش ، یـضار  میدرک و 

«. 1  » تفای

یم تفگ : میتفر ، هّیبلاو  هبابح  دزن  هب  یعبر  نب  هیاـبع  نم و  هک : تسا  هدرک  تیاور  مثیم  نب  حـلاص  زا  تاجرّدـلا  رئاـصب  باـتک  رد 
یم ترضح  نآ  ترایز  هب  نم  تفگ : هّمع ، يا  یلب  متفگ : مالّسلا ؟ هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  مدینـش  هچنآ  هب  ار  وت  مهد  ربخ  یهاوخ 
نم ضرم  رب  ترضح  نوچ  .مدرک  ترضح  نآ  ترایز  كرت  ببس  نیا  هب  دیـسر ، مه  هب  نم  هدید  ود  نایم  رد  یـسیپ  هکنآ  ات  متفر 
دزن هب  هک  دش  یتّدم  ارچ  هبابح  يا  دومرف : سپ  مدوب ، زامن  لوغشم  عضوم  نیمه  رد  دمآ و  نم  هناخ  هب  دوخ  باحـصا  اب  دش ، علّطم 

، رادرب ار  هعنقم  دومرف : ترضح  دش ، عنام  ارم  تسا  هدیـسر  مه  هب  نم  يور  رد  هک  یـضرم  نیا  هَّللا  لوسر  نب  ای  متفگ : يدماین ؟ ام 
عفد وت  زا  ار  ضرم  نیا  یلاعت  قح  هک  نک  رکـش  ار  ادـخ  دومرف : تخادـنا  عضوم  نآ  رب  ار  دوخ  كرابم  ناـهد  بآ  متـشادرب  نوچ 
رظن نوچ  نک ، رظن  هنیآ  رد  دومرف : متـشادرب  هدجـس  زا  رـس  نوچ  مدروآ ، اج  هب  یلاعت  قح  رکـش  مداتفا و  هدجـس  هب  نم  سپ  درک ،

«. 2  » مدیدن ّتلع  نآ  زا  رثا  چیه  مدرک 

هاگان مدوب ، هتـسشن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تمدـخ  رد  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  یلباـک  دـلاخ  وبا  زا  يدـنوار  بطق 
درکن و ّتیـصو  هدومن ، تلحر  تعاس  نیا  رد  نم  هدلاو  تفگ : تسیچ ؟ وت  هیرگ  ببـس  دیـسرپ : ترـضح  دـمآ ، رد  نایرگ  یناوج 

دزن هب  میورب  ات  دـیزیخرب  دومرف : ترـضح  میامن ، ضرع  وت  تمدـخ  هب  ات  منکن  يراک  دریمب  وا  نوچ  هک  درک  رما  ارم  و  دراد ، یلام 
هدیناباوخ هناخ  نآ  رد  ار  نز  نآ  هک  میدیسر  هناخ  رد  هب  نوچ  هحلاص ، نز  نیا 
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زا ترـضح  نوچ  .دروآ  لمع  هب  ار  دوخ  ّتیـصو  ات  دنک  هدنز  ار  وا  یلاعت  قح  هک  درک  اعد  داتـسیا و  رد  شیپ  رد  ترـضح  دندوب ،
وش و هناخ  لخاد  نم  يالوم  يا  تفگ : داتفا  ترضح  رب  شرظن  نوچ  تفگ ، تداهـش  تسـشن و  تساخرب و  نز  نآ  دش ، غراف  اعد 
ار وت  ادـخ  نک  ّتیـصو  دومرف : تسـشن  وا  نیلاب  رب  دـش و  هناـخ  لـخاد  ترـضح  سپ  نک ، رما  نآ  هب  ارم  یناد  یم  تحلـصم  هچنآ 
ره هب  هک  متـشاذگ  وت  هب  ار  نآ  ثلث  تسا ، عضوم  نالف  رد  مراد و  لام  ردـق  نیا  نم  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : نز  نآ  دـنک ، تمحر 

رگا و  تسوـت ، نایعیـش  یلاوـم و  زا  وا  هک  یناد  رگا  تسا ، نم  رـسپ  زا  نیا  رگید  ثلث  ود  و  یهدـب ، دوـخ  ناتـسود  زا  یهاوـخ  هک 
رد دنک و  زامن  وا  رب  هک  درک  سامتلا  ترضح  زا  سپ  تسین ، یّقح  نانمؤم  لاوما  رد  ار  نافلاخم  و  تسوت ، زا  زین  نآ  دشاب  فلاخم 

«. 1  » درک میلست  قح  هب  ناج  هدیباوخ و  سپ  دوش ، رضاح  وا  نفد 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  هک  دمآ  هنیدم  هب  یبارعا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  ًاضیا 
نآ تمدـخ  هب  نوچ  .دـش  لخاد  دـش و  بنج  درک ، ءانمتـسا  دوخ  تسد  هب  دوش  هنیدـم  لخاد  تساوخ  یم  نوچ  دـنک ، ناـحتما  ار 
هب تفگ : یبارعا  یتبانج ؟ نانچ  اب  و  یئآ ؟ یم  دوخ  ماما  تمدخ  هب  تبانج  اب  هک  يرادـن  مرـش  یبارعا  يا  دومرف : دیـسر ، ترـضح 

تـساوخ یم  هک  یلئاسم  دمآ و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  درک و  لسغ  تشگرب و  سپ  متـسناد ، ار  وت  زاجعا  مدیـسر و  دوخ  تجاح 
«. 2  » دیسرپ

يارب ار  دوخ  نامالغ  زا  یضعب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ًاضیا 
امـش هار  رـس  رب  نادزد  دـینک  نم  تفلاخم  رگا  دـیورب ، زور  نـالف  رد  دـیورم و  نوریب  زور  نـالف  رد  دومرف : دومن و  نییعت  یتجاـح 

رد دندرک ، ترضح  نآ  تفلاخم  تداعس  یب  نامالغ  نآ  .درب  دنهاوخ  ار  امش  لام  دیناسر و  دنهاوخ  لتق  هب  ار  امش  دمآ و  دنهاوخ 
.دندرب ار  ناشیا  لاوما  دندروآ و  لتق  هب  ار  ناشیا  نادزد  و  دنتفر ، دنورن  دوب  هدومرف  هک  يزور 

دزن هب  تساخرب و  تعاـس  ناـمه  رد  دـندرکن ، لوبق  نم  زا  مدومرف و  رذـح  ار  ناـشیا  نم  دومرف : دیـسر ، ترـضح  نآ  هب  ربخ  نوچ 
هک ما  هدینش  هک : تفگ  یلاو  تفر ، هنیدم  یلاو 
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ار ناشیا  سپ  ار ، ناشیا  تسا  هتـشک  یک  میوگب  دومرف : ترـضح  ناشیا ، ضوع  هب  دهد  باوث  ار  وت  ادخ  دـنا ، هتـشک  ار  وت  نامالغ 
هراـشا سپ  مسانـش ، یم  ار  وت  هچناـنچ  یلب  دومرف : یـسانش ؟ یم  ار  ناـشیا  وت  هَّللا  لوـسر  نب  اـی  تفگ : یلاو  نک ، صاـصق  ریگب و 

نوچ يدرک و  ادـیپ  اـجک  زا  ارم  هک : تفگ  درم  نآ  تساـهنآ ، زا  یکی  نیا  دومرف : دوب ، هداتـسیا  یلاو  شیپ  رد  هک  يدرم  هب  دومرف 
وت هک  دنگوس  ادخ  هب  یلب  تفگ : درک ؟ یهاوخ  قیدـصت  ارم  وت  میوگب  تسار  نم  رگا  دومرف : ترـضح  میاهنآ ؟ زا  نم  هک  یتسناد 
زا ناشیا  رفن  راهچ  و  درب ، مان  ار  وا  ناقیفر  همه  و  دـندوب ، وت  هارمه  نالف  نالف و  یتفر  نوریب  نوچ  دومرف : درک ، مهاوخ  قیدـصت  ار 
دای دنگوس  ربنم  ربق و  ّقح  هب  هک : تفگ  درم  نآ  هب  یلاو  سپ  دندوب ، هنیدـم  ياهرکـشل  زا  ناشیا  یقاب  دـندوب و  هنیدـم  یلاو  یلاوم 

غورد نیـسح  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : درم  نآ  مزیر ، ورف  هنایزات  هب  ار  وت  ندـب  ياهتـشوگ  همه  یئوگن  تسار  رگا  هک  منک  یم 
«. 1  » دندز ندرگ  ار  ناشیا  دومرف  درک و  عمج  ار  همه  یلاو  سپ  هدوب ، هارمه  ام  اب  ایوگ  تفگ  تسار  تفگن و 

و يرادلام ، نز  جیوزت  رد  درک  تروشم  ترـضح  اب  دمآ و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  هب  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا 
رد و  دومن ، جـیوزت  ار  وا  درک و  ترـضح  نآ  تفلاـخم  تلود  یب  نآ  هاوـخم ، ار  وا  دوـمرف : ترـضح  تشاد ، رایـسب  لاـم  زین  دوـخ 

ار وا  نونکا  هاوخم ، ار  وا  هک  متفگ  نم  دومرف : ترـضح  تفر ، نوریب  شتـسد  زا  زین  شدوخ  ياـهلام  دـش و  ناـشیرپ  یتـقو  كدـنا 
شلاح و  دروآ ، يرتخد  يرسپ و  وا  يارب  و  دیناسر ، مه  هب  رایسب  لام  هک  تشذگن  لاس  کی  سپ  .هاوخب  ار  نز  نالف  و  وگب : قالط 

«. 2  » دش وکین 

هب مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  يزور  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  بوشآ  رهـش  نبا  یـشک و  خـیش 
یثیل داّدش  نب  هَّللا  دـبع  رامیب  نآ  و  درک ، تقرافم  وا  بت  دـش  لخاد  ترـضح  نوچ  تشاد ، يدـیدش  بت  هک  تفر  يرامیب  تدایع 

زیچ چیه  یلاعت  قح  دومرف : ترضح  دزیرگ ، یم  امش  زا  زین  بت  و  تسا ، هداد  امـش  هب  یلاعت  قح  هچنآ  هب  مدش  یـضار  تفگ : دوب ،
یئادص سپ  دیامن ، تعاطا  ار  ام  هک  تسا  هدرک  رما  ار  وا  هکنآ  رگم  تسا  هدرکن  قلخ  ار 
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رگم يوشن  کیدزن  هک  تسا  هدرکن  رما  ار  وت  نینمؤملا  ریما  ایآ  دومرف : ترـضح  کیّبل ، تفگ : یم  هک  دندیدن  ار  یـسک  دندینش و 
«. 1  » يا هدمآ  نمؤم  نیا  کیدزن  ارچ  سپ  یشاب ، وا  هانگ  هراّفک  هک  دشاب  راکهانگ  ای  دشاب ، ام  نمشد  هک  یسک  هب 

فاوط يدرم  وا  بقع  رد  درک و  یم  فاوط  ینز  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـسوط  خیش 
تسد یلاعت  قح  سپ  تشاذگ ، وا  عارذ  هب  درک و  دنلب  ار  دوخ  تسد  درم  نآ  و  دروآ ، نوریب  ار  دوخ  تسد  نز  نآ  سپ  درک ، یم 
ناشیا رـس  رب  دندرک و  فاوط  عطق  مدرم  هکنآ  ات  درک ، تسناوتن  ادـج  درک  یعـس  دـنچ  ره  و  نز ، نآ  عارذ  رب  دینابـسچ  ار  درم  نآ 

وا هک  اریز  درک  دیاب  یم  عطق  ار  وا  تسد  هک : دنتفگ  یم  دیبلط و  ار  اهقف  دش  رـضاح  یلاو  نوچ  دندرک ، ربخ  ار  یلاو  دندش و  عمج 
ترـضح یلب  دنتفگ : تسه ؟ اجنیا  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  نادـنزرف  زا  یـسک  ایآ  تفگ : یلاو  تسا ، هدرک  تنایخ 

، تسا هدمآ  ناشیا  رـس  رب  الب  هچ  هک  نیبب  تفگ : دیبلط و  ار  ترـضح  یلاو  سپ  تسا ، هدش  لخاد  بشما  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
نآ زا  دعب  و  درک ، اعد  یلیوط  تعاس  تشادرب و  اعد  هب  تسد  دینادرگ و  هبعک  يوسب  ور  دـش ، علّطم  ناشیا  لاح  رب  نوچ  ترـضح 
هک يراک  نیا  هب  ار  وا  مینکب  باقع  اـیآ  هک : دیـسرپ  یلاو  سپ  درک ، ادـج  نز  نآ  تسد  زا  ار  درم  نآ  تسد  دـمآ و  ناـشیا  دزن  هب 

«. 2  » هن دومرف : ترضح  تسا ؟ هدرک 

اب درم  ود  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نامز  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاـضیا 
ناـشیا رب  ترـضح  تسا ، نم  زا  دـنزرف  نز و  نیا  هـک  دـنتفگ  یم  کـی  ره  وا ، دـنزرف  ینز و  باـب  رد  دـندرک  همـصاخم  رگیدـکی 

ار نز  نآ  سپ  نیشنب ، دومرف  ار  لّوا  یعّدم  دندرک ، ضرع  ترـضح  تمدخ  هب  نوچ  دیـسرپ ، ناشیا  همـصاخم  ببـس  زا  تشذگ و 
تسا و نم  رهوش  تسا  هتـسشن  هک  درم  نیا  تفگ : يوش ، اوسر  دردـب و  ار  وت  هدرپ  یلاعت  قح  هکنآ  زا  شیپ  وگب  تسار  هک  تفگ 
: دومرف دوب و  هدماین  نخس  هب  زونه  هک  هراوخریـش  دنزرف  نآ  هب  درک  ور  ترـضح  مسانـش ، یمن  ار  رگید  درم  نیا  تسوا و  زا  دنزرف 

ادخ و ملع  هب  رسپ  يا  وگب  نخس 
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و وا ، زا  هن  منیا و  زا  هن  نم  تفگ : دمآ و  نخـس  هب  ترـضح  نآ  زاجعا  هب  كدوک  نآ  هن ، ای  دیوگ  یم  تسار  وت  ردام  هک  نک  نایب 
«. 1  » تفگن نخس  رگید  نآ  زا  دعب  لفط  نآ  و  دندرک ، راسگنس  ار  نز  نآ  دومرف : ترضح  سپ  تسا ، درم  نالف  نابش  نم  ردپ 

نم دّیـس  يا  هک : مدرک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  هب  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  هتاـبن  نب  غبـصا  زا  ًاـضیا 
ینیبب یهاوخ  یم  دومرف : ترضح  یئوت ، رس  نآ  بحاص  و  تسادخ ، رارسا  زا  مراد و  نآ  هب  نیقی  هک  يرما  زا  وت  زا  منک  یم  لاؤس 

: دومرف سپ  مهاوخ ، یم  ار  نیمه  هَّللا  لوسر  نب  ای  یلب  متفگ : ابق ؟ دجـسم  رد  مردـپ  مصخ  اب  ادـخ  لوسر  درک  هبطاخم  هنوگچ  هک 
، مدـید ابق  دجـسم  رد  ار  ترـضح  نآ  ار و  دوخ  مینز  مه  رب  مشچ  هکنآ  زا  شیپ  هاـگان  میدوب ، هفوک  رد  ترـضح  نآ  نم و  زیخرب ،

: دومرف نم و  يور  رد  درک  مّسبت  ترضح  سپ 

نآ زا  هدایز  ام  هب  و  هام ، کی  نیسپ  رد  و  تفر ، یم  هام  کی  تشاچ  رد  هک  دوب  هدینادرگ  نامیلس  رّخسم  ار  داب  یلاعت  قح  غبصا  يا 
دزن باتک  ملع  هک  اهنآ  میئام  دومرف : ترـضح  سپ  .هَّللا  لوسر  نب  ای  یئوگ  یم  تسار  هک  دنگوس  ادخ  هب  متفگ : تسا ، هدرک  اطع 

ياهزار ّلحم  ام  هک  اریز  تسه ، ام  دزن  هچنآ  ادـخ  قلخ  زا  يدـحا  دزن  تسین  و  میناد ، یم  ام  تسا  باتک  رد  هچنآ  ناـیب  و  تساـم ،
: دومرف سپ  نیا ، رب  منک  یم  دمح  ار  ادخ  متفگ : ادـخ ، لوسر  ناثراو  هَّللا و  لآ  میئام  هک : دومرف  دومن و  مّسبت  سپ  میئادـخ ، ناهنپ 

تشپ رب  ار  دوخ  كرابم  يادر  هتسشن و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  مدید  مدش  ابق  دجـسم  لخاد  نوچ  وش ، لخاد 
ار دوخ  تشگنا  ادخ  لوسر  و  هدیبسچ ، رکب  وبأ  نابیرگ  رب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  مدید  هاگان  هتـسب ، دوخ  ياهوناز 

تنعل ادخ و  تنعل  داب  امش  رب  نم ، تیب  لها  رد  وت  باحصا  وت و  يدرک  یتفالخ  دب  هک : دیوگ  یم  رکب  یبا  هب  دزگ و  یم  نادند  هب 
«. 2  » نم

هک ددرگ  قارع  هّجوتم  هکنآ  زا  شیپ  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  مدـید  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  ًاضیا 
لیئربج و  دوب ، وا  تسد  رد  لیئربج  تسد  دوب و  هداتسیا  هبعک  رد 
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«. 1  » تسادخ تعیب  وا  تعیب  هک  ادخ  تعیب  يوسب  دیئایب  هک : درک  یم  ادن 

یّلص تلاسر  ترضح  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  زا  مدینـش  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  هفیذح  زا  سوواط  نبا 
ینب نایغاط  نم  نتشک  يارب  دش  دنهاوخ  عمج  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : یم  هک  دوب  كدوک  ترضح  نآ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا 
هداد ربخ  ار  وت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  متفگ : دوب ، دهاوخ  دعس  نب  رمع  ناشیا  مّدقم  و  ناشیا ، هدرکرس  هّیما و 

، مدرک لقن  ار  ترضح  نآ  نخس  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  متفر  نم  سپ  هن ، دومرف : نیا ؟ هب  تسا 
: دومرف ترضح 

«. 2  » میناد یم  ندش  عقاو  زا  شیپ  ام  دوش  یم  عقاو  هچنآ  هک  اریز  تسا ، نم  ملع  وا  ملع  و  تسوا ، ملع  نم  ملع 

نینمؤملا ریما  تمدخ  هب  هفوک  لها  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  تازجعملا  نویع  باتک  رد 
: دومرف مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  سپ  نکب ، ناراب  بلط  ام  يارب  دنتفگ : دندرک و  تیاکـش  ناراب  یمک  زا  دـندمآ و  مالّـسلا  هیلع 
هیلع و هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  رب  دورد  دروآ و  ياج  هب  یلاعت  قح  يانث  دمح و  تساخرب  ترـضح  نکب ، ناراب  ياعد  زیخرب و 
زا زونه  دومن ، یلاعت  قح  زا  مدرم  يارب  ناراب  بلط  دومرف و  اشنا  تغالب  تحاصف و  تیاهن  رد  یئاعد  داتسرف و  وا  لآ  مّلـس و  هلآ و 
بآ هک  مدید  ار  اهلت  اه و  هناخدور  تفگ : دمآ و  هفوک  یحاون  یضعب  زا  یبارعا  و  تخیر ، نامسآ  زا  ناراب  هک  دوب  هدشن  غراف  اعد 

«. 3  » دندز یم  جوم  رگیدکی  رب  اهنآ و  زا  دوب  يراج 

ترـضح کیدزن  هب  دنتفگ  یم  هّیریوج  نب  هَّللا  دـبع  ار  وا  هک  میمت  هلیبق  زا  ینوعلم  البرک  يارحـص  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا 
هدنزرمآ و دنوادخ  دزن  هب  مور  یم  تسین ، نینچ  دومرف : ترـضح  شتآ ، هب  ار  وت  داب  تراشب  تفگ : دـمآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

تـسد ترـضح  هّیریوج ، رـسپ  منم  تفگ : یتـسیک ؟ وت  مور ، یم  رتـهب  تلاـح  هب  یئوکین  تلاـح  زا  نم  و  هدـننک ، تعافـش  ربـمغیپ 
: دومرف دش و  رهاظ  ترضح  نآ  لغب  ریز  يدیفس  هکنآ  ات  درک  دنلب  ار  دوخ  كرابم 
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زا داتفا و  يرهن  رد  شبسا  هاگان  درک ، هلمح  ترـضح  رب  دمآ و  بضغ  هب  نوعلم  نآ  سپ  مّنهج ، شتآ  يوسب  شکب  ار  وا  ادنوادخ 
یم یخولک  گنـس و  ره  هب  ار  وا  رـس  دیود و  یم  درک و  مر  بسا  دمآ و  نیمز  رب  شرـس  دـنام و  باکر  رد  شیاپ  دـیدرگ و  بسا 

«. 1  » دش لصاو  مّنهج  هب  دنام و  نیمز  رب  شرگید  فصن  و  دوب ، هتخیوآ  باکر  رد  دش و  ادج  شنار  ياپ و  کی  و  دز ،

هیلع نیسح  ماما  دوب و  باوخ  رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  هک  دوب  رایـسب  هک  دنا  هدرک  تیاور  هّماع  هّصاخ و  قرط  زا  هربتعم  ثیداحا  رد 
، دینادرگ یم  تکاس  ار  وا  تفگ و  یم  نخس  وا  اب  دینابنج و  یم  ار  ترضح  نآ  هراوهگ  لیئربج  تسیرگ و  یم  هراوهگ  رد  مالّسلا 

یمن ار  یـسک  دیوگ و  یم  نخـس  ترـضح  نآ  اب  یـسک  دبنج و  یم  هراوهگ  هک  دید  یم  دش  یم  رادـیب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  نوچ 
«. 2  » تسا لیئربج  وا  دومرف : یم  ترضح  دیسرپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  زا  نوچ  دید ،

نآ ندرگ  نیئاـپ  نیبـج و  زا  هک  يرون  هب  تسـشن ، یم  یعـضوم  رد  يراـت  بش  رد  ترـضح  نآ  نوـچ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  ًاـضیا 
یم رایسب  ار  عضوم  ود  نیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  اریز  دنتخانش ، یم  ار  ترـضح  نآ  دوب  عطاس  ترـضح 

«. 3  » دیسوب

.دش دهاوخ  روکذم  ترضح  نآ  تداهش  باب  رد  تازجعم  رثکا  هک : دیوگ  ّفلؤم 
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تسا ندوب  كانهودنا  ترضح  نآ  تبیصم  يارب  و  نتشاد ، ترضح  نآ  متام  و  تسا ، ترضح  نآ  رب  نتسیرگ  باوث  نایب  رد  مجنپ  لصف 
اروشاع زور  رد  ًاصوصخ 

مالّـسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تمدـخ  رد  يزور  تفگ : هک  هجراـخ  نبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیولوق  نبا 
تشادرب و رـس  ترـضح  سپ  میتسیرگ ، ام  تسیرگ و  رایـسب  ترـضح  میدرک ، داـی  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  میدوب و 

یم نایرگ  هکنآ  رگم  دنک  یمن  دای  ارم  ینمؤم  چیه  يراز ، هیرگ و  هتشک  منم  دومرف : یم  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دومرف :
«. 1  » ددرگ

هتـشک ملا  مغ و  برک و  اـب  هک  هیرگ  يراز و  هتـشک  منم  دوـمرف : یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  دوـمرف : رگید : تیاور  هـب 
«. 2  » ددرگرب دوخ  لها  هب  لاح  شوخ  داش و  دیایب ، نم  ترایز  هب  هک  یکانهودنا  ره  هک  ادخ  رب  تسا  مزال  و  دش ، مهاوخ 

زا ریغ  هب  تسا  هورکم  ینتسیرگ  ندرک و  عزج  ره  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحص  دنس  هب  دیفم  خیش 
«. 3  » نیسح رب  نتسیرگ  ندرک و  عزج 
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مالّسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  دزن  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  يزور  چیه  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیولوق  نبا 
نیـسح دومرف : یم  دوب و  یم  نایرگ  نوزحم و  زور  نآ  مامت  رد  و  دنیب ، مّسبتم  بش  ات  ار  ترـضح  نآ  یـسک  هک  دش  یمن  روکذـم 

«. 1  » تسا نمؤم  ره  هیرگ  ببس  مالّسلا  هیلع 

مالّسلا و هیلع  نیـسح  ماما  يوسب  درک  رظن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ًاضیا 
یمارگ دنزرف  يا  یلب  دومرف : ترـضح  ردپ ؟ يا  منینچ  نم  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپ  ینمؤم ، ره  هیرگ  ببـس  وت  دومرف :

«. 2»

قداص ترـضح  تمدخ  هب  يزور  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  دشنم  هرامع  وبا  زا  رایـسب  ربتعم  ياهدنـس  هب  هیولوق  نبا  هیوباب و  نبا 
هیثرم نم  و  دش ، نایرگ  ترضح  مدرک  عورش  نوچ  نک ، ءاشنا  نیسح  هیثرم  رد  دنچ  يرعش  هک : دومرف  ترضح  متفر ، مالّـسلا  هیلع 

نآ هب  دومرف : بانج  نآ  رگید : تیاور  هب  .دش  دنلب  ترضح  نآ  هناخ  زا  هیرگ  يادص  هکنآ  ات  تسیرگ  یم  ترـضح  مدناوخ و  یم 
نآ نانز  هیرگ  يادص  تسیرگ و  رایـسب  بانج  نآ  مدـناوخ  نوچ  ناوخب ، دـینک  یم  هحون  دـیناوخ و  یم  دوخ  شیپ  رد  هک  یـشور 

ار سک  هاـجنپ  دـناوخب و  نیـسح  هیثرم  رد  يرعـش  هک  ره  دومرف : ترـضح  مدـش  غراـف  نوچ  دـش ، دـنلب  هدرپ  تشپ  زا  زین  ترـضح 
دناـیرگب ار  سک  تسیب  هک  ره  و  ددرگ ، بجاو  ار  وا  تشهب  دـنایرگب  ار  سک  یـس  هک  ره  و  ددرگ ، بجاو  ار  وا  تـشهب  دـنایرگب 

بجاو ار  وا  تشهب  دـنایرگب  ار  سک  جـنپ  هک  ره  و  ددرگ ، بجاو  ار  وا  تشهب  دـنایرگب  ار  سک  هد  و  ددرگ ، بـجاو  ار  وا  تـشهب 
ار وا  تشهب  دـیرگب  دوـخ  دـناوخب و  هیثرم  هک  ره  و  ددرگ ، بـجاو  ار  وا  تـشهب  دـنایرگب  ار  یکی  دـیرگب و  سک  ره  و  ددرگ ، یم 

«. 3  » دوش بجاو  ار  وا  تشهب  درادب  هیرگ  هب  ار  دوخ  دیاین و  هیرگ  ار  وا  هک  ره  و  دوش ، بجاو 

، تسادخ رب  وا  باوث  دیآ ، نوریب  بآ  یـسگم  رپ  ردق  هب  وا  هدید  زا  دروایب و  دای  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  ره  دومرف : رگید  تیاور  رد 
زا ریغ  یباوث  هب  وا  يارب  زا  دوشن  یضار  ادخ  و 
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«. 1  » تشهب

مالّسلا هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  رد  هفوک  لها  زا  یتعامج  اب  نم  هک : تسا  هدرک  تیاور  ماّحش  دیز  زا  ربتعم  دنس  هب  یشک  خیش 
ادخ کیّبل  تفگ : رفعج ، ای  تفگ : دیناشن و  دوخ  کیدزن  دومن و  مارکا  ار  وا  دمآ ، ترـضح  نآ  تمدخ  هب  ناّفع  نب  رفعج  میدوب ،

، موش وت  يادف  یلب  تفگ : یئوگ ؟ یم  وکین  نیسح و  ماما  هیثرم  رد  یئوگ  یم  رعش  ما  هدینش  دومرف : ترضح  دنادرگ ، وت  يادف  ارم 
همه نارـضاح  دش و  يراج  شکرابم  شیر  رب  ترـضح  نآ  کشا  تارطق  دش و  نایرگ  ترـضح  نآ  دـناوخ  نوچ  ناوخب ، دومرف :

زا هدایز  و  دندینش ، نیسح  يارب  ار  وت  هیثرم  دندش و  رـضاح  اجنیا  رد  نابّرقم  هکئالم  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : سپ  دندش ، نایرگ 
رفعج يا  دومرف : سپ  دیزرمآ ، ار  وت  ناهانگ  دینادرگ و  بجاو  ار  تشهب  عیمج  وت  يارب  زا  یلاعت  قح  دنتـسیرگ ، میتسیرگ  ام  هچنآ 

قح هّتبلا  دنایرگب ، دـیرگب و  دـیوگب و  يرعـش  نیـسح  هیثرم  رد  هک  ره  دومرف : نم ، دّیـس  يا  یلب  تفگ : میوگب ؟ هدایز  یهاوخ  یم 
«. 2  » دزرمایب ار  وا  ناهانگ  دنادرگ و  بجاو  وا  يارب  ار  تشهب  یلاعت 

و تسا ، دوخ  راگدرورپ  دزن  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  دیفم  خیش 
ناگدننک ترایز  يوسب  دـنک  یم  رظن  و  دـننوفدم ، وا  کیدزن  هک  ینادیهـش  دوخ و  ربق  ّلحم  هب  دوخ و  هاگرکـشل  هب  دـنک  یم  رظن 

زا یکی  نتخانـش  زا  نایملاع  دنوادخ  دزن  ار  ناشیا  لزانم  تاجرد و  ار و  ناشیا  ناردپ  ار و  ناشیا  ياهمان  دسانـش  یم  رتهب  وا  دوخ ،
ناردپ زا  دنک  یم  لاؤس  وا و  يارب  دـنک  یم  شزرمآ  بلط  و  دـنک ، یم  هیرگ  وا  رب  هک  ار  یـسک  دـنیب  یم  و  ار ، دوخ  نادـنزرف  امش 
هنیآره تسا ، هدرک  اّیهم  وا  يارب  ادخ  هچنآ  نم  هدننک  ترایز  دـنادب  رگا  هک : دـنیوگ  یم  و  وا ، يارب  دـننک  شزرمآ  بلط  هک  دوخ 

«. 3  » تسا هدنامن  وا  رب  هانگ  چیه  ددرگ ، یم  رب  وا  هدننک  ترایز  نوچ  دوب ؛ دهاوخ  وا  عزج  زا  هدایز  وا  حرف 

یهام مّرحم  هام  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  هیوباب  نبا 
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ام تمرح  کته  دنتـسناد و  لالح  ار  ام  ياهنوخ  راک  افج  تّما  نیا  دنتـسناد و  یم  مارح  ار  هام  نآ  رد  لاـتق  ّتیلهاـج  لـها  هک  دوب 
تلاسر ترضح  تمرح  دندرک و  تراغ  ار  ام  لاوما  دندز و  ام  ياه  همیخ  رد  یـشتآ  دندرک و  ریـسا  ار  ام  نادنزرف  نانز و  دندرک ،

.دندرکن تیاعر  ام  ّقح  رد  ار 

لیلذ ار  اـم  زیزع  و  تسا ، هدرک  يراـج  ار  اـم  کـشا  و  تسا ، هدـینادرگ  حورجم  ار  اـم  ياـه  هدـید  نیـسح  تبیـصم  هک  یتسرد  هب 
هک ناگدننک  هیرگ  دنیرگب  دیاب  نیـسح  لثم  رب  سپ  تمایق ، زور  ات  دیدرگ  ام  يالب  برک و  ثروم  البرک  نیمز  و  تسا ، هدـینادرگ 

، دش یم  لخاد  مّرحم  هام  نوچ  مالّـسلا  هیلع  مردپ  هک : دومرف  ترـضح  سپ  .ار  گرزب  ناهانگ  دزیر  یم  ورف  ترـضح  نآ  رب  هیرگ 
تبیـصم و زور  دش  یم  مّرحم  مهد  زور  نوچ  دـیدرگ ، یم  بلاغ  وا  رب  نزح  هودـنا و  و  دـید ، یمن  نادـنخ  ار  ترـضح  نآ  یـسک 

«. 1  » تسا هدش  دیهش  نیسح  هک  تسا  يزور  زورما  تفگ : یم  دوب و  وا  هیرگ  هودنا و 

یلاعت قح  اروشاع ، زور  رد  ار  دوخ  جئاوح  رد  یعـس  دنک  كرت  هک  ره  هک : تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ّقثوم  دنـس  هب  ًاضیا 
زور تمایق  زور  یلاعت  قح  دـشاب ، وا  هیرگ  هودـنا و  تبیـصم و  زور  ار  اروشاع  زور  هک  ره  و  دروآ ، رب  ار  وا  ترخآ  اـیند و  جـئاوح 

تکرب يارب  درامـش و  تکرب  زور  ار  اروشاع  زور  هک  ره  و  دـشاب ، نشور  ام  هب  تشهب  رد  شا  هدـید  دـنادرگ و  وا  رورـس  يداـش و 
نب هَّللا  دیبع  دیزی و  اب  تمایق  زور  رد  ار  وا  ادخ  دباین و  تکرب  تسا  هدرک  هریخذ  هچنآ  رد  دنک ، هریخذ  هناخ  رد  زور  نآ  رد  هقوذآ 

«. 2  » دزادنا مّنهج  تاکرد  نیرت  تسپ  رد  دعس  نب  رمع  دایز و 

مالّـسلا هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  مّرحم  لّوا  زور  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  بیبش  نب  ناّیر  زا  نسح  دنـس  هب  ًاضیا 
هیلع اـّیرکز  ترـضح  ياـعد  یلاـعت  قح  هک  تسا  يزور  نیا  هک : دومرف  هن ، متفگ : يا ؟ هزور  اـیآ  بیبش  رـسپ  يا  هک : دومرف  متفر ،

تراشب ادخ  هک : بارحم  رد  دندرک  ادن  ار  وا  هکئالم  و  دیبلط ، دنزرف  یلاعت  قح  زا  هک  یتقو  رد  دینادرگ  باجتسم  ار  مالّسلا 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 542 

http://www.ghaemiyeh.com


525 ص :

.دیدرگ باجتسم  اّیرکز  ياعد  هچنانچ  ددرگ  باجتسم  وا  ياعد  دراد ، هزور  ار  زور  نیا  هک  ره  سپ  ییحی ، هب  ار  وت  دهد  یم 

يارب دنتـسناد  یم  مارح  هام  نیا  رد  ار  لاتق  ملظ و  هتـشذگ  نامز  رد  ّتیلهاج  لها  هک  دوب  یهاـم  مّرحم  بیبش  رـسپ  يا  دومرف : سپ 
دوخ ربمغیپ  ّتیرذ  اب  هام  نیا  رد  و  دنتـسنادن ، ار  دوخ  ربمغیپ  تمرح  دنتخانـشن و  ار  هام  نیا  تمرح  تّما  نیا  سپ  هاـم ، نیا  تمرح 
رگا بیبش  رسپ  يا  .زگره  ار  ناشیا  دزرماین  ادخ  سپ  دندرب ، تراغ  هب  ار  ناشیا  لاوما  دندرک و  ریـسا  ار  ناشیا  نانز  دندومن و  لاتق 

وا تیب  لها  زا  رفن  هدجیه  و  دندیرب ، رـس  دنفـسوگ  دننام  ار  وا  هک  یلع  نب  نیـسح  يارب  نک  هیرگ  سپ  يزیچ  يارب  ینک  یم  هیرگ 
هناگ و تفه  ياهنامسآ  وا  تداهش  يارب  دنتسیرگ  هک  قیقحت  هب  دنتـشادن ، دوخ  هیبش  نیمز  رد  کی  چیه  هک  دندرک  دیهـش  وا  اب  ار 
، دوب هدش  دیهش  ترضح  نآ  دندیسر  نیمز  هب  نوچ  دندمآ ، ریز  هب  نامسآ  زا  ترضح  نآ  ترصن  يارب  کلم  رازه  راهچ  و  اهنیمز ،
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  مئاق  ترضح  هک  یتقو  ات  دولآدرگ  وم و  هدیلوژ  دنتـسه  ترـضح  نآ  ربق  دزن  هتـسویپ  ناشیا  سپ 
: ینعی نیـسحلا ، تاراثل  ای  دوب : دهاوخ  نیا  ناشیا  راعـش  گنج  تقو  رد  دوب ، دنهاوخ  ترـضح  نآ  ناروای  زا  سپ  دوش ، رهاظ  مّلس 
، دش هتشک  نیـسح  مّدج  نوچ  مالّـسلا  هیلع  شّدج  زا  شردپ  زا  مردپ  ارم  داد  ربخ  بیبش  رـسپ  يا  .نیـسح  نوخ  ناگدننک  بلط  يا 

یلاعت قح  دوش  يراج  وت  يور  رب  وت  ياه  هدید  بآ  ات  نیسح  رب  ینک  هیرگ  رگا  بیبش  رسپ  يا  دیراب ، خرس  كاخ  نوخ و  نامسآ 
.رایسب هاوخ  دشاب و  كدنا  هاوخ  دزرمایب  ار  وت  هریغص  هریبک و  ناهانگ  عیمج 

رگا بیبش  رـسپ  يا  .ار  نیـسح  نک  ترایز  سپ  دـشابن  وت  رب  یهانگ  چـیه  ینک و  تاـقالم  ار  ادـخ  هک  یهاوخ  رگا  بیبش  رـسپ  يا 
، نیـسح نالتاق  رب  نک  تنعل  سپ  مالّـسلا  مهیلع  نیرهاط  هّمئا  ادـخ و  لوسر  اب  يوش  نکاس  تشهب  هیلاع  ياه  هفرغ  رد  هک  یهاوخ 

: وگب ینک  دای  ار  ترضح  نآ  تبیصم  هک  هاگره  سپ  یشاب ، هتشاد  البرک  يادهش  باوث  لثم  هک  یهاوخ  رگا  بیبش  رسپ  يا 

.متفای یم  میظع  يراگتـسر  مدش و  یم  هتـشک  مدوب و  یم  ناشیا  اب  هک  منک  یم  وزرآ  ینعی : امیظع ، ًازوف  زوفأف  مهعم  تنک  ینتیل  ای 
داش ام  يداش  يارب  و  شاب ، كانهودـنا  ام  هودـنا  يارب  سپ  یـشاب ، ام  اب  تشهب  هیلاـع  تاـجرد  رد  هک  یهاوخ  رگا  بیبش  رـسپ  يا 

وت رب  و  شاب ،
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«. 1  » دنادرگ یم  روشحم  نآ  اب  تمایق  رد  ار  وا  یلاعت  قح  دراد ، تسود  ار  یگنس  يدرم  رگا  هک  ام  تیالو  هب  داب 

: هک مدیسرپ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  رکب  نب  هَّللا  دبع  زا  ربتعم  دنس  هب  هرایّزلا  لماک  رد 
رسپ يا  دومرف : ترضح  دید ؟ دنهاوخ  يزیچ  ترضح  نآ  ربق  رد  ایآ  دنفاکشب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  رگا  هَّللا  لوسر  نب  ای 

نآ اب  ادخ ، لوسر  لزنم  رد  تسا  دوخ  ردارب  ردام و  ردـپ و  اب  یلع  نب  نیـسح  هک  یتسرد  هب  وت ، لئاسم  تسا  میظع  رایـسب  هچ  رکب 
هب نک  افو  اراگدرورپ  دـیوگ : یم  تسا و  هتخیوآ  شرع  تسار  بناج  رب  یهاگ  و  دـیامن ، یم  يداـش  دروخ و  یم  يزور  ترـضح 

نکـسم و ناشیا و  ناردپ  مان  ناشیا و  ياهمان  اب  ار  ناشیا  دوخ و  ناگدننک  ترایز  هب  دنک  یم  رظن  و  يا ، هدرک  نم  اب  هک  يا  هدـعو 
اهنآ يوسب  دنک  یم  رظن  و  دیسانش ، یم  ار  دوخ  نادنزرف  امـش  هچنآ  زا  هدایز  دسانـش  یم  دنراد  دوخ  هناخ  رد  هچنآ  ناشیا و  ياوأم 
یم و  دننک ، رافغتسا  ناشیا  يارب  هک  دنک  یم  لاؤس  دوخ  ناردپ  زا  و  دنک ، یم  ناشیا  يارب  زا  شزرمآ  بلط  و  دنیرگ ، یم  وا  رب  هک 

دهاوخ وت  هودنا  زا  هدایز  وت  يداش  هنیآره  اهباوث ، زا  هدینادرگ  اّیهم  وت  يارب  ادخ  هچنآ  ینادـب  رگا  نم ، رب  هدـننک  هیرگ  يا  دـیوگ :
«. 2  » دزرمایب تسا  هدرک  وا  رب  هدننک  هیرگ  هک  اطخ  هانگ و  ره  هک  دنک  یم  لاؤس  یلاعت  قح  زا  و  دوب ،

زا وت  عمسم  يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  کلملا  دبع  نب  عمـسم  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
؟ يور یم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  ایآ  یقارع  لها 

زا لیابق  لها  زا  میراد  يرایسب  نانمـشد  و  دنا ، هفیلخ  عبات  هک  دنتـسه  یتعامج  ام  دزن  و  هرـصب ، لها  زا  مروهـشم  درم  نم  هن ، متفگ :
هب زگره  ایآ  دومرف : ترضح  .دسرب  نم  هب  اهررـض  ناشیا  زا  و  دنیوگب ، یلاو  هب  ارم  لاوحا  هک  متـسین  نمیا  و  ناشیا ، ریغ  نایبصان و 

؟ ترضح نآ  تبیصم  يارب  ینک  یم  عزج  دومرف : یلب ، متفگ : دندرک ؟ ترضح  نآ  اب  هچنآ  يروآ  یم  رطاخ 

نم رد  هودنا  رثا  نم  لها  هکنآ  ات  میرگ  یم  منک و  یم  عزج  هک  دنگوس  ادخ  هب  یلب  متفگ :
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.دوش یم  رهاظ  تبیصم  راثآ  نم  لاح  زا  ات  ماعط  ندروخ  زا  منک  یم  عانتما  و  دنبای ، یم 

داش و  ام ، يارب  زا  دننک  یم  عزج  هک  اهنآ  زا  يوش  یم  هدرمـش  وت  هک  یتسرد  هب  ار ، وت  هیرگ  دـنک  محر  ادـخ  هک : دومرف  ترـضح 
يارب دـندرگ  یم  نمیا  و  ام ، فوخ  يارب  دـندرگ  یم  فیاخ  و  ام ، هودـنا  يارب  دـنوش  یم  كانهودـنا  و  ام ، يداش  يارب  دـنوش  یم 

، وت يارب  زا  ار  توم  کلم  دننک  شرافس  وت و  دزن  دنوش  رضاح  نم  ناردپ  هک  دوخ  گرم  تقو  رد  ینیبب  هک  دشاب  دوز  و  ام ، ینمیا 
دنزرف هب  تبـسن  نابرهم  ردام  زا  دشاب  رت  نابرهم  وت  رب  توم  کلم  و  يوش ، داش  ددرگ و  نشور  وت  هدید  هک  ار  وت  دـنهد  اهتراشب  و 

هب دوخ  قلخ  رب  ار  ام  تسا  هداد  لیضفت  هک  ار  يدنوادخ  منک  یم  دمح  دومرف : و  متـسیرگ ، زین  نم  تسیرگ و  ترـضح  سپ  .دوخ 
.دوخ تمحر  هب  ار  تیب  لها  ام  تسا  هدینادرگ  صوصخم  و  تمحر ،

و ام ، رب  مّحرت  يارب  زا  لاح  ات  تسا  هدش  دیهش  نینمؤملا  ریما  هک  يزور  زا  دننک  یم  هیرگ  نامسآ  نیمز و  هک  یتسرد  هب  عمسم  يا 
و تسا ، هدـیدرگن  نکاس  هکئالم  هیرگ  میا ، هدـش  هتـشک  ام  هک  يزور  زا  .تسا  نارگید  زا  هدایز  دـنیرگ  یم  ام  يارب  هکئالم  هچنآ 
، دـیآ نوریب  وا  هدـید  زا  بآ  هکنآ  زا  شیپ  دـنادرگ  وا  لاح  لماش  ار  دوخ  تمحر  ادـخ  هّتبلا  اـم ، رب  مّحرت  يارب  دـنک  هیرگ  هک  ره 
هک یـسک  و  دـناشن ، ورف  ار  وا  ترارح  هنیآره  دـنزیرب ، مّنهج  رد  ار  وا  هدـید  بآ  زا  يا  هرطق  رگا  دوش  يراج  وا  يور  رب  بآ  نوچ 
ام رب  رثوک  ضوح  رد  ات  دوشن  لیاز  شلد  زا  يداش  نآ  و  ددرگ ، داـش  دـنیبب  ار  اـم  نوچ  ندرم  تقو  رد  دـیآ  درد  هب  شلد  اـم  يارب 
یم ناشیا  ماک  هب  ردق  نآ  اهماعط  ناولا  ياهتّذل  زا  و  ددرگ ، یم  داش  رثوک  بآ  دـنیآ  یم  رثوک  دزن  هب  ام  ناتـسود  نوچ  دوش ، دراو 

.دندرگرب اجنآ  زا  دنهاوخ  یمن  هک  دناسر 

يدرس رد  بآ  نآ  و  دنیب ، یمن  تّقشم  بعت و  دوش و  یمن  هنشت  زگره  نآ  زا  دعب  دروخب ، بآ  نآ  زا  تبرش  کی  هک  ره  عمسم  يا 
رت مرن  هکـسم  زا  و  تسا ، رت  نیریـش  لسع  زا  و  تسه ، نآ  رد  لیبجنز  معط  و  تسا ، عطاس  نآ  زا  کشم  يوب  و  تسا ، روفاک  دننام 
یم يراج  تشهب  ياهرهن  رد  دیآ و  یم  نوریب  مینست  همشچ  زا  و  تسا ، رتوبـشوخ  ربنع  زا  و  تسا ، رت  فاص  هدید  بآ  زا  و  تسا ،
نآ شوخ  يوب  و  نامـسآ ، ناگراتـس  زا  هدایز  تسه  اهحدق  رثوک  ضوح  رانک  رب  و  ددرگ ، یم  توقای  دـیراورم و  يور  رب  و  دوش ،

ماشم هب  هار  هلاسرازه  زا 
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شوخ ياهیوب  عیمج  دماشایب ، نآ  زا  هک  دنک  یم  هدارا  یـسک  نوچ  .تسا  رهاوج  ناولا  هرقن و  الط و  زا  نآ  ياهحدـق  و  دـسر ، یم 
زا لیوحت  و  مبلط ، یمن  رگید  یتمعن  و  دنراذگب ، اجنیا  مه  ارم  میـضار  نم  هک : دیوگ  یم  نآ  هدنماشآ  و  دـناسر ، یم  وا  ماشم  هب  ار 

.مهاوخ یمن  ار  ناکم  نیا 

داش هّتبلا  ددرگ  نایرگ  ام  تبیصم  يارب  هک  يا  هدید  ره  و  دندرگ ، یم  باریـس  ضوح  نآ  زا  هک  دوب  یهاوخ  اهنآ  زا  وت  عمـسم  يا 
نآ زا  تّذل  دراد  ام  هب  هک  یتّبحم  ردق  هب  سک  ره  و  دنماشآ ، یم  بآ  نآ  زا  ناتـسود  همه  و  رثوک ، يوسب  ندرک  رظن  هب  ددرگ  یم 

تـسد رد  جسوع  بوچ  زا  یئاصع  تسا و  هداتـسیا  رثوک  رانک  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  یتسرد  هب  .دبای  یم  بآ 
یم دّمحم  تلاسر  ادخ و  ّتینادحو  هب  تداهـش  ایند  رد  نم  هک : دـیوگ  ناشیا  زا  یکی  سپ  دـنار ، یم  نآ  زا  ار  ام  نانمـشد  دراد و 

، دنک تعافـش  وت  يارب  نک  لاؤس  رکب و  وبأ  دوخ  ماما  دزن  هب  ورب  هک : دیامرف  وا  باوج  رد  ترـضح  یهد ؟ یمن  بآ  ارم  ارچ  مداد ،
هدرک رایتخا  ار  وا  ّتبحم  تیالو و  هک  یسک  نآ  دزن  هب  درگرب  دیامرف : ترضح  دیوج ، یم  يرازیب  نم  زا  زورما  نم  ماما  هک : دیوگ 

زا هک : دـیوگ  و  دوشن ، در  وا  تعافـش  هک  تسا  راوازـس  قـلخ  نیرتـهب  هک  اریز  ار ، وـت  دـنک  تعافـش  هک  نک  لاؤـس  وا  زا  يدوـب و 
.دنادرگ هدایز  ار  وت  یگنشت  ادخ  دیامرف : ترضح  مدش ، كاله  یگنشت 

ترـضح دیایب ؟ رثوک  کیدزن  هب  هک  دـبای  یم  هار  هنوگچ  يدرم  نینچ  هک : مدرک  ضرع  ترـضح  تمدـخ  هب  نم  هک : تفگ  يوار 
هک یئاهتئرج  و  هتفگ ، یمن  ازسان  میا  هدش  یم  روکذم  وا  دزن  ام  نوچ  رایسب ، ناهانگ  زا  تسا  هدومن  يراکزیهرپ  وا  هک  اریز  دومرف :
ام تماما  هب  داقتعا  هکنآ  ای  هتـشاد  یم  تسود  ار  اـم  هک  هدوب  نآ  يارب  زا  هن  اـهنیا  و  هدرک ، یمن  وا  دـندرک  یم  اـم  ّقح  رد  نارگید 

و دوب ، قفانم  شلد  اّما  دوش ، مدرم  رکذ  لوغـشم  هک  تساوخ  یمن  دوب  دوخ  لطاب  تداـبع  لوغـشم  هکـسب  زا  نکیل  و  دـشاب ، هتـشاد 
یم میدقت  سک  همه  رب  ار  ناشیا  و  تشاد ، رمع  رکب و  وبأ  تیالو  و  دومن ، یم  بصن  لها  تعباتم  و  دوب ، ام  توادـع  بصن  شنید 

«. 1  » داد

يالوم رواجم  نم  تفگ : یم  هک  ینیسح  یلع  دّیس  زا  دنا  هدرک  تیاور  تاقث  زا  یضعب  و 
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مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  لتقم  ام  باحـصا  زا  يدرم  دش ، اروشاع  زور  نوچ  مدوب ، مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  دوخ 
: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هک  دیسر  تیاور  نیا  هب  و  دناوخ ، یم  ار 

فک دننام  هچ  رگا  دزرمایب  ار  وا  ناهانگ  یلاعت  قح  دیآ ، نوریب  بآ  يا  هشپ  رپ  ردق  هب  نیـسح  تبیـصم  رد  وا  ياه  هدید  زا  هک  ره 
نیا تفگ : تشاد ، مامت  داقتعا  دوخ  صقان  لقع  هب  و  دوب ، رـضاح  دوب  ملع  یعّدـم  هک  یلهاج  درم  سلجم  نآ  رد  و  دـشاب ، اـهایرد 

زا و  میدرک ، رایـسب  هثحابم  وا  اب  و  دشاب ، هتـشاد  باوث  ردق  نیا  ترـضح  نآ  رب  نتـسیرگ  هنوگچ  دشاب ، حیحـص  دـیاب  یمن  ثیدـح 
.تساخرب تشگنرب و  دوخ  تلالض 

متفر امـش  دزن  زا  بش  نوچ  تفگ : دومن و  بش  ياه  هتفگ  زا  تمادن  راهظا  دوشگ و  ترذعم  هب  نابز  دمآ  ام  دزن  هب  دش  زور  نوچ 
و دـنا ، هدرک  عمج  ارحـص  کـی  رد  همه  ار  مدرم  و  تسا ، هدـش  اـپرب  تماـیق  هک  مدـید  باوخ  رد  مدـیباوخ ، دوخ  باوختخر  رد  و 

هتخورفا ار  مّنهج  شتآ  و  دنا ، هدوشگ  ار  لمع  ياهناوید  و  دنا ، هدیشک  مّنهج  يور  رب  ار  طارص  و  دنا ، هتخیوآ  ار  لامعا  ياهوزارت 
تـسار بناج  هب  مدرک  رظن  نوچ  دش ، بلاغ  نم  رب  میظع  یگنـشت  تقو  نآ  رد  دنا ، هدروآ  رد  هولج  هب  ار  تشهب  ياهرـصق  و  دـنا ،
يارحـص ناـشیا  لاـمج  رون  دـنا و  هداتـسیا  هک  مدـید  ار  نز  کـی  درم و  ود  ضوح  بل  رب  و  مدرک ، هدـهاشم  ار  رثوک  ضوح  دوخ 
هداتسیا رثوک  رانک  رب  هک  دنتسیک  اهنیا  مدیسرپ : يدرم  زا  دنیرگ ، یم  دنا و  هدیشوپ  هایس  ياه  هماج  و  تسا ، هدرک  نشور  ار  رـشحم 

دنا هدیشوپ  هایس  ارچ  متفگ : تسا ، مالّسلا  مهیلع  ارهز  همطاف  نز  نآ  و  یـضترم ، یلع  يرگید  یفطـصم و  دّمحم  یکی  تفگ : دنا ؟
همطاف ترضح  کیدزن  هب  سپ  تسالبرک ، دیهـش  تداهـش  زور  تساروشاع و  زور  زورما  هک  یناد  یمن  رگم  تفگ : دنیرگ ؟ یم  و 
راکنا هک  یتسین  وت  تفگ : درک و  رظن  نم  هب  بضغ  يور  زا  ترضح  نآ  ما ، هنشت  ادخ  لوسر  رتخد  يا  متفگ : متفر و  مالّسلا  اهیلع 
رادیب باوخ  نیا  تشحو  زا  ار ؟ مولظم  دیهش  نیسح  نم  هدید  رون  نم و  هدیدنـسپ  دنزرف  تبیـصم  رب  نتـسیرگ  تلیـضف  يدرک  یم 

«. 1  » دیرذگرد نم  ریصقت  زا  هک  مبلط  یم  ترذعم  امش  زا  نونکا  مدیدرگ ، نامیشپ  مدان و  دوخ  هتفگ  زا  مدش و 

مالّسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هرارز  زا  ربتعم  دنس  هب  هیولوق  نبا 
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هب حابـص  لـهچ  تسیرگ  نیمز  و  نوخ ، هب  حابـص  لـهچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رب  تسیرگ  نامـسآ  هک  یتـسرد  هب  هرارز  يا  دومرف :
شورخ شوج و  هب  اهایرد  و  دندیشاپ ، مه  زا  دندش و  هراپ  اههوک  و  فوسک ، یخرـس و  هب  حابـص  لهچ  تسیرگ  باتفآ  و  یهایس ،

دیـشکن و همرـس  دیلامن و  نغور  درکن و  باضخ  مشاه  ینب  نانز  زا  ینز  و  دنتـسیرگ ، ترـضح  نآ  رب  زور  لهچ  هکئالم  و  دندمآ ،
.ترضح نآ  تبیصم  يارب  زا  میا  هیرگ  رد  ام  هتسویپ  و  دندروآ ، ام  يارب  ار  دایز  نب  هَّللا  دیبع  رس  ات  درکن ، هناش  ار  دوخ  يوم 

رت شا  هدـید  بآ  زا  شکرابم  شیر  هک  تسیرگ  یم  ردـق  نآ  درک ، یم  دای  ار  دوخ  راوگرزب  ردـپ  نوچ  نیـسحلا  نب  یلع  مّدـج  و 
يارب هیرگ  دندیهش  ماما  نآ  ربق  دزن  هک  هکئالم  و  تسیرگ ، یم  وا  هیرگ  زا  دید  یم  تلاح  نآ  رب  ار  ترضح  نآ  هک  ره  و  دش ، یم 

نآ سّدـقم  حور  نوچ  دـنوش ، یم  نایرگ  هکئـالم  زا  تسا  نامـسآ  اوه و  رد  هک  ره  اوه و  ناـغرم  ناـشیا  هیرگ  هب  و  دـننک ، یم  وا 
نب هَّللا  دیبع  دـیلپ  ناج  نوچ  .دفاکـشب  مه  زا  ار  نیمز  دوب  کیدزن  هک  دز  يا  هرعن  مّنهج  دومن ، تقرافم  شرّهطم  ندـب  زا  ترـضح 

مّنهج ناراد  هنیزخ  درک  یمن  رما  یلاعت  قح  رگا  و  دمآ ، شورخ  هب  مّنهج  تفر ، رد  هب  ناشیا  سجن  ندب  زا  هیواعم  نب  دـیزی  دایز و 
، دنداد یم  تصخر  ار  نآ  رگا  و  تخوس ، یم  نآ  شورخ  شوج و  زا  دوب  نیمز  يور  رب  هک  ره  هنیآره  دنیامن ، سبح  ار  نآ  هک  ار 
و دـنراد ، اـهریجنز  هب  ار  نآ  ناـنزاخ  و  دوـخ ، دـنوادخ  رما  هب  تسا  رومأـم  نکیل  و  درب ، یم  ورف  دوـب  نیمز  يور  رب  هچ  ره  هنیآره 

نآ هنابز  تشاد و  شیپ  ار  دوخ  لاب  دمآ و  لیئربج  هکنآ  ات  دندرواین  نآ  تمواقم  بات  درک ، یتدایز  دوخ  نانزاخ  رب  هبترم  نیدـنچ 
.دینادرگ نکاس  ار  نآ  درک و  در  ار 

نیمز يور  رب  ادخ  ياهتّجح  رگا  ترـضح ، نآ  نالتاق  رب  دشورخ  یم  ترـضح و  نآ  رب  دنک  یم  هبدن  هیرگ و  مّنهج  هک  یتسرد  هب 
رت هدیدنـسپ  ادخ  دزن  يا  هیرگ  چیه  و  تسین ، رت  بوبحم  ادخ  دزن  يا  هدـید  چـیه  درک ، یم  نوگنرـس  ار  نیمز  هنیآره  دـندوب  یمن 

دیرگ یم  ترـضح  نآ  رب  هک  ره  و  دزیر ، ورف  ترـضح  نآ  يارب  هک  يا  هیرگ  زا  دـیرگب و  ترـضح  نآ  رب  هک  يا  هدـید  زا  تـسین 
هیلع و هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هب  ناسحا  و  تسا ، هدومن  ترضح  نآ  يرای  و  تسا ، هدرک  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هب  یکین 

.تسا هدرک  ادا  ار  تیب  لها  ام  ّقح  و  تسا ، هدرک  مّلس  هلآ و 
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روشحم وا  هک  دشاب ، هتسیرگ  نیسح  مّدج  رب  هک  یـسک  رگم  دشابن  نایرگ  وا  هدید  هک  دوش  یمن  روشحم  يا  هدنب  چیه  تمایق  رد  و 
و ددرگ ، یم  رهاظ  وا  يور  زا  يداش  رورـس و  راثآ  و  نایملاع ، دنوادخ  بناج  زا  دسر  یم  وا  هب  تراشب  و  نادنخ ، هدید  اب  دوش  یم 

شرع ریز  رد  ناشیا  دـنرب و  یم  باسح  ماقم  هب  ار  قلخ  همه  و  دـننمیا ، نیـسح  رب  ناگدـننک  هیرگ  دـنمیب و  سرت و  رد  همه  قیالخ 
لوخد فیلکت  ار  ناشیا  دـنیآ و  یم  ناشیا  دزن  هب  هکئـالم  و  دنـسرت ، یمن  باـسح  زا  دـنا و  هتـسشن  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  ادـخ 

نآ ياقل  و  میشورف ، یمن  تشهب  هب  ار  ترضح  نآ  تبحص  تسلاجم و  ام  هک : دنیوگ  یم  دننک و  یم  ابا  ناشیا  دنیامن و  یم  تشهب 
هدیسر تیاهن  هب  امش  تاقالم  قوش  ار  ام  هک : دنتسرف  یم  ماغیپ  ناشیا  يارب  ناملغ  روح و  و  تشهب ؛ زا  ار  ام  تسا  رتشوخ  ترـضح 

و دنونـشب ، ار  ناشیا  ماغیپ  هک  دـننک  یمن  ـالاب  رـس  دـنراد ، ترـضح  نآ  تسلاـجم  زا  هک  يداـش  رورـس و  ببـس  هب  ناـشیا  و  تسا ،
: هک دنیوگ  یم  سپ  دـننیب  یم  ار  ناراکوکین  نآ  لزانم  ناشیا  و  دنـشک ، یم  شتآ  يوسب  ور  رب  هک  دـننیب  یم  ار  تیب  لها  نانمـشد 

.دهد تاجن  يرازآ  تّدش و  زا  ار  ام  هک  يرای  هن  یتسود و  هن  زور و  نیا  رد  يا  هدننک  تعافش  ار  ام  تسین 

یئاهتمعن دننک  یم  فصو  ناشیا  يارب  دـنروآ و  یم  ناشیا  ياهتـشهب  زا  ناراد  هنیزخ  ناشیا و  نانز  بناج  زا  ماغیپ  هکئالم  زاب  سپ 
نوچ .امش  دزن  هَّللا  ءاش  نا  دمآ  میهاوخ  هک : دنیوگ  یم  باوج  رد  ناشیا  تسا ، هدرک  اّیهم  اهتشهب  رد  ناشیا  يارب  یلاعت  قح  هک  ار 

ریز رد  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  ناشیا  هک  دنونـش  یم  دسر ، یم  ناشیا  ياهتـشهب  نانزاخ  ناملغ و  ناروح و  هب  ناشیا  ماغیپ  باوج 
ساپـس دمح و  هک : دـنیوگ  یم  ترـضح  نآ  نانیـشنمه  نیا  سپ  ددرگ ، یم  هدایز  ناشیا  تاقالم  هب  اهنآ  قوش  دـنا ، هتـسشن  شرع 

زا نارتـش  نابـسا و  سپ  میدیـسرت ، یم  هچنآ  زا  داد  تاـجن  ار  اـم  تشادرب و  اـم  زا  ار  زور  نیا  لاوها  ربـکا و  عزف  هک  ار  يدـنوادخ 
ترـضح رب  تاولـص  تّزع و  ترـضح  يانث  دمح و  لوغـشم  و  دـنوش ، یم  راوس  ناشیا  دـنروآ و  یم  ناشیا  يارب  اهلمحم  اب  تشهب 

«. 1  » دندرگ دوخ  لزانم  لخاد  ات  دنشاب  یم  ترضح  نآ  لآ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر 
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ترـضح نآ  اب  مدوب و  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  تمدـخ  رد  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاـضیا 
دیـشک و رب  رد  ار  وا  و  ابحرم ، تفگ : داتفا  وا  رب  ترـضح  رظن  نوچ  دش ، لخاد  ترـضح  نآ  نادـنزرف  زا  یکی  هک  متفگ  یم  نخس 

ادخ و  دنتـشک ، ار  امـش  ناردـپ  هک  اهنآ  زا  دـشک  ماقتنا  ادـخ  و  دـندرک ، ریقح  ار  امـش  هک  ار  اهنآ  دـنک  ریقح  ادـخ  دومرف : دیـسوب ،
امـش رـصان  ظفاح و  روای و  ادخ  و  دندرک ، دیهـش  ار  امـش  هک  ار  اهنآ  دنک  تنعل  ادـخ  و  دـیتشاذگاو ، ار  امـش  هک  ار  اهنآ  دراذـگاو 

رب نامـسآ  هکئالم  نادیهـش و  ناقیّدص و  ناربمغیپ و  هیرگ  دیماجنا  لوط  هب  رایـسب  هچ  و  امـش ، رب  نانز  دنتـسیرگ  رایـسب  هچ  دـشاب ،
طبـض هک  دهد  یم  ور  یتلاح  ارم  نیـسح ، نادنزرف  يوسب  منک  یم  رظن  هاگره  ریـصب  وبا  يا  دومرف : تسیرگ و  ترـضح  سپ  .امش 

دیرگ و یم  نیسح  رب  همطاف  هک  یتسرد  هب  ریصب  وبا  يا  دندرک ، ناشیا  ناشیا و  ردپ  هب  تبـسن  هچنآ  ببـس  هب  درک  مناوت  یمن  دوخ 
دننک یم  طبض  ار  مّنهج  دنونش ، یم  ار  ترـضح  نآ  يادص  مّنهج  نانزاخ  نوچ  .دیآ  یم  شورخ  هب  مّنهج  هک  دنز  یم  هرعن  یهاگ 
هنابز دننک و  یم  مّنهج  ياهرد  تظفاحم  ناشیا  تسا  هیرگ  رد  ترضح  نآ  ات  دنازوسب ، ار  نیمز  لها  عیمج  دشکب و  هنابز  ادابم  هک 

زا اهایرد  و  دوش ، نکاس  هیرگ  زا  ترضح  نآ  ات  دوش  یمن  نکاس  مّنهج  و  نیمز ، لها  تظفاحم  يارب  زا  دننادرگ  یم  رب  ار  نآ  ياه 
هک تسا  لّکوم  یکلم  اهنآ  زا  يا  هرطق  ره  هب  و  دنزیرب ، رگیدکی  رب  دـنیآ و  شوج  هب  هک  تسا  کیدزن  ترـضح  نآ  هیرگ  يادـص 

يارب دنناسرت و  هتـسویپ  هکئالم  و  دننکن ، قرغ  ار  نیمز  لها  هک  دـنیامن  یم  اهنآ  تظفاحم  دـیآ ، یم  رب  ترـضح  نآ  يادـص  نوچ 
عیمج اب  دنـشرع  رود  رب  هک  اـهنآ  شرع و  لـها  و  دـننک ، یم  یلاـعت  قح  هاـگرد  هب  هثاغتـسا  عّرـضت و  دـننایرگ ، ترـضح  نآ  هیرگ 

ياهادص زا  یکی  رگا  و  نیمز ، لها  باذع  سرت  زا  دننک  یم  دنلب  یلاعت  قح  سیدقت  حیبست و  هب  ادص  دنیامن و  یم  عّرـضت  هکئالم 
.دزرلب نیمز  دوش و  هدنک  اههوک  دندرگ و  شوهدم  هنیآره  دسرب  نیمز  لها  هب  ناشیا 

سپ متفگ ، هک  تسا  نآ  زا  هداـیز  متفگن  هچنآ  دوـمرف : ترـضح  ینک ، یم  داـی  هک  تسا  یمیظع  رما  نـیا  موـش  وـت  يادـف  مـتفگ :
زا مداتفا و  هیرگ  هب  نم  سپ  ندرک ؟ هیرگ  رد  دـننک  یم  همطاف  يراـی  هک  یـشاب  اـهنآ  زا  هک  یهاوخ  یمن  اـیآ  ریـصب  وبا  يا  دومرف :

نآ تمدخ  زا  تلاح  نآ  اب  نم  دش ، اعد  لوغشم  تفر و  دوخ  زامن  ياج  هب  ترضح  تفگ ، متسناوتن  نخس  هیرگ  يرایسب 
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، متفر ترضح  نآ  تمدخ  هب  فئاخ  ناسرت و  رگید  زور  دربن ، باوخ  بش  رد  ارم  و  دروخ ، ماعط  متسناوتن  مدمآ و  نوریب  ترـضح 
«. 1  » دشن لزان  یتبوقع  نم  رب  هک  ار  يادخ  مدرک  دمح  ، مدش نکاس  نم  تسا  هدیدرگ  نکاس  ترضح  هک  مدید  نوچ 

اـضّرلا یـسوم  نب  یلع  تمدـخ  هب  متفر  اروشاع  ماّیا  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  یعازخ  لـبعد  زا  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد 
رورس نآ  رظن  نوچ  دندوب ، هتسشن  ترضح  نآ  تمدخ  رد  نایعیش  زا  یعمج  دوب و  هتسشن  كانهودنا  ترـضح  نآ  و  مالّـسلا ، هیلع 

يا دومرف : دیناشن و  دوخ  کیدزن  دیبلط و  ارم  سپ  دوخ ، نابز  تسد و  هب  یئام  هدننک  يرای  هک  لبعد  يا  ابحرم  دومرف : داتفا  نم  رب 
، ناوخب ادهش  دّیس  هیثرم  رد  دنچ  يرعش  تسام ، نانمشد  يداش  رورـس و  ماّیا  تسا و  تیب  لها  ام  نزح  ماّیا  اهزور  نیا  نوچ  لبعد 

ياه هدید  زا  بآ  هک  ره  لبعد  يا  تسادخ ، رب  شرجا  ام ، تبیـصم  يارب  ار  سک  کی  دنایرگب  دـیرگب و  هک  ره  لبعد  يا  نادـب  و 
رب هک  ره  لـبعد  يا  دـنادرگ ، روـشحم  اـم  هرمز  رد  ار  وا  یلاـعت  قـح  اـم ، نانمـشد  زا  تسا  هدیـسر  اـم  هب  هچنآ  يارب  دوـش  ناور  وا 

.دزرمایب ار  وا  ناهانگ  یلاعت  قح  هّتبلا  دیرگب ، نیسح  نم  ّدج  تبیصم 

نیسح دوخ  ّدج  تبیصم  رد  هکنآ  يارب  دنتسشن  هدرپ  سپ  رد  تراهط  تمصع و  مرح  نایگدرپ  و  دنتسب ، هدرپ  دومرف  ترـضح  سپ 
ترضح نآ  مدناوخ ، ترضح  نآ  هیثرم  رد  دنچ  يرعش  سپ  ناوخب ، نیسح  يارب  هیثرم  لبعد  يا  دومرف : سپ  دنیرگب ، مالّسلا  هیلع 

«. 2  » دش دنلب  ترضح  نآ  هناخ  زا  هیرگ  يادص  هک  دنتسیرگ  رایسب  نارضاح  نانز  نادرم و  اب 
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تمارک ترضح  نآ  هب  تداهش  ضوع  هچنآ  و  ترـضح ، نآ  تداهـش  هب  ار  دوخ  ناربمغیپ  یلاعت  قح  نداد  ربخ  نایب  رد  مشـش  لصف 
هدرک

هب یلاعت  قح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاـب و  دّـمحم  ماـما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـسوط  خـیش 
رارق وا  تبرت  رد  ار  افش  و  داد ، رارق  وا  هّیرذ  رد  ار  تماما  هکنآ  هدرک  تمارک  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هب  تداهـش  ضوع 

باسح ناشیا  رمع  زا  نتشگرب  نتفر و  رد  ار  وا  ناگدننک  ترایز  ياهزور  و  دینادرگ ، باجتسم  ترـضح  نآ  ربق  دزن  ار  اعد  و  داد ،
تداهش هب  دوخ  ترضح  نآ  ایآ  دنبای  یم  تلیضف  ردق  نآ  ترـضح  نآ  ترایز  تکرب  هب  مدرم  هاگره  هک : تفگ  يوار  دنک ؛ یمن 

نآ اـب  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ  هب  تسا  هدـینادرگ  قحلم  ار  وا  یلاـعت  قح  دومرف : ترـضح  دـشاب ؟ هتفاـی  هجرد  هچ 
«. 1  » وا تلزنم  وا و  هجرد  رد  دشاب  یم  ترضح 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  نارگید  هیوباب و  نبا 
دیهش ار  دنزرف  نیا  نم  تّما  هک : داد  ربخ  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  دش ، ّدلوتم 

رد ار  تماما  وا  زا  دـعب  یلاعت  قح  هک : دومرف  ترـضح  مهاوخ ، یمن  يدـنزرف  نینچ  نم  تفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  درک ، دـنهاوخ 
«. 2  » مدش یضار  تفگ : مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  تمایق ، زور  ات  تسا  هداد  رارق  وا  نادنزرف 
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متفر مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تمدخ  هب  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  هَّللا  دبع  نب  دعس  زا  نارگید  یـسربط و  خیش 
تقو نآ  رد  و  سرپب ، رمالا  بحاص  ترـضح  دوخ  يـالوم  زا  دومرف : ترـضح  نآ  مدرک ، لاؤس  دـنچ  يا  هلئـسم  ترـضح  نآ  زا  و 

نیا دومرف : ترضح  صعیهک ، ریـسفت  زا  مدرک  لاؤس  سپ  درک ، یم  يزاب  ترـضح  يور  شیپ  رد  دوب و  كدوک  بحاص  ترـضح 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترضح  هب  نآ  زا  دعب  و  هداد ، ربخ  اّیرکز  ترضح  هب  ادخ  هک  تسا  تبیغ  رابخا  زا  فورح 

رد هک  دیامن  میلعت  وا  هب  ار  ابع  لآ  هسّدقم  ءامـسا  هک  درک  بلط  ادخ  زا  اّیرکز  ترـضح  هک  دوب  نیا  شببـس  و  تسا ، هدومرف  مالعا 
همطاف و یلع و  دّمحم و  مان  اّیرکز  ترـضح  نوچ  .دومن  ترـضح  نآ  میلعت  ار  ناشیا  ءامـسا  دمآ و  لیئربج  درب  هانپ  اهنآ  هب  دیادش 

دای ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  مان  نوچ  دش ، یم  لاح  شوخ  دش و  یم  فرط  رب  وا  مغ  درک ، یم  دای  مالّـسلا  مهیلع  نسح 
.درک تسناوت  یمن  دوخ  طبض  دش و  یم  یلوتسم  وا  رب  هیرگ  درک ، یم 

یم رورـسم  دوش و  یم  لـئاز  نم  ياـهمغ  منار  یم  ناـبز  رب  هک  ار  راوگرزب  راـهچ  نآ  ماـن  ارچ  ادـنوادخ  هک : درک  تاـجانم  يزور 
دنوادـخ سپ  دـنام ، یمن  تقاط  هیرگ  زا  ارم  دـیآ و  یم  ناجیه  هب  نم  ياهمغ  منک ، یم  رکذ  هک  ار  رادـقم  یلاـع  نآ  ماـن  و  مدرگ ،

اه و  تسالبرک ، مان  هب  هراشا  فاـک  سپ  صعیهک ، تفگ : دومرف و  یحو  اـّیرکز  هب  ار  باـنج  نآ  ّتیمولظم  تداهـش و  هّصق  ملاـع 
و ارحـص ، نآ  رد  تسا  ناشیا  یگنـشت  شطع و  نیع  و  دوب ، ناشیا  ملاظ  هدنـشک و  هک  تسا  دـیزی  ای  و  تسا ، هرهاط  ترتع  كاله 

.اهتبیصم نآ  رب  تسا  ناشیا  ربص  ص 

يراز و هیرگ و  لوغـشم  دادن ، هار  دوخ  دزن  ار  یـسک  درکن و  تکرح  دجـسم  زا  زور  هس  دینـش ، ار  كاندرد  هّصق  نیا  اّیرکز  نوچ 
شدنزرف تبیصم  هب  ار  تقلخ  نیرتهب  لد  ایآ  یهلا  تفگ : یم  دناوخ و  یم  ترـضح  نآ  تبیـصم  رب  هیثرم  و  دش ، يرارق  یب  هلان و 

ار یتبیـصم  نینچ  هماج  همطاف  یلع و  هب  ایآ  داد ؟ یهاوخ  هار  وا  تّزع  تحاس  هب  ار  یتبیـصم  نینچ  يالب  ایآ  دروآ ؟ یهاوخ  درد  هب 
: هک تفگ  یم  نانخـس  نیا  زا  دـعب  دروآ ؟ یهاوخ  رد  ناـشیا  لـالج  تعفر و  لزنم  هب  ار  یملا  درد و  نینچ  اـیآ  دـیناشوپ ؟ یهاوـخ 
وا ّتبحم  هتفیرف  ارم  یئامرف  تمارک  يدـنزرف  نینچ  نوچ  دوش ، نشور  وا  هب  نم  هدـید  يریپ  رد  هک  امرف  تمارک  يدـنزرف  ارم  یهلا 

بیبح دّمحم  لد  هک  دیآ  درد  هب  نانچ  دنزرف  نآ  تبیصم  رد  نم  لد  هک  نک  نینچ  سپ  نادرگ ،
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مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  دننام  و  دومرف ، تمارک  ترـضح  نآ  هب  ار  ییحی  ادخ  سپ  .دمآ  دهاوخ  درد  هب  شدنزرف  يارب  وت 
دوب هام  شش  زین  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  لمح  دوب ، ردام  مکـش  رد  هام  شـش  ییحی  ترـضح  و  دیدرگ ، زئاف  تداهـش  هب 

«. 1»

یفطـصم دّـمحم  نادـنزرف  زا  يدرم  هک  میا  هدـناوخ  دوخ  ياهباتک  رد  ام  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  رابحالا  بعک  زا  هیوباب  نبا 
نیعلا روح  اب  دنوش و  تشهب  لخاد  هک  دش  دهاوخن  کشخ  شباحصا  نابسا  قرع  و  دش ، دهاوخ  هتشک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

تشذگ مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هن ، تفگ : تسا ؟ نیا  هک  دندیـسرپ  تشذگ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  سپ  دنیامن ، هقناعم 
«. 2  » یلب تفگ : تسا ؟ نیا  هک  دندیسرپ 

ياه هسینک  زا  یکی  رد  دندرک ، حتف  ار  ناشیا  دالب  نوچ  دنتفر ، نایگنرف  هلتاقم  هب  ناناملـسم  زا  یعمج  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا 
، دنـشک یم  ار  نیـسح  هک  یهورگ  نآ  دـنراد  دـیما  اـیآ  هک : دوب  نیا  شنومـضم  هک  دوب  هتـشون  رعـش  تیب  کـی  هک  دـندید  ناـشیا 
: دـنتفگ تسا ؟ هدـش  هتـشون  امـش  هسینک  رد  رعـش  نیا  هک  تسا  لاس  دـنچ  دندیـسرپ : ناشیا  زا  تمایق ؟ زور  رد  ار  وا  ّدـج  تعاـفش 

«. 3  » دوش ثوعبم  امش  ربمغیپ  هکنآ  زا  شیپ  لاس  دصیس 

رد يزور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
متسناوتن نم  دوب ، كدوک  دمآ و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک : تفگ  هملس  ّما  نم ، دزن  هب  دیاین  یـسک  هک : دومرف  دوب  هملـس  ّما  هناخ 

ماما ترـضح  هک  مدـید  متفر  ترـضح  نآ  یب  یپ  زا  نم  و  ترـضح ، نآ  تمدـخ  هب  تفر  هکنآ  اـت  میاـمن  عنم  ار  ترـضح  نآ  هک 
تسد رد  يزیچ  دنک و  یم  هیرگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تسا و  هدیناشن  دوخ  هنیـس  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
تسا یتبرت  نیا  دش و  دهاوخ  هتـشک  نیا  هک  تسا  هدروآ  ربخ  لیئربج  هملـس  ّما  يا  دومرف : ترـضح  سپ  دنادرگ ، یم  دراد و  دوخ 
هملـس ّما  تسا ، هدش  هتـشک  نم  بیبح  هک  نادـب  دوش  نوخ  هک  تقو  ره  راد ، هاگن  دوخ  دزن  ار  نیا  دـش ، دـهاوخ  هتـشک  نآ  رد  هک 

لاؤس ادخ  زا  هَّللا  لوسر  ای  هک : تفگ 
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: دومرف یلاعت  قح  مدرک ، لاؤس  ادخ  زا  نم  دومرف : ترضح  دنک ، فرط  رب  وا  زا  ار  نیا  هک  نک 

دنچ يا  هعیـش  ار  وا  هک  یتـسرد  هب  دـسر ، یمن  هجرد  نآ  هب  نیقولخم  زا  يدـحا  هک  دوب  دـهاوخ  يا  هجرد  تداهـش  ببـس  هب  ار  وا 
یسک لاح  هب  اشوخ  سپ  دوب ، دهاوخ  وا  نادنزرف  زا  دّمحم  لآ  يدهم  و  دوشن ، در  ناشیا  تعافش  و  دننک ، تعافش  هک  دوب  دهاوخ 

«. 1  » تمایق زور  رد  دنناراگتسر  وا  نایعیش  و  دشاب ، نیسح  يایلوا  زا  هک 

دوخ دـنزرف  هک  ار  میهاربا  ترـضح  درک  رما  یلاعت  قح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاـضیا 
: هک درک  وزرآ  میهاربا  سپ  دنک ، ینابرق  وا  ضوع  هب  ار  دنفـسوگ  هک  درک  رما  داتـسرف ، یئادـف  وا  يارب  دـنک و  ینابرق  ار  لیعامـسا 

نتشک هب  نم  لد  هکنآ  ات  مدرک  یم  ینابرق  ادخ  يارب  زا  دوخ  تسد  هب  ار  دوخ  دنزرف  دنفـسوگ و  نتـشک  هب  مدش  یمن  رومأم  شاک 
یحو وا  هب  یلاعت  قح  سپ  .ار  بیاصم  لها  تاجرد  عفرا  نآ  ببس  هب  مدش  یم  قحتـسم  و  دمآ ، یم  درد  هب  نم  نادنزرف  نیرتزیزع 

يوسب دشاب  رت  بوبحم  هک  يا  هدیرفاین  یقلخ  ادنوادخ  تفگ : میهاربا  وت ؟ يوسب  نم  قلخ  نیرتبوبحم  تسیک  میهاربا  يا  هک : درک 
ناج ای  وت  يوسب  تسا  رتبوبحم  وا  ایآ  هک : درک  یحو  وا  هب  یلاعت  قح  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصم  دّمحم  وت  بیبح  زا  نم 

: دومرف یلاعت  قح  مراد ، یم  رت  تسود  دوخ  ناج  زا  ار  وا  هکلب  تفگ : میهاربا  وت ؟

سپ دوخ ، نادنزرف  زا  مراد  یم  رت  تسود  ار  وا  نادـنزرف  هکلب  تفگ : میهاربا  وت ؟ نادـنزرف  ای  وت  يوسب  دـنرت  بوبحم  وا  نادـنزرف 
دوخ دنزرف  وت  نتشک  ای  دروآ  یم  درد  هب  رتشیب  ار  وت  لد  شنانمشد  تسد  رب  وا  نادنزرف  ندش  هتـشک  ایآ  هک : وا  هب  درک  یحو  ادخ 

.دروآ یم  درد  هب  ارم  لد  رتشیب  شنانمشد  تسد  رب  وا  ندش  هتشک  هکلب  تفگ : میهاربا  نم ؟ تعاط  رد  دوخ  تسد  هب  ار 

تـشک دنهاوخ  ار  وا  نادنزرف  نیـسح و  دنادّمحم ، تّما  زا  هک  درک  دـنهاوخ  يوعد  هک  یهورگ  میهاربا  يا  دومرف : یلاعت  قح  سپ 
هب شلد  دمآ و  عزج  هب  میهاربا  سپ  دش ، دنهاوخ  نم  بضغ  بجوتسم  نیا ، ببس  هب  دنـشک ، ار  دنفـسوگ  هچنانچ  ناودع  ملظ و  هب 

ار وا  رگا  لیعامسا ، وت  دنزرف  رب  ار  وت  عزج  مدرک  ادف  هک : درک  ادن  یلاعت  قح  سپ  دش ، نایرگ  دمآ و  درد 
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مدینادرگ بجاو  وت  رب  ببس  نیا  هب  وا ، ندش  هتشک  نیسح و  نامّزلا  رخآ  ربمغیپ  نادنزرف  رب  يدرک  هک  یعزج  هب  يدرک  یم  ینابرق 
هب ار  لیعامسا  میدرک  ادف  ینعی : « 1  » ٍمیِظَع ٍْحبِِذب  ُهاْنیَدَف  هک َو  یلاعت  قح  لوق  ینعم  تسا  نیا  و  ار ، بیاصم  لها  تاجرد  نیرت  عیفر 

«. 2  » میظع حبذ 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـسوط  خیش 
ار دنزرف  نیا  ایآ  دّمحم  ای  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  هاگان  دوب ، ترضح  نآ  دزن  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  دوب و  هتـسشن  مّلس 

رایسب ربخ  نیا  ببـس  هب  ترـضح  نآ  سپ  دیناسر ، دنهاوخ  لتق  هب  ار  وا  وت  تّما  هک : تفگ  لیئربج  یلب ، تفگ : يراد ؟ یم  تسود 
؟ دش دهاوخ  هتشک  نآ  رد  هک  ار  یتبرت  نآ  میامن  وت  هب  یهاوخ  یم  ایآ  هک : تفگ  لیئربج  سپ  دش ، كانهودنا 

ردـق هب  دروآ  کیدزن  هب  ار  البرک  درب و  ورف  نیمز  هب  البرک ، دوب و  ترـضح  سلجم  نایم  هچنآ  لیئربج  سپ  یلب ، دومرف : ترـضح 
هب تشگرب و  دوخ  ياج  هب  البرک  هک  درک  نهپ  ار  نیمز  زاب  تشادرب و  ترضح  نآ  تبرت  زا  يردق  دوخ  لاب  زا  و  ندز ، مشچ  کی 

«. 3  » دش دهاوخ  هتشک  وت  رد  هک  یسک  لاح  اشوخ  تبرت ، يا  وت  لاح  اشوخ  هک : دومرف  ترضح  ار ، تبرت  نآ  داد  ترضح 

یلاـعت قـح  زا  هکئـالم  ياـمظع  زا  یکی  يزور  هک  کـلام  نب  سنا  زا  تسا  هدرک  تیاور  ناـفلاخم  قـیرط  هب  ربـتعم  دنـس  هـب  ًاـضیا 
رد دمآ و  دورف  دش و  نوذأم  یلاعت  قح  بناج  زا  دیایب ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  ترایز  هب  هک  دیبلط  تصخر 

دوخ نماد  رد  دیسوب و  تفرگ و  ار  وا  ترضح  دش ، لخاد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  دوب  هتـسشن  ترـضح  نآ  تمدخ 
و ار ، وا  مراد  یم  تسود  رایسب  هک : دومرف  ترضح  يراد ؟ یم  تسود  ار  دنزرف  نیا  ایآ  هک : دیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  کلم  دیناشن ،
؟ دننک یم  دیهـش  ارم  دنزرف  نم  تّما  دومرف : ترـضح  درک ، دنهاوخ  دیهـش  ار  وا  وت  تّما  هک : تفگ  کلم  تسا ، نم  یمارگ  دنزرف 

خرس كاخ  کلم  سپ  یلب ، هک : دومرف  ترضح  دش ؟ دهاوخ  هتـشک  نآ  رد  هک  یکاخ  نآ  زا  میامنب  وت  هب  یهاوخ  رگا  یلب  تفگ :
تسا نیا  تمالع  دوش  هزات  نوخ  كاخ  نیا  نوچ  تفگ : دومن و  ترضح  نآ  هب  یئوب  شوخ 
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«. 1  » دوب لیئاکیم  کلم  نآ  هک  ما  هدینش  تفگ : يوار  .تسا  هدش  هتشک  وت  دنزرف  نیا  هک 

ترضح يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترـضح  هجوز  بنیز  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
یم لوغـشم  ار  وا  نم  دـمآ ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تفر ، باوخ  هب  نم  هناخ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر 

مکش يور  رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  مدید  متشگرب  نوچ  متفر ، يراک  یپ  سپ  دنک ، رادیب  ار  ترـضح  نآ  ادابم  هک  مدینادرگ 
عطق ارم  دنزرف  لوب  هک : دومرف  ترـضح  مرادرب  ار  وا  هک  متـساوخ  دنک ، یم  لوب  ترـضح  نآ  فان  رب  تسا و  هتـسشن  ترـضح  نآ 
نوچ دـش ، زاـمن  لوغـشم  تخاـس و  وضو  تخیر و  بآ  ار  دوخ  مکـش  ترـضح  دـش ، غراـف  نوچ  .دوـش  غراـف  هک  راذـگب  نکم و 

هدجس زا  رس  دمآ و  ریز  هب  وا  ات  درک  ربص  ترـضح  سپ  دش ، راوس  شتـشپ  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تفر ، هدجـس  هب  ترـضح 
: تفگ درک و  دـنلب  ار  دوخ  كرابم  تسد  هک  مدـید  دـش  غراف  زامن  زا  نوچ  درک ، زامن  تفرگ و  رب  رد  ار  بانج  نآ  سپ  تشادرب ،
: دومرف ترـضح  دوب ؟ هچ  نآ  ببـس  يدرک ، یمن  رتـشیپ  هک  يدرک  يراـک  زورما  هَّللا  لوـسر  اـی  متفگ : لـیئربج ، يا  ياـمنب  نم  هب 

كاخ و  درک ، دنهاوخ  دیهـش  ار  وا  نم  تّما  هک  داد  ربخ  ارم  و  نیـسح ، مدنزرف  رما  رد  دومرف  تیزعت  ارم  دـمآ و  نم  دزن  هب  لیئربج 
: تفگ دروآ و  نم  يارب  یخرس 

«. 2  » تسوا تبرت  نیا 

«. 3  » تسا هدرک  تیاور  زین  هشیاع  زا  ار  نیا  لثم  رگید  دنس  هب 

دـش صّخرم  یلاعت  قح  زا  يزور  ناراب  رب  تسا  لّکوم  هک  یکلم  هک  تسا  هدرک  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  نافلاخم  قیرط  زا  ًاـضیا 
تسیاب و رد  شیپ  رد  هک : تفگ  ار  هملـس  ّما  دـش  لزان  نوچ  دـیایب ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  تراـیز  هب  هک 

هیلع نیسح  ماما  دوش ، عنام  هک  تساوخ  ار  هملس  ّما  دمآ و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  تقو  نآ  رد  دوش ، لخاد  یـسک  راذگم 
: دومرف يراد ؟ یم  تسود  ار  وا  تفگ : کلم  دش ، راوس  ترضح  شود  رب  دش و  هناخ  لخاد  تسج و  مالّسلا 

نآ كاخ  میامنب  وت  هب  یهاوخ  یم  رگا  درک ، دنهاوخ  دیهش  ار  وا  وت  تّما  هک : تفگ  کلم  یلب ،
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ار كاخ  نآ  هملـس  ّما  دروآ ، ترـضح  نآ  يارب  یخرـس  كاخ  درک و  زارد  تسد  سپ  دـش ، دـهاوخ  دیهـش  نآ  رد  هک  ار  یناـکم 
«. 1  » تسب دوخ  هعنقم  رانک  رد  تفرگ و 

ماما ترضح  تداهش  ربخ  لیئربج  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  رایـسب  ربتعم  ياهدنـس  هب  هیولوق  نبا 
ار مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تسد  ترـضح  نآ  دروآ ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  يارب  زا  ار  نیـسح 

سپ دنتـسیرگ ، رایـسب  هدش  بلاغ  هیرگ  ناشیا  رب  و  دنتفگ ، نخـس  رگیدکی  اب  باب  نیا  رد  یلیوط  تعاس  درب و  تولخ  هب  تفرگ و 
یم دنگوس  هک : دیامرف  یم  ار و  امش  دناسر  یم  مالـس  امـش  راگدرورپ  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  دنوش ، ادج  مه  زا  هکنآ  زا  شیپ 

«. 2  » دندرک ربص  یلاعت  قح  رما  هب  ناشیا  سپ  تبیصم ، نیا  رب  دینک  ربص  هک  ار  امش  مهد 

دش و لزان  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  رب  لیئربج  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  ربتعم  دنس  هب  ًاضیا 
؟ درک دـنهاوخ  دیهـش  ار  وا  وت  زا  دـعب  وت  تّما  هک  يرـسپ  هب  مهد  تراشب  ار  وت  یهاوخ  یم  اـیآ  دّـمحم ، اـی  کـیلع  مالّـسلا  تفگ :

ترـضح و  دروآ ، ار  تراشب  نیا  تشگزاب و  تفر و  نامـسآ  هب  لیئربج  سپ  يرـسپ ، نینچ  هب  تسین  یتجاـح  ارم  دومرف : ترـضح 
وا هب  یتجاـح  ارم  دومرف : ترـضح  نوچ  دروآ ، ار  تراـشب  ناـمه  مّوس  هبترم  رد  تفر و  نامـسآ  هب  زاـب  و  دومرف ، ار  باوـج  ناـمه 

سپ مدـش ، یـضار  دومرف : ترـضح  ما ، هداد  رارق  وا  نادـنزرف  رد  ار  تماما  تیاصو و  هک  دـیامرف  یم  وت  راگدرورپ  تفگ : تسین ،
همطاف تسا ، هدروآ  یلاعت  قح  بناج  زا  یتراشب  نینچ  لیئربج  هک : دومرف  دـمآ و  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  هناـخ  هب  ترـضح 

سپ تسا ، هداد  رارق  وا  نادنزرف  رد  ار  تیاصو  تماما و  نم  راگدرورپ  دومرف : ترـضح  مهاوخ ، یمن  ار  يدنزرف  نینچ  هک : تفگ 
هیلع قداص  ترـضح  سپ  «. 3  » ًاهْرُک ُْهتَعَـضَو  ًاهْرُک َو  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  ًاـناسْحِإ  ِْهیَدـِلاِوب  َناـْسنِْإلا  اَْـنیَّصَو  داتـسرف َو  ار  هیآ  نیا  یلاـعت  قح 

دراذگ نیمز  هب  ار  وا  تهارک و  يور  زا  دوش  هلماح  يرسپ  هب  ینز  هک  دیا  هدید  زگره  هک : دومرف  مالّسلا 
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عضو تهارک و  يور  زا  دش  هلماح  وا  هب  دوب  هدینش  ار  ترـضح  نآ  تداهـش  ربخ  نوچ  دوب ، نینچ  همطاف  نکیل  و  تهارک ، يور  زا 
«. 1  » تهارک يور  زا  دومن  وا  لمح 

هّللا یّلص  تلاسر  ترضح  هناخ  هب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ّقثوم  دنـس  هب  ًاضیا 
، دیسرپ ار  ترضح  نآ  هیرگ  ببس  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دوب ، ناور  ترـضح  نآ  كرابم  ياه  هدید  زا  بآ  دمآ ، مّلـس  هلآ و  هیلع و 
دروآ و رب  شورخ  دینـش  ار  ربخ  نیا  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  نوچ  تشک ، دـنهاوخ  ار  نیـسح  نم  تّما  هک  دروآ  ربخ  لـیئربج  دومرف :

همطاف سپ  تمایق ، زور  ات  دوب  دهاوخ  وا  نادنزرف  رد  تماما  هک  نکم  عزج  همطاف  يا  دومرف : ترضح  درک ، كاچ  ار  دوخ  نابیرگ 
«. 2  » دش نکاس 

هیلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  رقاب و  دّـمحم  ماـما  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  ًاـضیا 
میدرک رضاح  ترضح  نآ  دزن  هب  یماعط  سپ  دمآ ، ام  ندید  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  يزور  دومرف : مالّـسلا 

نم دش  غراف  نوچ  دومن ، لوانت  نآ  زا  يردـق  ترـضح  دوب ، هکـسم  ریـش و  امرخ و  نآ  و  دوب ، هدروآ  هیدـه  هب  ام  يارب  نمیا  ّما  هک 
دـیلام و دوخ  شیر  ور و  رب  ار  دوخ  كراـبم  تسد  نتـسش  تسد  زا  دـعب  تسـش ، ار  دوخ  تسد  متخیر و  شکراـبم  تسد  رب  بآ 

غراف زامن  زا  تشادرب و  هدجس  زا  رس  نوچ  دومن ، رایسب  هیرگ  زامن  رخآ  هدجـس  رد  درک و  زامن  تعکر  دنچ  هناخ ، هیواز  هب  تفر و 
هیلع نیـسح  ماما  ترـضح  مینک ، لاؤس  هیرگ  ببـس  زا  هک  ترـضح  نآ  میظعت  لالجا و  يارب  میدرکن  تأرج  ام  زا  کی  چیه  دـش ،

ار دوخ  رس  و  تسشن ، دوخ  راوگرزب  ّدج  نار  رب  تفر و  ترضح  کیدزن  هب  وا  دوب ، هدمآ  راتفر  هب  هزات  دوب و  كدوک  رایسب  مالّسلا 
سپ میدش ، داش  رورـسم و  رایـسب  وت  ندمآ  زا  يدروآ و  فیرـشت  ام  هناخ  هب  راوگرزب  ردـپ  يا  تفگ : دینابـسچ و  ترـضح  لغب  هب 

مدومن و رظن  امـش  هب  نم  نوچ  یمارگ  دنزرف  يا  دومرف : ترـضح  دوب ؟ هچ  وت  هیرگ  ببـس  يدروآ ، هودنا  هب  ار  ام  هک  يدرک  هیرگ 
.دوب هدادن  ور  ارم  يداش  نینچ  زگره  مدیدرگ و  داش  یسب  مدید ، دوخ  رود  رب  ار  امش 

نم رب  تقو  نیا  رد  لیئربج  دشاب ، یم  اهملا  هب  نورقم  ایند  رد  ار  ادخ  ناتسود  ياهیداش  نوچ 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
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متـسیرگ و ببـس  نیا  هب  سپ  دوب ، دهاوخ  قّرفتم  دالب  رد  امـش  ياهربق  دش و  دیهاوخ  هتـشک  همه  امـش  هک  داد  ربخ  ارم  دـش ، لزان 
هک سپ  ردپ  يا  تفگ : مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  سپ  مدیبلط ، ار  امش  ریخ  یلاعت  قح  زا  امش  يارب  زا  مدرک و  رکـش  ار  ادخ 

تکرب و يارب  دمآ  دنهاوخ  امـش  ترایز  هب  نم  تّما  زا  یهورگ  دومرف : ترـضح  ام ؟ یگدـنکارپ  نیا  اب  ار  ام  درک  دـهاوخ  ترایز 
تمایق زور  لاوها  دیادش و  زا  و  تفرگ ، مهاوخ  ار  ناشیا  تسد  درک و  مهاوخ  وجتسج  ار  ناشیا  نم  و  نم ، هب  ناسحا  یکین و  يارب 

«. 1  » داد مهاوخ  تاجن 

: هک دیسرپ  ترضح  نآ  زا  یلجع  دیرب  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دیناسا  هب  هیولوق  نبا  هیوباب و  نبا 
هکلب دومرف : ترـضح  تسا ؟ میهاربا  رـسپ  لیعامـسا  اـیآ  هدومن  فصو  دـعولا  قداـص  هب  ار  وا  دـیجم  نآرق  رد  ادـخ  هک  لیعامـسا 

ار شیور  رـس و  تسوپ  دندرک و  بیذکت  ار  وا  سپ  دـینادرگ ، ثوعبم  یتعامج  رب  ار  وا  یلاعت  قح  تسا ، لیقزح  دـنزرف  لیعامـسا 
ادخ تفگ : دمآ و  رادقم  یلاع  ربمغیپ  نآ  دزن  هب  ات  داتـسرف  ار  باذع  کلم  لیئاطاطـس  درک و  بضغ  ناشیا  رب  ادخ  هاگنآ  دـندنک ،

، تسین یتجاح  ناشیا  باذع  هب  ارم  تفگ : لیعامـسا  منادرگ ، بّذعم  باذـع  عاونا  هب  ار  وت  موق  یهاوخ  رگا  هک  تسا  هداتـسرف  ارم 
: تفگ لیعامسا  ترضح  .نک  ضرع  يراد  هک  تجاح  ره  سپ  هک : وا  هب  دومن  یحو  ادخ 

يربمغیپ و هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يارب  يراـگدرورپ و  هب  دوخ  يارب  یتفرگ  ناربمغیپ  اـم  زا  ناـمیپ  وت  اراـگدرورپ 
زا دعب  ربمغیپ  نآ  هشوگرگج  یلع  نب  نیسح  اب  تّما  ناراکمتس  هچنآ  هب  ار  قلخ  يداد  ربخ  و  تماما ، تیالو و  هب  وا  يایـصوا  يارب 

دیهـش ار  وا  هدرک و  متـس  وا  رب  هک  ره  زا  دشک  ماقتنا  دوخ  ات  ینادرگرب  ایند  هب  ار  وا  هک  ار  نیـسح  يداد  هدـعو  و  درک ، دـنهاوخ  وا 
ادـخ سپ  مشکب ، دوخ  موق  زا  ماقتنا  دوخ  ات  ایند  هب  ینادرگرب  ارم  هک  نم  راگدرورپ  يا  تسا  نآ  وت  هاـگرد  رد  نم  تجاـح  هدرک ،

«. 2  » تشگ دهاوخ  رب  ایند  هب  تعجر  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  لیعامسا  ترضح  و  دروآ ، رب  ار  وا  تجاح 

یّسأت یلع  نب  نیسح  هب  یئابیکش و  رد  منک  ربص  هک  مهاوخ  یم  تفگ : رگید  تیاور  هب 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
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«. 1  » میامن

هّللا یّلص  تلاسر  ترضح  تمدخ  هب  هک  یکلم  اهنامـسآ  رد  دنامن  تفگ : ناملـس  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیولوق  نبا 
هب ار  ترـضح  نآ  دنداد  ربخ  همه  و  نیـسح ، شدنزرف  تبیـصم  رد  ار  ترـضح  نآ  دشاب  هتفگن  تیزعت  دـماین و  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

ار مولظم  ماما  نآ  هک  ار  تبرت  نآ  ترـضح  نآ  يارب  دـندروآ  کی  ره  و  تسا ، هدومن  تمارک  وا  تداهـش  هب  یلاـعت  قح  هک  یباوث 
: هک دومرف  یم  ترضح  دندمآ  یم  هک  کی  ره  و  درک ، دنهاوخ  دیهش  متس  روج و  هب  تبرت  نآ  رد 

هب ار  ناشیا  و  دنک ، حبذ  ار  وا  هک  ره  نک  حبذ  و  دـشکب ، ار  وا  هک  ره  شکب  و  دـنکن ، يرای  ار  وا  هک  ره  نادرگ  لوذـخم  ادـنوادخ 
.ناسرم دوخ  بلطم 

هب یلاعت  قح  دربن ، ایند  زا  یعّتمت  بانج  نآ  نتـشک  زا  دعب  دـیزی  و  دـش ، باجتـسم  ناشیا  ّقح  رد  ترـضح  نآ  ياعد  تفگ : يوار 
وا تعباتم  هک  اهنآ  زا  دنامن  سک  چیه  دوب ، هدش  هایـس  ریق  دـننام  دـنتفای  هدرم  ار  وا  حبـص  دـیباوخ و  تسم  بش  تفرگ ، ار  وا  هاگان 
رد اهضرم  نیا  و  یـسیپ ، ای  هروخ  ای  یگناوید  هب  دندش  التبم  هکنآ  رگم  دندوب  لخاد  رکـشل  نآ  نایم  ای  ترـضح  نآ  لتق  رب  دندرک 

«. 2  » دنامب ثاریم  هب  زین  ناشیا  دالوا  نایم 

ماما ترـضح  تداهـش  ربخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  يارب  زا  یکلم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  ًاضیا 
دوخ اب  ار  بانج  نآ  تبرت  تسیرگ و  یم  دنلب  يادـص  هب  دوب و  هدوشگ  ار  دوخ  ياهلاب  دوب ، لیئربج  دروآ ، ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

دش دنهاوخ  راگتسر  ایآ  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ  دوب ، عطاس  تبرت  نآ  زا  کشم  يوب  دوب ، هدروآ 
ياهلد هک  دـنکفا  دـهاوخ  ناشیا  نایم  رد  فالتخا  یلاعت  قح  تفگ : لـیئربج  دـننک ؟ دیهـش  ار  همطاـف  نم و  دـنبلد  دـنزرف  هک  یتّما 

«. 3  » دشابن قفاوم  رگیدکی  اب  ناشیا 

هناخ رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  يزور  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
، داتفا هدجس  هب  دش و  نایرگ  هاگان  دوب ، هدناشن  دوخ  نماد  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دوب ، مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

رتخد يا  همطاف و  يا  تفگ : تشادرب  هدجس  زا  رس  نوچ 
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: هک دومرف  دومن و  نم  هب  تبـسن  نایاپ  یب  فاطلا  درک و  یحو  نم  هب  دوخ  تعاس  نیا  رد  العا  ّیلع  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  دّـمحم 
اب سپ  تسا ، نم  لد  هویم  تسا و  نم  ناتـسوب  لگ  تسا و  نم  هدـید  رون  یلب ، متفگ : يراد ؟ یم  تسود  ار  نیـسح  ایآ  دّـمحم  يا 

لماش ار  دوخ  يدونشخ  و  تاولص ، تاکرب و  تمحر و  متسرف  یم  وا  رب  نیسح ، تسا  يدولوم  كرابم  هچ  دّمحم  ای  هک : تفگ  نم 
دنک توادع  وا  اب  ای  دناسر  لتق  هب  ار  وا  هک  تسا  یـسک  رب  نم  لاکن  نم و  باذـع  نم و  بضغ  نم و  تنعل  و  منادرگ ، یم  وا  لاح 
عیمج زا  تسا  تشهب  لها  ناناوج  دّیس  وا  و  یبقع ، ایند و  رد  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  زا  تسادهـش  نیرتهب  وا  و  دنک ، هعزانم  وا  اب  ای 

و تیادـه ، هار  تمالع  تسوا  هک  ار  وا  هد  تراشب  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  سپ  وا ، زا  تسا  رتوکین  لـضفا و  وا  ردـپ  و  ادـخ ، قلخ 
نایمدآ نایّنج و  رب  اهنیمز و  لها  اهنامـسآ و  لها  رب  نم  تّجح  و  نم ، ملع  نزاـخ  و  نم ، قلخ  رب  نم  دـهاش  و  نم ، ناتـسود  يداـه 

«. 1»

ای تفگ : دمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  ثراح  رتخد  لضفلا  ّما  هک  تسا  هدرک  تیاور  دیفم  خیش 
؟ يدید باوخ  هچ  دومرف : ترضح  مدید ، يرکنم  باوخ  بشید  هَّللا  لوسر 

: هک دومرف  ترضح  دنتشاذگ ، نم  نماد  رب  دندرک و  ادج  امش  نت  زا  يا  هراپ  هک  مدید  تفگ :

نیـسح ماما  ترـضح  يدوز  نآ  رد  سپ  دومن ، یهاوخ  وا  تلافک  وت  دش و  دهاوخ  ّدلوتم  همطاف  زا  يرـسپ  يا ، هدـید  یکین  باوخ 
هب مدرب  ار  ترـضح  نآ  يزور  هک : تفگ  لضفلا  ّما  دنک ، تظفاحم  هک  داد  لضفلا  ّما  هب  ار  وا  ترـضح  و  دش ، دـّلوتم  مالّـسلا  هیلع 
زا بآ  هک  مدید  هاگان  دیناشن ، دوخ  نماد  رد  تفرگ و  نم  زا  ار  وا  ترضح  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  تمدخ 

؟ مدرک هدهاشم  وت  رد  هک  تسا  تلاح  هچ  نیا  هَّللا  لوسر  ای  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  متفگ : تخیر ، ورف  ترـضح  نآ  ياه  هدـید 
وا تبرت  زا  یخرـس  كاخ  و  درک ، دـنهاوخ  دیهـش  ار  دـنزرف  نیا  نم  تّما  هک  داد  ربخ  ارم  دـمآ و  نم  دزن  هب  لیئربج  لاـحلا  دومرف :

«. 2  » دروآ نم  يارب 

ترضح تمدخ  هب  زگره  هک  تاوامـس  هکئالم  زا  یکلم  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  نازحالا و  ریثم  باتک  رد  امن  نب  رفعج  خیش 
قح دش  هناور  نوچ  .دیایب  ترضح  نآ  ترایز  هب  هک  دیبلط  تصخر  یلاعت  قح  زا  دوب ، هدماین  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر 

هد ربخ  هک : درک  یحو  وا  هب  یلاعت 
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کلم درک ، دهاوخ  دیهـش  ار  لوتب  همطاف  ترـضح  كرابم  رهاط  دـنزرف  دـنیوگ  یم  دـیزی  ار  وا  هک  وا  تّما  زا  يدرم  هک  ار  دّـمحم 
قح منادرگ ، نوزحم  ربخ  نیا  هب  ار  ترضح  نآ  هنوگچ  مور ، یم  ترـضح  نآ  ترایز  هب  هک  مدش  داش  نم  يدّیـس ، یهلا و  تفگ :

: دومرف یلاعت 

.يروآ لمع  هب  دیاب  منک  یم  رما  ار  وت  هچنآ 

دوخ راگدرورپ  زا  نم  هَّللا ، بیبح  ای  کیلع  مالّـسلا  تفگ : دوشگ و  ار  دوخ  ياهلاب  دمآ و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  کلم  نآ  سپ 
نیا تسکـش و  یم  نم  ياهلاب  شاک  مدرک  وزرآ  هک  داد  نم  هب  يربخ  داد  تصخر  ارم  نوچ  میایب ، وت  ترایز  هب  هک  مدش  صّخرم 

هک وت  تّما  زا  يدرم  هک  نادـب  ادـخ  ربمغیپ  يا  درک ، مناوت  یمن  دوخ  راگدرورپ  رما  تفلاـخم  نکیل  و  مدروآ ، یمن  وت  يارب  ار  ربخ 
یم مه  هب  وت  لوتب  هرهاط  رتخد  زا  هک  ار  وت  كرابم  رهاط  دـنزرف  دـنادرگ - هدایز  ار  وا  باذـع  یلاـعت  قح  دـنیوگ - یم  دـیزی  ار  وا 

دهاوخ دوخ  باذع  هب  هاگان  ار  وا  یلاعت  قح  و  درب ، دهاوخن  يا  هرهب  ایند  زا  وت  دـنزرف  نتـشک  زا  دـعب  و  درک ، دـهاوخ  دیهـش  دـسر 
.درب دهاوخ  مّنهج  هب  تفرگ و 

يزور تفر ، نوریب  يرفس  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  دش ، هلاسود  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نوچ  سپ 
لزان نم  رب  لیئربج  تقو  نیا  رد  دومرف : تخیر و  شکرابم  هدـید  زا  بآ  و  نوعجار ، هیلا  ّانا  هَّلل و  ّانا  تفگ : داتـسیا و  هار  يانثا  رد 

، درک دنهاوخ  دیهـش  اجنآ  رد  ار  نیـسح  نم  دنزرف  دنیوگ و  یم  البرک  ار  نآ  هک  تسا  ینیمز  تارف  رانک  رد  هک  داد  ربخ  ارم  دش و 
ياج منیب  یم  ایوگ  ار ، وا  دهدن  تکرب  ادخ  هک  دیزی  دومرف : ترـضح  درک ؟ دـهاوخ  دیهـش  ار  وا  هک  هَّللا  لوسر  ای  دـنتفگ : هباحص 

داش نم و  دنزرف  رـس  هب  دنک  رظن  هک  ره  دـنربب ، دـیزی  يارب  هیدـه  هب  ار  وا  رـس  هک  منیب  یم  ایوگ  و  ار ، وا  نفد  ّلحم  ار و  وا  نتـشک 
.دناریمب قافن  رفک و  رب  ار  وا  دزادنا و  تفلاخم  وا  نابز  لد و  نایم  یلاعت  قح  دوش ،

مالّسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  درک و  ادا  يا  هبطخ  دمآ و  رب  ربنم  رب  تشگرب و  نوزحم  نیگمغ و  رفس  نآ  زا  ترضح  سپ 
تشاذگ و مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  رب  ار  پچ  تسد  مالّـسلا و  هیلع  نسح  ماما  رـس  رب  ار  دوخ  تسار  تسد  درب و  الاب  ربنم  رب  ار 

زا نم و  ترتع  ناگزیکاپ  زا  دنزرف  ود  نیا  و  وت ، ربمغیپ  وت و  هدنب  دّمحم  منم  ادنوادخ  دومرف : تشادرب و  نامسآ  يوسب  ار  دوخ  رس 
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نم دنزرف  نیا  هک  داد  ربخ  ارم  لیئربج  و  مراذگ ، یم  دوخ  تّما  نایم  رد  دوخ  زا  دـعب  ار  ناشیا  هک  دـنیاهنآ  زا  و  دـننم ، هّیرذ  ناکین 
زا ار  وا  و  هدـم ، تکرب  ار  وا  ناگدنـشک  ادـنوادخ  درک ، دـنهاوخن  وا  يراـی  نم  تّما  و  تشک ، دـنهاوخ  متـس  روـج و  هب  ار  نیـسح 
وا يرای  هک  ار  یسک  هدم  تکرب  و  ار ، وا  هدنـشک  هدم  تکرب  ادنوادخ  يرداق ، زیچ  همه  رب  وت  هک  یتسرد  هب  نادرگ ، ادهـش  نیرتهب 

.درک دیهاوخن  وا  يرای  ادرف  دینک و  یم  هیرگ  وا  رب  زورما  دومرف : ترضح  دندرک ، دنلب  هیرگ  هب  ادص  همه  دجسم  لها  سپ  .دنکن 

ّریغتم و شکرابم  گـنر  تشگرب ، نوچ  دـیدرگ ، يرفـس  هّجوتم  یلیلق  هب  دوخ  تاـفو  زا  شیپ  ترـضح  نآ  سپ  تفگ : ساـّبع  نبا 
اهّیا تفگ : سپ  .تخیر  یم  شکرابم  ياه  هدید  زا  بآ  درک و  ادا  يزجوم  غیلب  هبطخ  دمآ و  رب  ربنم  رب  سپ  دوب ، هدیدرگ  هتخورفا 

هرجـش زا  هک  نم  ترتع  يرگید  و  ادـخ ، باتک  یکی  مراذـگ ، یم  امـش  نایم  رد  گرزب  زیچ  ود  مور و  یم  امـش  نایم  زا  نم  ساّنلا 
رد نم  و  دنوش ، دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رد  ات  دنوش  یمن  ادج  رگیدکی  زا  زیچ  ود  نیا  و  دـننم ، هقیدـح  هویم  دـنا و  هدـیئور  تّوبن 
ِیف َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  تسا  هدومرف  رما  ارم  ادخ  هک  ار  يزیچ  رگم  منک  یمن  لاؤس  امـش  زا  دوخ  تیب  لها  ترتع و 

هک دـشابم  نینچ  سپ  نم ، ناشیوخ  ّتبحم  رگم  يدزم  تلاسر  غیلبت  رب  امـش  زا  منک  یم  لاؤس  هک  دّـمحم  ای  وگب  ینعی : « 1  » یبْرُْقلا
تمایق زور  رد  هک  یتسرد  هب  .ناشیا  رب  دیشاب  هدرک  متس  نم و  ترتع  اب  دیشاب  هدرک  ینمـشد  نم ، دزن  رثوک  ضوح  رد  دیئایب  نوچ 

: تّما نیا  زا  دش  دهاوخ  دراو  نم  رب  ملع  تیار و  هس 

لها میئام  دـنیوگ : دوش ، وحم  ناشیا  رطاخ  زا  نم  ماـن  سپ  دـیتسیک ؟ امـش  هک : میوگ  دـنیآ  نم  دزن  هب  نوچ  هریت ، هایـس  تیار  یکی 
زا دعب  هنوگچ  هک : میوگ  نم  میئوت ، تّما  زا  ام  هک : دنیوگ  ناشیا  مجع ، برع و  ربمغیپ  دمحا  منم  هک : میوگ  سپ  برع ، زا  دیحوت 

فیرحت لیوأت و  میدرک و  عیاض  سپ  ار  ادـخ  باتک  اـّما  هک : دـنیوگ  ناـشیا  ارم ؟ تیب  لـها  ار و  ادـخ  باـتک  دـیدرک  تیاـعر  نم 
هنشت ناشیا  منادرگب و  ناشیا  زا  ور  نم  سپ  میزادنارب ، نیمز  يور  زا  ار  ناشیا  هک  میدرک  یعس  سپ  وت  ترتع  اّما  و  ار ، نآ  میدرک 

.دندرگرب رثوک  ضوح  شیپ  زا 
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زیچ ود  نم  هک : میوگ  سپ  ارم ، دـنیوگ  باوج  لّوا  لثم  و  رت ، هریت  رت و  هایـس  لّوا  تیار  زا  دـیآ  نم  دزن  هب  رگید  ملع  تیار و  سپ 
ناشیا میدرکن و  يرای  ار  وت  ترتع  و  میدرک ، تفلاخم  ار  ادخ  باتک  هک : دنیوگ  اهنآ ؟ اب  دیدرک  هچ  متشاذگ  امش  نایم  رد  گرزب 
.هایس ياهور  هنشت و  بل  اب  رثوک  ضوح  زا  دندرگرب  سپ  نم ، زا  دیوش  رود  هک : میوگ  سپ  میدرک ، هدنکارپ  هدنار و  میتشک ، ار 

؟ امش دیتسیک  هک : میوگ  ناشیا  اب  نم  سپ  دبات ، نآ  زا  رون  هک  دیآ  نم  دزن  هب  رگید  ملع  سپ 

هک قح  لها  هّیقب  میئام  و  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تّما  میئام  و  يراـکزیهرپ ، دـیحوت و  هملک  لـها  میئاـم  هک : دـنیوگ 
هّللا یّلص  دّمحم  هّیرذ  میتشاد  تسود  و  میتسناد ، مارح  ار  نآ  مارح  میتسناد و  لالح  ار  نآ  لالح  و  میدش ، یلاعت  قح  باتک  لماح 

ره اب  میدرک ، لاتق  ناشیا  تمدـخ  رد  و  میدرک ، یم  يرای  ار  دوخ  هک  يرما  ره  رد  میدرک  يراـی  ار  ناـشیا  و  ار ، مّلـس  هلآ و  هیلع و 
هّللا یّلص  دّمحم  امش  ربمغیپ  منم  هک  ار  امـش  داب  تراشب  هک : میوگ  ناشیا  هب  نم  سپ  میدرک ، هلتاقم  درک  یم  ناشیا  اب  ینمـشد  هک 
رثوک ضوح  دزن  زا  باریـس  و  رثوک ، ضوح  زا  ار  ناشیا  مهد  بآ  سپ  دـیتفگ ، هک  دـیدوب  نانچ  اـیند  راد  رد  مّلـس و  هلآ و  هیلع و 
یـسک رب  ادخ  تنعل  البرک ، رد  درک  دنهاوخ  دیهـش  ار  نیـسح  نم  دنزرف  نم  تّما  هک  داد  ربخ  ارم  لیئربج  هک  یتسرد  هب  دندرگرب ،

رگم راصنا  نارجاهم و  زا  يدحا  دـنامن  و  دـمآ ، دورف  ربنم  زا  ترـضح  سپ  تمایق ، زور  ات  دـنکن  يرای  ار  وا  ای  دـشکب  ار  وا  هک  داب 
«. 1  » دش دهاوخ  دیهش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دندرک  نیقی  هکنآ 

هّللا یّلص  نسح  ماما  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  يزور  هک  دنا  هدرک  تیاور  هملس  ّما  زا  هربتعم  بتک  زا  یضعب  رد 
ار نیا  یهاگ  و  دوب ، هدیناشن  دوخ  پچ  نار  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوب و  هدـیناشن  دوخ  تسار  نار  رب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

: تفگ دش و  لزان  لیئربج  تقو  نآ  رد  ار ، وا  یهاگ  دیسوب و  یم 

، دـننم هدـید  رون  ود  ایند و  رد  دـننم  هناـحیر  ود  اـهنیا  مرادـن و  تسود  هنوگچ  دومرف : يراد ؟ یم  تسود  ار  اـهنیا  وت  هَّللا  لوسر  اـی 
: تفگ لیئربج  مکح ؟ نآ  تسا  مادک  دومرف : ترضح  نک ، ربص  تسا  هدرک  یمکح  ناشیا  رب  یلاعت  قح  هَّللا  ّیبن  ای  تفگ : لیئربج 

یباجتسم ياعد  ار  يربمغیپ  ره  و  دیرب ، دنهاوخ  رس  رهق  هب  ار  نیسح  و  درک ، دنهاوخ  دیهش  رهز  هب  ار  نسح 
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يارب زا  نادرگ  هریخذ  ار  ناشیا  تبیـصم  یهاوخ  رگا  دـنک و  عفد  ناـشیا  زا  ار  اهتبیـصم  نیا  یلاـعت  قح  هک  یهاوخ  رگا  دـشاب ، یم 
يارب زا  وا  هچ  ره  میضار و  دوخ  راگدرورپ  مکح  هب  نم  لیئربج ! ای  دومرف : ترضح  تمایق ، زور  رد  دوخ  تّما  ناراکهانگ  تعافش 

«. 1  » منادرگ دوخ  تّما  ناراکهانگ  تعافش  هلیسو  ار  ناشیا  تبیصم  هک  مهاوخ  یم  و  مهاوخ ، یم  دوخ  يارب  زا  تسا  هدیدنسپ  نم 

رد هکنآ  ات  دیدرگ  یم  نیمز  رود  رب  اّوح  ترضح  بلط  هب  دمآ ، نیمز  هب  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترضح  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  ًاضیا 
شیاپ دیـسر  نیـسح  لتقم  هب  نوچ  هدروآ ، وا  هب  ور  هودنا  نزح و  جاوفا  دیدرگ  ارحـص  نآ  لخاد  نوچ  درک ، روبع  البرک  يارحص 

نیمز عیمج  رد  اراـگدرورپ  تفگ : درک و  دـنلب  نامـسآ  يوسب  رـس  سپ  دـیدرگ ، يراـج  شیاهمدـق  زا  نوـخ  دـمآ و  رب  یگنـس  هب 
نیمز نیا  رد  هک : درک  یحو  وا  هب  یلاـعت  قـح  مدـیدن ، ینیمز  چـیه  رد  دیـسر  نـم  هـب  نـیمز  نـیا  رد  هـک  یملا  هودـنا و  مدـیدرگ ،

دوش هتخیر  نیمز  نیا  رب  وت  نوخ  و  یشاب ، کیرـش  وا  اب  هودنا  ّتیذا و  رد  وت  هک  متـساوخ  دش ، دهاوخ  دیهـش  نیـسح  نم  هدیزگرب 
؟ تسوت ربمغیپ  ایآ  تسیک ، وا  اراگدرورپ  تفگ : مدآ  دش ، دهاوخ  هتخیر  نیمز  نیا  رد  وا  نوخ  هچنانچ 

اراـگدرورپ تفگ : مدآ  تسا ، نم  هدـیزگرب  تسا و  نم  ربـمغیپ  هدازدـنزرف  نکیل  و  تسین ، نم  ربـمغیپ  هک : درک  یحو  یلاـعت  قـح 
مدآ سپ  دـننک ، یم  تنعل  ار  وا  نیمز  اهنامـسآ و  لـها  هک  تسا  دـیزی  وا  هدنـشک  درک : یحو  وا  هب  یلاـعت  قح  تسیک ؟ وا  هدنـشک 

«. 2  » تفر نوریب  نیمز  نآ  زا  درک و  تنعل  ار  وا  رّرکم 

سرت ار  حون  دش ، قرغ  رب  فرشم  یتشک  دیسر و  مه  هب  یجوم  دیسر ، البرک  هب  یتشک  دش و  راوس  یتشک  رب  نوچ  حون  ترـضح  و 
دش و لزان  لیئربج  سپ  دیسر ، نیمز  نیا  رد  هچنآ  دیسرن  نم  هب  ینیمز  چیه  رد  اراگدرورپ  تفگ : دش ، ضراع  میظع  یملا  میب و  و 
: تفگ حون  ایـصوا ، نیرتهب  دنزرف  ایبنا و  متاخ  هدازدنزرف  دش  دـهاوخ  دیهـش  عضوم  نیا  رد  هک  تسا  یعـضوم  نیا  حون  يا  تفگ :
ار وا  رّرکم  حون  سپ  نیمز ، اهنامـسآ و  رد  تسا  نوـعلم  هک  دـیزی  هک : دیـسر  یحو  وا  هب  دوـب ؟ دـهاوخ  هک  وا  هدنـشک  اراـگدرورپ 

تاجن قرغ  زا  یتشک  ات  درک  تنعل 
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«. 1  » تفرگ رارق  يدوج  رب  تفای و 

رب شکراـبم  رـس  دـیدرگ و  رد  بسا  زا  دـمآ و  رد  رـس  هب  ترـضح  نآ  بسا  تشذـگ ، ـالبرک  يارحـص  هب  هراوس  يزور  میهاربا  و 
نیا بجوتـسم  هک  تسا  هدز  رـس  نم  زا  هانگ  هچ  ادـنوادخ  تفگ : درک و  رافغتـسا  هب  عورـش  سپ  دـش ، يراج  نوخ  دـمآ و  یگنس 

هک تسا  یعـضوم  نیا  نکیل  تسا و  هدشن  رداص  وت  زا  یهانگ  میهاربا ! يا  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  سپ  مدش ؟ بیدأت  تبوقع و 
رد زین  وت  هک  تساوخ  ادخ  و  روج ، هب  دش  دهاوخ  هتـشک  نیمز  نیا  رد  یـضترم  ّیلع  هدیدنـسپ  دنزرف  و  یفطـصم ، دّمحم  هدید  رون 

: تفگ لیئربج  وا ؟ لتاق  دوب  دـهاوخ  هک  لیئربج  ای  تفگ : میهاربا  دوش ، هتخیر  نیمز  نیا  رد  زین  وت  نوخ  یئامن و  تقفاوم  وا  اب  هّیلب 
، درک رایـسب  نعل  ار  نوعلم  نآ  تشادرب و  رـس  میهاربا  سپ  دننک ، یم  تنعل  ار  وا  ملق  حول و  نیمز و  اهنامـسآ و  لها  هک  دیلپ  دـیزی 

درک باطخ  بسا  نآ  هب  میهاربا  تفگ ، یم  نیمآ  وا  درک  یم  میهاربا  هک  ینعل  ره  دروآ و  رد  نخـس  هب  ار  میهاربا  بسا  یلاـعت  قح 
؟ دیلپ نآ  نعل  رب  یئوگ  یم  نیمآ  ارچ  وت  هک :

«. 2  » مدیشک تلاجخ  وت  زا  مدز و  نیمز  رب  ار  وت  نیعل  نآ  یموش  هب  هکنآ  يارب  تفگ :

تسا زور  دنچ  نآ  نادنفسوگ  هک : داد  ربخ  وا  هب  یعار  دندینارچ ، یم  تارف  رانک  رد  ار  وا  نادنفـسوگ  نوچ  لیعامـسا  ترـضح  و 
تاجانم یلاعت  قح  اب  لیعامـسا  سپ  دـنماشآ ، یمن  بآ  مرب  یم  بآ  رانک  هب  ار  ناـشیا  دـنچ  ره  و  دـننک ، یم  ارچ  یعـضوم  رد  هک 

زا ار  تلاـح  نیا  ببـس  لیعامـسا  يا  تـفگ : دـش و  لزاـن  لـیئربج  دوـمن ، لاؤـس  دوـخ  راـگدرورپ  زا  ار  تلاـح  نـیا  ببـس  درک و 
: هک دنتفگ  حیصف  نابز  هب  نادنفسوگ  درک ، لاؤس  نوچ  نک ، لاؤس  دوخ  نادنفسوگ 

ببس هب  ام  سپ  دش ، دهاوخ  دیهـش  هنـشت  بل  اب  نیمز  نیا  رد  نامّزلا  رخآ  ربمغیپ  هشوگرگج  نیـسح  وت  دنزرف  هک  دیـسر  ربخ  ام  هب 
هک دیـسرپ : ناشیا  زا  لیعامـسا  مینک ، تقفاوم  وا  اب  یگنـشت  رد  هک  میتساوخ  میدروخن و  بآ  نیا  زا  ترـضح  نآ  رب  هودنا  نزح و 

ادنوادخ تفگ : لیعامـسا  دننک ، یم  تنعل  ار  وا  ادخ  قلخ  عیمج  اهنیمز و  اهنامـسآ و  هک  دـیلپ  دـیزی  دـنتفگ : دوب ؟ دـهاوخ  وا  لتاق 
«. 3  » ار نیسح  هدنشک  نک  تنعل 
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نیلعن دنب  دندش  ارحص  نآ  لخاد  نوچ  دندیسر ، البرک  يارحص  هب  نون  نب  عشوی  دوخ  ّیصو  اب  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  يزور 
یلاعت قح  تسیچ ؟ تلاح  نیا  ببس  ادنوادخ  تفگ : سپ  دیدرگ ، حورجم  كاشاخ  راخ و  هب  شکرابم  ياپ  دش و  هتخیسگ  یسوم 

، دوش هتخیر  نیمز  نیا  رد  زین  وت  نوخ  هک  متساوخ  نیسح ، نم  هدیزگرب  نوخ  دش  دهاوخ  هتخیر  نیمز  نیا  رد  هک : درک  یحو  وا  هب 
: هک وا  هب  درک  یحو  ادخ  تسیک ؟ نیسح  ادنوادخ  تفگ : یسوم 

درک یحو  وا  هب  یلاعت  قح  تسیک ؟ وا  هدنـشک  اراگدرورپ  تفگ : تسا ، یـضترم  ّیلع  دنبلد  دنزرف  یفطـصم و  دّـمحم  هدازدـنزرف 
مالّسلا هیلع  یسوم  ترضح  سپ  دننک ، یم  تنعل  ار  وا  اوه  ناغرم  ارحص و  نایشحو  ایرد و  نایهام  هک  تسا  یـسک  وا  هدنـشک  هک :

«. 1  » تفگ نیمآ  عشوی  و  درک ، رایسب  تنعل  ترضح  نآ  نالتاق  رب  تشادرب و  اعد  هب  تسد 

يارحص هب  وا  طاسب  هاگان  درب ، یم  اوه  يور  رب  ار  وا  طاسب  داب  دوب ، هتـسشن  دوخ  طاسب  رب  يزور  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  و 
دش نکاس  داب  سپ  دنزیر ، ورف  اوه  زا  هک  دندیسرت  دینادرگ و  ار  طاسب  نآ  هبترم  هس  داب  دش ، ارحص  نآ  يذاحم  نوچ  .دیسر  البرک 

شببـس تفگ : دوب ؟ هچ  وت  بارطـضا  ببـس  و  يا ؟ هدش  برطـضم  ارچ  هک : درک  باتع  ار  داب  نامیلـس  دمآ ، دورف  نیمز  رب  طاسب  و 
داب تسیک ؟ وا  لتاق  تفگ : نامیلس  راّرک ، یلع  یمارگ  دنزرف  راتخم و  دمحا  هدید  رون  دش  دهاوخ  دیهش  عضوم  نیا  رد  هک  دوب  نیا 

نیرفن تنعل و  ترـضح  نآ  لتاق  رب  تشادرب و  اعد  هب  تسد  نامیلـس  دـننک ، یم  تنعل  ار  وا  نیمز  نامـسآ و  لها  هک  دـیزی  تفگ :
زا ار  طاسب  نآ  دیزو و  داب  تنعل  نآ  تکرب  زا  سپ  دنتفگ ، نیمآ  همه  دـندوب  وا  هارمه  هک  ناغرم  نایّنج و  نایمدآ و  و  درک ، رایـسب 

«. 2  » درب نوریب  ارحص  نآ 

ارحص نآ  لخاد  نوچ  دومرف ، روبع  البرک  يارحص  هب  دومن ، یم  تحایس  نایراوح  اب  نوچ  ارحص  رد  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  و 
ریش يا ؟ هتفرگ  ام  رب  هار  رس  ارچ  ریش  يا  دومرف : یسیع  دمآ ، ناشیا  هار  رـس  رب  يریـش  دیآ ، نوریب  ارحـص  نآ  زا  هک  تساوخ  دش و 

، نیـسح لتاق  رب  ینک  تنعل  ات  يور  نوریب  ارحـص  نیا  زا  مراذگ  یمن  تفگ : حیـصف  نابز  هب  دمآ و  نخـس  هب  ریدـق  دـنوادخ  رما  هب 
، یلو یلع  دنزرف  و  یّما ، ّیبن  هدازدنزرف  تفگ : تسیک ؟ نیسح  تفگ : یسیع 
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ماّیا رد  ًاصوصخ  دننک  یم  تنعل  ار  وا  همه  ناگدنرد  نایـشحو و  هک  تسا  دیزی  تفگ : ریـش  تسیک ؟ وا  هدنـشک  هک : تفگ  یـسیع 
نیمز نآ  زا  ناشیا  دـش و  رود  ریـش  و  دـنتفگ ، نیمآ  نایراوح  و  درک ، تنعل  ار  دـیزی  تشادرب و  اعد  هب  تسد  یـسیع  سپ  اروشاع ،

«. 1  » دنتفر نوریب 

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

رقاب و دّمحم  ماما  نینمؤملا و  ریما  ترضح  زا  دنا  هدرک  تیاور  رایسب  هربتعم  دیناسا  هب  ناشیا  ریغ  راّفص و  دیفم و  خیـش  هیوباب و  نبا 
: هک وا  ریغ  ساّبع و  نبا  مالّسلا و  مهیلع  قداص  رفعج  ماما 

نم ندرم  شور  هب  و  دنک ، یناگدنز  نم  یناگدنز  شور  هب  هک  دهاوخ  هک  ره  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح 
یلع تیالو  هک  دـیاب  سپ  تسا ، هدومن  سرغ  ار  نآ  دوخ  تردـق  تسد  هب  نم  راگدرورپ  هک  يوأـملا  هّنج  رد  دوش  لـخاد  دریمب و 

هک یتسرد  هب  دناد ، ماما  ار  وا  زا  دعب  يایـصوا  و  دسانـشب ، ار  وا  لضف  و  دشاب ، نمـشد  وا  نانمـشد  اب  و  دشاب ، هتـشاد  بلاط  یبأ  نب 
یلاعت قح  و  دنا ، هدیـسر  مه  هب  نم  نوخ  تشوگ و  زا  و  دننم ، ترتع  ناشیا  و  ارم ، مهف  ملع و  ناشیا  هب  تسا  هدرک  اطع  یلاعت  قح 

اب ندرک  يدـب  ببـس  هب  و  نم ، تّما  زا  دـننک  یم  ناشیا  لضف  راکنا  هک  اهنآ  رب  ياو  تسا ، هدرک  يزور  ناـشیا  هب  ارم  ملع  لـضف و 
«. 1  » ارم هلص  دننک  یم  عطق  ناشیا 

ادـخ هب  دـنیامن ، یم  ناـشیا  تلیـضف  راـکنا  هک  نم  تّما  زا  ار  ناـشیا  نانمـشد  منک  یم  تیاکـش  ادـخ  هب  تفگ : رگید  تیاور  هب  و 
«. 2  » دنادرگ مورحم  نم  تعافش  زا  ار  ناشیا  ادخ  نم ، زا  دعب  درک  دنهاوخ  دیهش  ار  نیسح  نم  دنزرف  هک  دنگوس 
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رد مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیولوق  نبا 
ار وا  یلع  ای  دومرف : یم  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  دمآ ، یم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دزن  هب  یکدوک 
ارچ ردـپ  يا  تفگ : مولظم  ماما  نآ  يزور  تسیرگ ، یم  دیـسوب و  یم  ار  وا  يولگ  ریز  تفرگ و  یم  ار  وا  سپ  راد ، هاـگن  نم  يارب 

؟ ینک یم  هیرگ 

: دومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  مسوب ، یم  ار  نانمـشد  ریـشمش  عضوم  هک  میرگن  نوچ  یمارگ  دنزرف  يا  دومرف : ترـضح 
هیلع نیسح  ماما  بانج  دش ، دیهاوخ  هتشک  همه  وت  ردپ  وت و  ردارب  وت و  هَّللا  یلب و  دومرف : ترـضح  دش ؟ مهاوخ  هتـشک  نم  ردپ  يا 

هک سپ  تفگ : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنزرف ، يا  یلب  دومرف : ترضح  دوب ؟ دهاوخ  رود  رگیدکی  زا  ام  ياهربق  سپ  تفگ : مالّسلا 
زا ناقیّدص  رگم  ار  وت  ار و  وت  ردارب  ار و  وت  ردپ  ارم و  دـنک  یمن  ترایز  دومرف : ترـضح  سپ  وت ؟ تّما  زا  درک  دـهاوخ  ام  ترایز 

«. 1  » نم تّما 

هب هک  مهاوخ  یم  ما  هدید  یباوخ  هک : درک  لاؤس  هشیاع  زا  هیواعم  ردام  دـنه  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  بوشآ  رهـش  نبا 
رد هک : درک  ضرع  دمآ و  ترـضح  تمدخ  هب  تفای ، تصخر  نوچ  .بلطب  تصخر  ترـضح  زا  وت  منک ، ضرع  تلاسر  ترـضح 

، دمآ نوریب  نم  جرف  زا  یهایـس  هام  و  دمآ ، نوریب  رگید  باتفآ  باتفآ  نآ  زا  و  دش ، علاط  نم  رـس  يالاب  زا  یباتفآ  هک  مدید  باوخ 
قفا عیمج  سپ  درب ، ورف  ار  نآ  درک و  هلمح  دمآ  نوریب  هک  یباتفآ  نآ  رب  هایس  هراتـس  نآ  و  دمآ ، نوریب  یهایـس  هراتـس  هام  نآ  زا  و 
قافآ عیمج  و  دندش ، ادیپ  زین  نیمز  رد  هک  مدید  هایس  ياه  هراتس  و  دندش ، رهاظ  نامسآ  زا  هک  مدید  اه  هراتس  و  دش ، هایس  نامـسآ 

هک ادخ  نمشد  يا  ور  نوریب  دومرف : هبترم  ود  تخیر و  شکرابم  هدید  زا  بآ  دینش ، ار  باوخ  نیا  ترضح  نوچ  .دنتفرگ  ار  نیمز 
نک تنعل  ادنوادخ  هک : دومرف  ترضح  تفر ، نوریب  هنوعلم  نآ  نوچ  يداد ، نم  هب  ارم  ناتـسود  گرم  ربخ  يدرک و  هزات  ارم  هودنا 

.ار وا  نادنزرف  نک  تنعل  ار و  وا 

یبأ نب  یلع  تماما  جرب  دیشروخ  دش  علاط  هک  لّوا  باتفآ  نآ  هک : دومرف  ترضح  باوخ ، نآ  ریبعت  زا  دندیـسرپ  ترـضح  زا  نوچ 
هنوعلم نآ  جرف  زا  هک  هایس  هام  نآ  و  تسا ، بلاط 
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هام زا  هک  دوب  هدید  هک  هایس  هراتـس  نآ  و  دنکفا ، دهاوخ  تلالـض  هب  ار  ملاع  هک  تسا  لوسر  ادخ و  رکنم  قساف  هیواعم  دمآ  نوریب 
درک دهاوخ  گنج  نیسح  نم  دنزرف  اب  هک  تسا  هیواعم  رـسپ  دیزی  درب  ورف  ار  وا  درک و  هلمح  کچوک  باتفآ  رب  دمآ و  نوریب  هایس 

تلالض رفک و  یگریت  دش ، دهاوخ  هریت  نامسآ  قافآ  و  دش ، دهاوخ  هریت  باتفآ  وا  تداهـش  زور  رد  و  درک ، دهاوخ  دیهـش  ار  وا  و 
ار نیمز  هک  دنا  هّیما  ینب  ناقفانم  دش  دنهاوخ  نهپ  نیمز  رد  دوب  هدید  هک  هایس  ياه  هراتس  نآ  و  تفرگ ؛ دهاوخ  ورف  ار  ناهج  قافآ 

«. 1  » درک دنهاوخ  هطاحا 

اهیلع همطاـف  ترـضح  يزور  هک  دـنا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هب  هیوـلوق  نبا  میهاربا و  نب  تارف 
دنک تنعل  تفگ : تفرگ و  ار  ترضح  نآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تشادرب ، ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالّسلا 
دنک مکح  ادخ  و  وت ، لتق  رب  دننک  تنواعم  هک  ار  اهنآ  ادخ  دنک  تنعل  و  ار ، وت  هدننک  نایرع  ادخ  دنک  تنعل  و  ار ، وت  هدنـشک  ادـخ 

.ار وت  هدنشک  دننک  يرای  هک  اهنآ  نم و  هنایم 

يارب هک  تسا  نانخـس  هچ  اهنیا  راوگرزب  ردـپ  يا  تفگ : دینـش  ار  زیگنا  تشحو  نانخـس  نیا  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  نوچ 
ملظ رازآ و  زا  وت  زا  دعب  نم و  زا  دعب  دیسر  دهاوخ  وا  هب  هچنآ  مدروآ  رطاخ  هب  رتخد  يا  هک : دومرف  ترضح  یئوگ ؟ یم  نم  دنزرف 

تیاهن اب  و  دنـشاب ، نامـسآ  ياه  هراتـس  دننام  هک  دوخ  باحـصا  زا  دـشاب  یهورگ  نایم  زور  نآ  رد  وا  و  ناودـع ، رکم و  متـس و  و 
اهیلع همطاف  ترـضح  ناشیا ، ياهربق  ناشیا و  هاگ  همیخ  ناشیا و  هاگرکـشل  تسا  نم  رظن  رد  اـیوگ  و  دـنوش ، هتـشک  دـنور و  قوش 
دنیوگ البرک  ار  نآ  هک  یعـضوم  رد  دومرف : ترـضح  دش ؟ دهاوخ  عقاو  عضوم  مادک  رد  یئامرف  یم  هچنآ  ردـپ  يا  تفگ : مالّـسلا 
يارب رگا  هک  نم  تّما  نیرتدـب  ناشیا  رب  دـنیآ و  نوریب  و  دـشاب ، هدوب  ادـخ  لوسر  تیب  لها  يانع  تنحم و  الب و  برک و  ّلحم  هک 

بّذعم مّنهج  میلا  باذع  رد  دابآلا  دـبا  ددرگن و  لوبقم  ناشیا  تعافـش  دـنک ، تعافـش  نیمز  اهنامـسآ و  لها  عیمج  ناشیا  زا  یکی 
.دنشاب

هتشک نانچ  رتخد  يا  یلب  دومرف : ترـضح  دش ؟ دهاوخ  هتـشک  نم  یمارگ  دنزرف  نیا  راوگرزب ! ردپ  يا  تفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاف 
، دشاب هدشن  هتشک  وحن  نآ  هب  وا  زا  شیپ  سک  چیه  هک  دوش 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 572 

http://www.ghaemiyeh.com


555 ص :

تصخر یلاعت  قح  زا  اهنیا  زا  کی  ره  و  اههوک ، اهایرد و  نایهام  اهارحص و  نایشحو  هکئالم و  اهنیمز و  اهنامسآ و  دنیرگب  وا  رب  و 
هب ام  ناتـسود  زا  یهورگ  و  دـنامن ، نیمز  يور  رب  یـسّفنتم  دـنوش  صّخرم  رگا  و  دـنباین ، تصخر  دنـشکب و  ار  وا  ماـقتنا  هک  دـنبلط 

هّجوتم ناشیا  ریغ  هب  یـسک  و  تیب ، لها  ام  ّقح  ادـخ و  ّقح  هب  دـشابن  ناشیا  زا  رتاناد  یـسک  نیمز  رد  هک  تفر  دـنهاوخ  وا  تراـیز 
.دنتمایق زور  ناعیفش  تیاده و  هار  ياهغارچ  ناشیا  و  ددرگن ، ناشیا  ترایز 

زور نآ  رد  و  دنا ، نیسح  هدننک  ترایز  هک  مسانشب  ناشیا  کین  يامیـس  هب  ار  ناشیا  نم  دنوش ، دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  دزن  نوچ 
هب و  تساپرب ، نیمز  ناشیا  هب  و  دـننکن ، بلط  ار  ام  ریغ  دـننک و  بلط  ار  اـم  ناـشیا  و  دـننک ، بلط  ار  دوخ  ناـیاوشیپ  ینید  ره  لـها 

، دروآرب شورخ  نوعجار و  هیلا  ّانا  هَّلل و  ّانا  ردـپ  يا  تفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  .دراب  یم  نامـسآ  زا  ناراب  ناـشیا  تکرب 
تـشهب لها  نیرتهب  رتخد  يا  دومرف : ترـضح  دروآ ، رب  شورخ  نوعجار و  هیلا  ّانا  تشهب و  لها  نیرتهب  رتخد  يا  دومرف : ترـضح 

رتهب ادخ  ياهباوث  و  دنا ، هدیرخ  یلاعت  قح  زا  ار  تشهب  و  دنا ، هدرک  لذب  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  لام  ناج و  ایند  راد  رد  هک  دـننادیهش 
رّرقم تداهـش  وا  يارب  ار  هک  ره  دوخ ، شارف  رب  ندرم  زا  تسا  رتهب  ادـخ  هار  رد  ندـش  هتـشک  و  تسایند ، رد  هچنآ  اـیند و  زا  تسا 

.دریم یم  هّتبلا  دسرن  تداهش  تداعس  هب  هک  ره  و  دور ، یم  دوخ  هاگ  نتشک  هب  دنا  هدرک 

رـسپ هک  یتسین  یـضار  ایآ  دننک ؟ تعاطا  قلخ  نیا  ّقح  رد  ینک  هک  رما  ره  تمایق  رد  هک  یهاوخ  یمن  ایآ  دّـمحم ! رتخد  همطاف  يا 
یقاس وت  رهوش  هک  یتسین  یـضار  ایآ  دـشاب ؟ ازج  زور  عیفـش  وت  ردـپ  هک  یتسین  یـضار  ایآ  دـشاب ؟ یلاعت  قح  شرع  نالماح  زا  وت 

دنارب و ار  دوخ  نانمشد  دنادرگ و  باریس  ضوح  نآ  زا  ار  دوخ  ناتـسود  دنـشاب ، هنـشت  قلخ  همه  هک  يزور  رد  دشاب  رثوک  ضوح 
ار هک  ره  دیامن ، تعاطا  دیامرفب  هک  يرما  ره  ار  مّنهج  و  دشاب ، مّنهج  هدننک  تمـسق  وت  رهوش  هک  یتسین  یـضار  ایآ  دنادرگ ؟ رود 

فارطا رد  هک  هکئـالم  هب  ینک  رظن  هک  یتـسین  یـضار  اـیآ  دراذـگب ؟ مّنهج  رد  دـهاوخ  ار  هک  ره  دروآ و  نوریب  مـّنهج  زا  دـهاوخ 
يوسب دـننک  رظن  و  دـنیامن ، تعاطا  یئامرف  هچ  ره  و  دنـشاب ، وت  ناـمرف  رظتنم  دـننک و  رظن  وت  يوسب  همه  دنـشاب و  هداتـسیا  نامـسآ 

اب و  وت ، دنزرف  هدنـشک  اب  درک  دهاوخ  هچ  ادخ  هک  يراد  نامگ  سپ  دنک ؟ همـصاخم  دوخ  نانمـشد  اب  ادـخ  شرع  دزن  هک  وت  رهوش 
رد وت  رهوش  ناگدنشک 
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هکئالم هک  یتسین  یـضار  اـیآ  دـیامن ؟ تعاـطا  ار  وا  هک  دـننک  رما  ار  مّنهج  شتآ  و  دوش ، ماـمت  قیـالخ  همه  رب  وا  ّتبحم  هک  یتقو 
رد دور  وا  ترایز  هب  هک  ره  هک  یتسین  یـضار  ایآ  دشاب ؟ هتـشاد  هودـنا  فّسأت و  تیاهن  وا  رب  دـننک و  هیرگ  وت  دـنزرف  يارب  نابّرقم 

کی دشاب ، هدروآ  اج  هب  هرمع  جح و  دشاب و  هتفر  ادخ  هناخ  ّجح  هب  هک  دـشاب  نانچ  دور  وا  ترایز  هب  هک  ره  و  دـشاب ، ادـخ  نامض 
اعد وا  يارب  لامعا  ناظفاح  هتسویپ  دنامب  هدنز  رگا  و  دشاب ، هدرم  دیهش  دریمب  رگا  و  دشابن ، یلاخ  یلاعت  قح  تمحر  زا  ندز  مشچ 

؟ دیامن تقرافم  ایند  زا  ات  دشاب  ادخ  ناما  ظفح و  رد  هشیمه  و  دشاب ، هدنز  ات  دننک 

لوسر ترضح  سپ  مدومن ، ادخ  رب  لّکوت  و  مدرک ، میلست  ار  ادخ  رما  و  مدش ، یضار  ردپ  يا  تفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
رهوش نم و  دومرف : درک و  كاپ  ار  وا  كرابم  ياه  هدید  بآ  دـیلام و  وا  لد  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

«. 1  » دشاب داش  وت  لد  نشور و  وت  هدید  هک  دوب  میهاوخ  یناکم  رد  وت  رسپ  ود  وت و 

نیسح ماما  ترضح  دوخ ، تافو  کیدزن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  امن  نبا 
دیزی اب  ارم  دومرف : یم  دوب و  اقب  ملاع  هّجوتم  و  تخیر ، یم  وا  يور  رب  شنیبج  كرابم  قرع  دینابسچ و  دوخ  هنیس  هب  ار  مالّسلا  هیلع 
هدید زا  بآ  دیـسوب و  یم  ار  نیـسح  دمآزاب ، شوه  هب  نوچ  .دش  شوهدـم  یتعاس  و  ار ، دـیزی  نک  تنعل  ادـنوادخ  تسا ، راک  هچ 

«. 2  » نایملاع دنوادخ  دزن  دوب  دهاوخ  یماقم  وت  هدنشک  نم و  نایم  دنزرف ! يا  هک : دومرف  یم  تخیر و  یم  شیاه 

نماد رد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیولوق  نبا 
هنوعلم هشیاع  سپ  دـینادنخ ، یم  ار  وا  درک و  یم  يزاب  وا  اـب  ترـضح  دوب ، هتـسشن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح 

ارم و دیاین  شوخ  ار و  وا  مرادن  تسود  هنوگچ  وت  رب  ياو  دومرف : ترـضح  ار !؟ یلفط  يراد  شوخ  رایـسب  هچ  هَّللا  لوسر  ای  تفگ :
ترایز ار  وا  تداهـش  زا  دعب  هک  ره  سپ  تشک ، دنهاوخ  ار  وا  نم  تّما  هک  یتسرد  هب  تسا ، نم  هدـید  رون  تسا و  نم  لد  هویم  وا 

بّجعت يور  زا  هشیاع  دسیونب ، نم  ياهّجح  زا  جح  کی  وا  يارب  یلاعت  قح  دنک ،
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هکلب دومرف : ترـضح  درک ، بّجعت  هشیاع  زاـب  نم ، ياـهجح  زا  جـح  ود  هکلب  دومرف : ترـضح  وت !؟ ياـهجح  زا  جـح  کـی  تفگ :
هرمع یّجح  ره  اب  هک  نم  ياهجح  زا  جح  دون  دومرف : هکنآ  ات  درک  یم  هدایز  ترـضح  درک و  یم  بّجعت  وا  هتـسویپ  و  جـح ، راهچ 

«. 1  » دشاب هدوب 

هک یتقو  رد  مدوب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  اب  نم  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  هربتعم  دیناسا  هب  هیوباب  نبا 
ایآ ساّبع  رسپ  يا  هک : درک  ادن  ارم  دنلب  زاوآ  هب  ترضح  تسا ، تارف  رانک  رد  هک  میدیسر  اونین  هب  نوچ  دوب ، نیّفـص  گنج  هّجوتم 

هنیآره مسانش  یم  نم  هچنانچ  یسانشب  ار  عضوم  نیا  رگا  دومرف : ترـضح  نینمؤملا ، ریما  ای  هن  متفگ : ار ؟ عضوم  نیا  یـسانش  یمن 
دش و رت  شکرابم  شیر  هکنآ  ات  تسیرگ  رایـسب  ترـضح  سپ  مدـش ، نایرگ  نم  هچنانچ  يوش  نایرگ  ات  تشذـگ  یهاوخن  نآ  زا 

ارم نایفـس ، وبا  لآ  اب  تسا  راک  هچ  ارم  هآ  هآ  دومرف : ترـضح  سپ  مدش ، نایرگ  زین  نم  و  دش ، يراج  شا  هنیـس  رب  شا  هدـید  بآ 
.دنناودع رفک و  يایلوا  ناطیش و  ياهرکشل  هک  برح  لآ  اب  تسا  راک  هچ 

زامن تخاس و  وضو  دیبلط و  یبآ  سپ  دیسر ، دهاوخ  وت  هب  هچنآ  لثم  وت  ردپ  هب  دیسر  هک  هَّللا  دبع  وبا  يا  نک  ربص  هک : دومرف  سپ 
باوخ زا  نوچ  درب ، باوخ  ار  ترـضح  نآ  زا  یتعاس  سپ  تسیرگ ، یم  تفگ و  یم  نانخـس  نامه  زاـب  زاـمن  زا  دـعب  درک ، رایـسب 

رد تعاـس  نیا  رد  هچنآ  هب  مهد  ربخ  ار  وت  یهاوخ  یم  دومرف : مرـضاح ، اـجنیا  متفگ : یئاـجک ؟ ساـّبع  رـسپ  يا  تفگ : دـش  رادـیب 
زا دنچ  ینادرم  مدید  دومرف : دشاب ، تداعـس  ریخ و  وت  يارب  ینیب  هچنآ  دشاب و  تحارتسا  رد  وت  هدید  هتـسویپ  متفگ : مدـید ؟ باوخ 
یم رون  يدیفس  زا  ناشیا  ياهریشمش  و  دندوب ، هدرک  لیامح  اهریـشمش  دنتـشاد و  تسد  رد  دیفـس  ياهملع  هدمآ و  ریز  هب  نامـسآ 
نیا رد  هزات  نوخ  و  دندروآ ، نیمز  هب  رـس  ناتخرد  نیا  ياه  هخاش  هک  مدـید  سپ  دندیـشک ، یّطخ  نیمز  نیا  رود  رد  و  دیـشخرد ،
یم هثاغتسا  دز و  یم  اپ  تسد و  نوخ  يایرد  نیا  نایم  نآ  رد  هک  مدید  ار  دوخ  هشوگرگج  دنزرف و  نیـسح  و  دز ، یم  جوم  ارحص 
ربص دنتفگ : یم  دندز و  یم  ادص  ار  وا  دندوب  هدمآ  ریز  هب  نامـسآ  زا  هک  دیفـس  نادرم  نآ  و  دسر ، یمن  وا  دایرف  هب  یـسک  و  درک ،

وت يوسب  هَّللا  دبع  وبا  يا  تشهب  کنیا  و  مدرم ، نیرتدب  تسد  رب  دیوش  یم  هتشک  امش  هک  لوسر  لآ  يا  دینک 
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هدید یلاعت  قح  هک  شاب  داش  نسحلا  وبا  يا  دنتفگ : دندومرف و  تیزعت  ارم  دـندمآ ، نم  دزن  هب  ناشوپدیفـس  نآ  سپ  .تسا  قاتـشم 
هـضبق رد  یلع  ناج  هک  يدنوادخ  نآ  هب  منک  یم  دای  دـنگوس  و  مدـش ، رادـیب  سپ  تمایق ، زور  رد  درک  دـهاوخ  نشور  وا  هب  ار  وت 

نم هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مساقلا  وبا  ترـضح  هدش  هدرک  قیدـصت  يوگتـسار  ارم  داد  ربخ  هک  تسوا  تردـق 
نیـسح هک  تسالب  برک و  نیمز  نیا  و  دننک ، نایغط  نم  رب  هک  یغب  لها  لاتق  هب  مور  نوریب  هک  یتقو  رد  ار  نیمز  نیا  دـید  مهاوخ 

نیمز نیا  و  تسا ، فورعم  نامـسآ  رد  نیمز  نیا  و  همطاف ، نادنزرف  نم و  نادنزرف  زا  رفن  هدفه  اب  دش  دهاوخ  نوفدم  نیمز  نیا  رد 
.دنرب یم  مان  ار  سدقملا  تیب  هنیدم و  مرح  هبعک و  مرح  هچنانچ  دنیوگ ، یم  الب  برک و  ار 

زا غورد  ما و  هتفگن  غورد  زگره  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ار ، وـهآ  لکـشپ  ارحـص  نیا  رود  رد  نک  بلط  ساـّبع  رـسپ  يا  دوـمرف : سپ 
اهنآ گنر  هک  دید  مهاوخ  دنچ  یلکشپ  ارحص  نیا  رد  هک  تسا  هداد  ربخ  ارم  و  ما ، هدینشن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

ترـضح نآ  هک  یفـصو  هب  متفاـی  عـمتجم  ار  اهلکـشپ  نآ  مدرک و  بلط  هک : تفگ  ساـّبع  نبا  .نارفعز  گـنر  هب  دـشاب  هدـش  درز 
: دومرف ترضح  يدومرف ، هک  یفصو  هب  ار  اهنآ  متفای  نینمؤملا  ریما  ای  مدرک : ادن  سپ  دوب ، هدومرف 

ارم هک  تسا  نامه  دومرف : دیئوب و  تشادرب و  اهنآ و  يوسب  دمآ  تعرـس  هب  تساخرب و  ترـضح  سپ  .لوسر  ادخ و  دنتفگ  تسار 
نیا هب  هک  یتقو  رد  تسا  هدـیئوب  میرم  نب  یـسیع  ترـضح  ار  اهنیا  تسیچ ؟ اهلکـشپ  نیا  هک  یناد  یم  ساّبع  نب  اـی  .دـنا  هداد  ربخ 
سپ دنتـسیرگ ، یم  دندوب و  هدـش  عمج  عضوم  نیا  رد  هک  یئوهآ  هلگ  دـید  و  دـندوب ، وا  تمدـخ  رد  نایراوح  و  دـش ، دراو  ارحص 

ترـضح نآ  هیرگ  يارب  نایراوح  و  تسیرگ ، رایـسب  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  ات  دنتـسشن ، وا  رود  ناـیراوح  تسـشن و  یـسیع 
یم تفگ : یسیع  ترضح  تسیچ ؟ وت  هیرگ  ببس  هَّللا  حور  ای  دنتفگ : سپ  دنتسناد ، یمن  ار  ترـضح  نآ  هیرگ  ببـس  دنتـسیرگ و 
رخآ ربمغیپ  دنزرف  نیمز  نیا  رد  دش  دهاوخ  هتـشک  هک  تسا  ینیمز  نیا  دومرف : ترـضح  هن ، دنتفگ : تسا ؟ نیمز  هچ  نیا  هک  دـیناد 

کـشم زا  نیمز  نیا  كاخ  و  دـش ، دـهاوخ  نوفدـم  اجنیا  رد  نامّزلا ، رخآ  رد  تسا  نم  ردام  هیبش  هک  لوتب  هرهاط  دـنزرف  ناـمّزلا و 
نیا و  دشاب ، یم  نینچ  ءایبنا  دالوا  ءایبنا و  تنیط  و  تسا ، دیهش  كرابم  دنزرف  نآ  تنیط  هک  اریز  تسا ، رتوبشوخ 
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یم و  كراـبم ، دـنزرف  نآ  تبرت  قوش  يارب  مینک  یم  ارچ  نیمز  نیا  رد  هک : دـنهد  یم  ربخ  ارم  دـنیوگ و  یم  نخـس  نم  اـب  ناوهآ 
یـسیع ترـضح  سپ  .مینمیا  ناگدنرد  ناروناج و  ّرـش  زا  نایملاع  دنوادخ  هدـیزگرب  نآ  تکرب  هب  مینیمز  نیا  رد  ات  ام  هک : دـنیوگ 

نیمز نیا  زا  هک  تسا  یهاـیگ  یئوبـشوخ  يارب  اهلکـشپ  نیا  یئوبـشوخ  هک : دوـمرف  دـیئوب و  تشادرب و  ار  اهلکـشپ  نآ  دز و  تسد 
.ددرگ وا  یّلست  بجوم  ات  دیوبب  ار  اهنیا  راوگرزب  نآ  ردپ  ات  رادب  یقاب  تلاح  نیا  رب  ار  اهنیا  ادنوادخ  دیور ، یم  كرابم 

نیا و  دنا ، هدش  درز  تّدـم  لوط  ببـس  هب  و  دـنا ، هدـنام  لاح  ات  ترـضح  نآ  ياعد  هب  اهنیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپ 
رب يرای  هک  ار  یئاهنآ  ار و  وا  نالتاق  هدم  تکرب  میرم ! نب  یـسیع  راگدرورپ  يا  دومرف : دنلب  يادص  هب  سپ  تسالب ، برک و  نیمز 

هیرگ يرایـسب  زا  هکنآ  ات  میتسیرگ ، وا  اب  زین  ام  تسیرگ و  رایـسب  سپ  درک ، دنهاوخن  وا  يرای  هک  ار  یئاهنآ  درک و  دنهاوخ  وا  لتق 
هک ارم  درک  رما  تسب و  دوخ  رانک  رد  تفرگ و  ار  اهلکـشپ  نآ  زا  يردق  دمآزاب  شوه ، هب  نوچ  .دش  شوهدم  یتعاس  داتفا و  ور  رب 
یم تسا و  هدـش  هزات  نوخ  اهلکـشپ  نیا  هک  ینیب  هاگره  ساـّبع  رـسپ  يا  دومرف : سپ  متـسب ، دوخ  يادر  راـنک  رد  ار  نآ  زا  يردـق 

.نیمز نیا  رد  تسا  هدش  دیهش  نم  هشوگرگج  هک  نادب  دزیر ،

بجاو ياهزامن  زا  هدایز  و  مدومن ، یم  تظفاحم  ار  اهنآ  مدوب و  هتسب  دوخ  نیتسآ  رد  هتـسویپ  ار  اهلکـشپ  نم  هک : تفگ  ساّبع  نبا 
، تسا هدش  نوخ  زا  رپ  منیتسآ  هک  مدید  مدش  رادـیب  نوچ  مدوب ، هدـیباوخ  دوخ  هناخ  رد  يزور  سپ  مدرک ، یم  مامتها  نآ  رد  دوخ 
زا زگره  و  تسا ، هدش  دیهش  نیـسح  هک  دنگوس  ادخ  هب  متفگ : مدروآ و  رب  شورخ  سپ  تسا ، هدش  يراج  اهلکـشپ  نآ  زا  نوخ  و 

.دوشن عقاو  هک  دادن  يربخ  ارم  زگره  و  ما ، هدینشن  غورد  یلع 

تسا هدش  خرـس  باتفآ  صرق  و  دید ، ناوت  یمن  ار  رگیدکی  هک  تسا  هتفرگ  ورف  ار  هنیدم  يرابغ  مدید  مدمآ ، نوریب  هناخ  زا  نوچ 
مدش نایرگ  متشگرب و  هناخ  هب  سپ  .دنا  هتخیر  راوید  رد و  رب  نوخ  ایوگ  هک  مدید  خرـس  ار  هنیدم  ياهراوید  و  نوخ ، تشط  دننام 

ربص تفگ : یم  هک  مدید  یمن  ار  یسک  مدینش و  یئادص  هناخ  هیحان  زا  هاگان  تسا ، هدش  دیهش  نیسح  هک  دنگوس  ادخ  هب  متفگ : و 
دش لزان  لوتب و  دنزرف  دش  هتشک  هک  لوسر  لآ  يا  دینک 
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نآ رد  ترـضح  هک  متـسناد  دـش ، هدایز  نم  هیرگ  مدینـش و  صخـش  نآ  زا  هیرگ  يادـص  سپ  نینا ، هلان و  هیرگ و  اـب  نیمـالا  حور 
دیهـش زور  نامه  رد  ترـضح  نآ  هک  دش  مولعم  دیـسر ، هنیدم  هب  ربخ  نوچ  .دوب  مّرحم  مهد  زور  نآ  و  تسا ، هدـش  دیهـش  تعاس 
يدینش وت  هک  یئادص  نینچ  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  دعب  ام  هک  دندرک  لقن  دندوب  ترـضح  نآ  اب  هک  یتعامج  نآ  زا  و  دوب ، هدش 

«. 1  » تسا رضخ  ترضح  هک  میدرک  یم  نامگ  و  میدید ، یمن  ار  یسک  میدینش و  یم  هاگ  گنج  رد 

نیّفـص هوزغ  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تمدـخ  رد  نوچ  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  همثره  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاـضیا 
دیـسوب و تشادرب ، كاخ  نآ  زا  یّفک  سپ  دومن ، ادا  اجنآ  رد  دادـماب  زاـمن  دـمآ و  دورف  ـالبرک  هب  ترـضح  میدرک ، یم  تعجارم 

هجوز يوسب  همثره  سپ  دنوش ، تشهب  لخاد  باسح  یب  هک  دـش  دـنهاوخ  روشحم  یهورگ  وت  زا  تبرت ، يا  وت  لاح  اشوخ  دومرف :
، دـیوگ یمن  غورد  نینمؤملا  ریما  تفگ : نز  نآ  درک ، لـقن  نز  نآ  هب  ار  ربـخ  نآ  دوب ، باـنج  نآ  هعیـش  نز  نآ  و  تشگرب ، دوـخ 

.دوش یم  عقاو  هّتبلا  دیوگ  یم  هچنآ 

بانج نآ  هلتاقم  يارب  دایز  نبا  هک  مدوب  يرکشل  نایم  رد  نم  دمآ ، البرک  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  نوچ  تفگ : همثره 
هیلع نیسح  ماما  تمدخ  هب  مدش و  راوس  دوخ  رتش  رب  دمآ ، نم  رطاخ  هب  هّصق  نآ  مدید ، ار  ناتخرد  نیمز و  نآ  نوچ  دوب ، هداتـسرف 

ام اـب  وت  دیـسرپ : نم  زا  ترـضح  مدرک ، ضرع  لزنم  نآ  رد  مدوـب  هدینـش  باـنج  نآ  ردـپ  زا  هچنآ  و  مدرک ، مالـس  متفر و  مالّـسلا 
، مسرت یم  دایز  نبا  زا  دوخ و  بقع  رد  ما  هتـشاذگ  دـنچ  یکدوک  و  وت ، رب  هن  ماوت و  اب  هن  متفگ : دوب ؟ یهاوخ  ام  رب  اـی  دوب  یهاوخ 

تسد هب  نیسح  ناج  هک  يدنوادخ  نآ  ّقح  هب  يونشن ، ارم  هثاغتـسا  يادص  ینیبن و  ار  ام  ندش  هتـشک  هک  ورب  سپ  دومرف : ترـضح 
«. 2  » دزادنا مّنهج  هب  ور  رب  ار  وا  یلاعت  قح  دنکن ، ام  يرای  دونشب و  ار  ام  يادص  زورما  هک  ره  هک  تسوا  تردق 

يزور هک  دـنا  هدرک  تیاور  وا  ریغ  هتاـبن و  نبا  غبـصا  زا  هربـتعم  دـیناسا  هب  یـسربط  خیـش  دـیفم و  خیـش  هیوـلوق و  نبا  هیوباـب و  نبا 
ارم هکنآ  زا  شیپ  دـیهاوخ  هچنآ  دیـسرپب  نم  زا  دومرف : یم  دـناوخ و  یم  هبطخ  هفوـک  ربـنم  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح 

.مهد یم  ربخ  نآ  هب  ار  امش  هّتبلا  هدنیآ ، هتشذگ و  ياهربخ  زا  دینک  لاؤس  هچ  ره  هک  منک  یم  دای  دنگوس  ادخ  هب  سپ  دیباین ،
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نم زا  رگا  دـننک  تیادـه  ار  سک  دـص  اـی  دـننک  هارمگ  ار  سک  دـص  هک  یهورگ  زا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دوـمرف : رگید  تیاور  هب 
ای تفگ : تساخرب و  صاّقو  یبا  نب  دعس  سپ  «. 1  » تمایق زور  ات  اهنآ  یعاد  اهنآ و  هدرکرس  اهنآ و  هب  ار  امش  مهد  یم  ربخ  دیسرپب 
نم زا  لاؤس  نیا  وت  هک  هداد  ربخ  ارم  ادخ  لوسر  نم  لیلخ  دومرف : تسه ؟ وم  دنچ  نم  شیر  رس و  رد  هک  ارم  هد  ربخ  نینمؤملا  ریما 
یم هارمگ  ار  وت  هک  تسه  یناطیـش  یئوم  ره  ریز  رد  هک  داد  ربخ  و  تسه ، وت  شیر  رـس و  رد  وم  دنچ  هک  داد  ربخ  و  درک ، یهاوخ 

یهاوخن نم  قیدصت  ار  وت  ياهوم  ددع  مهد  ربخ  رگا  درک ، دهاوخ  دیهش  ار  نیسح  نم  دنزرف  هک  تسه  يرسپ  وت  هناخ  رد  و  دنک ،
راتفر هب  هزات  دوب و  یکدوک  دعـس  نب  رمع  تقو  نآ  رد  .دش  دـهاوخ  رهاظ  نم  راتفگ  تقیقح  متفگ  هک  يربخ  نآ  هب  نکیل  و  درک ،

«. 2  » دوب هدمآ 

اب مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  دانـسالا  برق  رد  يریمح 
نیا دومرف : تخیر  ورف  شکرابم  ياه  هدید  زا  بآ  دش ، ارحص  نآ  لخاد  نوچ  دیسر ، البرک  يارحص  هب  دوخ  باحصا  زا  سک  ود 

اـشوخ ناشیا ، ياهنوخ  دوش  یم  هتخیر  اجنیا  رد  تسا ، ناشیا  ياهراب  ندروآ  دورف  ّلحم  نیا  و  تسا ، ناشیا  نارتش  ندیباوخ  ّلحم 
«. 3  » دوش هتخیر  وت  رب  ادخ  ناتسود  ياهنوخ  هک  تبرت  يا  وت  لاح 

هیلع نینمؤملا  ریما  ترضح  تمدخ  هب  يزور  متفر  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  یلدج  هَّللا  دبع  وبا  زا  هربتعم  دیناسا  هب  هیولوق  نبا 
دز و مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فتک  رب  ار  دوخ  تسد  سپ  دوب ، هتـسشن  ترـضح  نآ  يولهپ  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالّـسلا و 

دب راگزور  نآ  یناگدنز  هک  دنگوس  ادخ  هب  نینمؤملا  ریما  ای  متفگ : درک ، دهاوخن  وا  يرای  یـسک  دش و  دهاوخ  هتـشک  نیا  دومرف :
«. 4  » دوش یم  عقاو  هّتبلا  هک  تسا  يرما  نیا  دومرف : ترضح  دوب ، دهاوخ  یناگدنز 

: دومرف مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  یناه  نب  یناه  زا  ًاضیا 

و دش ، دهاوخ  هتشک  تبرت  نآ  رد  هک  ار  یتبرت  نآ  مسانش  یم  نم  و  دش ، دهاوخ  هتشک  نیسح 
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«. 1  » تارف رهن  هب  تسا  کیدزن 

نیسح ماما  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
نم لاح  موش  وت  يادف  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنکانهودنا ، وت  رب  مدرم  هک  تساهلاس  هَّللا  دـبع  وبا  يا  تفگ : مالّـسلا  هیلع 

: دومرف ترضح  دش ؟ دهاوخ  هنوگچ  رگم 

تـسد هب  مناج  هک  يدـنوادخ  نآ  ّقح  هب  دـسرب ، وت  هب  تبیـصم  نآ  هکنآ  زا  شیپ  نادـب  زین  وت  و  دـنناد ، یمن  ناشیا  هچنآ  مناد  یم 
زا ار  وت  راگدرورپ  دای  و  دننادرگرب ، نید  زا  ار  وت  هک  تسناوت  دـنهاوخن  و  تخیر ، دـنهاوخ  ار  وت  نوخ  هّیما  ینب  هک  تسوا  تردـق 

تسا و هداتـسرف  ادخ  هچنآ  هب  مدومن  رارقا  ارم و  تسا  سب  نیمه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دومن ، دنناوت  یمن  وحم  وت  رطاخ 
«. 2  » ار دوخ  ردپ  راتفگ  منک  یمن  بیذکت  ار و  ادخ  ربمغیپ  هتفگ  منک  یم  قیدصت 

: تفگ وا  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  بزاع  نب  ءارب  زا  دیفم  خیش 

دیهش مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  .درک  یهاوخن  وا  يرای  دوب و  یهاوخ  هدنز  وت  دش و  دهاوخ  هتـشک  نیـسح  نم  رـسپ 
تمادن ترـسح و  راهظا  و  مدرکن ، وا  يرای  نم  دش و  هتـشک  نیـسح  بلاط ، یبأ  نب  یلع  تفگ  تسار  تفگ : بزاع  نب  ءارب  دـش ،

«. 3  » تشادن هدیاف  درک و  یم 

نینمؤملا ریما  باحصا  دش ، یم  لخاد  دجسم  رد  زا  دعس  نب  رمع  هاگره  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  کیرش  نب  هَّللا  دبع  زا  ًاضیا 
«. 4  » نیسح هدنشک  دوب  دهاوخ  نیا  دنتفگ : یم  مالّسلا  هیلع 

هب مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تمدخ  رد  نوچ  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  سیق  نب  هَّللا  دبع  زا  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد 
ترضح سپ  تفر ، دنناوتن  بآ  رس  رب  ترضح  نآ  باحصا  هک  دش  عنام  ار  تارف  بآ  دمآ و  یملس  روعألا  وبا  میتفر ، نیّفص  هوزغ 

ارم ردـپ  يا  تفگ : مالّـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  سپ  دـندیدرگرب ، مزهنم  دنتـسناوتن و  و  دـننک ، رود  ار  ناـشیا  هـک  داتـسرف  ار  یعمج 
و دیدرگ ، ناقفانم  نآ  هّجوتم  ناراوس  زا  یعمج  اب  ترضح  نآ  سپ  .یمارگ  دنزرف  يا  ورب  دومرف : ترـضح  مورب ، هک  امرف  صّخرم 

بآ شیپ  زا  ار  رارشا  هورگ  نآ  راد  بآ  ریشمش  برض  هب 
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.داتسرف مّنهج  شتآ  هب  ار  ناشیا  زا  يرایسب  و  تشادرب ،

نینمؤملا ریما  ای  دنتفگ : باحـصا  دـیدرگ ، ناور  شکرابم  ياه  هدـید  زا  بآ  ياهیوج  دیـسر ، مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  حـتف  ربخ  نوچ 
رد ار  وا  هک  مدروآ  رطاـخ  هب  دوـمرف : ترـضح  تسیچ ؟ هیرگ  ببـس  ینک  يداـش  هک  تسیاـب  دـش  نیـسح  تـکرب  هـب  یحتف  نـینچ 

لها همیخ  يوسب  دنک و  مر  شبـسا  وا  تداهـش  زا  دعب  و  دننادرگ ، دیهـش  بل  هنـشت  ار  وا  دـننک و  عنم  تارف  بآ  زا  البرک  يارحص 
«. 1  » دندومن دیهش  ار  دوخ  ربمغیپ  رتخد  دنزرف  هک  یتّما  زا  داد  هک : دیوگ  دنک و  دایرف  دور و  تلاسر  تیب 

: هک تفگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  اب  دعس  نب  رمع  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  دیفم  خیش 

دنتـسین و نادرخ  یب  اهنآ  دومرف : ترـضح  تشک ، مهاوخ  ار  وت  نم  هک  دـننک  یم  ناـمگ  هک  دنتـسه  نادرخ  یب  زا  یهورگ  اـم  دزن 
«. 2  » ینامز كدنا  رگم  دروخ  یهاوخن  ار  قارع  مدنگ  وت  نم  زا  دعب  هک  مداش  نیا  هب  اّما  دننایاناد ، املع و  نکیل 

نآ نالتاق  هدرکن  عنم  یلاعت  قح  ارچ  هک  نآ  تّلع  نایب  و  تساهتبیصم ، نیرت  میظع  ترضح  نآ  تبیـصم  هکنآ  نایب  رد  متـشه  لصف 
دومن نینچ  مدرم  رظن  رد  دشن و  دیهش  ترضح  نآ  دنیوگ  یم  هک  یتعامج  نآ  لوق  ّدر  و  وا ، لتق  زا  ار  ترضح 

مدرک ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدـخ  هب  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  لضف  نب  هَّللا  دـبع  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
یّلص ادخ  لوسر  ترـضح  هک  يزور  و  تسا ؟ هیرگ  تبیـصم و  عزج و  هودنا و  زور  اروشاع  زور  ّتلع  هچ  هب  هَّللا  لوسر  نب  ای  هک :
ریما ترضح  هک  يزور  و  دومن ، عادو  ار  یناف  راد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  هک  يزور  و  دومرف ، تلحر  اقب  ملاع  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

؟ تسین زور  نآ  لثم  تبیصم  عزج و  رد  دیدرگ ، مومسم  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  يزور  و  دش ، دیهش  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

نیرت یمارگ  ابع  لآ  اسک و  باحـصا  هک  اریز  تسا ، رت  میظع  اـهزور  عیمج  زا  نآ  تبیـصم  نیـسح  تداهـش  زور  دومرف : ترـضح 
زا مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  سپ  .دندرک  یم  هدهاشم  رگیدکی  اب  ار  ناشیا  مدرم  و  یلاعت ، قح  دزن  دندوب  قلخ 
یم یّلـست  ناشیا  ندید  هب  ار  دوخ  مدرم  و  دندوب ، مدرم  نایم  رد  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  نینمؤملا و  ریما  تفر ، ایند 

.دنداد

.دـنداد یم  یّلـست  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  نینمؤملا و  ریما  تاقالم  هب  ار  دوخ  مدرم  تفر ، ایند  زا  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  نوچ 
هیلع نسح  ماما  نوچ  .دیدرگ  یم  مدرم  یّلست  بجوم  نیـسح  نسح و  ندید  دش ، دیهـش  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ 

ماما تاکربلا  رفاو  تاقالم  هب  مدرم  دش ، مومسم  مالّسلا 
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.دندینادرگ یم  نشور  وا  ياقل  هب  ار  دوخ  هدید  و  دندرک ، یم  اوادم  ار  ناراوگرزب  نآ  هودنا  تقرافم و  تبیصم و  درد  نیسح 

نآ نتفر  سپ  دنهد ، یّلست  وا  ندید  هب  ار  دوخ  مدرم  هک  دنامن  ابع  لآ  زا  یسک  دش ، دیهش  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ 
نیرتدب بانج  نآ  تبیصم  زور  ببـس  نیا  هب  دوب ، ناشیا  همه  ندنام  لثم  ترـضح  نآ  ندنام  دوب و  ناشیا  همه  نتفر  لثم  ترـضح 

.تساهزور

یلع یلب  دومرف : ترضح  دیدرگ ؟ یمن  مدرم  یّلـست  بجوم  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ندید  ایآ  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : يوار 
یّلص لوسر  ترضح  نکیل  و  دوخ ، راوگرزب  ناردپ  زا  دعب  دوب  نایملاع  ادخ و  تّجح  نامدرم و  ياوشیپ  نادباع و  دّیس  نیسحلا  نب 
مدرم و  دوب ، هدیسر  وا  هب  دج  ردپ و  زا  ثاریم  هب  شملع  و  دوب ، هدینشن  ثیدح  وا  زا  دوب و  هدرکن  تاقالم  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

، دندوب هدید  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  اب  هتسویپ  ار  مالّسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  نینمؤملا و  ریما  بانج 
و دندوب ، هدینـش  ار  ناشیا  بقانم  لیاضف و  بانج  نآ  زا  دندوب و  هدرک  تاقالم  رگیدکی  اب  ار  ناشیا  هدّدـعتم  دـهاشم  سلاجم و  رد 

ماما ترـضح  نوچ  .دـندیدرگ  یم  لاوقا  لاوحا و  نآ  رّکذـتم  و  دـندروآ ، یم  رطاخ  هب  ار  همه  دـندید  یم  هک  ار  ناشیا  زا  کی  ره 
دای هب  ار  بقانم  لـیاضف و  نآ  دـنوش و  فقاوم  دـهاشم و  نآ  رّکذـتم  وا  ندـید  هب  هک  دـنامن  سک  چـیه  تفر ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

.تساهتبیصم نیرت  میظع  ترضح  نآ  تبیصم  ببس  نیا  هب  دنتفر ، ناشیا  همه  زور  نآ  رد  ایوگ  سپ  دنروآ ،

؟ دنرامش یم  تکرب  زور  ار  اروشاع  زور  نایّنس  هنوگچ  سپ  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : يوار 

زا ثیداحا  و  دیلپ ، دیزی  يوسب  دنتسج  بّرقت  ماش  رد  مدرم  دش ، دیهش  مالّسلا  هیلع  نیسح  مّدج  نوچ  دومرف : تسیرگ و  بانج  نآ 
، دوب زور  نیا  تکرب  تلیضف و  ثیداحا  دندرک ، عضو  وا  يارب  زا  هک  یثیداحا  زا  و  دنتفرگ ، زیاوج  لاوما و  و  دندرک ، عضو  وا  يارب 

ندرک اـّیهم  روما و  ندرک  هّیهت  تکرب و  يداـش و  حرف و  يوـسب  هودـنا  تبیـصم و  هیرگ و  عزج و  زا  دـنیامن  لودـع  مدرم  هکنآ  اـت 
.ناشیا ام و  نایم  دنک  مکح  ادخ  اه ، هقوذآ 

هک یتعامج  دـننک  یم  فصو  هچنآ  زا  تسا  رتمک  مالـسا  لها  مالـسا و  رب  ثیداـحا  نیا  ررـض  مع ! رـسپ  يا  دومرف : ترـضح  سپ 
هب داقتعا  هک  دننک  یم  يوعد  و  دنا ، هتسب  دوخ  رب  ار  ام  ّتبحم 
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تسا هدش  هتشک  وا  هک  دومن  نینچ  مدرم  رظن  رد  دشن و  هتشک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دننک  یم  يوعد  کلذ  عم  دنراد و  ام  تماما 
هک دیاب  تعامج  نیا  هتفگ  رب  انب  سپ  دشن ، هتشک  عقاو  رد  دش و  هتشک  هک  دومن  مدرم  رظن  رد  مالّـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  هچنانچ 

يده هّمئا  و  تسا ، هدرک  ادخ  لوسر  بیذکت  سپ  دشن ، هتشک  نیسح  هک  دنک  يوعد  هک  ره  مع  رسپ  يا  .دشابن  هّیما  ینب  رب  یباقع 
هب تسا  رفاک  دنک  بیذـکت  ار  ناشیا  هک  ره  و  دـنا ، هداد  ترـضح  نآ  لتق  هب  ناشیا  هک  یئاهربخ  رد  تسا  هداد  تبـسن  غورد  هب  ار 

.وا زا  ار  نخس  نیا  دونشب  هک  ره  يارب  تسا  حابم  شنوخ  و  میظع ، دنوادخ 

زا اهنآ  دومرف : ترضح  دنراد ؟ داقتعا  نیا  هک  امـش  نایعیـش  زا  یتعامج  باب  رد  یئامرف  یم  هچ  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : يوار  سپ 
زا دننک و  یم  ولغ  تیب  لها  ّقح  رد  هک  ار  نایلاغ  دـنک  تنعل  ادـخ  دومرف : ترـضح  سپ  مرازیب ، ناشیا  زا  نم  دنتـسین و  نم  نایعیش 
دنا هدرمـش  ریغـص  ناشیا  هک  تسا ، هتـشاذگاو  ناشیا  هب  ار  ملاع  قلخ  یلاعت  قح  دنیوگ  یم  هک  ار  هضّوفم  و  دـنور ، یم  رد  هب  دـح 

يارب دنا ، هدرک  هارمگ  ار  مدرم  دنا و  هدش  هارمگ  و  دنا ، هداد  رارق  ادخ  يارب  زا  کیرش  و  ادخ ، هب  دنا  هدش  رفاک  و  ار ، ادخ  تبیصم 
«. 1  » دنیامنن ادا  ار  قلخ  ادخ و  قوقح  و  دننکن ، ادخ  ضیارف  تماقا  هکنآ 

لوق هک  دمآ  نوریب  مالّـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  ّطخ  هب  ینامرف  هک  دـنا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  یـسربط و  خـیش 
یهارمگ تلالض و  و  تسا ، هّمئا  لوسر و  بیذکت  و  تسا ، رفک  دشن  هتشک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دننک  یم  يوعد  هک  اهنآ 

«. 2  » تسا

یهورگ درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  يوره  تلـصلا  وبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
دعـسا نب  هلظنح  رب  ار  وا  تهابـش  یلاعت  قح  و  دشن ، هتـشک  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دـننک  یم  يوعد  هک  دنتـسه  هفوک  رد 
َلَعْجَی َْنل  دنزاس َو  یم  تّجح  ار  هیآ  نیا  و  درب ، الاب  نامسآ  هب  ار  یسیع  هچنانچ  درب  الاب  نامسآ  هب  ار  ترـضح  نآ  و  دنکفا ، یماش 

يارب زا  ادخ  تسا  هدادن  رارق  ینعی : « 3  » اًلِیبَس َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنیِِرفاْکِلل  ُهَّللا 
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هب ناشیا  دنا  هدش  رفاک  و  ادخ ، تنعل  بضغ و  داب  ناشیا  رب  دنیوگ ، یم  غورد  دومرف : ترـضح  یطّلـست ، یهار و  نانمؤم  رب  نارفاک 
یسک دش  هتشک  نیسح و  دش  هتشک  هک  دنگوس  ادخ  هب  دش ، دهاوخ  هتشک  ترضح  نآ  هک  داد  ربخ  هک  ادخ  ربمغیپ  ندرک  بیذکت 
هتشک هکنآ  رگم  تسین  تلاسر  تیب  لها  ام  زا  کی  چیه  و  مالّسلا ، امهیلع  نسح  ماما  نینمؤملا و  ریما  ینعی : نیسح ، زا  دوب  رتهب  هک 

مّلس و هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  نم  هب  تسا  هدیـسر  ربخ  هلیح ، رکم و  هب  درک  دنهاوخ  دیهـش  رهز  هب  ارم  و  میوش ، یم 
رب یتّجح  ار  نارفاک  هک  تسا  نآ  هیآ  نآ  رد  یلاعت  قح  دارم  .نایملاع و  دـنوادخ  بناج  زا  لیئربج  ار  ترـضح  نآ  تسا  هداد  ربخ 

ار ناربمغیپ  زا  يرایـسب  نارفاک  هک  تسا  هداد  ربخ  نآرق  رد  یلاعت  قح  هکنآ  لاح  دوب و  دارم  دناوت  ینعم  نیا  هنوگچ  تسین ، نمؤم 
«. 1  » دوب رهاظ  ناشیا  تقیقح  و  دوب ، بلاغ  ناشیا  رب  ناربمغیپ  تّجح  ناشیا  نتشک  دوجو  اب  نکیل  و  دنتشک ، قحان  هب 

: تفگ یناقلاط  میهاربا  نب  دّمحم  هک  دنا  هدرک  تیاور  جاجتحا  باتک  بحاص  هیوباب و  نبا 

نب یلع  هک  یتعامج  اب  مدوب  هتـسشن  دوب  مالّـسلا  هیلع  رمـالا  بحاـص  باّون  زا  هک  حور  نب  نیـسح  مساـقلا  وبا  خیـش  دزن  نم  يزور 
: تفگ تساخرب و  يدرم  سپ  دوب ، ناشیا  نایم  رد  يرصق  یسیع 

: تفگ یهاوخ ، هچ  ره  زا  سرپب  تفگ : مساقلا  وبأ  خیش  منک ، لاؤس  وت  زا  يا  هلئسم  مهاوخ  یم 

: تفگ دوب ؟ ادـخ  نمـشد  هَّللا  هنعل  وا  لتاق  ایآ  تفگ : یلب ، تفگ : دوب ؟ ادـخ  ّیلو  اـیآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  هد  ربخ  ارم 
هک نادب  مهفب ، میوگ  یم  هچنآ  تفگ : خیـش  دنادرگ ؟ ّطلـسم  دوخ  تسود  رب  ار  دوخ  نمـشد  ادـخ  هک  تسا  زیاج  ایآ  تفگ : یلب ،

یلوسر يدزیا  سّدقم  بانج  نکیل  و  دینش ، دنناوت  یمن  هطـساو  یب  ار  یهلا  مالک  سک  همه  و  دید ، دنناوت  یمن  ار  یلاعت  قح  مدرم 
زا دوب و  یمن  ناشیا  تروص  هب  ناشیا  لوسر  رگا  هک  اریز  دـشاب ، ناشیا  لثم  هک  داتـسرف  یم  ناشیا  يارب  ناـشیا  فنـص  سنج و  زا 
یم ماعط  دندوب و  ناشیا  سنج  زا  نوچ  دندرک ، یمن  ناشیا  لوق  لوبق  دـندرک و  یم  ترفن  ناشیا  زا  هنیآره  دوب ، ناشیا  فنـص  ریغ 

نایتا زا  ام  هک  يزیچ  دیروایب  ات  امش  زا  مینک  یمن  لوبق  سپ  ام ، لثم  رگم  امـش  دیتسین  دنتفگ : دنتفر ، یم  هار  اهرازاب  رد  دندروخ و 
صوصخم ار  امش  ادخ  ببس  نآ  هب  هک  مینادب  و  میشاب ، زجاع  نآ  لثم  هب 
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زا دـندوب  زجاع  قلخ  ریاس  هک  درک  رّرقم  دـنچ  يا  هزجعم  ناشیا  يارب  یلاـعت  قح  سپ  دوخ ، تفـالخ  تلاـسر و  هب  تسا  هدـینادرگ 
.اهنآ لثم  هب  نایتا 

قح و  تخادنا ، شتآ  رد  ار  یـضعب  درک و  قرغ  ار  دوخ  موق  نادّرمتم  دروآ و  نافوط  فیوخت  راذنا و  زا  دعب  ناشیا  زا  یـضعب  سپ 
یضعب و  دوب ، يراج  ریش  شناتسپ  زا  هک  دروآ  نوریب  هقان  تخس  گنس  زا  یضعب  و  دینادرگ ، تمالـس  درـس و  وا  رب  ار  شتآ  یلاعت 

ار سیپ  روک و  ناشیا  زا  یـضعب  و  درک ، اهدژا  ار  اصع  و  دینادرگ ، يراج  اه  همـشچ  کشخ  گنـس  زا  تفاکـش و  ار  ایرد  ناشیا  زا 
زا یـضعب  و  دندرک ، یم  هریخذ  اه  هناخ  رد  و  دندروخ ، یم  هچنآ  هب  ار  ناشیا  داد  ربخ  و  درک ، هدنز  ادـخ  نذا  هب  ار  هدرم  داد و  افش 
زا دندش  زجاع  ناشیا  ياهتّما  دندروآ و  ار  تازجعم  نیا  نوچ  دـنتفگ ، نخـس  وا  اب  تاناویح  و  دـش ، هتفاکـش  ناشیا  يارب  هام  ناشیا 

.اهنآ لثم  هب  نایتا 

بلاـغ یهاـگ  تازجعم  نیا  هب  ار  دوخ  ناربمغیپ  دوخ  هلماـک  تمکح  ناگدـنب و  هب  تبـسن  دوخ  فطل  یـضتقم  هب  یلاـعت  قح  سپ 
رهاق بلاـغ و  لاوحا  عیمج  رد  تاداـع  قراوخ  تازجعم و  نیا  هب  رگا  هک  اریز  روهقم ، رگید  یتلاـح  رد  بولغم  یهاـگ  دـینادرگ و 

ربص تلیـضف  دنتـسناد  یمن  هنیآره  و  دنتـسناد ، یم  نایادخ  ار  ناشیا  مدرم  هنیآره  دندش ، یمن  نحتمم  بئاصم  اهالب و  هب  دـندوب و 
تنحم الب و  لاح  رد  هکنآ  اـت  دـینادرگ ، نارگید  لاوحا  لـثم  ار  ناـشیا  لاوحا  روما  نیا  رد  یلاـعت  قح  نکیل  و  اـهالب ، رب  ار  ناـشیا 

و دـنیامنن ، ّربجت  ّربکت و  و  دنـشاب ، ینتورف  عضاوت و  ماقم  رد  دوخ  لاوحا  عیمج  رد  و  رکاش ، تیفاع  اخر و  تلاح  رد  دنـشاب و  رباص 
تّجح و  دـننک ، تعاطا  تدابع و  ار  دـنوادخ  نآ  سپ  تسا ، ناشیا  ّربدـم  قلاخ و  وا  هک  تسه  یئادـخ  ار  ناـشیا  هک  دـننادب  مدرم 

تفلاخم و هدـناعم و  ای  دـنک ، ناشیا  يارب  زا  يراگدرورپ  يوعد  دور و  رد  هب  دـح  زا  ناشیا  باب  رد  هک  یـسک  رب  دـشاب  مامت  ادـخ 
كاله تّجح  مامتا  زا  دعب  دوش  كاله  هک  ره  هکنآ  ات  دنک ، راکنا  ادخ ، بناج  زا  دـنا  هدروآ  ناشیا  هچنآ  و  دـنک ، ناشیا  نایـصع 

زا و  متفگن ، دوخ  شیپ  زا  متفگ  هچنآ  هک  دومن  راهظا  مساقلا  وبا  خیش  سپ  .دبای  تاجن  ناهرب  لیلد و  هب  دبای  تاجن  هک  ره  و  دوش ،
«. 1  » مدینش مالّسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح 
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نآرق رد  یلاعت  قح  هک : دندیسرپ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هک  دنا  هدرک  تیاور  ّقثوم  حیحص و  دنـس  هب  يریمح  هیوباب و  نبا 
دنک یم  وفع  و  امش ، ياهتسد  ار  نآ  تسا  هدرک  بسک  هک  تسا  يزیچ  نآ  سپ  یتبیصم  زا  دسر  یم  امـش  هب  هچنآ  هک : دیامرف  یم 
هکنآ لاح  دوب و  ناشیا  ياه  هدرک  هب  ایآ  شتیب ؟ لها  نینمؤملا و  ریما  هب  دیـسر  هچنآ  رد  دیئامرف  یم  هچ  سپ  رایـسب ، هانگ  زا  ادـخ 

؟ دندوب هدولاین  یهانگ  ثول  هب  ار  دوخ  و  دندوب ، تراهط  تمصع و  تیب  لها  ناشیا 

هکنآ يارب  اهتبیـصم  هب  ار  دوخ  ناتـسود  دـنادرگ  یم  صوصخم  یلاعت  قح  نکیل  و  تسین ، ناشیا  ّقح  رد  هیآ  نیا  دومرف : ترـضح 
یّلـص تلاسر  ترـضح  هچنانچ  دنـشاب ، هدرک  یهانگ  هکنآ  یب  دنادرگ  فعاضم  ار  ناشیا  تاجرد  و  اهباوث ، هب  ار  ناشیا  دـهد  دزم 

«. 1  » درک یم  رافغتسا  هبترم  داتفه  يزور  دشاب  هدرک  یهانگ  هکنآ  یب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

، دندوب هتـسشن  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  باحـصا  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  راّفص 
دنرامـش یم  بجاو  دوخ  رب  ار  ام  تعاطا  و  دنناد ، یم  ماما  ار  ام  دـنا و  هدرک  رایتخا  ار  ام  تیالو  هک  یهورگ  زا  مراد  بجع  دومرف :

دنسانش و یم  ار  ام  هبتر  هک  یتعامج  رب  دننک  یم  بیع  و  دننک ، یم  تسپ  ار  ام  هبترم  دوخ  ياهلمع  فعـض  هب  و  ادخ ، تعاط  دننام 
نایملاع دنوادخ  هک  دیراد  نامگ  ایآ  دـنهد ، یم  ولغ  هب  تبـسن  ار  ناشیا  و  دـنیامرف ، یم  نایب  ار  ام  تالامک  دـنناد و  یم  ار  ام  هبتر 

رب هچنآ  دـناسرن  ناـشیا  هب  و  ار ، نیمز  اهنامـسآ و  راـبخا  دراد  یفخم  ناـشیا  زا  دـنادرگ و  بجاو  قلخ  رب  ار  دوخ  ناتـسود  تعاـطا 
نیـسح نسح و  بلاط و  یبأ  نب  یلع  رما  دوب  هنوگچ  هک  هد  ربخ  ارم  موش  وت  يادف  تفگ : نارمح  دوش !؟ یم  عقاو  نارگید  ناشیا و 

ترـضح دنتفای ، رفظ  دـندش و  بلاغ  ناشیا  رب  روج  نایغط و  لها  و  دـندومن ، مایق  ادـخ  نید  هب  دـندرک و  جورخ  هک  مالّـسلا  مهیلع 
جورخ مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هدومرف  هب  و  دش ، رّرقم  نینچ  دوب و  هتـشذگ  نینچ  یهلا  ملع  رد  نارمح  يا  دومرف :

یم لزان  الب  هک  یتقو  رگا  نارمح  يا  ام ، زا  دش  تکاس  هک  ره  دـش  تکاس  یئاناد  ملع و  يور  زا  و  ام ، زا  درک  جورخ  هک  ره  درک 
نآ یهاشداپ  کلم و  هک  دندرک  یم  لاؤس  ادخ  زا  ناشیا  دندش ، یم  بلاغ  ناشیا  رب  روج  لها  دش و 
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و دومن ، یم  عفد  ناشیا  زا  ار  اهالب  نآ  درک و  یم  ناشیا  تباجا  یلاعت  قح  هنیآره  دنک ، كاله  ار  ناشیا  دنادرگ و  لیاز  ار  نایغاط 
رد ناشیا  نکیل  و  دزیرب ، مه  زا  نآ  ياه  هناد  دلسگب و  يا  هتشر  یـسک  هکنآ  زا  رتدوز  درک و  یم  فرط  رب  ار  نایغاط  نآ  یهاشداپ 

ناشیا هب  هچنآ  نارمح  يا  دنتساوخ ، یمن  نآ  ریغ  تسناد  یم  نآ  رد  ار  ناشیا  حالص  یلاعت  قح  هچنآ  و  دندوب ، میلست  اضر و  ماقم 
نآ يارب  نکیل  و  دنشاب ، هدرک  نآ  رد  ادخ  تفلاخم  هک  دوبن  یتیصعم  تبوقع  و  دنـشاب ، هدش  بکترم  هک  دوبن  یهانگ  يارب  دیـسر 

«. 1  » ناسرم دوخ  رطاخ  هب  ناشیا  ّقح  رد  دب  ياهزیچ  سپ  دنسرب ، تشهب  رد  هیلاع  تاجرد  نآ  هب  هک  تساوخ  یم  ادخ  هک  دوب 

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

هک تشاد  ببس  هچ  هَّللا  لوسر  نب  ای  دیسرپ : مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
ار دوخ  هناکابیب  و  دندومن ، یم  داهج  رب  مادقا  دنوش  یم  هتشک  هک  دنتسناد  یم  هکنآ  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  باحـصا 

؟ دندنکفا یم  گنج  يایرد  رد 

دندرک یم  تردابم  سپ  دندوب ، هدید  تشهب  رد  ار  دوخ  ياهلزنم  دـندوب و  هتـشادرب  ناشیا  هدـید  شیپ  زا  هدرپ  هک : دومرف  ترـضح 
«. 1  » دنریگربرد ار  دوخ  نایروح  دنسرب و  دوخ  ياهلزنم  هب  دنوش و  هتشک  هک 

رد مدوب  مردپ  اب  نم  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  هک  تسا  هدرک  تیاور  یلامث  هزمح  وبا  زا  حیحـص  دنـس  هب  يدنوار  بطق 
: تفگ دوخ  باحصا  اب  بش  نآ  رد  دش ، دیهش  شحبص  هک  یبش 

یم ارم  راکافج  هورگ  نیا  هک  دیزیرگب  دیرامش و  تمینغ  ار  بش  نیا  سپ  دش ، هدوشگ  امش  رب  نتخیرگ  هار  دمآ و  رد  بش  کنیا 
: دنتفگ ناشیا  مدوشگ ، امش  ندرگ  زا  ار  دوخ  تعیب  نم  دمآ ، دنهاوخن  امـش  یپ  زا  دنـشکب  ارم  رگا  دنرادن ، راک  يرگید  اب  دنبلط و 

ناشیا تفر ، دهاوخن  رد  هب  امـش  زا  یکی  دش و  دیهاوخ  هتـشک  ادرف  دومرف : ترـضح  دش ، دـهاوخن  زگره  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب 
تداهش رب  لد  ناشیا  سپ  میوش ، دیهـش  وت  اب  هک  تمارک  نیا  هب  تسا  هدرک  فّرـشم  ار  ام  هک  ار  يدنوادخ  مینک  یم  دمح  دنتفگ :

درک و اعد  ار  ناشیا  ترضح  و  دنتشاذگ ،
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هب ار  کی  ره  لزنم  ترـضح  سپ  دندید ، تشهب  رد  ار  دوخ  لزانم  تاجرد و  دندرک ، رظن  نوچ  .دینک  رظن  دینک و  الاب  رـس  دومرف :
ارحص نآ  رد  ببـس  نیا  هب  و  دندید ، ار  دوخ  روفوم  ياهتمعن  روصق و  روح و  و  دنتخانـش ، ار  دوخ  لزانم  همه  هکنآ  ات  داد  ناشن  وا 

«. 1  » دندرگ مّعنتم  يدبا  میعن  هب  دنسرب و  دوخ  لزنم  هب  رتدوز  هک  دنتفر  یم  ریشمش  هزین و  هب  ور 

: دومرف یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
نآ لاوحا  هکرعم  نآ  لها  دـنتفرگ ، نایم  رد  ار  شباحـصا  ترـضح و  نآ  وس  ره  زا  نارفاک  نآ  و  دـش ، گـنت  مردـپ  رب  راـک  نوچ 

لـصافم دوب و  هدـیدرگ  ّریغتم  ناشیا  ياهگنر  دوب و  هدـش  ناسرت  ناشیا  ياهلد  هک  اریز  دـندید ، دوخ  لاوحا  فالخ  رب  ار  ترـضح 
نوکـس دوب و  هتخورفا  ناشیا  گنر  دوب و  هتفکـش  ناشیا  ياهور  وا  تیب  لها  ناصوصخم  اب  ترـضح  نآ  و  دیزرل ، یم  ناشیا  ندـب 

.دوب هدش  رتشیب  ناشیا  حراوج  نانیمطا  بلق و 

تداهش دنموزرآ  درادن و  ندرم  زا  اورپ  هک  تعاجش  هشیب  ریش  نیا  يوسب  دینک  رظن  دنتفگ : ار  ترضح  نآ  باحصا  زا  یضعب  سپ 
: دومرف دینش  ار  ناشیا  نخس  نوچ  ترضح  تسا 

یلاح دب  تّدـش و  زا  و  دـیرذگرد ، نآ  زا  هک  یلپ  هلزنم  هب  رگم  امـش  يارب  زا  گرم  تسین  هک  ناراوگرزب  نادـنزرف  يا  دـینک  ربص 
گرم تسین  و  دوش ، لقتنم  يرصق  هب  ینادنز  زا  دهاوخن  هک  امش  زا  تسیک  سپ  ینادواج ، تشهب  يدبا و  میعن  يوسب  دیوش  لقتنم 

ادخ لوسر  هک  داد  ربخ  ارم  مردپ  هک  یتسرد  هب  دور ، باذع  نادنز و  يوسب  بابق  رصق و  زا  هک  یسک  لثم  رگم  امش  نانمشد  يارب 
ياهتشهب يوسب  تسا  نانمؤم  رسج  گرم  و  تسا ، نارفاک  تشهب  و  تسا ، نمؤم  نادنز  ایند  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

«. 2  » ما هدینشن  غورد  دوخ  ناردپ  زا  و  ما ، هتفگن  غورد  زگره  نم  و  ناشیا ، ياهباذع  يوسب  تسا  نارفاک  رسج  و  ناشیا ،

دیبع يوسب  درک  رظن  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  یلامث  هزمح  وبا  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاـضیا 
هیلع و هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  رب  زور  چیه  دومرف : دـش ، ناور  شکرابم  هدـید  زا  بآ  بلاط و  یبأ  نب  یلع  نب  ساّبع  رـسپ  هَّللا 
، نآ زا  دعب  .دش و  دیهـش  زور  نآ  رد  ّبلطملا  دبع  نب  هزمح  لوسر ، ادخ و  ریـش  وا  ّمع  هک  دـحا  زور  زا  دوبن  رت  تخـس  مّلـس  هلآ و 

دوب هتوم  زور 
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هک دسر  یمن  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  زور  هب  يزور  دومرف : ترضح  سپ  دش ، دیهـش  بلاط  یبأ  نب  رفعج  وا  ّمع  رـسپ  هک 
ادخ يوسب  دنتـسج  یم  بّرقت  کی  ره  دنتفرگ و  نایم  رد  ار  مولظم  ماما  نآ  دنتّما ، نیا  زا  هک  دندرک  یم  يوعد  هک  درمان  رازه  یس 

ار وا  هکنآ  ات  دنتـشادن  رب  وا  زا  تسد  دندشن و  ریذپدنپ  دروآ و  یم  ناشیا  دای  هب  ار  ادـخ  درک و  یم  هظعوم  ار  ناشیا  و  وا ، نوخ  هب 
.دندرک دیهش  ناودع  متس و  روج و  هب 

هکنآ ات  دـینادرگ  دوخ  ردارب  يادـف  ار  دوخ  ناج  و  درک ، یگنادرم  درک و  یناـشفناج  هک  ار  ساـّبع  دـنک  تمحر  ادـخ  دومرف : سپ 
دنک یم  زاورپ  تشهب  رد  هکئالم  اب  اهلاب  نآ  هب  هک  درک  تمارک  لاب  ود  وا  ياهتسد  ضوع  هب  یلاعت  قح  سپ  دندیرب ، ار  شیاهتسد 
زور رد  ادهـش  عیمج  هک  تسه  یتلزنم  نایملاع  دـنوادخ  دزن  ار  سابع  هک  یتسرد  هب  هداد ، لاـب  ود  ار  بلاـط  یبا  نب  رفعج  هچناـنچ 

.دننک یم  وا  تلزنم  يوزرآ  تمایق 

تسا اهنآ  رب  ندرک  تنعل  باوث  و  ناشیا ، باذع  تّدش  ترضح و  نآ  نالتاق  رفک  نایب  رد  مهد  لصف 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  هیوباب  نبا 
اهریجنز هب  ار  وا  ياهاپ  اهتـسد و  تسا ، رّرقم  ایند  لها  باذـع  فصن  وا  رب  شتآ و  زا  تسا  یتوبات  رد  یلع  نب  نیـسح  لتاق  دومرف :

راگدرورپ يوسب  مّنهج  لها  دننک  یم  هذاعتسا  وا  دب  يوب  دنگ و  زا  و  دنا ، هتخیوآ  مّنهج  رعق  رد  نوگنرس  ار  وا  دنا و  هتـسب  شتآ  زا 
ره .دوب  دـنهاوخ  مّنهج  رد  دابآلا  دـبا  تسا  هدرک  ترـضح  نآ  لتق  رب  وا  تنواعم  هک  ره  دوخ و  ناروای  عیمج  اب  نوعلم  نآ  و  دوخ ،

کی و  دنبای ، رد  ار  یهلا  باذـع  تّدـش  هکنآ  ات  دـنایور ، یم  هزات  تسوپ  نآ  لدـب  یلاعت  قح  ناشیا ، ياهتـسوپ  دوش  هتخوس  دـنچ 
«. 1  » مّنهج باذع  زا  ناشیا  رب  ياو  سپ  دننک ، یم  ناشیا  قلح  رد  مّنهج  میمح  زا  و  دوش ، یمن  نکاس  ناشیا  زا  تبوقع  تعاس 

ردارب هک : دومن  لاؤس  دوخ  راگدرورپ  زا  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  هربتعم  دیناسا  هب  ًاضیا 
، ناگدنیآ ناگتشذگ و  ّقح  رد  یئامن  تعافش  رگا  یسوم  يا  هک : وا  هب  دومن  یحو  یلاعت  قح  .زرمایب  ار  وا  تسا ، هدرم  نوراه  نم 

«. 2  » مشک یم  ماقتنا  وا  لتاق  زا  هّتبلا  هک  یلع  نب  نیسح  لتاق  زا  ریغ  هب  منک  یم  لوبق  ار  وت  تعافش  هنیآره 

: هک دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  ربتعم  دنس  هب  ًاضیا 

هدش رفاک  وا  نم ، نادنزرف  زا  دیوج  يرازیب  هک  ره  و  تّما ، نیرتدب  ار  نیسح  تشک  دهاوخ 
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«. 1  » نم هب  تسا 

روکذم ار  یلع  نب  نیسح  لتاق  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تمدخ  رد  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  ًاضیا 
رگم دومرف : ترـضح  دـشکب ، ماقتنا  اـیند  رد  وا  زا  یلاـعت  قح  هک  میتساوخ  یم  دـنتفگ : ترـضح  نآ  باحـصا  زا  یـضعب  تخاـس ،

رب درادـن  یتهباشم  اهتبوقع  اهباذـع و  زا  تسا  هدرک  رّرقم  وا  يارب  زا  یلاـعت  قح  هچنآ  دیرامـش ، یم  لهـس  وا  يارب  ار  ادـخ  باذـع 
«. 2  » ایند ياهتبوقع 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  دـنا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاـضیا 
«. 3  » مالّسلا امهیلع  اّیرکز  نب  ییحی  یلع و  نب  نیسح  لتق  هب  رگم  ار  نآ  دوش  یمن  قحتسم  یسک  هک  تسه  یلزنم  مّنهج  رد  دومرف :

دوب نمحّرلا  لیلخ  میهاربا  یلع ، نب  نیسح  نالتاق  رب  دومن  تنعل  هک  یـسک  لّوا  هک  تسا  هدرک  تیاور  رابحالا  بعک  زا  هیولوق  نبا 
تنعل ار  وا  یسوم  ترـضح  نآ  زا  دعب  و  دننک ، تنعل  ار  وا  هتـسویپ  هک  تفرگ  ناشیا  زا  نامیپ  دهع و  ار و  دوخ  نادنزرف  درک  رما  و 

ار وا  درک  تـنعل  سپ  ار ، لیئارـسا  ینب  دوـمن  رما  مالّـسلا و  هـیلع  دواد  ار  وا  درک  تـنعل  سپ  نآ ، هـب  ار  دوـخ  تـّما  درک  رما  درک و 
داهج وا  تمدخ  رد  دیبای  رد  ار  وا  نامز  رگا  نیسح ، نالتاق  رب  دننک  تنعل  هک  ار  لیئارـسا  ینب  تفگ  یم  رایـسب  یـسیع و  ترـضح 

رد دش  دهاوخ  نوفدم  نآ  رد  هک  هطقن  نآ  ایوگ  و  تسا ، هدش  دیهش  ربمغیپ  اب  هک  تسا  نانچ  دوش  دیهش  وا  اب  هک  یـسک  هک  دیئامن 
ار كرابم  نیمز  نآ  و  تسا ، هدومن  فّقوت  اجنآ  رد  تسا و  هتفر  البرک  ترایز  هب  هکنآ  رگم  تسین  يربمغیپ  چـیه  و  تسا ، نم  رظن 

«. 4  » دش دهاوخ  نوفدم  وت  رد  تماما  نابات  هام  و  تسا ، رایسب  وت  ریخ  هک  يا  هعقب  یئوت  هک : تسا  هدرک  باطخ 

نسح و هک  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  مدید  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  هریبه  نب  رمع  زا  ًاضیا 
ار نآ  یهاگ  ار و  نیا  یهاگ  و  دوب ، هدیناشن  دوخ  ناماد  رد  ار  نیسح 
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«. 1  » دناسر لتق  هب  ار  وت  هک  یسک  رب  ياو  تفگ : یم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  و  دیسوب ، یم 

لتاق و  دوب ، انز  دلو  اّیرکز  نب  ییحی  لتاق  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  رایـسب  هحیحـص  دـیناسا  هب  ًاضیا 
«. 2  » ناشیا رب  رگم  تسیرگن  یسک  رب  نامسآ  و  دوب ، انز  دلو  مالّسلا  هیلع  نیسح 

؛ دیبلط بآ  هک  مدوب  قداص  ترضح  تمدخ  رد  يزور  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  یّقر  دواد  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  هیولوق و  نبا 
بآ هک  يا  هدنب  ره  سپ  ار ، نیـسح  لتاق  دـنک  تنعل  ادـخ  دواد ! يا  تفگ : تخیر و  شکرابم  ياه  هدـید  زا  بآ  دـیماشایب ، نوچ 

وا زا  هانگ  رازه  دص  و  دسیونب ، وا  يارب  هنسح  رازه  دص  یلاعت  قح  هّتبلا  وا ، لتاق  رب  دنک  تنعل  ار و  ترـضح  نآ  دنک  دای  دماشایب و 
مّرخ داش و  تمایق  زور  رد  و  دشاب ، هدرک  دازآ  هدنب  رازه  دـص  هک  دـشاب  نانچ  و  دـنک ، دـنلب  وا  يارب  هجرد  رازه  دـص  و  دـنک ، عفد 

«. 3  » ددرگ ثوعبم 

هتـسشن مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدـخ  رد  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  دـقرف  نب  دواد  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  ًاضیا 
هن و متفگ : دیوگ ؟ یم  هچ  غرم  نیا  یناد  یم  دواد  يا  دومرف : ترـضح  درک ، یم  ادـص  ترـضح  نآ  هناخ  رد  یبعار  رتوبک  مدوب و 

«. 4  » دیراد هاگن  دوخ  ياه  هناخ  رد  ار  رتوبک  نیا  سپ  نیسح ، نالتاق  رب  دنک  یم  تنعل  نیرفن و  دومرف : موش ، وت  يادف  هَّللا 

: دوـمرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  هک : تسا  روطـسم  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ترـضح  ریـسفت  رد  و 
نیرت هزیکاـپ  ارم و  ّتیرذ  نیرتوکین  دـنناسر  لـتق  هب  و  دـننم ، ّتلم  لـها  زا  هک  دـننک  يوـعد  هک  دوـب  دـنهاوخ  نم  تّما  زا  یهورگ 
اّیرکز دنتشک  دوهی  ناگتشذگ  هچنانچ  نیسح  نسح و  ارم  دنزرف  ود  دننک  دیهش  و  ارم ، ّتنـس  تعیرـش و  دننک  لدب  و  ارم ، ناشیوخ 

رب داتسرف  دهاوخ  و  تسا ، هدرک  تنعل  ار  اهنآ  هچنانچ  دنک  یم  تنعل  ار  ناشیا  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  ار ، مالّـسلا  امهیلع  ییحی  و 
دوخ ناتسود  ریشمش  هب  هک  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ّتیرذ  زا  ار  هتفای  تیاده  هدننک  تیاده  ماما  تمایق  زور  زا  شیپ  ناشیا  ّتیرذ  هّیقب 

.داتسرف دهاوخ  مّنهج  هب  ار  ناشیا 

و ار ، ناشیا  ناروای  ناتسود و  ار و  نیسح  نالتاق  تسا  هدرک  تنعل  یلاعت  قح  هک  دینادب  و 
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اهنآ رب  تسا  هداتسرف  تاولص  یلاعت  قح  هک  دینادب  ددرگ ، ناشیا  توکس  ببس  هک  هّیقت  یب  ناشیا  نعل  زا  دنوش  تکاس  هک  ار  اهنآ 
دننک یم  راکنا  و  ترضح ، نآ  نانمـشد  رب  دننک  یم  تنعل  هک  اهنآ  رب  و  تمحرم ، تقفـش و  يور  زا  نیـسح  رب  دننک  یم  هیرگ  هک 

هک یتسرد  هب  و  ترضح ، نآ  لتق  رد  دنکیرش  نیسح  لتق  هب  دنا  یـضار  هک  اهنآ  دینادب  و  ناشیا ، رب  هنیک  مشخ و  يور  زا  ناشیا  رب 
دنک یم  رما  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  ادـخ ، نید  زا  دـنرازیب  ناشیا  هب  ناگدـننک  ادـتقا  ناـشیا و  عایـشا  ناـشیا و  عاـبتا  وا و  نـالتاق 

هب ناویح ، بآ  هب  دننادرگ  جوزمم  ات  تشهب  نانزاخ  يوسب  ار  ترـضح  نآ  رب  ناگدننک  هیرگ  هدـید  ياهبآ  دـنناسرب  هک  ار  هکئالم 
دیدص میمح و  هب  دننادرگ  جوزمم  ات  مّنهج  رد  ار  ناشیا  ياه  هدید  بآ  دنزیرب  و  ددرگ ، هدایز  بآ  نآ  تّذل  تبوذـع و  نآ  ببس 

نانمشد اهنآ  زا  هک  اهنآ  باذع  ددرگ  رت  تخس  نیا  ببـس  هب  و  ربارب ، رازه  ار  اهنآ  باذع  ترارح و  تّدش  دننادرگ  هدایز  ات  مّنهج 
«. 1  » دنرب یم  مّنهج  يوسب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ 

هیلع نیسح  ماما  گنج  رب  صیرحت  ار  ناشیا  درک و  عمج  ار  دوخ  باحـصا  دایز  نبا  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  بتک  زا  یـضعب  رد 
رّکفتم دوخ  رما  رد  نوعلم  نآ  داد ، هدـعو  وا  هب  ار  ير  تراـما  دومن و  رکـشل  نآ  تراـمع  فیلکت  ار  دعـس  نب  رمع  دوـمن ، مالّـسلا 
تناید لقع و  لامک  هب  و  دـنتفگ ، یم  لماک  ار  وا  هک  دوب  يدرم  اهنآ  نایم  رد  دومن و  تروشم  دوخ  ناراـی  باحـصا و  اـب  دـیدرگ ،

اب يرفس  رد  تفگ : لماک  سپ  .دیشخبن  هدیاف  ار  تداعـس  یب  نآ  و  دیناسرت ، یهلا  تابوقع  زا  داد و  رایـسب  دنپ  ار  وا  دوب ، فوصوم 
لاح نآ  رد  مدش ، هنشت  مدنامزاب و  اقفر  زا  دش و  هدنام  نم  بسا  هار  يانثا  رد  میتفر ، یم  ماش  بناج  هب  میدوب و  هارمه  دعس  وت  ردپ 

: تفگ دش و  فرـشم  نم  رب  رید  نآ  زا  بهار  مدـمآ ، دورف  دوخ  بسا  زا  متفر و  رید  نآ  کیدزن  هب  نوچ  داتفا ، یبهار  رید  رب  مرظن 
یم ار  رگیدـکی  اـیند  يارب  وا  تّما  هک  يربمغیپ  نیا  تّما  زا  وت  تفگ : مهاوخ ، یم  یبآ  تبرـش  ما و  هنـشت  متفگ : یهاوخ ؟ یم  هچ 
دوخ ربـمغیپ  ترتـع  اـب  هک  اریز  تماـیق ، زور  رد  امـش  رب  ياو  دـیئاهتّما ، نیرتدـب  امـش  تفگ : مدّـمحم ، تّما  زا  نم  متفگ : دنـشک ؟

.دیئامن یم  تراغ  ار  ناشیا  لاوما  دینک و  یم  ریسا  ار  ناشیا  نانز  دینک و  یم  ینمشد 
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اهارحص اههوک و  اهایرد و  اهنیمز و  اهنامـسآ و  دینک  نینچ  نوچ  یلب ، تفگ : درک ؟ میهاوخ  اهراک  نینچ  ام  بهار ! يا  متفگ : نم 
سپ یکدنا ، رگم  دنام  دهاوخن  ایند  رد  وا  هدنـشک  و  درک ، دنهاوخ  تنعل  وا  لتاق  رب  دمآ و  دنهاوخ  شورخ  هب  ناغرم  نایـشحو و  و 
رگم دشاب  ترـضح  نآ  لتق  رد  کیرـش  هک  ار  یـسک  تشاذگ  دهاوخن  و  درک ، دـهاوخ  وا  نوخ  بلط  دـش و  دـهاوخ  رهاظ  يدرم 

.درب دهاوخ  مّنهج  هب  ار  وا  حور  يدوزب  یلاعت  قح  و  دیناسر ، دهاوخ  لتق  هب  هکنآ 

رگا هک  دنگوس  ادخ  هب  كرابم ، ّبیط  دـنزرف  نآ  هدنـشک  هب  تبـسن  تسه  یتبارق  ار  وت  هک  مرب  یم  نامگ  نانچ  تفگ : بهار  سپ 
: متفگ منک ، وا  يادف  ار  دوخ  ناج  هنیآره  مبای  رد  ار  وا  ماّیا  نم 

وت رگا  تفگ : مشاب ، وا  نـالتاق  زا  اـی  مشاـب  ادـخ  لوسر  دـنزرف  نـالتاقم  زا  هکنآ  زا  ادـخ  هب  ار  دوخ  سفن  مهد  یم  هاـنپ  بهار  يا 
باذع زا  رتدب  وا  لتاق  باذع  و  دوب ، دهاوخ  مّنهج  لها  باذع  فصن  وا  لتاق  رب  و  دراد ، یتبارق  وت  اب  هک  دوب  دهاوخ  یسک  یتسین ،

.دوب دهاوخ  ناماه  نوعرف و 

رید ارچ  لماک  يا  تفگ : مدش  قحلم  دعس  نبا  رکـشل  هب  نوچ  دادن ، بآ  ارم  دش و  تدابع  لوغـشم  تسب و  نم  يور  رب  ار  رد  سپ 
هب متفر  يزور  زین  نم  یئوگ و  یم  تسار  تفگ : متفگ ، وا  هب  دوب  هتفگ  بهار  هچنآ  مدرک و  لقن  وا  هب  ار  دوخ  لاوحا  نم  يدـمآ ؟
نآ هدنـشک  نم  رـسپ  رمع  هک  مسرت  یم  نم  و  دوب ، میهاوخ  ترـضح  نآ  هدنـشک  نم  رـسپ  اـی  نم  هک  داد  ربخ  ارم  بهار و  نیا  دزن 

یناف يایند  يارب  ار  مّنهج  لها  باذع  فصن  هک  رمع  يا  نک  رذح  سپ  درک ، یم  رود  دوخ  زا  ار  وت  ببـس  نیا  هب  دـشاب ، ترـضح 
وا دیسر ، دایز  نبا  هب  لماک  نانخس  نوچ  .درکن  رثا  وا  رد  نانخس  نیا  و  دش ، بلاغ  تخبدب  نآ  رب  تواقش  سپ  .يدرگن  بجوتـسم 

«. 1  » دش لصاو  یهلا  تمحر  هب  دنام و  هدنز  زور  کی  و  دیرب ، ار  شنابز  دیبلط و  ار 

دایز ردام  هّیمـس  و  دوب ، انز  دلو  دایز  وا  ردپ  و  دوب ، انز  دـلو  دایز  نب  هَّللا  دـیبع  هک  تسا  روکذـم  نآ  ریغ  باسنا و  هربتعم  بتک  رد 
، دوب هدرک  انز  دایز  ردام  اب  زین  نایفس  وبا  نوچ  .دیـسر  مه  هب  وا  زا  دایز  فیقث و  هلیبق  زا  یمالغ  درک  انز  وا  اب  و  انز ، هب  دوب  روهـشم 

.دناوخ دوخ  ردارب  ار  وا  هیواعم 
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لدـجب مالغ  زا  هیواعم  نب  دـیزی  و  دوبن ، مولعم  شردـپ  هکنآ  يارب  هیبأ » نبا  دایز   » تفگ یم  ار  داـیز  هشیاـع  هک : دـنا  هدرک  تیاور 
تسا روهشم  و  دنا ، هدیـسر  مه  هب  انز  زا  هک  دندوب  روهـشم  ود  ره  دعـس  شردپ  رمع و  و  دوب ، انز  دنزرف  دوب و  هدیـسر  مه  هب  یبلک 

.دیسر مه  هب  وا  درک و  انز  دعس  ردام  اب  هرذع  ینب  زا  يدرم 

.دیسرپ دیاب  یم  هرذع  ینب  زا  تفگ : هیواعم  وت ، زا  تفالخ  هب  مّقحا  نم  تفگ : یم  هیواعم  اب  دعس  يزور 

ناشیا لتق  هدارا  و  ار ، ناشیا  ّتیرذ  ار و  ناشیا  ءایـصوا  ناربمغیپ و  دنـشک  یمن  هک  تسا  هدش  دراو  راهطا  هّمئا  زا  رایـسب  ثیداحا  و 
.نیّدلا موی  یلا  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  هنعلف  انز ، نادنزرف  رگم  دنیامن  یمن 

هتسشن مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدخ  رد  يزور  تفگ : بهو  نب  هیواعم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  یـسوط  خیش 
مالّـسلا و کیلع  و  دومرف : ترـضح  درک ، مالـس  دمآ و  رد  ترـضح  سلجم  هب  يریپ  زا  دوب  هدش  ینحنم  هک  يریپ  درم  هاگان  مدوب ،

ترـضح تسیرگ ، دیـسوب و  ار  ترـضح  نآ  كرابم  تسد  دـمآ و  کیدزن  ریپ  درم  نآ  سپ  ایب ، نم  کیدزن  خیـش  يا  هَّللا ، همحر 
نایعیش دینک و  جورخ  امش  هک  مدنموزرآ  هک  تسا  لاس  دص  نم  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : خیـش ؟ يا  تسیچ  وت  هیرگ  ببـس  دومرف :

و دش ، دهاوخ  زور  نیا  رد  ای  دش ، دهاوخ  هام  نیا  رد  دش ، دـهاوخ  لاس  نیا  رد  هک  میوگ  یم  و  دـیهد ، تاجن  نافلاخم  تسد  زا  ار 
.میرگن هنوگچ  سپ  امش ، رد  ار  تلاح  نآ  منیب  یمن 

و دوب ، یهاوخ  ام  اب  مینک  جورخ  ام  دتفا و  ریخأت  هب  وت  لجا  رگا  خیـش  يا  دومرف : دش و  نایرگ  ریپ  درم  نآ  نخـس  هب  ترـضح  سپ 
وت زا  ار  نیا  هکنآ  زا  دـعب  تفگ : درم  نآ  دوب ، یهاوخ  ادـخ  لوـسر  تیب  لـها  اـب  تماـیق  زور  رد  ینک  تقراـفم  اـیند  زا  رتـشیپ  رگا 
هک مراذگ  یم  گرزب  زیچ  ود  امش  نایم  رد  تفگ : ادخ  لوسر  دومرف : ترـضح  درک ، مهاوخن  اورپ  دوش  توف  نم  زا  هچ  ره  مدینش 

سپ .دوب  یهاوخ  ام  اب  یئایب  تمایق  زور  رد  نوچ  نم ، تیب  لها  نم  ترتع  ادخ و  باتک  دیدرگن : هارمگ  دیـشاب  اهنآ  هب  کّسمتم  ات 
ّدج ربق  هب  یکیدزن  ایآ  هک : دومرف  موش ، وت  يادف  ما  هفوک  فارطا  زا  تفگ : یشاب ، هفوک  لها  هک  مرادن  نامگ  ار  وت  درم  يا  تفگ :

نم
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! خیش يا  دومرف : ترضح  مور ، یم  رایسب  مور و  یم  تفگ : وا ، ترایز  هب  وت  نتفر  تسا  هنوگچ  دومرف : یلب ، تفگ : مولظم ؟ نیسح 
لثم دیـسر  دـهاوخن  تسا و  هدیـسرن  همطاـف  نادـنزرف  هب  یتبیـصم  و  دومن ، دـهاوخ  نوخ  نیا  بلط  یلاـعت  قح  هک  تسا  ینوخ  نیا 

ربص ادـخ  يارب  دـندرک و  داهج  ادـخ  نید  يارب  هک  دوخ  تیب  لـها  زا  رفن  هدـفه  اـب  دـش  دیهـش  وا  هک  یتسرد  هب  نیـسح ، تبیـصم 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  دوش ، اپرب  تمایق  نوچ  .نیرباص  ياهازج  نیرتهب  هب  ار  اهنآ  داد  ربخ  ادخ  سپ  دندومن ،

هتشاذگ وا  كرابم  رس  رب  ار  دوخ  تسد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  و  دشاب ، وا  اب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیایب و 
: دیوگ سپ  دزیر ، نآ  زا  نوخ  دشاب و 

عزج رگم  تسا  هورکم  يا  هیرگ  عزج و  ره  دومرف : ترضح  سپ  ارم ؟ رسپ  دنتشک  ببـس  هچ  هب  هک  نم  تّما  زا  نک  لاؤس  ادنوادخ 
«. 1  » مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  بانج  رب  نتسیرگ  و 

قارع هب  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ترضح  ندش  لخاد  زا  شیپ  دش  دراو  نایعیش  رب  هک  یمتس  روج و  نایب  رد  مهدزای  لصف 

بحاص مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  باحـصا  ناـگرزب  زا  هک  راّـمت  مثیم  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  یـشک  خـیش 
اب دنداتسیا و  دیـسر ، وا  هب  تسالبرک  يادهـش  زا  هک  رهاظم  نب  بیبح  هاگان  تشذگ ، یم  دسا  ینب  سلجم  رب  دوب  بانج  نآ  رارـسا 

دشاب هتشاد  یهبرف  مکش  و  دشاب ، هتشادن  وم  وا  رس  شیپ  هک  يریپ  درم  منیب  یم  ایوگ  تفگ : بیبح  دنتفگ : رایـسب  نانخـس  رگیدکی 
مثیم وا  ضرغ   ) دنردب ار  شمکـش  راد  رب  و  دنـشک ، راد  رب  تلاسر  تیب  لها  ّتبحم  يارب  دـنریگب و  ار  وا  دـشورف ، امرخ  هزبرخ و  و 

هب ار  وا  و  دیآ ، نوریب  ربمغیپ  دنزرف  ترصن  يارب  و  دشاب ، هتـشاد  وسیگ  ود  هک  ور  خرـس  مسانـش  یم  ار  يدرم  نم  تفگ : مثیم  دوب )
(. دوب بیبح  وا  ضرغ   ) دننادرگب هفوک  رود  رد  ار  شرس  دنناسر و  لتق 

.میدوب هدیدن  يرتوگغورد  ناشیا  زا  ام  دـنتفگ : دندینـش ، ار  ناشیا  نانخـس  نوچ  سلجم  لها  دـندش ، ادـج  مه  زا  دـنتفگ و  ار  نیا 
راوگرزب ود  نآ  بلط  هب  دوب ، مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رارسا  نامرحم  زا  هک  يرجه  دیـشر  هک  دندوب  هتـساخنرب  سلجم  لها  زونه 

، دنتفگ رگیدکی  اب  نانخـس  نینچ  دنتفر و  هدومن ، فّقوت  اجنیا  رد  یتعاس  هک : دنتفگ  دیـسرپ ، ار  اهنآ  لاوحا  سلجم  لها  زا  دـمآ و 
: هک دیوگب  دوب  هدرک  شومارف  ار  نیا  ار ، مثیم  دنک  تمحر  ادخ  تفگ : دیشر 

.داد دنهاوخ  هدایز  نارگید  زا  مهرد  دص  ار  وا  هزیاج  دروآ ، دهاوخ  ار  وا  رس  هک  سک  نآ 

.تسا رتوگغورد  اهنآ  زا  نیا  دنتفگ : تعامج  نآ  تفر ، دیشر  نوچ 
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ماما بانج  اب  رهاظم  نب  بیبح  و  دـندوب ، هدیـشک  راد  رب  ثیرح  نب  ورمع  هناـخ  رد  رب  ار  مثیم  هک  دـندید  یتقو  كدـنا  زا  دـعب  سپ 
مولظم نآ  يرای  هک  دوب  رفن  ود  داتفه و  نآ  هلمج  زا  بیبح  و  دندینادرگ ، هفوک  رود  رد  ار  شرس  دش و  دیهـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
نارفاک نآ  و  دندومن ، رپس  ریت  هزین و  ریـشمش و  رازه  نیدـنچ  لباقم  رد  ار  دوخ  هنیـس  دـنتفر و  نهآ  ياههوک  لباقم  رد  و  دـندومن ،

ماما نآ  دنک و  یم  تکرح  ام  هدید  ات  دـنتفگ : یم  هدومن  ابا  ناشیا  و  دـندرک ، یم  رایـسب  ياهلام  هدـعو  دـنداد و  یم  ناما  ار  ناشیا 
ترـضح نآ  رود  همه  دـندومن و  وا  يادـف  ار  دوخ  ياهناج  همه  هکنآ  ات  دوب ، دـهاوخن  يرذـع  ادـخ  دزن  ار  اـم  دوش ، دیهـش  مولظم 

.دنداتفا هتشک 

بیبح دنتفرگ ، نایم  رد  ار  لیلق  تعامج  نیا  ناقفانم  نارفاک و  نآ  زا  رازه  نیدنچ  دـش و  اپرب  ارحـص  نآ  رد  گنج  هک  یتقو  رد  و 
تعاس نیا  ردارب  يا  تفگ : ریرب  دیدنخ ، یم  درک و  یم  حازم  دنتفگ ، یم  ءاّرق  دّیـس  ار  وا  هک  ینادمه  ریـضخ  نب  ریرب  اب  رهاظم  نب 

دننک و هلمح  ام  رب  دوخ  ياهریشمش  هب  نارفاک  هکنیا  دشاب ، یم  رتهب  زور  نیا  زا  يداش  يارب  زور  مادک  تفگ : بیبح  تسین ، هدنخ 
«. 1  » دیسر میهاوخ  تشهب  يدبا  میعن  هب  دیشک و  میهاوخ  رب  رد  ار  نایروح  میوش ، هتشک 

و دمآ ، یناتسامرخ  هب  دوخ  باحصا  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  یـشک  خیش 
يرجه دیـشر  سپ  دومرف ، لوانت  دوخ  باحـصا  اب  دـندروآ و  ریز  هب  یئامرخ  تخرد  نآ  زا  دومرف  تسـشن  یئامرخ  تخرد  ریز  رد 

: تفگ

سپ دیـشک ، دـنهاوخ  راد  رب  تخرد  نیا  بوچ  رب  ار  وت  دیـشر  ای  دومرف : ترـضح  بطر ، نیا  دوب  یبطر  وکین  هچ  نینمؤملا  ریما  اـی 
ار نآ  هک  دید  دـمآ  تخرد  نآ  دزن  هب  يزور  .داد  یم  بآ  ار  تخرد  نآ  دـمآ و  یم  تخرد  نآ  دزن  هب  هتـسویپ  دیـشر  نآ  زا  دـعب 

هّـصح ود  هب  ار  تخرد  هک  دید  هار  رد  دیبلط ، ار  وا  داتـسرف و  دایز  نبا  زور  دنچ  زا  دـعب  دـش ، کیدزن  نم  لجا  تفگ : دـنا ، هدـیرب 
دیشر نک ، لقن  يزیچ  دوخ  ماما  ياهغورد  زا  تفگ : دیبلط و  ار  وا  دایز  نبا  رگید  راب  .دنا  هدیرب  نم  يارب  ار  نیا  تفگ : دنا ، هدومن 

وگغورد نم  ماما  و  متسین ، وگغورد  نم  تفگ :
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و دیربب ، ار  وا  ياهاپ  اهتسد و  ار و  وا  دیربب  تفگ : نیعل  نآ  دیرب ، یهاوخ  ارم  نابز  اهاپ و  اهتسد و  هک  تسا  هداد  ربخ  ارم  و  تسین ،
هک دیـسر  نیعل  نآ  هب  ربخ  دندرب ، هناخ  هب  ار  وا  دـندیرب و  ار  وا  ياپ  تسد و  نوچ  .دوش  رهاظ  وا  ماما  غورد  ات  دـیراذگب  ار  وا  نابز 

«. 1  » دندیرب زین  ار  شنابز  هک  دومن  رما  دنک ، یم  لقن  مدرم  يارب  زا  هبیرغ  روما  وا 

: متفگ ار و  يرجه  دیشر  رتخد  هَّللا  هما  مدرک  تاقالم  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  یلجع  ناّسح  وبا  زا  ربتعم  دنس  هب  یـسوط  خیش 
نینمؤملا ریما  ترـضح  دوخ  بیبح  زا  مدینـش  تفگ : یم  هک  مدینـش  تفگ : يا ، هدینـش  دوخ  راوگرزب  ردـپ  زا  هچنآ  زا  ارم  هد  ربـخ 

اهاپ تسد و  و  هّیما ، ونب  يانّزلا  دلو  دنک  بلط  ار  وت  هک  یتقو  رد  وت  ربص  دوب  دهاوخ  هنوگچ  دیـشر  يا  تفگ : یم  هک  مالّـسلا  هیلع 
.ترخآ ایند و  رد  دوب  یهاوخ  نم  اب  وت  یلب و  دومرف : دوب ؟ دهاوخ  تشهب  ایآ  شرخآ  نینمؤملا  ریما  ای  متفگ : دربب ؟ ار  وت  نابز  و 

، نینمؤملا ریما  زا  يوجب  يرازیب  تفگ : دیبلط و  ار  مردپ  نیعل ، دایز  نب  هَّللا  دیبع  هک  مدید  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دیـشر  رتخد  سپ 
ریما ملیلخ  ارم  تسا  هداد  ربخ  تفگ : دـش ؟ یهاوخ  هتـشک  هک  تسا  هداد  ربخ  ار  وت  هنوگچ  وت  ماما  تفگ : داـیز  نبا  درکن ، لوبق  وا 

.دیرب یهاوخ  ارم  نابز  سپ  دیرب ، یهاوخ  ارم  ياهاپ  اهتـسد و  سپ  میوجب ، يرازیب  وا  زا  هک  دومن  یهاوخ  فیلکت  ارم  هک  نینمؤملا 
اهتـسد و سپ  دیراذگب ، ار  وا  نابز  دیربب و  ار  وا  ياهاپ  اهتـسد و  منک ، یم  وگغورد  ار  وت  ماما  هک  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : نیعل  نآ 

يا تفگ : درذگ ؟ یم  وت  رب  هنوگچ  ملا  درد و  نیا  ردپ ! يا  متفگ : متفر و  وا  دزن  هب  نم  دـندروآ ، ام  هناخ  هب  دـندیرب و  ار  وا  ياهاپ 
نایانشآ ناگیاسمه و  سپ  .دسرب  وا  هب  يراشف  دشاب و  مدرم  ماحدزا  نایم  رد  یسک  هکنآ  ردق  هب  رگم  دیامن  یمن  نم  رب  یملا  رتخد 

یتاود و دیراذگب و  ار  هیرگ  تفگ : مردپ  .دنتسیرگ  یم  دندرک و  یم  وا  تبیصم  يارب  هودنا  درد و  راهظا  و  دندمآ ، وا  ندید  هب  وا 
سپ دـش ، دـهاوخ  عقاو  نیا  زا  دـعب  هک  تسا  هداد  ربخ  ارم  نینمؤملا  ریما  نم  يالوم  هچنآ  هب  ار  امـش  مهد  ربخ  ات  دـیروایب  يذـغاک 

یم مدرم  هب  ار  هدـنیآ  ياهربخ  دیـشر  هک  انّزلا  دـلو  نآ  يارب  دـندرب  ربخ  نوچ  .دنتـشون  یم  ناشیا  تفگ و  یم  ار  هدـنیآ  ياـهربخ 
يالوم تفگ : دنک ، اپرب  هنتف  هک  تسا  کیدزن  دیوگ و 
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لـصاو یلاعت  قح  تمحر  هب  بش  نآ  رد  و  دندیرب ، ار  رارـسا  نزخم  نآ  نابز  سپ  .دیربب  ار  وا  نابز  دیورب و  دـیوگ ، یمن  غورد  وا 
.دش

یم مدرم  هب  هک  دوب  رایسب  و  دوب ، هدرک  میلعت  وا  هب  ایالب  ایانم و  ملع  دیمان ، یم  التبم  دیشر  ار  وا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
«. 1  » دش یم  عقاو  تفگ  یم  هچنآ  دش ، یهاوخ  هتشک  نینچ  وت  دوب و  یهاوخ  نینچ  وت  تفگ : یم  دیسر و 

دایز نبا  دندروآ ، وا  دزن  هب  ار  يرجه  دیشر  هک  مدوب  دایز  نبا  دزن  نم  يزور  تفگ : یثراح  دایز  هک  تسا  هدرک  تیاور  دیفم  خیش 
ياـهاپ اهتـسد و  هک  تسا  هداد  ربخ  تفگ : دیـشر  تشک ؟ مهاوخ  ار  وت  نم  هک  تسا  هداد  ربخ  هنوگچ  ار  وت  یلع  هک : دیـسرپ  وا  زا 

.منک یم  اهر  ار  وت  منادرگ و  یم  غورد  ار  وا  نخـس  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دایز  نبا  دیـشک ، یهاوخ  راد  رب  دیرب و  یهاوخ  ارم 
ربخ وا  يالوم  هچنآ  زا  تسین  رتدب  یتسایـس  چیه  تفگ : دـش  نامیـشپ  هدازمارح  دـیآ ، نوریب  دایز  نبا  سلجم  زا  هک  تساوخ  نوچ 
نم يالوم  هک  تسا  هدنام  رگید  ربخ  نیا  ریغ  تاهیه  تفگ : دیـشر  دیـشک ، راد  رب  ار  وا  دندیرب و  ار  وا  ياهاپ  اهتـسد و  تسا ، هداد 

: تفگ دیشر  دیربب ، ار  شنابز  تفگ : دایز  نبا  درک ، یهاوخ  نم  اب  هک  تسا  هداد  ربخ 

.تسا رهشا  هقباس  تایاور  و  «. 2  » دوب هداد  ربخ  نم  يالوم  هچنآ  دش  مامت  لاحلا 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دوب ، دسا  ینب  زا  ینز  مالغ  راّمت  مثیم  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  دیفم و  خیـش  یـشک و  خیش 
؟ يراد مان  هچ  هک : دیسرپ  وا  زا  سپ  درک ، دازآ  دیرخ و  ار  وا 

، هدرک مان  مثیم  ار  وت  مجع  رد  وت  ردپ  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ارم  تسا  هداد  ربخ  دومرف : ترضح  ملاس ، تفگ :
ار ملاس  دومرف : ترضح  تسا ، هدرک  مان  نینچ  ارم  مردپ  هک  دنگوس  ادخ  هب  نینمؤملا ، ریما  لوسر و  ادخ و  دنا  هتفگ  تسار  تفگ :
ار دوخ  تینک  و  درک ، مثیم  ار  دوخ  مان  شاب ؛ هتشاد  تسا  هداد  ربخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  مان  نیمه  راذگب و 

.ملاس وبا 

وت رب  يا  هبرح  دیـشک و  دنهاوخ  راد  رب  تفرگ و  دنهاوخ  نم  زا  دـعب  ار  وت  تفگ : وا  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يزور 
نآ رظتنم  سپ  دـش ، دـهاوخ  نیگنر  نآ  زا  وت  شیر  و  دـش ، دـهاوخ  ناور  وـت  ناـهد  ینیب و  زا  نوـخ  مّیـس  زور  رد  و  دز ، دـنهاوخ 

رد رب  ار  وت  و  شاب ، باضخ 
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اهنآ هلبزم  هب  وت  و  دوب ، دـهاوخ  رت  هاـتوک  اـهنآ  همه  زا  وت  بوچ  و  دیـشک ، دـنهاوخ  راد  هب  رگید  رفن  هن  اـب  ثیرحلا  نب  ورمع  هناـخ 
نم هب  ار  تخرد  نآ  سپ  تخیوآ ، دـنهاوخ  نآ  بوچ  رب  ار  وت  هک  یتـخرد  نآ  میاـمنب  وت  هب  هک  اـیب  نم  اـب  دوب ، یهاوـخ  رتـکیدزن 

.داد ناشن 

يا دوـمرف : یم  دیـسر و  یم  تخرد  نآ  هب  ترـضح  متفر ، یم  هفوـک  نوریب  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  هک  هاـگره  رگید : تیاور  هب 
.دوب دهاوخ  یتبحاصم  تخرد  نیا  وت و  نایم  مثیم !

فیلکت دبلط و  ار  وت  هّیما  ینب  يانّزلا  دلو  هک  یتقو  رد  وت  لاح  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  مثیم  يا  تفگ : وا  هب  ترـضح  رگید : تیاور  هب 
ار وت  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : ترـضح  دـش ، مهاوخن  رازیب  وت  زا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : مثیم  يوش ؟ رازیب  نم  زا  هک  دـنک 
: دومرف ترـضح  تسا ، لهـس  تسا و  مک  ادخ  هار  رد  اهنیا  درک و  مهاوخ  ربص  تفگ : مثیم  دیـشک ، دهاوخ  راد  رب  تشک و  دهاوخ 

.نم هجرد  رد  دوب و  یهاوخ  نم  اب  ترخآ  رد  وت  مثیم  يا 

تکرب ادخ  تفگ : یم  درک و  یم  زامن  دمآ و  یم  تخرد  نآ  دزن  هب  هتـسویپ  مثیم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  دـعب  سپ 
یم ثیرحلا  نب  ورمع  هب  هاـگره  و  ینک ، یم  اـمن  وشن و  نم  يارب  زا  وت  ما و  هدـش  قـلخ  وـت  يارب  زا  نم  هک  تخرد  يا  ار  وـت  دـهد 

رد يا  هناخ  دـهاوخ  یم  هک  درک  یم  ناـمگ  ورمع  .نکب  نم  یگیاـسمه  تیاـعر  موش ، وت  هیاـسمه  نم  هک  یتقو  تفگ : یم  دیـسر 
وا دارم  هک  تسناد  یمن  و  ار ؟ مکح  نبا  هناخ  ای  دیرخ  یهاوخ  ار  دوعسم  نبا  هناخ  دشاب ، كرابم  تفگ : یم  دریگب ، وا  هناخ  يولهپ 
درک جح  هدارا  مثیم  تفر ، البرک  هب  هّکم  زا  دش و  هّکم  هّجوتم  هنیدم  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  یلاس  رد  سپ  .تسیچ 

، ینادب ارم  راتفگ  تقیقح  دوش و  رهاظ  نآ  رثا  هک  یتقو  ات  نک  طبض  ار  نآ  مهد  یم  يربخ  ار  وت  تفگ : دوخ  ناتسود  زا  یکی  هب  و 
داتسرف دهاوخ  نم  بلط  هب  ار  رفن  دص  دایز ) نب  هَّللا  دیبع  ینعی   ) انزلا دلو  نیا  مدرگ ، یم  رب  نوچ  .مور  یم  جح  هب  لاس  نیا  رد  نم 

هک دنگوس  ادخ  هب  تسا ؟ هدیبسچ  شندـب  رب  شتـسوپ  هک  هتخوس  نیا  تسیک  دـیوگ : دـنیبب  ارم  نوچ  درب ، دـنهاوخ  وا  دزن  هب  ارم  و 
هیلع نسح  ماما  زا  ار  وت  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنکن ، تمحر  ار  وت  ادخ  تفگ : مهاوخ  وا  هب  نم  .دیرب  مهاوخ  ار  وت  ياهاپ  اهتـسد و  نم 

وا هب  هنایزات  ردپ ! يا  تفگ : ترضح  نآ  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  و  دز ، وت  رـس  رب  هنایزات  هک  يزور  رد  هتخانـش  یم  رتهب  مالّـسلا 
هک دنگوس  ادخ  هب  دومرف : تسام ؟ تسود  وا  ینز و  یم 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 603 

http://www.ghaemiyeh.com


586 ص :

دهاوخ نم  ناهد  رب  ماجل  دیـشک و  دهاوخ  راد  رب  ارم  نوعلم  نآ  سپ  تسام ، نانمـشد  تسود  وا  مسانـش و  یم  وت  زا  رتهب  ار  وا  نم 
.دش دهاوخ  يراج  ما  هنیس  شیر و  رب  و  دش ، دهاوخ  ناور  نم  ینیب  ياهخاروس  زا  نوخ  مّوس  زور  و  تسب ،

وت تفگ : هملـس  ّما  تفر ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  هجوز  هملـس  ّما  دزن  هب  تـفر و  جـح  هـب  لاـس  نآ  رد  سپ 
وت مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  هک  مدینـش  یبش  رد  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هملـس  ّما  مثیم ، تفگ : یتسیک ؟

، دیسرپ ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  لاوحا  مثیم  سپ  درک ، یم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  ار  وت  شرافس  درک و  یم  دای  ار 
يدوز نیا  رد  هک  وگب  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالس  دیایب ، ترضح  نآ  نوچ  تفگ : تسا ، هتفر  دوخ  ياهغاب  زا  یکی  هب  تفگ : هملس  ّما 

: تفگ ار  دوخ  كزینک  دیبلط و  یـشوخ  يوب  هملـس  ّما  سپ  .هَّللا  ءاش  نا  دومن  میهاوخ  تاقالم  ار  رگیدـکی  یلاعت  قح  دزن  وت  نم و 
نیا رد  و  يدرک ، وـب  شوـخ  ارم  شیر  وـت  تفگ : مثیم  دـیلام ، نغور  درک و  وـب  شوـخ  ار  وا  شیر  نوـچ  نک ، وبـشوخ  ار  وا  شیر 
یم دای  رایسب  ار  وت  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تفگ : هملـس  ّما  سپ  دش ، دهاوخ  باضخ  نوخ  هب  تیب  لها  امـش  ّتبحم  هار  رد  يدوز 
نآ هب  دـیاب  یم  هک  تسا  هدـش  رّدـقم  يرما  وا  نم و  يارب  و  مراد ، لـیجعت  نم  و  مـیوا ، داـی  رد  هتـسویپ  زین  نـم  تـفگ : مـثیم  درک ،

.میسرب

هک نآرق  ریـسفت  زا  یهاوخ  هچنآ  نک  لاؤس  ساّبع  رـسپ  يا  تفگ : تسا ، هتـسشن  هک  دید  ار  ساّبع  نب  هَّللا  دیبع  دـمآ ، نوریب  نوچ 
یم دیـسرپ و  یم  وا  زا  دیبلط و  يذـغاک  یتاود و  هَّللا  دـبع  ما ، هدینـش  وا  زا  ار  شلیوأت  ما و  هدـناوخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن 

: تفگ مثیم  هکنآ  ات  تشون ،

دینش ار  نیا  ساّبع  نبا  نوچ  دنشاب !؟ هدیـشک  راد  هب  سک  هن  اب  هک  ارم  ینیبب  هک  یتقو  رد  ساّبع  رـسپ  يا  وت  لاح  دوب  دهاوخ  نوچ 
: تفگ مثیم  ینک ، یم  تناهک  وت  تفگ : دیرد و  ار  ذغاک 

.ردب ار  ذغاک  دیاین  لمع  هب  متفگ  هچنآ  رگا  ردم ، ار  ذغاک 

ارم هّیما  ینب  هدازمارح  هک  دشاب  دوز  تفگ : یم  هفوک  فّرعم  اب  دور  ّجح  هب  هکنآ  زا  لبق  و  دش ، هفوک  هّجوتم  دش  غراف  جح  زا  نوچ 
.دنشک راد  رب  ارم  ثیرح  نب  ورمع  هناخ  رد  رب  هکنآ  ات  يربب ، وا  دزن  هب  ارم  رخآ  و  یبلطب ، یتلهم  وا  زا  و  دنک ، بلط  وت  زا 

وا تفگ : دیسرپ ، وا  زا  ار  مثیم  لاوحا  دیبلط و  ار  فّرعم  دمآ و  هفوک  هب  هَّللا  دیبع  نوچ  سپ 
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هّیسداق هب  تفر  مثیم  لابقتـسا  هب  دیبلط و  یتلهم  وا  سپ  مشک ، یم  ار  وت  يرواین  ار  وا  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : تسا ، هتفر  جح  هب 
مدرم نیرتبّرقم  نیا  دنتفگ : نارـضاح  دش ، دجـسم  لخاد  نوچ  .درب  نوعلم  نآ  دزن  هب  تفرگ و  ار  وا  دـمآ ، مثیم  ات  دـنام  اجنآ  رد  و 

: تفگ مالّسلا ، هیلع  یلع  دزن  دوب 

: دیسرپ وا  زا  هَّللا  دیبع  یلب ، دنتفگ : درک ؟ یم  رابتعا  رادقم  نیا  ار  یمجع  نیا  امش  رب  ياو 

شور نیا  هک  يراد  تأرج  نیا  وت  تفگ : یئاـهنآ ، زا  یکی  وـت  تسا و  ناراکمتـس  نیمک  رد  تفگ : تساـجک ؟ رد  وـت  راـگدرورپ 
: تفگ بارت ، وبا  زا  يوجب  يرازیب  نونکا  نم ، اب  یئوگب  نخس 

وت دنگوس  ادخ  هب  تفگ : درک ، یهاوخ  هچ  منکن  رگا  تفگ : بلاط ، یبأ  نب  یلع  زا  وش  رازیب  تفگ : مسانـش ، یمن  ار  بارت  وبا  نم 
هن اب  دیشک  یهاوخ  راد  رب  و  دیناسر ، یهاوخ  لتق  هب  ارم  وت  هک  تسا  هداد  ربخ  ارم  نم  يالوم  تفگ : مثیم  دیناسر ، مهاوخ  لتق  هب  ار 
وا تفگ : مثیم  دوش ، رهاـظ  وا  غورد  اـت  منک  یم  وـت  يـالوم  تفلاـخم  نم  تفگ : داـیز  نبا  ثیرح ، نب  ورمع  هناـخ  رد  رب  رگید  رفن 

سپ هدینـش ، نایملاع  دـنوادخ  زا  لـیئربج  و  لـیئربج ، زا  ربمغیپ  و  تسا ، هدینـش  ربمغیپ  زا  تسا  هدومرف  هچنآ  و  تسا ، هتفگن  غورد 
ار یـسک  لّوا  و  دیـشک ، یهاوخ  راد  هب  اجک  رد  یـشک و  یم  ارم  وحن  هچ  هب  هک  مناد  یم  و  درک ، یناوت  یم  ناشیا  تفلاخم  هنوگچ 

نادـنز رد  و  دـندرب ، نادـنز  هب  ود  ره  ار  راتخم  مثیم و  درک  رما  سپ  .دوب  مهاوخ  نم  تسب  دـنهاوخ  ماجل  وا  ناهد  رب  مالـسا  رد  هک 
درم نیمه  دومن و  یهاوخ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوخ  بلط  درک و  یهاوخ  جورخ  يوش و  اهر  سبح  زا  وت  تفگ : راتخم  هب  مثیم 

ار وا  و  نک ، اهر  ار  راتخم  هک : دروآ  يا  همان  دیـسر و  دیزی  بناج  زا  یکیپ  دشکب ، هک  درب  نوریب  ار  راتخم  نوچ  .تشک  یهاوخ  ار 
مثیم دارم  هک  تسناد  ورمع  تقو  نآ  رد  و  ثیرح ، نب  ورمع  هناخ  رد  رب  دنشک  راد  رب  ار  وا  درک  رما  دیبلط و  ار  مثیم  سپ  درک ، اهر 

هب درک  عورش  وا  سپ  دنازوسب ، وا  يارب  یـشوخ  يوب  دنک و  بوراج  ار  وا  راد  ریز  هک  درک  رما  ار  دوخ  هیراج  سپ  تسا ، هدوب  هچ 
.هّیما ینب  ضارقنا  لتق و  زا  دش  دهاوخ  عقاو  هچنآ  و  هّیما ، ینب  نعل  رد  تیب و  لها  لئاضف  رد  ثیداحا  لقن 

زور نوچ  تفگ : دناوتن  نخـس  هک  دندومن  ماجل  ار  وا  درک  رما  نوعلم  نآ  ار ، امـش  درک  اوسر  درم  نیا  هک : دنتفگ  دایز  نبا  هب  نوچ 
هک مناد  یم  هکنآ  اـب  منز  یم  وـت  هب  ار  هبرح  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : تشاد و  تسد  رد  يا  هـبرح  دـمآ و  ینوـعلم  دـش ، مّوـس 

يدوب هزور  اهزور  هتسویپ 
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ياهخاروس زا  نوخ  زور  رخآ  رد  و  دیـسر ، شنوردـنا  هب  هک  دز  وا  هاگیهت  رب  ار  هبرح  سپ  يدوب ، هداتـسیا  ادـخ  تدابع  هب  اهبـش  و 
«. 1  » درک زاورپ  نانج  ضایر  هب  شحور  غرم  و  دش ، يراج  شکرابم  هنیس  شیر و  رب  دش و  ناور  شغامد 

هیلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  تمدـخ  هب  مثیم  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  زا  یـشک  خیـش  ًاـضیا 
نم يالوم  يا  تفگ : دوب  هداد  وا  هب  مالّـسلا  هیلع  ریما  بانج  هک  یملع  نآ  هب  مثیم  سپ  دوب ، باوخ  رد  ترـضح  نآ  دـمآ ، مالّـسلا 

اهتـسد و تفرگ و  دنهاوخ  مثیم  يا  ار  وت  دومرف : دـش  رادـیب  ترـضح  درک ، دـنهاوخ  نیگنر  نوخ  زا  ار  وت  كرابم  شیر  هک  اغیرد 
دنهاوخ هراپ  راهچ  هب  ار  نآ  و  درک ، دـنهاوخ  عطق  تسا  هفوک  هسانک  رد  هک  یئاـمرخ  تخرد  و  دـیرب ، دـنهاوخ  ار  وت  ناـبز  اـهاپ و 

رب و  مثکا ، نب  دّـمحم  رگید  هراپ  رب  و  ار ، يدـع  نب  رجح  شا  هراپ  کی  رب  و  دیـشک ، دـنهاوخ  راد  رب  ار  وت  شا  هراپ  کی  رب  و  درک ،
؟ نینمؤملا ریما  ای  دش  دهاوخ  نیا  هّتبلا  متفگ : دیلخ  نم  رطاخ  رد  یکدنا  ربخ  نیا  تفگ : مثیم  ار ، دوعسم  نب  دلاخ  مراهچ  عبر 

: متفگ مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ارم  تسا  هداد  ربخ  نینچ  هبعک  راگدرورپ  ّقح  هب  يرآ  دومرف :

يارب تفرگ  دـهاوخ  ار  وت  دایز  رـسپ  هَّللا  دـیبع  راـکانز  زینک  دـنزرف  ياـنّزلا  دـلو  دومرف : تشک ؟ دـنهاوخ  ارم  ارچ  نینمؤملا  ریما  اـی 
.دیناسر دهاوخ  لتق  هب  شور  نیا  هب  و  نم ، ّتبحم 

ار نآ  نوعلم  نآ  دـش ، هراپ  دوب و  هدومرف  ترـضح  هک  یئامرخ  تخرد  نامه  هب  دـش  دـنب  شملع  دـش ، هفوک  لخاد  هَّللا  دـیبع  سپ 
، درک هّصح  راهچ  هب  دـیرخ و  ار  تخرد  نآ  دـمآ و  يراّجن  دـندیرب ، ار  تخرد  نآ  هک  درک  مکح  تسناد و  دـب  لاـف  هب  دوخ  يارب 

.يدش هدیرب  نم  يارب  زا  و  يدش ، هدیئور  نم  يارب  زا  تخرد  يا  تفگ : دنا ، هدیرب  ار  نآ  دـید  تشذـگ  تخرد  نآ  هب  مثیم  نوچ 
دیبوک دوب  هداد  ناشن  هک  هعطق  راهچ  نآ  زا  یکی  رب  و  تشون ، خیم  نآ  رب  ار  مثیم  مان  دروآ و  یخیم  تفگ  ار  دوخ  رـسپ  حلاص  سپ 

دوخ اب  ار  مثیم  دش ، یعازن  ناشیا  لماع  مثیم و  رازاب و  لها  نایم  زور  دنچ  زا  دعب  دیـشک ، دـنهاوخ  راد  رب  هعطق  نیا  رب  ارم  تفگ : و 
.دمآ شوخ  مثیم  نابز  تحاصف  ناسل و  تقالط  ار  نیعل  نآ  دنتفگ ، نخس  نوچ  .دندرب  دایز  نبا  دزن  هب  دنتشادرب و 
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دوـخ تسا ، راّـمت  مثیم  نیا  تفگ : نیعل  ورمع  تسیک ؟ تفگ : داـیز  نبا  یـسانش ؟ یم  ار  نیا  تفگ : ثیرح  نب  ورمع  لاـح  نآ  رد 
رد هنیک  مشخ و  شتآ  تخانـش ، ار  وا  نوچ  نوعلم  نآ  .تسا  بلاط  یبأ  نب  یلع  وا  يالوم  تسا ، باّذک  وا  يالوم  تسا و  باّذـک 
نم يـالوم  وگتـسار و  منم  دـیوگ ، یم  غورد  تفگ : مثیم  یئوـگ ؟ یم  هچ  تفگ : تسـشن و  تـسرد  دـش و  لعتـشم  شدـیلپ  هـنیس 

ار وا  ياهیدـب  یلع و  زا  يوجب  يرازیب  تفگ : دایز  نبا  دوب ، وا  نانمؤم  ّقح  هب  هاشداپ  هک  نینمؤملا  ریما  بلاط  یبأ  نب  یلع  وگتـسار 
.مرب یم  ار  وت  نابز  اهاپ و  اهتسد و  ینکن  رگا  و  نک ، دای  ار  وا  ياهیکین  نک و  رایتخا  ار  نامثع  تیالو  و  نک ، دای 

یمن هیرگ  وت  راتفگ  رادرک و  رب  تفگ : مثیم  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  هدرکن  تفگ : داـیز  نبا  دـش ، ناـیرگ  مثیم  نخـس  نیا  عامتـسا  زا 
: تفگ داد ، ربـخ  نم  هب  ار  هعقاو  نیمه  نم  يـالوم  هک  يزور  رد  دیـسر  مه  هب  نم  رطاـخ  رد  هک  یّکـش  زا  میرگ  یم  نکیل  و  منک ،

دوب هدومرف  هچنآ  تفگ ، نینچ  وا  متفگ و  نینچ  نم  دوب ، باوخ  رد  وا ، دزن  هب  متفر  يزور  تفگ : داد ؟ ربـخ  وت  هب  هنوـگچ  ار  هعقاو 
، دینـش ار  نیا  هدازمارح  نآ  نوچ  .راکانز  زینک  دنزرف  انّزلا  دـلو  رفاک  تفرگ  دـهاوخ  ار  وت  دومرف : ترـضح  هک  اجنآ  هب  ات  درک  لقن 
هک تشاذـگ  مهاوخ  ار  وت  ناـبز  و  دـیرب ، مهاوخ  ار  وت  ياـهاپ  اهتـسد و  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : بضغ و  مشخ و  زا  دـش  ولمم 

.دنشک راد  رب  ار  وا  هک  درک  رما  و  دندیرب ، ار  راوگرزب  نآ  ياهاپ  اهتـسد و  نیعل  نآ  درک  رما  سپ  .دوش  رهاظ  وت  يالوم  وت و  غورد 
سپ دونـشب ، نم  زا  دـیایب و  دونـشب  ار  بلاط  یبأ  نب  یلع  نونکم  ملع  هک  دـهاوخ  هک  ره  هک : درک  داـیرف  دـندرب ، نوریب  ار  وا  نوچ 

یم تیاور  راّرک  ردـیح  زا  رابخا  بیارغ  و  دومن ، یم  نایب  مدرم  يارب  رارـسا  مولع و  راد  يالاب  رب  وا  و  دـندش ، عمج  وا  رـس  رب  مدرم 
؟ تسیچ مدرم  عامتجا  ببـس  هک : دیـسرپ  دنا ، هدـش  عمج  یهوبنا  هورگ  هک  دـید  دیـسر و  نیعل  ثیرح  نب  ورمع  لاح  نآ  رد  درک ،

.دنک یم  لقن  مدرم  يارب  راّرک  ردیح  زا  ثیداحا  هک  تسا  راّمت  مثیم  دنتفگ :

نابز رگید  تعاس  کی  رگا  هک  دنک  عطق  ار  وا  نابز  هک  تسرفب  یـسک  يدوز  هب  تفگ : دایز و  نبا  يوسب  تشگرب  نوعلم  نآ  سپ 
ار وا  نابز  ورب  تفگ : دوب  هداتـسیا  شرـس  يالاب  رد  هک  یلواسی  هب  درک  رظن  دایز  نبا  دناروش ، یم  وت  رب  ار  هفوک  لها  دـشاب ، هتـشاد 

لواسی نوچ  .نک  عطق 
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عطق ار  وت  نابز  هک  تسا  هدرک  رما  ریما  هک  نک  نوریب  ار  دوخ  نابز  تفگ : نم ، زا  یهاوخ  یم  هچ  تفگ : مثیم  مثیم ، ای  تفگ : دمآ 
نوریب ار  دوخ  نابز  و  ریگب ، ارم  ناـبز  اـیب  دـنادرگ ، یم  وگغورد  ارم  يـالوم  ارم و  هک  تفگ  یمن  اـنز  دـلو  نآ  تفگ : مثیم  میاـمن ،

.درک عطق  نوعلم  نآ  دروآ و 

و دوب ، هتـشون  نآ  رب  ار  دوخ  مان  دوب و  هدـیبوک  نآ  رب  خـیم  هک  دـندوب  هدیـشک  راد  هب  یعبر  ناـمه  رب  ار  وا  دـندرک ، هظحـالم  نوچ 
«. 1  » زور هد  هب  دوش  قارع  دراو  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  دوب  نآ  زا  شیپ  وا  تداهش 

، دندوب وا  هشیپ  مه  هک  ناشورفامرخ  زا  رفن  تفه  دـش ، لصاو  راگدرورپ  تمحر  هب  راوگرزب  نآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا 
هب دندروآ  دندیدزد و  ار  مثیم  ناشیا  ات  دیناشوپ  ار  ناشیا  هدید  یلاعت  قح  و  دـندوب ، رادـیب  همه  نانابـساپ  هک  یتقو  رد  دـندمآ  یبش 

«. 2  » دنتفاین وا  زا  يرثا  دندرک  صّحفت  نانابساپ  دنچ  ره  و  دندنکفا ، نآ  يور  رب  بآ  دندرک و  نفد  يرهن  رانک 

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

یم افتکا  دـنا  هدومن  داریا  هعیـش  ياملع  مظاعا  هچنآ  هب  دـنا ، هدومن  داریا  فلتخم  ار  هلئاه  هعقاو  نیا  هّماـع  هّصاـخ و  بتک  رد  نوچ 
.دور یم  فالتخا  ّلحم  هب  هراشا  هدومن ، داریا  همه  زا  یلمجم  تسه ، یفالتخا  زین  ناشیا  ياهلقن  تایاور و  رد  نوچ  دیامن ،

یغب و لها  نیرتدـب  لاحترا  ماگنه  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا  خـیش 
دوخ کیدزن  دیبلط و  ار  دیزی  دوخ  دنمتواقش  دنزرف  دیسر ، میلا  باذع  میحج و  يارس  هب  نارینلا  هیلع  نایفس  یبا  نب  هیواعم  ناودع 

فّرـصت هطیح  رد  ار  دالب  عیمج  و  مدینادرگ ، داقنم  لیلذ و  ار  ناهج  ناشک  ندرگ  وت  يارب  نم  هک  نادب  دنزرف  يا  تفگ : دـیناشن و 
هک مناد  یم  و  مسرت ، یم  وت  رب  رفن  هس  زا  و  متخاـس ، اـّیهم  وت  يارب  ار  يرایرهـش  کـلم و  بابـسا  يراد و  ناـهج  و  مدروآ ، رد  وـت 

: دوخ یئاناوت  تردق و  هب  درک  دنهاوخ  وت  تفلاخم 

.یلع نب  نیسح  مّوس  و  ریبز ، رسپ  هَّللا  دبع  مّود  و  باّطخ ، نب  رمع  رسپ  هَّللا  دبع  لّوا 

تسد وا  رب  رگا  ریبز  رسپ  اّما  و  رادم ؛ رب  وا  زا  تسد  سپ  یئامن ، ارادم  وا  اب  رگا  دوش  یمن  ادج  وت  زا  وا  سپ  رمع ، رـسپ  هَّللا  دبع  اّما 
دننام و  دشاب ، هتـسشن  همعط  نیمک  رد  هک  ریـش  دننام  دوب ، دهاوخ  وت  نیمک  رد  هتـسویپ  وا  اریز  نک ، ادج  مه  زا  ار  وا  ياهدنب  یبایب 

هب ار  وا  تبارق  تبـسن و  یناد  یم  سپ  نیـسح  اّما  و  دنادرگ ؛ هابت  ار  وت  تلود  هک  تسا  لوغـشم  رکم  هشیدنا و  هب  زور  بش و  هابور 
وا نوخ  تشوگ و  زا  تسا و  ترضح  نآ  نت  هراپ  وا  و  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح 
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دنهاوـخ اـهنت  ار  وا  درک و  دـنهاوخن  وا  يراـی  و  درب ، دـنهاوخ  دوـخ  يوـسب  ار  وا  قارع  لـها  هّتبلا  هک  مناد  یم  نم  و  تسا ، هدرورپ 
وا ياـه  هدرک  هب  ار  وا  و  روآداـی ، هب  ربـمغیپ  اـب  ار  وا  تبارق  تلزنم و  و  سانـشب ، ار  وا  تـمرح  قـح  یباـی  رفظ  وا  رب  رگا  تشاذـگ ،

.ناسرم یبیسآ  یهورکم و  وا  هب  هک  راهنیز  نکم ، عطق  ما  هدرک  مکحم  تّدم  نیا  رد  وا  اب  نم  هک  یطباور  و  نکم ، هذخاؤم 

نآ تداهـش  زا  دعب  تسناد  یم  هک  اریز  دوب ، دـیلپ  دـیزی  یهاشداپ  کلم و  ظفح  اهتحیـصن  نیا  زا  نوعلم  نآ  ضرغ  دـیوگ : ّفلؤم 
هک تسا  مولعم  و  دیدرگ ، دنهاوخ  فرحنم  وا  زا  قفانم  نمؤم و  زا  قیالخ  عیمج  دنام و  دـهاوخن  میقتـسم  وا  رب  ایند  کلم  راوگرزب ،

نوچ دومرف : ترـضح  سپ  .دوب  رهاظ  نایملاع  رب  وا  قافن  رفک و  و  تشادـن ، ایبنا  دّیـس  تّوبن  ازج و  زور  ادـخ و  هب  داقتعا  رفاـک  نآ 
تیاور هب  و  ار - نایفس  وبا  رسپ  هبتع  دوخ  ّمع  تفرگ ، رارق  لطاب  تفالخ  دنسم  رب  وا  زا  دعب  دیلپ  دیزی  دش و  لصاو  مّنهج  هب  هیواعم 

دوب هیواعم  بناج  زا  هک  ار  مکح  نب  ناورم  و  داتـسرف ، هنیدم  هب  دینادرگ و  هنیدم  مکاح  ار - هبتع  رـسپ  دـیلو  نارگید  دـیفم و  خـیش 
.تخاس لوزعم 

ناورم دـنادرگ ، يراـج  ناورم  باـب  رد  ار  دـیزی  مکح  تساوخ  دـیدرگ ، نّکمتم  تراـما  دنـسم  رب  دـش و  هنیدـم  لـخاد  هبتع  نوچ 
تسا هتخاس  رومأم  ارم  دیزی  هک  داتسرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دزن  هب  یلوسر  سپ  تفاین ، تسد  وا  رب  هبتع  و  تخیرگ ،

هداوناخ میئام  هک  یناد  یم  وت  هبتع  يا  دومرف : یئاـمن ، لوبق  ار  دـیزی  تعیب  يوش و  رـضاح  هک  دـیاب  مریگب ، تعیب  وت  زا  وا  يارب  هک 
و هدرپس ، ام  ياـهلد  رد  ار  قح  یلاـعت  قح  نیقی ، هار  ياـه  هناـشن  نید و  مـالعا  میئاـم  و  تلاـسر ، تّوبن و  ندـعم  تمارک و  تّزع و 

يراج ام  نایب  زجعم  نابز  رب  ّتیدـحا  بانج  ملع  يایرد  زا  تمکح  ياه  همـشچ  هتـسویپ  و  هدـینادرگ ، اـیوگ  نآ  هب  ار  اـم  ياـهنابز 
نادنزرف رب  تسا  مارح  تفالخ  تفگ : یم  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  دوخ  ّدج  زا  مدینش  هک  قیقحت  هب  تسا ،

؟ تسا هتفگ  ناشیا  ّقح  رد  نخس  نیا  لوسر  هک  یهورگ  اب  منک  تعیب  هنوگچ  سپ  نایفس ، وبا 

نمحّرلا هَّللا  مسب  تشون : دـیزی  هب  نومـضم  نیا  هب  يا  هماـن  دـیبلط و  ار  دوـخ  بتاـک  دینـش ، ترـضح  زا  ار  باوـج  نیا  هبتع  نوـچ 
هاشداپ هک  دیزی  ادخ  هدنب  يوسب  تسا  يا  همان  نیا  میحّرلا ،
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تعیب هب  یضار  دناد و  یمن  تفالخ  راوازس  ار  وت  یلع  نب  نیسح  هک  یتسرد  هب  دعب  اّما  نایفس ، وبا  رسپ  هبتع  بناج  زا  تسا  نانمؤم 
.مالّسلا و  دروآ ، لمع  هب  وا  ّقح  رد  دیامن  یم  اضتقا  وت  يأر  هچنآ  سپ  دوش ، یمن  وت 

نم تعاطا  یک  هک  نک  نایب  سیونب و  ار  نآ  باوج  دسر ، یم  وت  هب  نم  همان  نوچ  تشون  باوج  رد  دیسر ، دیلپ  دیزی  هب  همان  نوچ 
«. 1  » یتسرفب نم  يارب  دوخ  همان  اب  ار  نیسح  رس  هک  دیاب  و  هدومن ، نم  تفلاخم  یک  هدرک و 

ضایر هب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  نوچ  هک : دنا  هدرک  تیاور  نارگید  بوشآ و  رهـش  نبا  سوواط و  نبا  دّیـس  دیفم و  خیش 
زا ار  هیواـعم  اـم  هک : دنتـشون  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  يا  هضیرع  هدـمآ  رد  تکرح  هب  قارع  رد  نایعیـش  دوـمن ، لاـحترا  ّتنج 
ربص هب  رما  دومن و  باجم  ار  ناشیا  هتـسنادن ، رما  نآ  رد  حالـص  تقو  نآ  رد  ترـضح  مینک ، یم  تعیب  امـش  اب  هدرک  علخ  تفـالخ 

.درک

یبا نب  هبتع  نب  دیلو  يوسب  تشون  يا  همان  دـیزی  ترجه  متـصش  لاس  بجر  هام  همین  رد  دـش ، قحلم  هیواه  باذـع  هب  هیواعم  نوچ 
مالّـسلا و هیلع  نیـسح  ماما  زا  نم  يارب  زا  دریگب  تعیب  هک  دـیاب  هکنآ  همان  نومـضم  دوب ، هنیدـم  مکاح  هیواعم  بناج  زا  هک  نایفس 

لوبق ناشیا  زا  رذـع  يریگ و  گنت  ناـشیا  رب  ار  راـک  هک  دـیاب  و  رکب ، یبا  نب  نمحّرلا  دـبع  ریبز و  نب  هَّللا  دـبع  رمع و  نب  هَّللا  دـبع 
.یتسرفب نم  يارب  يدوزب  ار  وا  رس  دنیامن ، عانتما  تعیب  زا  هک  کی  ره  و  یئامنن ،

: تفگ ناورم  درک ، تروشم  رما  نیا  رد  مکحلا  نب  ناورم  اب  دیسر ، دیلو  هب  همان  نیا  نوچ 

، ناسر لتق  هب  ار  وا  دنکن  لوبق  هک  ره  و  ریگب ، ناشیا  زا  دـیزی  تعیب  بلطب و  ار  ناشیا  يدوزب  دـنرادن  ربخ  هیواعم  ندرم  زا  ناشیا  ات 
تلاسر ترـضح  هرّونم  هضور  رد  تقو  نآ  رد  ناشیا  و  دومن ، بلط  ار  ناشیا  بش  نآ  رد  سپ  دوب ، نارگ  رایـسب  دیلو  رب  رما  نیا  و 

ار ام  وا  دبلط  یمن  تسا و  هدرم  هیواعم  دومرف : ترـضح  دندینـش ، ار  دـیلو  تلاسر  نوچ  دـندوب ، عمج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
، میدنب یم  دوخ  يور  هب  رد  میور و  یم  دوخ  ياه  هناخ  هب  ام  دنتفگ : رکب  وبأ  رسپ  رمع و  رـسپ  هَّللا  دبع  سپ  دیزی ، تعیب  يارب  رگم 

، درک مهاوخن  تعیب  دیزی  اب  زگره  نم  تفگ : ریبز  رسپ  و 
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.تفر دیاب  یم  دیلو  دزن  هّتبلا  ارم  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح 

رد رب  امـش  دومرف : درب ، دوخ  اب  دنتـسب و  دوخ  رب  حالـس  هک  دومرف  ار  دوخ  نایلاوم  نامالغ و  تیب و  لـها  زا  رفن  یـس  ترـضح  سپ 
اهنت دیلو  اب  ناورم  هک  دید  دـش ، دـیلو  سلجم  لخاد  ترـضح  نوچ  .دـیئآ  رد  هناخ  هب  دوش  دـنلب  نم  يادـص  رگا  و  دینیـشنب ، هناخ 
هیلا ّانا  هَّلل و  ّانا  دومرف : ترضح  تفگ ، ترضح  نآ  هب  ار  هیواعم  گرم  ربخ  دیلو  تسشن ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ  .دنا  هتـسشن 

تعیب دیزی  اب  ناهنپ  نم  هکنآ  هب  يوش  یضار  وت  هک  مرادن  نامگ  نم  دومرف : ترـضح  دناوخ ، ار  دیلپ  دیزی  همان  دیلو  سپ  نوعجار ،
: هک تفگ  ترـضح  يرآ ، تفگ : دـیلو  دـننادب ، مدرم  هک  يریگب  تعیب  نم  زا  مدرم  روضح  رد  هینـالع  هک  تساوخ  یهاوخ  منک و 
هب هک  وا  اـم و  زا  کـی  ره  مینک ، هرظاـنم  رگیدـکی  اـب  ینیبب و  ار  دوخ  يأر  وت  مینیبب و  ار  دوخ  يأر  اـم  حبـص و  اـت  نک  ریخأـت  سپ 

.دیامن تعیب  وا  اب  يرگید  دشاب  رتراوازس  تفالخ 

: تفگ ناورم  میئامن ، تاقالم  ار  وت  مدرم  عمجم  رد  ات  هارمه  وت  اب  ادخ  ورب  تفگ : دیلو 

هک نونکا  دوش ، هتخیر  هک  رایـسب  نوخ  هب  رگم  یبای  یمن  تسد  وا  رب  رگید  يریگن ، تعیب  وا  زا  لاحلا  رگا  هک  رادـم  رب  وا  زا  تسد 
.نزب ندرگ  ار  وا  دنکن  تعیب  رگا  و  رادم ، رب  وا  زا  تسد  يا  هتفای  تسد  وا  رب 

ادـخ هب  وا ، ای  تشک  یهاوخ  ارم  وت  راکانز ، قرزا  نز  دـنزرف  ياـنز  دـلو  يا  دومرف : هدـش  بضغ  رد  نوعلم  نآ  نخـس  زا  ترـضح 
تیب لها  میئام  ریما ! يا  دومرف : دـینادرگ  دـیلو  هب  ور  سپ  دـیتسین ، نم  لتق  رب  رداـق  کـی  چـیه  وا  وت و  یتفگ و  غورد  هک  دـنگوس 

تفالخ و متخ  ام  هب  و  ار ، تفالخ  تّوبن و  درک  حـتف  ادـخ  ام  هب  و  دـنوش ، یم  لزان  ام  هناخ  رد  هکئـالم  و  تلاـسر ، ندـعم  تّوبن و 
یم مادقا  یصاعم  قوسف و  عاونا  هب  هینالع  و  قحان ، هب  مدرم  هدنشک  راوخ و  بارش  قساف و  تسا  يدرم  دیزی  و  درک ، دهاوخ  تماما 

اب تفگ و  ار  نیا  میونـش ، میئوگ و  مینیبـب و  ار  وـت  اـت  رگید  و  دـنک ، یمن  تعیب  زگره  یـسک  وا  لـثم  اـب  یـسک  نم  لـثم  و  دـیامن ،
.دوب بجر  هام  متفه  تسیب و  هبنش  بش  رد  نیا  و  دومن ، تعجارم  هناخ  هب  دوخ  باحصا 

دیلو تفای ، یهاوخن  وا  رب  تسد  رگید  هک  دنگوس  ادـخ  هب  يدینـشن ، ارم  نخـس  تفگ : دـیلو  اب  ناورم  تفر ، نوریب  ترـضح  نوچ 
يدوب هدیدنسپ  نم  يارب  وت  هک  ییأر  وت ، رب  ياو  تفگ :
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لخاد نیـسح  نوخ  رد  نم  دـشاب و  نم  زا  ایند  عیمج  هک  متـسین  یـضار  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دوب ، نم  يایند  نید و  كاله  بجوم 
رد هک  ره  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنکن ، تعیب  دیزی  اب  هکنآ  يارب  مشکب  ار  نیـسح  ماما  نم  هک  يوش  یم  یـضار  وت  هَّللا  ناحبـس  موش ،

و يدرک ، بوخ  يدرکن  نیا  يارب  زا  رگا  تفگ : رهاظ  رد  ناورم  .دوب  دـهاوخن  هنـسح  چـیه  تمایق  رد  ار  وا  دوش ، کیرـش  وا  نوخ 
.دوبن وا  هدرک  هب  یضار  لد  رد 

: تفگ دید و  ار  ترضح  نآ  ناورم  هنیدم  ياه  هچوک  زا  یضعب  رد  و  دمآ ، نوریب  هناخ  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دش ، حبص  نوچ 
هیلا ّانا  هَّلل و  ّانا  دومرف : ترـضح  تسا ، رتهب  وت  ياـیند  نید و  يارب  نک  تعیب  دـیزی  اـب  و  نک ، لوبق  ارم  تحیـصن  نک و  تعاـطا  ارم 
هّللا یّلص  ادخ  لوسر  مّدج  زا  مدینـش  نم  هک  قیقحت  هب  دیزی ، دننام  يا  هفیلخ  هب  دندش  التبم  تّما  هک  مالـسا  لاح  رب  ياو  نوعجار ،

دـش و بضغ  رد  ناورم  .دـش  يراج  ناشیا  نایم  رد  رایـسب  نانخـس  و  نایفـس ، وبا  لآ  رب  تسا  مارح  تفـالخ  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
رارف رب  دیلو  نوچ  .دش  هّکم  هّجوتم  دومن  رارف  هنیدم  زا  حبـص  رد  وا  و  دومن ، هغلابم  ریبز  نبا  تعیب  رد  لّوا  بش  رد  دیلو  تشذـگ و 

دندرک بلط  ار  وا  هک  نادنچ  دوب ، هتفر  فراعتم  ریغ  هار  زا  نوچ  داتـسرف ، وا  یپ  زا  راوس  لهچ  اب  ار  هّیما  ینب  زا  يدرم  دش ، علّطم  وا 
.دنتشگرب دنتفاین و 

: دومرف ترضح  درک ، دیکأت  تعیب  رما  رد  داتسرف و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تمدخ  هب  یسک  زاب  دش  هبنـش  زور  رخآ  نوچ 
: دیفم خیش  تیاور  هب  و  منکب ، هشیدنا  بشما  ات  دینک  ربص 

.دش هّکم  هّجوتم  دوب  متشه  تسیب و  هبنشکی  بش  هک  بش  نامه  رد 

لّوا بش  رد  دومن ، قارع  تمیزع  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  قباس : تیاور  هب  و 
ربق زا  يرون  دیسر ، ربق  کیدزن  هب  نوچ  .دنک  عادو  ار  ترضح  نآ  هک  تفر  دوخ  راوگرزب  ّدج  تکرب  اب  تبرت  رس  رب  عادو  دصق  هب 

هب هک  مّود  بش  رد  .دومرف  تعجارم  دوخ  ياج  هب  دومن ، هدهاشم  ار  تلاح  نآ  ترضح  نوچ  دش ، رهاظ  ترـضح  نآ  يارب  سّدقم 
باوخ ار  ترضح  نآ  هدجس  رد  و  درک ، رایـسب  زامن  داتـسیا و  رورـس  نآ  رّهطم  دقرم  کیدزن  رد  دش ، هناور  سّدقم  حیرـض  بناج 

تفرگ و رب  رد  ار  وا  دـمآ و  ترـضح  نآ  کیدزن  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  دـید  باوخ  رد  سپ  دوبر ،
دوخ هدید  رون  نآ  مشچ  نایم 
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رد یشاب  هدروخ  هطوغ  دوخ  نوخ  رد  وت  هک  منیب  یم  ایوگ  نیـسح ، يا  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  هک : دومرف  تسیرگ ، دیـسوب و  ار 
يا .دوب  دهاوخن  هرهب  چیه  یلاعت  قح  دزن  ار  ناشیا  هک  یتسرد  هب  دنـشاب ، هتـشاد  نم  زا  تعافـش  دیما  هک  تّما  نیا  زا  یهورگ  نایم 

تـشهب رد  ار  وت  و  وت ، يوسب  دنقاتـشم  ناشیا  دـمآ و  یهاوخ  دوخ  ردارب  ردام و  ردـپ و  کیدزن  هب  يدوز  نیا  رد  وت  یمارگ  دـنزرف 
هناـخ هب  نوزحم  ناـیرگ و  دـش ، رادـیب  ترـضح  نآ  سپ  .تداهـش  هب  رگم  یـسر  یمن  اـهنآ  هب  هک  تـسه  دـنچ  يا  هـجرد  دـیواج 

.دیدرگ قارع  رفس  مزاع  و  درک ، تیاکح  دوخ  تیب  لها  اب  ار  دوخ  باوخ  دومن و  تعجارم 

نم هک  دهاوخن  ادخ  تفگ : و  دیدرگ ، نوزحم  رایسب  دیسر ، دیلو  هب  ترـضح  نآ  زا  نتفرگ  تعیب  ربخ  نوچ  رگید : ربتعم  تیاور  هب 
، دهد نم  هب  ار  نیمز  يور  عیمج  دیزی  دنچ  ره  درک  مهاوخن  و  مروآ ، لتق  هب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دنزرف 

يارب دنتفاین و  هناخ  رد  ار  ترضح  نوچ  دوب ، هتفر  دوخ  دجما  ّدج  تبرت  رس  رب  ترضح  دیامن ، بلط  ار  ترـضح  هک  داتـسرف  نوچ 
بش نآ  رد  ترضح  نوچ  .مدشن  وا  نوخ  هب  هدولآ  نم  و  تفر ، رد  هب  رهش  زا  وا  هک  منک  یم  رکش  ار  ادخ  تفگ : دندرب ، ربخ  دیلو 

وت هدازدنزرف  دنزرف و  همطاف ، رسپ  نیـسح  منم  هَّللا  لوسر  ای  کیلع  مالّـسلا  تفگ : دمآ  رد  رورـس  نآ  رّهطم  رّطعم  دقرم  کیدزن  هب 
يراـی ارم  هک  ناـشیا  رب  شاـب  هاوـگ  هَّللا  یبـن  اـی  يدـینادرگ ، ناـشیا  رب  دوـخ  هفیلخ  ارم  يدرپـس و  دوـخ  تّما  هب  تعیدو  هب  ارم  هـک 

و میامن ، تاقالم  ار  وت  ات  وت  يوسب  ناشیا  زا  تسا  نم  تیاکـش  نیا  و  دـندرکن ، تیاعر  ارم  تمرح  و  دنتـشاذگ ، عیاض  و  دـندرکن ،
.دومرف تعجارم  هناخ  هب  حبص  و  دومن ، مایق  راگدرورپ  تعاط  هب  دوخ  راوگرزب  ّدج  دزن  حبص  ات  دیدرگ ، تدابع  زامن و  لوغشم 

: تفگ دـش  غراف  زامن  زا  نوچ  درک ، زامن  تعکر  دـنچ  تفر و  دوخ  رادـقم  یلاع  ّدـج  هسّدـقم  هضور  هب  زاب  دـش ، رگید  بش  نوچ 
تـسود ار  اهیکین  نم  ادـنوادخ  یناد ، یم  هک  تسا  هداد  ور  يرما  ارم  و  ماوت ، ربمغیپ  دـنزرف  نم  و  تسوت ، ربمغیپ  ربق  نیا  ادـنوادخ 

لالج بحاص  يا  میامن  یم  لاؤس  وت  زا  و  میامن ، یم  یهن  اهنآ  زا  مراد و  یم  نمـشد  ار  اهیدـب  و  میامن ، یم  رما  اهنآ  هب  مراد و  یم 
ات سپ  تسا ، نآ  رد  وت  لوـسر  وـت و  ياـضر  هچنآ  نم  يارب  یئاـمن  راـیتخا  هک  تسا  ربـق  نیا  رد  هک  ره  ربـق و  نیا  ّقـح  هب  مارکا  و 

اب دومن و  يراز  عّرضت و  حبص  کیدزن 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 614 

http://www.ghaemiyeh.com


597 ص :

.درک تاجانم  تاجاحلا  یضاق  ترضح 

باوخ ار  مولظم  ماما  نآ  هاگان  تشاذگ ، دوخ  سدقا  ّدـج  سّدـقم  حیرـض  رب  ار  دوخ  كرابم  رـس  دـش ، حبـص  عولط  کیدزن  نوچ 
ترضح نآ  رود  رب  هک  نابّرقم  هکئالم  زا  رامـشیب  هورگ  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  دید  باوخ  رد  دوبر ،

نایم دینابسچ و  دوخ  هنیس  رب  دیشک و  رب  رد  ار  ادهش  دّیس  ایبنا  دّیس  ترضح  و  دندمآ ، ترـضح  نآ  کیدزن  هب  دندوب ، هدرک  هطاحا 
و دننک ، ادج  نت  زا  رس  البرک  يارحص  رد  ار  وت  هک  دشاب  دوز  نم ، دیهـش  نیـسح  يا  نم و  بیبح  يا  تفگ : دیـسوب  ار  وا  هدید  ود 
، دنهدن بآ  ار  وت  یـشاب و  هنـشت  تلاح  نآ  رد  و  دننم ، تّما  زا  هک  دننک  يوعد  هک  یهورگ  نایم  رد  ینز  اپ  تسد و  دوخ  نوخ  رد 
نم و هدید  رون  يا  .دنادرگ  مورحم  نم  تعافش  زا  ار  ناشیا  تمایق  زور  رد  ادخ  دنشاب ، هتـشاد  نم  زا  تعافـش  دیما  تلاح  نیا  هب  و 

نانج ضایر  رد  ار  وت  و  دناوت ، يازفا  تّرـسم  ياقل  قاتـشم  و  دنا ، هدمآ  وت  دزن  هب  وت  ردام  ردارب و  ردـپ و  نم ، هدیدنـسپ  دـنزرف  يا 
رب رظن  لاهتبا  عّرـضت و  يور  زا  باوخ  رد  ترـضح  نآ  یـسر ، یمن  اـهنآ  هب  تداهـش  زا  ریغ  هب  هک  تسه  دـنچ  يا  هجرد  تلزنم و 

ربب و دوخ  رّطعم  ربق  هب  دوخ  اب  ارم  تسین ، یتجاح  ایند  هب  ارم  هک  دومن  اعدتسا  هدنکفا ، دوخ  دجما  ّدج  لاثملا  میدع  لامج  دیشروخ 
يدرگ زیاف  تداهش  هب  ات  ایند  يوسب  نتشگرب  زا  تسین  يا  هراچ  ار  وت  هدید ! رون  يا  هک : دومرف  ترضح  هد ، یصالخ  رارشا  ّرـش  زا 

دش دیهاوخ  روشحم  رگیدکی  اب  همه  وت  ردپ  ّمع  وت و  ّمع  ردارب و  ردپ و  وت و  هک  یتسرد  هب  یـسرب ، يدبا  تداعـس  دنلب  هجرد  هب  و 
.دش دیهاوخ  تشهب  لخاد  رگیدکی  اب  و  تمایق ، زور  رد 

لها هب  دوب  هدید  باوخ  رد  هچنآ  هدومن ، تعجارم  هناخ  هب  دش و  رادیب  باوخ  زا  تشهد  میب و  عزف و  اب  ادهشلا  دّیـس  ترـضح  سپ 
هیرگ و يادـص  و  هدوبن ، تلاسر  تیب  لها  زا  هدایز  ناـشیا  هودـنا  نزح و  يا  هداـبآ  هناـخ  چـیه  زور  نآ  رد  و  درک ، لـقن  دوخ  تیب 

تبرت رـس  رب  بش  نایم  رد  و  دش ، همّظعم  هّکم  رفـس  مزاع  هتفرگ  ار  دوخ  هّیهت  ترـضح  و  دش ، دنلب  ترـضح  نآ  تیب  لها  زا  هحون 
هب حبص  و  دومن ، مایق  عادو  مسارم  هب  هتفر  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  دوخ  ردارب  رّونم  دقرم  مالّسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  دوخ  ردام  رّهطم 
وت یمارگ ! ردارب  يا  تفگ : دـمآ و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  هّیفنح  نب  دّـمحم  تقو  نآ  رد  .دوش  هناور  هک  تشگرب  هسّدـقم  هناـخ 

، نم دزن  یقلخ  نیرتزیزع 
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لاح منکن و  نوچ  مناسر ، ضرع  هب  مناد  نآ  رد  ار  وت  ریخ  هچنآ  هک  تسا  مزـال  نم  رب  و  مراد ، یم  رت  تسود  سک  همه  زا  ار  وت  و 
نم رب  وت  تعاـطا  و  ینم ، ياوـشیپ  ماـما و  تیب و  لـها  گرزب  و  ینم ، هدـید  لد و  ناـج و  هلزنم  هب  ینم و  راوـگرزب  ردارب  وـت  هکنآ 

حالـص نم  و  تسا ، هدینادرگ  تشهب  ناناوج  نیرتهب  ار  وت  و  تسا ، هداد  تلیـضف  تفارـش و  نم  رب  ار  وت  یلاعت  قح  و  تسا ، بجاو 
مدرم يوسب  نالوسر  يوش و  قحلم  يا  هیداب  هب  و  ینیزگ ، يرود  اهرهش  زا  و  یئوج ، هرانک  دیزی  تعیب  زا  هک  مناد  یم  نآ  رد  ار  وت 
رطاخ نونکم  هچنآ  دـنیامن ، راـیتخا  ار  وت  تعیب  دـنوش و  عمج  وت  رـس  رب  رگا  یئاـمن ، توعد  دوخ  تعیب  يوسب  ار  مدرم  و  یتسرفب ،
دالب زا  یکی  لخاد  هک  مسرت  یم  و  یـشاب ، دوخ  رایتخا  کلام  دـننکن  وت  تعاط  رگا  و  يروآ ، لمع  هب  تسوت  رهاظم  قیاقح  قیرط 

ناج دوش و  یهتنم  لاتق  لادـج و  هب  راک  و  دـنیامن ، تفلاخم  یهورگ  دنـشاب و  وت  اب  یهورگ  دـنوش ، فلتخم  دالب  نآ  لها  يوش و 
.دنروآ رد  فلت  ضرعم  رد  تساهناج ، فرشا  هک  وت  تیب  لها  وت و  فیرش 

وت اب  هّکم  لها  رگا  و  ریگ ، رارق  اـجنآ  رد  یناوت  رگا  و  هّکم ، هب  ورب  تفگ : میاـمن ؟ فّقوت  اـجک  رد  سپ  ردارب ! يا  دومرف : ترـضح 
میمص ياهمزع  میحر و  ياهلد  و  دناوت ، ّدج  ردپ و  نایعیش  دالب  نآ  لها  هک  دوش  نمی  دالب  هّجوتم  دنراد ، كولسم  یئافو  یب  هویش 

ات شاب  تصرف  رظتنم  وش و  اهنابایب  اههوک و  هّجوتم  دـباین ، تماقتـسا  وت  راک  زین  اجنآ  رد  رگا  و  تسا ؛ هداشگ  ناشیا  دالب  و  دـنراد ،
تعیب دـیزی  اـب  مباـین  یهاـنپ  يإـجلم و  چـیه  رگا  ردارب  يا  دومرف : ترـضح  دـنک ، مکح  قح  هب  ناقـساف  نیا  وت و  ناـیم  یلاـعت  قح 

.درک مهاوخن 

تحیصن دهد ، ریخ  ادخ  ردارب  يا  دومرف : سپ  تسیرگ ، زین  مولظم  ماما  نآ  تسیرگ و  رایسب  عطق و  ار  نخـس  هّیفنح  نب  دّمحم  سپ 
نایعیش ناردارب و  نادنزرف  ردارب و  و  ما ، هدش  رفس  نیا  ياّیهم  ما و  هدیدرگ  همّظعم  هّکم  مزاع  نونکا  يدومن ، یهاوخ  ریخ  يدرک و 

نم هب  دوش  حـناس  هچنآ  ناـشیا و  رب  شاـب  یـسوساج  نم  بناـج  زا  و  شاـب ، هنیدـم  رد  یهاوخ  وت  رگا  و  مرب ، یم  دوخ  اـب  ار  دوـخ 
.سیونب

نیسح ّتیصو  نیا  میحّرلا ، نمحّرلا  هَّللا  مسب  نومضم : نیا  هب  تشون  يا  همان  ّتیصو  هدیبلط  ذغاک  ملق و  تاود و  ترضح  نآ  سپ 
دّمحم دوخ  ردارب  يوسب  تسا  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب 
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هک دهد  یم  یهاوگ  و  درادن ، یکیرش  تسا و  هناگی  یلاعت  قح  هک  دهد  یم  تداهـش  نیـسح  هک  یتسرد  هب  هّیفنح ، نبا  هب  فورعم 
خزود تشهب و  هک  دهد  یم  تداهـش  و  دنوادخ ، بناج  زا  تسا  هدیدرگ  ثوعبم  یتسار  قح و  هب  تسوا ، لوسر  وا و  هدنب  دّـمحم 

هب دنیاهربق ، رد  هک  ار  اهنآ  همه  دنادرگ  یم  هدـنز  یلاعت  قح  و  تسین ، یبیر  یّکـش و  نآ  رد  و  تسا ، یندـمآ  تمایق  و  تسا ، قح 
منک رما  هک  دوخ  ّدج  تّما  حالـصا  يارب  متفر  نوریب  نکیل  و  ملظ ، داسفا و  ناودـع و  نایغط و  يور  زا  متفرن  نوریب  نم  هک  یتسرد 

ره سپ  ایصوا ، دّیس  دوخ  ردپ  ءایبنا و  دّیـس  دوخ  ّدج  تریـس  هب  ناشیا  نایم  رد  منک  لمع  اهیدب و  زا  منک  یهن  اهیکین و  هب  ار  ناشیا 
ادخ ات  منک  یم  ربص  نم ، رب  دـنک  در  هک  ره  و  قح ، لها  شاداپ  قح و  هب  تسا  رتراوازـس  ادـخ  یتسار ، قح و  هب  دـنک  لوبق  ارم  هک 

و وت ، يوسب  نم  ردارب  يا  نم  ّتیـصو  تسا  نیا  تسا ، ناگدننک  مکح  نیرتهب  ادـخ  و  دـنک ، مکح  یتسار  هب  هورگ  نیا  نم و  نایم 
دز رهم  نآ  رب  دیچیپ و  ار  همان  ترـضح  سپ  نم ، تشگزاب  تسوا  يوسب  میامن و  یم  لّکوت  وا  رب  و  ادـخ ، هب  رگم  نم  قیفوت  تسین 

«. 1  » دش هناور  بش  نایم  رد  و  داد ، وا  تسد  هب  و 

ضرع مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  نارمح  نب  هزمح  يزور  هک  تسا  يورم  هّیوق  دـیناسا  هب  هربتعم  بتک  رد 
؟ دیدرگ قارع  هّجوتم  هک  یماگنه  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  زا  هّیفنح  نب  دّمحم  ندرک  فّلخت  تشاد  ببس  هچ  هک : درک 
، دـش هناور  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  ینکن ، لاؤس  هلوقم  نیا  زا  رگید  هک  ینخـس  وت  هب  میوگب  نم  دومرف : ترـضح 

نادـنزرف يوـسب  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نب  نیـسح  زا  تسا  يا  هماـن  نیا  میحّرلا ، نمحّرلا  هَّللا  مـسب  تشوـن : نآ  رد  دـیبلط و  يذـغاک 
و دبای ، یمن  يراگتـسر  دیامن  فّلخت  نم  زا  هک  ره  و  دوش ، یم  دیهـش  ددرگ  یم  قحلم  نم  هب  هک  ره  هک  یتسرد  هب  دـعب  اّما  مشاه ،

«. 2  » مالّسلا

دومن هدارا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیولوق  نبا 
یب هلان و  نوچ  مولظم  ماما  نآ  دندرک ، دنلب  يراز  هحون و  هب  ادص  دندش و  عمج  مشاه  ینب  تارّدخم  دور ، نوریب  هبّیط  هنیدم  زا  هک 

، دومن هدهاشم  ار  ناشیا  يرارق 
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هتخوسرگج ناگدز  تنحم  نآ  دیرادرب ، یبات  یب  عزج و  زا  تسد  دیروآ و  هشیپ  ربص  هک  مهد  یم  دنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف :
ترـسح و هب  يراوگرزب  وت  هکنآ  لـثم  هکنآ  لاـح  مینک و  عنم  يراز  هیرگ و  زا  ار  دوخ  هنوـگچ  اـم  رورـس  دّیـس و  يا  هک : دـنتفگ 

یم یهتنم  اجک  هب  میناد  یمن  ناقفانم  نیا  اب  وت  راک  رخآ  و  دراذگ ، یم  اهنت  بیرغ و  ار  ناسک  یب  ام  و  دور ، یم  ام  نایم  زا  یماکان 
ترـضح هک  تسا  يزور  دـننام  اـم  دزن  زور  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  میراذـگب ، زور  هـچ  يارب  ار  يراوـگوس  هحوـن و  سپ  دوـش ،

هیلع نینمؤملا  ریما  هک  تسا  يزور  دننام  و  دش ، دیهـش  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  تسا  يزور  دننام  و  تفر ، ایند  زا  تلاسر 
يا دنادرگ  وت  يادف  ار  ام  ناج  ادخ  دنتفای ، تافو  موثلک  ّما  بنیز و  هّیقر و  هک  تسا  يزور  دننام  و  دیسر ، تداهـش  هبتر  هب  مالّـسلا 

.ناراوگرزب راگدای  يا  و  نانمؤم ، بولق  بوبحم 

هک مدینش  تقو  نیا  رد  هک  نم  هدید  رون  يا  مهد  یم  یهاوگ  تفگ : دروآ و  رب  نویـش  دمآ و  ترـضح  نآ  ياه  هّمع  زا  یکی  سپ 
يراوگرزب نآ  ار  شیرق  ياهندرگ  دـینادرگ  لیلذ  مشاه  لآ  زا  البرک  فط  دیهـش  هک : دـنتفگ  یم  دـندرک و  یم  هحون  وت  رب  نایّنج 

لیلذ ار  ناـکین  دـیلام و  كاـخ  رب  ار  اـهینیب  وا  تبیـصم  و  دـماین ، روهظ  هب  وا  زا  يدـب  زگره  و  دوب ، لوسر  ترـضح  لد  بیبـح  هک 
هدناوخ و ترـضح  نآ  تبیـصم  رد  زوسناج  ياه  هّیثرم  هدیدرگ  زاوآ  مه  تدایـس  تراهط و  تارجح  تارّدخم  نآ  سپ  دینادرگ ،

«. 1  » دندومن عادو  ار  ناهج  ناج  نآ  و  دندینادرگ ، يراج  دوخ  نوگلگ  يور  هب  نینوخ  ياهکشا 

هجوز هملـس  ّما  دور ، نوریب  هنیدـم  زا  هک  دـیدرگ  مزاع  ادهـش  دّیـس  ترـضح  نوچ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  يدـنوار و  بطق 
هب نادرگم  كانهودنا  ارم  یمارگ  دنزرف  يا  تفگ : دمآ و  ترضح  نآ  دزن  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هرهاط 

قارع نیمز  رد  نیسح  نم  دنبلد  دنزرف  دومرف : یم  رّرکم  هک  وت  راوگرزب  ّدج  زا  مدینـش  نم  هک  اریز  قارع ، يوسب  دوخ  نتفر  نوریب 
یم زین  نم  مرتحم ! ردام  يا  دومرف : ترـضح  دـنیوگ ، البرک  ار  نآ  هک  ینیمز  رد  دـش  دـهاوخ  دیهـش  قافن  رفک و  لـها  روج  غیت  هب 

هچ رد  مناد  یم  هک  دنگوس  ادخ  هب  میامن ، یم  لمع  ادـخ  هدومرف  هب  و  تسین ، نتفر  زا  يا  هراچ  ارم  و  دـش ، مهاوخ  دیهـش  هک  مناد 
هک و  دش ، مهاوخ  هتشک  زور 
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دنهاوخ هتـشک  نم  ناشیوخ  تیب و  لها  زا  نم  اب  یک  هک  مناد  یم  و  دـیدرگ ، مهاوخ  نوفدـم  هعقب  مادـک  رد  و  تشک ، دـهاوخ  ارم 
.دش مهاوخ  نوفدم  هتشک و  نآ  رد  هک  ار  یئاج  میامنب  وت  هب  ردام  يا  یهاوخ  رگا  و  دش ،

دنلب البرک  نیمز  دش و  تسپ  اهنیمز  ترضح ، نآ  زاجعا  هب  و  دومن ، هراشا  دوخ  كرابم  تسد  هب  البرک  بناج  هب  ترـضح  نآ  سپ 
، دومن هملـس  ّما  هب  ار  دوخ  باحـصا  زا  کی  ره  دوخ و  نفد  عضوم  تداهـش و  ّلحم  ار و  دوخ  هاگرکـشل  ترـضح  نآ  هکنآ  ات  دش 
هک تسا  هدش  رّدـقم  نینچ  یمارگ  ردام  يا  دومرف : ترـضح  دروآ ، رد  هیرگ  هب  ار  راوید  رد و  دروآ و  رب  هلان  ناغف و  هملـس  ّما  سپ 
زا هدینادرگ  دّیقم  ریسا و  ارم  لافطا  نانز و  تیب و  لها  و  دنوش ، هتـشک  نم  ناشیوخ  نادنزرف و  و  مدرگ ، دیهـش  متـس  روج و  هب  نم 

.دنباین يروای  دنیامن  هثاغتسا  دنچ  ره  و  دننادرگب ، راید  هب  راید  رهش و  هب  رهش 

ترضح سپ  ما ، هدرک  طبض  هشیش  رد  و  تسا ، هداد  نم  هب  ار  وت  نفدم  تبرت  وت  رادقم  یلاع  ّدج  دنبلد ! دنزرف  يا  تفگ : هملـس  ّما 
رد زین  ار  كاخ  نیا  ردام  يا  تفگ : داد و  هملـس  ّما  هب  تشادرب و  البرک  كاخ  زا  یفک  درک و  ارف  تسد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

«. 1  » ما هدش  دیهش  ارحص  نآ  رد  نم  هک  نادب  دوش ، نوخ  كاخ  ود  ره  هک  یماگنه  رد  و  نک ، طبض  هشیش 

، دور نوریب  هنیدم  زا  هک  دش  مزاع  ترـضح  نآ  نوچ  هک  تسا  يورم  قباس  دنـس  هب  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  و 
ار مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دنزرف  مساق  و  درک ، راوس  اهلمحم  رب  ار  دوخ  نارتخد  نارهاوخ و  و  دومن ، عادو  ار  دوخ  نارای  ناشیوخ و 

ساّبع نامثع و  دّـمحم و  رکب و  وبأ  دـندوب  اهنآ  هلمج  زا  هک  دـش  هناور  هتـشادرب  دوخ  تیب  لها  باحـصا و  زا  رفن  کی  تسیب و  اـب 
ّیلع مالّسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ربکا و  ّیلع  و  لیقع ، نب  ملـسم  رـسپ  هَّللا  دبع  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نادنزرف 

«. 2  » دنیوگ یم  ربکا  ّیلع  مدرم  هک  رغصا 

رد هک  دناوخ  ار  هیآ  نیا  تفر ، نوریب  هنیدم  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  دیفم و  خـیش 
ِینَِّجن ِّبَر  َلاق  ُبَّقَرَتَی  ًاِفئاخ  اْهنِم  َجَرَخَف  تسا  هدش  لزان  نیدم  يوسب  نوعرف  سرت  زا  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  نتفر  نوریب  هّصق 

ِمْوَْقلا َنِم 
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: تفگ نانمشد ، ندیسر  ّبقرتم  ناسرت و  رهش  زا  تفر  نوریب  سپ  ینعی : « 1  » َنیِِملاَّظلا

تـسا نآ  بسانم  هک : دنتفگ  ترـضح  نآ  تیب  لها  دش ، هناور  فراعتم  هار  زا  .ناراکمتـس و  هورگ  زا  ارم  شخب  تاجن  اراگدرورپ 
نم هک : دومرف  ترضح  دباین ، رد  ار  امش  دیایب  امش  بلط  هب  یـسک  رگا  هکنآ  ات  تفر ، ریبز  نبا  هچنانچ  دیربب  فیرـشت  ههاریب  زا  هک 

«. 2  » دنک مکح  ناشیا  نم و  نایم  دهاوخ  هچنآ  یلاعت  قح  ات  مور  یمن  رد  هب  تسار  هار  زا 

زا رایسب  ياهجوف  تفر ، نوریب  هنیدم  زا  ادهش  دّّیس  ترضح  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب 
: دنتفگ دندرک و  مالـس  دندمآ و  ترـضح  نآ  هار  رـس  رب  راوس  تشهب  نابـسا  رب  و  تسد ، رد  اه  هزین  هبراحم و  ياهتمالع  اب  هکئالم 
ددم و ام  هب  رایـسب  نطاوم  رد  ار  وت  ّدج  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  دوخ ، ردارب  ردپ و  ّدج و  زا  دـعب  قیالخ  عیمج  رب  ادـخ  تّجح  يا 
تداهـش و يارب  یلاعت  قح  هک  تسا  یعـضوم  نآ  امـش  ام و  هاگ  هدعو  دومرف : تسا ، هداتـسرف  وت  يرای  هب  ار  ام  نونکا  درک ، يرای 
ره ادخ  تّجح  يا  دنتفگ : هکئالم  دیئآ ، نم  دزن  هب  مسرب ، فیرش  هعقب  نآ  هب  نوچ  تسا ، البرک  نآ  و  تسا ، هدومرف  رّرقم  نم  نفد 

، مینک یم  وت  زا  ناشیا  ررـض  عفد  میئوت و  هارمه  ام  یـسرت  یم  ینمـشد  زا  رگا  و  مینک ، یم  تعاطا  ام  هک  امرفب  یهاوخ  هک  یمکح 
.مسرب دوخ  تداهش  ّلحم  هب  ات  دیناسر  دنناوت  یمن  نم  هب  يررض  ناشیا  دومرف : ترضح 

نایعیش و ام  ام ! گرزب  دّیس و  يا  دنتفگ : دندمآ  ترضح  نآ  تمدخ  هب  نوچ  هدش ، رهاظ  نایّنج  ناناملسم  زا  رامـش  یب  جاوفا  سپ 
نیمه رد  ار  وت  نانمـشد  عیمج  یئامرفب  رگا  و  مینک ، تعاطا  ات  امرفب  نآ  ریغ  دوخ و  نانمـشد  باب  رد  یهاوخ  هچنآ  میئوت ، نارواـی 
نآرق رد  دـیا  هدـناوخن  رگم  دومرف : درک و  اعد  ار  اهنآ  ترـضح  ینکب ، یتکرح  یـشکب و  بعت  دوخ  هکنآ  یب  مینک  كاله  تعاس 

دنچ ره  گرم ، ار  امش  دبای  یم  رد  دیـشاب ، هک  اج  ره  رد  « 3  » ٍهَدَّیَـشُم ٍجوُُرب  ِیف  ُْمْتنُک  َْول  ُتْوَْملا َو  ُمُکْکِرُْدی  اُونوُکَت  امَْنیَأ  ار  هیآ  نیا 
یلِإ ُْلتَْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  َنیِذَّلا  َزَرََبل  ْمُِکتُوُیب  ِیف  ُْمْتنُک  َْول  ُْلق  هدومرف : زاب  .مکحم و  ياه  هعلق  رد  دیشاب  هدوب 
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هتـشک ناشیا  رب  هک  اهنآ  دـندمآ  یم  نوریب  هّتبلا  دوخ  ياه  هناخ  رد  دـیدوب  یم  رگا  هک : ناقفانم  هب  دّـمحم  يا  وگب  « 1  » ْمِه ِعِجاضَم 
ناحتما هک  يداهج  هب  مورن  نوریب  موش و  فّقوتم  دوخ  ياج  رد  نم  رگا  .ناـشیا  ندـش  هتـشک  ّلـحم  يوسب  دوب  هدـش  هتـشون  ندـش 

رد نم  ربق  رد  دش  دهاوخ  نکاس  هک  و  ار ، هابت  هورگ  نیا  دـینادرگ  دـنهاوخ  نحتمم  زیچ  هچ  هب  و  ار ، هارمگ  قلخ  نیا  درک  دـنهاوخ 
نم نایعیـش  هاـنپ  ار  فیرـش  ناـکم  نآ  و  تسا ، هدرک  نـهپ  ار  نـیمز  هـک  يزور  رد  تـسا  هدـیزگرب  ار  نآ  یلاـعت  قـح  هـک  ـالبرک 
زور رد  دـیئآ  نم  دزن  هب  نکیل  و  هتخاـس ، ناـشیا  ترخآ  اـیند و  ینمیا  بجوـم  ار  هسّدـقم  هعقب  نآ  يوـسب  تشگزاـب  و  هدـینادرگ ،

وا نتـشک  دصق  هک  دشاب  هدنامن  نم  تیب  لها  زا  يدحا  هک  یتقو  رد  البرک  رد  دـش  مهاوخ  دیهـش  نم  زور  نآ  رخآ  رد  هک  اروشاع 
.دنربب دیلپ  دیزی  يارب  ارم  رس  و  دنیامن ،

زیاج ار  ام  وت  تفلاخم  تسا و  بجاو  وت  رما  تعاطا  هک  دوب  نآ  هن  رگا  ادـخ ، بیبح  دـنزرف  ادـخ و  بیبح  يا  دـنتفگ : ناـیّنج  سپ 
هدایز ناشیا  رب  ام  تردق  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ترضح  دنسرب ، وت  هب  هکنآ  زا  لبق  ار  وت  نانمشد  عیمج  میتشک  یم  هنیآره  تسین ،

«. 2  » میئامن دایقنا  ار  یلاعت  قح  ياضق  مینک و  مامت  قلخ  رب  ار  ادخ  تّجح  هک  میهاوخ  یم  نکیل  تسامش ، زا 

َنَیْدَم َءاْقِلت  َهَّجَوَت  اََّمل  دناوخ َو  ار  هیآ  نیا  دـش و  هّکم  لخاد  نابعـش  مّوس  هعمج  زور  رد  ترـضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  دـیفم  خـیش 
ارم دنک  تیاده  نم  راگدرورپ  مراودیما  تفگ : دش  نیدـم  هّجوتم  یـسوم  نوچ  ینعی : « 3  » ِلِیبَّسلا َءاوَس  ِینَیِدْهَی  ْنَأ  یِّبَر  یـسَع  َلاق 

موزل تّرـسم  مودق  ربخ  دندوب ، هدمآ  هرمع  هب  فارطا  زا  هک  یعمج  هّکم و  لها  نوچ  .دـناسر  دوخ  دوصقم  هب  ارم  هک  تسار  هار  هب 
رد تقو  نآ  رد  ریبز  نب  هَّللا  دبع  و  دـندوب ، ترـضح  نآ  مزالم  ماش  حبـص و  ره  و  هدـمآ ، وا  تمدـخ  هب  دندینـش  ار  مولظم  ماما  نآ 
نآ تمزالم  هب  تاـقوا  رثکا  رد  و  دوب ، زاـمن  لوغـشم  هتـسویپ  مدرم  نداد  بیرف  يارب  و  دوب ، هتفرگ  اـج  هبعک  يولهپ  رد  دوب و  هّکم 

هب نطاب  رد  و  دومن ، یم  ترضح  نآ  مودق  زا  تّرسم  راهظا  ًارهاظ  و  دیسر ، یم  ترضح 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 621 

http://www.ghaemiyeh.com


604 ص :

.درک دهاوخن  تعیب  وا  اب  زاجح  لها  زا  یسک  تسا  هّکم  رد  ترضح  نآ  ات  هک  تسناد  یم  هک  اریز  دوبن ، یضار  وا  ندمآ 

ادا یلاعت  قح  يانث  دـمح و  دـندش ، عمج  یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  هناـخ  رد  هفوک  نایعیـش  دیـسر ، هفوک  لـها  هب  راـبخا  نیا  نوچ 
نیسح ماما  ترضح  هدش و  لصاو  مّنهج  هب  هیواعم  نوچ  تفگ : نامیلس  دنتفگ ، نخس  دیزی  تعیب  هیواعم و  توف  باب  رد  دندرک و 

دیناد یم  رگا  دیئوا ، راوگرزب  ردپ  وا و  نایعیـش  امـش  و  تسا ، هتفر  همّظعم  هّکم  بناج  هب  هدومن و  عانتما  دیزی  تعیب  زا  مالّـسلا  هیلع 
ار وا  دیـسیونب و  وا  هب  يا  همان  دیـشوک ، دیهاوخ  وا  ترـصن  رد  لام  ناج و  هب  درک و  دـیهاوخ  داهج  وا  نانمـشد  اب  يرای و  ار  وا  هک 

بیرف ار  وا  دروآ ، دیهاوخن  لمع  هب  تسا  تعباتم  یهاوخکین و  طرـش  هچنآ  دـیزرو و  دـیهاوخ  یتسـس  وا  يرای  رد  رگا  و  دـیبلطب ،
وا يوسب  صالخا  مدق  هب  یگمه  دـنادرگ ، رّونم  دوخ  مودـق  رون  هب  ار  راید  نیا  نوچ  دـنتفگ : ناشیا  دـینکفیم ، هکلهم  رد  دـیهدم و 

.میناسر یم  روهظ  هب  اهیناشفناج  وا  يادعا  ّرش  عفد  وا و  يرای  رد  و  میئامن ، یم  تعیب  وا  اب  تدارا  تسد  هب  میباتش و  یم 

یلع نب  نیسح  يوسب  تسا  يا  همان  نیا  میحّرلا ، نمحّرلا  هَّللا  مسب  دنتشون : ترضح  نآ  تمدخ  هب  نومـضم  نیا  هب  يا  هضیرع  سپ 
زا وا  نایعیش  ریاس  رهاظم و  نب  بیبح  یلجب و  داّدش  نب  هعافر  هبجن و  نب  ّبیسم  یعازخ و  درـص  نب  نامیلـس  بناج  زا  مالّـسلا  هیلع 
رب ار  وا  مینک  یم  رکش  و  ام ، رب  وا  هلماک  ياهتمعن  رب  ار  ادخ  مینک  یم  دمح  و  داب ، وت  رب  ادخ  مالـس  هفوک ، لها  ناناملـسم  نانمؤم و 

لاوما و  دیدرگ ، مکاح  اهنآ  رب  رهق  روج و  هب  و  دش ، یلاو  ناشیا  رب  تّما  ياضر  یب  هک  ار  وت  دناعم  راّبج  نمـشد  درک  كاله  هکنآ 
نارادـلام و رب  ار  ادـخ  لاوما  و  دـینادرگ ، ّطلـسم  ناکین  رب  ار  نادـب  و  دـیناسر ، لتق  هب  ار  ناکین  و  دومن ، فّرـصت  قحان  هب  ار  ناشیا 

.درک تنعل  ار  دومث  موق  هچنانچ  دنک  تنعل  ار  وا  ادخ  سپ  دومن ، تمسق  ناراّبج 

دیاش میئوت ، عیطم  یگمه  ام  هک  امرف  هجنر  مدق  ام  رهـش  هب  امن و  هّجوت  ام  يوسب  میرادـن ، یئاوشیپ  ماما و  تقو  نیا  رد  ام  هک  نادـب 
و ّتلذم ، تیاهن  رد  تسا  هتسشن  هرامالا  رصق  رد  هفوک  مکاح  ریـشب  نب  نامعن  و  دنادرگ ، رهاظ  ام  رب  وت  تکرب  هب  ار  قح  یلاعت  قح 

نیا هّجوتم  امش  هک  دسرب  ربخ  نوچ  .میور  یمن  نوریب  وا  اب  دیع  رد  و  میوش ، یمن  رضاح  وا  هعمج  هب 
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.مالّسلا و  ددرگ ، قحلم  ماش  لها  هب  ات  مینک  یم  نوریب  هفوک  زا  ار  وا  دیا ، هدش  بوص 

تیاهن اب  ار  نآ  هک  دندرک  هغلابم  و  دنداتـسرف ، ترـضح  نآ  تمدخ  هب  لاو  نب  هَّللا  دبع  ینادـمه و  عمـسم  نب  هَّللا  دـبع  اب  ار  همان  و 
نآ هب  ار  هفوک  لها  همان  دـندش و  هّکم  لخاد  ناـضمر  كراـبم  هاـم  مهد  رد  ناـشیا  سپ  دـنناسرب ، ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  تعرس 
هَّللا دبع  نب  هرامع  داّدش و  نب  هَّللا  دبع  رهـصم و  نب  سیق  نادصاق ، نآ  لاسرا  زا  زور  ود  زا  دعب  هفوک  لها  زاب  دندیناسر ، ترـضح 

هتـشون همان  کی  هدایز  سک و  راهچ  سک و  ود  سک و  کی  دندوب ، هتـشون  هفوک  لها  ءامظع  هک  همان  هاجنپ  دص و  اب  دنداتـسرف  ار 
: دنتـشون دندرک و  ناور  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  ار  یفنح  هَّللا  دبع  نب  دیعـس  یعیبس و  یناه  نب  یناه  زور  ود  زا  دـعب  زاب  و  دـندوب ،

دعب اّما  ترـضح ، نآ  ناصلخم  نایودـف و  نایعیـش و  زا  یلع  نب  نیـسح  تمدـخ  هب  تسا  يا  هضیرع  نیا  میحّرلا ، نمحّرلا  هَّللا  مسب 
وت ریغ  يوسب  دـناوت و  موزل  تّرـسم  مودـق  رظتنم  تیالو  نیا  مدرم  همه  هک  ناـسرب  دوخ  ناـهاوخ  اوه  ناتـسود و  هب  ار  دوخ  يدوزب 

.ماتخ ریخ  مالّسلا  و  ناسرب ، ماهتسم  ناقاتشم  نیا  هب  ار  دوخ  مامت  لیجعت  هب  هّتبلا  هّتبلا  دنیامن ، یمن  تبغر 

رگید هضیرع  ورمع  نب  دّـمحم  و  جاّجح ، نب  ورمع  و  سیق ، نب  هورع  و  ثراح ، نب  دـیزی  و  رجبا ، نب  راّجح  و  یعبر ، نب  ثبـش  سپ 
اّیهم و وت  ياهرکـشل  يروآ ، فیرـشت  بوص  نیا  هب  رگا  هدیـسر ، اه  هویم  هدـش و  زبس  اهارحـص  دـعب  اـّما  نومـضم : نیا  هب  دنتـشون 

هدومن لّمأت  ترـضح  دیـسر ، یم  ترـضح  نآ  هب  اه  همان  نیا  دنچ  ره  .دنرب و  یم  وت  فیرـش  مدقم  راظتنا  زور  بش و  و  دنرـضاح ،
.دیسر ترضح  نآ  هب  ناراّدغ  نآ  زا  همان  دصشش  زور  کی  رد  هکنآ  ات  تشون ، یمن  ار  ناشیا  باوج 

بانج نآ  هب  هیحان  نآ  زا  همان  رازه  هدزاود  دـندش ، عمج  ترـضح  نآ  دزن  رایـسب  نـالوسر  تشذـگ و  دـح  زا  ناـشیا  هغلاـبم  نوچ 
هورگ يوسب  یلع  نب  نیـسح  زا  تسا  يا  هماـن  نیا  میحّرلا ، نمحّرلا  هَّللا  مسب  تشون : ناـشیا  رخآ  هماـن  باوج  رد  ترـضح  دیـسر ،

زا هک  رامش  یب  رایسب و  نالوسر  زا  دعب  دندروآ  امش  زا  يا  همان  دیعس  یناه و  هک  یتسرد  هب  دعب  اّما  نایعیش ، ناناملـسم و  نانمؤم و 
ایب يدوزب  میرادن  یماما  ام  هک : دیدوب  هتـشون  اه  همان  عیمج  رد  و  مدیناسر ، مه  هب  عالّطا  همه  نیماضم  رب  و  دوب ، هدیـسر  نم  هب  امش 

تکرب هب  ار  ام  یلاعت  قح  هک  دیاش  ام ، دزن 
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وا رگا  سپ  ار ، لیقع  رسپ  دوخ  دامتعا  ّلحم  مع و  رـسپ  ردارب و  امـش  يوسب  متـسرف  یم  کنیا  دنادرگ ، عمتجم  تیاده  قح و  رب  وت 
نا دـیدوب  هدرک  جرد  اه  همان  رد  هچنآ  رب  امـش  ناگرزب  فارـشا و  نایاناد و  القع و  يأر  تسا  هدـش  عمتجم  هک  نم  يوسب  دـسیونب 

نایم رد  دـنک  مکح  هک  یـسک  رگم  تسین  یماما  هک  منک  یم  دای  دـنگوس  دوخ  ناج  هب  سپ  میآ ، یم  امـش  يوسب  يدوزب  هَّللا  ءاش 
قح نید  رب  ار  مدرم  و  دراذگن ، نوریب  هسّدقم  تعیرـش  هّداج  زا  مدق  و  تلادع ، هب  مدرم  نایم  رد  دـیامن  مایق  و  ادـخ ، باتک  هب  مدرم 

«. 1  » مالّسلا و  درادب ، میقتسم 

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

روفو هب  هک  ار  دوخ  ّمع  رسپ  لیقع  نب  ملسم  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تشذگ ، دح  زا  افو  یب  نایفوک  لیاسر  لسر و  نوچ 
لها زا  نتفرگ  تعیب  يارب  و  دـیبلط ، دوب  زاتمم  نانکمه  زا  تناتم  تواخـس و  تعاجـش و  دادـس و  حالـص و  ریبدـت و  ملع و  لقع و 

رما و  دینادرگ ، بوص  نآ  هّجوتم  يدزا  هّللا  دبع  نب  نمحّرلا  دبع  یلولس و  هَّللا  دبع  نب  هرامع  يوادیـص و  رهـصم  نب  سیق  اب  هفوک 
تعیب رب  هفوک  لها  رگا  دومرف : ارادم و  فطل و  ریبدـت و  نسح  و  نافلاخم ، زا  دوخ  رما  نامتک  و  يراکزیهرپ ، يوقت و  هب  ار  وا  درک 

.امن ضرع  نم  هب  ار  لاح  تقیقح  يدوزب  دنیامن ، قافّتا  نم 

ار مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  درک ، زامن  هنیدم  دجـسم  رد  تفر و  هنیدم  هب  هدومن  عادو  ار  ترـضح  ملـسم  سپ 
، دش هفوک  هّجوتم  هتفرگ  سیق  هلیبق  زا  لیلد  ود  دومن و  عادو  ار  دوخ  ناشیوخ  نارای و  لها و  و  دمآ ، رد  دوخ  هناخ  هب  هدرک  ترایز 

شطع تّدش  زا  درم  ود  نآ  و  دیدرگ ، بلاغ  ناشیا  رب  یگنـشت  دیـسر و  رخآ  هب  دندوب  هتـشادرب  هک  بآ  دندرک و  مگ  ار  هار  ناشیا 
مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تمدخ  هب  يا  همان  اجنآ  زا  دیناسر و  بآ  رس  رب  ار  دوخ  رایـسب  تّقـشم  هب  ملـسم  و  دندش ، كاله 

ار هعقاو  نیا  رفـس  ءادـتبا  رد  هک  تشون  و  درک ، جرد  همان  نآ  رد  یگنـشت  زا  ار  درم  ود  نآ  ندرم  ار و  دوخ  لاـح  تقیقح  تشون و 
، متسنادن وکین  لاف  هب  دوخ  يارب 
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باوج رد  ترضح  .داتسرف  ترضح  تمدخ  هب  هداد  رهصم  نب  سیق  هب  ار  همان  و  دیراد ، فاعم  رفس  نیا  زا  ارم  دیناد  تحلـصم  رگا 
همان نوچ  .رفـس  نیا  نتفر  زا  یئامن  یم  افعتـسا  نم  زا  هک  تسا  هدش  ثعاب  ار  وت  سرت  نبج و  هک  تسا  نآ  نم  نامگ  هک : دنتـشون 
ملسم دش ، كاله  داتفا و  نیمز  رب  وهآ  دنکفا و  یئوهآ  يوسب  يریت  هک  دید  ار  يدرم  هار  يانثا  رد  دش ، هناور  دیسر  وا  هب  ترـضح 

.دـیدرگ رتناشیرپ  لاح  نآ  هدـهاشم  زا  شفیرـش  رطاخ  اّما  تفگ  نینچ  رهاظ  هب  تشک ، مهاوخ  ار  دوخ  نمـشد  هَّللا  ءاـش  نا  تفگ :
راهظا ملـسم ، مودق  عامتـسا  زا  هفوک  مدرم  و  دومرف ، لالجا  لوزن  یفقث  هدیبع  یبا  نب  راتخم  هناخ  رد  دـش ، هفوک  رهـش  لخاد  نوچ 

زا دـناوخ ، یم  ناشیا  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هماـن  و  دـندمآ ، یم  وا  تمدـخ  هب  جوف  جوف  دـندومن و  رایـسب  رورس 
نآ تعیب  فرـش  هب  هفوک  لـها  زا  رفن  رازه  هدـجیه  ملـسم  تسد  رب  هکنآ  اـت  دـندرک ، یم  تعیب  هدـیدرگ  ناـیرگ  هماـن  نآ  عامتـسا 
هب هفوک  لها  زا  رفن  رازه  هدجیه  لاح  ات  هک : تشون  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  يا  هضیرع  ملـسم  سپ  دـندیدرگ ، زارفارـس  ترـضح 

.تسا بسانم  دیدرگ  بوص  نیا  هّجوتم  رگا  دنا ، هدمآ  رد  امش  تعیب 

هب هدش  علّطم  لاح  تقیقح  رب  دوب ، یلاو  دیزی  هیواعم و  بناج  زا  هک  ریشب  نب  نامعن  دش ، رایسب  ملسم  تمدخ  هب  نایعیش  دّدرت  نوچ 
قح زا  ادخ ، ناگدنب  يا  دعب  اّما  تفگ : تلاسر  ترـضح  رب  دورد  یهلا و  يانث  دـمح و  زا  دـعب  دـمآ ، رب  ربنم  رب  دـمآ و  رد  دجـسم 

تراغ بهن و  ناناملـسم و  نوخ  نتخیر  نادرم و  نتـشک  بجوم  هک  دـیئامنم  تعراـسم  تّما  قارتفا  هنتف و  يوسب  دیـسرتب و  یلاـعت 
هب ار  امـش  دـیمارآ  رد  امـش  ات  و  میآ ، یمن  رد  هب  گنج  ماقم  رد  وا  اب  نم  دـنکن  گنج  نم  اب  هک  یـسک  و  ددرگ ، یم  ناـشیا  لاوما 

تعیب دـیتسیاب و  نم  يور  رب  دـیئامن و  جورخ  رگا  نکیل  و  منک ، یمن  تبوقع  ار  یـسک  نامگ  تمهت و  هب  مروآ و  یمن  رد  شروش 
زا ار  دوخ  تسا ، نم  تسد  رد  ریشمش  هتسد  ات  و  مشک ، یم  ماقتنا  ماین  زا  نیک  غیت  هک  دنگوس  ادخ  هب  سپ  دینکـشب ، ار  دوخ  هفیلخ 

هنتف زا  هدایز  امـش  ناسانـش  قح  هک  مراد  دیما  و  دـنکن ، نم  يرای  امـش  زا  سک  چـیه  دـنچ  ره  مراد  یمن  فاعم  امـش  عفد  هبراحم و 
.دنشاب نایوج 

یمن يّرش  عفد  دش  یشان  وت  زا  هک  نخس  هنوگنیا  تفگ : تساخرب و  دوب ، هّیما  ینب  دنگوس  مه  هک  هعیبر  نب  ملـسم  نب  هَّللا  دبع  سپ 
روای یب  تسس و  فیعض و  مدرم  مالک  نیا  و  دنک ،
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زا سپ  ادخ ، تیـصعم  رد  مدرگ  بلاغ  هکنآ  زا  تسا  رتهب  نم  دزن  مشاب ، ادـخ  تعاط  رد  مشاب و  فیعـض  رگا  تفگ : نامعن  تسا ،
يارب نایعیـش  و  هدمآ ، هفوک  هب  لیقع  نب  ملـسم  هک  دومن  جرد  همان  رد  و  تشون ، همان  دـیزی  هب  ملـسم  نب  هَّللا  دـبع  دـمآ  ریز  هب  ربنم 

مامتها وت  نانمشد  رما  رد  هک  تسرفب  هفوک  تموکح  هب  ار  یـسک  یهاوخ ، یم  ار  هفوک  رگا  دنیامن ، یم  تعیب  وا  اب  یلع  نب  نیـسح 
.دیامن یم  هحماسم  هتسناد  ای  درادن  تمواقم  بات  ای  ریشب  نب  نامعن  هک  اریز  دیامن ،

.دنتشون وا  هب  اه  همان  نینچ  زین  نارگید  دعس و  نب  رمع 

: تفگ نوحرس  درک ، تروشم  باب  نیا  رد  وا  اب  دیبلط و  ار  هیواعم  هدرک  دازآ  نوحرـس  تفای ، عالّطا  اه  همان  نیماضم  رب  دیزی  نوچ 
نیرتدـب نآ  ریغ  هب  راـید  نآ  رد  ار  هنتف  نیا  شتآ  هک  ینادرگ  هفوـک  یلاو  ار  داـیز  نب  هَّللا  دـیبع  هک  مناد  یم  نآ  رد  تحلـصم  نـم 

داقتعا هچ  وت  تفگ : نوحرس  دومنن ، يأر  نیا  لوبق  لّوا  تشاد ، یتفلک  دایز  نبا  اب  دیزی  نوچ  .دیناشن  دناوت  یمن  ورف  یـسک  رارـشا 
هب ار  هفوـک  تراـما  هک  دروآ  نوریب  ار  هیواـعم  مقر  نوحرـس  مناد ، یم  نیتـم  باـب  ره  رد  ار  وا  يأر  تفگ : هیواـعم ، يأر  هـب  يراد 

دیتسرفب و وا  رب  ار  وا  مقر  هک  درک  رما  ار  نوحرـس  دـید  ار  دوخ  ردـپ  مقر  نوچ  دوب ، هدرک  مقر  نیعل  نآ  يارب  هرـصب  تراما  هفاضا 
نیـسح ماما  يارب  رکـشل  و  هدش ، هفوک  دراو  لیقع  نب  ملـسم  هک  دنا  هتـشون  نم  هب  هفوک  زا  نم  ناتـسود  هک  تشون  هَّللا  دیبع  هب  همان 

ای تسرفب ، نم  يارب  روآ و  تسد  هب  دـشاب  رودـقم  هک  هلیح  ره  هب  ار  وا  و  وش ، هفوک  هّجوتم  یناوخب  ارم  همان  نوچ  دـننک ، یم  عمج 
دیلپ نآ  هب  دـیزی  همان  هرـصب  رد  نوچ  .داتـسرف  هَّللا  دـیبع  يارب  هداد  ورمع  نب  ملـسم  هب  ار  همان  و  نک ، نوریب  هفوک  زا  ای  روآ  لـتق  هب 

«. 1  » دینادرگ دوخ  بیان  هرصب  رد  ار  دوخ  ردارب  نامثع  دیدرگ و  هفوک  هّجوتم  رگید  زور  دیسر ،

، دندومن یملق  ار  هفوک  لها  ضیارع  باوج  هک  یماگنه  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  سوواط  نبا  دـّیس 
یکی اب  و  راید ، نآ  ءامظع  زا  ناشیا  لاثما  يدبع و  دوراج  نب  رذنم  یلشهن و  دوعسم  نب  دیزی  دننام  دنتشون  هرصب  فارشا  هب  اه  همان 

تعیب و تعاـطا و  يوـسب  ار  ناـشیا  هعاـطم  نیمارف  نآ  رد  و  دنتـشاد ، لاـسرا  دـنتفگ  یم  نامیلـس  ار  وا  هک  ترـضح  نآ  یلاوـم  زا 
.دندرک توعد  دوخ  فّرصت 
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هدرک عمج  ار  دعـس  ینب  هلظنح و  ینب  میمت و  ینب  لیابق  دیدرگ ، زارفارـس  ترـضح  نآ  یمان  همان  هعلاطم  هب  دوعـسم  نب  دـیزی  نوچ 
بسن بسح و  ّولع  هب  ار  وا  همه  سپ  دیناد ؟ یم  هنوگچ  ارم  ریبدت  لقع و  و  امـش ؟ نایم  رد  نم  بسح  بسن و  تسا  هنوگچ  تفگ :
يارب ار  امش  تفگ : دوعسم  نب  دیزی  ینامز ، رابتعا  فرش و  هیامرس  یئام و  هانپ  تشپ و  وت  دنتفگ : دندرک  شیاتس  يأر  تماقتـسا  و 

مینک و نایب  میناد  حالص  هچنآ  هک  امرفب  دنتفگ : میوج ، يرای  رما  نآ  يارب  امش  زا  میامن و  تروشم  امش  اب  هک  ما  هدرک  عمج  يرما 
.میئامن تعاطا  یئامرف  رما  هچ  ره  هب 

بارـش دیلپ  دیزی  هتخیر ، مه  زا  ناودع  ملظ و  ناکرا  دـش و  هتـسکش  نایغط  روج و  هاگرد  وا  ندرم  هب  و  تسا ، هدرم  هیواعم  تفگ :
تفالخ تسایر و  لباق  هجو  چـیه  هب  و  تسین ، يا  هرهب  يرابدرب  ملع و  زا  ار  وا  هتخارفا و  تفـالخ  ملع  نآ  زا  دـعب  رادرک  دـب  راوخ 

تسا و نایاپ  یب  وا  ملع  يایرد  و  تسا ، لیصا  يأر  لیمج و  فرش  لیلج و  بسن  بحاص  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  و  تسین ،
و تسا ، تمکح  ملع و  عبنم  تلاسر و  تّوبن و  ندعم  و  تسا ، رتراوازس  رما  نیا  هب  تسا ، نوریب  اصحا  ّدح  زا  وا  تالامک  لیاضف و 

میلا باذـع  اـیند و  ّتلذـم  هب  دـیامن  دـعاقت  وا  تنواـعم  تعیب و  زا  هک  ره  و  تسا ، زاـتمم  ناـیملاع  زا  تّورم  تمحر و  تفأر و  رد 
.ددرگ یم  التبم  یبقع 

ام دنتفگ : دعـس  ینب  و  دندرک ، يدونـشخ  اضر و  راهظا  میمت  ینب  ناشیا  زا  دعب  و  دـندومن ، دایقنا  تعاطا و  راهظا  هلظنح  ینب  لّوا  و 
نآ تمدخ  هب  يا  هضیرع  دوعـسم  نب  دـیزی  سپ  درک ، میهاوخ  مالعا  ار  وت  دـبای  رارق  نآ  رب  ام  يأر  هچنآ  هدومن  رّکفت  باب  نیا  رد 
هب ار  هلظنح  ینب  دعـس و  ینب  میمت و  ینب  لیابق  هک  تشون  و  دومن ، يراپـس  ناج  تعاطا و  يرادربنامرف و  راـهظا  تشون و  ترـضح 
هب هک  هاگره  و  میا ، هتسب  نایم  رب  تعاطا  رمک  هدیدرگ ، موزل  تّرسم  مودق  رظتنم  یگمه  و  ما ، هدینادرگ  لیام  امش  دایقنا  تعاطا و 
هب وا  همان  نوچ  .میرامش  یم  مزال  دوخ  رب  ار  وت  تعباتم  میئامن و  یم  وت  فیرـش  مدقم  راثن  ناج  يراد ، ینازرا  فیرـشت  بوص  نیا 

تمایق زور  یگنشت  زا  و  دنادرگ ، نمیا  میب  زور  رد  ار  وت  ادخ  دومرف : درک و  اعد  ار  وا  دیسر ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فیرـش  رظن 
رثا تنحم  ربـخ  ددرگ ، ترـضح  نآ  هّجوتم  هرـصب  زا  دوخ  رکـشل  اـب  هک  تساوخ  وا  هک  يزور  یهلا  ياـضق  زا  دـشخب ، اـهر  ار  وـت 

.دینش ار  البرک  نادیهش  تداهش 
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، دشاب هتخیگنا  رب  وا  هک  دشاب  هلیح  همان  نیا  ادابم  هکنآ  میب  زا  داد ، دایز  نب  هَّللا  دیبع  هب  ار  ترضح  همان  سپ  دوراج ، نب  رذنم  اّما  و 
دیدهت ار  هرصب  لها  دمآ و  رب  ربنم  رب  و  دیشک ، راد  رب  تفرگ و  ار  ترضح  نآ  هداتسرف  نیعل  دایز  نبا  هرصب و  فارشا  ناحتما  يارب 

نبا هک  یبش  رد  دندوب ، مولظم  ماما  مودق  رظتنم  هفوک  لها  نایافو  یب  نوچ  دش ، هفوک  هّجوتم  رگید  زور  رد  و  دومن ، رایـسب  دـیعو  و 
یم دندرک و  یم  مالس  دنتفاتـش و  یم  لابقتـسا  هب  جوف  جوف  سپ  تسا ، ترـضح  نآ  هک  دندرک  نامگ  دش ، هفوک  لخاد  نیعل  دایز 

یمن ار  وا  دوب ، هتـسب  ار  دوخ  ناهد  نوعلم  نآ  نوچ  .دندرک  یم  يداش  حرف و  راهظا  و  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  يدمآ  شوخ  دنتفگ :
نیا هک  دـیوش  رود  تفگ : ناشیا  رب  دز  گناب  ورمع  نب  ملـسم  هکنآ  ات  دـمآ  یم  مشخ  هب  ناـشیا  نانخـس  زا  نوعلم  نآ  و  دـنتخانش ،

.تسا دایز  رسپ  هَّللا  دیبع 

درک نامگ  نامعن  دیبوک ، رد  دیـسر و  هفوک  هرامالا  رـصق  ياپ  هب  هکنآ  ات  دندش  هدـنکارپ  تسا ، نوعلم  نآ  هک  دنتـسناد  مدرم  نوچ 
هک مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  تفگ : دمآ و  رب  رصق  يالاب  رب  هدروآ ، فیرـشت  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک 

.میآ یمن  رد  هلتاقم  ماقم  رد  وت  اب  مهد و  یمن  وت  هب  دوخ  رایتخا  هب  دنا  هدرپس  نم  هب  هچنآ  يدرگن ، نم  ضّرعتم  يوش و  رود 

زا مدرم  و  دوشگ ، ار  رد  تخانـش و  ار  وا  يادـص  نامعن  اشگب ، ار  رد  هک : دز  گناب  نامعن  رب  دینـش ، ار  نانخـس  نیا  داـیز  نبا  نوچ 
، دندش عمج  نوچ  .دنوش  عمج  هفوک  لها  هک  درک  ادن  هفوک  رد  وا  يدانم  دش  حبص  نوچ  .دندش  هدنکارپ  هدیدرگ  فئاخ  وا  ندمآ 
هک تسا  هدرک  رما  ارم  و  هدرپس ، نم  هب  ار  امـش  ّدح  رـس  دینادرگ و  امـش  رهـش  یلاو  ارم  دـیزی  تفگ : دـناوخ و  هبطخ  دـمآ و  نوریب 

ربنم زا  سپ  .دیئامن  رذح  وا  تابوقع  هفیلخ و  تفلاخم  زا  و  منک ، بیدأت  ریشمش  هنایزات و  هب  ار  نافلاخم  میامن و  شزاون  ار  ناعیطم 
دیزی اب  هک  دوخ  هلیبق  هّلحم و  رد  دـیرب  نامگ  ار  هک  ره  هک : دومن  دـیکأت  هغلابم و  و  دـیبلط ، ار  تاّلحم  لئابق و  ءاسؤر  و  دـمآ ، دورف 

هلیبق و رد  یـسک  نینچ  هک  دوش  رهاظ  هاگره  و  دـیئامن ، ضرع  نم  هب  دیـسیونب و  ار  ناشیا  مان  هک  دـیاب  دـنقافن ، فـالخ و  ماـقم  رد 
.دوب دهاوخ  لالح  نم  رب  امش  لام  نوخ و  دیشاب ، هدینادرگن  علّطم  وا  لاح  رب  ارم  دوب ، امش  هّلحم 

نوریب راتخم  هناخ  زا  دیدرگ و  فئاخ  دیسر ، ملسم  هب  نوعلم  نآ  ندش  لخاد  ربخ  نوچ 
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یم تعیب  هک  ره  زا  و  دندرک ، یم  تعیب  وا  اب  دنتفر و  یم  وا  تمدخ  هب  ناهنپ  نایعیـش  و  دـش ، ناهنپ  هورع  نب  یناه  هناخ  رد  تفر و 
«. 1  » دراد ناهنپ  نافلاخم  زا  ار  تعیب  و  دیامنن ، زار  ياشفا  هک  داد  یم  دنگوس  ار  وا  تفرگ 

دومرف و لوزن  ّبیـسم  نب  ملاس  هناخ  رد  دـش ، هفوک  لخاد  لـیقع  نب  ملـسم  نوچ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  بوشآ و  رهـش  نبا 
مدرم زا  ناهنپ  رد  و  دومن ، لاقتنا  یناـه  هناـخ  هب  بش  ناـیم  رد  دـش ، لـخاد  داـیز  نبا  نوچ  دـندرک ، تعیب  وا  اـب  سک  رازه  هدزاود 

: تفگ دش و  عنام  ار  وا  یناه  دـنک ، جورخ  هک  تساوخ  نوچ  .دـندرک  تعیب  وا  اب  رفن  رازه  جـنپ  تسیب و  هکنآ  ات  تفرگ  یم  تعیب 
ملسم لاوحا  رب  و  دش ، رامیب  درک و  لوزن  یناه  هناخ  رد  دوب و  هدمآ  هرصب  زا  دایز  نبا  اب  ینادمه  روعا  نب  کیرـش  و  نکم ، لیجعت 
نوریب دوخ  ریشمش  اب  وت  منادرگ ، نخس  لوغشم  ار  وا  نم  نوچ  دمآ ، دهاوخ  نم  تدایع  هب  هَّللا  دیبع  تفگ : ملـسم  اب  دیدرگ ، علّطم 

بآ کیرـش  دـمآ و  کیرـش  تدایع  هب  داـیز  نبا  نوچ  .مبلطب  بآ  هک  تسا  نآ  وت  نم و  ناـیم  تمـالع  و  زاـسب ، ار  وا  راـک  يآ و 
: تفگ دش و  عنام  ار  وا  یناه  دیآ ، نوریب  هک  تساوخ  ملسم  دیبلط ،

«. 2  » دوش هتشک  نم  هناخ  رد  وا  هک  مهاوخ  یمن 

«. 3  » دش عنام  ار  وا  یناه  هناخ  لها  زا  ینز  رگید : تیاور  هب 

یهن مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  اریز  مشکب ، ار  وا  ردغ  رکم و  هب  هک  متـساوخن  تفگ : ملـسم  رگید : تیاور  هب 
«. 4  » ردغ هب  نتشک  زا  تسا  هدرک 

مّهوتم رعش  نآ  زا  دایز  نبا  و  درک ، یم  وا  جورخ  رب  تلالد  هک  درک  ادا  يرعـش  کیرـش  داتفا ، ریخأت  هب  ملـسم  ندمآ  نوریب  نوچ  و 
«. 5  » تفر نوریب  تساخرب و  هدیدرگ 

وا داد و  وا  هب  مهرد  رازه  هس  دیبلط ، ار  وا  مان ، لقعم  تشاد  یمالغ  .دشن  علّطم  ملـسم  لاوحا  رب  درک ، صّحفت  هک  نادـنچ  نیعل  نآ 
ار تیب  لها  تیالو  ّتبحم و  راهظا  یبایب ، هک  ار  ناشیا  زا  کی  ره  و  ار ، وا  نایعیـش  نک  صّحفت  تفگ : داتـسرف و  ملـسم  بلط  هب  ار 

هب ار  رز  نیا  و  نکب ،
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یئانشآ حرط  هدب و  يزاب  ار  ناشیا  هار  نیا  زا  و  میامن ، تیب  لها  نانمـشد  هلتاقم  فرـص  هک  ما  هدرک  رذن  ار  نیا  وگب  وا  هب  هدب و  وا 
.يدرگ علّطم  لیقع  نب  ملسم  لاوحا  رب  دیاش  نک ، تاقالم  ار  ناشیا  ناهنپ  رد  رّرکم  و  نکفیب ، ناشیا  اب 

دینش و  داتفا ، هجسوع  نب  ملسم  رب  شرظن  هاگان  تسیرگن ، یم  مدرم  عاضوا  لاوحا و  رد  هناسوساج  دمآ و  رد  دجـسم  هب  لقعم  سپ 
هجسوع کیدزن  هب  دینـش ، ار  نیا  نوچ  .دریگ  یم  تعیب  مدرم  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  درم  نیا  هک : دنتفگ  یم  یعمج  هک 

نم رب  یلاعت  قح  و  مماش ، لها  زا  يدرم  نم  تفگ : تسـشن و  وا  کیدزن  هب  سپ  دش ، غراف  زامن  زا  ات  تسـشن  وا  يولهپ  رد  دـمآ و 
یم هیرگ  یگتخاس  هب  نانخس  نیا  نمـض  رد  و  مراد ، یم  تسود  ار  ناشیا  ناتـسود  و  تلاسر ، تیب  لها  ّتبحم  هب  تسا  هداهن  ّتنم 

يارب هک  تسا  هدـمآ  رهـش  نیا  هب  تیب  لها  زا  یکی  هک  ما  هدینـش  تفگ : سپ  دومن ، یم  ّتبحم  صالخا و  راهظا  رد  هغلابم  و  درک ،
يارب مهرد  رازه  هس  تسا ، هدیدرگ  ناهنپ  نافلاخم  سرت  زا  و  دریگب ، تعیب  مدرم  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دنزرف 
هاـگان دوخ ، راـک  رد  مدوب  ّریحتم  دجـسم  رد  تقو  نیا  رد  مناـسرب ، وا  هب  هک  دـنک  یمن  یئاـمنهار  ارم  یـسک  ما و  هدروآ  رذـن  هب  وا 

کیدزن هب  ببـس  نیا  هب  دندرک ، یم  هراشا  وت  يوسب  تسا و  علّطم  تیب  لها  لاوحا  رب  درم  نیا  هک : دـنتفگ  یم  یتعامج  هک  مدـینش 
فرـش نیا  زا  ارم  هک  مراودیما  و  ینادرگ ، فّرـشم  ماما  هداتـسرف  تمزالم  فرـش  هب  ارم  يریگب و  نم  زا  ار  لام  نیا  هک  ما  هدمآ  وت 

.ناسرب وا  تمدخ  هب  ارم  رخآ  ریگب و  تعیب  نم  زا  لّوا  یهاوخ  رگا  و  مناشیا ، ناّبحم  زا  نم  هک  ینادرگن  مورحم 

زا مدرک و  تاقالم  ار  تیب  لها  ناتـسود  زا  یتسود  هکنآ  رب  منک  یم  دمح  ار  ادخ  تفگ : دروخ و  يزاب  وا  نانخـس  زا  هجـسوع  نبا 
شابم هدرزآ  تفگ : نوعلم  لیحم  نآ  .دنا  هدیدرگ  علّطم  نم  لاوحا  رب  مدرم  هکنآ  زا  مدش  هدرزآ  نکیل  و  مدـیدرگ ، داش  وت  ندـید 

حول هداس  نآ  .موش  دوخ  ماما  تعیب  لخاد  مهاوخ  یم  هک  ریگب  تعیب  نم  زا  يدوزب  نونکا  تسا ، ریخ  دوش  یم  امش  يارب  هچنآ  هک 
یهاوخ ریخ  ماقم  رد  هک  تفرگ  دـهع  وا  زا  هظلغم  نامیا  هب  و  تفرگ ، تعیب  وا  زا  هدرک  لمح  قدـص  رب  ار  وا  غورد  تاملک  هراچیب 

.دیامنن زار  نیا  ياشفا  و  دشاب ،

دامتعا وا  رب  هجسوع  نبا  هکنآ  ات  تفر ، یم  هجسوع  نبا  هناخ  هب  زور  دنچ  نوعلم  نآ  سپ 
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يایافخ رب  تفر و  یم  ملـسم  تمدخ  هب  زور  ره  و  درپس ، ار  لام  درک و  هزات  ار  تعیب  درب و  لیقع  نب  ملـسم  تمدخ  هب  ار  وا  درک و 
«. 1  » داد یم  ربخ  ار  دایز  نبا  هدیدرگ  علّطم  نایعیش  لاوحا 

هب یناه  ارچ  هک : دیـسرپ  دایز  نبا  يزور  دش ، یمن  رـضاح  نوعلم  نآ  سلجم  هب  يرامیب  هناهب  هب  دوب  مّهوتم  دایز  نبا  زا  یناه  نوچ 
: تفگ تسا ، رامیب  وا  دنتفگ : دیآ ؟ یمن  ام  دزن 

، دیبلط ار  جاّجحلا  نب  ورمع  هجراخ و  نب  ءامسا  ثعشا و  نب  دّمحم  سپ  دنیشن ، یم  دوخ  هناخ  رد  رب  تسا و  هدش  رتهب  هک  ما  هدینش 
وا هک  اریز  دیآ ، رد  ام  سلجم  هب  هک  دینک  فیلکت  ار  وا  تفگ : یناه و  دزن  هب  داتسرف  ار  ناشیا  و  دوب ، یناه  هلابح  رد  ورمع  رتخد  و 

.ددرگ عفترم  یترودک  رابغ  وا  نم و  نایم  هک  مهاوخ  یمن  تسا ، برع  فارشا  زا 

نیا زا  نم  تفگ : یم  ناشیا  هب  هار  رد  یناـه  دـندروآ ، رد  نوعلم  نآ  سلجم  هب  هداد  يزاـب  ار  وا  دـندمآ ، یناـه  دزن  هب  ناـشیا  سپ 
ياپ هب  تفگ : داتفا  یناه  رب  دایز  نبا  رظن  نوچ  .درادـن  رطاخ  رد  وت  زا  يدـب  وا  هک  دـنداد  یم  یّلـست  ار  وا  ناـشیا  و  مفیاـخ ، نوعلم 
اپرب دوخ  هناخ  رد  تسا  هنتف  هچ  نیا  تفگ : درک و  باتع  هب  عورـش  وا  اـب  دـش ، سلجم  لـخاد  نوچ  .هدـمآ  صاـصق  ّلـحم  هب  دوخ 

راکنا یناه  ینک ؟ یم  عمج  وا  يارب  حالـس  رکـشل و  و  هداد ، اج  هناخ  رد  ار  ملـسم  و  هدـمآ ، رد  تنایخ  ماـقم  رد  دـیزی  اـب  و  هدرک ،
نیعل نآ  و  تسا ، هدوب  دایز  نبا  سوساج  نوعلم  نآ  هک  تسناد  داتفا  لقعم  رب  یناه  رظن  نوچ  دـیبلط ، ار  لقعم  داـیز  نبا  سپ  درک ،

هناخ هب  ار  وا  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : سپ  دـنک ، راـکنا  تسناوتن  رگید  تسا ، هدـینادرگ  علّطم  ناـشیا  رارـسا  ياـیافخ  رب  ار 
منک یم  دای  دنگوس  نونکا  منک ، نوریب  ار  وا  هک  متـسناوتن  نم  و  دـیبلط ، ناما  نم  زا  دـمآ و  نم  هناخ  هب  یبش  ربخ  یب  وا  ما  هدرواین 

دـشاب وت  دزن  هک  مهد  یم  یناگورگ  یهاوخ  رگا  و  میآ ، وت  دزن  هب  زاب  منک و  نوریب  هناخ  زا  ار  وا  مورب و  یهد  تصخر  ارم  رگا  هک 
ادخ هب  تفگ : یناه  ینادرگ ، رـضاح  نم  دزن  ار  وا  ات  مراد  یمن  رب  وت  زا  تسد  هک  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دایز  نبا  مدرگرب ، نم  ات 

هغلابم دایز  نبا  سپ  يروآ ، لتق  هب  ار  وا  هک  مهد  وت  تسد  هب  ار  دوخ  نامهیم  لیخد و  نم  هک  دش  دـهاوخن  زگره  نیا  هک  دـنگوس 
.درک یم  هقیاضم  وا  و  وا ، ندروآ  رد  درک 
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: تفگ تساخرب و  یلهاب  ورمع  نب  ملسم  دیماجنا ، لوط  هب  ناشیا  نایم  نخس  نوچ 

نتـشک هب  ار  دوخ  یناه  يا  تفگ : درب و  رـصق  رانک  هب  هتفرگ  ار  وا  تسد  و  میوگب ، نخـس  تولخ  رد  وا  اب  نم  ات  راذـگب  ریمالا  اهّیا 
ار ملسم  وت  تشک ، دهاوخن  ار  وا  تسه و  یشیوخ  تبارق و  هطبار  دیزی  دایز و  نبا  ملـسم و  نایم  نکفیم ، الب  هب  ار  دوخ  هلیبق  هدم و 
هب ار  دوخ  نامهیم  هک  مدنـسپ  یمن  دوخ  رب  ار  گنن  نیا  هک  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : یناه  هد ، یئاهر  الب  زا  ار  دوخ  هدـب و  ناشیا  هب 

، موشن هتشک  ات  مشاب  هتشادن  روای  چیه  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  مراد ، ناروای  ناوعا و  ملاس و  حیحـص و  هکنآ  اب  مهد  نمـشد  تسد 
رگا هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دیبلط و  دوخ  کیدزن  هب  ار  یناه  دینـشب ، ار  نخـس  نیا  دایز  نبا  نوچ  .مراذگ  یمناو  وا  هب  ار  ملـسم 
شتآ دوش و  هدـنک  فالغ  زا  اهریـشمش  یئامن ، رما  نیا  هدارا  رگا  تفگ : یناـه  منز ، یم  ار  تندرگ  ینکن  رـضاح  ار  ملـسم  لاـحلا 
رایـسب وا  ینیب  ور و  رب  تشاد ، تسد  رد  هک  یبوچ  سپ  یناسرت !؟ یم  ارم  نانخـس  نیا  اب  وت  تفگ : داـیز  نبا  ددرگ ، لعتـشم  برح 

نبا دشکب ، فالغ  زا  هک  درک  ریشمش  همئاق  هب  تسد  یناه  سپ  دش ، يراج  وا  هنیس  شیر و  رب  نوخ  تسکـشب و  بوچ  هکنآ  ات  دز 
.دنتسب وا  يور  رب  رد  و  دندنکفا ، هناخ  رد  دنتفرگ و  ار  وا  هک  دز  نامالغ  رب  گناب  دایز 

ار وا  وت  بناج  زا  میدروآ و  هلیح  هب  ار  درم  نیا  هک  يداتـسرف  ار  اـم  وت  تفگ : درک  هدـهاشم  ار  تلاـح  نیا  ءامـسا  نب  ناّـسح  نوچ 
يرانک رد  وا  دـندز و  یندرگ  تشپ  ار  وا  دومرف  داد ، مانـشد  دز و  وا  رب  گناب  دایز  نبا  یئاـمن ، یم  ردـغ  وا  اـب  نونکا  میداد ، ناـما 

.میضار وا  هدرک  هب  دنک  یم  وا  هچنآ  تسا ، ریما  زا  رما  تفگ : ثعشا  نب  دّمحم  لاح  نیا  رد  تسشن ،

درک و هطاحا  ار  نیعل  نآ  هرامالا  راد  درک و  عمج  ار  جـحذم  هلیبق  ورمع  دـش ، هتـشک  یناه  هک  دیـسر  جاّجح  نب  ورمع  هب  ربخ  سپ 
زا هک : دنیوگ  یم  دنیامن و  یم  یناه  نوخ  بلط  دنا و  هدش  عمج  جـحذم  هلیبق  ناعاجـش  کنیا  جاّجح ، نب  ورمع  منم  هک : دز  دایرف 

یناه ورب و  تفگ : ار  یضاق  حیرـش  دیدرگ ، مّهوتم  ناشیا  عامتجا  زا  دایز  نبا  يدروآ ؟ لتق  هب  ار  وا  ارچ  دوب  هدشن  رداص  یمرج  وا 
دیوگ یم  تسا و  يراج  یناه  يور  زا  نوخ  هک  دـید  تفر  یناـه  دزن  هب  حیرـش  نوچ  .تسا  هدـنز  وا  هک  هد  ربخ  ار  مدرم  نیبب و  ار 
نوریب حیرش  سپ  دنهد ، یم  تاجن  نوعلم  نیا  ّرش  زا  ارم  دنیآرد ، رصق  هب  ناشیا  زا  رفن  هد  رگا  نم ، ناروای  ناشیوخ و  دنیاجک  هک :

دمآ و
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هدنکارپ تسا  هدـنز  وا  هک  دندینـش  وا  هلیبق  لها  نوچ  .تسا  هدیـسرن  وا  هب  یبیـسآ  تسا و  هدـنز  یناه  هک : رـصق  يالاب  زا  دز  ادـص 
تفلاخم قّرفت و  زا  ار  مدرم  هدـمآ  رب  ربنم  رب  و  هفوک ، فارـشا  دوخ و  ناـمزالم  عاـبتا و  اـب  دـمآ  رد  دجـسم  هب  داـیز  نبا  و  دـندش ،

ملـسم هک  دندروآ  ربخ  دـندیود و  دجـسم  هب  یعمج  لاح  نیا  رد  .دـینادرگ  راودـیما  شـشخب  شزاون و  هب  ار  ناعیطم  دـندیناسرت و 
دـنکفا و هراـمالا  راد  هب  ار  دوخ  دـمآ و  ریز  هب  ربنم  زا  هدـیدرگ  برطـضم  داـیز  نبا  تسا ، هراـمالا  راد  هّجوتم  تسا و  هدرک  جورخ 

.تسب دوخ  يور  رب  ار  اهرد 

نوچ وا ، سبح  هب  درک  رما  دینادرگ و  حورجم  ار  یناه  هک  مدوب  دایز  نبا  سلجم  رد  نم  هک  تسا  هدرک  تیاور  مزاح  نب  هَّللا  دـبع 
یناه هناخ  رود  ياه  هناخ  رد  ملـسم  باحـصا  نوچ  مدرک ، لقن  وا  هب  ار  هّیـضق  مدـمآ و  ملـسم  دزن  هب  مدرک ، هدـهاشم  ار  تلاح  نآ 

روصنم ای  هک : دندرک  ادن  هک  دومرف  ار  نایدانم  و  دنیآ ، نوریب  هک  ناشیا  نایم  رد  منک  ادن  هک  درک  رما  ارم  ملـسم  دندوب ، هدـش  عمج 
یملع هلیبق  ره  يارب  دمآ و  نوریب  ملـسم  دـندش ، عمج  یناه  هناخ  رد  رب  دندینـش ، ار  ملـسم  يادـن  هفوک  لها  نایافو  یب  نوچ  .تما 

هرامالا راد  رد  رفن  هاجنپ  زا  هدایز  و  دش ، گنت  دایز  نبا  رب  راک  وا و  باحـصا  زا  دش  رپ  رازاب  دجـسم و  یتقو  كدنا  رد  داد ، بیترت 
.دنور وا  دزن  هب  هک  دنتفای  یمن  یهار  دندوب  نوریب  هک  وا  ناروای  زا  یضعب  و  دندوبن ، وا  اب 

دایز نبا  ار ، شردام  دایز و  نبا  دنداد  یم  مانشد  دندنکفا و  یم  گنس  و  دنتفرگ ، نایم  رد  ار  نوعلم  نآ  رـصق  ملـسم  باحـصا  سپ 
ءوس دیزی و  تبوقع  زا  ار  مدرم  و  جـحذم ، هلیبق  زا  دـیامن  تعاطا  ار  وت  هک  ره  اب  ور و  نوریب  وت  تفگ : دـیبلط و  ار  باهـش  نب  ریثک 

رب ار  هدنک  هلیبق  هک  داتسرف  ار  ثعشا  رسپ  دّمحم  وا  زا  دعب  و  دینادرگ ، تسس  ملسم  تنواعم  رد  و  دیئامن ، رذح  دیدش  برح  تبقاع 
ناما رد  ضرع  لاـم و  ناـج و  هب  دـیآ ، رد  تیار  نیا  تحت  رد  هک  ره  هک : دـنک  ادـن  و  دـیاشگب ، ناـما  تیار  دـنک و  عمج  دوخ  رس 

یب نداد  بیرف  يارب  و  راک ، نیا  يارب  ار  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  رجبا و  نب  راّجح  یعبر و  نب  ثبـش  یلهذ و  عاـقعق  نینچمه  دـشاب ،
.داتسرف نوریب  راّدغ  نایافو 

ملـسم تقفاوـم  زا  ار  مدرم  یناطیـش  ساوـسو  هـب  رگید  هورگ  نآ  و  دـندش ، عـمج  وا  رـس  رب  یعمج  درک و  دـنلب  یملع  ثعـشا  سپ 
لّدبم قّرفت  هب  ار  ناشیا  ّتیعمج  دندرک و  یم  نامیشپ 
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.دندمآ رد  هرامالا  راد  هب  رصق  بقع  هار  زا  و  دندروآ ، درگ  ار  ناراّدغ  نآ  زا  رایسب  هورگ  هکنآ  ات  دندینادرگ ، یم 

نوریب ناقفانم  زا  یهورگ  اـب  ار  وا  و  داد ، بیترت  یعبر  نب  ثبـش  يارب  یملع  درک ، هدـهاشم  دوخ  عاـبتا  رد  یترثک  نوعلم  نآ  نوچ 
، دینک محر  دوخ  رب  هورگ  يا  هک : دندرک  ادن  ار  ملسم  عابتا  دندمآ و  رب  رصق  ماب  رب  هک  درک  رما  ار  هفوک  فارشا  دایز  نبا  هداتـسرف ،
هک تسا  هدش  دّهعتم  ریما  دینک  تعاطا  رگا  و  تسین ، ناشیا  بات  ار  امـش  دنـسر و  یم  ماش  ياهرکـشل  کنیا  هک  دـیوش  هدـنکارپ  و 

نوچ دـیوشن ، قّرفتم  رگا  هک  تسا  هدرک  دای  دـنگوس  و  دـنادرگ ، فعاضم  ار  امـش  ياهاطع  و  دـهاوخ ، رد  دـیزی  زا  ار  امـش  رذـع 
ماش لها  رب  ار  امـش  نادـنزرف  نانز و  دـشکب و  راکهانگ  ياج  هب  ار  هانگ  یب  دروآ و  لتق  هب  ار  امـش  نادرم  دنـسرب ، ماش  ياهرکـشل 

.دننک تمسق 

نیا ملـسم  نوچ  .دندوب  هدنامن  ملـسم  اب  رفن  یـس  زا  هدایز  دش ، ماش  نوچ  هکنآ  ات  دـندش ، یم  قّرفتم  نانخـس  نیا  عامتـسا  زا  مدرم 
، دش غراف  زامن  زا  نوچ  .درک  ادا  ار  ماش  زامن  دش و  دجـسم  لخاد  دیدرگ ، علّطم  هفوک  لها  رکم  ردغ و  رب  درک و  هدهاشم  ار  تلاح 

بیرغ نآ  دوب ، هدنامن  وا  اب  سک  چیه  تفر  نوریب  هدنک  رد  زا  نوچ  دور ، نوریب  دجـسم  زا  هک  تساوخ  دـندوب ، هدـنام  وا  اب  رفن  هد 
دازآ ار  وا  هک  دوب  سیق  نب  ثعـشا  زینک  وا  دیـسر و  هعوط  هناخ  رد  هب  تفر  هار  يا  هراـپ  نوچ  دـیدرگ ، ّریحتم  دوخ  راـک  رد  مولظم 
هناخ رد  رد  هعوط  .دنتفگ  یم  لالب  ار  وا  هک  دوب  هدیناسر  مه  هب  يرسپ  وا  زا  دوب و  هدومن  جیوزت  ار  وا  یمرـضح  دیـسا  و  دوب ، هدرک 

وا يارب  یبآ  تبرـش  تفر و  هعوط  مماشایب ؟ نم  هک  يراد  یبآ  ایآ  تفگ : ملـسم  دیـشک ، یم  دوخ  رـسپ  راـظتنا  دوب و  هتـسشن  دوخ 
اجنیا وت  ندوب  بش  تقو  نیا  رد  هک  ورب  دوخ  ياج  هب  ادخ  هدنب  يا  تفگ : هعوط  دومن ، ثکم  دـیماشآ ، ار  بآ  ملـسم  نوچ  .دروآ 

: تفگ ملسم  تسین ، بسانم 

هک تسا  نکمم  بشما  یهد  هانپ  ارم  رگا  مرب ، یمن  یئاج  هب  هار  مبیرغ و  تسین ، يرای  یشیوخ و  هناخ و  رهـش  نیا  رد  ارم  ردام  يا 
؟ یتسیک وت  تفگ : هعوط  دهد ، هانپ  ار  وت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دنشاب ، هدنامرد  سک  همه  هک  تمایق  زور  رد 
دنتخادنا و رود  رای  تسود و  شیوخ و  زا  و  دـندرک ، دوخ  راید  هراوآ  دـنداد و  بیرف  ار  ام  هفوک  لها  لیقع ، نب  ملـسم  منم  تفگ :

.دنتشاذگ اهنت  ارم  هتشادرب  نم  يرای  زا  تسد 
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نآ رد  درک ، رـضاح  وا  يارب  یماعط  درک و  شرف  وا  يارب  وکین  يا  هرجح  دروآ و  رد  هناـخ  هب  ار  وا  تخانـش ، ار  ملـسم  هعوط  نوچ 
، دومن لاؤس  لاح  نآ  ببس  زا  دیآ ، یم  دور و  یم  رایـسب  هرجح  نآ  هب  شردام  هک  دید  نوچ  دمآ ، هناخ  هب  نز  نآ  رـسپ  لالب  لاح 

.تفگ وا  هب  ار  ملسم  ندمآ  ربخ  داد و  دنگوس  ار  وا  هعوط  دینارذگ ، دح  زا  ار  حاحلا  نوچ  دراد ، ناهنپ  وا  زا  هک  تساوخ  ردام 

نایدانم تفر و  الاب  ربنم  رب  دمآ ، رد  دجسم  هب  بش  نامه  رد  دنا ، هدیدرگ  قّرفتم  ملسم  باحـصا  هک  دینـش  نوچ  نیعل  دایز  نبا  اّما 
رد سپ  تسا ، رده  وا  نوخ  دوشن ، رضاح  دجسم  رد  تقو  نیا  رد  هفوک  ناسانشور  ناگرزب و  زا  هک  ره  هک : دندرک  ادن  هفوک  رد  وا 

هدرک و هفیلخ  تفلاخم  لیقع  نب  ملـسم  هک : ناشیا  نایم  رد  درک  ادن  دندش ، عمج  مدرم  نوچ  .دش  رپ  مدرم  زا  دجـسم  یتقو  كدـنا 
و تسا ، فلت  ضرعم  رد  وا  لام  وا و  ناج  دشاب ، هدادن  ربخ  ار  ام  دوش و  ادـیپ  وا  هناخ  رد  ملـسم  هک  سک  ره  تسا ، هتخیرگ  نونکا 

لخاد دـمآ و  ریز  هب  ربنم  زا  دومن و  رایـسب  فیوخت  دـیدهت و  ار  ناـشیا  داد ، میهاوخ  نآ  هب  ار  وا  تید  دروآ  اـم  دزن  هب  ار  وا  هک  ره 
ار ریمن  نب  نیصح  و  دورن ، نوریب  رهش  زا  ملسم  هک  دننک  تظفاحم  ار  رهـش  ياه  هزاورد  هک  داتـسرف  ار  دوخ  نایرکـشل  و  دش ، رـصق 

.دیامن صّحفت  اه  هناخ  تاّلحم و  رد  هک  داتسرف 

رایـسب شزاون  ار  ثعـشا  نب  دّمحم  دنوش ، لخاد  هک  داد  تصخر  ار  هفوک  مدرم  تسـشن و  سلجم  رد  نوعلم  نآ  دـش ، حبـص  نوچ 
هب نوعلم  نآ  داد ، ثعشا  نب  دّمحم  رسپ  نمحّرلا  دبع  هب  ار  ملـسم  ربخ  دمآ و  دایز  نبا  هناخ  رد  هب  هعوط  رـسپ  تقو  نآ  رد  و  دومن ،

داتفه دینـش ، ار  ربخ  نیا  نوچ  دایز  نبا  دوب ، هتـسشن  دایز  نبا  يولهپ  رد  هک  یتقو  رد  تفگ  وا  هب  ار  ربخ  نیا  دـمآ و  دوخ  ردـپ  دزن 
.داتسرف ملسم  بلط  هب  درک و  هارمه  وا  هب  ار  سیق  هلیبق  زا  سک 

تشادرب ار  دوخ  ریشمش  و  نوعجار ، هیلا  ّانا  هَّلل و  ّانا  تفگ : دنا  هدمآ  وا  بلط  هب  هک  تسناد  دینش ، ار  نابسا  ياپ  يادص  ملسم  نوچ 
كاخ رب  ار  ناشیا  زا  یعمج  دروآ و  هلمح  ناشیا  رب  دیـشک و  ار  دوخ  ریـشمش  داتفا ، ناـشیا  رب  شرظن  نوچ  دـمآ ، نوریب  هناـخ  زا  و 

هب ار  ناشیا  زا  رفن  جـنپ  لهچ و  هلمح  دـنچ  رد  هکنآ  اـت  دـنتخیرگ ، یم  وا  شیپ  زا  دروآ  یم  ور  هک  فرط  ره  هب  و  دـنکفا ، كـاله 
يا هبترم  هب  اجیه  هشیب  نآ  تّوق  تعاجش و  و  دینادرگ ، لصاو  یهلا  باذع 
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الاب بل  و  دز ، وا  مّرکم  يور  رب  یتبرض  نارمح  نب  رکب  هکنآ  ات  دنکفا ، یم  دنلب  ماب  رب  تفرگ و  یم  تسد  کی  هب  ار  يدرم  هک  دوب 
.داتسیا یمن  وا  ربارب  رد  یسک  دروآ  یم  ور  هک  وس  ره  هب  ادخ  ریش  نآ  زاب  و  دنکفا ، ار  وا  نادند  ود  و 

یم رورس  نآ  رس  رب  دندز و  یم  ین  رب  شتآ  و  دندز ، یم  وا  رب  بوچ  گنس و  دندمآ و  رب  اهماب  رب  دندش ، زجاع  وا  هبراحم  زا  نوچ 
هلمح نارفاک  نآ  رب  دیـشک و  ریـشمش  دیدرگ ، دیماان  دوخ  تایح  زا  دومن و  هدهاشم  ار  تلاح  نآ  مولظم  دّیـس  نآ  نوچ  دـنتخادنا ،

.دروآ رد  اپ  زا  ار  یعمج  درک ،

یم ناما  ار  وت  ام  یهد ، یم  نتشک  هب  ار  دوخ  ارچ  ملسم  يا  تفگ : تفای  ناوت  یمن  تسد  وا  رب  یناسآ  هب  هک  دید  ثعـشا  نبا  نوچ 
یب ناقفانم  زا  و  دیاش ، یمن  ار  دامتعا  نایفوک  امـش  لوق  تفگ : ملـسم  درادن ، وت  لتق  هدارا  ار  وا  میرب و  یم  دایز  نبا  دزن  هب  میهد و 

وا رب  یناوتان  فعـض و  دش ، هدنام  افو  یب  ناراّکم  نآ  ياهتحارج  ادـعا و  هلتاقم  ترثک  زا  اجیه ، هشیب  نآ  نوچ  .دـیآ  یمن  افو  نید 
هکنآ اب  داد  رد  ناما  هب  نت  راچان  هب  درک ، ضرع  وا  رب  ناما  رگید  راب  ثعـشا  نبا  نوچ  .داد  راوید  هب  تشپ  یتعاـس  دـیدرگ ، بلاـغ 

وا ناقیفر  اب  یلب ، تفگ : مناـما ؟ رد  نم  اـیآ  تفگ : ثعـشا  نبا  اـب  تسین ، قدـص  زا  یغورف  ار  ناـنید  یب  نآ  مـالک  هک  تسناد  یم 
: هک درک  باطخ 

.تشاذگ ندش  هتشک  رب  لد  تشادرب و  هبراحم  زا  تسد  یلب ، دنتفگ : دیا ؟ هداد  ناما  ارم  ایآ 

هکنآ اـت  دومن  یم  ماـمتها  ادـعا  هلتاـقم  رد  و  درکن ، لوبق  دـندرک ، ضرع  ناـما  وا  رب  ناـشیا  دـنچ  ره  سوواـط : نبا  دّیـس  تیاور  هب 
ار وا  دندروآ و  موجه  نارفاک  نآ  تخادنا ، ور  هب  ار  وا  دز و  وا  تشپ  رب  هزین  دمآ و  رد  وا  بقع  زا  يدرمان  و  تفای ، رایسب  تحارج 

.دندرک ریگتسد 

و دیـشک ، رب  دردرپ  لد  زا  ترـسح  هآ  لاـح  نیا  رد  دـنتفرگ ، وا  زا  ار  هحلـسا  دـندرک و  راوس  يرتسا  رب  ار  ملـسم  تفگ  ثعـشا  نبا 
یم هیرگ  ارچ  ملـسم  يا  تفگ : سادرم  نب  ساّبع  رـسپ  هَّللا  دـیبع  نوعجار ، هیلا  ّانا  هَّلل و  ّانا  تفگ : دـیراب و  هدـید  زا  کشا  بـالیس 

و تسین ، دوخ  يارب  نم  هیرگ  تفگ : ملسم  تسین ، رایسب  نآ  لیصحت  رد  اهرازآ  نیا  يراد  رظن  رد  وت  هک  یگرزب  دصقم  نآ  ینک ؟
هب يور  دنا و  هدش  ادج  راید  رای و  زا  راّدغ  ناقفانم  نیا  بیرف  هب  هک  میرگ  یم  وا  باحصا  مالّسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  لاح  رب  نکیل 

رس رب  هک  مناد  یمن  و  دنا ، هدروآ  بناج  نیا 
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، دروآ دیهاوخ  لتق  هب  ارم  تسین و  دامتعا  امش  ناما  رب  هک  مناد  یم  تفگ : دیدرگ و  ثعشا  نبا  هّجوتم  سپ  .دمآ  دهاوخ  هچ  ناشیا 
ناشیا غورد  ياه  هدـعو  نایفوک و  رکم  هب  ار  وا  هک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يوسب  یتسرفب  یـسک  نم  بناج  زا  هک  مراد  ساـمتلا 

نیا هّجوتم  ادرف  اـی  زورما  وا  هک  مناد  یم  هک  اریز  ددرگ ، علّطم  دوخ  موـلظم  بیرغ  ّمع  رـسپ  لاوـحا  رب  و  دـیامنن ، دوـخ  راـید  كرت 
هدش ریسا  ناشیا  تسد  رد  نم  هک  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  درگرب  هک : دیوگ  یم  وت  ّمع  رسپ  هک : دیوگب  وا  هب  و  ددرگ ، یم  بناج 
نیا دّهعت  ثعـشا  نبا  .دبای  یئاهر  ناشیا  قافن  زا  هک  درک  یم  گرم  يوزرآ  وت  ردپ  هک  دـنهورگ  نامه  هفوک  لها  و  ملتق ، دّـصرتم 

هچ ناما  هب  ار  وت  تفگ : دایز  نبا  دـیناسر ، انّزلا  دـلو  نآ  ضرع  هب  ار  وا  لاوحا  دروآ و  داـیز  نبا  رـصق  رد  هب  ار  ملـسم  هدومن ، روما 
.یهدب ناما  ار  وا  هک  مداتسرفن  ار  وت  نم  دوب ؟ راک 

هتسشن رصق  رد  رب  هفوک  نایعا  رثکا  و  دش ، بلاغ  وا  رب  یگنشت  دنتـشادزاب ، انّزلا  دلو  نآ  رـصق  رد  رب  ار  الب  تنحم و  قیرغ  نآ  نوچ 
بآ هرطق  کی  تفگ : ورمع  نب  ملـسم  دـیهدب ، نم  هب  یبآ  هعرج  افو ! یب  ناقفانم  يا  تفگ : ملـسم  دندیـشک ، یم  يروتـسد  راظتنا 

راّفک و نواعم  يا  راک و  افج  لد  نیگنـس  يا  دنیـشنب  وت  يازع  هب  تردام  تفگ : ملـسم  یماشایب ، ار  مّنهج  میمح  ات  تفاـی  یهاوخن 
.میحج رد  دولخ  میمح و  برش  هب  نم  زا  يرتراوازس  وت  رارشا ،

، درک هدهاشم  راوگرزب  دّیس  نآ  زا  ار  تلاح  نآ  ثیرح  نب  ورمع  نوچ  داد ، هیکت  راوید  رب  یگنشت ، فعـض و  تیاغ  زا  ملـسم  سپ 
نآ دیبلط ، رگید  بآ  تخیر و  ار  بآ  دش ، نوخ  زا  رپ  حدق  دماشایب ، تساوخ  نوچ  دروآ ، وا  يارب  یبآ  حدـق  دومرف  ار  دوخ  مالغ 

: تفگ تخیر  حدق  رد  شکرابم  ياهنادند  دماشایب ، تساوخ  هک  مّوس  هبترم  رد  دش ، نینچ  زین 

.مماشایب ایند  بآ  زا  هک  تسا  هدشن  رّدقم  ایوگ  هَّلل  دمحلا 

ارچ تفگ : دایز  نبا  مزالم  درکن ، مالـس  دش ، نیعل  نآ  سلجم  لخاد  ملـسم  نوچ  دیبلط ، ار  وا  دـمآ و  دایز  نبا  لوسر  لاح  نیا  رد 
، درک مهاوخ  رایسب  وا  رب  مالس  تشک  دهاوخن  ارم  رگا  و  منک ، مالـس  ار  وا  ارچ  تشک  دهاوخ  ارم  رگا  تفگ : ملـسم  يدرکن ؟ مالس 

رتهب وت  زا  رتدب  یشکب  ارم  رگا  تفگ : ملسم  ینکن ، هاوخ  ینکب و  مالـس  هاوخ  تشک ، مهاوخ  ار  وت  هّتبلا  تفگ : دایز  نبا  نیا  زا  دعب 
دیلپ نابز  دش و  مشخ  رد  نخس  نیا  زا  دایز  نبا  تسا ، هتشک  ارم  زا 
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هب ار  ناناملـسم  ّتیعمج  يدرک و  جورخ  دوخ  ماما  رب  قاـفّتا ، لـها  هدـننک  هدـنکارپ  يا  قاـع و  يا  تفگ : دوشگ  ازـسان  هب  ار  دوخ 
.یتخاس لعتشم  ار  هنتف  شتآ  يدینادرگ و  لّدبم  یگدنکارپ 

وت و و  دندنکفا ، ادخ  نید  رد  هنخر  دندرک و  هدنکارپ  ار  ناناملسم  ّتیعمج  دیزی  وا  رسپ  هیواعم و  هکلب  یتفگ ، غورد  تفگ : ملـسم 
تداعـس هک  مراودـیما  نم  و  دـیتخورفا ، مالـسا  لها  نایم  رد  داسف  هنتف و  هرئان  دـیدوب  فیقث  مـالغ  دـنزرف  اـنّزلا و  دـلو  هک  وت  ردـپ 

نیا لها  هک  دوب  نآ  يارب  رهش  نیا  هب  نم  ندمآ  و  مدرگ ، قحلم  دوخ  مارگ  يابآ  هب  و  ادخ ، قلخ  نیرتدب  تسد  رد  مبایرد  تداهش 
رد ار  رصیق  ارـسک و  لامعا  و  دیتشک ، هانگ  یب  ار  ناکین  و  دیدرک ، ثادحا  ادخ  نید  رد  اهتعدب  وت  ردپ  وت و  هک  دنتـشون  ام  هب  راید 

كولس ناشیا  نایم  رد  تلادع  هب  و  میئامرف ، رما  لوسر  ّتنس  ادخ و  باتک  هب  ار  مدرم  هک  میدمآ  ام  دیدرک ، يراج  ناناملـسم  نایم 
.تسا ناگدننک  مکح  نیرتهب  وا  و  یتسار ، قح و  هب  امش  ام و  نایم  رد  دنک  مکح  ادخ  میئامن ،

دایز نبا  تماما ؟ تفـالخ و  هب  تسا  رتراوازـس  اـم  زا  هک  سپ  تفگ : ملـسم  تسنادـن ، رما  نیا  لـها  ار  امـش  ادـخ  تفگ : داـیز  نبا 
نوعلم نآ  تشذگ ، ناشیا  نایم  رد  رایـسب  نانخـس  و  امـش ، ام و  نایم  رد  ادخ  مکح  هب  میا  هدش  یـضار  تفگ : ملـسم  دیزی ، تفگ :
راذگب تشک  یهاوخ  ارم  نوچ  تفگ : ملسم  .تفگ  لیقع  مالّسلا و  امهیلع  نیـسح  ماما  نینمؤملا و  ریما  ترـضح  هب  رایـسب  يازـسان 

رمع هب  ور  ملسم  یهاوخ ، هچنآ  وگب  تفگ : دایز  نبا  دیامن ، لمع  نم  ياهتّیصو  هب  هک  منادرگ  دوخ  ّیصو  ار  نارـضاح  زا  یکی  هک 
وا نخس  هب  شوگ  دایز  نبا  دمآ  شوخ  يارب  نوعلم  نآ  نک ، لوبق  ارم  ّتیصو  تسه  یتبارق  وت  نم و  نایم  تفگ : دروآ و  دعـس  نب 

؟ یئامن یم  عانتما  وا  ّتیصو  لوبق  زا  ارچ  دراد  تبارق  هطبار  وت  اب  تفگ : دایز  نبا  دادن ،

نیا رد  هک  تسا  نآ  نم  لّوا  ّتیصو  تفگ : ملسم  درب ، رصق  رانک  هب  تفرگ  ار  ملسم  تسد  تفای ، يروتـسد  دایز  نبا  زا  نوچ  رمع 
لتق هب  ارم  نوـچ  هک  تسا  نآ  نم  مّود  ّتیـصو  نک ، ادا  ارم  ضرق  یـشورفب و  ارم  هرز  ریـشمش و  مراد ، ضرق  مـهرد  دـصتفه  رهش 

هک یـسیونب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هب  هکنآ  مّوس  ّتیـصو  یئامن ، نفد  یبلطب و  تصخر  دایز  نبا  زا  ارم  ندب  دـندروآ ،
نوچ دایز  نبا  .ایم  بوص  نیا  هب  نکم و  دامتعا  ناشیا  ياـه  هدـعو  رب  دـندرکن ، يراـی  ار  وت  ّمع  رـسپ  دـندرک و  یئاـفو  یب  ناـیفوک 

يراک وا  لام  اب  ار  ام  تفگ : دینش  ار  اهتّیصو 
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وا رگا  نیـسح  اّما  و  درک ، میهاوخن  هقیاضم  وا  ندـب  ندرک  نفد  رد  میروآ  لتق  هب  ار  وا  نوچ  اـم  و  نک ، ناـنچ  هتفگ  هچ  ره  تسین ،
.میئامن یمن  وا  هدارا  ام  دیامنن  ام  هدارا 

: تفگ دوب  هدز  وا  رس  رب  یتبرض  زور  نآ  رد  ملسم  هک  دیبلط  ار  نارمح  نب  رکب  دایز  نبا  سپ 

نایم يدوبن و  انّزلا  دلو  رگا  هک : تفگ  ملسم  زادناریز ، هب  رصق  زا  شنت  اب  ار  شرس  نزب و  ندرگ  ار  وا  رـصق و  ماب  هب  ربب و  ار  ملـسم 
يانثا رد  درب ، رـصق  ماب  رب  تفرگ و  ار  رایخا  هلالـس  نآ  تسد  نوعلم  نآ  سپ  يدرک ، یمن  نم  لتق  هب  رما  دوب ، یم  یتبارق  وت  نم و 
يراج ترـضح  نآ  تیب  لها  ءایبنا و  دّیـس  رب  تاولـص  یلاعت و  قح  حیبست  لیلهت و  ریبکت و  انث و  دمح و  هب  هلا  بّرقم  نآ  نابز  هار 

دـنداد و بیرف  ار  ام  هک  یهورگ  نیا  نایم  ام و  نایم  نک  مکح  وت  ادـنوادخ  هک : تفگ  یم  هدوشگ  تاجانم  هب  نابز  قح  اـب  و  دوب ،
«. 1  » دندرکن افو  دوخ  هدعو  هب  دنتفگ و  غورد 

رس و دیناسر ، دنمتداعس  نآ  ماک  هب  تداهش  دهـش  دروآ و  رب  رـصق  ماب  رب  ار  رایخا  هواقن  راربا و  هدبز  نآ  رادرک ، دب  نیعل  نآ  نوچ 
: تفگ تسیچ ؟ وت  لاح  رییغت  ببـس  تفگ : دایز  نبا  دمآ ، دایز  نبا  دزن  هب  نازرل  دوخ  دنکفا ، ریز  هب  رـصق  ماب  زا  ار  شفیرـش  ندـب 

«. 2  » دزگ یم  نادند  هب  ار  دوخ  ياهتشگنا  هداتسیا و  نم  ربارب  رد  هک  مدید  بیهم  هایس  درم  مدروآ ، لتق  هب  ار  ملسم  نوچ 

و دیبلط ، ار  وا  دیـسر  دایز  رـسپ  هب  ربخ  نوچ  دش ، کشخ  شتـسد  دومن و  هدـهاشم  ار  تلاح  نیا  نتـشک ، زا  شیپ  رگید : تیاور  هب 
: تفگ درک و  یمّسبت  یقش ، نآ  لاح  مالعتسا  زا  دعب 

.دمآ رد  وت  رظن  رد  یلایخ  دیدرگ و  یلوتسم  وت  رب  تشهد  ینکب ، يراک  تداع  فالخ  هب  یتساوخ  یم  نوچ 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  تروص  درک ، ملسم  لتق  هدارا  وا  نوچ  داتسرف ، رـصق  ماب  رب  ار  يرگید  نوعلم  نآ  سپ 
.تخادرپ وا  راک  هب  هک  داتسرف  ار  ینوعلم  یماش  دایز  نبا  سپ  درمب ، تعاس  رد  دش و  بآ  شا  هرهز  ترضح  نآ  میب  زا  دید و  ار 

تعافـش وا  يارب  نارگید  ثعـشا و  نب  دّـمحم  دـنچ  ره  و  درک ، بلط  ار  یناه  دایز  نبا  دومن ، لاـقتنا  ناـنج  ضاـیر  هب  ملـسم  نوچ 
نبا مالغ  داد ، نامرف  وا  لتق  هب  دیشخبن و  هدیاف  دندرک 
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، کـناوضر کـتمحر و  یلا  مهّللا  داـعملا  هَّللا  یلا  تفگ : یناـه  درکن ، رثا  وا  رد  دز و  وا  رب  یتبرـض  درب ، نوریب  رـصق  زا  ار  وا  داـیز 
تمحر هب  ار  وا  دز ، رگید  یتبرـض  سپ  .دوخ  يدونـشخ  تمحر و  يوسب  ربب  ارم  ادـنوادخ  تسادـخ ، يوسب  همه  تشگزاـب  ینعی :

.دینادرگ لصاو  یهلا 

لاوحا تشون و  يا  همان  و  داتسرف ، دیزی  دزن  هب  داد و  حورا  رسپ  ریبز  هّیح و  یبا  رسپ  یناه  هب  ار  یناه  ملسم و  رـس  دایز  نب  هَّللا  دیبع 
هزاورد رد  رب  ار  اهرـس  دومرف  دـش و  داش  دیـسر ، نوعلم  نآ  هب  یناه  رـس  همان و  نوچ  داتـسرف ، درک  جرد  همان  رد  ار  یناـه  ملـسم و 

قارع هّجوتم  نیـسح  هک  ما  هدینـش  هک : تشون  و  دومن ، رایـسب  شزاون  ار  وا  داتـسرف و  ار  داـیز  نبا  هماـن  باوج  و  دـنتخیوآ ، قـشمد 
لتق هب  ار  مدرم  نامگ  تمهت و  هب  و  يروآ ، لمع  هب  غیلب  یعس  وا  رب  نتفای  رفظ  رد  و  یئامن ، طبـض  ار  اههار  هک  دیاب  تسا ، هدیدرگ 

«. 1  » مالّسلا یسیونب و  نم  هب  دوش  یم  حناس  زور  ره  هچنآ  و  یناسر ،

«. 2  » دش عقاو  هفرع  زور  رد  تداعس  اب  نآ  تداهش  و  دوب ، هّجح  يذ  هام  متشه  هبنش  هس  زور  رد  ملسم  جورخ  و 
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دیسر قافآ  ماما  نآ  هب  قافن  رفک و  لها  زا  هچنآ  و  قارع ، يوسب  مولظم  ماما  هّجوت  نایب  رد  مهدراهچ  لصف 

ناج هک  زودـنا  مغ  هلیاه  هعقاو  زوسناج و  هّصق  نیا  نایب  رد  بلاط  یبأ  نب  دّیـس  امن و  نبا  خیـش  سوواـط و  نبا  دیـس  دـیفم و  خـیش 
رد مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلا  دّیـس  ترـضح  نوچ  هک : دنا  هدومن  داریا  نینچ  هدـینادرگ  حورقم  ار  نابّرقم  ياهلد  حورجم و  ار  نایـسدق 

هام و نآ  هیقب  رد  دوب ، هدینادرگ  رّونم  دوخ  مودق  رون  هب  ار  همّظعم  هّکم  نافلاخم  بیسآ  میب  زا  ترجه  متصش  لاس  نابعـش  هام  مّوس 
لها زا  نایعیش  زا  یعمج  تّدم  نآ  رد  و  دومن ، یم  مایق  یلاعت  قح  تدابع  هب  همرتحم  هدلب  نآ  رد  هدعقلا  يذ  لاّوش و  ناضمر و  هام 
دیلپ دیزی  نوچ  دنتسب ، جح  هب  مارحا  ترضح  دمآ ، رد  هّجح  يذ  هام  نوچ  .دندش  عمج  ترضح  نآ  دزن  دلب  ریاس  هرـصب و  زاجح و 
هرمع هب  ار  جـح  مارحا  ترـضح  دـنروآ ، لتق  هب  اـی  دـنرب  وا  دزن  هب  هتفرگ  ار  ترـضح  نآ  هک  جـح  هناـهب  هب  دوب  هداتـسرف  ار  یعمج 

«. 1  » دیدرگ قارع  هّجوتم  دش و  لحم  دروآ و  لمع  هب  ار  هرمع  لامعا  هدومن ، لودع 

ار جح  هک  تشاذگ  دنهاوخن  هک  تسناد  یم  ترضح  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  دنچ  رد 
و «، 3  » تفر نوریب  هّکم  زا  هّجح  يذ  هاـم  مـتفه  زور  رد  «، 2  » هدـیناسر مامتا  هب  ار  هرمع  و  تسب ، هدرفم  هرمع  هب  مارحا  دـنک ، ماـمت 

زور رد  هک  دنا  هتفگ  یضعب 
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.تفر نوریب  هفرع 

تسا هدرک  تیاور  .دوب و  هدش  دیهش  ملسم  زور  نامه  رد  و  تفر ، نوریب  هام  مّوس  زور  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  سوواط  نبا  دّیس 
، امتنا تیالو  لآ  ایبنا و  دّیـس  رب  دورد  یلاعت و  قح  ياـنث  دـمح و  زا  دـعب  و  دومرف ، ادا  يا  هباـطخ  دومن ، قارع  هّجوت  مزع  نوچ  هک :
رب هداّلق  دـننام  ار  گرم  هک  قیقحت  هب  و  وا ، هب  رگم  تسین  یتّوق  لوح و  و  دـیآ ، یم  لمع  هب  هدومرف  رّدـقم  یلاعت  قح  هچنآ  دومرف :

قایتشا دننام  ما  هدیدرگ  دوخ  مارگ  فالـسا  ياقل  قاتـشم  ناهاوخ و  رایـسب  هچ  و  دـنا ، هدـینادرگ  مزال  مدآ  نادـنزرف  عیمج  ندرگ 
.دیسر مهاوخ  ناکم  نآ  هب  يدوزب  هک  تسا  هدومن  رایتخا  رد  یفیرش  هعقب  یلاعت  قح  نم  نفد  يارب  و  فسوی ، يوسب  بوقعی 

هک يزور  نتفایرد  زا  تسین  يا  هراچ  و  البرک ، يارحـص  رد  دـش  دـهاوخ  هراپ  هراپ  نم  ياضعا  يدوز  نیا  رد  هک  منیب  یم  اـیوگ  و 
نیرتهب ار  ام  دـنک  اطع  ات  میئامن  یم  ربص  وا  يالب  رب  و  میا ، هداد  اضر  یهلا  ياضق  هب  تیب  لـها  اـم  و  رما ، نیا  يارب  هدـیدرگ  رّدـقم 
عمتجم مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  دزن  سدـق  هریظح  رد  هراـپ  هراـپ  ياـضعا  نآ  يدوزب  ناگدـننک ، ربص  يازج 
يوزرآ ار  هک  ره  و  دروآ ، دهاوخ  لمع  هب  ار  دوخ  ياه  هدعو  و  دینادرگ ، دهاوخ  نشور  ار  وا  هدید  یلاعت  قح  و  دـیدرگ ، دـهاوخ 

نا میوش  هناور  ادرف  هک  دوش  قیفر  ام  اب  ددرگ ، زیاف  يدبا  تداعـس  هب  دزاب و  رد  ام  ترـصن  هار  رد  ناج  هک  دهاوخ  دشاب و  تداهش 
«. 1  » یلاعت هَّللا  ءاش 

نآ هّجوت  زا  لبق  زور  هس  مدیسر  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  تفگ : هک  حلاص  نب  هرارز  زا  دنا  هدرک  تیاور  ًاضیا 
ترـضح سپ  تسا ، هّیما  ینب  اب  ناشیا  ياهریـشمش  تسوت و  اب  ناشیا  ياهلد  هفوک  مدرم  مدرک : ضرع  و  قارع ، بناج  هب  ترـضح 

ریز هب  ردق  نآ  هکئالم  جاوفا  زا  و  دش ، هدوشگ  نامسآ  ياهرد  هک  مدید  هاگان  درک ، هراشا  نامسآ  بناج  هب  دوخ  كرابم  تسد  هب 
قوش تداهـش و  تداعـس  يوزرآ  هن  رگا  دومرف : ترـضح  درک ، دناوت  یمن  اصحا  یـسک  ادخ  زا  ریغ  هب  ار  ناشیا  ددـع  هک  دـندمآ 

ءادـعا اب  اهرکـشل  نیا  اب  هنیآره  دوب ، یم  ّتیدـحا  بانج  ياضق  هب  اضر  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  تاـقالم 
هب نم  نادنزرف  زا  و  دش ، میهاوخ  دیهش  اجنآ  رد  نم  باحصا  تیب و  لها  نم و  هک  مناد  یم  نیقی  هب  نکیل  و  میدرک ، یم  داهج 
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«. 1  » تفای دهاوخن  یئاهر  لتق  زا  یسک  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  ریغ 

زور نآ  حبص  رد  هک  دیدرگ  مزاع  ادهش  دّیس  هک  یبش  رد  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
هب تبسن  ار  هفوک  لها  رکم  ردغ و  یتسناد  وت  ردارب  يا  تفگ : دمآ و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  هّیفنح  نب  دّمحم  ددرگ ، هفوک  هّجوتم 
رد یسک  دوب ، یهاوخ  مّرکم  زیزع و  تسادخ  مرح  هک  ینامب  هّکم  رد  رگا  دننک ، نینچ  زین  وت  اب  هک  مسرت  یم  و  دوخ ، ردارب  ردپ و 

تمرح هک  مهاوخ  یمن  و  دنادرگ ، دیهـش  هّکم  رد  ارم  دـیلپ  دـیزی  هک  مسرت  یم  دومرف : ترـضح  دـش ، دـناوت  یمن  وت  ضّرعتم  هّکم 
ترـضح دباین ، تسد  وت  رب  یـسک  هک  وش  يا  هیداب  هّجوتم  ای  ورب  نمی  بناج  هب  سپ  تفگ : دّـمحم  دوش ، عیاض  نم  ببـس  هب  هبعک 

.منکب باب  نیا  رد  يرکف  دومرف :

ردارب هقان  راـهم  رب  دـمآ و  هناـبات  یب  دیـسر ، دّـمحم  هب  ربخ  نوچ  دـندرک ، راـب  ار  نارتش  دومرف : ترـضح  دـش ، رحـس  ماـگنه  نوچ 
یم رفـس  هّجوتم  يدوز  نیا  هب  ارچ  يرب ، راک  هب  هشیدنا  رما  نیا  رد  هک  يدرک  هدعو  نم  اب  ردارب  يا  تفگ : دیبسچ و  دوخ  راوگرزب 

نوریب نیسح  يا  دومرف : دمآ و  نم  دزن  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  یتفر  وت  نوچ  هک : دومرف  ترـضح  يدرگ ؟
یم مزع  نیا  هب  وت  هاـگره  نوعجار ، هیلا  اـّنا  هَّلل و  اـّنا  تفگ : دّـمحم  دـنیبب ، هتـشک  دوخ  هار  رد  ار  وت  دـهاوخ  یم  یلاـعت  قح  هک  ور 

: دومرف ترضح  يرب ؟ یم  دوخ  اب  ارچ  ار  دوخ  نانز  يور ،

درک و عادو  ار  نایملاع  ماما  نآ  نایرگ  هدـید  نایرب و  لد  اب  هّیفنح  نب  دّـمحم  سپ  «. 2  » دنیبب ریـسا  ار  ناشیا  دهاوخ  یم  یلاعت  قح 
: دومرف ترضح  دومن ، رثا  تنحم  رفـس  نآ  كرت  رد  هغلابم  دمآ و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  ساّبع  نب  هَّللا  دبع  وا  زا  دعب  .تشگرب و 

نوریب ساّبع  نبا  سپ  درک ، مهاوخن  زگره  ترضح  نآ  رما  تفلاخم  دومرف و  يرما  ارم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح 
«. 3  » دیشک رب  هانیسح  او  دایرف  تسیرگ و  یم  دمآ و 

هب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دّمحم  ماما  زا  هربتعم  ثیداحا  رد 
تعیاشم هب  ریبز  نب  هَّللا  دبع  تفر ، نوریب  هّکم  زا  قارع  رفس  هدارا 
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: دومرف ترضح  تفگ ، یم  نانخس  رفس  نآ  زا  ترضح  نآ  عنم  رد  رهاظ  هب  هتفر  ترضح  نآ 

زا دیآ  یم  رتشوخ  ارم  موش ، هتـشک  مشاب و  رترود  مرح  زا  دـنچ  ره  و  دوش ، فرط  رب  هبعک  مرح و  تمرح  نم  يارب  هک  مهاوخ  یمن 
و «. 1  » مدرگ نوفدم  هبعک  کیدزن  رد  هکنآ  زا  نم  يارب  زا  تسا  رتهب  مدرگ  نوفدم  تارف  ّطش  رانک  رد  رگا  و  مشاب ، رتکیدزن  هکنآ 

یمن وا  و  دش ، دهاوخ  کتهنم  نآ  ببـس  هب  هبعک  تمرح  و  دش ، دهاوخ  هتـشک  هّکم  رد  وا  هک  داد  یم  ربخ  ار  وا  زاجعا  هب  ترـضح 
.دندرک بارخ  وا  رس  رب  جاّجح  ار  هبعک  هک  دش  نانچ  رخآ  و  دومن ، یم  لهاجت  ای  دیمهف 

هّیفنح و نب  دّمحم  هب  يا  همان  دیدرگ ، قارع  هّجوتم  هّکم  زا  نوچ  مولظم  ماما  نآ  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  زا  و 
یمن يزوریف  حـتف و  ددرگن  قحلم  نم  هب  هک  ره  و  ددرگ ، قـحلم  نم  هب  دراد  تداهـش  يوزرآ  هک  ره  هک : تشوـن  مشاـه  ینب  ریاـس 

«. 2  » مالّسلا و  دبای ،

هب دش و  راوس  رمع  نب  هَّللا  دبع  دش ، قارع  هّجوتم  ءادهّشلا  دّیس  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  و 
: هک دیسرپ  دیناسر و  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  مامت  تعرس 

هک نادـنچ  درگرب ، دوخ  ّدـج  مرح  هب  ورم و  تفگ : رمع  نبا  مور ، یم  قارع  بناـج  هب  دومرف : يور ؟ یم  اـجک  هب  هَّللا  لوسر  نب  اـی 
تلاسر ترـضح  هک  ار  دوخ  رّهطم  دسج  عضوم  نآ  اشگب  هَّللا  دـبع  وبا  يا  تفگ : رمع  نبا  سپ  دومرفن ، لوبق  ترـضح  درک  هغلابم 

ار عضوم  نآ  هبترم  هس  راّـکم  لـیحم  نآ  و  دوشگ ، ار  دوخ  فّرـشم  فاـن  ترـضح  دیـسوب ، یم  رّرکم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
«. 3  » دش یهاوخ  هتشک  رفس  نیا  رد  هک  مناد  یم  مراپس و  یم  ادخ  هب  ار  وت  تفگ : تسیرگ و  دیسوب و 

يراک انز  نز  يارب  ار  اّیرکز  نب  ییحی  رـس  یلاعت  قح  دزن  ایند  يردـق  یب  زا  هک  یناد  یمن  رگم  دومرف : ترـضح  رگید  تیاور  هب  و 
دیهـش ار  ربمغیپ  داتفه  باـتفآ  عولط  اـت  حبـص  عولط  زا  لیئارـسا  ینب  هک  یناد  یمن  رگم  دنداتـسرف ، هیدـه  هب  لیئارـسا  ینب  ناـنز  زا 
باذع رد  دومرفن  لیجعت  یلاعت  قح  و  دنا ، هدرکن  راک  چـیه  ایوگ  هچنانچ  دـندوب  ارـش  عیب و  لوغـشم  دوخ  ياهرازاب  رد  و  دـندرک ،
كرت و  رمع ، رـسپ  يا  سرتب  ادـخ  زا  سپ  دـینادرگ ، التبم  دوخ  تابوقع  دـیادش  هب  یبقع  ایند و  رد  ار  ناـشیا  نآ  زا  دـعب  و  ناـشیا ،

«. 4  » نکم نم  يرای 
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نوچ مدرب ، جـح  هب  ار  دوخ  ردام  ترجه  متـصش  لاس  رد  نم  تفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاور  رعاـش  قدزرف  زا  نارگید  دـیفم و  خـیش 
ترضح نآ  هک  متسناد  نوچ  دور ، یم  نوریب  مرح  زا  رازراک  هحلسا  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  هک  مدید  مدش  مرح  لخاد 

ناهج ود  بلاطم  ياورماک  ار  وت  دناسرب و  دوخ  دوصقم  هب  ار  وت  یلاعت  قح  متفگ : مدرک و  مالـس  متفاتـش  وا  تمدخ  هب  تسا  هارمه 
ترـضح يا ؟ هدمآ  نوریب  هّکم  زا  جح  کسانم  يادا  زا  شیپ  و  يا ، هدومن  لیجعت  ببـس  هچ  هب  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  دنادرگ ،

ياـهلد هک : مدرک  ضرع  دومن ، لاؤس  نم  زا  ار  قارع  لـها  لاوـحا  ترـضح  سپ  دـنتفرگ ، یم  ارم  مدرک  یمن  لـیجعت  رگا  دوـمرف :
دومرف تسین ، يا  هراچ  یلاعت  قح  ياضق  زا  و  دنک ، یم  دـهاوخ  ادـخ  هچنآ  تسا ، هّیما  ینب  اب  ناشیا  ياهریـشمش  تسوت و  اب  ناشیا 

دابع روما  رد  يریدـقت و  ار  ادـخ  تعاـس  ره  زور و  ره  تسا ، دوبعم  ترـضح  ياـناوت  تردـق  فک  هب  روما  هّمزا  یتفگ  تسار  هک :
یم يرای  وا  زا  وا و  ياـهتمعن  رب  منک  یم  دـمح  ار  ادـخ  سپ  تساـم  بوبحم  هچنآ  هب  دوش  لزاـن  یهلا  ياـضق  رگا  تسا ، يریبدـت 

رب وا  تریـس  و  دـشاب ، قح  وا  ّتین  هک  یـسک  ددرگ ، يراـج  اـم  دـیما  فـالخ  رب  اـضق  رگا  و  وا ، رکـش  رب  مبلط  یم  قـیفوت  میوـج و 
یم رذح  هچنآ  زا  دناسرب و  دوخ  بولطم  هب  ار  وت  ادخ  يدومرف ، قح  متفگ : درادن ، یئاورپ  ایند  ياهالب  زا  دـشاب ، تباث  يراکزیهرپ 

.متشذگ هدومن  عادو  ار  ترضح  نآ  مدرک و  لاؤس  موصعم  ماما  نآ  زا  جح  لئاسم  زا  دنچ  يا  هلئسم  سپ  دنادرگ ، نارک  رب  یئامن 

، دندیسر ترضح  نآ  هب  نوچ  دوش ، عنام  نتفر  زا  ار  ترـضح  نآ  هک  داتـسرف  ار  ییحی  دوخ  ردارب  صاعلا  نب  دیعـس  نب  ورمع  سپ 
، دـش هناور  ترـضح  دنتـشادرب ، تسد  دوش  یهتنم  هلتاقم  هب  راک  هکنآ  زا  شیپ  دـندرک ، یم  یتعنامم  ناشیا  درکن و  نتـشگرب  لوبق 
ار ناشیا  ياهراب  ترـضح  داتـسرف ، یم  دـیزی  يارب  نمی  یلاو  دـنچ  يا  هیدـه  دـمآ و  یم  نمی  زا  يا  هلفاـق  دندیـسر  میعنت  هب  نوچ 

: هک تفگ  ناراد  رتش  اب  هدومن  فّرصت  تسا  قحا  اهنآ  هب  نامز  ماما  هک  تفرگ 

یمن ربج  ار  وا  دـهاوخ  یمن  هک  ره  و  مینک ، یم  ناسحا  وا  اب  میناسر و  یم  ماـمت  ار  وا  هیارک  دـیآ  یم  قارع  بناـج  هب  اـم  اـب  هک  ره 
دنداد و هیارک  ترضح  نآ  باحصا  هب  ار  دوخ  نارتش  یضعب  مینک ،

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 646 

http://www.ghaemiyeh.com


629 ص :

«. 1  » دندومن رایتخا  تقرافم  یضعب 

ود دیسر ، ترضح  نآ  ّمع  رسپ  راّیط  رفعج  رسپ  هَّللا  دبع  هب  قارع  بناج  هّجوت  هب  ترضح  نآ  مزع  ربخ  نوچ  دیفم : خیـش  تیاور  هب 
رایسب سامتلا  تشون و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  يا  هضیرع  و  دنشاب ، ترضح  نآ  تمدخ  رد  هک  داتسرف  ار  نوع  دّمحم و  دوخ  رـسپ 
تیاده يادتقم  اوشیپ و  نایعیـش و  ياهب  نسح و  نانمؤم و  هانپ  تشپ و  زورما  هک : تشون  و  دـیامرفن ، رفـس  نآ  رد  لیجعت  هک  دومن 

زا ار  دوخ  کنیا  مداتسرف و  وت  تمدخ  هب  ار  دوخ  نارسپ  و  دنوش ، یم  لصأتسم  وت  تیب  لها  يورب ، نایم  زا  وت  نوچ  یئوت ، ناگتفای 
.مسر یم  بقع 

دسیونب ترضح  هب  يا  همان  هک  درک  سامتلا  وا  زا  تفر و  هنیدم  یلاو  دیعس  نب  ورمع  دزن  هب  درک ، هناور  ار  دوخ  نارسپ  همان و  نوچ 
درک و هناور  ییحی  دوخ  ردارب  اب  تشون و  ترضح  تمدخ  هب  يا  همان  ورمع  دیامن ، تدواعم  سامتلا  دهد و  ناما  ار  ترـضح  نآ  و 
، دندومن ترـضح  نآ  تعجارم  رد  هغلابم  هک  نادـنچ  دندیـسر ، ترـضح  تمدـخ  هب  نوچ  .دـش  هارمه  ییحی  اب  رفعج  نب  هَّللا  دـبع 
وا نامرف  زا  هدومرف و  يرما  ارم  ما و  هدید  باوخ  رد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  نم  دومرف : دیـشخبن و  يدوس 

؟ يا هدید  باوخ  هچ  دنتفگ : میامن ، یمن  زواجت 

ار دوخ  نارسپ  دیدرگ ، دیماان  رورـس  نآ  تدواعم  زا  رفعج  نب  هَّللا  دبع  نوچ  .دش  دهاوخ  رهاظ  يدوزب  نآ  رثا  میوگ و  یمن  دومرف :
«. 2  » تشگرب راکفا  لد  رابکشا و  هدید  اب  هدرک  هارمه 

دیسر ترضح  نآ  هب  بلاغ  نب  رشب  دیسر ، هّیبلعث  هب  ترضح  نآ  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا 
زا یتعامج  ره  میناوخ  یم  هک  يزور  ینعی : « 3  » ْمِهِمامِِإب ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدَن  َمْوَی  هیآ  نیا  ریسفت  زا  هد  ربخ  ارم  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ :

ار مدرم  هک  تسه  یماما  و  دـنا ، هدومن  وا  تباجا  هدـناوخ و  تیادـه  هب  هک  تسه  یماـما  دومرف : ترـضح  ناـشیا ، ماـما  هب  ار  مدرم 
دـنرب و یم  تشهب  يوسب  ار  اهنآ  و  دـنبلط ، یم  دوخ  ياوشیپ  اب  ار  کی  ره  و  دـنا ، هدرک  وا  تعباتم  هدرک و  توعد  تلالـض  يوسب 

و دنتشهب ، رد  یهورگ  ینعی : « 4  » ِریِعَّسلا ِیف  ٌقیِرَف  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  ٌقیِرَف  تسا  هدومرف  یلاعت  قح  هچنانچ  مّنهج ، يوسب  ار  اهنیا 
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«. 1  » مّنهج شتآ  رد  یهورگ 

هّیما ینب  اـب  اهریـشمش  تسامـش و  اـب  اـهلد  هک : نارگید  شور  هب  تفگ  وا  دیـسرپ ، وا  زا  ار  هفوک  لاوـحا  ترـضح  رگید : تیاور  هب 
«. 2  » دیری ام  مکحی  ءاشی و  ام  هَّللا  لعفی  دومرف : ترضح  تسا ،

باـنج نآ  درک ، مالـس  دـمآ و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  يدرم  دیـسر ، هّیبـلعث  هب  ترـضح  نآ  نوـچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ینیلک 
: دومرف هفوک ، لها  زا  تفگ : يدلب ؟ مادک  لها  زا  دومرف :

هنوگچ هدش و  یم  لخاد  هار  هچ  زا  هک  مدومن  یم  امـش  هب  دوخ  هناخ  زا  ار  لیئربج  رثا  هنیآره  يدـمآ  یم  نم  دزن  هب  هنیدـم  رد  رگا 
یمن ام  ار و  یهلا  مولع  دنناد  یم  مدرم  تسین و  ام  هناخ  رد  نافرع  ملع و  ناویح  بآ  همـشچ  ایآ  هدـیناسر ، یم  نم  ّدـج  هب  ار  یحو 

«. 3  » دوب دناوت  یمن  زگره  نیا  میناد ؟

، دومرف هلولیق  اجنآ  رد  دومن و  لوزن  بیذع  بآ  رس  رب  ادهش  دّیس  نوچ  هک  تسا  يورم  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا 
دنزرف يا  دومرف : بانج  نآ  تسیچ ؟ امش  هیرگ  ببس  هک : دیسرپ  بانج  نآ  زا  ربکا  یلع  ترضح  سپ  دش ، رادیب  باوخ  زا  نایرگ 

: هک درک  ادـن  ارم  یفتاـه  هک  مدـید  باوخ  رد  تقو  نیا  رد  دـشاب ، یمن  غورد  تعاـس  نیا  رد  باوخ  هک  تسا  یتعاـس  نیا  یمارگ 
ام ایآ  رادقم  یلاع  ردپ  يا  تفگ : راوگرزب  هدازماما  نآ  دیامرف ، یم  تعرس  تشهب  يوسب  ار  امـش  گرم  دیئامن و  یم  تعرـس  امش 
هک منک  یم  دای  دنگوس  تسوا  يوسب  ناگدنب  تشگزاب  هک  يدـنوادخ  هب  یمارگ ، دـنزرف  يا  یلب  دومرف : ترـضح  میتسین ؟ قح  رب 

يازج ار  وت  ادخ  دومرف : ترضح  میراد ؟ اورپ  هچ  ندش  هتشک  گرم و  زا  سپ  تفگ : ربکا  یلع  دنلطاب ، رب  ام  نانمـشد  میّقحرب و  ام 
.راکوکین دنزرف  يا  دهد  ریخ 

تمدـخ هب  دـنتفگ  یم  هریره  وبا  ار  وا  هک  هفوک  لها  زا  يدرم  لزنم  نآ  رد  دـندومن ، لوزن  هّیمهر  رد  هدرک و  راب  عضوم  نآ  زا  سپ 
: دومرف ترضح  يدمآ ؟ نوریب  ادخ  لوسر  دوخ  ّدج  مرح  ادخ و  مرح  زا  ارچ  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : درک  مالـس  دمآ و  بانج  نآ 

هّیما ینب  هریره  وبا  يا 
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نیا هک  دنگوس  ادخ  هب  متخیرگ ، دنزیرب  ار  منوخ  دنتـساوخ  نوچ  مدرک ، ربص  دندومن  متمرح  کته  و  مدرک ، ربص  دـنتفرگ  ار  ملام 
رب ماقتنا  ریـشمش  و  دیناشوپ ، دهاوخ  ناشیا  رب  يراوخ  ّتلذم و  سابل  راّهق  دنوادخ  و  درک ، دـنهاوخ  دیهـش  ارم  یغای  یغاط و  هورگ 

يامرف نامرف  ینز  هک  أبـس  موق  زا  دنادرگ  رت  لیلذ  ار  ناشیا  هک  ار  یـسک  دینادرگ  دهاوخ  ّطلـسم  ناشیا  رب  و  دیـشک ، دهاوخ  ناشیا 
«. 1  » دوب ناشیا 

هدش قارع  هّجوتم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  دینـش  هنیدم  یلاو  دیلو  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  بلاط  یبأ  نب  دّمحم 
ضّرعتم تسادخ ، لوسر  رتخد  همطاف  دنزرف  وا  تسا و  هدش  قارع  هّجوتم  نیسح  ما  هدینـش  هک : تشون  دایز  رـسپ  هب  يا  همان  تسا ،

درکن وا  رد  يریثأت  دیسر  وا  هب  همان  نوچ  يدرگ ، نمشد  تسود و  تنعل  دروم  تسا  یقاب  ایند  ات  هک  ناسرم  وا  هب  یبیـسآ  وشم و  وا 
«. 2»

رب هوبنا  رکشل  اب  ار  ریمن  نب  نیصح  دیـسر ، دایز  نبا  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هّجوت  ربخ  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  ماظع  خیاشم 
همر نطب  هب  مولظم  ماما  نوچ  .درک  رپ  دوخ  رثا  تلالض  رکشل  زا  ار  هّیناطقطق  ات  هّیسداق  زا  و  داتسرف ، هّیـسداق  هب  ترـضح  نآ  هار  رس 
ربخ زونه  داتسرف ، هفوک  بناج  هب  تلاسر  هب  ار - رهصم  نب  سیق  رگید : تیاور  هب  ار - دوخ  یعاضر  ردارب  رطقی  نب  هَّللا  دبع  دیسر ،
يا همان  نیا  میحّرلا ، نمحّرلا  هَّللا  مسب  نومـضم : نیا  هب  تشون  هفوک  لها  هب  يا  هماـن  دوب ، هدیـسرن  ترـضح  نآ  هب  ملـسم  تداـهش 

وا زج  هب  هک  ار  يدـنوادخ  منک  یم  دـمح  داـب ، امـش  رب  یهلا  مالـس  ناملـسم ، نمؤم و  ناردارب  يوـسب  یلع  نب  نیـسح  زا  هک  تسا 
رب دـیا  هدومن  قافّتا  هک  دوب  جردـنم  همان  نآ  رد  و  هدیـسر ، نم  هب  لـیقع  نب  ملـسم  هماـن  هک  یتسرد  هب  دـعب  اـّما  تسین ، يدـنوادخ 

ّتین و نسح  رب  ار  امـش  دـنادرگ و  مامت  ام  رب  ار  دوخ  ناسحا  هک  منک  یم  لاؤس  ادـخ  زا  ام ، نانمـشد  زا  ام  قح  بلط  اـم و  ترـصن 
هام متشه  هبنش  هس  زور  رد  و  مدروآ ، امش  راید  هب  يور  هّکم و  زا  مدمآ  نوریب  هک  قیقحت  هب  دیامرف ، اطع  راربا  يازج  نیرتهب  رادرک 

نایم رب  تعباتم  رمک  هک  دیاب  دسر ، امش  هب  نم  کیپ  نوچ  هّجح  يذ 
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مالّـسلا و  مناسر ، یم  امـش  هب  ار  دوخ  يدوز  نیا  هب  هک  دیـشاب  نم  ترـصن  ياّیهم  دـینادرگ و  هداـمآ  ار  رازراـک  بابـسا  و  دـیدنبب ،
.هتاکرب هَّللا و  همحر  مکیلع و 

راهظا دوب و  هتشون  ترضح  نآ  تمدخ  هب  يا  همان  دوخ  تداهش  زا  شیپ  زور  تفه  تسیب و  ملسم  هک  دوب  نآ  همان  نتشون  ببـس  و 
وت ترـصن  يارب  ریـشمش  رازه  دص  اجنیا  رد  هک  دندوب  هتـشون  اه  همان  هفوک  لها  زا  یعمج  و  دوب ، هدومن  هفوک  لها  دایقنا  تعاطا و 

«. 1  » ناسرب دوخ  نایعیش  هب  ار  دوخ  يدوزب  تسا ، هدیدرگ  اّیهم 

هب درک و  هراپ  ار  همان  دریگب ، وا  زا  ار  همان  هک  تساوخ  تفرگ و  ار  وا  نیصح  دیسر ، هّیسداق  هب  دش و  هناور  ترضح  نآ  کیپ  نوچ 
مبلاط و یبأ  نب  یلع  نایعیش  زا  يدرم  تفگ : یتسیک ؟ وت  هک : دیسرپ  وا  زا  دایز  نبا  داتـسرف ، دایز  نبا  دزن  هب  ار  وا  نیـصح  دادن ، وا 

.دوب همان  نآ  رد  هچنآ  رب  يوشن  علّطم  وت  هکنآ  يارب  تفگ : يدرک ؟ هراپ  ار  همان  ارچ  تفگ : وا ، راوگرزب  رسپ 

لها زا  یتعامج  هب  دوب  هتـشون  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ار  همان  تفگ : دوب ؟ هتـشون  هک  هب  دوب و  هتـشون  هک  ار  همان  تفگ : داـیز  نبا 
نم هب  ار  ناـشیا  ياـهمان  اـت  مراد  یمن  رب  وت  زا  تسد  تفگ : دـش و  بضغ  رد  داـیز  نبا  مناد ، یمن  ار  ناـشیا  ياـهمان  نم  هک  هفوک 

ار تعامج  نآ  مان  تفگ : منک ، یم  هراپ  هراپ  ار  وت  ّالا  و  یئوگب ، ازـسان  ار  شردـپ  ردارب و  نیـسح و  يور و  الاب  ربنم  رب  اـی  یئوگن ،
لها تلاسر و  ترضح  رب  دورد  درک و  ادا  یلاعت  قح  يانث  و  تفر ، الاب  ربنم  رب  رـسپ  منک ، یم  اور  ار  رگید  بلطم  نآ  میوگ و  یمن 

ار هّیما  ینب  ریاس  شردپ و  دایز و  نبا  و  داتسرف ، شراوگرزب  ردارب  ردپ و  نیسح و  ماما  ترضح  رب  رایسب  تاولـص  داتـسرف و  وا  تیب 
يرای دهاوخ  هک  ره  ما ، هتشاذگ  عضوم  نالف  رد  ار  وا  و  امش ، يوسب  منیسح  ماما  کیپ  نم  هفوک  لها  يا  تفگ : درک و  رایـسب  نعل 

هب و  دـیدرگ ، زیاف  تداهـش  هجرد  هب  دـنتخادنا و  ریز  هب  رـصق  يالاب  زا  ار  وا  هک  درک  رما  داـیز  نبا  .دباتـشب  وا  تمدـخ  هب  دـیامن  وا 
«. 2  » درک ادج  ار  شرس  رمع  نب  کلملا  دبع  دوب ، یقاب  وا  رد  یقمر  رگید : تیاور 

نب هَّللا  دبع  هک  دندیسر  برع  ياهبآ  زا  یبآ  هب  دندومن ، لیم  هفوک  بناج  هب  زجاح  لزنم  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  نوچ 
نآ رب  شرظن  نوچ  دوب ، هدیزگ  لزنم  بآ  نآ  کیدزن  عیطم 
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ارم قارع  لها  دومرف : ترضح  يا ؟ هدمآ  راید  نیا  هب  هچ  يارب  داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : تفاتـش و  لابقتـسا  هب  داتفا  بانج 
شیرق و مالـسا و  تمرح  و  يرواین ، رد  فلت  ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  تفگ : عیطم  نبا  دـنا ، هدـیبلط 

ناشیا زا  ار  هّیما  ینب  تنطلـس  هک  یئامن  هدارا  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا ، هتـسب  وت  تمرح  هب  هک  اریز  ینادرگن ، عیاـض  ار  برع 
سپ دیسرت ، دنهاوخن  سک  چیه  زا  و  درک ، دنهاوخن  اورپ  ناملسم  چیه  لتق  زا  وت  نتـشک  زا  دعب  و  دنروآ ، یم  لتق  هب  ار  وت  يریگب ،

.وشم هّیما  ینب  ضّرعتم  ورم و  هفوک  هب  هک  راهنز 

ياههار دایز  نبا  و  تشذگ ، وا  زا  و  دـیزرون ، دـعاقت  دوب  رومأم  یلاعت  قح  بناج  زا  هچنآ  دـیدرگن و  وا  نانخـس  ضّرعتم  ترـضح 
، تفر تسناوت  یمن  نوریب  دش و  تسناوت  یمن  لخاد  یـسک  و  تفر ، یمن  نوریب  يربخ  هک  دوب  هدـینادرگ  دودـسم  ار  ماش  هرـصب و 

دیآ یمن  نوریب  یسک  هک  میناد  یم  ردق  نیا  میرادن و  ربخ  ام  دنتفگ : دندیسرپ ، ربخ  ناشیا  زا  دندیسر و  بارعا  زا  یتعامج  هب  سپ 
«. 1  » دوش یمن  لخاد  و 

هب لزانم  رد  و  همّظعم ، هّکم  زا  تعجارم  ماگنه  رد  میدوب  قیفر  یلجب  نیق  نب  ریهز  اب  ام  هک  دنا  هدرک  تیاور  هرازف  هلیبق  زا  یعمج  و 
زا یضعب  رد  ددرگن ، مزال  ام  رب  ترـضح  نآ  تقافر  هک  میدمآ  یم  دورف  رترود  میدیـسر و  یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 

هیلع نیـسح  ماما  هک : درک  باطخ  ریهز  اب  هدـمآ و  ترـضح  بناج  زا  یلوسر  هاـگان  میدروخ ، یم  تشاـچ  میدوب و  هتـسشن  لزاـنم 
: تفگ دوب  رمع  رتخد  ملید  هک  ریهز  نز  میدنام ، ّریحتم  میدنکفا و  تسد  زا  ار  اه  همقل  تشهد  تیاهن  زا  ام  دبلط ، یم  ار  وت  مالّسلا 

دومرف تشگرب و  داش  و  تفر ، ترضح  تمدخ  هب  ریهز  یئامن !؟ یم  لّمأت  نتفر  رد  دبلط و  یم  ار  وت  ادخ  لوسر  دنزرف  هَّللا  ناحبس 
لها هب  وش  قحلم  تفگ : داد و  قالط  ار  دوخ  نز  و  دـندرک ، بصن  ترـضح  ياـه  هدرپ  ارـس  کـیدزن  رد  دـندنک و  ار  وا  همیخ  هک 
نایرگ نز  منک ، ترضح  نآ  يادف  ار  دوخ  ناج  هک  مهاوخ  یم  نم  دسر و  وت  هب  يررض  نم  ببس  هب  هک  مهاوخ  یمن  نم  هک  دوخ 

رّسیم ار  وت  ریخ  ادخ  تفگ : درک و  عادو  ار  وا  دش و 
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.ینک دای  نیسح  ّدج  دزن  تمایق  زور  رد  ارم  هک  مراد  سامتلا  وت  زا  دنادرگ ،

امـش هب  یثیدح  نونکا  و  ار ، وا  مدـینادرگ  صّخرم  دـهاوخن  هک  ره  دـیایب و  نم  اب  دـهاوخ  هک  ره  هک : تفگ  دوخ  باحـصا  هب  سپ 
، میتفای رایـسب  تمینغ  هتفای  رفظ  ناشیا  رب  میدرک و  هبراحم  راّفک  اب  مالـسا  رکـشل  هارمه  ایرد  یحاون  زا  یـضعب  رد  منک : یم  تیاور 

دّمحم لآ  ناناوج  دّیس  هک  دینیبب  هاگره  تفگ : یلب ، میتفگ : دیسر ؟ امش  هب  هک  مئانغ  نیا  زا  دیدیدرگ  داش  ایآ  تفگ : ناملـس  سپ 
درک عادو  ار  دوخ  نارای  ریهز  سپ  .دیا  هتفای  هک  ایند  ياهتمینغ  نیا  زا  دیشاب  رتداش  وا  تقافر  زا  هک  دیاب  تسا ، ناقفانم  لاتق  هّجوتم 

«. 1  » دیسر تداهش  هجرد  هب  ات  دشن  ادج  ترضح  نآ  زا  و  دیدرگ ، قحلم  ترضح  نآ  باحصا  هب  و 

بش رد  تفگ : ترضح  نآ  مرتحم  رهاوخ  بنیز  دش  حبص  نوچ  دندومن ، تحارتسا  لزنم  نآ  رد  بش  دندیـسر ، همیزخ  هب  نوچ  و 
ترسح کشا  هدید  يا  نومضم : نیا  هب  دناوخ  یم  دنچ  يرعش  هک  مدینش  ار  یفتاه  يادص  متفر ، نوریب  تجاح  ياضق  هب  هتـشذگ 

رّدقم هچنآ  رهاوخ  يا  دومرف : ترـضح  دناسر ، یم  تداهـش  هاگ  هدعو  هب  يدوزب  و  دنار ، یم  ار  ناشیا  گرم  هک  ینادیهـش  رب  رابب 
«. 2  » دش دهاوخ  تسا  هدش 

هب ار  دوخ  مامت  تعرس  هب  میدش ، غراف  جح  لامعا  زا  نوچ  دنتفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  لعمشم  نب  رذنم  نامیلـس و  نب  هَّللا  دبع  زا 
بانج نآ  هاپس  نوچ  دش ، ادیپ  هفوک  بناج  زا  يدرم  هک  میدید  هاگان  هّیبلعث ، کیدزن  رد  میدیناسر  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج 

لیقع و نب  ملسم  مدید  ات  مدماین  نوریب  هفوک  زا  تفگ : میدیـسرپ ، هفوک  لاوحا  زا  میتفر و  وا  هار  رـس  رب  ام  دینادرگ ، ار  هار  دید ، ار 
.دندیشک یم  اهرازاب  رد  هتفرگ  ار  ناشیا  ياهاپ  دندرک و  دیهش  ار  یناه 

ترضح میدرک ، ضرع  ار  رثا  تشحو  ربخ  نیا  میتفر و  بانج  نآ  تمدخ  هب  بش  دوب ، هدومرف  لوزن  هّیبلعث  لزنم  رد  ترضح  نوچ 
سپ ار ، ناشیا  دـنک  تمحر  ادـخ  نوعجار ، هیلا  ّانا  هَّلل و  ّانا  دومرف : رّرکم  دـیدرگ و  كانهودـنا  رایـسب  هلیاـه  هّیـضق  نیا  عامتـسا  زا 

تدواـعم امـش  هک  میراد  ساـمتلا  و  دوب ، دـنهاوخن  امـش  يارب  زا  دنـشابن  امـش  رب  رگا  هفوـک  لـها  هَّللا  لوـسر  نب  اـی  میدرک : ضرع 
ملسم تداهش  ربخ  دیدرگ و  لیقع  دالوا  هّجوتم  بانج  نآ  .دیئامرف 
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میدرگ یمن  رب  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ : هدومن ، تحلـصم  تدواعم  رد  ناشیا  اب  و  دومرف ، يرادلد  ار  ناشیا  و  تفگ ، ناشیا  هب  ار 
، میتفای نتفر  هب  لیام  ار  بانج  نآ  نوچ  .میـشچب  زین  ام  هدیـشچ  وا  هک  تبرـش  نآ  زا  ای  مینکب ، دنمتداعـس  نآ  نوخ  تساوخزاـب  اـت 

«. 1  » میدمآ نوریب  هدرک  عادو 

يرعش سپ  تسا ، هدنام  تسام  رب  هچنآ  و  دروآ ، لمع  هب  دوب  وا  رب  هچنآ  دومرف : دینش  ار  ملسم  تداهش  ربخ  نوچ  رگید : تیاور  هب 
هدینادرگ اراوگ  دوخ  رب  یهلا  ياضر  يارب  گرم  راوگان  تبرـش  و  دنا ، هداد  رد  تداهـش  هب  نت  هکنآ  رب  دوب  رعـشم  دومرف  ادا  دـنچ 

«. 2  » دنا

ملسم تداهش  دندیسر ، هلابز  هب  نوچ  دندش ، هناور  دندرک و  راب  دنرادرب و  رایسب  بآ  هک  دندومرف  ار  دوخ  نامالغ  دش ، رحس  نوچ 
دـیدرگ و يراج  شکرابم  هدـید  زا  بآ  دومن ، عامتـسا  ار  شحوم  ربخ  نیا  نوچ  دیـسر ، بانج  نآ  هب  رطقی  نب  هَّللا  دـبع  یناه و  و 

ناشیا ام و  نایم  نک  عمج  و  نادرگ ، اّیهم  یئوکین  لزنم  یبقع  راد  رد  ام  نایعیش  ام و  يارب  ادنوادخ  تفگ : تشادرب و  اعد  هب  تسد 
.يرداق زیچ  همه  رب  وت  هک  یتسرد  هب  نانج ، تافرغ  رد 

ار رطقی  نب  هَّللا  دـبع  هورع و  نب  یناه  لیقع و  نب  ملـسم  هک  هدیـسر  ربخ  ام  هب  دومرف : دومن و  عمج  ار  دوخ  باحـصا  ترـضح  سپ 
يارب هک  یعمج  .تسین  یجرح  وا  رب  دوش  ادج  ام  زا  دـهاوخ  هک  ره  دـنا ، هتـشادرب  ام  يرای  زا  تسد  ام  نایعیـش  دـنا و  هدرک  دـیهش 

تیب و لها  و  دـندیدرگ ، قّرفتم  رابخا  نیا  عامتـسا  زا  دـندوب ، هدـش  قیفر  باـنج  نآ  اـب  اـیند  تّزع  تحار و  تمینغ و  لاـم و  عمط 
دش هناور  ترـضح  سپ  .دندنام  دندوب  هدومن  بانج  نآ  تمزالم  رایتخا  نیقی  نامیا و  يور  زا  هک  یعمج  ترـضح و  نآ  ناشیوخ 

دنگوس ار  وت  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : دـمآ و  ترـضح  تمدـخ  هب  همرکع  ینب  زا  يریپ  درم  اجنآ  رد  دومرف ، لوزن  هبقع  نطب  رد  اـت 
خیـش يا  دومرف : ترـضح  ناتـس ، ناج  ریـشمش  مد  نانـس و  كون  هب  ور  رگم  يور  یمن  هک  دنگوس  ادـخ  هب  يدرگرب ، هک  مهد  یم 
ادـخ هب  تسا ، یندـش  عقاو  ینّابر  تاریدـقت  تسا و  بجاو  یهلا  رما  تعاـطا  نکیل  تسین و  هدیـشوپ  نم  رب  یهد  یم  ربخ  وت  هچنآ 

، دننک دیهش  ارم  نوچ  .دنروآ  نوریب  نم  نوردنا  زا  ار  منوخرپ  لد  ات  تشاد  دنهاوخن  رب  نم  زا  تسد  هک  دنگوس 
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.دنادرگ اهتّما  نیرت  لیلذ  ار  ناشیا  هک  ار  یسک  دنادرگ  ّطلسم  ناشیا  رب  یلاعت  قح 

رحـس نوچ  دندومرف ، تحارتسا  اجنآ  رد  بش  دندینادرگ و  باصتنا  تلدـعم و  مایخ  برـضم  ار  فارـش  دـندرک و  راب  اجنآ  زا  سپ 
هدیدرگ هّجوتم  یلاعت  يادخ  هّوق  لوح و  هب  دنرادرب و  رایسب  بآ  ترضح  نآ  باحصا  نامزالم و  نامالغ و  هک  دندومرف  مکح  دش 
ناتخرد رس  تفگ : یتفگ ؟ ریبکت  ارچ  دیـسرپ : ترـضح  ربکا ، هَّللا  تفگ : ترـضح  نآ  باحـصا  زا  يدرم  هاگان  .دنتفر  زور  نایم  ات 

نابـسا ياهـشوگ  اه و  هزین  رـس  دـیاش  میا ، هدـیدن  امرخ  تخرد  عضوم  نیا  رد  زگره  ام  دـنتفگ : رگید  یعمج  تسا ، رادومن  اـمرخ 
دوب یلاوح  نآ  رد  هک  یهوک  بناج  هب  دندش ، ادـیپ  هک  تسا  رکـشل  تمالع  هک  درک  مولعم  نوچ  بانج  نآ  دـیامن ، یم  هک  دـشاب 

.دنیامن هلتاقم  هوک  بناج  هب  تشپ  دتفا ، تجاح  لاتق  هب  رگا  هک  دومرف  لیم 

ریخ دنزرف  رکشل  ربارب  رد  و  امرگ ، تّدش  نیع  رد  دیسر و  ناشیا  کیدزن  راوس  رازه  اب  دیزی  نب  ّرح  دندیـسر ، هوک  کیدزن  هب  نوچ 
تواقش هورگ  ربارب  رد  مارگ  ماما  نآ  باحصا  و  دندرک ، اپرب  ار  تلالج  تمرکم و  هدرپ  ارس  دومرف : ترضح  دندیشک ، فص  رشبلا 

مکح ار  دوخ  باحـصا  دومن ، هدـهاشم  یگنـشت  راثآ  تلالـض  لیخ  نآ  رد  تواخـس  مرک و  عبنم  نآ  نوچ  دندیـشک ، فص  ماـجنا 
باریـس نابـسا  اب  ار  ناشیا  هدـیدرگ  هّجوتم  دوخ  فیرـش  سفن  هب  دوخ  و  دـیهد ، بآ  ار  ناشیا  ناـیاپ  راـهچ  ار و  ناـشیا  هک  دومرف 

راوس رازه  اب  ار  رح  نیصح  و  دوب ، هداتسرف  هّیـسداق  هب  بانج  نآ  لابقتـسا  هب  هوبنا  رکـشل  اب  ار  ریمن  نب  نیـصح  دایز  نبا  و  دینادرگ ،
.دوب هداتسرف  رتشیپ 

رازا و اب  ادهش  دّیس  دش ، تماقا  تقو  نوچ  تفگ ، زامن  ناذا  دومرف  ار  قورسم  نب  جاّجح  ترضح  دش ، لخاد  رهظ  زامن  تقو  نوچ 
مدماین نم  ساّنلا  اهّیا  دومرف : دروآ و  اج  هب  یلاعت  قح  يانث  دـمح و  داتـسیا ، رکـشل  ود  نایم  رد  دـمآ و  نوریب  همیخ  زا  ادر  نیلعن و 

ام يوسب  ایب  هّتبلا  هک : دیدوب  هتشون  و  هدیـسر ، نم  هب  یپایپ  امـش  ياهکیپ  یلاوتم و  رتاوتم و  ياه  همان  هکنآ  زا  دعب  رگم  امـش  يوسب 
، دیتسه دوخ  راتفگ  دهع و  رـس  رب  رگا  دنادرگ ، عمتجم  تیاده  قح و  رب  ار  امـش  ار و  ام  ادـخ  دـیاش  میرادـن ، یئاوشیپ  یماما و  هک 

ارم ندـمآ  دـیا و  هتـسکش  ار  اهنامیپ  دـیا و  هتـشگرب  دوخ  راتفگ  زا  رگا  و  دـینادرگ ، نئمطم  ارم  رطاخ  دـینک و  هزاـت  ار  دوخ  ناـمیپ 
، دیهراک
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.دنتفگن یباوج  دندیشک و  یشوماخ  ماک  رد  نابز  ناراّدغ  نآ  .مدرگ  یم  رب  دوخ  ياج  هب  نم 

بقع رد  زین  نم  تفگ : رح  نک ، زامن  دوخ  رکـشل  اب  یهاوخ  رگا  تفگ : رح  اب  و  تفگ ، زاـمن  تماـقا  هک  دومرف  ار  نّذؤم  ترـضح 
ره زامن  زا  دعب  دندرک ، زامن  ترضح  نآ  بقع  رد  رکشل  ود  ره  داتسیا و  شیپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  منک ، یم  زامن  امش 

يور زامن  زا  دعب  و  درک ، زامن  رکشل  ود  ره  اب  داتسیا و  شیپ  ترضح  زاب  دش ، رصع  زامن  تقو  نوچ  .دنتشگرب  دوخ  ياج  هب  رکشل 
بجوم دیسانشب ، ار  قح  لها  ّقح  دیسرتب و  ادخ  زا  رگا  ساّنلا  اهّیا  تفگ : دومرف و  ادا  يا  هبطخ  دینادرگ و  ناشیا  بناج  هب  كرابم 

هب میرتراوازس  میفوصوم  تلالج  تمصع و  لامک و  ملع و  هب  تلاسر و  تیب  لها  هک  ام  و  ددرگ ، یم  امش  زا  یلاعت  قح  يدونـشخ 
رد رگا  و  دنیامن ، یم  كولس  ناودع  روج و  هب  امش  نایم  رد  دننک و  یم  تسایر  يوعد  قحان  هب  هک  هورگ  نیا  زا  تماما  تفالخ و 

ادـخ هب  تفگ : باوـج  رد  رح  .مدرگ  یم  رب  تسا ، هتـشگرب  دـیا  هتـشون  نم  هب  هـچنآ  زا  امـش  يأر  دیخـسار و  تلالـض  تلاـهج و 
هک ینیجرخ  دومرف : ار  ناعمس  نب  هبتع  ترضح  مرادن ، يربخ  هجو  چیه  هب  یئامرف  یم  هک  نالوسر  اه و  همان  نیا  زا  نم  هک  دنگوس 

نیا رب  مرادن  یعالّطا  نم  تفگ : رح  افو ، یب  نایفوک  ياه  همان  زا  دوب  ّولمم  دروآ  ار  نیجرخ  نوچ  .زاس  رضاح  تساجنآ  رد  اه  همان 
ترـضح مرب ، دایز  نبا  دزن  هب  ار  وت  ات  موشن  ادـج  وت  زا  میامن  تاقالم  ار  وت  نوچ  هک  ما  هدـش  رومأم  دایز  نبا  بناج  زا  و  اـه ، هماـن 

.دش مهاوخن  یضار  ّتلذم  نیا  هب  ما  هدنز  ات  دومرف :

رد تداعس  باکر  رد  اپ  ترضح  دنتسب ، نارتش  رب  ار  مرتحم  مرح  ياهجدوه  نوچ  دنوش ، راوس  دومرف  مکح  ار  دوخ  باحـصا  سپ 
: هک درک  باطخ  رح  اب  ترـضح  دـندش ، عنام  هدـمآ  هار  رـس  رب  فلاخم  رکـشل  دـندرگ ، رب  هک  دنتـساوخ  نوچ  دـندش ، راوس  دروآ 

اّما مدـش ، یم  وا  ردام  ضّرعتم  هّتبلا  درب  یم  ار  مردام  مان  يرگید  رگا  تفگ : رح  یهاوخ ؟ یم  هچ  ام  زا  دنیـشنب  وت  يازع  هب  تردام 
.دروآ مناوت  یمن  نابز  رب  ینخس  میظعت  میرکت و  زا  ریغ  هب  وت  ردام  ّقح  رد 

یمن وت  تعاـطا  نم  هک : دومرف  باـنج  نآ  مرب ، داـیز  رـسپ  دزن  هب  ار  وت  مهاوخ  یم  تفگ : رح  تسیچ ؟ وت  بلطم  دوـمرف : ترـضح 
هک ما  هدشن  رومأم  تفگ : رح  دیماجنا ، لوط  هب  ناشیا  نایم  رد  نانخس  هنوگنیا  و  مراد ، یمن  رب  وت  زا  تسد  زین  نم  تفگ : رح  منک ،

گنج وت  اب 
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، مسیونب دایز  رـسپ  هب  ار  لاح  تقیقح  نم  ات  ورب  هنیدـم  هار  ریغ  هب  رگید  هار  هب  يوش ، یمن  یـضار  هفوک  ندـمآ  هب  هک  نونکا  منک ،
.موشن التبم  يراوگرزب  وت  نوچ  هبراحم  هب  نم  هک  دهد  ور  یتروص  دیاش 

هب رح  دـندش و  هارمه  زین  رثا  تواقـش  رکـشل  نآ  و  دـش ، هناور  درک و  پچ  تسد  هـب  لـیم  هّیـسداق  هار  زا  ترورـض  هـب  باـنج  نآ 
، دـش یهاوخ  هتـشک  هک  یئامنن  هلتاـقم  هورگ  نیا  اـب  هک  مهد  یم  دـنگوس  ار  وت  نیـسح  اـی  تفگ : دـمآ و  رارحا  ماـما  نآ  کـیدزن 

ياهتنم نیمز  نامـسآ و  دنوادخ  يدونـشخ  رد  ندش  دیهـش  نید و  هار  رد  ندـش  هتـشک  یناسرت ، یم  گرم  زا  ارم  دومرف : ترـضح 
هدیاف وا  نخـس  هک  تسناد  رح  نوچ  .مرادن  اورپ  ندش  هتـشک  زا  منک و  یم  هلتاقم  ناقفانم  نیا  اب  ادـخ  رما  هب  نم  و  تسام ، يوزرآ 
هکنآ ات  دندوب  هارمه  بانج  نآ  اب  و  دیدرگ ، قحلم  دوخ  رکشل  هب  تسا ، مّمصم  ناشیا  تمصاخم  تفلاخم و  رد  بانج  نآ  درادن و 

«. 1  » دومرف لوزن  لتاقم  ینب  رصق  رد  ترضح 

اب ار  دیزی  نب  ّرح  دیـسر ، دایز  نبا  هب  مولظم  ماما  نآ  برق  ربخ  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  و 
درک ادن  ارم  تبون  هس  هک  مدینـش  يدانم  يادص  مدـمآ  نوریب  هناخ  زا  نوچ  تفگ : رح  داتـسرف ، ترـضح  نآ  هار  رـس  رب  راوس  رازه 
دور یم  لوسر  ترضح  دنزرف  گنج  هب  دنیشن ، وا  يازع  هب  رح  ردام  هک : متفگ  دوخ  اب  نم  تشهب ، هب  ار  وت  داب  تراشب  رح  يا  هک :

ناذا و دومرف  ار  دوخ  راوگرزب  دـنزرف  بانج  نآ  دیـسر ، ترـضح  نآ  هب  رهظ  زاـمن  تقو  رد  رح  سپ  دونـش ، یم  تشهب  تراـشب  و 
.درک زامن  هورگ  ود  ره  اب  داتسیا و  شیپ  ترضح  و  تفگ : زامن  يارب  تماقا 

ترـضح هتاکرب ، هَّللا و  همحر  هَّللا و  لوسر  نب  ای  کیلع  مالـسلا  تفگ : دـمآ و  ترـضح  نآ  ربارب  رد  رح  تفگ : زاـمن  مالـس  نوچ 
هب ای  هدمآ  ام  گنج  هب  دومرف : ترضح  دیزی ، نب  ّرح  منم  تفگ : رح  ادخ ؟ هدنب  يا  یتسیک  وت  هک : دیسرپ  تفگ و  وا  مالـس  باوج 

روشحم هکنآ  زا  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ  نم  و  دنا ، هداتسرف  وت  گنج  هب  ارم  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : رح  ام ؟ يرای 
لغ مندرگ  رد  ار  متسد  و  دنشاب ، هتسب  نم  ياپ  رب  ارم  یناشیپ  يوم  دوخ و  ربق  زا  موش 
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، يوش یم  هتـشک  هک  دوخ  ّدـج  مرح  يوسب  درگرب  يور  یم  اجک  هب  هَّللا  لوسر  نب  اـی  دـنزادنا ، مّنهج  رد  ور  هب  ارم  دنـشاب و  هدرک 
.تسادخ ناتسود  لامآ  ياهتنم  تسا  يدبا  تداعس  هیامرس  هک  تداهش  و  مرادن ، یئاورپ  ندش  هتشک  زا  دومرف : ترضح 

دیـسرپ داتفا  يا  همیخ  رب  ترـضح  رظن  دندمآ  دورف  نوچ  دندومرف ، لالجا  لوزن  هّیناطقطق  رد  دـندش و  هناور  اجنآ  زا  ترـضح  سپ 
رد وـت  هک : داد  ماـغیپ  ار  وا  داتـسرف و  وا  دزن  هب  یـسک  ترـضح  تسا ، یفنح  رح  نب  هَّللا  دـبع  زا  دـنتفگ : تسیک ؟ زا  همیخ  نیا  هک :

وش و بیات  نونکا  درک ، دهاوخ  هذخاؤم  اهنآ  رب  ار  وت  ادخ  ینکن  هبوت  رگا  و  يا ، هدرک  رایسب  اطخ  ینامرفان و  راّبج  دنوادخ  هاگرد 
رکشل زا  هک  یسک  لّوا  میایب  وت  يرای  هب  نم  رگا  هک : تفگ  تداعس  یب  نآ  تمایق ، زور  رد  دشاب  وت  عیفش  نم  ّدج  ات  نک  يرای  ارم 

چیه و  مشاب ، هتفاین  ار  وا  هک  بسا  نآ  رب  ما  هتفرن  یسک  بلط  هب  زگره  هک  مراد  یبسا  نکیل  و  دوب ، مهاوخ  نم  دش  دهاوخ  هتشک  وت 
دینادرگرب و وا  زا  كرابم  يور  ترضح  .مهد  یم  وت  هب  ار  بسا  نآ  تسا ، هداد  تاجن  ارم  هکنآ  رگم  تسا  هتخاتن  نم  یپ  زا  سک 

وت بسا  وـت و  هب  ارم  دوـمرف : دـینادرگرب و  وا  زا  كراـبم  يور  ناگدـننک  هارمگ  و  تسین ، یجاـیتحا  وـت  بسا  وـت و  هـب  ارم  دوـمرف :
ره هک  یتسرد  هب  ام ، رب  هن  یـشاب و  ام  يارب  زا  هن  هک  زیرگب  نکیل  و  مریگ ، یمن  دوخ  رواـی  ار  ناگدـننک  هارمگ  و  تسین ، یجاـیتحا 

«. 1  » دنکفا یم  مّنهج  رد  ور  رب  ار  وا  یلاعت  قح  دنکن ، ام  يرای  دشاب و  رضاح  ام  هعقاو  رد  هک 

هس دش  رادیب  و  دوبر ، باوخ  بسا  يور  رب  ار  ادهش  دّیـس  دنتفر ، هار  يردق  دندرک و  راب  لتاقم  ینب  رـصق  زا  نوچ  لّوا : تیاور  هب  و 
ردـپ زا  درک ، هدـهاشم  ار  تلاـح  نیا  نوچ  ربـکا  یلع  ترـضح  نیملاـعلا ، ّبر  هَّلل  دـمحلا  نوـعجار  هیلا  اـّنا  هَّلل و  اـّنا  تفگ : تبوـن 

یم تسا و  راوس  يدرم  هک  مدـید  درب ، باوخ  ارم  بسا  يور  رب  تقو  نیا  رد  دومرف : ترـضح  دوـمن ، لاـح  نآ  مالعتـسا  راوـگرزب 
يا تفگ : رادقم  یلاع  هدازماما  نآ  دیوگ ، یم  ار  ام  هک  متـسناد  دـیآ ، یم  ناشیا  هب  يور  گرم  دـنور و  یم  هورگ  نیا  هک : دـیوگ 

«. 2  » درک اعد  ار  وا  ترضح  میراد ، اورپ  هچ  گرم  زا  میّقحرب  ام  نوچ  راوگرزب  ردپ 

هب تفر  الاب  نطب  هبقع  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هیولوق  نبا 
: دنتفگ موش ، یم  هتشک  رفس  نیا  رد  نم  هّتبلا  هک : دومرف  دوخ  باحصا 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 657 

http://www.ghaemiyeh.com


640 ص :

رد و  دـندیرد ، یم  ارم  دـندروآ و  هلمح  نم  رب  دـنچ  یگـس  هک  مدـید  باوخ  رد  هک : دومرف  یتسناد ؟ یم  اجک  زا  هَّللا  لوسر  نب  اـی 
«. 1  » درک یم  هلمح  نم  رب  رتشیب  هک  دوب  يدیفس  هایس  یگس  اهنآ  نایم 

ارم اـت  دوش  یمن  اراوگ  هّیما  ینب  يارب  یهاـشداپ  دوـمرف : یم  موـلظم  ماـما  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  رگید  دنـس  هب 
روج هب  میانغ  ایاطع و  و  تفای ، دنهاوخن  قح  هب  زامن  قیفوت  تّما  نیا  رگید  دننک  دیهش  ارم  نوچ  تشک ، دنهاوخ  ارم  هّتبلا  و  دنشکن ،
دعب و  دوب ، میهاوخ  نم  تیب  لها  نم و  دندروآ  لتق  هب  رهق  رجز و  هینالع و  هب  تّما  نیا  رد  هک  ار  یسک  لّوا  و  دش ، دهاوخ  تمـسق 

«. 2  » دوش رهاظ  دّمحم  لآ  مئاق  ات  دوب ، دنهاوخ  انع  تنحم و  رد  هشیمه  مشاه  ینب  نم  زا 

هیلع ییحی  رّرکم  مموـلظم  ردـپ  ـالبرک  رفـس  رد  تفگ : یم  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  زا  دـیفم  خـیش 
هیلع ییحی  رـس  هک  تسا  نآ  یلاعت  قح  دزن  اـیند  يراوخ  یتسپ و  زا  دومرف : یم  درک و  یم  داـی  ار  ترـضح  نآ  تداهـش  مالّـسلا و 

«. 3  » دنداتسرف هیده  هب  يراکانز  نز  يارب  ار  مالّسلا 

.داتسرف دنهاوخ  هیده  هب  یئانّزلا  دلو  يارب  ارم  رس  رگید : تیاور  هب 

هب دنتـساوخ  یم  دنچ  ره  دـش و  راوس  ترـضح  دـندراذگ ، دادـماب  زامن  دـندمآ و  دورف  دـش ، حبـص  نوچ  لّوا : تیاور  هب  میتشگرب 
؟ دراد مان  هچ  نیمز  نیا  هک : دیسرپ  ترـضح  دندیـسر ، البرک  نیمز  هب  هکنآ  ات  دندومن  یم  تعنامم  رح  رکـشل  دنورب ، رگید  بناج 
تخیر و ورف  شکرابم  ياه  هدید  زا  ترسح  بآ  دینـش ، ار  ماجنا  تنحم  مان  نآ  مولظم  ماما  نوچ  .دنیوگ  یم  البرک  ار  نیا  دنتفگ :

«. 4  » تسالبرک نادیهش  نوخ  نتخیر  ياج  نیا  و  تسانع ، تنحم و  ّلحم  الب و  برک و  عضوم  نیا  دومرف :

درکن و مالس  ترـضح  رب  دیـسر  کیدزن  هب  نوچ  تخات ، یم  ناشیا  بناج  هب  لیجعت  هب  هک  دش  ادیپ  يا  هراوس  رود  زا  لاح  نیا  رد 
وت هب  نم  همان  اج  ره  هک : دوب  هتـشون  نوعلم  نآ  دوشگ ، ار  همان  نوچ  .داد  وا  هب  ار  داـیز  نبا  هماـن  درک و  مالـس  وا  رب  تفر و  رح  دزن 

هک دیاب  و  نادرگ ، گنت  وا  رب  ار  راک  و  دشابن ، ینادابآ  بآ و  هک  رآ  دورف  ینابایب  رد  ار  وا  روآ و  دورف  ار  نیسح  دسرب ،
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نآ رکشل  نایم  رد  ار  همان  نومـضم  دناوخ ، ار  نیعل  نآ  همان  رح  نوچ  .يا  هدرک  نم  نامرف  تعاطا  وت  هک  درآ  نم  هب  ربخ  نم  کیپ 
هدروآ وت  هک  تسا  مایپ  هچ  نیا  دنیـشنب  وت  متام  هب  تردام  تفگ : وا  هب  تخانـش  ار  دایز  نبا  کیپ  رجاهم  نب  دیزی  درک ، ادن  بانج 

: تفگ نوعلم  نآ  يا ؟

ایند و راع  يا و  هدرک  دوخ  راگدرورپ  تیـصعم  هکلب  تفگ : رجاهم  نبا  ما ، هدومن  دوخ  تعیب  هب  اـفو  ما و  هدرک  دوخ  ماـما  تعاـطا 
ار ناشیا  مدـینادرگ  هک : دـیامرف  یم  ناشیا  ّقح  رد  یلاعت  قح  هک  تسا  ناماما  نآ  زا  وت  ماما  و  يا ، هدرک  اّیهم  دوخ  يارب  یبقع  راـن 

.دنوش یمن  هدرک  يرای  تمایق  زور  رد  و  شتآ ، يوسب  ار  مدرم  دنناوخ  یم  هک  ناماما 

دورف دـشاب  هتـشاد  ینادابآ  بآ و  هک  رگید  ّلحم  ای  هّیرـضاغ  ای  اونین  رد  هک  راذـگب  دومرف : ترـضح  دـمآ ، دورف  اـجنآ  رد  رح  سپ 
ای تفگ : نیق  نب  ریهز  درک ، مناوـت  یمن  وا  مکح  تفلاـخم  و  تسا ، هدرک  یمکح  هداتـسرف و  ار  درم  نیا  ریما  هک : تفگ  رح  مـیئآ ،

ّدـح و یب  ياهرکـشل  اب  گنج  زا  تسا  رتناسآ  ناشیا  اب  ام  گنج  هک  مینک  هلتاـقم  ناـشیا  اـب  اـم  هک  دـیهد  يروتـسد  هَّللا  لوسر  نب 
یمن ناشیا  لاتق  هب  ءادتبا  و  منک ، مامت  ناشیا  رب  ار  ادخ  تّجح  مهاوخ  یم  نم  دومرف : ترـضح  دمآ ، دنهاوخ  نیا  زا  دـعب  هک  اصحا 

.منک

زور یعمج  لوق  هب  و  دندرک ، اپرب  تلاسر  تیب  لها  يارب  ار  تلالج  تمـصع و  قدارـس  و  دندمآ ، دورف  اجنآ  رد  ترورـض  هب  سپ 
.دوب مّرحم  هام  متشه  زور  یضعب  لوق  هب  و  «، 1  » دوب ترجه  مکی  تصش و  لاس  مّرحم  هام  ره  مّود  هبنشجنپ  ای  هبنشراهچ 

ترضح هب  يا  همان  نوعلم  نآ  همان  لوصو  زا  دعب  درک ، مالعا  ار  ترضح  نآ  لاوحا  تقیقح  تشون و  دایز  نبا  هب  يا  همان  رح  سپ 
ات مهدن  تلهم  ار  وت  هک  تسا  هتشون  نم  هب  يا  همان  دیزی  و  يا ، هدمآ  دورف  البرک  رد  هک  مدینش  هک : تشون  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.متسرف وا  دزن  هب  ار  وت  ای  مریگب ، تعیب  وت  زا 

: هک دومرف  تخادنا و  ار  همان  دومرف ، هعلاطم  دیسر و  ترضح  نآ  هب  یقش  نآ  همان  نوچ 

همان دومرف : ترضح  دیبلط ، ار  همان  باوج  لوسر  نوچ  .دندیرخ  قلاخ  طخس  هب  ار  قولخم  ياضر  هک  یهورگ  دنوش  یمن  راگتـسر 
وا رب  یهلا  باذع  و  تسین ، یباوج  نم  دزن  ار  وا 
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، درک مزج  ار  ترضح  نآ  هبراحم  مزع  دیدرگ و  لعتشم  شقافن  رفک و  شتآ  دیسر ، نیعل  نآ  هب  ربخ  نیا  نوچ  .تسا  هدیدرگ  مزال 
دوب هدرک  ضیوفت  وا  هب  ار  ير  تلایا  نآ  زا  لـبق  نوچ  دومن ، عاـنتما  ادـتبا  رد  وا  و  درک ، دعـس  نب  رمع  هب  رکـشل  تراـما  فیلکت  و 

، ير تلایا  عمط  هب  تخبدب  نآ  .میهدب  يرگید  هب  هک  نک  در  ام  هب  ار  تلایا  مقر  يوش ، یمن  نیسح  هبراحم  بکترم  هاگره  تفگ :
«. 1  » دش البرک  هناور  درمان  رازه  راهچ  اب  دومن ، ادهش  دّیس  نآ  هبراحم  لوبق  هدرک  رایتخا  يدمرس  باذع  يدبا و  تواقش 

هّیفنح نب  دّمحم  دوخ  ردارب  هب  يا  همان  دیسر ، البرک  يارحـص  هب  ادهـش  دّیـس  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا 
دینادب سپ  دعب  اّما  مشاه ، نادـنزرف  زا  تسوا  دزن  هک  ره  یلع و  نب  دّـمحم  يوسب  یلع  نب  نیـسح  زا  تسا  يا  همان  نیا  هک : تشون 

یم مئاد  یقاب و  ار  ترخآ  و  هدوبن ، زگره  هک  میداد  رارق  ناـنچ  ار  اـیند  و  میتشاذـگ ، تداهـش  رب  لد  میدرک و  یناگدـنز  كرت  هک 
«. 2  » مالّسلا میدرک و  رایتخا  ایند  رب  ترخآ  و  میناد ،

درک و عمج  ار  دوخ  باحصا  مولظم  ماما  نآ  دندروآ ، دورف  البرک  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  یلّوا : تیاور  هب  و 
: دومرف دومن  ادا  تغالب  تحاصف و  تیاهن  رد  يا  هبطخ 

دنا و هتشادرب  قح  زا  تسد  مدرم  و  هدیسر ، رخآ  هب  یناگدنز  هعرج  هدینادرگ و  ور  ام  زا  ایند  و  دینیب ، یم  هک  دیسر  اجنیا  هب  ام  راک 
اریز ددرگ ، دوخ  راگدرورپ  ياقل  قاتـشم  دباتب و  ور  ایند  زا  هک  دیاب  دراد  ازج  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  ره  دـنا ، هدـش  عمج  لطاب  رب 
هرمث انع  تنحم و  زجب  نانمؤم  يارب  ناشیا  ءالیتسا  ناراکمتس و  اب  یناگدنز  و  تسا ، يدبا  تداعس  ثروم  قح ، هار  رد  تداهش  هک 

.درادن يا 

رایتخا ایند  يدبا  ياقب  رب  وت  هار  رد  ندش  هتشک  هنیآره  دوب ، یم  یقاب  ام  يارب  هشیمه  ایند  رگا  تفگ : تساخرب و  نیق  نب  ریهز  سپ 
«. 3  » مینک هقیاضم  وت  زا  ار  دوخ  ناج  هنوگچ  میناد  یم  ار  ایند  يانف  هاگره  میدرک ، یم 

تسناوتن ادخ  لوسر  وت  ّدج  هَّللا ! لوسر  نب  ای  تفگ : تساخرب و  یلجب  عفان  نب  لاله  سپ 
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هدعو ار  وا  هک  دندوب  ناقفانم  زا  يرایـسب  و  درادب ، تباث  دوخ  تعاط  رب  ار  ناشیا  دنادرگ و  رقتـسم  مدرم  لد  رد  ار  دوخ  ّتبحم  هک 
لاحترا یقاب  يارـس  هب  ات  دوب  انع  تنحم و  رد  دوخ  باحـصا  ناـقفانم  زا  هتـسویپ  و  دـندوب ، رکم  ماـقم  رد  وا  اـب  دـنداد و  یم  يراـی 

هب زورما  زین  وت  و  دیدرگ ، لصاو  يدزیا  تمحر  هب  ات  دیشک  هچنآ  دیشک  ناقرام  ناطـساق و  ناثکان و  زا  وت  راوگرزب  ردپ  و  دندومن ،
حیحـص مزع  تسرد و  ّتین  اب  ام  و  هدیناسر ، ررـض  دوخ  هب  دـیامن  وت  تعیب  علخ  دـهع و  ثکن  هک  ره  يا ، هدـیدرگ  التبم  هورگ  نیا 

.مینک یم  لوبق  ناج  هب  یئامرف  هچنآ  و  مینمشد ، وت  نانمشد  اب  میتسود و  وت  ناتسود  اب  و  میا ، هدومن  وت  تعباتم  رایتخا 

داهج وت  يور  شیپ  رد  هک  ام  رب  تسا  هداهن  ّتنم  وت  هب  یلاعت  قح  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  تفگ : تساـخرب و  ریـضخ  نب  ریرب  سپ 
ار دوخ  ربمغیپ  دنزرف  هک  یهورگ  دـنوش  یمن  راگتـسر  و  دـشاب ، ام  عیفـش  ازج  زور  رد  وت  ّدـج  و  دوش ، هراپ  هراپ  ام  ياضعا  مینک و 
رد تمادن  ترـسح و  میلا و  باذع  رگم  ناشیا  يارب  تمایق  رد  دوب  دهاوخن  ناشیا ، رب  داب  فا  دنیامنن ، يرای  ار  وا  دـنراذگ و  عیاض 

.میحج

اعد هب  تسد  درک و  رظن  ترـسح  هب  دوخ  ناردارب  نادـنزرف و  تیب و  لـها  يوـسب  درک و  اـعد  ار  ناـشیا  ادهـش  دّیـس  ترـضح  سپ 
یم يّدـعت  ام  رب  هّیما  ینب  و  دوخ ، ّدـج  مرح  زا  دـندرک  هراوآ  دـندنار و  ار  اـم  میاوت ، ربمغیپ  ترتع  اـم  ادـنوادخ ! تفگ : تشادرب و 
نید و  دناایند ، ناگدنب  همه  مدرم  دومرف : سپ  ناراکمتـس ، هورگ  رب  ار  ام  هد  يرای  و  ریگب ، ناشیا  زا  ار  ام  ّقح  وت  ادـنوادخ  دـنیامن ،

«. 1  » دنمک رایسب  نابلط  ادخ  ناراد و  نید  دیآ ، نایم  هب  یناحتما  نوچ  دننادرگ ؛ یم  يراج  دوخ  نابز  رب  ار 

رمع سپ  دندمآ ، دورف  دیعـس  ماما  رکـشل  ربارب  رد  دیـسر و  البرک  هب  دینع  قفانم  رازه  راهچ  اب  دعـس  نب  رمع  دـش ، رگید  زور  نوچ 
نآ هب  همان  هک  دوب  اهنآ  زا  درمان  نآ  نوچ  دتـسرفب ، ترـضح  تمدخ  هب  تلاسر  هب  هک  تساوخ  دیبلط و  ار  یـسمحا  سیق  نب  هورع 

رثکا هک  اریز  دندرک  یم  ابا  ّتلع  نیا  هب  تفگ : یم  هک  رکـشل  ياسؤر  زا  کی  ره  هب  و  درکن ، تلاسر  لوبق  دندوب ، هتـشون  ترـضح 
قارع هب  ار  ترضح  دندوب و  هتشون  ترضح  هب  همان  هک  دندوب  اهنآ  زا 
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: تفگ تساخرب و  دوب  یکاب  یب  ایح و  یب  عاجش  نوعلم  هک  هَّللا  دبع  نب  ریثک  سپ  .دندوب  هدیبلط 

رمع مروآ ، یم  وت  يارب  ار  شرـس  مناـسر و  یم  لـتق  هب  ار  وا  یهاوـخ  رگا  و  مناـسرب ، نم  اـت  وـگب  يراد  نیـسح  هب  هک  تلاـسر  ره 
نآ رکـسع  هّجوتم  نوعلم  نآ  نوچ  .هدـمآ  راـید  نیا  هب  راـک  هچ  يارب  هک  سرپب  وا و  دزن  هب  ورب  نکیل  مهاوخ و  یمن  ار  نیا  تفگ :

ماما کیدزن  راذگب و  ار  دوخ  هبرح  دنتفگ : دنتفر و  وا  هار  رس  رب  دندرک ، هدهاشم  وا  زا  ترارش  راثآ  ترضح  باحصا  دش و  رورس 
.تشگزاب درکن و  لوبق  نوعلم  نآ  ایب ،

همان امش  راید  لها  دومرف : ترضح  درک ، نیعل  نآ  تلاسر  غیلبت  دیسر  ترـضح  تمدخ  هب  نوچ  داتـسرف ، ار  سیق  نب  هّرق  رمع  سپ 
بیبح درک ، تعجارم  هدارا  نوچ  مدرگ ، یم  رب  دیهاوخ  یمن  رگا  دندرک ، بلط  ارم  رایسب  هغلابم  هب  دنتشون و  نم  هب  رامـش  یب  ياه 

: تفگ رهاظم  نب 

ار وا  يا و  هتفای  تیادـه  وا  ناردـپ  تکرب  هب  و  يور ، یم  ناـملاظ  يوسب  ینادرگ و  یم  يور  قح  هب  ماـما  نیا  زا  هّرق  يا  وت  رب  ياو 
رمع هب  ار  ترـضح  ربخ  نوچ  منکب ، يرکف  دوخ  اب  نآ  زا  دـعب  مربب و  ار  وا  ماـیپ  باوج  تفگ : تداعـس  یب  نآ  ینک ، یمن  ترـصن 

.دهد تاجن  وا  هلتاقم  هبراحم و  زا  ارم  ادخ  هک  مراودیما  تفگ : رمع  دیناسر ،

ام لاگنچ  هک  نونکا  تفگ : دناوخ  ار  همان  نوچ  لصا  دب  نیعل  نآ  درک ، ضرع  ار  لاح  تقیقح  تشون و  دایز  رـسپ  هب  يا  همان  سپ 
«. 1  » درک میهاوخن  نینچ  زگره  مینک !؟ یم  اهر  ار  وا  تسا ، هدش  دنب  وا  رب 

نیسح رب  هک : تشونب  رمع  هب  يا  همان  سپ  «، 2  » درک نامیشپ  ار  وا  نشوجلا  يذ  نب  رمش  و  دش ، یضار  نوعلم  نآ  رگید : تیاور  هب 
باوج نوچ  «. 3  » درک مهاوخ  نانچ  دریگ ، رارق  نآ  رب  میأر  هچنآ  نآ  زا  دعب  و  دننک ، تعیب  دیزی  اب  وا  باحصا  وا و  هک  نک  ضرع 

ترضح هک  درادن  لامتحا  هک  تسناد  یم  هک  اریز  درکن  ضرع  ترضح  تمدخ  هب  دوب  هتشون  نوعلم  نآ  هچنآ  دیـسر ، رمع  هب  همان 
.دوش یضار  دیزی  تعیب  هب 

رب دیبلط و  ار  هفوک  لها  دمآ و  رد  دجسم  هب  تشون ، ار  رمع  همان  باوج  دایز  نبا  نوچ 
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يرورپ تیعر  و  دننک ، یم  اهشزاون  هچ  دوخ  ناتسود  اب  هک  دیا  هدرک  ناحتما  ار  نایفس  وبا  لآ  امش  ساّنلا  اهّیا  تفگ : دمآ و  رب  ربنم 
نمشد گنج  هب  رگا  مهد  زایتما  هرفاو  تاماعنا  هب  ار  امـش  منادرگ و  فعاضم  ار  امـش  ياهاطع  هک  هدومرف  ارم  و  دیناد ، یم  ار  دیزی 

لذب هب  تسد  و  دـمآ ، ریز  هب  ربنم  زا  سپ  دـیدرگ ، راودـیما  وا  تاماعنا  تاشزاون و  هب  ار و  وا  دـینک  تعاطا  سپ  دـیورب ، نیـسح  وا 
ایند هب  ار  دوـخ  نید  راّدـغ ، ناـنید  یب  نآ  رثـکا  و  دـنوش ، هناور  دعـس  نب  رمع  تنواـعم  هـب  هـک  درک  رما  ار  مدرم  و  دوـشگ ، لاوـما 

نوریب رفاک  رازه  راهچ  اب  هک  دوب  نشوجلا  يذ  نب  رمش  تفر  نوریب  هک  یسک  لّوا  سپ  دندیدرگ ، عینش  رما  نآ  بکترم  دنتخورف و 
.داتسرف سک  رازه  راهچ  اب  ریمن  نب  نیصح  و  داتسرف ، سک  رازه  ود  اب  ار  باکر  نب  دیزی  و  تفر ،

و راوس ، رازه  راهچ  اب  یعبر  نب  ثبـش  و  راوس ، رازه  اب  ار  نیـصح  نب  هَّللا  دبع  مالّـسلا : هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  تیاور  هب 
راک هک  تشون  و  دننک ، تعاطا  ار  وا  رکسع  همه  هک  تشون  رمع  يارب  ینامرف  و  داتسرف ، راوس  رازه  اب  ار  سیق  نب  ثعشا  نب  دّمحم 

روصحم ار  وا  هک  يزور  رد  بآ  نامثع و  ناـیم  دـندش  لـیاح  هچناـنچ  بآ  وا و  ناـیم  دـیوش  لـیاح  و  دـیریگ ، گـنت  نیـسح  رب  ار 
.دندرک

وت يارب  زا  هک : تشون  رمع  هب  همان  دایز  نبا  و  دـندش ، عمج  رمع  دزن  جـیردت  هب  راوس  رازه  یـس  هربتعم : تایاور  زا  یـضعب  قفاوم  و 
.یهد ربخ  ارم  ماش  حبص و  ره  دوش  یم  عقاو  هچنآ  و  یشاب ، هنادرم  هک  دیاب  رکشل ، ّتلق  باب  رد  متشاذگن  يرذع 

ار فلاخم  رکشل  روفو  نوچ  رهاظم  نب  بیبح  دندش ، عمج  البرک  رد  مّرحم  مشش  زور  رد  دوعـسمان  دونج  نیا  تیاور : نیا  قفاوم  و 
مورب و نم  یئامرف  تصخر  رگا  دنکیدزن ، ام  هب  دسا  ینب  هلیبق  هک : درک  ضرع  دـمآ و  هاپـس  مک  هاش  نآ  تمدـخ  هب  درک ، هدـهاشم 
هب هیفاش  ظعاوم  هب  ار  ناـشیا  تفر و  هلیبق  نآ  يوسب  بش  ناـیم  رد  تفاـی ، تصخر  نوچ  .میاـمن  توعد  امـش  ترـصن  هب  ار  ناـشیا 
زا یقفانم  لاح  نیا  رد  دروایب ، ترـضح  نآ  تمدخ  هب  هک  تشادرب  دوخ  اب  ناشیا  زا  رفن  دون  و  دـینادرگ ، لیام  ترـضح  نآ  بناج 
اب داتـسرف و  تعاـمج  نآ  هار  رـس  رب  یماـش  قرزا  یگدرکرـس  هب  ار  رفن  دـصراهچ  نوعلم  نآ  دـیناسر ، رمع  هب  ار  ربخ  نیا  هلیبق  نآ 

مزهنم دندرواین ، ناشیا  تمواقم  بات  هلیبق  مدرم  نوچ  دندش ، هبراحم  لوغشم  ناشیا 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 663 

http://www.ghaemiyeh.com


646 ص :

: دومرف ترضح  درک ، ضرع  ار  ناشیا  لاوحا  دمآ و  ترضح  تمدخ  هب  بیبح  و  دندیدرگ ،

.هَّللاب ّالا  هّوق  لوح و ال  ال 

و دـنوش ، عنام  نتـشادرب  بآ  زا  ار  ترـضح  نآ  باحـصا  هک  درک  نییعت  تارف  بآ  رـس  رب  رفن  دـصناپ  اـب  ار  جاّـجح  نب  ورمع  رمع 
همیخ بقع  هب  تفرگ و  رب  یگنلک  ترضح  دندرک ، تیاکش  بیرغ  ماما  نآ  تمدخ  هب  درک ، هبلغ  ترضح  نآ  باحصا  رب  یگنشت 

ترـضح نآ  زاـجعا  هب  دز ، نیمز  رب  ار  گـنلک  اـجنآ  رد  هلبق و  بناـج  هب  تشادرب  ماـگ  هن  همیخ  تشپ  زا  و  دـمآ ، رد  مرتـحم  مرح 
نآ سپ  دندرک ، رپ  ار  اه  هیوار  اهکـشم و  دندیماشآ و  بآ  نآ  زا  باحـصا  اب  ترـضح  نآ  دـش و  ادـیپ  نیریـش  بآ  زا  يا  همـشچ 

.دیدن نآ  زا  يرثا  یسک  رگید  دش و  ادیپان  همشچ 

نم همان  نوچ  دروآ ، یم  نوریب  بآ  دنک و  یم  هاچ  نیسح  هک  ما  هدینش  هک : تشون  همان  رمع  هب  دیسر ، دایز  رـسپ  هب  ربخ  نیا  نوچ 
.دنتشک بل  هنشت  ار  نامثع  هچنانچ  دنوش  هتشک  ات  دنشچب  بآ  زا  يا  هرطق  هک  راذگم  نک و  گنت  ناشیا  رب  ار  راک  دسر ، وت  هب 

ساّبع دوخ  ردارب  ترـضح  دش ، بلاغ  ناشیا  رب  شطع  تفرگ و  گنت  تلاسر  تیب  لها  رب  ار  راک  رمع  همان ، ندیـسر  زا  دـعب  نوچ 
نوچ دنناسرب ، ناشیا  هب  دننک و  رپ  تارف  زا  هک  داد  ناشیا  هب  کشم  تسیب  و  درک ، هارمه  وا  اب  هدایپ  تسیب  راوس و  یـس  دـیبلط و  ار 
هدمآ وت  ّمع  رسپ  نم  تفگ : ترضح  باحصا  زا  عفان  نب  لاله  دنتـسیک ؟ هک  دیـسرپ  جاّجح  نب  ورمع  دندیـسر ، تارف  بآ  رانک  هب 

تّوـبن و تـیب  لـها  مماـشایب و  بآ  هنوـگچ  نـم  رب  ياو  تـفگ : لــاله  ار ، وـت  داــب  اراوـگ  ماــشایب  تـفگ : مماــشایب ، بآ  هـک  ما 
هدومرف يرما  ار  ام  اّما  یئوگ ، یم  تسار  تفگ : نوعلم  نآ  دنا ، هنشت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  ناگـشوگرگج 

دز ادص  ار  دوخ  باحـصا  جاّجح  نبا  و  دیرادرب ، بآ  دوز  هک : دز  ادـص  ار  دوخ  باحـصا  لاله  سپ  .درک  دـیاب  یم  تعاطا  دـنا و 
: هک

ناشیا هب  یبیسآ  دندرک و  تدواعم  دندرک و  رپ  ار  اهکشم  ترـضح  باحـصا  يدوزب  و  دیدرگ ، لعتـشم  هبراحم  شتآ  و  دیراذگم ،
.دنمان یم  اّقس  ار  ساّبع  ترضح  ببس  نیا  هب  دیسرن ،

و میوگب ، وت  هب  دنچ  ینخس  ات  رکشل  ود  نایم  رد  ایب  هک : دیبلط  بش  نایم  رد  ار  دعس  نب  رمع  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  سپ 
ترـضح دندرک ، تاقالم  ار  رگیدـکی  نوچ  دـش ، ادـج  رفن  تسیب  اب  نوعلم  نآ  و  دـش ، ادـج  دوخ  رکـشل  زا  رفن  تسیب  اب  ترـضح 

ار دوخ  باحصا 
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دوخ رسپ  صفح  و  دیوش ، رود  تفگ  ار  دوخ  باحـصا  زین  وا  و  تشاد ، هاگن  دوخ  اب  ار  ربکا  یلع  ساّبع و  و  دیوش ، رود  هک  دومرف 
.تشادزاب ار  دوخ  مالغ  کی  و 

و متسیک ، نم  هک  یناد  یم  ینک و  یم  هلتاقم  نم  اب  تداعس  یب  يا  هک : تفگ  تداعس  یب  نآ  هب  تّجح ، مامتا  يارب  ترـضح  سپ 
دوخ نک و  لیصحت  دوخ  يارب  يدبا  تداعس  نم و  بناج  هب  ایب  يرادن !؟ ازج  زور  هب  داقتعا  و  یسرت ، یمن  ادخ  زا  ایآ  متسیک ، رسپ 
دوخ لام  زا  نم  هک : دومرف  ترـضح  دـننک ، بارخ  ارم  هناـخ  مسرت  یم  تفگ : تخبدـب  نآ  هد ، تاـجن  ترخآ  يدـبا  باذـع  زا  ار 

رد دوخ  لام  زا  نآ  زا  رتوکین  هعرزم  نم  هک : دومرف  ترـضح  دنریگب ، ارم  هعرزم  مسرت  یم  تفگ : منک ، یم  انب  يا  هناخ  دوخ  يارب 
زا كرابم  يور  دنک ، یمن  راک  لد  هایـس  نآ  رد  هظعوم  هک  دید  ترـضح  نوچ  .مسرت  یم  دوخ  لایع  رب  تفگ : مهدب ، وت  هب  زاجح 
ایند زا  یعّتمت  هک  مراد  دـیما  دزرماـین ، ار  وت  ترخآ  رد  و  دـناسر ، لـتق  هب  باوختخر  ناـیم  رد  ار  وت  ادـخ  هک : دومرف  دـینادرگ و  وا 

بوخ زین  وج  نان  دـشابن ، مدـنگ  رگا  تفگ : ازهتـسا  يور  زا  نوعلم  نآ  يوش ، هتـشک  يروخن و  قارع  مدـنگ  زا  نم  زا  دـعب  يربن و 
«. 1  » تسا

یم تبحـص  وا  اب  اهبـش  یئامن و  یم  ارادم  نیـسح  اب  هک  ما  هدینـش  هک : تشون  رمع  هب  دیدهت  دـیکأت و  هب  رگید  همان  دایز  رـسپ  سپ 
ناشیا ياه  ندـب  رب  بسا  نتـشک ، زا  دـعب  و  دـیهدن ، تلهم  ار  ناشیا  دـیزاتب و  ناشیا  رب  هک  دـیاب  دـسر  وت  هب  نم  هماـن  نوچ  يراد ،
تراما زا  تسد  دـیآ  یمن  وت  زا  رگا  و  داد ، میهاوخ  وکین  يازج  ار  وت  دوب و  یهاوخ  یمارگ  ام  دزن  درک  یهاوخ  نینچ  رگا  دـیزاتب ،

«. 2  » راذگب رمش  هب  ار  هاپس  تراما  و  رادب ، رکشل 

رمش هب  دناوخ  ار  همان  رمع  نوچ  مّرحم ، هام  مهن  هعمج  ای  هبنـشجنپ  زور  رد  دروآ  رمع  يارب  ار  همان  نیا  رمـش  دیفم : خیـش  تیاور  هب 
تسا بلاط  یبأ  نب  یلع  دنزرف  نیسح  و  دماجنا ، حلـص  هب  هلماعم  هک  یتشاذگن  وت  هک  دهد  ازج  اهازج  نیرتدب  هب  ار  وت  ادخ  تفگ :

ایند و رد  ناراوگرزب  نیا  هدنشک  و  درک ، دیاب  یم  هلتاقم  وا  اب  ار  ام  راچان  هب  ددرگ ، دایز  رسپ  عیطم  هک  دش  دهاوخن  یضار  زگره  و 
، راذگب نم  هب  ار  رکـشل  ّالا  نکب و  ینک  یم  دایز  رـسپ  نامرف  تعاطا  رگا  مناد  یمن  ار  اهنیا  تفگ : رمـش  دنرادن ، تاجن  دـیما  یبقع 

یند يایند  ّتبحم  يارب  یقش  نوعلم  نآ 
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درک رما  ار  دوخ  دودعمان  دونج  دوعسمان و  رکسع  و  درک ، رکشل  ناگدایپ  رادرس  ار  رمش  تشاذگ و  دوخ  رب  ار  يدبا  باذع  هتـسناد 
.دندروآ ترضح  نآ  باحصا  هب  ور  هک 

زا ترضح  نآ  ناردارب  زا  یضعب  ردام  هک  اریز  ام -؟ رهاوخ  نادنزرف  دنیاجک  تفگ : دمآ و  ادهـش  دّیـس  هاگرکـشل  کیدزن  هب  رمش 
؟ ام زا  یهاوخ  یم  هچ  دـنتفگ : دـندمآ و  نوریب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نادـنزرف  ناـمثع  ساـّبع و  رفعج و  سپ  دـندوب - وا  هلیبق 

یم ناما  ار  ام  دنک ، تنعل  ار  وت  ناما  ار و  وت  ادـخ  دـنتفگ : ناشیا  مداد ، ناما  ار  امـش  نم  تسا ، نم  هلیبق  زا  امـش  ردام  نوچ  تفگ :
؟ یهد یمن  ناما  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دنزرف  یهد و 

هک دید  دمآ  ترضح  نآ  تمدخ  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  رهاوخ  نوتاخ  بنیز  دش ، دنلب  نافلاخم  رکـشل  شورخ  نوچ 
؟ يونـش یمن  ار  افج  روج و  لها  ياهادص  نیا  ردارب  يا  تفگ : تسا ، هتفر  باوخ  هب  هتـشاذگ  هودـنا  يوناز  رب  رـس  مولظم  ماما  نآ 

همطاف مردام  یضترم و  ّیلع  مردپ  یفطصم و  دّمحم  مّدج  مدید  باوخ  هب  تقو  نیا  رد  رهاوخ  يا  دومرف : تشادرب و  رـس  ترـضح 
بنیز نوچ  .دـمآ  یهاوخ  اـم  دزن  هب  يدوز  نیا  رد  وـت  نیـسح  يا  دـنتفگ : دـندمآ و  نم  دزن  هب  هک  ار  یبـتجم  نسح  مردارب  ارهز و 

لیو و یمارگ  رهاوخ  يا  دومرف : ترضح  درک ، دنلب  هالیو  او  دایرف  دز و  دوخ  يور  رب  هچناپط  دینش ، ار  رثا  تشحو  ربخ  نیا  نوتاخ 
.نادرگم داش  ام  رب  ار  نانمشد  يدوزب  نک و  ربص  تسا ، وت  نانمشد  يارب  تسین ، وت  يارب  باذع 

وت ردارب  يا  دومرف : ترضح  دنیآ ، یم  ام  هب  يور  فلاخم  رکـشل  هک  درک  ضرع  دمآ و  دوخ  راوگرزب  ردارب  تمدخ  هب  ساّبع  سپ 
نیا زا  امـش  ضرغ  تفگ : دومن  ناـشیا  لابقتـسا  راوـس  تسیب  اـب  ساـّبع  سپ  تسیچ ، ناـشیا  بلطم  هک  نک  لاؤـس  ناـشیا  زا  ورب و 

وا دزن  هب  ار  امـش  دـینک  یم  ریما  تعاطا  رگا  مینک ، ضرع  امـش  رب  هک  تسا  هدیـسر  ریما  مکح  دـنتفگ : تسیچ ؟ شروش  تکرح و 
نآ موش  مایپ  ساّبع  نوچ  .مناسرب  دوخ  ماما  تمدـخ  هب  ار  امـش  مایپ  ات  دـیئامن  گنرد  تفگ : ساّبع  مینک ، گنج  امـش  اب  ّالا  میرب و 

ار هبراحم  هک  نک  یضار  ار  ناشیا  یناوت  رگا  ردارب  يا  دومرف : ترضح  درک ، ضرع  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  هب  ار  نیعالم 
رافغتسا و توالت و  زامن و  قاتشم  ناهاوخ و  هتـسویپ  هک  اریز  مروآ ، اجب  دوخ  راگدرورپ  تدابع  عادو  بشما  هک  دنهد  رارق  ادرف  هب 

تاجانم و يارب  ار  بش  کی  و  ما ، هدوب  تدابع  اعد و 
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.مرامش یم  تمینغ  تاجاحلا  یضاق  هاگرد  هب  عّرضت 

رب شورخ  نارفاک  نآ  رکـشل  زا  هکنآ  ات  دـندرک  هقیاضم  دومن ، بش  کـی  تلهم  ءاعدتـسا  تفر و  ناـقفانم  نآ  دزن  هب  ساـّبع  نوچ 
بش کی  تلهم  امش  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هشوگرگج  و  دیهد ، یم  دبلط  تلهم  امـش  زا  يرفاک  رگا  دمآ :
دّیس بانج  .میداد  تلهم  بشما  ار  شباحصا  نیسح و  هک : درک  ادن  رثا  تواقـش  رکـشل  نایم  رد  رمع  دیئامن ، یم  عانتما  دبلط و  یم 
دوخ مدوب ، رامیب  تقو  نآ  رد  نم  هک : تفگ  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دومن ، عمج  ار  دوخ  مارگ  باحـصا  بش  نآ  رد  ادهش 

هب ار  دوخ  دـنوادخ  منک  یم  اـنث  تفگ : یم  دوـخ  باحـصا  هب  هک  مدینـش  مدیـسر  ترـضح  نآ  کـیدزن  هب  اـت  مدیـشک  نیمز  رب  ار 
یتشاد یمارگ  ار  ام  هکنآ  رب  منک  یم  دمح  ار  وت  ادـنوادخ  الب ، تمعن و  اخر و  تّدـش و  رب  ار  وا  منک  یم  دـمح  و  اهانث ، نیرتوکین 

رون و اب  ياهلد  اونش و  ياهشوگ  انیب و  نامـشچ  ار  ام  و  يدرک ، اطع  ام  هب  ار  دوخ  نید  و  يدرک ، میلعت  ام  هب  ار  نآرق  و  يربمغیپ ، هب 
زا رتراکوکین  رتراداـفو و  یباحـصا  مناد  یمن  نم  هک  یتسرد  هب  دـعب  اـّما  ناگدـننک ، رکـش  زا  ار  اـم  نادرگب  سپ  يدیـشخب ، ءاـیض 
زا دـنک  اطع  وکین  يازج  ار  امـش  ادـخ  سپ  دوخ ، تیب  لها  زا  رت  سانـش  قح  رت و  هتـسیاش  رت و  هزیکاپ  یتیب  لها  و  دوخ ، باحـصا 

امـش ندرگ  زا  ار  دوخ  تعیب  مدینادرگ و  صّخرم  ار  امـش  نم  دیئامن ، یم  هدـهاشم  هک  یتلاح  تسا  هدـش  لزان  نم  رب  و  نم ، بناج 
هک فرط  ره  هب  تسا ، هتفرگ  ورف  ار  امش  بش  هایس  هدرپ  تقو  نیا  رد  مرادن ، تقفارم  تنواعم و  ترـصن و  عّقوت  امـش  زا  مدوشگ و 

.دنیامن یمن  بلط  ار  يرگید  دنبایب  ارم  نوچ  دنراد ، راک  نم  اب  دنبلط و  یم  ارم  ناشیا  هک  دیورب  دیهاوخ 

يزور ام  هب  دیامنن  ادخ  میوش ، یمن  ادج  وت  زا  زگره  دنتفگ : دنتساخرب و  ترضح  نآ  راوگرزب  ناردارب  ریاس  ساّبع و  لاح  نیا  رد 
.میرامش یم  دوخ  تداعس  زا  ندرک  وت  يادف  ار  دوخ  ناج  میراد و  یمن  رب  وت  ناماد  زا  تسد  میشاب ، هدنز  وت  زا  دعب  هک  ار 

ره هب  مدینادرگ  صّخرم  ار  امش  نم  تسا ، سب  ار  امش  ملـسم  تداهـش  هک : دومرف  دروآ  لیقع  نب  ملـسم  دالوا  هب  ور  ترـضح  سپ 
: دنتفگ نادنمتداعس  نآ  دیورب ، دیهاوخ  هک  فرط 

ار دوخ  ربمغیپ  دـنزرف  دوخ و  مامعا  نیرتهب  دـنزرف  دّیـس و  گرزب و  خیـش و  هاگره  ام  هب  دـنیوگ  هچ  مدرم  ادـخ ، لوسر  دـنزرف  يا 
راک هب  يا  هزین  يریشمش و  وا  ترصن  رد  مینکن و  يرای 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 667 

http://www.ghaemiyeh.com


650 ص :

مّرکم و ناج  يادف  ار  دوخ  نوخ  ناج و  و  يور ، یم  وت  هک  اج  ره  هب  میورب  ات  میوش  یمن  ادج  وت  زا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  هن  میربن ،
.یماما وت  نوچ  زا  دعب  یناگدنز  رب  ادخ  تنعل  میئامن ، ادا  ار  وت  ّقح  مینادرگ و  وت  مرتحم  نوخ 

دوخ راگدرورپ  دزن  رذـع  هچ  مینک  نینچ  رگا  میراد و  یم  رب  وت  يرای  زا  تسد  ام  اـیآ  تفگ : تساـخرب و  هجـسوع  نب  ملـسم  سپ 
رد ریشمش  هتسد  ات  و  میرب ، ورف  وت  نانمشد  ياه  هنیـس  رد  ار  دوخ  ياه  هزین  ات  میوش  یمن  ادج  وت  زا  هک  دنگوس  ادخ  هب  هن  میئوگب ؟

گنج ناشیا  اب  گنس  اب  میئامنب  هبراحم  ناشیا  اب  هک  میشاب  هتشادن  يا  هبرح  رگا  و  میروآ ، یم  رب  وت  نافلاخم  زا  رامد  تسام  تسد 
دنگوس ادخ  هب  میا ، هدرک  تیاعر  وت  ّقح  رد  ار  وا  ربمغیپ  تمرح  هک  دنادب  ادخ  ات  میراد  یمن  رب  وت  يرای  زا  تسد  و  درک ، میهاوخ 

سپ میوش ، یمن  ادج  وت  زا  دـنهد ، یم  داب  رب  ار  ام  رتسکاخ  میوش و  یم  هتخوس  میوش و  یم  هتـشک  هبترم  داتفه  هک  مینادـب  رگا  هک 
.درادن تیاهن  هک  تسا  ترخآ  يدبا  تداعس  نآ  زا  دعب  و  تسا ، ندش  هتشک  کی  هکنآ  لاح  میئامن و  تقرافم  وت  زا  هنوگچ 

و موش ، هتـشک  زاب  و  موش ، هدنز  و  موش ، هتـشک  هبترم  رازه  هک  میـضار  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : تساخرب و  نیق  نب  ریهز  سپ 
.منک وت  تیب  لها  وت و  يادف  ار  ناج  رازه 

«. 1  » درک اعد  ار  ناشیا  ترضح  و  دنتفگ ، نخس  لاونم  نیا  رب  نادنمتداعس  نآ  ریاس  و 

هدـهاشم ار  دوخ  روفوم  میعن  روصق و  روح و  دومن ، ناـشیا  هب  تشهب  رد  ار  ناـشیا  ياـهاج  تقو  نآ  رد  ترـضح  رگید : تیاور  هب 
اراوگ ناشیا  رب  تداهش  تبرـش  و  دومن ، یمن  ناشیا  رب  ریت  ریـشمش و  هزین و  ملا  ببـس  نآ  هب  و  دیدرگ ، هدایز  ناشیا  نیقی  دندرک و 

«. 2  » دوب

ترضح دندرک ، هطاحا  ار  ادهش  دّیس  ترضح  فلاخم  رکـشل  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  زا 
اب و  دیوش ، قحلم  دوخ  ریاشع  لیابق و  هب  دیهاوخ  رگا  مدرک ، لالح  امش  رب  ار  دوخ  تعیب  نم  دومرف : درک و  عمج  ار  دوخ  باحـصا 

.دیرادن ار  رامش  یب  هورگ  نیا  تمواقم  بات  امش  مدینادرگ ، صّخرم  زین  ار  امش  تفگ : دوخ  ناشیوخ  تیب و  لها 

يدبا تداعس  رب  ار  ترضح  نآ  تقرافم  نامیالا  فیعض  مدرم  ناقفانم و  زا  یعمج  سپ 
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زاتمم نایملاع  زا  نیقی  نامیا و  تّوق  هب  هک  ترـضح  نآ  باحـصا  ّصاوخ  ناشیوخ و  تیب و  لها  و  دـندش ، هدـنکارپ  هدرک  راـیتخا 
وت تمدخ  هب  طونم  ار  ادخ  برق  و  میکیرـش ، وت  اب  الب  تنحم و  هودـنا و  نزح و  رد  میئامن و  یمن  تقرافم  وت  زا  ام  دـنتفگ : دـندوب 

هفیرـش و لزاـنم  یلاـعت  قح  هک  دـینادب  سپ  ما ، هداد  رارق  دوخ  رب  نم  هچنآ  دـیداد  رارق  دوخ  رب  نوـچ  دوـمرف : ترـضح  .میناد  یم 
نیریـش خلت و  هک  دـینادب  ددرگ ، هملؤم  دـیادش  همیظع و  هراکم  لّمحتم  وا  هار  رد  هک  یـسک  هب  رگم  دـشخب  یمن  ار  هعیفر  تاجرد 

زیاف و ترخآ  رد  هک  تسا  یـسک  راگتـسر  زیاف و  و  دوش ، رادـیب  دـنیب و  یـسک  هک  تسا  یباوخ  دـننام  یقاب  راد  هب  رظن  یناف  يایند 
«. 1  » دهدب تسد  زا  ار  ترخآ  یقاب  میعن  هک  تسا  یسک  تخبدب  یقش و  ددرگ ، راگتسر 

وا و ناج  ضوع  تفگ : دندرک ، ریسا  ير  ّدح  رـس  رد  ار  وت  رـسپ  دنتفگ : یمرـضح  رـشب  نب  دّمحم  هب  بش  نآ  رد  رگید : تیاور  هب 
ار وت  نم  دـنک ، تمحر  ار  وت  ادـخ  دومرف : دینـش  ار  نخـس  نیا  ترـضح  نوچ  مهاوخ ، یم  اهناج  هدـننیرفآ  زا  ود  ره  ار  دوخ  ناـج 

ادج وت  زا  رگا  دنردب  ارم  ناگدنرد  تفگ : دنمتداعـس  نآ  ینک ، اهر  يریـسا  دیق  زا  ار  دوخ  دنزرف  يورب و  هک  منادرگ  یم  صّخرم 
: دومرف دیزرا و  یم  مهرد  رازه  هب  دومرف  اطع  وا  هب  هماج  جنپ  ترضح  سپ  موش ،

«. 2  » تسرفب دوخ  دنزرف  یئاهر  يارب  ار  اهنیا 

اپرب لصّتم  رگیدکی  هب  ار  مرح  ياه  همیخ  دومرف  بش  نآ  رد  ترضح  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا 
راوس و یـس  اب  ار  ربکا  یلع  و  دـشاب ، فرط  کی  زا  گـنج  هک  دـندرک  رپ  مزیه  زا  دـندومن و  رفح  یقدـنخ  اـهنآ  رود  رب  و  دـندرک ،

دیماشایب بآ  نیا  زا  دومرف : ار  دوخ  باحـصا  تیب و  لها  سپ  دندروآ ، میب  فوخ و  تیاهن  اب  بآ  کشم  هک  هداتـسرف  هدایپ  تسیب 
نآ مامت  و  «، 3  » دوب دهاوخ  امـش  ياهنفک  هک  دیروشب  ار  دوخ  ياه  هماج  دینک و  لسغ  دیزاسب و  وضو  و  تسامـش ، هشوت  رخآ  هک 
رون نآ  رثا  تداعـس  رکـسع  زا  تدابع  توالت و  يادـص  و  دـندروآ ، رـس  هب  تاجانم  عّرـضت و  توالت و  اعد و  تدابع و  هب  ار  بش 

.دوب دنلب  رشبلا  ریخ  هدید 

قحلم ترضح  نآ  رکسع  هب  رتخا  دب  رمع  رکشل  زا  رفن  ود  یس و  بش  نآ  رد  یتیاور : هب 
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يارب يا  هرون  هک  دومرف  ترخآ  رفس  هّیهت  يارب  رّهطم  ماما  نآ  رحس  رد  و  دندرک ، رایتخا  ار  ترضح  نآ  تمزالم  تداعـس  دندش و 
رد و  دندش ، ندیشک  هرون  لوغـشم  هدمآ  رد  یـصوصخم  همیخ  رد  و  دوب ، رایـسب  نآ  رد  کشم  هک  یفرظ  رد  دنتخاس  ترـضح  نآ 

نوچ هک  دندوب  رظتنم  دندوب و  هداتـسیا  همرتحم  همیخ  رد  رب  يراصنا  ّهبر  دبع  نب  نمحّرلا  دبع  ینادـمه و  ریـضخ  نب  ریرب  تقو  نآ 
: تفگ نمحّرلا  دبع  دندومن ، یم  هبیاطم  هکحاضم و  نمحّرلا  دبع  اب  تقو  نآ  رد  ریرب  و  دنـشکب ، هرون  ناشیا  دوش ، غراف  رورـس  نآ 
رد و  ما ، هدوبن  بعل  وهل و  هب  لـیام  يریپ  یناوج و  رد  زگره  نم  هک  دـناد  یم  ادـخ  تفگ : ریرب  تسین ، هبیاـطم  ماـگنه  نیا  ریرب  يا 

، دیشک مهاوخ  رب  رد  ار  تشهب  نایروح  تداهش  زا  دعب  و  دش ، مهاوخ  دیهش  هک  مناد  یم  هکنآ  ببس  هب  منک  یم  يداش  تلاح  نیا 
«. 1  » دیدرگ مهاوخ  مّعنتم  ترخآ  يدبا  میعن  هب  و 

هب نوتاـخ  بنیز  نم  هّمع  و  دوـب ، هدـیدرگ  یلوتـسم  نم  رب  ضرم  بش  نآ  رد  دوـمرف : مالّـسلا  هـیلع  نیدـباعلا  نـیز  ماـما  ترـضح 
هحلسا ترضح  نآ  و  دوب ، رورس  نآ  تمدخ  رد  رذ  وبا  يالوم  و  دوب ، رگید  همیخ  رد  مراوگرزب  ردپ  و  دوب ، لوغـشم  نم  يراتـسرپ 

راـگزور يا  دـناوخ : یم  نومـضم  نیا  هب  دـنچ  يرعـش  یلاـعت  قـح  ياـقل  ّبح  اـیند و  زا  سأـی  ماـقم  رد  داد و  یم  بیترت  ار  برح 
زا و  يدروآ ، لتق  هب  راید  رهش و  ره  رد  رای  بحاصم و  رایسب  هچ  رای ، تسود و  چیه  اب  يدرکن  افو  زگره  هک  داب  وت  رب  فا  رادیاپان 

شیپ رد  مور  یم  نم  هک  یهار  ار  هدنز  ره  و  تسا ، لیلج  دـنوادخ  يوسب  همه  تشگزاب  و  يوش ، یمن  یـضار  لدـب  هب  سک  چـیه 
هک متسناد  مدینش ، دوخ  راوگرزب  ردپ  زا  ار  راثآ  تنحم  راعشا  نیا  نم  نوچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  .تسا 
زا بآ  دروآ و  روز  نم  رب  هیرگ  و  دش ، ّریغتم  نم  رب  لاح  ببس  نیا  هب  تسا ، هداد  تداهـش  هب  نت  رورـس  نآ  تسا و  هدش  لزان  هّیلب 

.مدرک ربص  نانز  بارطضا  يارب  نکیل  و  تخیر ، ورف  ما  هدید 

و دیود ، ترـضح  نآ  همرتحم  همیخ  هب  هنهرب  ياپ  تسجرب و  دـش  بات  یب  دینـش ، ار  زیگنا  تشحو  نانخـس  نیا  نوتاخ  بنیز  نوچ 
دیهـش نینمؤملا  ریما  مردپ  مدـید ، یمن  وت  رد  ار  تلاح  نیا  مدیـشون و  یم  ار  گرم  تایح  تبرـش  زورما  شاک  هک : دروآ  رب  نویش 

مردام و  دش ،
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هانپ تشپ و  ناگتفر و  راگدای  نونکا  وت  و  دـش ، كاله  افج  لها  رهز  هب  یبتجم  نسح  مردارب  و  درک ، تقرافم  اـیند  زا  ارهز  همطاـف 
.ینادرگ یم  دیماان  دوخ  زا  ار  ام  و  یناگدنامزاب ،

ربارب ناج  اب  رهاوخ ! يا  دومرف : دـیراب و  نیب  قح  هدـید  زا  تاربع  تارطق  تمـصع ، قدارـس  نایگدرپ  بارطـضا  زا  مولظم  ماـما  نآ 
هب ارم  دنتـشاذگ  یم  رگا  دومرف : و  نک ، ربص  یلاـعت  قح  ياـضق  رب  و  هدـم ، ّطلـست  دوخ  رب  ار  ناطیـش  و  نک ، هشیپ  يراـبدرب  ملح و 

عطقنم وت  زا  هراچ  هار  هک  دـنادرگ  یم  حورجم  ار  ام  لد  رتشیب  نیا  تفگ : نوتاـخ  بنیز  مدـنکفا ، یمن  هکلهم  هب  ار  دوخ  تحارتسا 
یم قاقـش  قافن و  لـها  ناـیم  رد  اـهنت  سک و  یب  بیرغ و  ار  اـم  و  یـشون ، یم  ار  گرم  راوگاـن  تبرـش  ترورـض  هب  و  هدـیدرگ ،

شوهیب درک و  كاچ  تقاط  نابیرگ  دیشک و  رس  زا  ار  هعنقم  دیشارخ و  ار  دوخ  هنوگلگ  درک و  دنلب  ار  دوخ  ياهتـسد  سپ  .يراذگ 
زا رتخا  کین  رهاوخ  يا  تفگ : دـمآزاب  شوه  هب  نوچ  دیـشاپ ، دوخ  یمارگ  رهاوخ  يور  رب  بآ  تساخرب و  بیرغ  ماما  نآ  داـتفا ،

یقاب نامـسآ  لها  و  دنـشچ ، یم  ار  گرم  راوگان  تبرـش  نیمز  لها  همه  هک  نادب  و  وش ، یـضار  یلاعت  قح  ياضق  هب  سرتب و  ادخ 
یم ثوعبم  ندرم  زا  دعب  و  دناریم ، یم  ار  همه  وا  تسانف ، لاوز و  ضرعم  رد  زیچ  همه  یلاعت  قح  سّدقم  تاذ  زج  هب  و  دـننام ، یمن 
هیلع هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  و  دندوب ، رتهب  نم  زا  همه  و  دندش ، دیهـش  نم  ردام  ردارب و  ردپ و  اقب ، رد  تسا  درفنم  وا  و  دنادرگ ،
رون نآ  يارب  هدیدنسپ  ظعاوم  نیا  زا  يرایسب  و  دومرف ؛ تلحر  یقاب  يارس  هب  دنامن و  ایند  رد  دندوب  قیالخ  فرشا  هک  مّلس  هلآ و  و 

.دومرف نایب  هدید 

نابیرگ میاـمن ، تلحر  اـقب  ملاـع  هب  اـفج  لـها  غیت  زا  نم  نوچ  هک  مهد  یم  دـنگوس  ار  وت  یمارگ ! رهاوخ  يا  دومرف : ّتیـصو  سپ 
و درک ، تسار  ار  ترخآ  رفـس  هّیهت  هدومن و  یّلـست  هلمجلا  یف  ار  تیب  لها  سپ  دـیئوگم ، الیو  او  دیـشارخم و  ور  دـینکم و  كاـچ 
اه همیخ  رود  قدنخ  و  دندینادرگ ، دودـسم  اه  همیخ  نایم  زا  ار  دّدرت  هار  دندیـشک و  رگیدـکی  نایم  رد  ار  همیخ  ياهبانط  هک  دومرف 

«. 1  » دندیدرگ توالت  اعد و  تدابع و  زامن و  لوغشم  و  دندرک ، مزیه  زا  رپ  ار 

باوخ رد  تعاس  نیا  رد  دومرف : دـش و  رادـیب  باوخ  زا  نایرگ  دوبر و  باوخ  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دـش ، رحـس  تقو  نوچ 
گس نایم  نآ  رد  دندرک و  هلمح  نم  رب  دنچ  یگس  هک  مدید 
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مدـید سپ  دـشاب ، سیپ  دوش  نم  لتق  هّجوتم  هک  یـسک  نآ  هک  مراد  نامگ  و  درک ، یم  هلمح  نم  رب  نارگید  زا  هدایز  هک  دوب  یقلبا 
دنزرف يا  تفگ : نم  هب  مّدج  و  دندمآ ، نم  دزن  هب  هسّدقم  حاورا  زا  یجوف  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  مّدج  هک 

، دنـشک یم  وت  سّدقم  حور  راظتنا  دنا و  هدمآ  وت  لابقتـسا  هب  العا  ألم  ناسّدقم  اهنامـسآ و  لها  و  دّـمحم ، لآ  دیهـش  یئوت  یمارگ 
دیهـش وت  نوچ  هک  تسا  هدروآ  يزبس  هشیـش  هدـش و  لزان  نامـسآ  زا  یکلم  کنیا  و  یئامن ، راـطفا  اـم  دزن  بشما  هک  نک  لـیجعت 

«. 1  » درب نامسآ  هب  دنک و  هشیش  نآ  رد  ار  وت  نوخ  يوش ،

حبص زامن  دوخ  باحـصا  اب  مولظم  ماما  نآ  دش ، علاط  موشیم  زور  نآ  حبـص  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
دیهـش امـش  همه  زورما  هک  مهد  یم  یهاوگ  دومرف : دـینادرگ و  دوخ  بآم  تداعـس  باحـصا  بناج  هب  ور  زامن  زا  دـعب  و  درک ، ادا 
ّتلذم تّقـشم و  زا  دیدرگ ، زیاف  تداهـش  تداعـس  هب  ات  دینک  ربص  دیـسرتب و  ادخ  زا  سپ  نیـسحلا ، نب  یلع  زا  ریغ  هب  دش  دیهاوخ 

«. 2  » دیبای یئاهر  یناف  يایند 

یس ترضح  نآ  لیلج  رکسع  لیلق و  رکشل  عومجم  و  تخادرپ ، لاتق  فوفـص  هّیهت  هب  زامن  زا  دعب  مولظم  ماما  نآ  رگید : تیاور  هب 
«. 3  » دندوب هدایپ  لهچ  راوس و  ود  و 

«. 4  » هدایپ ود  داتشه و  رگید : تیاور  هب 

لوق هب  فلاخم  دودرم  دونج  و  دندوب ، هدایپ  دـص  راوس و  جـنپ  لهچ و  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  ترـضح  زا  و 
.دندوب رفن  رازه  یس  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و  «. 5  » دندوب رفن  رازه  ود  تسیب و  روهشم 

تسد هب  ار  میش  تیاده  ملع  و  دومرف ، رّرقم  هرسیم  رد  ار  رهاظم  نب  بیبح  و  رثا ، تداعس  رکشل  هنمیم  رد  ار  نیق  نب  ریهز  ترضح ،
فرط زا  گنج  دـنیاین و  مرتحم  مارگ  مایخ  کیدزن  نارفاک  نآ  هک  دـنتخورفا  قدـنخ  رد  شتآ  هک  دومرف  و  داد ، دوخ  ردارب  ساّبع 

، جاّجح نب  ورمع  هب  ار  هنمیم  تخاس و  ّبترم  ار  دوخ  رثا  تواقش  رکشل  رتخا  دب  رمع  دشاب ، رگید 
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هدرک رس  ار  سیق  نب  هورع  و  داد ، دوخ  يالوم  دیرو  هب  ار  دوخ  تمالع  تواسق  تیار  هدرپس ، نشوجلا  يذ  نب  رمـش  هب  ار  هرـسیم  و 
یب تیاهن  اب  دورو  رقس  دونج  نآ  هب  دودرم  رمع  رکـشل  بیترت  زا  دعب  و  دینادرگ ، ناگدایپ  هدرک  رـس  ار  یعبر  نب  ثبـش  و  ناراوس ،

.دندروآ هلا  هاگرد  بّرقم  نآ  هانپ  هکئالم  هاپس  هب  ور  یمرش 

دنوادخ هاگرد  هب  زاین  تسد  میلـست  اضر و  يور  زا  هدومن ، هدهاشم  ار  ناشیا  یئایح  یب  یکاب و  یب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ 
، هّدع هقث و  یب  لزن  رمأ  ّلک  یف  یل  تنأ  هّدش و  ّلک  یف  یئاجر  و  برک ، ّلک  یف  یتقث  تنأ  مهّللا  دـناوخ : اعد  نیا  تشادرب و  میلع 

یّنم هبغر  کیلا  هتوکش  کب و  هتلزنأ  ودعلا ، هیف  تمشی  قیدصلا و  هیف  لذخی  هلیحلا و  هیف  ّلقت  داؤفلا و  هنع  فعـضی  برک  نم  مک 
قدـنخ هب  ایقـشا  نآ  نوچ  .هبغر  ّلک  یهتنم  هنـسح و  ّلک  بحاـص  همعن و  ّلـک  ّیلو  تنأـف  هتفـشک ، هتجّرفف و  كاوس  نّمع  کـیلا 

«. 1  » دندیشک نانع  دنتفای ، دودسم  اجنآ  زا  ار  هار  دندیسر و 

يا هک : درک  ادن  دز و  مه  رب  تسد  ینزم  هّیریوج  یبا  نبا  لاح  نیا  رد  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا 
: هک درک  اـعد  ترـضح  دـیتخورفا ، شتآ  يدوزب  دوـخ  يارب  اـیند  رد  هک  شتآ  هب  ار  امـش  داـب  تراـشب  نیـسح  باحـصا  نیـسح و 

قدـنخ رد  ار  وا  درک و  مر  نوـعلم  نآ  بسا  ترـضح  نآ  زاـجعا  هـب  هاـگان  ناـشچب ، شتآ  باذـع  وا  هـب  اـیند  رد  يدوزب  ادـنوادخ 
.دش لصاو  میحج  باذع  بهل  هب  ایند  شتآ  زا  و  تخوس ، تخادنا و 

یم ینشور  یهام  مکش  ناسب  هک  تارف  بآ  يوسب  دینک  رظن  نیـسح  باحـصا  نیـسح و  يا  هک : درک  ادن  ار  نیـصح  نب  میمت  سپ 
: هک دومرف  ترضح  دیماشایب ، ار  گرم  راوگان  هعرج  ات  دیـشچ  دیهاوخن  نآ  زا  هرطق  کی  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنز ، یم  جوم  دهد و 

نآ زاـجعا  هـب  تعاـس  ناـمه  رد  سپ  نادرگ ، كـاله  یگنــشت  زا  زورما  ار  نوـعلم  نـیا  ادـنوادخ  دـنمّنهج ، لـها  زا  وا  ردــپ  وا و 
میمح هب  هنشت  بل  نابـسا  ّمس  ریز  رد  و  دیدرگ ، رد  بسا  زا  دش و  بلاغ  یگنـشت  نیعل  نآ  رب  تفالخ ، تماما و  دنـسم  نیـشنردص 

«. 2  » دیسر میحج 

زگره نک و  كاله  یگنـشت  زا  ار  وا  ادـنوادخ  هک : درک  اعد  ترـضح  و  درک ، ادـن  نیا  لـثم  نیـصح  نب  هَّللا  دـبع  رگید : تیاور  هب 
هب نم  دش ، رامیب  البرک  هعقاو  زا  دعب  تفگ : يوار  زرمایم ،
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شـسفن هک  دیماشآ  یم  نادنچ  دـندرب  یم  وا  کیدزن  هب  بآ  نوچ  درک ، یم  دایرف  یگنـشت  شطع و  تّدـش  زا  هک  متفر  وا  تدایع 
«. 1  » دش لصاو  مّنهج  هب  ات  دوب  تلاح  نیا  رد  هتسویپ  درک ، یم  دایرف  شطع  زا  زاب  درک و  یم  یق  دش و  یم  گنت 

هچ وت  همطاف  رسپ  نیسح  يا  تفگ : دمآ و  رکشل  کیدزن  هب  يدنک  ثعشا  نب  دّمحم  سپ  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تیاور  هب 
َمیِهاْربِإ َلآ  ًاحُون َو  َمَدآ َو  یفَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  هک : : دومن  توالت  ار  هیآ  نیا  ترـضح  درادن ؟ يرگید  هک  يراد  ادخ  لوسر  زا  تمرح 

ترتع و  دوب ، میهاربا  لآ  زا  دّمحم  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ترضح  سپ  « 2  » ٍضَْعب ْنِم  اهُضَْعب  ًهَّیِّرُذ  َنیَِملاْعلا * یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو 
دعب هک  امنب  یّتلذم  ثعـشا  نب  دّمحم  هب  زورما  ادنوادخ  تفگ : درک و  دنلب  نامـسآ  يوسب  كرابم  رـس  سپ  دندّمحم ، لآ  زا  هیداه 
ادخ ار  یبرقع  هاگان  تسشن ، تجاح  ياضق  يارب  تفر و  نوریب  هاگرکشل  زا  وا  تعاس  نامه  رد  ار ، وا  ینادرگن  زیزع  زگره  نآ  زا 

«. 3  » دیسر دیدش  باذع  هب  شدیلپ  حور  ات  دیطلغ  دوخ  هرذع  رد  هدوشگ  تروع  اب  وا  و  دیزگ ، ار  وا  هک  هدینادرگ  ّطلسم  وا  رب 

دیبلط تزاجا  دمآ و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  ینادمه  نیصح  نب  دیزی  درک ، هبلغ  ترضح  نآ  باحصا  تیب و  لها  رب  یگنشت  نوچ 
هب ساّنلا  اهّیا  تفگ : دمآ و  رثا  تواقـش  هورگ  نآ  ربارب  رد  تفای  تصخر  نوچ  دیوگب ، دنچ  ینخـس  لد  نیگنـس  نارفاک  نآ  اب  هک 

و وا ، باذع  زا  ار  ناشیا  دناسرتب  و  ادخ ، باوث  هب  ار  مدرم  دهد  تراشب  هک  داتسرف  یتسار  قح و  هب  ار  دّمحم  یلاعت  قح  هک  یتسرد 
امـش دنماشآ و  یم  نآ  زا  كوخ  گس و  تارف  بآ  کنیا  دوب ، تیاده  هار  هتخورفا  غارچ  و  قلاخ ، يوسب  ار  قیالخ  دـیامن  توعد 

ات میهد  یمن  بآ  ار  وا  وگم ، رایسب  نخـس  هک : دنتفگ  باوج  رد  ایح  یب  ناگـس  نآ  .دوخ  ربمغیپ  دنزرف  بآ و  نایم  دیا  هدش  لیاح 
«. 4  » .دش هتشک  هنشت  نامثع  هچنانچ  دوش  كاله  یگنشت  زا 

ترـضح يا ، هدرک  راـیتخا  ترخآ  شتآ  زا  شیپ  ار  اـیند  شتآ  نیـسح  يا  تفگ : دـمآ و  قدـنخ  راـنک  هب  رمـش  رگید : تیاور  هـب 
یئوت هک  دش  دهاوخ  مولعم  يدوزب  نابش  دنزرف  يا  دومرف :
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رت یقش  همه  زا  نیا  هک  مزادنیب  نوعلم  نیا  رب  يریت  هک  هد  يروتسد  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : هجسوع  نب  ملسم  مّنهج ، شتآ  راوازس 
«. 1  » منک مامت  ناشیا  رب  ار  ادخ  تّجح  مهاوخ  یم  منک  یمن  ناشیا  لاتق  هب  ادتبا  نم  دومرف : ترضح  تسا ، هدمآ  ریت  رس  رب  تسا و 

تیب و لـها  ّتیرذ  تمرح  هک  دیـسرتب  ادـخ  زا  اـیح  یب  هورگ  يا  تـفگ : تـفر و  هایـس  ور  هاپـس  نآ  ربارب  رد  ریـضخ  نـب  ریرب  سپ 
هچ ناشیا  هب  تبسن  دنا ، هدیدرگ  امـش  نامهیم  دنا و  هدمآ  رد  امـش  نیمز  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نادنزرف 

: تفگ ریرب  دروآ ، لمع  هب  ناشیا  هب  تبـسن  دهاوخ  هچنآ  هک  میهد  دایز  رـسپ  تسد  هب  ار  ناشیا  میهاوخ  یم  دـنتفگ : دـیراد ؟ هدارا 
نامیا هب  دّکؤم  هک  ار  دوخ  ياه  همان  اهنامیپ و  ایآ  هفوک  لها  يا  امـش  رب  ياو  دوخ ؟ ناطوا  هب  دندرگرب  هک  دـیوش  یمن  یـضار  ایآ 

ار دوخ  ناج  هک  دیئایب  ام  راید  هب  هک : دیتشون  دوخ  ربمغیپ  تیب  لها  هب  امـش  نامرـش  یب  يا  دیتشاذگ ؟ نایـسن  قاط  رب  دیدوب  هتـشون 
ّطلـسم ناشیا  رب  ار  داینب  یب  دایز  رـسپ  دـیهاوخ  یم  دـینک و  یم  هقیاضم  ناـشیا  زا  ار  بآ  دـندمآ  هک  نونکا  مینک ، یم  امـش  يادـف 
باریـس تمایق  رد  ار  امـش  ادخ  امـش ، دیا  هدوب  یهورگ  دب  دینک !؟ یم  نینچ  وا  نادنزرف  ّقح  رد  ار  دوخ  ربمغیپ  تیاعر  دـینادرگ !؟

.دنادرگن

، دـش هدایز  امـش  رفک  تلالـض و  رد  نم  یئانیب  هک  هَّلل  دـمحلا  تفگ : دـینادرگ و  ناشیا  زا  ور  دینـشن ، یفاش  باوج  ناـشیا  زا  نوچ 
هک نادرگ  هنهرب  رگیدـکی  يور  هب  ار  ناشیا  ياهریـشمش  ادـنوادخ  ناـشیا ، دنـسپان  لاـعفا  زا  وت  يوسب  میوج  یم  يرازیب  ادـنوادخ 

«. 2  » دمآ ترضح  تمدخ  هب  تشگرب و  دندنکفا ، وا  هب  اهریت  نوچ  .یشاب  كانمشخ  ناشیا  زا  وت  دنوش و  كاله  يدوزب 

هّللا یّلص  ادخ  لوسر  همامع  تساخرب  ناشیا  رب  تّجح  مامتا  يارب  دومن ، هدهاشم  رایخا  لتق  رب  ار  رارـشا  نآ  رارـصا  نوچ  ترـضح 
دمآ و ادعا  رکشل  ربارب  رد  دش و  راوس  بانج  نآ  بسا  رب  درک و  لیامح  ار  بانج  نآ  ریـشمش  تسب و  رـس  رب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

یم دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  هک : درک  ادن  ار  ناشیا  دنلب  يادص  هب  هبطخ  رخآ  رد  و  درک ، ادا  تغالب  تحاصف و  تیاهن  رد  يا  هبطخ 
دنگوس هک : دومرف  یئادخ ، لوسر  هدازدنزرف  وت  یلب  دنتفگ : دیسانش ؟ یم  ارم  ایآ  هک  مهد 
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: دومرف یلب ، دنتفگ : تسا ؟ هانپ  تلاسر  ترضح  مّدج  هک  دیناد  یم  هک  ار  امش  مهد  یم 

، یلب دـنتفگ : تسا ؟ بلاط  یبأ  نب  یلع  مردـپ  هک  دـیناد  یم  دومرف : یلب ، دـنتفگ : تسا ؟ دّـمحم  رتخد  همطاف  مرداـم  هک  دـیناد  یم 
دیناد یم  دومرف : یلب ، دنتفگ : دش ؟ ناملـسم  تّما  نیا  نانز  عیمج  زا  شیپ  هک  تسا  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  ما  هّدج  دـیناد  یم  دومرف :

؟ تسا نم  ّمع  تشهب  رد  هدننک  زاورپ  راّیط  رفعج  هک  دیناد  یم  دومرف : یلب ، دنتفگ : تسا ؟ نم  ردپ  ّمع  ادهش  دّیس  هزمح  هک 

نآ بسا  رب  ما و  هتـسب  رـس  رب  ار  ترـضح  نآ  همامع  ما و  هدرک  لیامح  ار  ادـخ  لوسر  ریـشمش  هک  دـیناد  یم  دومرف : یلب ، دـنتفگ :
دوب رترابدرب  رتاناد و  سک  همه  زا  دروآ و  مالسا  تّما  نیا  عیمج  زا  شیپ  مردپ  هک  دیناد  یم  دومرف : یلب ، دنتفگ : مراوس ؟ ترـضح 
هکنآ لاـح  دـیا و  هدرک  لـالح  دوخ  رب  ارم  نوخ  تهج  هچ  هب  سپ  دومرف : یلب ، دـنتفگ : دوب ؟ هنمؤـم  نمؤـم و  ره  يـالوم  یلو و  و 

رد تمایق  زور  رد  دمح  ياول  و  دننار ، بآ  زا  ار  هناگیب  رتش  هچنانچ  درک ، دهاوخ  رود  رثوک  ضوح  زا  ار  یهورگ  تمایق  رد  مردـپ 
رگا دنتـشهب ؟ ناناوج  نیرتهب  هک : تفگ  نم  ردارب  نم و  ّقح  رد  ادخ  لوسر  نم  ّدج  هک  دیدینـشن  ایآ  دوب ؟ دـهاوخ  نم  ّدـج  تسد 

کلام و نب  سنا  مقرا و  نب  دیز  يدعاس و  لهـس  يردخ و  دیعـس  وبا  يراصنا و  رباج  زا  دینک ، یمن  رواب  ارم  نخـس  دیا و  هدینـشن 
میناد یم  ار  همه  دنتفگ : ترضح  نآ  یفاش  ياهتّجح  باوج  رد  نیعالم  نآ  .دنهد  ربخ  ار  امش  ات  دیسرپب  دنا  هدنز  هک  هباحص  ریاس 

«. 1  » یشچب ار  گرم  تبرش  هنشت  بل  اب  ات  میراد  یمن  رب  وت  زا  تسد  و 

هدیـسر لاس  تفه  هاجنپ و  هب  ماقم  یلاع  ماـما  نآ  فیرـش  رمع  تقو  نآ  رد  و  تفرگ ، دوخ  كراـبم  شیر  رب  تسد  ترـضح  سپ 
رد اراصن  رب  ادخ  بضغ  دش  دیدش  و  تسادخ ، رـسپ  ریزع  دنتفگ : هک  یماگنه  رد  دوهی  رب  ادخ  بضغ  دش  دیدش  دومرف : سپ  دوب ،

: دنتفگ هک  یتقو 

يادخ بضغ  دش  تخس  و  ادخ ، زا  ریغ  هب  دندیتسرپ  شتآ  هک  یتقو  رد  سوجم  رب  ادخ  بضغ  دش  دیدش  و  تسادخ ، رـسپ  حیـسم 
رایخا و ماما  هک  رارـشا  هورگ  نیا  رب  راّبج  دنوادخ  بضغ  دش  دهاوخ  دیدش  و  دندرک ، دیهـش  ار  دوخ  ربمغیپ  هک  هورگ  ره  رب  یلاعت 

«. 2  » دندروآ یم  لتق  هب  ار  راتخم  ربمغیپ  دنزرف 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 676 

http://www.ghaemiyeh.com


659 ص :

شلها دینادرگ و  یتسین  انف و  هناخ  دیرفآ و  ار  ایند  هک  ار  يدنوادخ  منک  یم  دـمح  دومرف : هبطخ  رد  ترـضح  نآ  رگید : تیاور  هب 
نآ نوتفم  هک  تسا  یـسک  تخبدـب  و  دروخ ، يزاـب  نآ  زا  هک  تسا  یـسک  هدروخ  بیرف  سپ  تخاـس ، نحتمم  لاوـحا  رییغت  هب  ار 
عمط دنادرگ  یم  دیماان  و  ار ، دوخ  ناراودیما  دیما  دـنک  یم  عطق  هک  یتسرد  هب  راّدـغ ، يایند  نیا  ار  امـش  دـهدن  بیرف  سپ  ددرگ ،

هّجوتم ار  وا  بضغ  و  دوخ ، رب  دیا  هدروآ  مشخ  هب  ار  ادخ  هک  يرما  يارب  دیا  هدـش  عمج  هک  ار  امـش  منیب  یم  و  ار ، دوخ  ناگدـننک 
يارب امـش  دیناگدنب  دب  و  ام ، راگدرورپ  تسا  يراوگرزب  وکین  سپ  دیا ، هتخاس  مورحم  ار  دوخ  وا  تمحر  زا  و  دیا ، هدینادرگ  دوخ 

هّیرذ و نتـشک  يارب  دـیا  هدرک  ّتیعمج  نونکا  و  وا ، ربمغیپ  هب  رهاظ  رد  دـیدروآ  ناـمیا  وا و  يرادربناـمرف  هب  دـیدرک  رارقا  لّوا  وا ،
امش تادارا  رب  داب و  امش  رب  تنعل  سپ  تسا ، هدرک  وحم  امش  رطاخ  زا  ار  ادخ  دای  تسا و  هدیدرگ  بلاغ  امش  رب  ناطیـش  وا ، ترتع 

«. 1  » داب

هب میدرک و  امـش  تباجا  نوچ  دـیدیبلط ، دوخ  يرای  ددـم و  هب  رارطـضا  ماگنه  رد  ار  ام  راّدـغ ، راکافج  نایافو  یب  يا  امـش  رب  ياو 
تسد ادخ  ناتسود  زا  و  دیدرک ، يرای  ام  رب  ار  دوخ  نانمـشد  و  دیدیـشک ، ام  يور  رب  هنیک  ریـشمش  میدمآ  امـش  ترـصن  تیاده و 
ناشیا زا  یتمحر  دیما  هکنآ  یب  و  دنشاب ، هدرک  رهاظ  امـش  نایم  رد  یتلادع  ناشیا  هکنآ  یب  دیتخادرپ  دوخ  نانمـشد  هب  و  دیتشادرب ،

هبذاک دـیعاوم  هب  ار  امـش  هک  دـنچ  تلایا  و  دـنداد ، امـش  هب  تحلـصم  يارب  تقو  نیا  رد  هک  دـنچ  یمارح  لام  رگم  دیـشاب ، هتـشاد 
.امش هب  هدیسرن  ام  زا  يدب  و  امش ، هب  تبسن  هدشن  رداص  یمرج  ام  زا  و  دنتخاس ، راودیما 

تلاسر تیب  لها  لتق  هب  ببس  یب  و  دیشک ، رب  ماقتنا  ماین  زا  نیک  ریشمش  یعازن  هنیک و  یتوادع و  یب  دیتسناوت  هنوگچ  امـش  رب  ياو 
ياهور داب  حیبق  دیدز ، شتآ  رب  ار  دوخ  هناکابیب  ناگناورپ  دننام  دیدش و  عمج  نامیئل  ناوخ  رس  رب  سگم  جوف  تباب  زا  دیدنب ، رمک 

ناگدنشک و  مانالا ، ریخ  ناگدننک  كرت  و  ناطیـش ، ناوریپ  و  بازحا ، ناقّرفتم  و  باتک ، ناگدننک  كرت  و  تّما ، ناهارمگ  يا  امش 
و نانمؤم ، ناگدننک  اذیا  و  ناردپ ، ریغ  هب  انز  دالوا  ناگدننک  قاحلا  و  ناشیا ، يایصوا  ترتع و  ناگدننک  كاله  و  ناربمغیپ ، دالوا 

.ناملاظ ناگدننک  يرای 
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كرت یئافو و  یب  و  دیروآ ، یم  لتق  هب  ناشیا  يارب  ار  ناربمغیپ  دّیـس  نآ  نادنزرف  و  دـینک ، یم  يرای  ار  برح  دـنزرف  امـش  رب  ياو 
امـش ياهلد  رد  و  تسا ، هدـش  خـسار  امـش  ریبک  ریغـص و  عبط  رد  و  تسا ، هدـیدرگ  عیاش  امـش  نایم  رد  نید  نایاوشیپ  هّمئا و  يرای 

و دنا ، هدینادرگ  نامیا  هب  دّکؤم  هکنآ  زا  دـعب  ار  اهنامیپ  اهتعیب و  اهدـهع و  دننکـش  یم  هک  اهنآ  رب  ادـخ  تنعل  تسا ، هدـیناود  هشیر 
.دنا هتفرگ  هاوگ  دوخ  رب  ار  ادخ 

، ندومن ّتلذم  رایتخا  ندش و  هتشک  نایم  تسا  هدینادرگ  دّدرم  ارم  دایز - رـسپ  ینعی  انّزلا - دلو  نآ  دنزرف  يانّزلا  دلو  هک  یتسرد  هب 
بابرا دـنمجرا و  ياهتلـصخ  دـنلب و  ياهتّمه  نابحاص  و  منادرگ ، يرفاک  نینچ  ریـسا  لیلذ و  ار  دوخ  نم  هک  دـش  دـهاوخن  زگره  و 

دوخ رذع  نم  هک  یتسرد  هب  دننک ، یمن  رایتخا  هنامیرک  تداهش  رب  هنامیئل  ّتلذم  زگره  رهاط  ياهناماد  ناگدرورپ  رخاف و  ياهبـسن 
هب ور  ناراوگرزب  زا  لیلق  هورگ  نیا  اب  ناوعا  ّتلق  ناماس و  مدع  اب  کنیا  و  مدرک ، مامت  امـش  رب  ار  ادخ  تّجح  مدینادرگ و  رهاظ  ار 
زا دـعب  هک  تسا  هداد  ربخ  ارم  مّدـج  نکیل  و  دـش ، میهاوخ  دیهـش  همه  هک  مناد  یم  و  منادرگ ، یمن  داهج  زا  تشپ  و  میآ ، یم  امش 

، دینکب دیهاوخ  هچ  ره  نونکا  دیـسر ، دیهاوخن  دوخ  ياهوزرآ  هب  دـش و  دـیهاوخ  هتـشک  ماقتنا  غیت  هب  ینامز  كدـنا  هب  نم  تداهش 
.میضار نآ  هب  هدینادرگ  رّدقم  نم  يارب  هچنآ  ما و  هدرک  ادخ  رب  لّکوت  نم 

دنزرف و  نک ، ـالتبم  طـحق  هب  ار  ناـشیا  و  ار ، تمحر  ناراـب  ناـشیا  زا  نک  سبح  ادـنوادخ  دوـمرف : دـینادرگ و  نامـسآ  هـب  ور  سپ 
ار ناشیا  زا  يدحا  و  دناسرب ، ناشیا  ناج  ماک  هب  ار  گرم  دولآرهز  ياه  هساک  هک  نادرگ  ّطلـسم  ناشیا  رب  ار  راتخم - ینعی  فیقث -

يرای دنتفگ و  غورد  دنداد و  بیرف  ار  ام  ناشیا  هک  اریز  دهاوخب ، ناشیا  زا  ارم  ناتـسود  ناشیوخ و  نم و  ماقتنا  هکنآ  رگم  دراذـگن 
.تسوت يوسب  همه  تشگزاب  و  میدرک ، لّکوت  وت  رب  ام ، راگدرورپ  یئوت  ادنوادخ  دندرک ، ام  نانمشد 

نوـچ .دـیآ  ترـضح  نآ  ربارب  رد  هک  تساوـخ  یمن  نوـعلم  نآ  و  دـیبلطب ، نم  يارب  ار  دعـس  نب  رمع  دوـمرف : نانخـس  نـیا  زا  دـعب 
وت هب  هداز  مارح  داینب  یب  دایز  رسپ  هک  ناجرج  ير و  تموکح  دیما  هب  یشک  یم  ارم  وت  رمع  يا  دومرف : دمآ ، ترـضح  نآ  کیدزن 

ادخ هب  داد ؟ دهاوخ 
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ربخ نینچ  ارم  نم  ناردپ  و  دوب ، دهاوخن  اراوگ  وت  يارب  یناگدنز  نم  زا  دعب  و  دش ، دهاوخن  رّـسیم  وت  يارب  اهنآ  زگره  هک  دـنگوس 
وت سحن  رـس  يدوز  نیا  رد  هک  منیب  یم  ایوگ  تفای ، یهاوخن  يداش  یبقع  ایند و  رد  نم  زا  دعب  هک  نکب  یهاوخ  هچ  ره  دـنا ، هداد 

رهوگ دب  رمع  سپ  .دننادرگ  دوخ  هناشن  دننز و  گنس  نآ  رب  ناکدوک  و  دنشاب ، هدرک  بصن  هفوک  رد  دنشاب و  هدرک  هزین  رـس  رب  ار 
ردق هب  شباحـصا  وا و  دـیا ، هداد  تلهم  ار  وا  ارچ  دیـشک و  یم  راظتنا  هچ  تفگ : دـینادرگ و  دوخ  باحـصا  هب  ور  دـش و  مشخ  رد 

«. 1  » دنتسین شیب  همقل  کی 

و ثعشا ، نب  سیق  يا  و  رجبا ، نب  راّجح  يا  و  یعبر ، نب  ثبش  يا  هک : نافلاخم  رکـشل  نایم  رد  درک  ادن  ترـضح  رگید : تیاور  هب 
، هدـیدرگ اّیهم  وت  يارب  اهرکـشل  هدـش و  زبس  اهارحـص  هدیـسر و  اه  هویم  هک  نم  يوسب  هک  دـیتشونن  امـش  ایآ  ثراح ، نب  دـیزی  يا 
زا تسد  دـنک ، یمن  هدـیاف  نانخـس  نیا  نونکا  هک : تفگ  داد و  باوج  ثعـشا  نب  سیق  مینک ؟ یم  يراـی  ار  وت  همه  هک  اـیب  يدوزب 
ادخ هب  هن  هک : دومرف  ترضح  درک ، دنهاوخن  هدارا  يدب  وت  هب  تبسن  ناشیا  هک  دوش  یضار  دوخ  ّمع  نارـسپ  مکح  هب  رادب و  گنج 

.مراذگ یمن  ندرگ  رد  تعاطا  قوط  ناگدنب  مسر  هب  و  منادرگ ، یمن  نان  ود  لیلذ  و  مهد ، یمن  امـش  تسد  هب  ار  دوخ  هک  دنگوس 
مویب نمؤی  ّربکتم ال  ّلک  نم  مّکبر  ّیبرب و  ذوعأ  نومجرت ، نأ  مّکبر  ّیبرب و  تذـع  ّینا  هَّللا  دابع  ای  هک : درک  ادـن  دـنلب  زاوآ  هب  سپ 

نآ هـب  ور  هنامرـش  یب  نآ  و  درک ، تـسرد  ار  ناـفلاخم  برح  هـّیهت  دوـمن و  تـعجارم  دوـخ  مارگ  باحـصا  يوـسب  سپ  باـسحلا ،
«. 2  » دندروآ ناراوگرزب 

: تفگ دمآ و  دعس  نب  رمع  کیدزن  هب  دیماجنا ، هبراحم  هب  راک  هک  دید  دیزی  نب  ّرح  نوچ 

: تفگ رح  دوش ، هدیرب  اهتسد  دوش و  ادج  اهرـس  هک  درک  مهاوخ  گنج  نانچ  یلب  تفگ : درک ؟ یهاوخ  گنج  درم  نیا  اب  رمع  يا 
ریما نکیل  و  مدش ، یم  یضار  دوب  نم  اب  رایتخا  رگا  تفگ : رمع  يوش ؟ یمن  یـضار  دیرادرب  وا  زا  تسد  هک  دیوگ  یم  هچنآ  هب  ایآ 
سیق هن ، تفگ : يا ؟ هداد  بآ  ار  دوـخ  بسا  هک : تفگ  سیق  نب  هّرق  اـب  تشگرب و  دوـخ  ياـج  هب  رح  سپ  دوـش ، یمن  یـضار  وـت 

ترـضح نآ  تمدـخ  هب  دـهاوخ  یم  هک  متـسناد  یم  رگا  و  دـهد ، بآ  ار  دوخ  بسا  دور  یم  هک  مدرک  نامگ  دـش و  هناور  تفگ :
هاگان مدش ، یم  قیفر  وا  اب  زین  نم  دور ،
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.دور یم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رکشل  بناج  هب  هک  مدید 

نیا متسناد ، یم  هفوک  لها  نیرت  عاجـش  ار  وت  نم  تفگ : رجاهم  هداتفا ، وا  مادنا  رب  هزرل  هک  دید  دیـسر و  وا  هب  سوا  نب  رجاهم  سپ 
تشهب و نایم  رد  ار  دوخ  نکیل  و  يا ، هدرک  نامگ  وت  هک  تسین  نانچ  تفگ : رح  میاـمن ؟ یم  هدـهاشم  وت  رد  هک  تسا  تلاـح  هچ 

هنادرم سپ  .درک  مهاوخن  مّنهج  رایتخا  دـننازوسب  ای  دـننک  هراپ  هراـپ  ارم  رگا  و  ما ، هدرک  راـیتخا  ار  تشهب  و  ما ، هدرک  دّدرتم  مّنهج 
وت ناتسود  ياهلد  هک  یتسرد  هب  نک ، لوبق  ارم  هبوت  منک  یم  هبوت  ادنوادخ  تفگ : تفاتـش و  ادهـش  دّیـس  تمدخ  هب  تخات و  بسا 

ناکم نیا  هب  ار  وت  يدرگرب و  متـشاذگن  هک  منم  هَّللا  لوسر  نب  ای  متفگ : سپ  مدنکفا ، میب  رد  ار  وت  ربمغیپ  نادنزرف  مدـیناسرتب و  ار 
؟ دوش یم  لوبق  نم  هبوت  ایآ  درک ، دنهاوخ  نینچ  وت  اب  ناشیا  هک  متسناد  یمن  نکیل  مدروآ و 

گنج هب  نم  لّوا  هک  هد  يروتـسد  سپ  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : دنک ، یم  لوبق  ار  وت  هبوت  ادخ  ینک  هبوت  رگا  یلب  دومرف : ترـضح 
امش ناردام  هفوک  لها  يا  هک : درک  ادن  ار  فلاخم  رکشل  دمآ و  رد  هکرعم  هب  ناناوخزجر  تفای ، يروتـسد  نوچ  .مورب  نارفاک  نیا 
دیا هدیشک  وا  يور  رب  ریشمش  نونکا  دیدیبلط و  دوخ  غورد  ياه  هدعو  هب  ار  راوگرزب  هتسیاش  هدنب  نیا  دنوش ، راتفرگ  امـش  متام  هب 
لها وا و  هب  دـنماشآ  یم  كوخ  گـس و  سوجم و  اراـصن و  دوـهی و  هک  ار  تارف  بآ  و  دـیهد ، یمن  زین  نتـشگرب  تصخر  ار  وا  و 

.دهدن تاجن  تمایق  زور  یگنشت  زا  ار  امش  ادخ  دیداد ، ار  دوخ  ربمغیپ  شاداپ  نینچ  دیراد ، یمن  اور  وا  تیب 

نامک رد  يریت  سجن  سحن  رمع  سپ  دنک ، عادو  هک  تشگرب  ترـضح  تمدخ  هب  دـندرک ، دوخ  ياهریت  هناشن  ار  وا  نارفاک  نوچ 
سپ مدوب ، نم  تخادنا  ناشیا  يوسب  ریت  هک  یسک  لّوا  هک  دیـشاب  هاوگ  تفگ : تخادنا و  نانمؤم  ماما  رکـسع  بناج  هب  تشاذگ و 

ترـضح نآ  باحـصا  زا  یـسک  مک  و  دـنتخادنا ، قافآ  ماما  يوسب  قافن  ياهنامک  زا  قاقـش  ياهریت  نارفاک  نآ  عمج  هعفد  کی  هب 
«. 1  » دشن حورجم  هلمح  نیا  رد  هک  دنام 

ترضح دندش ، قحلم  ادهش  ادعس و  ریاس  هب  دندیشچ و  تداعس  ماج  زا  تداهش  تبرـش  رفن  هاجنپ  هلمح  نیا  رد  رگید : یتیاور  هب  و 
اهریت نیا  هک  دیشاب  هنادرم  هک : دوخ  باحصا  هب  دومرف 
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مهاوخ یم  ما ، هدـمآ  وت  هار  رـس  رب  نم  لّوا  نوـچ  هَّللا  لوـسر  نب  اـی  تفگ : رح  سپ  امـش ، يوـسب  تسا  راّدـغ  هورگ  نیا  نـالوسر 
هکرعم ناعاجش  دناوخ و  یم  زجر  تفاتـش ، لاتق  هکرعم  هب  تفای ، تصخر  نوچ  .موش  هتـشک  وت  هار  رد  نم  لّوا  هک  یهد  يروتـسد 

.داتسرف مّنهج  هب  ار  ناشیا  زا  رفن  لهچ  هکنآ  ات  دنکفا ، یم  كاله  كاخ  رب  ار  دربن 

یپ ار  شبـسا  نوچ  و  «، 1  » داتـسرف مّنهج  كرد  هب  ار  ایقـشا  نآ  زا  رفن  هدـجیه  مالّـسلا : هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  رگید  تیاور  هب  و 
ترـضح نآ  تمدـخ  هب  هدروآ  رد  هکرعم  زا  ار  وا  ترـضح  باحـصا  و  دـندروآ ، رد  اـپ  زا  ار  وا  اـت  درک  یم  گـنج  هداـیپ  دـندرک 

وا يور  رب  كرابم  تسد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تخیر ، یم  وا  ياهگر  زا  نوخ  دوب و  یقاب  وا  رد  تایح  زا  یقمر  زونه  دندروآ ،
: دومرف دیشک و 

«. 2  » درک دیهش  ار  وا  حرس  نب  بّویا  هک : دنیوگ  .يدازآ و  یبقع  ایند و  رد  تسا ، هدرک  مان  رح  ار  وت  وت  ردام  هچنانچ 

دندرک و یم  عادو  ار  مولظم  ماما  نآ  و  دندیبلط ، یم  داهج  تصخر  دندمآ و  یم  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  کی  کی  نآ  زا  دـعب  و 
نیا و  میئآ ، یم  وت  بقع  زا  يدوزب  زین  ام  هک  ورب  مالّسلا  کیلع  و  دومرف : یم  ترضح  هَّللا ، لوسر  نب  ای  کیلع  مالّـسلا  دنتفگ : یم 

یضعب و  دنتفای ، رد  ار  دوخ  گرم  یضعب  سپ  ینعی : « 3  » اًلیِْدبَت اُولََّدب  ام  ُرِظَْتنَی َو  ْنَم  ْمُْهنِم  ُهَبَْحن َو  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  دناوخ  یم  ار  هیآ 
«. 4  » دندنام مدق  تباث  دوخ  نید  رد  و  ار ، دوخ  نید  دندرکن  لدب  و  دنشک ، یم  راظتنا 

و دـندوب ، هدـمآ  ترـضح  نآ  ترـصن  هب  هک  هکئالم  زا  دـش  رپ  نیمز  نامـسآ و  ناـیم  تقو  نآ  رد  رایـسب : هربتعم  تاـیاور  قفاوم  و 
.دومن تداهش  رایتخا  درکن و  لوبق  ترضح 

.دومن ابا  ترضح  دندرک ، دوخ  ترصن  ضرع  دندمآ و  نایّنج  رگید : تیاور  هب 

نوریب داهج  مزع  هب  دوب ، نامز  لها  نیرت  يراق  دابعلا و  ّبر  هتـسیاش  ناگدـنب  داّـهز و  داـّبع و  زا  هک  ینادـمه  ریـضخ  نب  ریرب  سپ 
: تفگ داتسیا و  نافلاخم  ربارب  رد  ناناوخزجر  تفر و 

ناشیا زا  رفن  یس  سپ  ناربمغیپ ، دالوا  نالتاق  يا  نانمؤم و  ناگدنشک  يا  دیئایب  نم  کیدزن 
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یم یهاوگ  تفگ : دمآ و  وا  ربارب  رد  لقعم  نب  دیزی  هک : دنیوگ  تفاتش ، ناوضر  هضور  هب  ور  خرس  تخادنا و  كاله  كاخ  رب  ار 
هتـشک يرگید  غیت  هب  میـشاب  وگغورد  هک  وـت  اـم و  زا  کـی  ره  هک  مینک  هلهاـبم  اـیب  تفگ : ریرب  یناگدـننک ، هارمگ  زا  وـت  هک  مهد 

دیسر و شرس  زغم  هب  تفاکش و  ار  شدوخ  هک  دز  نیعل  نآ  رس  رب  یتبرـض  ریرب  و  درکن ، رثا  دز و  ریرب  رب  یتبرـض  دیزی  سپ  میوش ،
و دـش ، نامیـشپ  نآ  زا  دـعب  و  درک ، دیهـش  ار  وا  دروآ و  هـلمح  ریرب  رب  داـیز  رـسپ  باحـصا  زا  سوا  نـب  ریحب  سپ  داـتفا ، نـیمز  رب 

.تشادن يدوس  ینامیشپ 

ار وا  هلتاقم  هبراحم و  رد  وا  دنمتداعـس  ردام  و  دندوب ، هارمه  وا  ردام  نز و  و  دیبلط ، تزرابم  تصخر  یبلک  هَّللا  دبع  نب  بهو  سپ 
دوخ نز  رداـم و  يوسب  تخاـس و  دوخ  ریـشمش  همعط  ار  رارـشا  نآ  زا  یهورگ  دـمآ ، رد  رازراـک  هصرع  هب  نوچ  .درک  یم  بیغرت 

: تفگ تشگرب و 

مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  يرای  رد  هک  موش  یم  یـضار  وت  زا  یتقو  دـنزرف  يا  تفگ : نز  کین  نآ  يدـش ؟ یـضار  نم  زا  رداـم  يا 
: تفگ ردام  راذگم ، بیرغ  سک و  یب  ار  ام  هک : تفگ  شنز  يوش ، هتشک 

رد تشگرب و  سپ  .دشاب  وت  عیفـش  دوخ  ّدج  دزن  تمایق  زور  رد  ات  نک ، نیـسح  يادف  ار  دوخ  ناج  ونـشم و  ار  وا  نخـس  دـنزرف  يا 
ار وا  ياهتسد  سپ  داتسرف ، مّنهج  هب  ار  ایقشا  نآ  زا  هدایپ  هدزاود  راوس و  هدزون  ات  درک  هبراحم  هنادرم  دروخ و  هطوغ  گنج  يایرد 

يادف مردام  ردپ و  تفگ : یم  دـش و  هکرعم  هّجوتم  تفرگ و  ار  همیخ  دومع  .درک  هدـهاشم  ار  لاح  نآ  شردام  نوچ  .دـندرک  عطق 
هغلابم دنچ  ره  رتخا  کین  رـسپ  نآ  یبایرد ، يدبا  تداعـس  يوش و  دیهـش  ات  نک  گنج  تلاسر  ترـضح  مرتحم  مرح  يارب  داب ، وت 

امش ادخ  دومرف : درک  هدهاشم  ار  تلاح  نآ  نوچ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  درک ، یمن  لوبق  ددرگ  رب  شردام  هک  درک  یم 
.تسین داهج  نانز  رب  هک  درگرب  هحلاص  نز  يا  دیتشاذگن ، ورف  يا  هقیقد  تلاسر  تیب  لها  يرای  رد  هک  دهد  ریخ  يازج  ار 

یم رود  وا  يور  زا  كاخ  تشاذـگ و  وا  يور  رب  يور  دـیود و  وا  دزن  هب  دـش  بات  یب  شنز  دیـشچ ، تداهـش  تبرـش  بهو  نوچ 
«. 1  » تخاس قحلم  شرهوش  هب  ار  وا  دز و  هراچیب  نآ  رس  رب  يدومع  هک  درک  رما  ار  دوخ  مالغ  لاح  نآ  رد  رمش  درک ،

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 682 

http://www.ghaemiyeh.com


665 ص :

تـسد رب  شرداـم  وا و  دوـب ، ینارـصن  لّوا  بهو  نیا  هک  تسا  هدـش  دراو  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  ترـضح  ثیدـح  رد  و 
«. 1  » دروآ لتق  هب  ار  نیعالم  نآ  زا  رفن  تشه  تفه  تفر  هکرعم  هب  نوچ  دندش ، ناملسم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح 

يرایـسب زا  نوچ  دـینادرگ ، رادـبآ  غـیت  همعط  ار  راـکبان  ناـقفانم  نآ  زا  راوـس  هدزاود  هداـیپ و  رفن  راـهچ  تسیب و  رگید : تیاور  هب 
رد ار  شرـس  دندز و  ندرگ  ار  وا  درک  مکح  نوعلم  نآ  دندرب ، دعـس  نب  رمع  دزن  هب  دـندرک و  ریگتـسد  ار  وا  دـنام  راک  زا  تحارج 

نیشنب بهو  ردام  يا  دومرف : ترضح  دش ، نافلاخم  رکشل  هّجوتم  تفرگ و  ار  وا  ریشمش  شردام  دنتخادنا ، ترضح  نآ  رکشل  نایم 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  نم  ّدـج  اب  تشهب  رد  وت  رـسپ  وت و  هک  داب  تراشب  تسا ، هتـشادرب  ناـنز  زا  ار  داـهج  ادـخ  هک 

«. 2  » دوب دیهاوخ 

همیخ دومع  سپ  درک ، كاله  ار  ناشیا  زا  رفن  کی  تخادنا و  فلاخم  رکـشل  يوسب  تشادرب  ار  دوخ  دـنزرف  رـس  رگید : تیاور  هب 
ارم دـیما  ادـنوادخ  تفگ : تشگرب و  نز  کین  نآ  درگرب ، بهو  ردام  يا  دومرف : ترـضح  دروآ ، لتق  هب  ار  سک  ود  تشادرب و  ار 

هیلع و هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  تمدخ  رد  ترـسپ  اب  وت  دنک ، یمن  دیماان  ار  وت  ادخ  بهو  ردام  يا  دومرف : ترـضح  نکم ، عطق 
«. 3  » تشهب هجرد  العا  رد  دوب  دیهاوخ  مّلس  هلآ و 

وا زا  دعب  و  دومن ، نیریـش  تداهـش  دهـش  هب  ار  دوخ  ماک  ات  درک  هلتاقم  دـش و  هاگ  گنج  گنج  هّجوتم  يدزا  دـلاخ  نب  ورمع  سپ 
نارفاک نآ  لاتق  هّجوتم  نانج  ضایر  قوش  هب  یمیمت  هلظنح  نب  دیعس  وا  زا  دعب  دش ، دیهش  ات  درک  داهج  تفر و  نوریب  دلاخ  شرسپ 

.دیسر تداهش  هجرد  هب  هکنآ  ات  داتسرف  میحج  يارس  هب  ار  يرایسب  دیدرگ و 

لـصاو مّنهج  هب  ار  راّفک  نآ  زا  يرایـسب  و  دروآ ، راز  راـک  هب  ور  هنادرم  دیـشک و  ریـشمش  یجحذـم  هّللا  دـبع  نب  ریمع  وا  زا  دـعب  و 
.دیدرگ زیاف  تداهش  تداعس  هب  یلجب  هَّللا  دبع  یبابض و  ملسم  تبرض  هب  هکنآ  ات  دومن ،

هب دوب ، ادهش  دّیس  باحصا  ناگرزب  ءاملع و  داّهز و  رباکا  زا  هک  هجسوع  نب  ملسم  سپ 
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بانج داتفا ، نیمز  رب  نوچ  .داتسرف  مّنهج  هب  ار  راّفک  زا  یهورگ  درک و  رایـسب  لاتق  تشاذگ و  تداعـس  باکر  رد  اپ  تداهـش  مزع 
وت دنک  تمحر  ادخ  دومرف : ترضح  دوب ، یقاب  وا  تایح  زا  یقمر  زونه  دنتفر ، وا  رس  رب  رهاظم  نب  بیبح  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

راوشد ام  رب  تفگ : بیبح  میئآ ، یم  وت  بقع  زا  ام  کنیا  و  يدروآ ، ياج  هب  دوب  وت  رب  هچنآ  يدیسر و  تداهش  هب  وت  ملـسم ، زا  ار 
بیبح دـهد ، تراشب  ریخ  هب  ار  وت  ادـخ  تفگ : فیعـض  يادـص  اب  ملـسم  تشهب ، هب  ار  وت  داب  تراشب  لاـح ، نیا  رب  وت  ندـید  تسا 

: هک تفگ  ملـسم  ینک ، ّتیـصو  یهاوـخ  هچنآ  هب  هک  متفگ  یم  هنیآره  مدـش ، یم  قـحلم  وـت  هب  زین  نم  هک  دوـب  نیا  هن  رگا  تفگ :
لاب هب  شفیرش  حور  تفگ و  ار  نیا  ینک ، وا  يادف  ار  دوخ  ناج  ات  يرادن  رب  راوگرزب  نیا  يرای  زا  تسد  هک  تسا  نآ  نم  ّتیصو 

.درک زاورپ  سدق  نایشآ  يوسب  تداهش 

يداش زا  دیسر ، سجن  رمع  رکشل  شوگ  هب  وا  نویش  يادص  نوچ  هاجسوع ، نب  ای  هادّیس  ای  هک  دروآ  رب  نویش  ملـسم ، كزینک  سپ 
: تفگ ناشیا  هب  یعبر  نب  ثبش  دندروآ ، رب  شورخ 

نیا دـینک ، یم  لدـب  ّتلذ  هب  ار  دوـخ  تّزع  دیـشک و  یم  ار  دوـخ  ناـگرزب  دوـخ  تسد  هـب  دنیـشن ، امـش  گرم  هـب  امـش  ياـهردام 
«. 1  » دراد ناناملسم  مالسا و  رب  اهقح  و  هدرک ، نارفاک  داهج  رد  اهیگنادرم  یسب  دینک  یم  يداش  وا  نتشک  هب  هک  يراوگرزب 

دادب يدرم  داد  دناوخ و  اهزجر  و  داهن ، تداهش  نادیم  رد  مدق  یلجب ، نیق  نب  ریهز  سپ  مالّـسلا : هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تیاور  هب 
«. 2  » دیسر تداعس  تاجرد  يالعا  هب  و  دیشون ، تداهش  تبرش  هکنآ  ات  داتسرف ، مّنهج  هب  ار  نارفاک  نآ  زا  رفن  هدزون  و 

سوا نب  رجاهم  یبعـش و  هَّللا  دـبع  نب  ریثک  تبرـض  هب  هکنآ  اـت  دـیناسر ، لـتق  هب  ار  ناـفلاخم  زا  رفن  تسیب  دـص و  رگید : تیاور  هب 
نیرتدب هب  یبقع  ایند و  رد  ار  وت  نالتاق  و  دنادرگن ، رود  دوخ  تمحر  زا  ار  وت  ادخ  دومرف : ترضح  سپ  دیـسر ، تداهـش  هب  یمیمت 

«. 3  » دش دهاوخ  روکذم  رگید  هجو  رب  تیاور  نیا  زا  دعب  ریهز  تداهش  .دنادرگ و  بّذعم  اهباذع 

نآ زا  رفن  کی  یس و  داهن و  داهج  نادیم  رد  مدق  يدسا ، رهاظم  نب  بیبح  وا  زا  دعب  و 
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«. 1  » داتسرف رقس  هب  ار  ءایقشا 

تداهش هعیفر  هجرد  هب  ار  وا  ریمن  نب  نیصح  هکنآ  ات  داتسرف ، نارین  تاکرد  هب  ار  ناتخبدب  نآ  زا  رفن  ود  تصش و  رگید : تیاور  هب 
.دیناسر

هک بیبح  رسپ  دش ، هّکم  لخاد  نوچ  تخیوآ  دوخ  بسا  ندرگ  رب  ار  شرـس  درک و  دیهـش  ار  وا  میرـص  نب  لیدب  رگید : تیاور  هب 
یم ادخ  دزن  دومرف : مولظم  ماما  تساخرب ، ترضح  نآ  باحصا  زا  یشورخ  وا  تداهـش  زا  دعب  و  دیناسر ، لتق  هب  ار  وا  دوب  یکدوک 

«. 2  » مبلط یم  ادخ  زا  ار  ناشیا  دزم  و  ار ، دوخ  باحصا  نایماح  ناج  ار و  دوخ  ناج  مناد 

داتـسرف و نارین  يارـس  هب  ار  نالد  نیگنـس  نآ  زا  رفن  هدجیه  داهن و  تداهـش  نادیم  رد  تداعـس  مدـق  یلهاک ، سنا  نب  کلام  سپ 
.تفاتش تشهب  ضایر  هب  ور  خرس  دوخ 

.دیشک نانج  ضایر  هب  ار  دوخ  دیناسر و  لتق  هب  ار  ناشیا  رفن  هن  دروآ و  هلمح  نایغاط  نآ  رب  يدنک  رجاهم  نب  دایز  وا  زا  دعب 

هب ار  دوخ  داتـسرف و  ران  كرد  لفـسا  هب  رادـبآ  غیت  هب  ار  سک  هدزیـس  هدروخ و  هطوغ  برح  جاوما  رد  جاّجح  نب  لـاله  وا  زا  دـعب 
«. 3  » دینادرگ قحلم  ادهش  ریاس 

درب و رادـبآ  غیت  همئاق  هب  تسد  دـش ، ماـمت  وا  ياـهریت  نوچ  تخادـنا ، ناـفلاخم  يوسب  تشاد ، شکرت  رد  ریت  اـت  رگید : تیاور  هب 
وا نوعلم  نآ  مکح  هب  و  دندرب ، سجن  رمع  دزن  هب  دندرک  ریگتسد  ار  وا  دنتسکش و  ار  وا  ياهتسد  سپ  داتسرف ، رقس  هب  ار  رفن  هدزیس 

«. 4  » دندز ندرگ  ار 

هلمح ره  رد  نوچ  .درک  دیهـش  ار  وا  ثیرح  نب  محازم  و  دروآ ، لتق  هب  ار  ناشیا  زا  یعمج  تفر و  نوریب  لاله  نب  عفان  وا  زا  دـعب  و 
هب دـیاب  یم  تسین و  تزرابم  رد  تحلـصم  هک : تفگ  سحن  رمع  اب  جاّـجح  نب  ورمع  دـندش  یم  دوباـن  ءایقـشا  نآ  زا  يریثک  عمج 

.دندروآ هلمح  هعفد  کی  همه  دیورن ، نوریب  تزرابم  هب  هک  درک  مکح  دیدنسپ و  ار  وا  يأر  رمع  دیروآ ، هلمح  ناشیا  رب  هعفد  کی 
هدنامن شیب  راوس  ود  یـس و  ترـضح  نآ  رکـشل  رد  و  درک ، هلمح  رثا  تداعـس  رکـشل  هرـسیم  رب  دوخ  باحـصا  اب  نیعل  رمـش  سپ 

، دنتشاد راوتسا  تابث  مدق  ناشیا  دندوب ،
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رمش ددم  هب  زادناریت  دصناپ  اب  ار  ریمن  نب  نیصح  رمع  سپ  دنتخیرگ ، یم  ناشیا  دندرک  یم  هلمح  هک  فلاخم  رکشل  فرط  ره  رب  و 
بناج کی  زا  دوب و  لصّتم  رگیدکی  هب  مرتحم  مرح  ياه  همیخ  نوچ  دندرک ، گنج  رهظ  ات  دیدرگ و  لعتشم  برح  هریان  و  داتسرف ،
یمرـش یب  تأرج و  نیا  هّجوتم  نوچ  .دنروآ  رد  اپ  زا  ار  تمـصع  تاقدارـس  هک  درک  مکح  رمع  دروآ ، دنتـسناوت  یمن  هلمح  رتشیب 

.دنداتسرف مّنهج  هب  ار  ناشیا  زا  يرایسب  هدمآ  رد  اه  همیخ  نایم  زا  ترضح  باحصا  دندش ،

: دومرف ترضح  دننز ، اه  همیخ  رد  شتآ  هک  درک  مکح  رمع  لاح ، نیا  هدهاشم  زا  دعب 

باحـصا هتـسویپ  .دش  نانچ  و  دوش ، یم  دودسم  بناج  نیا  زا  ناشیا  هار  دننک ، نینچ  نوچ  هک  دننز  اه  همیخ  هب  شتآ  هک  دیراذگب 
، دومن یم  ناشیا  رکشل  زا  دش  یم  دیهش  هک  ناشیا  زا  رفن  کی  و  دندیشوک ، یم  راّفک  رارشا  نآ  هلتاقم  رد  ترـضح  نآ  رایخا  رابک 

.دومن یمن  چیه  دندش ، یم  هتشک  دودرم  رمع  دودعمان  دونج  زا  هک  رفن  دص  رفن و  هد  و 

دمآ و دیهـش  ماما  تمدـخ  هب  يدـیاص  همامث  وبا  دـش ، هدایز  نافلاخم  یگریخ  دـندش و  دیهـش  رایـسب  ترـضح  نآ  باحـصا  نوچ 
یم منک و  وت  يادف  ار  دوخ  ناج  هک  مهاوخ  یم  و  دندش ، کیدزن  وت  هب  فلاخم  رکـشل  داب  وت  يادـف  مناج  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ :

رب دردرپ  هنیس  زا  درس  یهآ  دینش ، ار  زامن  مان  ادهـش  دّیـس  ترـضح  نوچ  .تسا  عادو  زامن  هک  مبایرد  وت  اب  ار  رهظ  زامن  هک  مهاوخ 
زامن تقو  لّوا  یلب  دنادرگ ، ناگدـنرازگزامن  زا  ار  وت  ادـخ  يدروآ ، ام  دای  هب  ار  زامن  دومرف : درک و  دـنلب  نامـسآ  هب  رـس  دیـشک و 

، تسین لوبقم  امـش  زامن  تفگ : ریمن  نب  نیـصح  دـندرک ، سامتلا  نوچ  .میروآ  اجب  ار  زامن  هک  دـیبلطب  یتلهم  نارفاک  نیا  زا  تسا ،
ریمن نبا  تسا !؟ لوبقم  يراکبان  قفانم  وت  نوچ  زامن  تسین و  لوبقم  راربا  دّیـس  دنزرف  زامن  راّکم  راّدغ  يا  تفگ : رهاظم  نب  بیبح 

وا هک  تساوخ  بیبح  دیدرگ ، رد  بسا  زا  نوعلم  نآ  دز و  وا  بسا  يور  رب  يریـشمش  بیبح  درک ، هلمح  بیبح  رب  دـش و  مشخ  رد 
.دندرب نوریب  ار  نیعل  نآ  دندروآ و  موجه  وا  باحصا  دروآ ، لتق  هب  ار 

، دـندرک نایملاع  ناج  نآ  يادـف  ار  دوخ  ناـج  دنداتـسیا و  ترـضح  نآ  يور  شیپ  رد  یفنح  هَّللا  دـبع  نب  دیعـس  نیق و  نب  ریهز  و 
دندرک زامن  تعامج  هب  دوخ  باحصا  هّیقب  اب  ترضح 
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لوبق ناج  هب  راوگرزب  ود  نآ  دـمآ  یم  ترـضح  نآ  يوسب  فلاخم  رکـشل  بناج  زا  هک  يا  هزین  ریت و  ره  و  فوخ ، زاـمن  ناونع  هب 
نک تنعل  وت  ادنوادخ  تفگ : یم  داتفا و  نیمز  رب  هزین  ریت و  تحارج  يرایـسب  زا  دنمتداعـس  هَّللا  دبع  نب  دیعـس  هکنآ  ات  دندرک ، یم 

دنزرف ترـصن  رد  متفای  ملا  زا  هچنآ  امن  مالعا  ار  وا  ناسرب و  دوخ  ربمغیپ  هب  ارم  مالـس  ادـنوادخ  دومث ، داع و  تنعل  دـننام  ار  ناشیا 
ریت هدزیس  دیـشون ، تداهـش  دهـش  نوچ  .نادرگ  راودیما  دوخ  تمحر  هب  ارم  مدرک ، وت  ربمغیپ  نادنزرف  يرای  نم  ادنوادخ  وا ، دنبلد 
ادج کی  ره  دندادن و  تعامج  زامن  تصرف  ار  ترـضح  هک : دنا  هتفگ  یـضعب  هزین ، ریـشمش و  ياهتحارج  زا  ریغ  هب  دوب  وا  ندب  رد 

.دندرک زامن 

ناج يراصنا  هطرق  نب  رمع  وا  زا  دعب  دش ، دیهـش  ات  درک  لاتق  تشاذگ و  یگنادرم  هکرعم  هب  اپ  ینزی  هَّللا  دبع  نب  نمحّرلا  دبع  سپ 
نآ هّجوتم  هک  يریت  ریـشمش و  هزین و  ره  و  درک ، یم  داهج  داتـسیا و  ترـضح  نآ  يور  شیپ  رد  درک و  ادهـش  دّیـس  يادـف  ار  دوخ 

لوسر نب  ای  تفگ : دمآ  رد  اپ  زا  نوچ  .دسرب  یبیـسآ  ترـضح  نآ  هب  هک  تشاذگ  یمن  دیرخ و  یم  ناج  هب  دیدرگ ، یم  ریبک  ماما 
لوسر نونکا  دوب ، یهاوخ  نم  يور  شیپ  رد  وت  موش ، تشهب  لـخاد  نوچ  یلب  دومرف : ترـضح  مدرک ؟ دوخ  دـهع  هب  اـفو  اـیآ  هَّللا 

.مسر یم  يدوزب  زین  نم  هک  وگب  ناسرب و  مالس  نم  زا  ار  ادخ 

وت نم  دومرف : ترضح  دیبلط ، داهج  تصخر  دمآ و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  دوب  یهایـس  مالغ  هک  يرافغ  رذ  وبا  هدرک  دازآ  نوج » »
هک نونکا  مدینارذگ ، ّتیهافر  هب  امـش  تمدـخ  رد  اخر  تمعن و  رد  نم  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : يدرگرب ، هک  مهد  یم  تصخر  ار 
دب يوب  هابت و  بسح  هایـس و  يور  نیا  اـب  نم  هک  یهاوخ  یمن  هَّللا  لوسر  نب  اـی  موش ، یمن  ادـج  امـش  زا  تسـالب  تنحم و  ماـگنه 

ياهنوخ اب  ار  دوخ  هایـس  نوخ  ات  موش  یمن  ادج  امـش  زا  هک  دنگوس  ادخ  هب  موش ، تشهب  لخاد  وبـشوخ  ور و  دیفـس  موش و  دـیهش 
زا دـعب  .دـش  دیهـش  ات  داد  یگنادرم  داد  و  تفاتـش ، ادـعا  هلتاقم  هب  هنادرم  تفای و  داـهج  تصخر  سپ  .منادرگ  طولخم  امـش  ّبیط 

ناراـکوکین اـب  ار  وا  نادرگ و  وکین  ار  وا  يوب  نادرگ و  دیفـس  ار  وا  يور  ادـنوادخ  تفگ : دـمآ و  وا  رـس  رب  ترـضح  وا ، تداـهش 
.زادنیم یئادج  دّمحم  لآ  دّمحم و  وا و  نایم  و  زاس ، روشحم 
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ار وا  نوچ  زور  هد  زا  دعب  دندرک  یم  نفد  ار  نادیهش  هک  هلیبق  نآ  مدرم  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  زا 
«. 1  » دوب عطاس  وا  زا  کشم  يوب  عفاش ، ماما  نآ  ياعد  هب  دنتفایرد ،

دوخ باحـصا  هب  هک  هد  يروتـسد  ارم  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : دمآ و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  يوادیـص  دلاخ  نب  رمع  وا  زا  دـعب  و 
ناـج دنمتداعـس  نآ  میوش ، یم  قحلم  وت  هب  زین  اـم  تعاـس  نیمه  رد  هک  ورب  دومرف : ترـضح  منیبـن ، ار  وت  تداهـش  موـش و  قـحلم 

.تسویپ راربا  يادهش  هب  رایسب  هلتاقم  زا  دعب  و  داهن ، فک  رد  یمارگ 

هنیس يور و  رب  ار  نارفاک  نآ  ریشمش  هزین و  ریت و  و  داتسیا ، رایخا  ماما  نآ  يور  شیپ  رد  راورپس  دمآ و  یماش  دعسا  نب  هلظنح  سپ 
ْنِم َنیِذَّلا  َدوُمَث َو  ٍداع َو  ٍحُون َو  ِمْوَق  ِْبأَد  َْلثِم  ِبازْحَْألا * ِمْوَی  َْلثِم  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  ِمْوَق  ای  تفگ : یم  دنلب  زاوآ  هب  و  دـیرخ ، دوخ 

ای «، 2  » ٍمِصاع ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمَُکل  ام  َنیِِربْدـُم  َنوُّلَُوت  َمْوَی  ِدانَّتلا * َمْوَی  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  ِمْوَق  ای  َو  ِدابِْعِلل * ًاـْملُظ  ُدـیُِری  ُهَّللا  اَـم  ْمِهِدـَْعب َو 
یم نوعرف  موق  اب  نوعرف  لآ  نمؤم  هک  تسا  دنچ  یتحیصن  اهنیا  و  يرتفا ، نم  باخ  دق  باذعب و  هَّللا  مکتحسیف  ًانیسح  اولتقت  موق ال 

دومث و داع و  حون و  موق  باذع  دننام  دش ، دراو  هتـشذگ  ياهتّما  رب  هک  اهباذع  نآ  لثم  امـش  رب  مسرت  یم  نم  موق  يا  ینعی : .تفگ 
، تمایق زور  باذع  زا  امـش  رب  مسرت  یم  نم  موق  يا  دوخ ، ناگدنب  يارب  یمتـس  دهاوخ  یمن  ادخ  و  دـندوب ، ناشیا  زا  دـعب  هک  اهنآ 

سپ ار  نیـسح  دیـشکم  موق  يا  دـشابن ، يا  هدـنراد  هاگن  ادـخ  باذـع  زا  ار  امـش  مّنهج و  يوسب  دـینادرگب  رـشحم  زا  ور  هک  يزور 
.ددنب ارتفا  ادخ  رب  هک  تسا  یسک  دیماان  هک  قیقحت  هب  میظع ، باذع  هب  ار  امش  ادخ  دنادرگ  لصأتسم 

تحیصن هک  یماگنه  رد  دندش  باذع  بجوتسم  ناشیا  دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ  دعسا  رسپ  يا  تفگ : مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپ 
لتق هب  ار  نید  ناـگرزب  هک  دنـشابن  میلا  باذـع  ّقحتـسم  هنوگچ  نونکا  دـنداد ، مانـشد  ار  وت  باحـصا  ار و  وت  دـندرکن ، لوبق  ار  وت 

ترضح موش ؟ یمن  قحلم  دوخ  ناردارب  هب  مسر و  یمن  ادخ  باوث  هب  ایآ  موش  وت  يادف  تفگ : هلظنح  دندروآ ،
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هک یکلم  يوسب  يور  یم  و  تساـیند ، رد  هچنآ  اـیند و  زا  تسا  رتـهب  هچنآ  تسا  هدـیدرگ  اـّیهم  ترخآ  رد  وت  يارب  هک  ورب  دومرف :
وت نایم  ام و  نایم  دنک  عمج  ادخ  وت ، تیب  لها  رب  داب و  وت  رب  تاولـص  لوسر  دـنزرف  يا  کیلع  مالّـسلا  تفگ : هلظنح  درادـن ، لاوز 
زا دیدرگ و  زیاف  تداهـش  تداعـس  هب  دروخ و  هطوغ  برح  يایرد  رد  دنمتداعـس  نآ  و  نیمآ ، تفگ : ترـضح  دـیواج ، تشهب  رد 

.دیشک تاجن  لحاس  هب  ار  دوخ  ایند  کلاهم 

، درک رایـسب  هلتاقم  تشاذگ و  دربن  نادیم  رد  مدق  دوب ، فورعم  تدابع  زامن و  ترثک  بسح و  تفارـش  هب  هک  ورمع  نب  دیوس  سپ 
.داتفا ناگتشک  نایم  رد  تحارج  يرایسب  زا  هکنآ  ات 

.دش دیهش  ات  درک  داهج  تشاد  هک  یناج  همین  هب  دروآ و  نوریب  دوخ  هزوم  زا  يدراک  دش ، دیهش  مولظم  ماما  نآ  هک  دینش  نوچ 

هّرق یبا  نب  هّرق  وا  زا  دعب  دیشک ، دیواج  تشهب  هب  یناف  يارس  زا  تخر  دیود و  هکرعم  رد  يدرم  ياپ  هب  ینزام  میلـس  نب  ییحی  سپ 
بآ هب  یفعج  عاطم  نب  رمع  وا  زا  دعب  و  دیشچ ، تداهش  دهش  رایسب  هبراحم  زا  دعب  و  داهن ، تداعس  نادیم  رد  صالخا  مدق  يرافغ 

.تخاب رد  نامیا  لها  ياوشیپ  هار  رد  ناج  تخادنا و  نافلاخم  تایح  نمرخ  رد  شتآ  رادبآ  غیت 

تعلخ داتسرف و  نارین  كرد  لفسا  هب  ار  نارفاک  زا  يرایسب  داهن و  تداعـس  نادیم  رد  تدالج  ياپ  قورـسم  نب  جاّجح  وا  زا  دعب  و 
قحلم ادهش  ریاس  هب  رایسب  هبراحم  زا  دعب  دروآ و  نادیم  هب  ور  ثراح  نب  هدانج  وا  زا  دعب  دیشون ، تداهش  تبرش  دیـشوپ و  تداعس 

.دیشون تداهش  تبرش  هورع  نب  نمحّرلا  دبع  وا  زا  دعب  و  دیدرگ ، زیاف  تداهش  فرش  هب  هدانج  نب  رمع  وا  زا  دعب  و  دش ،

درک مهاوخ  هلتاقم  تفگ : يراد ؟ رطاخ  رد  هچ  بذوش  يا  هک : تفگ  دوخ  يالوم  بذوش  اب  يرکاش  بیبش  نب  سباع  وا  زا  دـعب  و 
تصخر وا  زا  مالّسلا و  هیلع  ماما  تمدخ  هب  ورب  يا  هتفای  تداعـس  نیا  نوچ  متـشادن ، نامگ  وت  هب  نم  تفگ : سباع  موش ، هتـشک  ات 

ترخآ رجا  لیـصحت  رد  رودقملا  بسح  دیاب  هک  تسا  يزور  زورما  هک  وش  ترخآ  رفـس  ياّیهم  و  نک ، هزات  ار  دوخ  دهع  بلطب و 
نیقی و صالخا و  مدـق  هب  سباـع  سپ  .میراد  شیپ  رد  ازج  زور  باـسح  و  دوب ، دـهاوخن  یلمع  نیا  زا  دـعب  هک  اریز  میئاـمن ، یعس 

نب ای  تفگ : دمآ و  نانمؤم  ماما  تمدخ  هب  نامیا 
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هب وت  زا  ار  متس  نتشک و  میامن  عفد  متسناوت  یم  رگا  و  تسین ، رتزیزع  وت  زا  نم  دزن  هناگیب  شیوخ و  زا  سک  چیه  زورما  هَّللا  لوسر 
هک مریگ  یم  هاوگ  ار  وت  و  میامن ، یم  عادو  ار  وت  منک و  یم  مالس  وت  رب  مدرک ، یم  هنیآره  دشاب ، رتزیزع  ناج  زا  نم  دزن  هک  يزیچ 

میمت نب  عیبر  .دروآ  فالخ  لـها  هب  ور  ریـش ، دـننام  دیـشک و  فـالغ  زا  ریـشمش  تفگ و  ار  نیا  متباـث ، وت  ردـپ  وت و  ّقح  هقیرط  رب 
هدرک هدهاشم  اه  هکرعم  رد  ار  وا  تعاجش  رّرکم  دیآ و  یم  ام  رکشل  هب  ور  كانمشخ  هنهرب  غیت  اب  وا  هک  مدید  نوچ  نم  هک : تفگ 

نآ سپ  دور ، وا  ربارب  یسک  هک  ادابم  دیآ ، یم  امـش  يوسب  هک  تعاجـش  هشیب  ریـش  تسا ، بیبش  رـسپ  نیا  ساّنلا  اهّیا  متفگ : مدوب ،
یمن وا  تزرابم  تأرج  یسک  هک  دید  رمع  نوچ  دور ، نوریب  هک  درکن  تأرج  سک  چیه  دیبلط  زرابم  دنچ  ره  و  دندیسرت ، نادرمان 
دننام تخادنا و  ار  هرز  دوخ و  هداد  نتشک  هب  نت  درک ، هدهاشم  ار  ناشیا  يدرمان  سباع  نوچ  .دینک  نارابگنس  ار  وا  تفگ : دیامن ،

دنتخیرگ یم  وا  شیپ  رفن  تسیود  زا  هدایز  دروآ  یم  ور  هک  فرط  ره  هب  و  درک ، هلمح  ناتفـص  هابور  نآ  رب  هنهرب  نت  اب  ناـیژ  ریش 
ادج نیک  غیت  هب  ار  شرـس  دش ، زجاع  هلداجم  زا  نوچ  .دـندرک  هتـسخ  ار  شندـب  افج  روج و  گنـس  هب  ایح  یب  نادرمان  نآ  هکنآ  ات 

تـسناوت یمن  سک  کی  ار  وا  تفگ : رمع  ما ، هتـشک  نم  دـنتفگ : یم  کـی  ره  هک  دـندرک  عازن  وا  رـس  رب  سک  نیدـنچ  و  دـندرک ،
.دش هتشک  رکشل  همه  تحارج  هب  تشک ،

هدمآ وت  تمدخ  هب  هَّللا ، دبع  ابا  ای  کیلع  مالّـسلا  دنتفگ : دندمآ و  ادهـش  هاش  نآ  تمدـخ  هب  يرافغ  نمحّرلا  دـبع  هَّللا و  دـبع  سپ 
کشا تارطق  دندمآ و  کیدزن  هب  دیوش ، تداهش  ياّیهم  دیئایب و  شیپ  ابحرم  دومرف : ترضح  مینک ، وت  يادف  ار  دوخ  ناج  هک  میا 

کی زا  دعب  هک  مراودیما  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسیچ ؟ امش  هیرگ  ببس  ردارب  نادنزرف  يا  دومرف : ترضح  دندیراب ، هدید  زا  ترسح 
لآم ریخ  لاح  رب  نکیل  مینک و  یمن  هیرگ  دوخ  لاح  رب  میوش  وت  يادف  دنتفگ : دشاب ، داش  امش  لد  نشور و  امش  هدید  رگید  تعاس 

ازج ادـخ  دومرف : ترـضح  مینکب ، وت  زا  ناشیا  ّرـش  عفد  میناوت  یمن  دـندرک و  هطاحا  وت  هب  فرط  همه  زا  نافلاخم  هک  مییرگ  یم  وت 
ناور نادیم  يوسب  دندرک و  عادو  ار  ترضح  نآ  سپ  ناراکزیهرپ ، ياهازج  نیرتهب  دیراد  نم  لاح  رب  هک  یهودنا  هب  ار  امـش  دهد 

و دنتخابرد ، رورس  نآ  هار  رد  ار  دوخ  ياهرس  و  دندش ،
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.دنتخارفا تعفر  جوا  رب  تّزع  رس 

زا دوب : نآرق  يراق  دادـس و  حالـص و  تیاهن  رد  تشاد  یکرت  مالغ  ترـضح  نآ  دـندش ، دیهـش  ترـضح  نآ  باحـصا  رثکا  نوچ 
رخآ و  دنکفا ، كاله  كاخ  رب  ار  نایور  هایس  نآ  زا  يرایسب  دز و  نافلاخم  هاپـس  فص  رب  ار  دوخ  دش و  صّخرم  ترـضح  تمدخ 

دنمتداعـس نآ  يور  رب  ار  دوخ  كراـبم  يور  تسیرگ و  وا  رب  دـمآ ، وا  رـس  رب  ترـضح  نوچ  .داـتفا  نیمز  رب  ناودـع  ملظ و  غیت  هب 
.دومن زاورپ  نانج  ضایر  هب  شحور  غرم  درک و  یمّسبت  دنکفا ، نایملاع  ماما  نآ  ینارون  يور  رب  رظن  دوشگ و  مشچ  وا  تشاذگ ،

مّنهج هب  ار  قفانم  جـنپ  اهریت  نآ  هب  و  تخادـنا ، نافلاخم  رکـشل  يوسب  تشاد  هک  ریت  تشه  و  تخات ، نادـیم  هب  اثعـش  نب  دایز  سپ 
: هک دومرف  یم  ترضح  تخادنا  یم  هک  ریت  ره  و  داتسرف ،

.نک اطع  وا  هب  ار  تشهب  نآ  ضوع  رد  و  نک ، انشآ  هناشن  رب  ار  شریت  ادنوادخ 

كاله ار  ناشیا  زا  رایـسب  تعامج  دز و  نافلاخم  فص  رب  ار  دوخ  دوب ، نآرق  ناـیراق  داّـهز و  داـّبع و  زا  هک  یلـشهن  ورمع  وبا  سپ 
تـصخر دندمآ و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  هَّللا  دـبع  نب  کلام  ثراحلا و  نب  فیـس  سپ  .درک  دیهـش  ار  وا  لشهن  نب  رماع  و  درک ،

«. 1  » دنتفاتش تشهب  يوسب  دنتفای و  داهج 

دالوا ترضح و  نآ  داجما  دالوا  تیب و  لها  دنامن ، یسک  نایملاع  ماما  نآ  مارگ  براقا  ناشیوخ و  تلاسر و  تیب  لها  ریغ  هب  نوچ 
عادو ار  رگیدکی  دندش و  عمج  لیقع  دالوا  بلاط و  یبأ  نب  رفعج  دالوا  مالّسلا و  هیلع  نسح  ماما  دالوا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما 

دوخ راوگرزب  ّمع  نبا  زا  دوب ، لیقع  نب  ملسم  رسپ  هَّللا  دبع  درک  هلتاقم  هب  ادتبا  هک  ناشیا  زا  یسک  لّوا  دندش ، برح  مزاع  دندرک و 
«. 2  » درک ادا  دنچ  يزجر  داهن و  نادیم  رد  اپ  هتفای  يروتسد 

«. 3  » دروآ لتق  هب  ار  نارفاک  نآ  زا  رفن  هس  مالّسلا : هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  رگید  تیاور  هب 

وا کلام  نب  دسا  حیبص و  نب  ورمع  هکنآ  ات  داتسرف ، رقس  يارس  هب  ار  ایقشا  نآ  زا  رفن  تشه  دون و  هلمح  هس  رد  رگید : تیاور  هب  و 
«. 4  » دندرک دیهش  ار 
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نآ ینارون  یناشیپ  تسد و  هک  تخادـنا  وا  يوسب  يریت  يدرمان  هاـگان  تشاذـگ  كراـبم  رـس  رب  ار  دوخ  تسد  رگید : تیاور  هب  و 
«. 1  » تخود مه  رب  ار  راوگرزب  دّیس 

- مالّـسلا هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  تیاور  هب  وا - زا  دعب  و  دوب ، نینمؤملا  ریما  هّیبص  هّیقر  هَّللا  دبع  ردام  هک  تسا  هدرک  تیاور  جرفلا  وبأ 
مهرج وبا  تبرض  هب  و  دروآ ، لتق  هب  ار  ناتخب  دب  نآ  زا  یعمج  ردارب ، نوخ  بلط  هب  دمآ و  رد  هاگ  گنج  گنج  هب  وا  ردارب  دمحم 

.دیشون تداهش  تبرش  ینهج  سایا  نب  طیقل  يدسا و 

ود رگید : تیاور  هب  تخادنا ، كاله  كاخ  رب  ار  نافلاخم  نآ  زا  رفن  هدزناپ  دمآ و  رد  هکرعم  هب  ناناوخزجر  لیقع  رسپ  رفعج  سپ 
«. 2  » دیناسر تداهش  هجرد  هب  ار  وا  ینادمه  طوح  نب  رشب  سپ  دیناسر ، لتق  هب  ار  رفن 

«. 3  » دینادرگ دیهش  ار  وا  یمعثخ  هَّللا  دبع  نب  هورع  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  تیاور  هب 

تبرض هب  و  داتسرف ، ران  لفسا  كرد  هب  ار  راّدغ  نارفاک  نآ  زا  راوس  هدفه  داهن و  تداعس  نادیم  رد  اپ  لیقع  رسپ  نمحّرلا  دبع  سپ 
«. 4  » دیشوپ تداهش  تعلخ  ینهج  دلاخ  نب  نامثع 

نب رشب  دلاخ و  نب  نامثع  تبرض  هب  و  دیناسر ، لتق  هب  ار  یعمج  دمآ و  رد  هکرعم  هب  لیقع  رـسپ  هَّللا  دبع  وا  زا  دعب  رگید : تیاور  هب 
«. 5  » دیسر تداهش  هلزنم  هب  طوح 

دمآ رس  هب  شفیرش  رمع  ینهج  رسای  نب  طیقل  ریت  هب  یعمج  نتشک  زا  دعب  و  دمآ ، رد  نادیم  هب  لیقع  نب  دیعس  وبا  رـسپ  دّمحم  سپ 
«. 6»

«. 7  » دیدرگ قحلم  ادهش  هب  ارحص  نآ  رد  زین  لیقع  رسپ  یلع  هک  دنا  هدرک  تیاور  یضعب 

نآ زا  رفن  هد  داهن و  تداعـس  نادیم  رد  تعاجـش  مدق  رفعج ، نب  هَّللا  دبع  رـسپ  دّـمحم  لّوا  دیـسر ، راّیط  رفعج  دالوا  هب  تبون  نوچ 
هس دمآ و  رد  هکرعم  هب  وا  گرزب  ردارب  نوع  سپ  دیشون ، تداهش  تبرش  یمیمت  لشهن  نب  رماع  غیت  هب  و  داتسرف ، مّنهج  هب  ار  ایقشا 

راوس و
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«. 1  » دیشون تداهش  دهش  هّطب  نب  هَّللا  دبع  غیت  هب  و  دیناشچ ، تامم  رهز  ار  هدایپ  هدجیه 

«. 2  » دیسر تداهش  هجرد  هب  ارحص  نآ  رد  زین  ناشیا  ردارب  هَّللا  دبع  رگید : یتیاور  هب 

هدیـسرن غولب  ّدح  هب  زونه  دیـشخرد و  یم  نابات  باتفآ  دـننام  شکرابم  هرهچ  هک  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  رـسپ  مساق  سپ 
دـش کیدزن  هک  تسیرگ  ردق  نآ  دیـشک و  رب  رد  ار  وا  ادهـش  ماما  ترـضح  دیبلط ، داهج  تصخر  دمآ و  راوگرزب  ّمع  دزن  هب  دوب ،

رب هکنآ  ات  دومرف  یم  هقیاضم  ترـضح  دومن  یم  هغلابم  داهج  تصخر  بلط  رد  راوگرزب  هدازماـما  نآ  دـنچ  ره  و  ددرگ ، شوهدـم 
رد نادیم  هب  درک و  لصاح  تصخر  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  ات  درک  هثاغتسا  تسیرگ و  دیسوب و  نادنچ  داتفا و  راوگرزب  ّمع  ياپ 
ایح یب  نالد  نیگنـس  نآ  زا  رفن  جنپ  یـس و  هلمح  کی  رد  یلاسدرخ  نآ  اب  و  درک ، نشور  دوخ  لامج  رون  زا  ار  لاتق  هصرع  دمآ و 

.داتسرف انف  هصرع  هب  ار 

هاگرکـشل هّجوتم  دش و  ادج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  زا  یکدوک  مدید  هک  مدوب  رمع  رکـشل  نایم  رد  نم  هک : دـیوگ  يوار 
وا تسار  لـعن  دـنب  و  دوب ، هدیـشک  اـپ  رد  لـعن  ود  دوب و  هدیـشوپ  يرازا  ینهاریپ و  و  دـیبات ، یم  وا  نیبـم  نیبـج  زا  روـن  و  دـیدرگ ،
لد ایآ  هَّللا  ناحبس  متفگ : مروآ ، لتق  هب  ار  وا  ات  مور  یم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : يدزا  دعس  رسپ  رمع  لاح  نآ  رد  دوب ، هتخیسگ 
نیا و  نآ ، عفد  هب  میاـشگ  یمن  تسد  دـنک  هلاوـح  یغیت  نم  رب  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ینزب ، تبرـض  وا  رب  هک  دراد  نآ  باـت  وـت 

دز رّهطم  هداز  ماما  نآ  رس  رب  یتبرض  تخات و  بسا  رهگ  دب  نوعلم  نآ  سپ  تسا ، یفاک  ار  وا  دنا  هتفرگ  نایم  رد  ار  وا  هک  یهورگ 
ار اهفـص  دـمآ و  باقع  دـننام  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  مدـید  هاگان  بایرد ، ارم  هاّـمع  او  هک : درک  داـیرف  داـتفا و  رد  ور  رب  هک 

نیعل نآ  درک ، مولظم  هداز  ماـما  نآ  لـتاق  رمع  هلاوح  یغیت  درک و  هلمح  كاـب  یب  نارفاـک  نآ  رب  كانمـشخ  ریـش  نوـچ  تفاـکش ،
تـسد زا  ار  نوعلم  نآ  هک  دـندش  عمج  قافن  لـها  رکـشل  دز  داـیرف  نوعلم  نآ  درک ، ادـج  ار  وا  تسد  ترـضح  دروآ ، شیپ  تسد 

.دش هتفوک  نافلاخم  نابسا  ریز  رد  موصعم  لفط  نآ  و  دش ، هتشک  نوعلم  نآ  تسویپ و  رد  گنج  دننک ، اهر  ترضح 

رب اپ  هک  دید  دمآ  دوخ  یمارگ  ردارب  دنزرف  رس  رب  درک ، رود  ار  نارفاک  نآ  ترضح  نوچ 
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دنگوس ادخ  هب  تفگ : دش و  يراج  شکرابم  ياه  هدـید  زا  ترـسح  کشا  يوج  و  دراد ، نیّیلع  العا  زاورپ  مزع  دـیاس و  یم  نیمز 
وت هک  ار  اهنآ  دوخ  تمحر  زا  دنادرگ  رود  ادـخ  درک ، دـناوتن  وت  يرای  یبلطب و  دوخ  يرای  هب  ار  وا  وت  هک  تسا  نارگ  وت  ّمع  رب  هک 

شا هنیس  تشادرب و  ار  موصعم  دیهش  نآ  ترضح  سپ  دنشاب ، ناشیا  مصخ  وت  ّدج  ردپ و  هک  یهورگ  رب  ياو  و  دندروآ ، لتق  هب  ار 
: تفگ تخادـنا و  دوخ  تیب  لها  ناگتـشک  نایم  رد  اـت  درب  ار  وا  و  دیـشک ، یم  نیمز  رب  ار  وا  ياـهاپ  و  تشاذـگ ، دوخ  هنیـس  رب  ار 

سپ زرمایم ، ار  ناشیا  زگره  و  راذگم ، ار  ناشیا  زا  يدحا  و  نادرگ ، هدنکارپ  ار  ناشیا  ّتیعمج  و  شکب ، ار  ام  ناگدنـشک  ادنوادخ 
هب و  دید ، دیهاوخن  يراوخ  ّتلذـم و  رگید  زور  نیا  زا  دـعب  هک  دـینک  ربص  نم  ناردارب  تیب و  لها  يا  نم و  ناّمع  رـسپ  يا  دومرف :

«. 1  » دیسر دیهاوخ  يدبا  تداعس  تّزع و 

«، 2  » داتسرف دیدش  باذع  هب  ار  دینع  نارفاک  نآ  زا  رفن  هس  دیهش ، هداز  ماما  نآ  مالّسلا : هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  تیاور  هب 
.تسا هدیسرن  ریقف  رظن  هب  هربتعم  بتک  رد  وا  يداماد  هّصق  و  دنا ، هدرک  تیاور  زین  هدایز  و 

ران لفسا  كرد  هب  ار  راّدغ  نارفاک  نآ  زا  رفن  هدراهچ  رادبآ  غیت  هب  داهن و  هکرعم  رد  مدق  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  رسپ  هَّللا  دبع  سپ 
ردپ هب  دیشون و  تداهش  تبرش  و  دز ، یتبرض  رادقم  یلاع  هداز  ماما  نآ  رب  یمرضح  تیبث  نب  یناه  رایـسب  هلتاقم  زا  دعب  و  داتـسرف ،

تداهـش هجرد  هب  ار  هَّللا  دـبع  لهاک  نب  هلمرح  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماـما  تیاور  هب  و  «. 3  » دیدرگ قحلم  دوخ  راوگرزب  ّدـج  و 
.دش دهاوخ  روکذم  نیا  زا  دعب  رگید  یتیاور  هب  وا  تداهش  و  «، 4  » دیناسر

هکنآ ات  تخادنا ، كاله  كاخ  رب  ار  نافلاخم  نآ  زا  یهورگ  تفاتـش و  لاتق  هکرعم  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دنزرف  رکب  وبأ  سپ 
«. 5  » دیشک دیواج  تشهب  هب  یناف  يارس  زا  تخر  و  دیدرگ ، قحلم  دوخ  راوگرزب  تیب  لها  هب  يونغ  هبقع  نب  هَّللا  دبع  تبرض  هب 

ترضح دنزرف  هَّللا  دبع  لّوا  دندیبلط ، تصخر  رایخا  ماما  نآ  راوگرزب  ناردارب  سپ 
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غیت هب  و  داتـسرف ، میحج  يارـس  هب  ار  یهورگ  داهن و  رازراک  نادیم  رد  مدق  دنتفگ  یم  رکب  وبأ  ار  وا  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
زا يدرمان  تبرض  هب  مالّـسلا : هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  تیاور  هب  و  «، 1  » دیشون تداهش  تبرـش  ردب  نب  رجز  ای  يونغ  هبقع  نب  هَّللا  دبع 

«. 2  » دومن لاقتنا  نانج  ضایر  هب  نادمه  هلیبق 

رب ار  دوخ  ناناوخزجر  سپ  داتسرف ، مّنهج  هب  ار  دوخ  ردارب  لتاق  لوا  و  درک ، نادیم  مزع  یلع  نب  رمع  وا  راوگرزب  ردارب  وا  زا  دعب  و 
.دیدرگ قحلم  دوخ  راوگرزب  ردپ  هب  هکنآ  ات  تخادنا  كاخ  رب  ار  ناشیا  زا  يرایسب  دز و  ناقفانم  فص 

هکنآ ات  داد ، داب  رب  ار  نارفاک  نآ  زا  يرایـسب  رمع  نمرخ  داهن و  تداعـس  نادـیم  رد  ياپ  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  رـسپ  نامثع  سپ 
مزاح نب  نابا  نادنزرف  زا  يدرمان  ار  شکرابم  رس  و  دیدرگ ، رد  بسا  زا  هک  دز  نیکم  دّیس  نآ  نیبم  نیبج  رب  يریت  یحبـصا  یلوخ 

.دوب هتشذگ  لاس  کی  تسیب و  وا  فیرش  رمع  زا  تقو  نآ  رد  و  درک ، ادج 

دّمحم ماما  تیاور  هب  و  دروآ ، نادـیم  هب  ور  تداهـش  مزع  هب  دوب  هلاـس  هدزون  ناوج  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رـسپ  رفعج  سپ 
و «، 3  » دش قحلم  دوخ  ریبک  دلاو  هب  ریت  نآ  هب  هک  دز  ریظّنلا  میدع  دّیس  نآ  هدید  ای  هقیقش  رب  يریت  یحبصا  یلوخ  مالّـسلا : هیلع  رقاب 

«. 4  » تفاتش یقاب  يارس  هب  یمرضح  تیبث  رسپ  یناه  تبرض  هب  رگید : تیاور  هب 

غیت هب  ار  ایقـشا  زا  یهورگ  دمآرد و  رازراک  هکرعم  هب  راوگرزب  ردارب  يرای  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رـسپ  هَّللا  دبع  وا  زا  دعب  و 
لها ءادهش  ریاس  هب  دیشوپ و  تداهش  تکرب  اب  تعلخ  تیبث  رـسپ  یناه  غیت  هب  راک  رخآ  رد  و  دیناشچ ، گرم  راوگان  تبرـش  رادبآ 

«. 5  » دوب هتشذگ  لاس  جنپ  تسیب و  شفیرش  رمع  تقو  نآ  رد  هک : دنیوگ  و  دیدرگ ، قحلم  تلاسر  تیب 

«. 6  » دیسر يدبا  میعن  هب  میمت  هلیبق  زا  يدرمان  غیت  هب  و  دروآ ، فلاخم  رکشل  هب  ور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رسپ  دّمحم  سپ 
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دالوا زا  رگید  یضعب  رد  و  هتسویپن ، توبث  هب  و  دش ، دیهش  هکرعم  نآ  رد  زین  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دنزرف  میهاربا  هک : دنیوگ  و 
ماما نآ  ناردارب  زا  هک  دوش  یم  مولعم  مالّـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  تیاور  زا  و  دـنا ، هدرک  فالخ  زین  ترـضح  نآ  داـجما 

.نیعمجا مهیلع  هَّللا  ناوضر  هَّللا  دبع  دّمحم و  نامثع و  رفعج و  ساّبع و  دش : دیهش  ارحص  نآ  رد  رفن  جنپ  مولظم 

ریما دالوا  رمع  ناـمثع و  رفعج و  ساـّبع و  رداـم  هک  دـنا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  اـمهیلع  قداـص  رفعج  ماـما  رقاـب و  دّـمحم  ماـما  زا  و 
نآ تداهـش  ربـخ  هنیدـم  رد  نوچ  دوب ، هّیبـالک  مازح  رتـخد  نینبلا  ّما  دـندش ، دیهـش  ـالبرک  يارحـص  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

يادص هب  هنیدم  لها  و  درک ، یم  هبدن  هحون و  دوخ  دیهش  نادنزرف  رب  تفر و  یم  عیقب  ناتـسربق  هب  زور  ره  دیـسر ، وا  هب  ناراوگرزب 
یم بات  بات  یب  وا  هبدـن  زا  تشاد  تلاسر  تیب  لها  اب  هک  توادـع  تواقـش و  نآ  اـب  ناورم  یّتح  دنتـسیرگ ، یم  وا  هحون  هیرگ و 

تکوـش و تّوـق و  تعاجـش و  تحابـص و  لاـمج و  نسح و  هب  دوـب ، رتـگرزب  دوـخ  ناردارب  همه  زا  ساـّبع  .تسیرگ و  یم  دـش و 
هام ار  وا  دیـشک و  یم  نیمز  رب  وا  ياهاپ  دش  یم  راوس  دنلب  نابـسا  رب  نوچ  دوب ، زاتمم  دوخ  نامز  لها  زا  تماق  يدـنلب  يدـنمونت و 

«. 1  » دوب رایخا  دّیس  ترضح  رادملع  راوگرزب  نآ  زور  نآ  رد  و  دنتفگ ، یم  مشاه  ینب 

يا تفگ : دمآ و  دوخ  رادمان  ردارب  تمدخ  هب  دـنامن ، وا  موصعم  نادـنزرف  مولظم و  ماما  نآ  زا  ریغ  هب  یـسک  هک  دـید  ساّبع  نوچ 
نانخـس عامتـسا  زا  ترـضح  مناسر ، تداهـش  هعیفر  هجرد  هب  ار  دوخ  منادرگ و  وت  يادـف  ار  دوخ  ناج  هک  اـمرف  تصخر  ارم  ردارب 

زا و  ینم ، رادـملع  وت  ردارب ! يا  تفگ : درک و  ناور  دوخ  نیب  قح  ياه  هدـید  زا  نینوخ  کشا  بالیـس  نابرهم ، ردارب  نآ  زوسناـج 
هدش گنت  ناتسود  نارای و  ناردارب و  ندش  هتشک  زا  نم  هنیس  راوگرزب ! ردارب  يا  تفگ : ساّبع  .دشاپ  یم  مه  زا  نم  رکشل  وت  نتفر 
یم و  مرادـن ، ناتـسود  تبیـصم  ندـید  بات  رگید  و  ما ، هدـیدرگ  یلاعت  قح  ياقل  دـنموزرآ  و  ما ، هدـش  لولم  یگدـنز  زا  و  تسا ،

هدیدرگ ترخآ  رفـس  مزاع  هّتبلا  رگا  هک : دومرف  بیرغ  ماما  نآ  .مرآ  رب  نافلاخم  زا  رامد  ناشیوخ  ناردارب و  نوخ  بلط  رد  مهاوخ 
هب ساّبع  دنا ، هدیدرگ  بات  یب  یگنشت  زا  هک  نک  لیصحت  تلاسر  تیب  لها  ناکدوک  تمصع و  قدارـس  نایگدرپ  تهج  یبآ  يا ،

نالد نیگنس  نآ  کیدزن 
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دـینک و مّحرت  ناشیا  رب  دـنراد ، هانگ  هچ  ام  لافطا  نانز و  میراک  هانگ  ام  امـش  نامگ  هب  رگا  نامرـش  یب  يا  تفگ : تفر و  اـیح  یب 
.دیهدب ناشیا  هب  یبآ  تبرش 

شطعلا يادص  مرح  ياه  همیخ  زا  هاگان  تشگرب ، ترـضح  تمدخ  هب  دنک ، یمن  رثا  نارفاک  نآ  رد  دنپ  تحیـصن و  هک  دـید  نوچ 
کیدزن هب  نوچ  .دیدرگ  تارف  ّطش  هّجوتم  تشادرب و  یکـشم  هزین و  دش و  راوس  دوخ  بسا  رب  دـش و  بات  یب  دیـسر ، وا  شوگ  هب 

نآ دندرک ، ناراب  ریت  ار  شفیرش  ندب  دنتفرگ و  نایم  رد  ار  مولظم  بیرغ  نآ  دندوب ، لّکوم  نآ  رب  هک  درمان  رازه  راهچ  دیـسر ، رهن 
، دیناسر بآ  هب  ار  دوخ  دـنکفا و  نیمز  رب  اهنت  نت  اب  ار  ناشیا  زا  رفن  داتـشه  دز و  سایق  یب  هاپـس  نآ  رب  ار  دوخ  تعاجـش  هشیب  ریش 

درک رپ  ار  کشم  تخیر و  ار  بآ  دروآ ، دای  هب  ار  وا  تیب  لها  مولظم و  ماما  نآ  یگنشت  دماشایب ، هک  تفرگ  رب  بآ  زا  یفک  نوچ 
هطاحا وا  رود  رب  دنتفرگ و  وا  رب  هار  رـس  ایح  یب  نارفاک  نآ  دـیدرگ ، مرح  ياه  همیخ  هّجوتم  نانک  گنج  دیـشک و  دوخ  شود  رب  و 

درک ددـم  ار  وا  زین  لیفط  نب  مکح  و  دـمآ ، رد  نیمک  زا  اقرو  نب  دـیزی  هاگان  دومیپ ، یم  هار  درک و  یم  هبراحم  ناشیا  اب  و  دـندرک ،
رب ار  کشم  تماما ، هقیدح  لاهن  تعاجـش و  هشیب  ریـش  نآ  دندرک ، ادـج  ار  وا  تسار  تسد  دـندز و  راوگرزب  دّیـس  نآ  رب  یتبرض 

دز و وا  رب  یتبرـض  لیفط  نب  مکح  هاگان  دومیپ ، یم  هار  درک و  یم  داهج  و  تفرگ ، پچ  تسد  هب  ار  ریـشمش  دیـشک و  پچ  شود 
ناگنـشت بل  نآ  هب  ار  بآ  هک  دیناود  یم  ار  بسا  تفرگ و  نادـند  هب  ار  کشم  ادـخ ، ریـش  دـنزرف  نآ  درک ، ادـج  ار  شپچ  تسد 

ادن سپ  دـیدرگ ، رد  بسا  زا  دـمآ و  وا  هنیک  یب  هنیـس  رب  رگید  ریت  و  تخیر ، نیمز  رب  بآ  دروخ و  کشم  رب  يریت  هاگان  دـناسرب ،
: هک درک 

«. 1  » بایرد ارم  راوگرزب  ردارب  يا 

تـسد زا  رثوک  بآ  درک و  زاورپ  ّتنج  ضایر  هب  تداعـس  لاب  هب  هک  دز  رورـس  نآ  رـس  رب  دومع  قرزا ، نب  لـفون  رگید : تیاور  هب 
ار وا  نوچ  دیناسر ، وا  هب  ار  دوخ  دینش ، ار  رادرک  وکین  ردارب  نآ  يادص  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  دیـشون ، دوخ  راوگرزب  ردپ 
: ینعی يرهظ  رسکنا  نآلا  دومرف : دیراب و  هدید  زا  نینوخ  کشا  تارطق  دیشک و  دردرپ  لد  زا  ترسح  هآ  درک ، هدهاشم  لاح  نآ  هب 

«. 2  » تسکش نم  تشپ  تقو  نیا  رد 
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ّتنج ضایر  رد  هک  درک  تمارک  وا  هب  لاب  ود  تسد ، ود  ضوع  هب  یلاعت  قح  مالّسلا : هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تیاور  هب  و 
«. 1  » دنک یم  زاورپ  تداعس  ياهلاب  نآ  هب 

روهـشم ربکا  یلع  هب  هک  رغـصا  یلع  دـنامن ، ترـضح  نآ  مارگ  دالوا  ریغ  هب  تلاسر  تیب  لها  زا  یـسک  دـش و  دیهـش  ساـّبع  نوچ 
شفیرـش رمع  زا  لاس  هدـجیه  تقو  نآ  رد  تماما  کـلف  دیـشروخ  نآ  و  درک ، نادـیم  گـنهآ  دـمآ و  راوگرزب  ردـپ  دزن  هب  تسا ،

هب و  تشادن ، دوخ  لیدع  لامک  لضف و  لامج و  نسح و  رد  و  تسا ، ّحصا  لّوا  و  دنا ، هتفگ  زین  لاس  جـنپ  تسیب و  و  دوب ، هتـشذگ 
دندش یم  ترضح  نآ  ياقل  قاتـشم  هنیدم  لها  هاگره  و  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  دوب  مدرم  نیرت  هیبش  تروص 

.دندرک یم  رظن  شلامک  اب  لامج  هب  دندمآ و  یم  لاثملا  میدع  هداز  ماما  نآ  دزن  هب 

بآ رایخا ، ماما  ترضح  دش ، رازراک  نادیم  هّجوتم  رابت  یلاع  هدازماما  نآ  نوچ  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح 
ادخ لوسر  دنزرف  هک  ناشیا  رب  شاب  هاوگ  وت  ادنوادخ  تفگ : دـینادرگ و  نامـسآ  بناج  هب  ور  تخیر و  ورف  كرابم  ياه  هدـید  زا 

ام هاگره  و  «، 2  » دور یم  ناشیا  يوسب  ترضح  نآ  هب  تریس  تروص و  راتفگ و  رد  مدرم  نیرت  هیبش  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
ار ناـشیا  و  نک ، عنم  ناـشیا  زا  ار  نیمز  ياـهتکرب  ادـنوادخ  میدرک ، یم  رظن  وا  لاـمج  يوسب  میدـش  یم  وـت  ربـمغیپ  ياـقل  قاتـشم 
ام يور  رب  نیک  ریـشمش  و  دـننک ، يرای  هک  دـندرک  بلط  ار  اـم  ناـشیا  هک  نادرگم  یـضار  ناـشیا  زا  ار  ناـیلاو  و  نادرگ ، هدـنکارپ 

.دندیشک

وت رب  ار  وت  راـک  چـیه  دـنک و  عطق  ار  وت  محر  ادـخ  ایقـشا ؟ نیرتدـب  يا  اـم  زا  یهاوخ  یم  هچ  هک : دز  گـناب  رمع  رب  ترـضح  سپ 
يدرک و عطق  ارم  محر  هچنانچ  دنک  حبذ  باوختخر  نایم  رد  ار  وت  هک  ار  یسک  دنادرگ  ّطلسم  وت  رب  نم  زا  دعب  و  دنادرگن ، كرابم 

توالت تسا  هدش  لزان  تیب  لها  نأش  رد  هک  ار  هیآ  نیا  دـنلب  زاوآ  هب  سپ  يدرکن ، تیاعر  نم  ّقح  رد  ار  تلاسر  ترـضح  تبارق 
«. 4 « » 3  » ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  ٍضَْعب َو  ْنِم  اهُضَْعب  ًهَّیِّرُذ  َنیَِملاْعلا * یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َمیِهاْربِإ َو  َلآ  ًاحُون َو  َمَدآ َو  یفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  دومن 
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لامج رون  هب  ار  دربن  هصرع  دـیدرگ و  علاط  نادـیم  قفا  زا  نابات  دیـشروخ  دـننام  رابت  یلاع  هدازماما  نآ  رادـمان و  هدازهاـش  نآ  سپ 
، دیـسر نادـیم  نایم  هب  نوچ  دـندیدرگ ، لالج  تّزع و  جوا  باتفآ  نآ  لامج  ناریح  فلاـخم  رکـشل  عیمج  و  دـینادرگ ، رّونم  دوخ 
ار ماجنا  تواقـش  نامیئل  نآ  و  دیـشک ، رب  ماین  زا  غیت  اجیه  هشیب  ریـش  نآ  دومنن ، وا  هبراـحم  تأرج  یـسک  دـیبلط  زراـبم  هک  نادـنچ 
هک بناج  ره  هب  و  دنکفا ، یم  كاله  كاخ  رب  ار  یهورگ  درک  یم  هلمح  هک  فرط  ره  هب  و  دینادرگ ، دوخ  راب  شتآ  ریشمش  همعط 

ریـشمش همعط  ار  سک  جنپ  لهچ و  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تیاور  هب  هکنآ  ات  درک ، یم  دنلب  هتـشپ  هتـشک  زا  دش  یم  هّجوتم 
«. 1  » داتسرف رقس  باذع  يوسب  ار  رتخا  دب  نانید  یب  نآ  زا  رفن  تسیب  دص و  رگید  هربتعم  تیاور  هب  دینادرگ ، دوخ  راب  شتآ 

نانمشد زا  رامد  مبایب  یبآ  تبرـش  رگا  و  ما ، هدمآ  ناج  هب  یگنـشت  زا  نابرهم  ردپ  يا  تفگ : دمآ و  دوخ  راوگرزب  ردپ  دزن  هب  سپ 
دّمحم رب  دنمتداعـس ، دـنمجرا  دـنزرف  يا  تفگ : دـیراب و  هدـید  زا  کشا  بالیـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  مروآ ، یم  رب 

ناـبز سپ  دـیناسر ، دـنناوتن  یبآ  تبرـش  دـننیبب و  هنـشت  لاـح  نیا  هب  ار  وـت  هک  تـسا  راوـشد  وـت  ردـپ  یـضترم و  ّیلع  یفطـصم و 
دوخ ناهد  رد  هک  داد  دـنبلد  دـنزرف  نآ  هب  ار  دوخ  يرتشگنا  و  دـیکم ، تشاذـگ و  دوخ  ناشن  زجعم  ناـهد  رد  ار  دوخ  هشوگرگج 
رثوک ضوح  زا  دوخ  راوگرزب  ّدـج  تسد  زا  يدوز  نیا  رد  هک  نید  نانمـشد  گـنج  هب  ورب  هدـید  رون  يا  هک : دوـمرف  و  تشاذـگ ،

.دش یهاوخ  باریس 

لفسا كرد  هب  ناشیا  زا  ار  رگید  رفن  تصش  دز و  ادعا  رکشل  بلق  رب  ار  دوخ  ادخ  ریش  طبس  ادهش و  دّیـس  هشوگرگج  نآ  زاب  سپ 
و دیبسچ ، بسا  ندرگ  رد  داتفا و  رد  نیز  يور  رب  هک  دز  رورس  نآ  رس  رب  یتبرض  يدبع  هّرم  نب  ذقنم  راک  رخآ  رد  و  داتسرف ، نارین 

سپ دندرک ، هراپ  هراپ  ریـشمش  برـض  هب  ار  ادـخ  لوسر  هشوگرگج  نآ  افجرپ  نامحر  یب  درب ، نافلاخم  رکـشل  نایم  هب  ار  وا  بسا 
هـساک و  دش ، مهاوخن  هنـشت  زگره  هک  دـینادرگ  باریـس  يا  هساک  زا  ارم  رادـقم  یلاع  ّدـج  کنیا  راوگرزب  ردـپ  يا  هک : درک  دایرف 

«. 2  » دشک یم  وت  راظتنا  هتفرگ و  فک  رد  وت  يارب  رگید 
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، مالـس داب  وت  رب  نابرهم  ردـپ  يا  هک : دز  دایرف  هاـگان  دـش ، يراـج  نوخ  بالیـس  دـمآ و  شکراـبم  قلح  رب  يریت  رگید : یتیاور  هب 
ضایر هب  شحوتفلا  ریثک  حور  غرم  دز و  يا  هرعن  سپ  دـشک ، یم  وت  راظتنا  دـناسر و  یم  مالـس  ار  وت  ادـخ  لوسر  نم  ّدـج  کـنیا 

«. 1  » درک زاورپ  نانج 

یهآ دـیراب و  هدـید  زا  تاربع  تارطق  درک ، هدـهاشم  لاح  نآ  اب  ار  وا  دـمآ و  افج  متـس و  غیت  دیهـش  نآ  رـس  رب  ادهـش  دّیـس  نوچ 
رب دندرک  تأرج  یسب  وت  نتشک  هب  و  دنتشک ، قحان  هب  ار  وت  هک  ار  یهورگ  دشکب  ادخ  تفگ : دیشک  رب  زودنا  مغ  هنیـس  زا  زوسناج 

.ایند یگدنز  ایند و  رس  رب  كاخ  وت  زا  دعب  و  لوسر ، ترضح  تمرح  کته  رب  ادخ و  لوسر  ادخ و 

دیود و نوریب  ترـضح  نآ  مرتحم  مرح  همیخ  زا  هنابات  یب  نابات  باتفآ  دننام  ینز  مدـید  دـش ، دیهـش  ربکا  ّیلع  نوچ  تفگ : يوار 
سپ راوگرزب ، ردارب  بلق  بیبح  يا  و  راکفا ، لد  هویم  يا  و  رایخا ، هدـید  رون  يا  تفگ : یم  دیـشک و  رب  هاروبث  او  ـالیو و  او  داـیرف 
هیلع نیسح  ماما  ترضح  رهاوخ  بنیز  دنتفگ : تسیک ؟ نوتاخ  نیا  هک : مدیسرپ  دیـشک ، رب  رد  ار  راوگرزب  هدازماما  نآ  رّهطم  دسج 
ریاس نایم  رد  تشادرب و  ار  دوخ  دنبلد  دنزرف  و  دینادرگرب ، همیخ  يوسب  تفرگ و  ار  وا  تسد  دمآ و  ترـضح  هاگان  تسا ، مالّـسلا 

«. 2  » تشاذگ نادیهش 

افج لها  غیت  هب  ارحص  نآ  رد  بلاط  وبا  نادنزرف  زا  هک  یـسک  لّوا  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  و 
«. 3  » دوب ربکا  ّیلع  دش  هتشک 

رد هراوشوگ  ود  نابات و  دیـشروخ  دـننام  دـمآ  نوریب  تلالج  تمـصع و  قدارـس  زا  یکدوک  هک  مدـید  لاـح  نیا  رد  تفگ : يوار 
، دـیزرل یم  میب  بارطـضا و  زا  وا  ياـه  هراوـشوگ  و  تسیرگن ، یم  پچ  تسار و  بناـج  هب  تریح  تشحو و  زا  و  دوـب ، وا  شوـگ 

ونابرهش و  درک ، دیهش  ار  وا  دز و  موصعم  لفط  نآ  رب  یتبرض  دش و  ادج  رمع  رکـشل  زا  لد  نیگنـس  هدازمارح  تیبث  نب  یناه  هاگان 
«. 4  » تشادن ندرک  تکرح  نتفگ و  نخس  يارای  دوب و  هداتسیا  شوهدم 

ارحص نآ  رد  ونابرهش  هک  دوش  یم  رهاظ  هربتعم  تایاور  زا  و  دوب ، یفقث  هّرم  یبا  رتخد  یلیل  ربکا  ّیلع  ردام  هک  تسا  نآ  روهـشم  و 
عضوم رد  هچنانچ  دوبن  تایح  رد  تقو  نآ  رد  و 
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.تسا هدش  نایب  رگید 

هیلع نیدباعلا  نیز  ماما  و  دنامن ، مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  مولظم و  ماما  نآ  زا  ریغ  هب  تلاسر  تیب  لها  زا  یـسک  رگید  نوچ 
تشادرب و ریـشمش  دـید ، اهنت  ار  دوخ  بیرغ  ردـپ  نوچ  لاـح  نآ  اـب  و  تشادـن ، نتـشادرب  ریـشمش  رب  تردـق  دوب و  راـمیب  مالّـسلا 

هیلع نیدـباعلا  نیز  ماـما  يور ؟ یم  اـجک  هب  هدـید  رون  يا  هک : دروآ  رب  داـیرف  موثلک  ّما  دوش ، ناور  هکرعم  بناـج  هب  هک  تساوـخ 
: تفگ مالّسلا 

دنزرف هدارا  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نوچ  .منک  دوخ  رادـمان  راوگرزب  ردـپ  يادـف  ار  دوـخ  ناـج  هک  راذـگب  راوـگرزب  هّمع  يا 
ترضح هّیّرذ  و  دیـسر ، دهاوخ  مه  هب  وا  زا  نم  لسن  هک  دور  نادیم  هب  هک  راذگم  ار  وا  موثلک  ّما  يا  تفگ : تفای  ربخ  دوخ  یمارگ 

«. 1  » دوب دهاوخ  وا  نم  نیشناج  هفیلخ و  و  دنام ، یم  یقاب  وا  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر 

ایآ دـیامن ؟ تواقـش  لها  ررـض  عفد  ادـخ  لوسر  مرح  زا  هک  تسه  یـسک  ایآ  دز : دایرف  ادـخ ، تّجح  ماـمتا  يارب  ادهـش  ماـما  سپ 
نوچ دشاب ؟ هتـشاد  باوث  دیما  ادخ  زا  ام  یـسردایرف  رد  هک  تسه  یـسردایرف  ایآ  دسرتب ؟ ادخ  زا  ام  ّقح  رد  هک  تسه  یتسرپادـخ 

تمـصع و ياه  هدرپ  ارـس  زا  يراز  هیرگ و  نویـش و  يادص  دندینـش ، ار  بیرغ  ماما  نآ  هثاغتـسا  يادـص  ترـضح  نآ  مرتحم  مرح 
ار وا  هک  دیهدب  ار  هَّللا  دبع  نم  كدوک  دنزرف  هک : تفگ  دمآ و  مرح  همیخ  رد  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپ  .دـش  دـنلب  تراهط 
: تفگ دیـسوب و  ار  وا  دـنداد ، مولظم  ماما  نآ  تسد  هب  ار  موصعم  لفط  نآ  نوچ  دـنمان ، یم  رغـصا  یلع  ار  وا  یـضعب  و  منک ، عادو 
رب درک ، اهر  نامک  زا  يریت  لهاک  نب  هلمرح  هاگان  دشاب ، ناشیا  مصخ  یفطـصم  دّمحم  وت  ّدـج  هک  یماگنه  رد  نارفاک  نیا  رب  ياو 

سپ دومن ، زاورپ  یهتنملا  هردس  خاش  هب  شحور  غرم  و  دـش ، دیهـش  دوخ  راوگرزب  ردـپ  نماد  رد  دـمآ و  موصعم  هدازماما  نآ  قلح 
هار رد  نوچ  دومرف : یم  دـنکفا و  یم  نامـسآ  يوسب  دـش و  یم  رپ  هک  تشاد  یم  نوخ  نآ  ریز  رد  ار  دوخ  كراـبم  فک  ترـضح 

«. 2  » دماین نیمز  رب  يا  هرطق  نوخ  نآ  زا  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  تسا ، لهس  اهرازآ  همه  نیا  تسادخ ،

حلاص هقان  دنزرف  زا  رتمک  وت  دزن  نم  دنبلد  دنزرف  نیا  ادنوادخ  تفگ : ترضح  سپ 
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ام ترخآ  باوث  فعاـضت  بجوـم  ار  اـهرازآ  نیا  یتسنادـن ، اـم  يراـی  رد  تحلـصم  تقو  نیا  رد  رگا  ادـنوادخ  «، 1  » دوب دـهاوخن 
«. 3  » درک نفد  عضوم  نامه  رد  یتیاور  هب  «، 2  » تشاذگ ادهش  نایم  رد  ار  موصعم  لفط  نآ  سپ  نادرگ ،

و دیـشخب ، یّلـست  یلاعت  قح  ياهباوث  هب  ار  کی  ره  و  دیـشک ، رب  رد  ار  نارهاوخ  نارتخد و  دیبلط و  ار  تمـصع  قدارـس  نایگدرپ  و 
سپ دیـسر ، یم  نامـسآ  هب  نیمز  زا  قارفلا  قارفلا  هلان  عادولا و  عادولا  يادـص  و  دـیدرگ ، دـنلب  مرح  ياه  همیخ  زا  نویـش  يادـص 

نآ يراذگ ، یم  هک  هب  ار  ام  و  يا ، هداد  رد  گرم  هب  نت  راوگرزب  ردپ  يا  تفگ : دیـشک و  رـس  زا  هعنقم  ترـضح  نآ  رتخد  هنیکس 
سک همه  روای  رتخد  يا  دهد ، یم  رارق  دوخ  رب  ار  گرم  نیقی  درادن  يروای  هک  ره  نم  هدید  رون  يا  دومرف : تسیرگ و  مولظم  ماما 
يایند يدوزب  هک  دیزرو  یئابیکـش  و  ادخ ، ياضق  رب  دینک  ربص  دش ، دهاوخن  ادج  امـش  زا  یبقع  ایند و  رد  ادخ  تمحر  تسادـخ و 

.درادن لاوز  ترخآ  يدبا  میعن  و  ددرگ ، یم  یضقنم  یناف 

دوخ نیشناج  هفیلخ و  ار  وا  و  درپس ، وا  هب  ار  تفالخ  تماما و  رارسا  دومن و  بلط  ار  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  سپ 
ار ایصوا  ایبنا و  عیادو  ریاس  اهباتک و  قارع  هّجوت  زا  شیپ  تشاد ، ربخ  دوخ  تداهش  زا  ترضح  نوچ  .دومن  اهتّیصو  ار  وا  دینادرگ و 
رب البرک  زا  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  نوچ  هک  درپس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  هجوز  هملـس  ّما  هب 

.دیامن میلست  وا  هب  ددرگ ،

هچنانچ دناسرب ، ترضح  نآ  هب  هک  درپس  دوخ  رتخد  همطاف  هب  ار  همانتّیصو  دوب ، رامیب  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  نوچ 
، دیـسر مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ماگنه  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 

مالّسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  هک  اریز  داد ، وا  هب  يا  هرهاظ  ّتیصو  يا و  هدیچیپ  همان  دیبلط و  ار  همطاف  دوخ  گرزب  رتخد 
ار همانتّیصو  همطاف  ترضح ، نآ  تّحص  زا  دعب  سپ  دبای ، تّحص  ضرم  نآ  زا  هک  دندرب  یمن  نامگ  مدرم  و  تشاد ، لاهـسا  ضرم 

.تسام دزن  همانتّیصو  نونکا  و  درک ، میلست  وا  هب 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 702 

http://www.ghaemiyeh.com


685 ص :

نایملاع دنوادخ  ياقل  قوش  يوزرآ  نامیا و  نیقی و  مدق  هب  و  تسب ، نایم  رب  تداهـش  رمک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  سپ 
دنزرف نآ  ربارب  رد  هک  ره  و  دـیبلط ، یم  زرابم  دومن و  یم  ادا  زجر  هب  ار  دوخ  بقاـنم  رخاـفم و  دروآ ، ناـقفانم  نارفاـک و  نآ  هب  ور 

نآ ربارب  رد  هزراـبم  هب  هک  درک  یمن  تأرج  یـسک  رگید  نوـچ  تخادـنا ، یم  كـاله  كاـخ  رب  ار  وا  دـمآ ، یم  بلاـغلا  هَّللا  دـسا 
ریصملا سئب  يوسب  ریثک  عمج  هلمح  ره  رد  و  درک ، یم  هلمح  اغد  رفک و  لها  نآ  هرسیم  هنمیم و  رب  ادخ  ریش  نآ  دیآ ، رد  ترـضح 

رب هک  هلمح  ره  زا  و  دـنتخیرگ ، یم  وا  شیپ  زا  خـلم  سگم و  دـننام  هوبنا  هورگ  نآ  درک  یم  هلمح  هک  بناـج  ره  هب  و  داتـسرف ، یم 
دنچ ره  و  دوب ، هدش  بلاغ  ترـضح  نآ  رب  یگنـشت  و  هَّللاب ، ّالا  هّوق  لوح و ال  ال  تفگ : یم  دومن و  یم  فّقوت  يا  هظحل  تشگ  یم 

.دندرک یم  هقیاضم  دیبلط ، یم  نارفاک  نآ  زا  یبآ  مد 

یمن تمواقم  وا  اـب  تزراـبم  رد  امـش  تسا ، برع  هدنـشک  دـنزرف  نیا  و  تسا ، نیطب  عزنا  دـنزرف  نیا  تفگ : نیعل  سحن  رمع  سپ 
دنتفرگ نایم  رد  ار  نامز  ماما  نآ  رادنامک  درمان  رازه  راهچ  سپ  دینک ، ناراب  ریت  دیریگ و  نایم  رد  ار  وا  بناج  همه  زا  درک ، دیناوت 

برع ّتیمح  دیرادن ، نید  رگا  نارفاک  يا  هک : درک  ادن  ار  ناشیا  ترضح  دندرک ، دودسم  مرح  ياه  همیخ  زا  ار  ترضح  نآ  هار  و 
دـنورب و مرح  کیدزن  هک  درک  عنم  ار  مدرم  نیعل  رمـش  .دـیوش  یم  مرح  ياه  همیخ  هّجوتم  دـیراد  راک  نم  اب  امـش  تسا ، هدـش  هچ 

.تسین گنن  وا  غیت  زا  ندش  هتشک  و  تسا ، يوفک  وکین  وا  هک  دیزاسب  دوز  ار  وا  راک  تفگ :

نارفاک نآ  ناگدایپ  ناراوس و  دیـسر ، بآ  کیدزن  هب  نوچ  دش ، ناور  تارف  رهن  بناج  هب  دـش ، بلاغ  بانج  نآ  رب  یگنـشت  نوچ 
ادخ ریش  نآ  دندوب ، رفن  رازه  راهچ  زا  هدایز  ناشیا  و  دنتفرگ ، رثوک  ضوح  یقاس  هدید  رون  رـشبلا و  ریخ  هشوگرگج  نآ  رب  هار  رس 

باطخ بسا  اب  و  دنار ، بآ  نایم  رد  ار  بسا  تفاکش و  ار  رکشل  فص  داتـسرف ، میحج  يارـس  هب  ار  ناشیا  زا  يرایـسب  هنـشت  بل  اب 
بآ بل  هنـشت  ماـما  نآ  لّوا  هک  دیـشک  یم  راـظتنا  تشادرب و  بآ  زا  ناـهد  بسا  مروـخ ، بآ  نـم  اـت  روـخب  بآ  لّوا  وـت  دوـمرف :

.دماشایب

رد مرح  ياه  همیخ  رد  فلاخم  رکـشل  یماشآ و  یم  بآ  وت  هک : دز  داـیرف  ینوعلم  دـماشایب ، هک  تفرگ  رب  بآ  زا  یفک  ماـما  نوچ 
هناور اه  همیخ  هب  ور  تخیر و  ار  بآ  ترضح  دنا ؟ هدمآ 
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راطفا رـشبلا  ریخ  تسد  هب  رثوک  بآ  زا  ار  زور  نآ  هزور  هک  تسا  هدـش  رّدـقم  هک  تسناد  تشادـن ، یلـصا  ربخ  نآ  هک  دـید  دـش ،
.دیامن

و دومرف ، رما  یئابیکش  ربص و  هب  ار  ناشیا  و  دومن ، عادو  ار  تراهط  تمـصع و  قدارـس  نایگدرپ  تلاسر و  تیب  لها  رگید  راب  سپ 
هک دینادب  و  دیدرگ ، الب  تبیـصم و  رکـشل  هدامآ  دیریگ و  رـس  رب  اهرداچ  دومرف : داد و  نیکـست  یهلا  یهانتم  ریغ  تابوثم  هدعو  هب 

ار امش  نانمشد  و  دنادرگ ، یم  ریخ  هب  ار  امش  تبقاع  و  دهد ، یم  تاجن  ادعا  ّرش  زا  ار  امـش  و  تسامـش ، یماح  ظفاح و  یلاعت  قح 
تـسد هک  راهنیز  دزاون ، یم  اهتمارک  اهتمعن و  عاونا  هب  یبقع  ایند و  رد  اهالب  نیا  ضوع  هب  ار  امـش  و  دزاس ، یم  التبم  اهالب  عاونا  هب 

.ددرگ امش  باوث  صقن  بجوم  هک  دیرایم  نابز  رب  یشوخان  مالک  و  دیرادم ، رب  یئابیکش  زا 

ندب هنشت و  بل  اب  و  تخادنا ، یم  دز و  یم  تخات  فلاخم  رکشل  فص  رب  دروآ و  اجیه  نادیم  هب  يور  رگید  راب  ادخ  ریش  نآ  سپ 
رارشا نوخ  رادبآ ، ریشمش  برض  هب  تخیر و  یم  نیمز  رب  ار  نارفاک  ياهرس  نازخ  گرب  دننام  و  تخاس ، یم  هتشپ  هتشک  زا  هتسخ 

.تخیمآ یم  هکرعم  كاخ  اب  ار  راّجف  و 

هب «، 1  » تخادنا كاله  كاخ  رب  ایقشا  نآ  زا  رفن  هاجنپ  دصهن و  رازه و  دوخ  يامنزجعم  تسد  هب  زور  نآ  رد  هک  دنا  هدرک  تیاور 
.داتسرف رقس  باذع  يوسب  ار  رفن  دصتشه  رازه و  يدوعسم : تیاور 

هدـیزگرب نآ  يوسب  نیک  ریت  رفاک  رازه  راهچ  هعفد  کی  دـننک ، ناراب  ریت  ار  ادهـش  هاـش  نآ  هک  درک  مکح  ار  نازادـناریت  رمع  سپ 
یم دوخ  كرابم  هنیـس  ولگ و  ور و  رب  ار  افج  روج و  لها  ياهریت  نآ  یلاعت  قح  هار  رد  ادهـش  دّیـس  نآ  و  دـنتخادنا ، نیملاعلا  ّبر 
نم زا  دعب  و  وا ، رّهطم  ترتع  ّقح  رد  ار  دوخ  ربمغیپ  دیدرک  تیاعر  دب  هک : دومرف  یم  دومن و  یم  شـشوک  ادعا  داهج  رد  و  دیرخ ،

تداعـس وا  هار  رد  ار  تداهـش  مور و  یم  دوخ  تسود  دزن  هب  هک  دنگوس  ادخ  هب  درک ، دیهاوخن  اورپ  یئادـخ  هدـنب  چـیه  نتـشک  زا 
.دیشک دهاوخ  امش  زا  ارم  ماقتنا  ناهج  ود  ره  رد  یلاعت  قح  هک  امش  رب  ياو  مناد ، یم  دوخ 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
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: دومرف ترضح  دیشک ؟ دهاوخ  ام  زا  ماقتنا  وحن  هچ  هب  تفگ : کلاه  کلام  نب  نیصح 

دوخ ياهدیما  هب  دیوشن و  عفتنم  ایند  زا  و  دیزیرب ، ار  دوخ  ياهنوخ  دیشک و  رگیدکی  يور  رب  اهریشمش  دوخ  هک  درک  دهاوخ  نانچ 
.دوب دهاوخ  نارفاک  ياهباذع  نیرتدب  امش  باذع  و  تساّیهم ، امش  يارب  زا  يدبا  باذع  دیور ، ترخآ  يارس  هب  نوچ  دیسرن ،

رد نایامن  تحارج  ود  داتفه و  یتیاور : هب  دـنامن ، وا  رد  تکرح  بات  هک  دـندز  ادهـش  ماما  نآ  فیرـش  ندـب  رب  تحارج  نادـنچ  و 
یس ریت ، تحارج  ریغ  هب  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  رگید  تیاور  هب  دنتفای ، نادیهش  هاش  میرک  ندب 

زا هدایز  هک : تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  تیاور  هب  دنتفای ، ریشمش  رثا  راهچ  یس و  هزین و  مخز  هس  و 
رب هک  ریـشمش  هزین و  ریت و  زا  هک  اهتحارج  عومجم  رگید  تیاور  هب  دنتفای ، مّرکم  ماما  نآ  مرتحم  دسج  رد  تحارج  تسیب  دصیس و 

«. 1  » دوب تحارج  دصهن  رازه و  دوب  هدیسر  ریبک  ماما  نآ  فیرش  دسج 

شیپ رد  اهمخز  نآ  عیمج  و  دوب ، هدروآ  رب  لابورپ  تداعس  جوا  زاورپ  يارب  ایوگ  هک  دوب  هتسشن  ترـضح  نآ  هرز  رد  ریت  نادنچ  و 
.تفاتش تداهش  هجرد  هب  ات  تفاتنرب  نانید  یب  نآ  زا  يور  و  دینادرگن ، ناشیا  هب  تشپ  هک  اریز  دوب ، هتسشن  ترضح  نآ  يور 

رب تخادـنا و  يریت  قونحلا  وبأ  هاگان  دومن ، فّقوت  يا  هظحل  دـش ، هدـنام  تماـما  دنـسم  نیـشنردص  نآ  تحارج  يرایـسب  زا  نوچ 
هک یناد  یم  ینیب و  یم  ادنوادخ  تفگ : تخیر و  شکرابم  يور  رب  نوخ  دیـشک ، ار  ریت  نوچ  دمآ ، مولظم  ماما  نآ  ینارون  یناشیپ 
زا نوخ  هک  تشادرب  ار  هماج  سپ  ناسرب ، دوخ  يازج  هب  ار  ناشیا  یبقع  اـیند و  رد  وت  مشک ، یم  هچ  نانمـشد  زا  وت  ياـضر  هار  رد 

دوب ینّابر  مولع  قودنـص  هک  شا  هنیک  یب  هنیـس  رب  دـمآ و  تشاد  هبعـش  هس  هک  يدولآرهز  ریت  هاگان  دـنک ، كاـپ  دوخ  نیبم  نیبج 
درک و دـنلب  نامـسآ  هب  ور  سپ  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هّلم  یلع  هَّللاـب و  هَّللا و  مسب  تفگ : لاـح  نآ  رد  تسـشن ،
ار ریت  نوچ  تسین ، وا  ریغ  هب  يربمغیپ  دـنزرف  نیمز  يور  رب  زورما  هک  دنـشک  یم  ار  یـسک  ناشیا  هک  یناد  یم  وت  ادـنوادخ  تفگ :

نامسآ بناج  هب  تفرگ و  یم  دوخ  فک  هب  ار  نوخ  دش ، ناور  نادوان  دننام  نوخ  دیشک 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
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نآ زا  یفک  سپ  دـش ، هدایز  نامـسآ  رد  قفـش  هرمح  زور  نآ  زا  و  تشگ ، یمن  رب  فیرـش  نوخ  نآ  زا  هرطق  کـی  تخادـنا و  یم 
.درک مهاوخ  تاقالم  ار  دوخ  راوگرزب  ّدج  هدرک  باضخ  دوخ  نوخ  اب  دومرف : دیلام و  دوخ  كرابم  يور  رس و  رب  تفرگ  نوخ 

زا یضعب  دیایب ، ترضح  نآ  کیدزن  هب  هک  درک  یمن  تأرج  یسک  و  دش ، هدایپ  یتف  هصرع ال  راوسهش  هدید  رون  ادهش و  دّیس  سپ 
، دش نوخ  زا  رپ  شا  همامع  هک  دز  شکرابم  رس  رب  یتبرـض  دمآ و  رـشب  نب  کلام  هکنآ  ات  دندرک ، یم  هرانک  مرـش  زا  یـضعب  میب و 

: هک دومرف  ترضح 

درم و لاوحا  نیرتدـب  هب  ترـضح  نآ  نیرفن  هب  نوعلم  نآ  سپ  يوش ، روشحم  ناملاظ  اب  یماـشاین و  يروخن و  تسد  نیا  هب  زگره 
دوب لآم  نارسخ  لاح  نیا  رب  و  تخیر ، یم  اهنآ  زا  نوخ  ناتسمز  رد  دش و  یم  بوچ  دننام  ناتـسبات  رد  و  دش ، کشخ  وا  ياهتـسد 

«. 1  » دش لصاو  مّنهج  هب  ات 

لاح نآ  هب  ار  دوخ  راوگرزب  ّمع  نوچ  دوب ، یکدوک  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  رسپ  هَّللا  دبع  سوواط : نبا  دّیس  دیفم و  خیـش  تیاور  هب 
ار وا  هک  تساوخ  دنچ  ره  نوتاخ  بنیز  دیـسر ، دوخ  رادـمان  ّمع  کیدزن  هب  ات  دـیود  دـمآ و  نوریب  مرتحم  همیخ  زا  درک ، هدـهاشم 
نآ درک ، ترـضح  نآ  هلاوـح  يریـشمش  بعک - نب  رحبا  رگید : تیاور  هب  لـهاک - نب  هلمرح  تقو  نآ  رد  درکن ، لوـبق  دـنادرگرب 
نآ رب  ریـشمش  هک  تشاد  شیپ  ار  دوخ  تسد  لفط  نآ  و  یـشکب ؟ ارم  ّمع  یهاوخ  یم  انز  دـلو  يا  وت  رب  ياو  تفگ : موصعم  لـفط 
رب ار  وا  ترـضح  دروآ ، رب  هاّمع  ای  دایرف  لفط  نآ  درک ، ادـج  ار  هَّللا  دـبع  تسد  دروآ و  دورف  ار  غیت  یجراخ  نآ  دـیاین ، ریبک  ماـما 

هلمرح سپ  «، 2  » یسر یم  دوخ  راوگرزب  ناردپ  هب  نانج  تاضور  رد  تعاس  نیمه  رد  هک  نک  ربص  ردارب  رسپ  يا  دومرف : دیـشک و 
زاورپ سدـق  هنایـشآ  هب  شـسّدقم  حور  غرم  و  درک ، دیهـش  مولظم  ماما  نآ  نماد  رد  ار  وا  دز و  موصعم  لفط  نآ  رب  يریت  هدازمارح 

«. 3  » درک

دـیود و نوریب  همیخ  زا  نوتاخ  بنیز  لاح  نآ  رد  داتفا ، رد  يور  رب  هک  دز  ترـضح  نآ  يولهپ  رب  هزین  ینزم  بهو  نب  حـلاص  سپ 
تقو نیا  رد  شاک  تفگ : یم  دروآ و  رب  هاخا  او  دایرف 
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هداتسیا وت  دنشک و  یم  ار  نیسح  ماما  دعس  رسپ  يا  هک : تفگ  رمع  هب  سپ  دش ، یم  هراپ  هراپ  اههوک  دیبسچ و  یم  نیمز  رب  نامسآ 
ور رـس و  رب  ار  دوخ  نوخ  مولظم  ماما  نآ  و  دینادرگ ، ور  دش و  ناور  لد  نیگنـس  نآ  ياه  هدید  زا  بآ  تقو  نآ  رد  ینک ، یم  رظن 

.هدیطلغ دوخ  نوخ  هب  هدیشک و  متس  میامن  یم  تاقالم  ار  يادخ  نینچ  تفگ : یم  دیلام و  یم 

و دـندروآ ، موجه  نید  یب  نارفاک  نآ  سپ  دـینک ؟ یمن  مامت  ار  وا  راـک  ارچ  و  دیـشک ، یم  راـظتنا  هچ  تفگ : اـنّزلا  دـلو  رمـش  سپ 
رب یتبرـض  کیرـش  نب  هعرز  و  دز ، شفیرـش  قلح  رب  رگید  ریت  يونغ  بّویا  وبا  و  دز ، شنایب  زجعم  ناـهد  رب  يریت  ریمن  نب  نیـصح 

و تخادـنا ، رد  ور  رب  ار  ماما  نآ  دز و  هزین  سنا  نب  نانـس  و  دز ، شکرابم  شود  رب  رگید  یتبرـض  دز و  برع  دّیـس  نآ  پچ  تسد 
شیپ دوخ  نوعلم  نانـس  سپ  درکن ، تأرج  دیزرل و  شتـسد  دمآ ، کیدزن  هب  نوچ  یلوخ  .نک  ادج  ار  شرـس  هک : تفگ  ار  یلوخ 

وت ردپ  ردام و  و  یئادخ ، لوسر  دنزرف  وت  هک  مناد  یم  منک و  یم  ادج  ار  وت  رس  هک : تفگ  یم  درک و  ادج  ار  شکرابم  رـس  دمآ و 
«. 1  » دنقلخ نیرتهب 

تسا نآ  رهشا  و  « 2  » دوب نیعل  سنا  نب  نانس  ترـضح  نآ  لتاق  هک  هدش  تیاور  نینچ  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا 
وت نم  هدنشک  هک  متـسناد  یم  دومرف : ترـضح  دنک ، ادج  ار  رورـس  نآ  رـس  هک  تساوخ  دمآ و  ریز  هب  بسا  زا  هدازمارح  رمـش  هک 

گـس ناگـس  نایم  رد  و  دندیرد ، یم  ارم  دندرک و  یم  هلمح  نم  رب  ناگـس  هک  مدید  باوخ  رد  و  یـسیپ ، وت  هک  اریز  دوب ، یهاوخ 
ارم تفگ : دش و  مشخ  رد  هدازمارح  نآ  .دوب  هداد  ربخ  نینچ  زین  ادخ  لوسر  مّدج  و  درک ، یم  هلمح  نم  رب  رتشیب  هک  دوب  یسیپ  قلبا 

، دیئاخ یم  شطع  تیاهن  زا  ار  شفیرش  نابز  دوب و  هدیسر  تیاهن  هب  ترـضح  نآ  یگنـشت  تقو  نآ  رد  و  ینک ، یم  هیبشت  گس  هب 
، دـهد بآ  ار  وت  ات  نک  ربص  تسا ، رثوک  ضوح  یقاـس  مردـپ  هک  ینک  یم  يوعد  وت  بارت  وبا  دـنزرف  يا  هک : تفگ  هدازمارح  نآ 

ارهز همطاف  وت  ردام  مسانش ، یم  کین  ار  وت  تفگ : هدازمارح  نآ  متسیک ، نم  هک  یناد  یم  یشک و  یم  ارم  ایآ  هک : دومرف  ترـضح 
دّمحم وت  ّدج  یضترم و  ّیلع  وت  ردپ  و 
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و درک ، ادج  شرّهطم  ندب  زا  ار  ترضح  نآ  كرابم  رس  تبرض ، هدزاود  هب  سپ  .منک  یمن  اورپ  مشک و  یم  ار  وت  تسا و  یفطصم 
رمـش نانـس و  هچ  رگا  دـندوب ، کیرـش  نوعلم  هس  ره  هک  تسا  نآ  رهظا  و  درک ، ادـج  ار  ترـضح  نآ  رـس  یلوخ  رگید : تیاور  هب 

ار رفن  لهچ  درک و  هلمح  نارفاک  رب  دـید ، هتـشک  ار  نانمؤم  ماـما  ار و  دوخ  يـالوم  نوچ  ترـضح  نآ  بسا  سپ  .دـندوب  رت  لـیخد 
یم دایرف  دـش و  ناور  اه  همیخ  بناج  هب  نانک  دایرف  ناـنز و  هرعن  و  درک ، نیگنر  ترـضح  نآ  نوخ  هب  ار  دوخ  رـس  درک و  كـاله 

«. 1  » دندرک دیهش  ار  دوخ  ربمغیپ  دنزرف  هک  یهورگ  رب  ياو  هک : درک 

دوخ یناشیپ  ترضح  نآ  بسا  دندرک ، دیهش  ار  مولظم  ماما  نآ  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  زا  و 
بسا يادص  تلالج  تمصع و  مایخ  تارّدخم  نوچ  دیود ، مرح  ياه  همیخ  يوسب  نانک  دایرف  تشاذگ و  ترضح  نآ  نوخ  رب  ار 

او دایرف : دـندیدن ، ار  تفـالخ  نادـیم  راوسهـش  نآ  دـندید و  ار  بسا  نوچ  دـندیود ، نوریب  همیخ  زا  هنهرب  ياـپ  رـس و  دندینـش ، ار 
.دندیشک رب  هاماما  او  هانیسح و 

ادر و هماـمع و  یب  وت  نیـسح  کـنیا  هادّـمحم  او  تفگ : یم  درک و  یم  هبدـن  دز و  یم  رـس  رب  تسد  باـنج  نآ  رهاوخ  موثلک  ّما  و 
دنزرف نیـسح  نیا  هادّـمحم  او  تفگ : یم  باـنج  نآ  رهاوخ  نوتاـخ  بنیز  و  «. 2  » هداتفا البرک  يارحـص  رد  افج  لـها  غیت  هب  هتـشک 

هب دـننک ، یم  ریـسا  ار  وت  نارتخد  و  تسا ، هدـش  ادـج  رگیدـکی  زا  شیاضعا  و  تسا ، هدـیطلغ  نوخ  كاخ و  رد  هک  تسوت  یمارگ 
تسوت نیسح  نیا  هادّمحم  او  ءادهّشلا ، دّیس  هزمح  هب  یضترم و  ّیلع  هب  یفطصم و  دّمحم  هب  ار و  دوخ  لاح  منک  یم  تیاکـش  ادخ 

يا تسا ، هدرم  یفطـصم  دّـمحم  مّدـج  زورما  هابرک  او  هداتفا ، البرک  يارحـص  رد  ناـیرع  تسا و  هدـش  دیهـش  اـنز  دـالوا  غیت  هب  هک 
«. 3  » دنا هدش  راتفرگ  افج  روج و  لها  تسد  هب  هک  دنیامش  ربمغیپ  ّتیرذ  اهنیا  دّمحم  باحصا 

یهایـس داـب  و  دـیزرلب ، نیمز  دـیزو و  میظع  يداـب  دـندرک ، دیهـش  ار  ترـضح  نآ  نوـچ  هک  تـسا  هدـش  دراو  هربـتعم  تاـیاور  رد 
و دیدرگ ، فسکنم  باتفآ  و  دش ، هریت  اوه  هک  تساخرب 
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نیدباعلا نیز  ماما  ترـضح  فیرـش  دوجو  تکرب  هب  سپ  دیدرگ ، لزان  یلاعت  قح  باذع  دش و  اپرب  تمایق  هک  دندرک  نامگ  مدرم 
«. 1  » دیدرگ نکاس  مالّسلا  هیلع 

هنیدم رد  دندرک ، دیهش  ار  ادهش  دّیس  ترضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  هیولوق  نبا 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  مئاق  ات  دید  دنهاوخن  يداش  رگید  و  دـش ، لزان  تّما  نیا  رب  الب  زورما  هک : دندینـش  یئادـص 
لها سپ  دنکب ، امش  ناگ  هتشک  نوخ  بلط  و  دناسر ، لتق  هب  ار  امش  نانمشد  و  دهد ، افش  هودنا  مغ و  زا  ار  امش  هنیس  و  دوش ، رهاظ 

نآ تداهـش  ربخ  نوچ  میناد ، یمن  ام  تسا و  هدش  عقاو  یمیظع  هثداح  دنتفگ : دـندمآ و  عزف  هب  رایـسب  ادـص  نیا  ندینـش  زا  هنیدـم 
ترضح سپ  .دوب  هدش  دیهش  ترضح  نآ  شزور  هک  دوب  هدش  رهاظ  هنیدم  رد  یبش  رد  ادص  نآ  دندرک ، باسح  دیسر و  ترـضح 

رد دندرک ، عنم  ار  وا  مدرم  دز و  دنچ  يا  هرعن  دـش و  ادـیپ  یـصخش  رکـشل  نایم  رد  دـندرک ، دیهـش  ار  مولظم  ماما  نوچ  هک : دومرف 
دنک یم  رظن  تسا و  هداتسیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هکنآ  لاح  منکن و  هلان  دایرف و  هنوگچ  هک : تفگ  باوج 
نایم رد  زین  نم  دـنوش و  كـاله  نیمز  لـها  عیمج  هک  دـنکب  نیمز  لـها  رب  نیرفن  هک  مسرت  یم  نیمز  نامـسآ و  و  امـش ، لاوحا  رب 

هب دنتفگ : دندش و  هّبنتم  ادص  نیا  زا  ناشیا  زا  یعمج  و  تسا ، هناوید  درم  نیا  هک : دنتفگ  یم  ناتخبدب  نآ  سپ  موش ، كاله  ناشیا 
سپ میتشک ، انّزلا  دـلو  دایز  نبا  يارب  ار  تشهب  لها  ناـناوج  دّیـس  درکن ، اـم  اـب  سک  چـیه  میدرک  دوخ  اـب  اـم  هچنآ  دـنگوس  ادـخ 

.دیشخبن هدیاف  دندرک و  و  دننک ، جورخ  دایز  نبا  رب  هک  دندرک  تعیب  رگیدکی  اب  اجنامه 

هک دز  یم  هرعن  هنیآره  دش  یم  صّخرم  رگا  و  دوب ، لیئربج  دومرف : ترـضح  هدننکدایرف ؟ نآ  دوب  هک  مدرگ  وت  يادف  تفگ : يوار 
میلا باذـع  و  دوش ، هدایز  ناشیا  هاـنگ  هک  ار  ناـشیا  داد  تلهم  یلاـعت  قح  نکیل  و  درک ، یم  زاورپ  مّنهج  هب  نارفاـک  نآ  ياـهحور 

«. 2  » دشاب ترخآ  رد  ناشیا 

رد دمآ  یغالک  دندرک ، دیهـش  ار  ادهـش  دّیـس  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  هربتعم  بتک  زا  یـضعب 
رب دمآ و  هنیدم  يوسب  درک و  زاورپ  دیطلغ و  ترضح  نآ  نوخ 
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شورخ دکچ ، یم  وا  زا  نوخ  هک  دید  داتفا ، غالک  نآ  رب  همطاف  رظن  نوچ  تسشن ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  همطاف  هناخ  راوید 
رتخد نیا  دـنتفگ : دـندش  علّطم  تلاح  نآ  رب  هنیدـم  لها  نوچ  تسا ، هدروآ  نم  يارب  ار  البرک  يادهـش  ربخ  نیا  تفگ : دروآ و  رب 

و «. 1  » دوب هدش  دیهـش  زور  نآ  رد  ترـضح  هک  دیـسر  ربخ  زور  دنچ  زا  دعب  و  دنک ، هزات  ار  بلّطملا  دبع  دالوا  يوداج  دهاوخ  یم 
.رگید رابخا  اب  تفلاخم  تهج  هب  تسین  یتبارغ  زا  یلاخ  ثیدح  نیا 

هماج رثکا  دندرک ، ادج  ار  ءادهّشلا  دّیس  كرابم  رس  ایقـشا  نآ  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  سوواط و  نبا  دّیـس  دیفم و  خیش 
التبم ایند  رد  میظع  يالب  هب  ناشیا  زا  کی  ره  و  دـندرک ، تراغ  زخ  همامع  زخ و  هّبج  دـننام  تشاد  یتمیق  هک  ار  ترـضح  نآ  ياـه 

.دندش

رمع رکـشل  رد  لئاو  نب  رکب  زا  ینز  دـندروآ ، رب  تراغ  هب  تسد  دـندروآ و  ادهـش  دّیـس  ياه  همیخ  هب  ور  ایح  یب  نارفاـک  نآ  سپ 
دنزرف افجرپ ! نامرش  یب  يا  تفگ : دمآ و  نارفاک  نآ  هب  ور  تشادرب و  ریشمش  درک ، هدهاشم  ار  هعینش  تلاح  نآ  نوچ  دوب ، سحن 

، دندرک تراغ  دوب  اه  همیخ  رد  هچنآ  نانید  یب  نآ  و  دینادرگ ، رب  ار  وا  دمآ و  شنیعل  رهوش  سپ  دـینک ، یم  تراغ  ار  ادـخ  لوسر 
وا ياه  هراوشوگ  هدـیرد  ار  موثلک  ّما  شوگ  هکنآ  ات  دـندرک  نوریب  نانز  ياپ  زا  ياهلاخلخ  ناکدوک و  شوگ  زا  اه  هراوشوگ  یّتح 

«. 2  » دندرب ار 

يدرمان دوب ، نم  ياپ  رد  الط  لاخلخ  ود  مدوب و  یکدوک  نم  تفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  همطاف  زا 
رتخد هک  میرگن  هنوگچ  تفگ : ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  ادخ  نمـشد  يا  متفگ : تسیرگ ، یم  درک و  یم  نوریب  نم  ياپ  زا  ار  اهلاخلخ 

ضّرعتم ارچ  مربـمغیپ  رتـخد  نم  هک  یناد  یم  هاـگره  وـت  متفگ : منک ، یم  تراـغ  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح 
«. 3  » تفرگ دهاوخ  يرگید  مریگن  نم  رگا  تفگ : يوش ؟ یم  نم  تراغ 

نآ دمآ ، رد  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  همیخ  هب  نیعل  رمش  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دیمح  زا  دیفم  خیش 
هب ار  بیرغ  ماما  نآ  هک  دوب  هدیباوخ  يرامیب  رتسب  رب  ترضح 
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همیخ کیدزن  هب  نیعل  دعس  نب  رمع  نوچ  دیراذگ ، یمن  رامیب  كدوک  نیا  رـس  زا  دیتشک و  ار  همه  هَّللا  ناحبـس  متفگ : دناسر ، لتق 
زا دنهد ؛ سپ  دنا  هدرب  ناشیا  زا  هچنآ  دنناسرن و  یبیسآ  ار  نیسحلا  نب  یلع  دوشن و  نانز  لاوحا  ضّرعتم  یسک  هک  درک  ادن  دمآ  اه 

تیب لها  تارّدـخم  و  دـندز ، مرح  ياـه  همیخ  رد  شتآ  و  دـندشن ، تراـغ  بهن و  ضّرعتم  رگید  اـّما  دـندادن ، سپ  يزیچ  اـه  هدرب 
«. 1  » دندیود نوریب  اه  همیخ  زا  هنهرب  ياهرس  اب  ناکدوک  لافطا و  اب  تلاسر 

رد رب  ناریح  شوهدم و  دوخ  راوگرزب  ردـپ  تداهـش  زا  دـعب  نم  تفگ : هک  ادهـش  دّیـس  رتخد  ارغـص  همطاف  زا  دـنا  هدرک  تیاور  و 
يایقـشا هک  مدوب  رّکفتم  دوخ  لاوحا  رد  مدید و  یم  نوخ  كاخ و  نایم  رد  ار  دوخ  ناشیوخ  ناردارب و  ردپ و  مدوب ، هداتـسیا  همیخ 

و تشاد ، تسد  رد  هزین  دش و  ادیپ  يا  هراوس  مدید  هاگان  درک ؟ دنهاوخ  ریسا  ای  تشک  دنهاوخ  ایآ  درک ، دنهاوخ  هچ  ام  اب  هّیما  ینب 
اّیلع او  اتبأ  او  هاّدج  او  هک : دـندرک  یم  دایرف  ناشیا  و  درک ، یم  تراغ  دنتـشاد  هچنآ  دـنتخیرگ و  یم  ناشیا  دز و  یم  نانز  تشپ  رب 

ام هک  تسین  تعامج  نیا  نایم  رد  ینمؤم  ایآ  دنک ؟ يرای  ار  ام  هک  تسین  هورگ  نیا  نایم  رد  یناملسم  ایآ  هانیسح ، او  هارصان  هّلق  او 
؟ دهد هانپ  ار 

نم رب  نیعل  نآ  رظن  هک  مدید  هاگان  مرب ، هانپ  ناشیا  رب  هک  متـسج  یم  ار  دوخ  ياه  هّمع  مدـیزرل و  دوخ  رب  لاح  نیا  هدـهاشم  زا  نم 
ارم هراوشوگ  دـیرد و  ارم  شوگ  سپ  مداتفا ، ور  رب  دـمآ و  نم  فتک  ناـیم  رب  شا  هزین  نانـس  هک  مدـید  هاـگان  متخیرگ ، نم  داـتفا ،
ما هّمع  مدید  مدمآ  شوه  هب  نوچ  مدش ، شوهیب  نم  و  دش ، اه  همیخ  هّجوتم  تشاذگ و  ارم  و  دیـشک ، نم  رـس  زا  هعنقم  و  تشادرب ،

هّمع يا  متفگ : دـمآ ، هچ  وت  رامیب  ردارب  نارتخد و  ریاس  رـس  رب  هک  مینیبب  میورب و  هک  زیخرب  تفگ : دـیرگ  یم  هتـسشن و  نم  رـس  رب 
مردارب و  دنا ، هدرک  تراغ  ار  بابسا  همه  هک  میدید  میدمآ  رد  همیخ  هب  نوچ  .ماوت  لثم  زین  نم  تفگ : تسین ، نم  يارب  زا  يرداچ 

«. 2  » دیرگ یم  ام  لاوحا  رب  هداتفا و  ور  رب  یگنشت  يرامیب و  زا  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

ینز دش ، عقاو  ادهش  دّیس  ترضح  تداهش  هّیضق  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک 
دنتسیرگ نادنچ  وا  ناراکتمدخ  ناشیوخ و  و  دومن ، مایق  ترضح  نآ  هیزعت  متام و  مسارم  هب  بلک  ینب  هلیبق  زا  ترـضح  نآ  تشاد 

هدید بآ  هک 
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: هک دیسرپ  وا  زا  دیبلط و  ار  وا  تسا ، ناور  وا  هدید  زا  بآ  هک  دید  دوخ و  نازینک  زا  یکی  يوسب  درک  رظن  سپ  دش ، کشخ  ناشیا 
، دـش کشخ  ما  هدـید  بآ  نوچ  تفگ : تسا ؟ ناور  وت  هدـید  زا  بآ  تسا و  هدـش  کشخ  ام  ياه  هدـید  زا  بآ  هک  تسیچ  ببس 
اـهماعط و هک  درک  رما  ار  نز  نآ  سپ  .تسا  يراـج  ما  هدـید  زا  بآ  ببـس  نآ  هـب  مدروـخ ، مـتخیر و  بآ  رد  ار  هدرک  ناـیرب  درآ 

.دوش رتشیب  نتسیرگ  رب  ناشیا  تّوق  ات  دنروخب  هک  دندروآ  مدرم  يارب  اهتبرش  اهتواق و 

: دنتفگ تسیچ ؟ اهنیا  تفگ : دـید  ار  اهنآ  نوچ  ترـضح ، نآ  متام  رب  دـیوجب  تناعتـسا  هک  دـندروآ  وا  يارب  دـنچ  يدورفـسا  سپ 
یـسورع رد  ام  تفگ : مالّـسلا ، هیلع  نیـسح  متام  رب  یئوجب  تناعتـسا  نیا  هب  هک  تسا  هداتـسرف  وت  يارب  زا  نالف  هک  تسا  يا  هیده 

دـندش و ادـیپان  دـندرک  نوریب  هناخ  زا  ار  اهنآ  نوچ  و  دـندرک ، نوریب  هناـخ  زا  ار  اـهنآ  هک  درک  رما  و  منک ، یم  هچ  ار  اـهنیا  میتسین 
«. 1  » دنتفاین اهنآ  زا  يرثا  رگید 

نآ رد  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  و  دـش ، عقاو  ترجه  مکی  تصـش و  لاس  مّرحم  مهد  هبنـش  ای  هعمج  زور  رد  زوسناج  هعقاو  نیا  و 
: یتیاور هب  و  دوب ، هدیسر  لاس  تفه  هاجنپ و  تقو 

هاجنپ و لاس و  شـش  هاجنپ و  رگید : یتیاور  هب  و  دنـشاب ، هدرک  باسح  مامت  ار  مامتان  لاس  هک  دوب  دـناوت  یم  لاـس  تشه  هاـجنپ و 
«. 2  » دوب همسو  باضخ  رثا  ترضح  نآ  كرابم  شیر  رد  و  دنا ، هتفگ  زین  جنپ 

شیپ هک  ملسم  لیقع : دالوا  زا  رفن  تفه  دنا ، هتفگ  رفن  تفه  تسیب و  رثکا  تسا ، فالخ  هکرعم  نآ  رد  تیب  لها  ءادهش  ددع  رد  و 
و لیقع ، نب  دّمحم  رـسپ  رفعج  و  ملـسم ، نارـسپ  هَّللا  دبع  دّـمحم و  و  لیقع ، نارـسپ  نمحّرلا  دـبع  رفعج و  و  دـش ، دیهـش  هکرعم  زا 
دّمحم و راّیط : رفعج  نادنزرف  زا  رفن  هس  .دنا و  هدرک  هدایز  ار  لیقع  نارسپ  دّمحم  نوع و  یضعب  و  لیقع ، نب  دیعس  یبا  رـسپ  دّمحم 
ساّبع و ادهش و  دّیس  ترضح  مالّـسلا : هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نادنزرف  زا  رفن  هن  و  رفعج ، نب  هَّللا  دبع  نارـسپ  هَّللا  دبع  نوع و 
رد و  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  نارسپ  رغـصا  دّمحم  رغـصا و  هَّللا  دبع  میهاربا و  رفعج و  نامثع و  رمع و  دّمحم و  وا  رـسپ 

مساق هَّللا و  دبع  رکب و  وبأ  مالّسلا : هیلع  نسح  ماما  ترضح  نادنزرف  زا  رفن  راهچ  و  دنا ، هدرک  یفالتخا  رکب  وبأ 
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دبع و  ربکا ، یلع  تسا  روهشم  هچنآ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  نادنزرف  زا  و  دنا ، هتفگ  رمع  رـشب  ياج  هب  یـضعب  و  رـشب ، و 
«. 1  » دنا هتفگ  دیز  رمع و  رفعج و  رگید و  یلع  هزمح و  دّمحم و  میهاربا و  یضعب  و  دش ، دیهش  ترضح  رانک  رد  هک  هَّللا 

بلاط وبا  نادـنزرف  زا  هکرعم  نآ  رد  ناشیا  تداهـش  تسا  مولعم  هچنآ  هک : تسا  هتفگ  نییبلاّـطلا  لـتاقم  رد  یناهفـصا  جرفلا  وبأ  و 
«. 2  » دنرفن ود  تسیب و 

دیهش ارحص  نآ  رد  دسا  تنب  همطاف  نادنزرف  زا  رفن  هدفه  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  امن  نبا  و 
«. 3  » دندش

نادنزرف زا  و  تسا ، روکذم  هَّللا  دـبع  یلع و  مالّـسلا : هیلع  نیـسح  ماما  نادـنزرف  زا  هدـمآ  نوریب  هسّدـقم  هیحان  زا  هک  یترایز  رد  و 
رکب و وبأ  مالّـسلا : هیلع  نسح  ماما  نادنزرف  زا  و  دّمحم ، نامثع و  رفعج و  ساّبع و  هَّللا و  دـبع  مالّـسلا : هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
: ملـسم نادنزرف  زا  و  نمحّرلا ، دبع  رفعج و  لیقع : نادنزرف  زا  و  دّمحم ، نوع و  رفعج : نب  هَّللا  دبع  نادـنزرف  زا  و  مساق ، هَّللا و  دـبع 
رد ادهـش  زا  رگید  رفن  راهچ  تصـش و  و  دنوش ، یم  رفن  هدجیه  ناشیا  و  لیقع ، نب  دیعـس  یبا  نب  دّمحم  هَّللا و  دـبع  یبا  هَّللا و  دـبع 

«. 4  » دنروکذم مسا  هب  ترایز  نآ 

رفعج ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  اروشاع  زور  رد  نم  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هَّللا  دـبع  زا  حابـصم  رد  یـسوط  خـیش 
و تسا ، رهاظ  شفیرش  يور  زا  هودنا  نزح و  راثآ  هدیدرگ و  ّریغتم  ترضح  نآ  كرابم  گنر  هک  مدید  متفر ، مالّـسلا  هیلع  قداص 

نایرگ امـش  هدید  زگره  تسیچ ؟ امـش  هیرگ  ببـس  هَّللا  لوسر  نب  ای  متفگ : دزیر ، یم  شکرابم  ياه  هدـید  زا  بآ  دـیراورم  دـننام 
: متفگ تسا ؟ هدش  دیهـش  نیـسح  نم  ّدج  زور  نیا  لثم  رد  هک  یناد  یمن  رگم  تسا ، يزور  هچ  زورما  هک  یلفاغ  رگم  دومرف : دابم ،
و تتامـش ، يور  زا  هن  نکب  راطفا  زور  رد  و  هزور ، ّتین  یب  رادـب  هزور  دومرف : زور ؟ نیا  هزور  رد  یئامرف  یم  هچ  هَّللا  لوسر  نب  اـی 

لآ زا  گنج  تقو  نیا  رد  زور  نیا  لثم  رد  هک  نک ، راطفا  بآ  زا  یتبرـش  هب  تعاس  کی  هب  رـصع  زا  دـعب  رادـم و  هزور  زور  ماـمت 
نیمز رب  ناشیا  ياه  هدرکدازآ  ناشیا و  زا  رفن  یس  دش و  یضقنم  لوسر 
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.دوب ناشیا  هیزعت  بحاص  ترضح  نآ  دندش ، یم  توف  تلاسر  ترضح  تایح  رد  رگا  ناشیا  زا  کی  ره  هک  دندوب  هداتفا 

زور رد  درک  قلخ  هعمج  زور  رد  درک  قلخ  ار  رون  ادخ  نوچ  هک : دومرف  دش ، رت  شکرابم  شیر  هک  تسیرگ  ردق  نآ  ترضح  سپ 
مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  زور  نآ  رد  و  دـیرفآ ، اروشاع  زور  رد  هبنـشراهچ  زور  رد  ار  تملظ  و  ناضمر ، كرابم  هاـم  لّوا 

«. 1  » دش دیهش 

رب ار  ادهش  ياهرس  رمع  دومن ، تلحر  العا  ألم  اقب و  ملاع  هب  ادهـش  دّیـس  ترـضح  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  دیفم و  خیش 
و دینادرگ ، هفوک  هّجوتم  زور  نامه  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  تیب  لها  همّرکم  نیتاوخ  اب  درک و  تمـسق  برع  لیابق 

.تشاذگ نوخ  كاخ و  نایم  رد  ار  ادهش  هرّهطم  داسجا  درک و  نفد  ار  دوخ  ناگتشک  هثیبخ  نادبا  و  دنام ، رگید  زور  ات  دوخ 

نفد دـندرک و  زاـمن  مّرکم  ياهندـب  رّهطم و  ياهدـسج  نآ  رب  دـندمآ و  دـسا  ینب  هلیبق  زا  هّیرـضاغ  لـها  دـنتفر ، نیعـالم  نآ  نوچ 
یلع ینعی  نیسحلا - نب  یلع  و  دندرک ، نفد  تسه  لاحلا  هک  فیرش  ناکم  نآ  رد  ار  مالّسلا  هیلع  ادهش  دّیس  رّهطم  دسج  و  دندرک ،

ساّبع و  دندرک ، نفد  عضوم  کی  رد  ترضح  نآ  ياپ  نیئاپ  رد  ار  ادهـش  ریاس  و  دندرک ، نفد  ترـضح  نآ  ياپ  نیئاپ  رد  ار  ربکا -
ماما زا  ریغ  هب  ار  ماما  عقاو  رد  اّما  دوب ، نینچ  رهاظ  بسح  هب  دندرک ؛ نفد  دوب  هدـش  دیهـش  هک  عضوم  نامه  رد  تارف  کیدزن  رد  ار 
نفد ار  ادهش  ریاس  هکلب  ار  ترضح  نآ  رّهطم  دسج  دمآ و  تماما  زاجعا  هب  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  دنک ، یمن  نفد 

.درک

هدنک ار  ناشیا  ياهربق  مینک ، نفد  ار  ناشیا  هک  میتفر  ام  نوچ  هک : دنتفگ  یم  هّیرضاغ  لها  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهش  نبا 
«. 2  » دندرک یم  زاورپ  هک  میدید  یم  ناشیا  دزن  دیفس  ناغرم  و  میدید ، یم  هتخاس  و 

و درک ، زامن  دوخ  ردپ  رب  دمآ و  یفخم  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا 
«. 3  » تشگرب درک و  نفد  ار  بانج  نآ 

زا رت  عیظف  نیا  زا  یتبیصم  رت و  عینش  نیا  زا  يا  هعقاو  هک  دینادب  نانمؤم  نایعیش و  يا 
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تیب لها  ناّبحم  نایعیـش و  داقتعا  دیزم  ثعاب  روما  نیا  عوقو  هک  دیاب  و  دش ، دهاوخن  هدشن و  عقاو  مدآ  ینب  ياضقنا  ات  ملاع  يادتبا 
رتـشیب وا  يـالتبا  رت و  تخـس  وا  يـالب  تسا  رت  میظع  یلاـعت  قـح  دزن  شا  هبترم  اـیند  نیا  رد  هک  ره  هک  اریز  ددرگ ، مالّـسلا  مهیلع 
تّدـش تداهـش و  هبترم  عّرـضت  اعد و  هب  یلاعت  قح  زا  هتـسویپ  و  دنـشاب ، یم  اهتّدـش  اهالب و  نیا  دـنموزرآ  ادـخ  ناتـسود  و  تسا ،
ياهبعت و  دنناد ، یم  اهتداعس  مظعا  زا  وا  هار  رد  ار  نتخاب  رس  دنا ، هتخانش  ار  دوخ  دوبعم  تسود و  هک  اهنآ  و  دنبلط ، یم  ار  تبیصم 
تـسوپ ار  ناربمغیپ  زا  يرایـسب  و  تسا ، ناشیا  تاّذل  ياهتنم  دشاب  هچ  ره  رد  ناشیا  بوبحم  ياضر  و  تسا ، تحار  ناشیا  دزن  ایند 

.دنتشک اهتسایس  نیرتدب  هب  دندنک و  رس 

تمارک يارب  یلاعت  قح  و  دندیـشک ، میظع  ياهرازآ  اهّتلذم و  دوخ  موق  زا  ناربمغیپ  رثکا  هک  تسا  هدـش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد  و 
ناشیا رگا  و  ددرگ ، ناشیا  وا و  تاجرد  عفر  بجوم  هک  دـینادرگ  رّرقم  ترـضح  نآ  تیب  لها  رب  ار  اهرازآ  نآ  نامّزلا  رخآ  ربمغیپ 

هب نامـسآ  هک  دـندرک  یم  اعد  رگا  و  درک ، یمن  در  ار  ناشیا  ياعد  یلاعت  قح  دـندرک ، یم  اعد  متح  يور  زا  ـالب  لوزن  ماـگنه  رد 
دنچ ره  .دندوب  تداهـش  تداعـس  ناهاوخ  دندوب و  یـضار  ادخ  ياضق  هب  نکیل  و  دش ، یم  هّتبلا  دوش ، نوگنرـس  نیمز  ای  دیآ  نیمز 

نآ تلزنم  يوزرآ  ناـشیا  يایـصوا  ناربـمغیپ و  عیمج  و  درک ، یمن  لوبق  دـندمآ ، یم  ترـضح  نآ  يراـی  هب  نج  هکئـالم و  جاوـفا 
دومرف یم  رهاظ  هب  هک  نانخـس  نآ  و  ندش ، هتـشک  تسود  هار  رد  و  نتفر ، هب  دوب  داش  لد  رد  ترـضح  نآ  و  دندرک ، یم  ترـضح 

.دش رهاظ  شیپ  رابخا  زا  هچنانچ  دوب ، نارفاک  نآ  رب  تّجح  مامتا  يارب 

يور زا  دوب ، هدیـسر  ناشیا  هب  ینّابر  ملع  هّجل  نآ  تفرعم  يایرد  زا  يا  هحـشر  و  دندوب ، ترـضح  نآ  تمدخ  رد  هک  یعمج  نآ  و 
.دنتشادن اورپ  ریشمش  هزین و  ریت و  ملا  زا  و  دنداد ، یم  نتشک  رب  ار  دوخ  قوش 

زا رگم  الب  تسین  و  دـنادرگ ، یم  التبم  الب  ره  هب  ار  نمؤم  یلاعت  قح  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دّـمحم  ماـما  ترـضح  زا  و 
البرک يارحص  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دومرف : .دهد  یم  تاجن  ترخآ  تواقش  يروک و  زا  ار  وا  نکیل  و  نمؤم ، يارب 

يور رب  ار  دوخ  ناگتشک 
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«. 1  » دنناربمغیپ دالوا  ناربمغیپ و  ناگتشک  تفگ : یم  تشاذگ و  یم  رگیدکی 

لوسر ترضح  هک : تفگ  دوخ  باحصا  هب  تداهـش  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک : دومرف  رگید  ربتعم  ثیدح  رد 
اجنآ رد  هک  ینیمز  يوسب  قارع  يوسب  دـنربب  ار  وت  هک  دـشاب  دوز  یمارگ  دـنزرف  يا  تفگ : یم  نم  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

اب دش  یهاوخ  دیهش  ارحص  نآ  رد  وت  و  دنمان ، یم  ارومع  ار  نیمز  نآ  و  ار ، رگیدکی  ناشیا  يایصوا  ناربمغیپ و  دنیامن  یم  تاقالم 
«2  » َمیِهاْربِإ یلَع  ًامالَـس  ًادَْرب َو  ِینوُک  ُران  ای  دناوخ  ار  هیآ  نیا  سپ  تفای ، دیهاوخن  نهآ  تحارج  ملا  هک  دوخ  باحـصا  زا  یهورگ 

.دوب دهاوخ  مالس  درب و  ناشیا  رب  وت و  رب  برح  شتآ  سپ 

دنام میهاوخ  ترضح  نآ  دزن  و  میور ، یم  دوخ  ربمغیپ  دزن  هب  هک  ار  امش  داب  تراشب  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  سپ 
نم ندمآ  نوریب  و  دوب ، مهاوخ  نم  دمآ  دهاوخ  نوریب  ربق  زا  تشگ و  دهاوخ  رب  تعجر  رد  هک  یسک  لّوا  سپ  دهاوخ ، ادخ  هچنآ 

رب سپ  دوش ، رهاظ  مالّسلا  هیلع  دّمحم  لآ  مئاق  هک  یماگنه  رد  دوب  دهاوخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  ندمآ  نوریب  قفاوم 
ياهرکشل لیفارسا و  لیئاکیم و  لیئربج و  دنیآ  دورف  و  دنشاب ، هدشن  لزان  نیا  زا  شیپ  هک  نامـسآ  زا  یهورگ  دش  دهاوخ  لزان  نم 

رب ناشیا  زا  شیپ  یقولخم  و  دنشاب ، راوس  رون  زا  قلبا  نابسا  رب  همه  هک  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  عیمج  اب  مردارب  یلع و  دّمحم و  هکئالم و 
ریـشمش اب  دهد  ام  مئاق  تسد  هب  دهد و  تکرح  ار  دوخ  ياول  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ  .دشاب  هدشن  راوس  اهنآ 

زا يا  همـشچ  بآ و  زا  يا  همـشچ  نغور و  زا  يا  همـشچ  هفوک  دجـسم  زا  یلاعت  قح  و  مینامب ، نیمز  رد  اهتّدم  لاح  نادـب  و  دوخ ،
دهد و نم  هب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  ریشمش  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ  دنادرگ ، يراج  ریش 

دنه دالب  عیمج  هکنآ  ات  منازوسب  ار  اهتب  عیمج  مزیرب و  ار  شنوخ  دشاب  هک  ادخ  نمشد  ره  هک  دتـسرف  نیمز  برغم  قرـشم و  يوسب 
: دنیوگ یم  دنیآ و  یم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  هب  دنوش و  یم  هدنز  عشوی  لایناد و  ترضح  و  منک ، حتف  ار 

نافلاخم هک  دتـسرف  یم  هرـصب  يوسب  رفن  داتفه  ناشیا  اب  ترـضح  سپ  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ادـخ و  دـنتفگ  تسار 
.دنیامن حتف  ار  دالب  نآ  عیمج  هک  داتسرف  دهاوخ  مور  دالب  بناج  هب  يرکشل  و  دنناسر ، لتق  هب  ار  هرصب 
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للم ریاس  اراصن و  دوهی و  رب  و  وکین ، ّبیط و  رگم  دـنامن  نیمز  يور  رب  هکنآ  اـت  ار  تشوگ  مارح  ناویح  ره  تشک  مهاوخ  نم  سپ 
ّتنم وا  رب  دـنک  مالـسا  لوبق  هک  ره  دـینادرگ ، مهاوخ  ّریخم  ندـش  هتـشک  مالـسا و  نایم  ار  ناـشیا  و  درک ، مهاوخ  ضرع  ار  مالـسا 

دهاوخ وا  يوسب  یکلم  ادخ  دشاب  نیمز  رد  ام  نایعیـش  زا  هک  ره  و  تخیر ، مهاوخ  ار  شنوخ  دنکن  لوبق  هک  ره  تشاذگ و  مهاوخ 
يریگ و نیمز  يروک و  نیمز  يور  رب  و  دـیامن ، وا  هب  تشهب  رد  ار  وا  تلزنم  ناـنز و  و  دـنک ، كاـپ  وا  يور  زا  كاـخ  هک  داتـسرف 
هک يا  هبترم  هب  دـیآ  دورف  نیمز  يوسب  نامـسآ  زا  ادـخ  ياـهتکرب  و  دـبای ، افـش  تیب  لـها  اـم  تکرب  هب  هکنآ  رگم  دـنامن  یئـالتبم 

ناتسمز رد  ار  ناتـسبات  هویم  و  دنروخب ، ناتـسبات  رد  ار  ناتـسمز  هویم  و  دنکـشب ، ناشیا  ياه  هخاش  هک  دنرادرب  راب  ردق  نآ  ناتخرد 
اُوبَّذَک ْنِکل  ِضْرَْألا َو  ِءامَّسلا َو  َنِم  ٍتاکََرب  ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  اْوَقَّتا  اُونَمآ َو  يرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْول  َو  دیامرف : یم  یلاعت  قح  هچنانچ  دـنروخب ،
ناشیا رب  دوشگ  میهاوخ  هنیآره  دـنیامن ، يراـکزیهرپ  دـنروایب و  ناـمیا  اهرهـش  لـها  رگا  ینعی : « 1  » َنُوبِـسْکَی اُوناک  اِمب  ْمُهانْذَـخَأَف 

.دندوب هدرک  بسک  هچنآ  هب  ار  ناشیا  میتفرگ  سپ  دندرک ، بیذکت  نکیل  و  نیمز ، نامسآ و  زا  اهتکرب 

رگا هکنآ  یّتح  نیمز ، رد  يزیچ  ناشیا  رب  دنامن  یفخم  هک  دـنچ  یتمارک  ام  نایعیـش  هب  دیـشخب  دـهاوخ  ادـخ  دومرف : ترـضح  سپ 
«. 2  » ناشیا لاوحا  هب  دهد  ربخ  ار  وا  نیمز  دنادب ، ار  دوخ  هناخ  ربخ  دهاوخ  یسک 

ار ناشیا  هک  اهنآ  ددرگ ، یمن  لیلذ  اهنیا  هب  ادـخ  تسود  و  تسا ، ناشیا  تّزع  دـیزم  بجوم  اـیند  ياهّتلذـم  نیا  هک  تسناد  دـیاب  و 
زا یناشن  دـندش و  ضرقنم  ناشیا  ياهلـسن  و  دوش ، یمن  روکذـم  نیمز  رد  نیرفن  نعل و  ریغ  هب  ناـشیا  ماـن  نونکا  دـندینادرگ  لـیلذ 

و هتفرگ ، ورف  ار  ملاع  ناشیا  تالامک  مولع و  و  هدـینادرگ ، دـنلب  ار  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  مان  یلاعت  قح  و  تسین ، رهاظ  ناشیا  ياهربق 
سوءر و  دنبلط ، یم  تجاح  ادخ  هاگرد  رد  ناشیا  تعافش  هب  دنتسرف و  یم  تاولص  زامن  ریغ  زامن و  رد  ناشیا  رب  نمـشد  تسود و 

يور زا  تبغر  عوـط و  هب  نیمز  ناـهاشداپ  و  دـننادرگ ، یم  نّیزم  ناـشیا  یماـن  ماـن  هب  ار  مهارد  ریناـند و  هوـجو  ار و  ریاـنم  رباـنم و 
صالخا
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نیدنچ و  دـنوش ، یم  هدـیزرمآ  ناشیا  رب  تاولـص  تکرب  هب  سک  رازه  نیدـنچ  زور  ره  .دـنلام و  یم  ناشیا  ناتـسآ  كاخ  رب  يور 
یم تشهب  ّقحتـسم  ناشیا  نانمـشد  رب  تنعل  تکرب  هب  سک  رازه  نیدـنچ  و  دـنوش ، یم  روفغم  ناشیا  تراـیز  تکرب  هب  سک  رازه 

ثول زا  ار  دوخ  تائّیـس  هفیحـص  ناشیا  بیاصم  زا  ندیدرگ  نوزحم  ناشیا و  رب  نتـسیرگ  تکرب  زا  سک  رازه  نیدـنچ  و  دـندرگ ،
رازه نیدنچ  و  دندرگ ، یم  زیاف  يدبا  تداعـس  هب  ناشیا  راثآ  رـشن  رابخا و  تیاور  تکرب  هب  سک  رازه  نیدنچ  و  دـنیوش ، یم  هانگ 
ّتنـس هب  يادـتقا  ناشیا و  راثآ  تعباتم  هب  سک  رازه  نیدـنچ  و  دنـسر ، یم  نیقی  تفرعم و  هجرد  هب  ناشیا  ثیداحا  تکرب  هب  سک 

یم افـش  ناشیا  هسّدقم  تاضور  رد  نطاب  رهاظ و  روک  رازه  نیدنچ  و  دـندرگ ، یم  یّلحم  بادآ  نساحم  قالخا و  مراکم  هب  ناشیا 
.دنبای یم  تّحص  ناشیا  هعینم  مولع  هعیفر و  تویب  يافّشلا  راد  زا  یناحور  ینامسج و  ياهالب  هب  اهالتبم  و  دنبای ،

دنوادخ نابّرقم  نآ  يونعم  برق  زا  و  دـندرگ ، یم  شوهدـم  ناراوگرزب  نآ  لالج  هدـهاشم  زا  دـنراد ، یتریـصب  كدـنا  هک  اهنآ  و 
رد تعجر و  رد  ار  ناشیا  تکوش  تمظع و  تلالج و  یگرزب و  یلاعت  قح  و  دـنبای ، یم  اهـضیف  اـه و  هرهب  تعاـس  ره  رد  ناـمحر 

مادـک و  دوب ، دـناوت  یم  رتشیب  نیا  زا  یگرزب  مادـک  رت و  میظع  نیا  زا  تلالج  مادـک  سپ  تخاس ، دـهاوخ  رهاظ  نایملاع  رب  تمایق 
.دومن دناوت  یم  لالج  تمظع و  نیا  عفر  لالذا  ّتیذا و 

البرک يارحص  هب  ارچ  دش  دهاوخ  دیهـش  هک  تسناد  یم  هک  يدوجو  اب  ترـضح  نآ  هک  دشاب  یم  ماوع  رطاخ  رد  هک  يا  ههبـش  اّما 
هب ار  نید  ناـیاوشیپ  لاوحا  هک  تسا  نآ  شلمجم  باوـج  دراد : باوـج  نیدـنچ  ههبـش  نیا  درب ، یم  ار  دوـخ  تیب  لـها  تفر و  یم 

دنعلّطم یلاـعت  قح  ردـق  اـضق و  رارـسا  رب  هک  یعمج  رگا  و  تسا ، رگید  فیلکت  ناـشیا  فـیلکت  درک و  دـیابن  ساـیق  دوـخ  لاوـحا 
هک دیاب  دننکب ، دوخ  زا  دنا  هدـیدرگ  علّطم  اهنآ  رب  هک  اهاضق  نآ  عفر  دـنناوت  و  دـشاب ، ام  فیلکت  دـننام  باب  نیا  رد  ناشیا  فیلکت 

فالخ نیا  و  دوش ، عقاو  ناشیا  یندـب  شهاوخ  قفاوم  روما  عیمج  و  دـنوشن ، التبم  الب  چـیه  هب  ددرگن و  يراج  ناشیا  رد  اضق  چـیه 
.تسا ریدق  میلع  تحلصم 

کیرش سان  ریاس  اب  هرهاظ  فیلاکت  رد  و  دنشابن ، فّلکم  عقاو  ملع  هب  ناشیا  هک  دیاب  سپ 
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یم فّلکم  عقاو  ملع  هب  رگا  و  دـندوب ، فّلکم  رهاظ  هب  دابع  رفک  نامیا و  ءایـشا و  تساجن  تراهط و  باب  رد  ناشیا  هچنانچ  دنـشاب 
دوب یم  نینچ  رگا  و  دننکب ، ملاع  رثکا  رفک  هب  مکح  دنناد و  سجن  ار  زیچ  همه  دـننکن و  ترـشاعم  سک  چـیه  اب  هک  تسیاب  دـندوب 

.دروآ یمن  رد  دوخ  حاکن  هلابح  هب  ار  هصفح  هشیاع و  و  داد ، یمن  نامثع  هب  رتخد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح 

ناقفانم و اب  راصنا ، ناوعا و  دوجو  اب  هک  دوب  فّلکم  رهاظ  بسح  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  سپ  دـشاب  نینچ  هاـگره  و 
ترـضح رگا  افو ، یب  نایفوک  زا  همان  رازه  هدزاود  زا  هدایز  لوصو  سک و  رازه  تسیب  زا  هدایز  تعیب  دوجو  اب  و  دـنک ، داهج  راّفک 
.دش یمن  مامت  ناشیا  رب  یهلا  تّجح  دوب و  تّجح  ترضح  رب  رهاظ  هب  ار  ناشیا  دومن ، یمن  ناشیا  تباجا  دیزرو و  یم  دعاقت 

ار یعمج  دـیزی  هک  اریز  دوبن  نینچ  و  دـنامب ، ملاـس  نتفرن ، رد  ترـضح  نآ  هک  درک  یم  هدـیاف  نتفرن  یتقو  رد  هکنآ  رگید : باوج 
دنتساوخ نوچ  دومرف : یم  دوخ  رّرکم  هکنانچ  دندروآ ، لتق  هب  ای  دنرب  وا  دزن  هب  دنریگب و  هّکم  رد  ار  ترـضح  نآ  هک  دوب  هداتـسرف 

خاروس رد  نم  رگا  ردارب  يا  دومرف : ترـضح  درک  یم  رفـس  نآ  كرت  سامتلا  هّیفنح  نب  دّمحم  هک  یتقو  رد  متخیرگ ؛ دنـشکب  ارم 
.دنناسر یم  لتق  هب  دندروآ و  یم  رد  هب  ارم  هّیما  ینب  هّتبلا  موش ، ناهنپ  نیمز  ناروناج  زا  يروناج 

جاح تراما  هب  ار  وا  و  داد ، صاعلا  نب  دیعـس  نب  ورمع  هب  یمیظع  رکـشل  دیلپ  دـیزی  هک  تسا  روکذـم  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  و 
يارب ار  نیعالم  هّیما  ینب  رباکا  زا  رفن  یس  و  دروآ ، لتق  هب  ای  دریگب  ار  ترضح  دشاب  نکمم  هک  هلیح  ره  هب  هک  داتـسرف  درک و  رّرقم 

و دش ، قارع  هناور  جح  مامتا  زا  شیپ  دومن و  لودع  هرمع  هب  ار  جح  مارحا  ترضح  نآ  ببس  نیا  هب  داتـسرف ، لاس  نآ  رد  راک  نیا 
و دومن ، یمن  ًارهاظ  لالذا  لتق و  هب  تردابم  درک و  یم  تیاعر  ار  رهاظ  دوخ  يایند  تحلصم  يارب  هک  نوعلم  هیواعم  نامز  رد  اذهل 
رد ندش  هتـشک  و  دوش ، یم  هتـشک  لاح  ره  هب  هک  دـناد  ترـضح  هاگره  سپ  درک ، ربص  دومرفن و  نایفوک  توعد  تباجا  ترـضح 

.دوب دهاوخن  ضارتعا  ّلحم  دیامن ، رایتخا  ّتلذم  يریسا و  اب  ندش  هتشک  رب  ار  داهج  نمض 

يایصوا ناربمغیپ و  دناد  دوخ  نید  يالعا  رد  یلاعت  قح  هک  یتقو  هکنآ  رگید : باوج 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
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ثوعبم سک  رازه  نیدنچ  رب  اهنت  نت  هب  ار  مالّسلا  هیلع  حون  ترضح  هچنانچ  دیامن ، یم  همیظع  تارطاخم  ضّرعت  فیلکت  ار  ناشیا 
رد تلاسر  غیلبت  فیلکت  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  و  داتسرف ، نوعرف  توعد  هب  ار  نوراه  یـسوم و  و  دینادرگ ،

عاونا هب  هک  هتشاذگ  تّجح  مامتا  يارب  ار  ناربمغیپ  زا  يرایسب  دومن ، ظفح  يداعا  ّرش  تحلـصم و  يارب  ار  ناشیا  رگا  و  دومن ، هّکم 
.دندرگ دیهش  اهتسایس 

درک و یم  حلص  دیزی  اب  رگا  و  درک ، دوخ  راوگرزب  ّدج  نید  يادف  ار  دوخ  فیرش  ناج  مولظم  ماما  نآ  ینک  رظن  رگا  تقیقح  رد  و 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  نیلـسرملا  دّیـس  ّتلم  عورف  لوصا و  نید و  عیارـش  یتقو  كدـنا  رد  دومن ، یمن  وا  هحیبق  لاـعفا  راـکنا 

هب زین  لیلق  نآ  دوب ، هدنام  یقاب  یلیلق  هک  دوب  هدرک  ترـضح  نآ  راثآ  يافخا  رد  یعـس  نادنچ  هیواعم  .دش و  یم  یفخم  سردـنم و 
.تفرگ یم  ار  ملاع  رفک  دـش و  یم  نسحتـسم  مدرم  رظن  رد  نیعالم  نآ  لاعفا  لاـمعا و  حـیابق  و  دـش ، یم  فرط  رب  یناـمز  كدـنا 

و دندیمهف ، ار  ناشیا  لامعا  دیاقع  حیابق و  دـندش و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  يردـق  مدرم  هک  دـش  نآ  ثعاب  ترـضح ، نآ  تداهش 
ضارقنا و ثعاـب  ناـمه  و  دـنتخادنا ، لزلزت  هّیما  ینب  تلود  ناـکرا  رد  دندیـسر و  مه  هب  وا  ریغ  راـتخم و  دـننام  اـهجورخ  بحاـص 

.دش ناشیا  لاصیتسا 

یهلا مولع  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هّمئا  دنتـشادن ، یتّوق  نادنچ  نافلاخم  هک  ساّبع  ینب  تنطلـس  لئاوا  هّیما و  ینب  تلود  رخاوا  رد  و 
رد نایعیـش  ناشیا  تازجعم  مولع و  هدـهاشم  هب  و  دـنتخاس ، رهاظ  ار  ناودـع  ملظ و  بابرا  عدـب  و  دـندرک ، رـشتنم  قلخ  ناـیم  رد  ار 

نایعیش دالب  عیمج  رد  هَّللا  دمح  هب  لاح  هب  ات  و  دش ، مامت  نایملاع  رب  تّجح  دش و  رهاظ  هّیماما  قح  نید  دندش و  رایسب  ملاع  فارطا 
رتشیب و بهاذم  ياملع  عیمج  زا  ناشیا  ياملع  و  تسا ، رتطوبضم  بهاذم  عیمج  زا  ناشیا  بهذم  عیارش و  ناشیا و  بتک  و  دنتـسه ،

.نایعیش عیمج  ناج  نم و  ناج  داب  وا  يادف  تسادهش ، دّیس  جورخ  تکرب  زا  اهنیا  همه  یئامن  لّمأت  کین  رگا  و  دنرتاناد ،

دوش رداص  ناشیا  زا  هچ  ره  رد  ندرک  ضارتعا  ناشیا  رب  روما  رد  ناشیا ، تماما  تمصع و  توبث  زا  دعب  هکنآ  رگید : لمجم  باوج 
تقیقح رد  و  تساطخ ، لهج و  ضحم  زا 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
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.دندرک یم  ادخ  هدومرف  هب  دنا  هدرک  یم  هچنآ  ناشیا  و  تسادخ ، رب  ضارتعا  ناشیا  رب  ضارتعا 

هچ موش  وت  يادف  هک : درک  ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  هب  زیرح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  ینیلک  هچنانچ 
ترضح تسا ؟ رایسب  امـش  هب  مدرم  جایتحا  هکنآ  اب  تسا  کیدزن  رگیدکی  هب  امـش  ياهلجا  تیب و  لها  امـش  ياقب  تسا  مک  رایـسب 

هفیحص نآ  نوچ  تسه ، هفیحـص  نآ  رد  دروآ  لمع  هب  دوخ  تایح  تّدم  رد  دیاب  هچنآ  هک  دراد  يا  هفیحـص  ام  زا  کی  ره  دومرف :
هب مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  تقو  نآ  رد  سپ  یقاب ، يارـس  هب  تسوا  لاحترا  تقو  هک  دناد  یم  دوش  یم  مامت 

.دیامن یم  وا  هب  ادخ  دزن  ار  وا  تلزنم  و  تسا ، هدیسر  وت  تافو  تقو  هک  دهد  یم  ربخ  ار  وا  دیآ و  یم  وا  دزن 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دوب  هدشن  مامت  اهنآ  زونه  درک ، لمع  دوخ  هفیحص  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نوچ 
ترضح نآ  ترصن  ياعدتـسا  هکئالم  دش  داهج  لوغـشم  نوچ  دینادرگ ، داهج  هب  رومأم  ار  وا  هداد و  وا  هب  ار  وا  تداهـش  ربخ  مّلس 

فیرش ربق  دزن  هک : درک  یحو  ناشیا  هب  یلاعت  قح  دوب ، هدش  دیهش  ترضح  نآ  دندیـسر  نیمز  رب  نوچ  دندیدرگ ، نذؤم  دندرک و 
دوب نیا  دـنکب ، دوخ  نوخ  بلط  وا  و  دـینکب ، وا  يرای  امـش  تعجر  رد  و  ددرگ ، رب  ایند  هب  وا  ات  دـییرگب  وا  تبیـصم  رب  و  دیـشاب ، وا 

«. 1  » تسا هدماین  لمع  هب  زونه  و  دوب ، هدش  هتشون  هفیحص  نآ  رد  هچنآ 

ره هک  دز  نآ  رب  تشهب  يالط  زا  رهم  هدزاود  دروآ و  همان  ّتیـصو  لیلج ، لوسر  تاـفو  ماـگنه  رد  لـیئربج  رگید : ربتعم  تیاور  هب 
، تسا رایسب  نخس  ماقم  نیا  رد  و  «، 2  » دیامن لمع  دوخ  تایح  ماّیا  رد  هتـشون  رهم  نآ  تحت  رد  هچنآ  دراد و  رب  ار  دوخ  رهم  یماما 

.ّقفوملا هّللا  و  تسا ، یفاک  دش  روکذم  هچنآ  تواکذ  تناطف و  بابرا  يارب  و 

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

ناهج نارورس  نآ  سّدقم  ياهرس  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  نینچ  ار  زوسناج  هّیضق  نیا  نارگید  سوواط و  نبا  دّیـس  دیفم و  خیش 
ترضح دیدرگ ، دنلب  نامسآ  هکئالم  زا  ناغف  و  نامز ، نیمز و  زا  شورخ  دندرک ، اه  هزین  رب  ار  نامـسآ  نیمز و  لها  ناگدیزگرب  و 
كدوک هک  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  زا  رفن  هس  روهـشم  قفاوم  و  دندرک ، ریجنز  لغ و  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

تمصع و قدارس  نایگدرپ  مالّسلا و  هیلع  نسح  ماما  نادنزرف  رمع و  دیز و  یّنثم و  نسح  دندوب : هارمه  دندوب  هدشن  هتشک  دندوب و 
نب رمـش  اب  ار  نیملاعلا  ّبر  هاگرد  نابّرقم  نآ  سحن  رمع  و  دندرک ، راوس  هنهرب  نارتش  اهلمحم و  رب  ار  تلاسر  تیب  لها  تارّدـخم 

.دینادرگ هفوک  هّجوتم  جاّجح  نب  ورمع  ثعشا و  نب  سیق  نشوجلا و  يذ 

«. 1  » داتسرف انّزلا  دلو  رمش  اب  ار  ادهش  ریاس  ياهرس  و  داد ، ملسم  نب  دیمح  یلوخ و  هب  ار  نارورس  نآ  رس  رگید : تیاور  هب 

هدـیطلغ نوخ  كاخ و  نایم  رد  هک  هدـیرب  ياضعا  هدیدنـسپ و  ياهندـب  نآ  رب  تلاسر  تیب  لـها  رظن  دندیـسر ، هاـگ  همیخ  هب  نوچ 
اه هدید  زا  کشا  بالیس  دندروآ و  رب  شورخ  داتفا ، دندوب 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
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ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
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.دندرک ناور 

زا و  دندنکفا ، نارتش  زا  ار  دوخ  دندرک و  دـنلب  نویـش  هب  ادـص  داتفا ، ادهـش  دّیـس  رّهطم  دـسج  رب  نادیهـش  نایم  رد  ناشیا  رظن  نوچ 
رب دایرف  نوتاخ  بنیز  دـنتخوس ، ترـسح  شتآ  هب  ار  نارـضاح  ياهلد  و  دـندروآ ، رد  هیرگ  هب  ار  ـالعا  ـألم  ناـنکاس  هحون  هیرگ و 

هنـشت بل  اب  و  هدیطلغ ، نوخ  كاخ و  رد  هدیرب  ياضعا  اب  هک  تسوت  هدیدنـسپ  دنزرف  هدیزگرب و  نیـسح  نیا  هادّمحم  او  هک : دروآ 
شیر و  تسا ، هدیدرگ  خرـس  نوخ  زا  شرّونم  يور  و  تسا ، هداتفا  البرک  كاخ  رد  ادر  همامع و  یب  و  دـنا ، هدـیرب  افق  زا  ار  شرس 
هتفرگ یگدرب  هب  ار  ام  هک  میئوت  نارتخد  و  دنرب ، یم  يریـسا  هب  ار  ام  هک  میئوت  نادنزرف  ام  و  تسا ، هدـش  باضخ  نوخ  هب  شرّهطم 
اهیلع ارهز  همطاف  دوخ  ردام  اب  سپ  دندرک ، تراغ  دنتخوس و  ار  ام  ياه  همیخ  دندرکن ، تیاعر  ام  ّقح  رد  ار  وت  تمرح  چیه  و  دنا ،

ترسح شتآ  رد  ار  ایرد  نایهام  ارحص و  نایشحو  التبا  تنحم و  ناریسا  البرک و  نادیهش  لاح  تیاکـش  زا  و  درک ، باطخ  مالّـسلا 
.درک بابک 

: تفگ ناشفنوخ  بل  نایرب و  رگج  اب  و  دینادرگ ، ادهش  رورس  نآ  رّهطم  دسج  هب  ور  سپ 

، اربک هجیدخ  نت  هراپ  يا  و  ارهز ، همطاف  هدید  رون  يا  و  یضترم ، ّیلع  هشوگرگج  يا  و  یفطصم ، دّمحم  دنزرف  يا  مدرگ  وت  يادف 
رب رد  ار  دوخ  راوگرزب  ردپ  رّونم  دسج  دیود و  ادهش  دّیـس  رتخد  هنیکـس  سپ  الب ، تنحم و  لها  ياوشیپ  يا  و  ابع ، لآ  دیهـش  يا  و 

ناغف هیرگ و  هب  نانمـشد  ناتـسود و  زا  ار  نارـضاح  عیمج  هکنآ  ات  دیلان ، یم  دیلام و  یم  نحتمم  كرابم  ندـب  نآ  رب  ور  و  تفرگ ،
«. 1  » دندرک ادج  موصعم  ماما  نآ  زا  ربج  هب  ار  همولظم  هدز  تنحم  نآ  هکنآ  ات  دیدرگ ، شوهدم  هیرگ  يرایسب  زا  و  دروآ ، رد 

اب ار  مردپ  البرک  يارحص  رد  نوچ  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
دندینادرگ هفوک  هناور  دندرک و  راوس  نارتش  زاهج  رب  ار  وا  مّرکم  نانز  مرتحم و  مرح  و  دندرک ، دیهش  ناشیوخ  ناردارب و  اهومع و 

، هدشن ناشیا  نفد  هّجوتم  یسک  و  دنا ، هداتفا  نوخ  كاخ و  نایم  رد  هک  داتفا  ناراوگرزب  نآ  رب  نم  رظن  میدیـسر و  لاتق  هکرعم  هب  و 
نوچ دنک ، زاورپ  ندب  نایشآ  زا  محور  غرم  هک  دوب  کیدزن  هک  دش  ضراع  ارم  یتلاح 
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هک تسا  لاح  هچ  نیا  ناراوگرزب ، راگدای  يا  نادنمتـسم و  هدید  رون  يا  تفگ : درک  هدـهاشم  نم  رد  ار  تلاح  نیا  نم  هّمع  بنیز 
ياهومع ناردارب و  اب  ار  دوخ  رادـقم  یلاع  دّیـس  راوگرزب و  ردـپ  هکنآ  لاح  منکن و  عزج  هنوگچ  متفگ : منک ؟ یم  هدـهاشم  وت  رد 

یمن ناشیا  هّجوتم  و  دزادرپ ، یمن  ناشیا  نفد  هب  یـسک  هک  منیب  یم  نوخ  كاـخ و  ناـیم  رد  هنهرب  رادرک  وکین  ناـشیوخ  رادـمان و 
وت ّمع  دج و  ردپ و  هب  ادخ  لوسر  وت  ّدج  ار  تلاح  نیا  هدید  رون  يا  تفگ : ما  هّمع  دنناد ، یمن  ناناملـسم  زا  ار  ناشیا  ایوگ  ددرگ ،

و دـشاب ، هدـشن  هدولآ  نادیهـش  نیا  نوخ  هب  ناشیا  تسد  هک  داتـسرف  دـهاوخ  ار  تّما  نیا  زا  یهورگ  یلاعت  قح  دومرف : هداد و  ربخ 
دّیـس سّدقم  حیرـض  يارب  یناشن  و  دینادرگ ، دنهاوخ  نوفدم  درک و  دنهاوخ  عمج  ار  هراپ  هراپ  ياهندـب  هدـش و  قّرفتم  ياضعا  نیا 
یعـس دـنچ  ره  و  ددرگن ، وحم  نامز  رورم  هب  وا  ناشن  دوشن و  فرط  رب  زگره  نآ  رثا  هک  درک  دـنهاوخ  بصن  ارحـص  نیا  رد  ادـهش 

.دوش رتشیب  شتعفر  ددرگ و  هدایز  شروهظ  رثا  نآ ، وحم  رد  تلالض  ناوعا  رفک و  نایاوشیپ  دنیامن 

همطاف ترـضح  ندـید  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  يزور  هک  هدرک  تیاور  نمیا  ّما  هک  دوب  نانچ  هّصق  نیا  و 
نم و  دروآ ، یئامرخ  قبط  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و  تخاس ، ترـضح  نآ  يارب  يا  هریرح  همطاف  و  دمآ ، مالّـسلا  اهیلع 

و دـندومن ، لوانت  اهنآ  زا  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاـف و  نینمؤملا و  ریما  اـب  باـنج  نآ  و  مدروآ ، هکـسم  يریـش و  هساـک 
رب تسش و  ار  دوخ  كرابم  تسد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  و  دروآ ، یبآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 

تسد دروآ و  هلبق  بناج  هب  ور  دش و  نامسآ  هّجوتم  سپ  دنکفا ، ناراوگرزب  نآ  يوسب  يداش  رورس و  يور  زا  يرظن  دیـشک و  ور 
.دش دنلب  ترضح  نآ  هیرگ  يادص  تفر و  هدجس  هب  سپ  دوشگ ، اعد  هب 

سپ دیدرگ ، تیب  لها  عیمج  هودنا  ببس  تلاح  نآ  و  تخیر ، یم  شکرابم  هدید  زا  بآ  ناراب  دننام  تشادرب ، دوجس  زا  رـس  نوچ 
داـش امـش  عاـمتجا  هب  نم  نوچ  دومرف : ترـضح  دـندرک ، لاؤس  تلاـح  نآ  ببـس  زا  همطاـف  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 

ار یمظع  هیطع  نیا  و  دینادرگ ، مامت  وت  رب  ار  تمعن  و  دـیدرگ ، علّطم  وت  يداش  رب  یلاعت  قح  تفگ : دـش و  لزان  لیئربج  مدـیدرگ ،
رد وت  اب  ناشیا  نایعیش  نادنزرف و  اب  ناشیا  دومرف  رّرقم  و  تخاس ، اراوگ  وت  رب 
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یـضار و وت  ات  دـنک  اطع  زین  ناشیا  هب  دـیامرف  تمارک  ار  وت  هک  شـشخب  ره  و  دـنکفین ، یئادـج  ناشیا  وت و  ناـیم  و  دنـشاب ، تشهب 
هک یتعامج  تسد  رب  تفای  دهاوخ  رد  ار  ناشیا  رامش  یب  هراکم  دیـسر و  دهاوخ  ناشیا  هب  رایـسب  ياهالب  نکیل  و  يدرگ ، دونـشخ 
ره دنناسر  لتق  هب  ار  وت  تیب  لها  و  دنرازیب ، ناشیا  زا  لوسر  ادخ و  و  دـناوت ، تّما  زا  هک  دـننک  يوعد  و  دـندنب ، دوخ  رب  ار  وت  ّتلم 

ببـس هک  تسا  هدرک  رایتخا  ار  بیاصم  نیا  ناشیا  يارب  یلاعت  قح  و  دـشاب ، رود  رگیدـکی  زا  ناشیا  ياهربق  و  یناکم ، رد  ار  کـی 
.شاب یضار  وا  ياضق  هب  نک و  دمح  ار  ادخ  سپ  ددرگ ، ناشیا  تاجرد  عفر 

دهاوخ تداهـش  هجرد  هب  هکنآ  ات  دیدرگ  دـهاوخ  وت  راکمتـس  تّما  بولغم  مولظم و  یلع  وت  ردارب  دّـمحم  يا  تفگ : لیئربج  سپ 
رد تارف  رانک  رد  وت  تّما  ناکین  وت و  تیب  لها  نادنزرف و  زا  یهورگ  نایم  رد  دش  دهاوخ  دیهش  نیسح  وت  هدازدنزرف  نیا  و  دیسر ،
هک يزور  رد  دوب  دـهاوخ  رایـسب  وت  ّتیرذ  نانمـشد  وت و  نانمـشد  رب  ـالب  برک و  نآ  ببـس  هب  و  دـنیوگ ، ـالبرک  ار  نآ  هک  ینیمز 

و تسا ، نیمز  ياـه  هعقب  نیرت  كاـپ  نیمز  نآ  و  دـسر ، یمن  ناـیاپ  هب  زور  نآ  ترـسح  و  درادـن ، تیاـهن  زور  نآ  تّدـش  برک و 
لها وت و  هدازدـنزرف  هک  يزور  نآ  دـیآ  رد  نوچ  .تسا  تشهب  ياهنیمز  زا  نآ  و  تسا ، رتشیب  نیمز  ياـه  هعطق  همه  زا  نآ  تمرح 

دهاوخ نیمز  فارطا  عیمج  و  تنعل ، رفک و  لـها  ياهرکـشل  ناـشیا  هب  درک  دـنهاوخ  هطاـحا  و  دـش ، دـنهاوخ  دیهـش  زور  نآ  رد  وا 
هزرل و هب  اهنآ  لها  اهنامـسآ و  و  دیدرگ ، دنهاوخ  جاّوم  مطالتم و  اهایرد  و  دمآ ، دنهاوخ  بارطـضا  تکرح و  هب  اههوک  و  دـیزرل ،
هک يدـبا  يازج  يارب  و  وت ، تمرح  کـته  ندرمـش  میظع  يارب  و  وت ، ّتیرذ  وت و  يارب  زا  بضغ  يور  زا  دـمآ  دـنهاوخ  بارطـضا 

ندرک يرای  رد  دـبلط  يروتـسد  یلاعت  يادـخ  زا  هکنآ  رگم  دـنامن  یقولخم  چـیه  و  وت ، ترتع  ّتیرذ و  رد  داد  دـنهاوخ  ار  وت  تّما 
.وت زا  دعب  قلخ  رب  دنیادخ  تّجح  هک  وت  مولظم  فیعض  تیب  لها 

: هک تساهنآ  رد  هچ  ره  اهایرد و  اههوک و  اهنیمز و  اهنامسآ و  يوسب  دنک  یحو  ادخ  سپ 

هک ره  زا  و  دـنادرگ ، یمن  زجاع  ارم  يا  هدـننک  عاـنتما  و  دور ، یمن  رد  هب  نم  تسد  زا  يا  هدـنزیرگ  هک  رداـق  دـنوادخ  هاـشداپ  منم 
تّزع هب  دیشک ، مناوت  یم  ماقتنا  مهاوخ  هک  تقو  ره  رد  مهاوخ 
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، هدومن وا  تمرح  کته  و  تسا ، هتشک  ارم  هدیزگرب  ربمغیپ و  دنزرف  هک  ار  یسک  منک  باذع  هک  منک  یم  دای  دنگوس  دوخ  لالج  و 
نانچ ار  نایملاع  زا  يدـحا  هک  یباذـع  ناـنچ  هدرک ، وا  تیب  لـها  رب  متـس  و  هتـسکش ، ار  وا  ناـمیپ  و  هدروآ ، لـتق  هب  ار  وا  ترتع  و 

.مشاب هدرکن  باذع 

کته هدرک و  وت  ترتع  رب  متس  هک  یسک  رب  دننک  تنعل  دنلب  يادص  هب  دنیاهنیمز  اهنامـسآ و  رد  هچ  ره  هک و  ره  تقو  نآ  رد  سپ 
ناشیا حاورا  ضبق  دوخ  تمحر  تسد  هب  یلاعت  قح  دنباتش ، تداهش  يوسب  دنمتداعس  هورگ  نآ  نوچ  هدرمش ، لالح  ار  وت  تمرح 

هّلح دـنروایب  دوخ  اب  و  تایح ، بآ  زا  ّولمم  دّرمز  توقای و  زا  ییاهفرظ  اـب  دـنیآ  نیمز  رب  دـنچ  یکلم  متفه  ياهنامـسآ  زا  و  دـیامن ،
طونح اهبیط  نآ  هب  دـننک و  نفک  اه  هّلح  نآ  هب  دـنیوشب و  اهبآ  نآ  هب  ار  رّهطم  ياهندـب  نآ  و  تشهب ، شوخ  ياهیوب  تشهب و  ياه 

نآ رد  و  دنـسانشن ، ار  اهنآ  نارفاک  نآ  هک  دـنازیگنارب  ار  یهورگ  یلاعت  قح  سپ  دـننک ، زامن  ناـشیا  رب  هکئـالم  فوفـص  و  دـننک ،
نآ رد  ادهـش  دّیـس  ربق  يارب  یتمالع  دننک و  نفد  ار  مرتحم  ياهندب  ات  دنـشاب  هدـشن  کیرـش  رطاخ  ّتین  رادرک و  راتفگ و  هب  اهنوخ 

.نانمؤم يراگتسر  يارب  دشاب  یببس  و  قح ، لها  يارب  دشاب  يا  هناشن  هک  دننک  بصن  ارحص 

هیزنت ار  ادخ  و  وا ، رب  دنتسرف  تاولص  و  دنیامن ، هطاحا  نآ  رود  رب  و  دنیآ ، دورف  نامسآ  ره  زا  کلم  رازه  دص  زور ، هنابـش  ره  رد  و 
يارب وت  تّما  زا  دنیآ  یم  وا  ترایز  هب  هک  ار  اهنآ  ياهمان  دنـسیون  و  وا ، ناگدننک  ترایز  يارب  دننک  شزرمآ  بلط  و  وا ، دزن  دننک 
ناشیا رب  هک  اـهنآ  زا  یهورگ  .ار و  ناـشیا  ياهرهـش  اـه و  هلیبق  ناـشیا و  ناردـپ  ياـهمان  و  وت ، يوسب  ادـخ و  يوسب  نتـسج  بّرقت 

نآ تمالع  دننک  فرط  رب  ار و  رّهطم  ربق  نآ  ناشن  دننک  وحم  هک  درک  دـنهاوخ  یعـس  ادـخ ، تنعل  طخـس و  تسا  هدـیدرگ  بجاو 
.درک دنهاوخ  رتدنلب  ار  تمالع  نآ  زور  ره  و  تشاذگ ، دهاوخن  ادخ  و  ار ، رّونم  حیرض 

: دومرف مدرک  ضرع  وا  تمدخ  هب  ار  ثیدح  نیا  نم  دندز ، تبرـض  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مردـپ  نوچ  تفگ : نوتاخ  بنیز 
امـش و  دـننک ، ریـسا  ّتلذـم  يراوخ و  هب  رهـش  نیا  رد  ارم  تیب  لها  نانز  ریاـس  وت و  هک  منیب  یم  اـیوگ  تسا ، هتفگ  تسار  نمیا  ّما 

هتفاکش ار  هناد  هک  يدنوادخ  نآ  هب  منک  یم  دای  دنگوس  هک  دینک  ربص  تقو  نآ  رد  سپ  دنیابرب ، ار  امش  مدرم  هک  دیسرتب 
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هک یتقو  رد  .دوب  دهاوخن  امش  نایعیش  ناّبحم و  امش و  ریغ  هب  ادخ  تسود  نیمز  يور  رب  تقو  نآ  رد  هک  تسا  هدیرفآ  ار  قیالخ  و 
زاورپ يداش  يور  زا  زور  نآ  رد  ناطیش  هک  داد  ربخ  ار  ام  درک ، لقن  ام  هب  ار  ربخ  نیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح 

یم هچنآ  نیطایـش  هورگ  يا  تفگ : دهاوخ  دوخ  ناوعا  اب  و  دیدرگ ، دهاوخ  نیمز  يزور  رد  دوخ  ناوعا  نیطایـش و  اب  درک  دـهاوخ 
ناشیا زا  و  میدـناسر ، مّنهج  هب  ار  ناـشیا  و  میدیـسر ، تیاـهن  هب  ناـشیا  كـاله  رد  و  میدروآ ، لـمع  هب  مدآ  نادـنزرف  زا  میتساوخ 

، ناشیا ّقح  رد  مدرم  کیکشت  هب  دیوش  لوغشم  سپ  دنز ، تلاسر  تیب  لها  تیالو  ناماد  هب  تسد  هک  یـسک  رگم  دبای  یمن  تاجن 
تاجن ناشیا  زا  سک  چیه  و  ددرگ ، مکحتسم  قلخ  تلالض  رفک و  ات  ناشیا ، ناتـسود  توادع  ناشیا و  توادع  رب  مدرم  صیرحت  و 

«. 1  » دش داریا  نآ  زا  یضعب  تبسانم  هب  ماقم  نیا  رد  دوب ، هدش  روکذم  ًاقباس  هچ  رگا  فیرش  ثیدح  نیا  .دباین و 

هک دندرک  هدارا  نارفاک  نآ  دندرک ، دیهـش  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک 
سپ دیدرگ ، فعاضم  ناشیا  تبیصم  هودنا و  دیسر ، تلاسر  تیب  لها  هب  ربخ  نیا  نوچ  دنزاتب ، ترـضح  نآ  كرابم  ندب  رب  بسا 

ادخ لوسر  هدرک  دازآ  هنیفس  نوچ  نم  نوتاخ  يا  تفگ : دمآ و  نوتاخ  بنیز  دزن  هب  مالّسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  همداخ  هّضف 
منم تفگ : ریـش  نآ  هب  دید و  ار  يریـش  هریزج  نآ  رد  داتفا  يا  هریزج  هب  تسکـش و  ایرد  رد  وا  یتشک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

رد و  دیناسر ، هار  هب  ار  وا  دش و  هناور  وا  شیپ  زا  درک و  همهمه  دینش  ار  ترـضح  نآ  مان  نوچ  ریـش  ادخ ، لوسر  هدرک  دازآ  هنیفس 
نوتاخ بنیز  دـنا ، هدرک  يا  هدارا  نینچ  نارفاک  نیا  هک  منک  ربخ  ار  ریـش  نآ  مورب و  هک  هد  تصخر  ارم  تسه  يریـش  ام  هیحان  نیا 

ادرف هک  یناد  یم  تفگ : هّضف  تشادرب ، رس  ریـش  ثراحلا ، وبا  يا  تفگ : دیـسر  ریـش  کیدزن  هب  هّضف  نوچ  .دینادرگ  صّخرم  ار  وا 
؟ دننک هچ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رّهطم  دسج  اب  هک  دنهاوخ  یم 

ار دوخ  تسد  هاگ و  گنج  گنج  هب  تفر  دینش ، ار  نخس  نیا  ریـش  نوچ  .دننک  نابـسا  مس  لاماپ  ار  شفیرـش  ندب  هک  دنهاوخ  یم 
گنج گنج  هّجوتم  تمیزع  نآ  هب  هایس  ور  ناتخبدب  نآ  دش ، حبـص  رگید  زور  نوچ  تشاذگ ، ترـضح  نآ  مرتحم  دسج  يور  رب 

هدهاشم ار  تلاح  نآ  دندش و  هاگ 
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«. 1  » تشگرب تمیزع  نیا  زا  دینادرگ و  ار  رکشل  هار  و  دینکم ، اشفا  تسا  يا  هنتف  نیا  تفگ : نیعل  دعس  نب  رمع  دندرک ،

هراظن هب  هفوک  لها  نامرـش  یب  دندیـسر ، هفوک  کیدزن  هب  تلاسر  تیب  لها  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  سوواط و  نبا  دّیس 
تخانش ار  ناشیا  نز  نآ  دّمحم ، لآ  ناریسا  میئام  دنتفگ : دیناریسا ؟ مادک  زا  امـش  هک : دیـسرپ  هفوک  لها  نانز  زا  ینز  سپ  دندمآ ،

لخاد نوچ  دندیـشوپ ، اهنآ  هب  ار  دوخ  هک  دروآ  ناشیا  يارب  هعنقم  رداچ و  زا  تشاد  هناخ  رد  هچنآ  دمآ و  ریز  هب  ماب  زا  تعرـس  هب 
رد ار  شکرابم  تسد  تسا و  فیحن  روجنر و  رایـسب  دـندید  ار  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هفوک  لها  دـندش ، هفوک 

، دندرک دنلب  هیرگ  نویـش و  هحون و  هب  ادص  دـنا ، هدرک  راوس  هنهرب  نارتش  رب  ار  تمـصع  راتـسا  تارّدـخم  و  دـنا ، هدرک  لغ  ندرگ 
رد تفگ : يدسا  میزخ  نب  ریشب  تسا !؟ هتشک  ار  ام  هک  سپ  دینک ، یم  هیرگ  هحون و  ام  رب  امش  هک : تفگ  فیعض  زاوآ  هب  ترضح 
یم نخس  نانچ  بارطـضا  تّدش و  نآ  اب  و  دیوش ، شوماخ  هک  مدرم  يوسب  درک  هراشا  نینمؤملا  ریما  رتخد  نوتاخ  بنیز  تقو  نآ 

.دیوگ یم  نخس  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  نابز  زا  ایوگ  هک  تفگ 

يا دعب  اّما  تفگ : راهطا  ترتع  رایخا و  تیب  لها  رب  تاولـص  و  یهانپ ، تلاسر  ترـضح  رب  دورد  یهلا و  دـماحم  يادا  زا  دـعب  سپ 
امـش متـس  زا  ام  هلان  و  هداتـسیان ، امـش  روج  زا  ام  هدید  بآ  زونه  دییرگ ، یم  ام  رب  امـش  ایآ  هلیح ، رکم و  ردـغ و  لها  هفوک و  لها 

ار دوخ  نامیا  هتـشر  زین  امـش  و  دوشگ ، یم  زاب  دیبات و  یم  مکحم  ار  دوخ  هتـشر  هک  تسا  نز  نآ  لثم  امـش  لثم  هدـیدرگن ، نکاس 
یئوجبیع نازینک و  دـنزرف  ّقلمت  لطاب و  نخـس  لصا و  یب  ياوعد  رگم  امـش  ناـیم  رد  تسین  و  دـیتشگرب ، دوخ  رفک  هب  دیتسـسگ و 

هب دوخ  يارب  يا  هشوت  دـب  دنـشاب ، هدرک  يربـق  شیارآ  هک  يا  هرقن  اـی  دـیور  هلبزم  رد  هک  یهاـیگ  دـننام  رگم  دـیتسین  و  نانمـشد ،
یم ام  رب  دـیا و  هتـشک  ار  ام  دوخ  دـینک ، یم  هلان  هیرگ و  ام  رب  امـش  ایآ  دـیدینادرگ ، مّنهج  رد  دـّلخم  ار  دوخ  و  دیداتـسرف ، ترخآ 

.دییرگ

و دیدیرخ ، دوخ  رب  يدبا  راع  بیع و  و  دینک ، هدنخ  مک  دییرگب و  رایسب  هک  دیاب  هَّللا  یلب و 
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ناربمغیپ و متاخ  هشوگرگج  نتشک  درک  ناوت  یم  كرادت  زیچ  هچ  هب  و  دش ، دهاوخن  لیاز  امش  هماج  زا  یبآ  چیه  اب  راع  نیا  ثول 
یم هانپ  وا  هب  هلزان  ره  رد  دوب ، امـش  تّجح  هدـننک  نشور  امـش و  ناگدـیزگرب  ذالم  هک  دـیتشک  ار  یـسک  ار ، تشهب  ناـناوج  دـّیس 

دیمااـن ادـخ  تمحر  زا  ار  دوـخ  و  دـیدرک ، یهاـنگ  دـب  هک  امـش  رب  تـنعل  دـیتخومآ ، یم  وا  زا  ار  دوـخ  تعیرـش  نـید و  و  دـیدرب ،
داب هدـیرب  دـیدیرخ ، دوخ  يارب  تنکـسم  ّتلذـم و  دـیدیدرگ ، یهلا  باذـع  ّقحتـسم  دـیدش ، ترخآ  اـیند و  راـکنایز  دـیدینادرگ ،

.امش ياهتسد 

رتس یب  وا  تارجح  تارّدخم  زا  نایگدرپ  هچ  و  دیدرک ، هراپ  هراپ  تلاسر  ترضح  زا  اه  هشوگرگج  هچ  هفوک  لها  يا  امش  رب  ياو 
نیمز و هک  دیدرک  دنچ  یئاوسر  حیبق  راک  دیدرک ، عیاض  وا  زا  اهتمرح  هچ  و  دیتخیر ، وا  هدیزگرب  نادنزرف  زا  اهنوخ  هچ  و  دـیدرک ،

نیا راثآ  زا  دیدرگ  دـهاوخ  رهاظ  امـش  رب  ترخآ  رد  هچنآ  دـیراب ، نوخ  نامـسآ  زا  هک  دـیدرک  بّجعت  ایآ  تفرگ ، ورف  ار  نامـسآ 
و دیامن ، یمن  تردابم  نایصاع  هبقاعم  هب  وا  هک  دیوشم  رورغم  ادخ ، تلهم  هب  دش  دیهاوخن  هدرک  يرای  دوب ، دهاوخ  رت  میظع  لامعا 

.تسا ناراکهانگ  هاگنیمک  رد  امش  راگدرورپ  و  درذگب ، وا  ماقتنا  ماگنه  هک  دیسرت  یمن 

دنتـسیرگ و یم  دوخ  لاـح  رب  و  داد ، ور  یتریح  ارهز  همطاـف  هشوگرگج  نآ  نانخـس  زا  ار  مدرم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : يوار 
: تفگ یم  دش و  رت  وا  شیر  هک  تسیرگ  نادنچ  دوب و  هداتـسیا  نم  يولهپ  رد  يریپ  درم  .دـندیزگ  یم  نادـند  هب  ار  دوخ  ياهتـسد 

امـش دالوا  و  دننانز ، نیرتهب  امـش  نانز  و  دنناناوج ، نیرتهب  امـش  ناناوج  و  دنناریپ ، نیرتهب  امـش  ناریپ  داب ، امـش  يادف  مردام  ردپ و 
ماما ترضح  سپ  .درک  دناوت  یمن  بلـس  یـسک  ار  امـش  یگرزب  و  دیدرگ ، یمن  بولغم  دیوش و  یمن  راوخ  زگره  دندالوا ، نیرتهب 

تبیـصم زا  دـعب  هک  یناد  یم  و  یئاناد ، لماک و  لقاع و  هک  هَّللا  دـمح  هب  تسا  سب  هّمع  يا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز 
«. 1  » دشخب یمن  يدوس  ندرک  عزج 

دناوخ و ار  هبطخ  نیا  ادهـش  دّیـس  ترـضح  رتخد  همطاف  نآ  زا  دـعب  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  و 
ار ادخ  منک  یم  دمح  تفگ : درک و  مامت  ایقشا  نآ  رب  ار  ادخ  تّجح 
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هب مهد  یم  یهاوگ  و  میاـمن ، یم  وا  رب  لّـکوت  مراد و  وا  هب  ناـمیا  و  يرثـلا ، تحت  اـت  شرع  ینیگنـس  هب  اـصح و  گـیر و  ددـع  هب 
رد ار  وا  یمارگ  دنزرف  هک  مهد  یم  یهاوگ  و  تسوا ، لوسر  هدنب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هکنآ  هب  ادخ و  ّتینادـحو 

فالخ وت  رب  میوگ  هکنآ  زا  مدـنب و  ارتفا  وت  رب  هکنآ  زا  وت  هب  مریگ  یم  هانپ  ادـنوادخ  دـندرک ، دیهـش  ریـصقت  مرج و  یب  تارف  رانک 
هاـنگ یب  ار  وا  دـندرک و  وا  ّقح  بصغ  وا  تّما  و  مدرم ، زا  تفرگ  دوخ  ّیـصو  يارب  هک  اهدـهع  زا  دوخ  ربـمغیپ  رب  يداتـسرف  هچنآ 
كاخ ناناملسم ، زا  یهورگ  روضح  رد  ادخ  هناخ  رد  دندروآ  لتق  هب  ار  وا  دندرک و  دیهش  ار  شدنزرف  زورید  هچنانچ  دندرک  دیهش 
هزیکاپ كاپ و  دوخ  دزن  هب  يدرب  ار  وا  هکنآ  ات  وا ، تافو  ماگنه  رد  هن  وا و  تایح  رد  هن  دـندرکن ، وا  زا  یملظ  عفد  هک  ناشیا  رـس  رب 
.هدننک شنزرس  رییعت  هدننک و  تمالم  تمالم  وت  ياضر  هار  رد  دشن  عنام  ار  وا  و  هروهشم ، بهاذم  هفورعم و  بقانم  اب  هدیدنسپ  و 

و يدیدنـسپ ، ار  وا  راوطا  يدینادرگ و  وکین  ار  وا  تبقاع  یگرزب  رد  و  يدرک ، تیادـه  مالـسا  يوسب  ار  وا  یکدوک  رد  اراگدرورپ 
، دوب ترخآ  رد  بغار  دوبن و  نآ  رب  صیرح  دوب و  ایند  كراـت  دـمآ  وت  دزن  هب  نوچ  هکنآ  اـت  دوب  وت  لوسر  وت و  هاوخ  ریخ  هتـسویپ 

.تسار هار  رب  يدومن  تیاده  ار و  وا  يدیدنسپ  و  وت ، هار  رد  دوب  هدننکداهج 

ام هب  ار  امـش  و  هدینادرگ ، التبم  امـش  هب  ار  تلاسر  تیب  لها  ام  یلاعت  قح  هلیح ، ّربکت و  ردغ و  رکم و  لها  هفوک و  لها  يا  دعب  اّما 
قودنـص میئام  هدرک ، اطع  ام  هب  ار  فراعم  مهف  و  هداد ، ام  هب  ار  دوخ  ملع  و  هدـینادرگ ، تمعن  ام  رب  ار  ام  يالتبا  و  هتخاـس ، نحتمم 
لیـضفت و  دوخ ، تمارک  هب  ار  ام  تسا  هتـشاد  یمارگ  دـالب ، داـبع و  عیمج  رب  نیمز  رد  تّجح  و  ادـخ ، تمکح  نزخم  و  ادـخ ، ملع 

رفاک ار  ام  و  ار ، ام  دیدرک  بیذکت  امش  سپ  رهاظ ، رایسب  تلیضف  هب  تاقولخم  زا  يرایسب  رب  دوخ  ربمغیپ  تکرب  هب  ار  ام  تسا  هداد 
زورید هچنانچ  لباک ، كرت و  دالوا  دننام  دیدرک  ریـسا  ار  ام  و  دیدرک ، تراغ  ار  ام  لاوما  و  دـیتسناد ، لالح  ار  ام  لاتق  و  دـیدرمش ،

داش امـش  ياهلد  اه و  هدید  و  هنیرید ، ياه  هنیک  يارب  دکچ  یم  امـش  ياهریـشمش  زا  تیب  لها  ام  نوخ  هتـسویپ  و  دیتشک ، ار  ام  ّدج 
زا دیتخیر  هچنآ  هب  دیشابم  داش  درک ، دهاوخ  مکح  امش  ام و  نایم  ادخ  دیسر و  دیهاوخ  دوخ  يازج  هب  يدوزب  ام ، نتشک  هب  دش 
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.ار بئاصم  نیا  تسا  هدینادرگ  رّرقم  ادخ  ام  ریخ  يارب  و  تسام ، تداعس  بجوم  اهنیا  هک  اریز  ام ، ياهلام  زا  دیتفای  ام و  ياهنوخ 

دوش و یم  لزان  امش  رب  نامسآ  زا  یپایپ  ياهباذع  و  دسر ، یم  امـش  هب  يدوزب  هک  ار  ادخ  باذع  تنعل و  دیـشاب  رظتنم  امـش  رب  ياو 
هب یبقع  ایند و  رد  دیدرگ ، دهاوخ  هنهرب  رگیدـکی  يور  رب  امـش  ياهریـشمش  و  امـش ، ياه  هدرک  هب  درک  دـهاوخ  لصأتـسم  ار  امش 

«1  » َنیِِملاَّظلا یَلَع  ِهَّللا  ُهَنَْعل  الَأ  دیامرف  یم  یلاعت  قح  هچنانچ  دیدرک ، متـس  ام  رب  هچنآ  هب  دش  دیهاوخ  بّذعم  یلاعت  قح  میلا  باذع 
بلط هب  اهاپ  هچ  هب  و  دـیدمآ ، ام  لاـتق  هب  امـش  زا  اـههورگ  هچ  و  دـیدز ، اـم  رب  هزین  اهتـسد  هچ  هب  هک  دـیناد  یمن  رگم  امـش  رب  ياو 

مشچ و و  دش ، هدز  امـش  ياهلد  رب  تواقـش  رهم  و  دش ، ظیلغ  امـش  ياهرگج  و  دـش ، نیگنـس  امـش  ياهلد  دـیدش ، ناور  ام  هبراحم 
، دیشک امش  تریصب  هدید  شیپ  رد  تلالض  هدرپ  و  داد ، تنیز  امش  رظن  رد  ار  هحیبق  لامعا  ناطیش  و  دش ، هتـسب  قح  زا  امـش  شوگ 

.دینادرگ دودسم  امش  رب  ار  تیاده  هار  و 

يرکم هب  دراد  امش  دزن  ترضح  نآ  اهتنایخ  هچ  و  دراد ، بلط  امـش  زا  تلاسر  ترـضح  هک  اهنوخ  هچ  هفوک  لها  يا  دیوش  كاله 
رخف دـیدروآ و  لتق  هب  ار  ناشیا  دـیدرک ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نادـنزرف  بلاط و  یبأ  نب  یلع  مّدـج  اب  هک 

يا .میدرک  ریـسا  ار  ناشیا  نانز  و  يدنه ، ياهریـشمش  هب  ار  یلع  نادـنزرف  یلع و  میتشک  ام  هک  درک  رخف  امـش  نایم  رد  يا  هدـننک 
كاپ هانگ  کش و  ره  زا  هتفگ و  انث  ار  ناشیا  ادخ  هک  یهورگ  نتشک  هب  ینک  یم  رخف  داب ، وت  ناهد  رد  كاشاخ  كاخ و  هدنیوگ !

رب دـیدرب  دـسح  نک ، هیرگ  دوخ  لاح  تیفاع  رب  و  اـمن ، رظن  دوخ  ياـه  هدرک  رد  و  ریمب ، دوخ  ناردـپ  گرم  هب  هدـینادرگ ، رّهطم  و 
یـسک و  دنک ، یم  اطع  دهاوخ  یم  هک  ره  هب  تسادخ  لضف  اهنیا  و  ار ، ام  تمرکم  تعفر و  دـیدرواین  بات  و  ام ، تلالج  یگرزب و 

.درادن يرون  ترخآ  ایند و  رد  دادن  يرون  ادخ  هک  ار 

، دمآ هیرگ  هب  راوید  رد و  و  دمآ ، رب  نارـضاح  زا  شورخ  التبم  هتخوس  رگج  نآ  و  ادهـش ، دّیـس  دنزرف  نآ  زوسناج  نانخـس  زا  سپ 
اهلد و  یتخورفا ، ام  ياه  هنیس  نوناک  رد  ترـسح  شتآ  و  یتخوس ، ار  ام  ياهلد  هک  ناموصعم  ناکاپ و  رتخد  يا  تسا  سب  دنتفگ :

بابک و ار 
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«. 1  » يدرک بآ  مک  ار  اه  هدید 

! هفوک لها  يا  هک : ار  نارضاح  درک  ادن  مرتحم  جدوه  زا  درک و  دنلب  هیرگ  هب  ادص  ءاسّنلا  هدّیس  ترـضح  رگید  رتخد  موثلک  ّما  سپ 
و دیدروآ ، لتق  هب  ار  وا  و  دیدرکن ، وا  يرای  دیدناوخ و  ار  نیـسح  مردارب  ببـس  هچ  هب  امـش ، ياهیور  داب  شوخان  و  امـش ، لاح  ادب 
هچ هک  دیناد  یمن  رگم  امش ، ياهیور  رب  تنعل  امش و  رب  ياو  دیدرک ، ریـسا  ار  وا  يارـس  مرح  نایگدرپ  و  دیدرک ، تراغ  ار  وا  لاوما 

و دیدرک ، نالان  ار  مّرکم  نارتخد  هچ  و  دیتخیر ، مرتحم  ياهنوخ  هچ  دـیدرک ، راب  دوخ  تشپ  رب  رازوا  ناهانگ و  هچ  و  دـیدرک ، راک 
هب دوب ، هدـش  هدـنک  امـش  ياهلد  زا  محر  و  تلاسر ، ترـضح  زا  دـعب  ار  قلخ  نیرتهب  دـیتشک  دـیدرب ، تراغ  هب  ار  تعامج  هچ  لام 

.دنناراک نایز  ناطیش  ناروای  ناوعا و  و  دنبلاغ ، هشیمه  ادخ  ناتسود  هورگ  هک  یتسرد 

هیرگ و يراز و  هلان و  يادص  و  دندروآ ، رب  هاترسح  او  هالیو و  او  شورخ  هفوک  لها  تفگ ، ادهش  دیـس  هیثرم  رد  دنچ  يرعـش  سپ 
قرف رب  ترـسح  كاخ  و  دـندرک ، ناشیرپ  رـس  رب  اهیوم  ناشیا  نانز  و  دـندیناسر ، شوپ  هیـس  کلف  هب  شورخ  هحون و  يراوگوس و 

هک دش  یتشحو  دـنتفگ ، یم  هاروبث  او  هالیو و  او  دـندز  یم  دوخ  راسخر  رب  هچناپط  و  دندیـشارخ ، ار  دوخ  ياهور  و  دـنتخیر ، دوخ 
.دوب هدیدن  یمتام  نانچ  زگره  راگزور  هدید 

یلاعت قح  يانث  دمح و  داتسیا و  ياپ  رب  و  دیوش ، تکاس  هک  مدرم  يوسب  درک  هراشا  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  سپ 
ارم هک  ره  ساّنلا  اهّیا  هک : دومرف  ترضح  سپ  داتـسرف ، ترـضح  نآ  مارک  تیب  لها  تلاسر و  ترـضح  رب  رایـسب  دورد  و  درک ، ادا 

ریـصقت و یب  ار  وا  هکنآ  رـسپ  منم  بلاـط ، یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  منم  هک  دـنادب  دسانـشن  ارم  هـک  ره  و  دسانـش ، دـسانش 
، دندرک ریـسا  ار  شلایع  دندرب و  تراغ  هب  ار  شلام  دندومن و  وا  تمرح  کته  هکنآ  رـسپ  منم  دـندرک ، حـبذ  تارف  رانک  رد  یمرج 

یم ایآ  هک  ادخ  هب  ار  امـش  مهد  یم  دنگوس  ساّنلا  اهّیا  .تسا  سب  ارم  رخف  نیمه  و  دندیرب ، رـس  ادخ  هار  رد  ار  وا  هکنآ  دـنزرف  منم 
رد دیدرک و  تعیب  وا  اب  دیتشون و  وا  هب  اهنامیپ  دهع و  و  دیداد ، بیرف  ار  وا  دیتشون و  نم  ردپ  هب  اه  همان  هک  دیناد 
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، دیداتسرف ترخآ  هب  دوخ  يارب  هچنآ  رب  داب  امش  رب  تنعل  سپ  دیدینادرگ ، ّطلـسم  وا  رب  ار  نمـشد  دیدرک و  رازراک  وا  اب  راک  رخآ 
ارم ترتع  هک  دیوگ  امـش  هب  هک  يزور  درک ، دیهاوخ  تلاسر  ترـضح  يور  رب  رظن  هدید  مادک  هب  دیدیدنـسپ ، دوخ  يارب  ییأر  دب 

دنتفگ یم  رگیدکی  هب  و  دش ، دنلب  بناج  ره  زا  هیرگ  يادص  زاب  سپ  دیتسین ، نم  تّما  زا  امش  دیدرک و  نم  تمرح  کته  دیتشک و 
.دیناد یمن  دیا و  هدش  كاله  هک :

ّتیصو دیامن  ظفح  و  دنک ، لوبق  ارم  تحیصن  هک  ار  یسک  دنک  تمحر  ادخ  دومرف : ترضح  دش ، مک  نارضاح  ناغف  يادص  نوچ 
.تسا مزال  تلاسر  ترضح  هب  یّسأت  تلاسر  غیلبت  رد  ام  هک  اریز  وا ، تیب  لها  لوسر و  ادخ و  ّقح  رد  ارم 

یم ار  وت  تمرح  میونش و  یم  ار  وت  نخس  همه  ام  هَّللا  لوسر  نب  ای  هک : دندروآ  رب  دایرف  همه  دندینش ، ار  نخس  نیا  نارـضاح  نوچ 
یم گنج  وا  اب  دـنک  گنج  وت  اب  هک  ره  و  میئوت ، رادربناـمرف  هک  اـمرفب  یهاوخ  یم  هچ  ره  میتسه ، وت  تمدـخ  ناـهاوخ  میـسانش و 

.مینک یم  وت  ناراکمتس  زا  وت  ياهنوخ  بلط  و  مینک ، یم  حلص  وا  اب  دنک  حلص  وت  اب  هک  ره  مینک و 

یم مینک ، یمن  رواب  ار  امـش  ياهغورد  میروخ و  یمن  امـش  يزاب  ام  رگید  ناراّکم ، ناراّدـغ و  يا  تاهیه  تاـهیه  دومرف : ترـضح 
هنوگچ منک ، یمن  امش  راتفگ  رب  دامتعا  هک  راّود  يااهنامـسآ  دنوادخ  ّقح  هب  هن  دیدرک ، مناردپ  اب  هک  دینک  نانچ  زین  نم  اب  دیهاوخ 

هتشک امـش  رکم  هب  زورید  وا  تیب  لها  مردپ و  تسا ، هدشن  لمدنم  ام  ياهلد  تحارج  زونه  ار و  امـش  غورف  یب  ياهغورد  منک  رواب 
و ار ، دوخ  ناشیوخ  ردارب و  ردپ و  تبیصم  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تبیصم  ما  هدرکن  شومارف  زونه  و  دندش ،
ام زا  هن  هک  میـضار  رـس  هب  رـس  امـش  اب  تسا ، لعتـشم  ما  هنیـس  رد  اهتنحم  نآ  شتآ  تسا و  نم  ماک  رد  اهتبیـصم  نآ  یخلت  لاح  اـت 

تکاس دناوخ و  ترـضح  نآ  نالتاق  باذع  تّدش  رفک و  تواقـش  نایب  مولظم و  ماما  هیثرم  رد  دنچ  يرعـش  سپ  ام ، رب  هن  دیـشاب و 
«. 1  » دش

، دیبلط هفوک  هرامالا  راد  تّمرم  يارب  دایز  رسپ  ارم  يزور  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  راک  چگ  ملـسم  زا  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد 
نویش يادص  هاگان  مدش ، يراک  چگ  لوغشم  نم  و 
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جورخ دیزی  رب  یـسک  تفگ : تسیچ ؟ اهادص  نیا  هک : مدیـسرپ  دوب  هداتـسیا  نم  دزن  هک  یمداخ  زا  مدینـش ، هفوک  فارطا  زا  رایـسب 
هدرک جورخ  هکنآ  دوب  هک  مدیـسرپ : دننک ، یم  رهـش  لخاد  ار  وا  رـس  زورما  دـندوب ، هتفر  وا  گنج  هب  دایز  نبا  رکـشل  و  دوب ، هدرک 

هک مدز  دوخ  يور  رب  هچناـپط  ناـنچ  تفر ، نوریب  نوـچ  .تفگ  متـسناوتن  نخـس  مداـخ  سرت  زا  نم  یلع ، نب  نیـسح  تفگ : دوـب ؟
هداتسیا مدرم  هک  مدید  مدیـسر ، هفوک  هسانک  هب  ات  متفر  نوریب  رـصق  تشپ  هار  زا  متـسش و  ار  دوخ  تسد  و  موش ، روک  دوب  کیدزن 

مرح دنتفگ : دش ، ادـیپ  لمحم  هواجک و  لهچ  هب  کیدزن  هک  مدـید  هاگان  دـنروایب ، ار  اهرـس  ناریـسا و  هک  دنـشک  یم  راظتنا  دـنا و 
.دنیاهلمحم نیا  رد  ارهز  همطاف  نادنزرف  ادهش و  دّیس  ترضح  مرتحم 

ندـب زا  نوخ  و  تسا ، حورجم  روجنر و  لیلع و  و  تسا ، راوس  هنهرب  رتش  رب  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  مدـید  هاگان 
دهدن ریخ  ادخ  اهتّما ! نیرتدب  يا  نومـضم : نیا  هب  دناوخ  یم  دنچ  يرعـش  هودنا  نزح و  يور  زا  و  دیرگ ، یم  دزیر و  یم  شکرابم 

رب ار  ام  داد ، دـیهاوخ  باوج  هچ  میوش  رـضاح  وا  دزن  امـش  ام و  هک  تمایق  زور  رد  دـیدرکن ، ام  ّقح  رد  ام  ّدـج  تیاعر  هک  ار  اـمش 
و دیئوگ ، یم  ازـسان  ار  ام  و  میا ، هدماین  امـش  نید  راک  هب  زگره  ام  هک  ایوگ  دیرب ، یم  ناریـسا  دننام  دـیا و  هدرک  راوس  هنهرب  نارتش 

يا تسا ، نم  ّدج  ایبنا  دّیـس  ادخ و  لوسر  هک  دیناد  یمن  رگم  امـش  رب  ياو  دینک ، یم  يداش  ام  نتـشک  هب  و  دـینز ، یم  مه  رب  تسد 
، دندرک یم  مّحرت  تیب  لها  ناکدوک  لافطا و  هب  هفوک  لها  .دبای و  یمن  نیکـست  زگره  هک  یتشاذگ  ام  لد  رب  یهودنا  البرک  هعقاو 

ناکدوک ناهد  تسد و  زا  ار  اهنآ  و  تسا ، مارح  تلاسر  تیب  لها  ام  رب  قّدصت  هفوک  لها  يا  هک  ار  ناشیا  درک  رجز  موثلک  ّما  سپ 
موثلک ّما  .دنتـسیرگ  یم  لالجلا  وذ  ترـضح  نابّرقم  نآ  لاوحا  هدـهاشم  زا  هفوک  لها  ناـنز  و  تخادـنا ، یم  نیمز  رب  تفرگ و  یم 

یم ام  رب  امـش  نانز  دنـشک و  یم  ار  ام  امـش  نادرم  هفوک ! لها  يا  هک : دز  ادص  لمحم  نایم  زا  دینـش ، ار  ناشیا  هیرگ  يادـص  نوچ 
رب ار  نادیهش  ياهرس  هک  مدید  هاگان  تساخرب  نویش  يادص  لاح  نیا  رد  و  دنک ، مکح  امش  ام و  نایم  تمایق  زور  رد  ادخ  دنیرگ ،
هام دننام  و  ادخ ، لوسر  هب  قلخ  نیرت  هیبش  افـص  نسح و  تیاهن  رد  مدید  يرـس  اهنآ  نایم  رد  و  دش ، ادـیپ  دـندوب  هدرک  اه  هزین  رس 

.دوب رهاظ  شکرابم  هیحل  زا  باضخ  رثا  دیشخرد و  یم  نابات 
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يا هک : دروآ  رب  دایرف  تخیر و  نیمز  رب  نوخ  هک  دز  لمحم  بوچ  رب  ار  دوخ  رس  داتفا ، رورس  نآ  رس  رب  رظن  ار  نوتاخ  بنیز  نوچ 
قفا رد  ار  دوخ  خر  راگزور  شدرگ  هب  هک  تفالخ  رهپس  دیـشروخ  يا  يدیدرگ ، فسخنم  نایور  هریت  روج  هب  هک  تماما  کلف  هام 

روجنر هدز  متام  دـنزرف  زا  راوگرزب ! ردارب  يا  نک ، يرادـلد  بلطب و  ار  دوخ  میتی  همطاف ! نابرهم  ردارب  يا  يدیـشوپ ، ام  زا  بورغ 
نانخـس زا  .تسا  حورقم  ناـنود  متـس  زا  شلد  تسا و  حورجم  نانمـشد  روـج  زا  شندـب  هـک  ریگب  يربـخ  نیـسحلا  نـب  یلع  دوـخ 

و دش ، نوگلگ  نیمز  هراسخر  نارضاح  نینوخ  کشا  زا  و  دیـشک ، هنابز  اّیرث  هب  يرث  زا  ترـسح  شتآ  ارهز ، هدید  رون  نآ  زوسناج 
«. 1  » دیدرگ هریت  اوه  ناگتخوس  لد  هآ  دود  زا 

نبا دزن  هب  داد و  نوعلم  یحبـصا  یلوخ  هب  ار  ادهـش  دّیـس  رّونم  رـس  نیعل ، سحن  رمع  هک  دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  امن و  نبا  خـیش 
نآ درب و  دوخ  هناخ  هب  ار  رـس  نآ  دندوب ، هتـسب  ار  انّزلا  دلو  نآ  رـصق  رد  هک  یماگنه  رد  دیـسر  بش  رد  یلوخ  نوچ  داتـسرف ، دایز 
نز کـیدزن  هـب  درک و  ناـهنپ  هناـخ  رد  ار  رّهطم  رـس  نآ  سپ  مرــضح ، ینب  زا  يرگید  دـسا و  ینب  زا  یکی  تـشاد ، نز  ود  نوـعلم 
وت رب  ياو  تفگ : نز  نآ  ما ، هدروآ  ار  نیسح  رس  تفگ : يا ؟ هدروآ  هچ  يا و  هدمآ  اجک  زا  هک : دیـسرپ  نز  نآ  دیباوخ ، هّیمرـضح 

تساخرب و سپ  دیسر ، دهاوخن  وت  نیلاب  هب  نم  رس  رگید  هک  دنگوس  ادخ  هب  يا ، هدروآ  هناخ  نیا  هب  ار  تلاسر  ترـضح  دنزرف  رس 
نآ رد  نوچ  تفر ، یم  ـالاب  نامـسآ  يوسب  دوب و  عطاـس  اـه  هرجح  زا  یکی  زا  هک  داـتفا  میظع  يروـن  رب  شرظن  هاـگان  دـمآ ، نوریب 

.دنا هدمآ  رس  نآ  درگرب  دیفس  ناغرم  تروص  هب  هکئالم  و  تسا ، عطاس  ترضح  نآ  رّونم  رس  زا  رون  نآ  هک  دید  دمآ  رد  هرجح 

دزن دنتشاذگ و  یقبط  رد  ار  ادهش  دّیس  كرابم  رس  و  داد ، ماع  راب  ار  هفوک  مدرم  تسشن و  هرامالا  رصق  رد  دایز  نبا  رگید  زور  سپ 
شور هب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  نادنزرف  تمصع و  قدارس  نایگدرپ  و  دندرک ، رضاح  انّزلا  دلو  نوعلم  نآ 

«. 2  » دندروآ رد  نیعل  نآ  سلجم  هب  ناریسا 

هب ار  ترضح  نآ  كرابم  رس  سنا  نب  نانس  مالّسلا : هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  تیاور  هب 
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ار يراوگرزب  هاشداپ  هک  هرقن  ـالط و  زا  ارم  باـکر  نک  رپ  دـناوخ : یم  نومـضم  نیا  هب  دـنچ  يرعـش  و  دروآ ، رد  نیعل  نآ  سلجم 
دش و مشخ  رد  دایز  نبا  دندوب ، رتوکین  سک  همه  زا  شردام  ردپ و  و  دوب ، رت  فیرـش  سک  همه  زا  بسن  بسح و  هب  هک  ما  هتـشک 

«. 1  » دندروآ لتق  هب  ار  نیعل  نآ  هک  درک  مکح  و  یشک ، یم  ار  وا  ارچ  تسا  نینچ  وا  هک  یتسناد  یم  هاگره  تفگ :

رب تشاد  تسد  رد  یبوچ  دومن و  يداش  حرف و  راهظا  درک و  مّسبت  دنتشاذگ ، رهگ  دب  نآ  کیدزن  ار  رورـس  نآ  كرابم  رـس  نوچ 
دایز رسپ  يا  تفگ : مقرا  نب  دیز  لاح  نآ  رد  تسا ، هدوب  نادند  شوخ  رایـسب  هچ  تفگ : یم  دز و  یم  ءادهّـشلا  دّیـس  نادند  بل و 

عضوم نیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  ما  هدید  رّرکم  نم  رادرب ، ناش  یلاع  نادند  بل و  نیا  زا  ار  بوچ  نیا 
ام هب  ادخ  هک  ینک  یم  هیرگ  ادخ  نمـشد  يا  تفگ : انّزلا  دلو  نآ  درک و  دنلب  هیرگ  هب  ادـص  دـیز  سپ  دـیکم ، یم  دیـسوب و  یم  ار 

.مدز یم  ندرگ  ار  وت  هنیآره  تسا  هتفایرد  ار  وت  تفارخ  يا و  هدش  ریپ  هک  دوب  نآ  هن  رگا  تسا ، هداد  حتف 

ار وا  دوب و  هدناشن  دوخ  تسار  نار  رب  ار  نسح  وا  ردارب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  يزور  هک  مدید  تفگ : دیز 
رـسپ يا  وت ، نانمؤم  هتـسیاش  هب  مراپـس و  یم  وت  هب  ار  ناشیا  ادنوادخ  تفگ : تشاذگ و  ناشیا  رـس  رب  تسد  و  هدناشن ، پچ  نار  رب 
هفوک لها  يا  امش  رب  تنعل  تفگ : دمآ و  نوریب  نیعل  نآ  سلجم  زا  نایرگ  سپ  ار ، ترـضح  تناما  يدرک  تظفاحم  وکین  وت  دایز 

دریگب یگدنب  هب  ار  امـش  نادب  دروآ و  لتق  هب  ار  امـش  ناکین  هک  دیدرک  ریما  دوخ  رب  ار  هناجرم  دنزرف  دیتشک و  ار  همطاف  دـنزرف  هک 
«. 2»

نز نیا  هک : دیـسرپ  دـنا ، هدرک  هطاحا  وا  رود  رب  وا  نازینک  دوب و  هتـسشن  يراـنک  رد  هک  داـتفا  نوتاـخ  بنیز  رب  نوعلم  نآ  رظن  سپ 
يدـنوادخ منک  یم  دـمح  تفگ : هدازمارح  نآ  تسا ، ادـخ  لوسر  رتخد  همطاف  رتخد  بنیز  نیا  تفگ : وا  نازینک  زا  یکی  تسیک ؟

هب تشاد  یهارمگ  ار  اـم  هک  ار  يدـنوادخ  منک  یم  دـمح  تفگ : بنیز  .دـینادرگ  رهاـظ  ار  امـش  غورد  درک و  اوسر  ار  امـش  هک  ار 
دوش یمن  اوسر  و  یندرک ، كاپ  هانگ  کش و  سجر و  زا  ار  ام  دـینادرگ  كاپ  و  دوخ ، ربمغیپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم 

رسپ دننارگید ، میتسین ، نآ  ام  و  رجاف ، رگم  دیوگ  یمن  غورد  و  قساف ، رگم 
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زیاف تداهـش  تداعـس  هب  هک  اهنآ  یکین ، رگم  مدـیدن  تفگ : بنیز  وت ؟ تیب  لها  وت و  ردارب  اب  هدرک  هچ  ادـخ  يدـید  تفگ : داـیز 
دهاوخ مولعم  ار  وت  تقو  نآ  رد  و  درک ، دنهاوخ  همصاخم  وت  اب  ناشیا  و  درک ، دهاوخ  عمج  ناشیا  وت و  نایم  ادخ  يدوزب  دندیدرگ 

نانز هتفگ  رب  تفگ : ثیرح  نب  ورمع  وا ، لـتق  هب  درک  مکح  دـش ، مشخ  رد  نخـس  نیا  زا  نوعلم  نآ  .تسیک  يارب  زا  هبلغ  هک  دـش 
.تسین لوقعم  هذخاؤم  هدز  متام 

نوتاخ بنیز  داد ، افـش  ناشیا  زا  ار  ام  هنیـس  و  وت ، تیب  لها  نادّرمتم  وت و  یغاط  ردارب  رب  داد  رفظ  ار  ام  ادخ  تفگ : دایز  رـسپ  سپ 
یئافش دب  تسا  هدش  لصاح  نیا  هب  وت  هنیـس  يافـش  رگا  یتخادنا ، رب  ار  تلاسر  تیب  لها  عرف  لصا و  یتشک و  ار  ام  گرزب  تفگ :

«. 1  » وت يارب  تسا 

یم نشور  رایسب  وا  ندید  هب  شّدج  هدید  نیسح ، نتشک  هب  دش  نشور  وت  هدید  رگا  دایز  رسپ  يا  تفگ : موثلک  ّما  رگید : تیاور  هب 
«. 2  » ترخآ رد  شاب  وا  ّدج  باوج  ياّیهم  درک ، یم  راوس  دوخ  شود  رب  ار  وا  دیکم و  یم  ار  وا  ياهبل  دیسوب و  یم  ار  وا  و  دش ،

: دنتفگ تسیک ؟ نیا  هک : دیسرپ  دش و  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  هّجوتم  نیعل  نآ  سپ 

ار وا  تشاد ، مان  یلع  متشاد  يردارب  نم  دومرف : ترضح  ار ، نیسحلا  نب  یلع  تشک  ادخ  هک  مدینش  تفگ : تسا ، نیسحلا  نب  یلع 
باوخ و تقو  رد  دنک  یم  ضبق  ادخ  همه  ار  اهناج  دومرف : ترضح  تشک ، ار  وا  ادخ  هکلب  تفگ : دایز  رسپ  دنتشک ، متـس  هب  مدرم 

نآ لـتق  فرح  بنیز  نوچ  .دـینزب  ندرگ  ار  وا  دـیربب و  نم !؟ باوج  رب  ياـمن  یم  تأرج  وت  تفگ : داـیز  رـسپ  تاـفو ، ماـگنه  رد 
یم ار  وا  رگا  موش ، یمن  ادج  وا  زا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دیبسچ و  ترضح  نآ  رب  تسجرب و  دش ، برطضم  دینش ، ار  ترضح 
رگم یئامن ، یم  دیدهت  نتشک  هب  ارم  دایز  رـسپ  يا  تفگ : راذگب و  وا  اب  ارم  وت  هّمع  يا  دومرف : ترـضح  شکب ، وا  اب  زین  ارم  یـشک 

.تسام تمارک  نید  يالعا  رد  تداهش  و  تسام ، تداع  ادخ  هار  رد  ندش  هتشک  هک  یناد  یمن 

تفگ نوتاخ  بنیز  دـندرک ، سبح  اجنآ  رد  دوب و  دجـسم  يولهپ  رد  هک  دـندرب  يا  هناـخ  هب  ار  ناـشیا  هک  درک  رما  نوعلم  نآ  سپ 
، دندماین ام  دزن  هب  هفوک  نانز  زا  نز  کی  ماّیا  نآ  رد  هک :
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«. 1  » دندمآ یم  ام  ندید  هب  نازینک  میدوب  ریسا  نوچ 

دیهـش ار  مولظم  نیـسح  مّدـج  نوچ  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  رـسپ  رمع  زا  نساـحم  رد  یقرب 
ماما ترضح  دندرک ، یمن  اورپ  امرگ  امرس و  زا  و  دندیشوپ ، سالپ  هایس و  ياه  هماج  ترضح  نآ  متام  رد  مشاه  ینب  نانز  دندرک ،

«. 2  » تخاس یم  ناشیا  يارب  متام  ماعط  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز 

: تفگ دیبلط و  ار  رمع  دایز  رسپ  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  بلاط و  یبأ  نب  دمحا  دّیس 

ار هماـن  هک  دـیاب  هّتبلا  تفگ : داـیز  نبا  دـش ، مگ  هماـن  تفگ : رمع  هدـب ، نم  هب  نیـسح  لـتق  رد  مدوب  هتـشون  وـت  هب  نم  هک  يا  هماـن 
وا لتق  ضّرعتم  هک  مدرک  تحیصن  ار  وت  نم  تفگ : رمع  مدرم ؟ عینشت  عفد  يارب  یشاب  هتشاد  تسد  رد  يرذع  یهاوخ  یم  يروایب ،

هتشک نیسح  هک  مدوب  یضار  نم  دیوگ  یم  تسار  تفگ : دایز  رگید  رسپ  نامثع  دوب ، وت  ریخ  ضحم  نآ  و  يدینشن ، نم  زا  و  وشم ،
دایز رـسپ  تعاطا  هدرکن ، يراک  رتدـب  نم  زا  یـسک  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : رمع  میدوب ، یم  مدرم  لیلذ  هشیمه  اـم  دـش و  یمن 

«. 3  » دوب دهاوخ  هچ  نم  راک  رخآ  هک  مناد  یمن  و  مدرک ، محر  عطق  و  مدروآ ، مشخ  هب  ار  ادخ  مدرک و 

ار وا  عابتا  دیزی و  و  دینادرگ ، بلاغ  ار  قح  لها  قح و  ادخ  هک  هَّلل  دـمحلا  تفگ : دـمآ و  رب  ربنم  رب  تفر  دجـسم  هب  دایز  رـسپ  سپ 
و دوب ، مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نایعیـش  زا  هک  يدزا  فیفع  نب  هَّللا  دبع  لاح  نیا  رد  تشک ، ار  باّذک  رـسپ  باّذک  و  درک ، يرای 
تساخرب و دوب  تدابع  لوغشم  دجسم  رد  هتسویپ  و  دوب ، هدش  عیاض  نیّفص  گنج  رد  رگید  هدید  لمج و  گنج  رد  شا  هدید  کی 

ادـخ نمـشد  يا  وا ، ردـپ  تسا و  هدرک  یلاو  ار  وت  هک  یـسک  نآ  وت و  ردـپ  یئوت و  باّذـک  رـسپ  باّذـک  هناـجرم ! رـسپ  يا  تفگ :
.دیئوگ یم  نانخس  نیا  دیور و  یم  الاب  ناناملسم  ربانم  رب  دیشک و  یم  ار  ناربمغیپ  نادنزرف 

هّیرذ یـشک  یم  وت  ادخ ، نمـشد  يا  مدوب  نم  تفگ : فیفع  نبا  تفگ ؟ نخـس  نیا  هک  دوب  هک  تفگ : دـش و  بضغ  رد  دایز  رـسپ 
ناشیا نأش  رد  ار  ریهطت  هیآ  ادخ  هک  ار  تلاسر  ترضح  هرهاط 
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رـسپ نیعل  یغاط  زا  دنـشک  یمن  ماقتنا  هک  راصنا  نارجاهم و  دالوا  دـنیاجک  هاـثوغ  او  ینک !؟ یم  یناملـسم  يوعد  تسا و  هداتـسرف 
.درک تنعل  ار  شردپ  وا و  رّرکم  تلاسر  ترضح  هک  دیلپ  دیزی  نیعل 

فرط ره  زا  نالواسی  نم ، کـیدزن  هب  ار  وا  دـیروایب  تفگ : دـش و  رپ  شندرگ  ياـهگر  دـش و  لعتـشم  نیعل  نآ  بضغ  شتآ  سپ 
دندرب و نوریب  دجسم  رد  زا  دنتفرگ  نالواسی  تسد  زا  ار  وا  دندوب  دزا  هلیبق  فارشا  هک  ار  وا  ياهومع  رسپ  دنتفرگ ، ار  وا  دندیود و 

.دیروایب ار  روک  نیا  دیورب و  تفگ : دایز  نبا  دندناسر ، وا  هناخ  هب 

رضم لیابق  دیسر ، دایز  رسپ  هب  ربخ  دندش ، عمج  زین  نمی  لیابق  ریاس  دندرک و  عامتجا  رفن  دصتفه  دیسر ، دزا  هلیبق  هب  ربخ  نیا  نوچ 
زا يرایسب  هکنآ  ات  داتفا ، قافّتا  هورگ  ود  نیا  نایم  رد  یبعص  هبراحم  و  داتسرف ، ناشیا  گنج  هب  ثعـشا  نب  دّمحم  اب  درک و  عمج  ار 
هب دنتسکش و  ار  رد  دندیسر ، فیفع  نبا  هناخ  رد  هب  دندرک و  هبلغ  دایز  رسپ  باحصا  و  دندش ، ریشمش  همعط  فرط  ود  ره  زا  برع 

.دندمآ رد  هناخ 

وا هب  ار  ریشمش  نوچ  ناسرب ، نم  هب  ارم  ریـشمش  تسین  یکاب  تفگ : دندمآ ، نافلاخم  هک  درک  ربخ  ار  فیعـض  ریپ  نآ  فیفع  رتخد 
شاک تفگ : یم  شرتخا  کین  رتخد  و  درک ، یم  رود  دوخ  زا  ار  ناشیا  و  داد ، یم  تکرح  ار  دوخ  ریـشمش  دـناوخ و  یم  زجر  داد ،

هک بناـج  ره  زا  نارفاـک  نآ  .مدرک و  یم  هبراـحم  وت  يور  شیپ  رد  ناربمغیپ  ترتع  نـالتاق  نارجاـف  نیا  اـب  زورما  مدوب و  درم  نم 
رود ار  ناشیا  داد و  یم  تکرح  ریـشمش  بناج  نآ  زا  وا  و  دندمآ ، بناج  نالف  زا  هک  درک  یم  ربخ  ار  وا  رتخد  دندرک ، یم  وا  دصق 

دندرک هطاحا  ار  مردپ  نانمشد  هّالذ  او  هک : درک  دایرف  شرتخد  دندرک ، هطاحا  وا  هب  بناج  همه  زا  دندش و  رایسب  هکنآ  ات  درک ، یم 
، دوب هدرک  زجاع  ار  نادرمان  نآ  دناوخ و  یم  زجر  دینادرگ و  یم  ریشمش  انیب  روک  نآ  و  دیامن ، وا  زا  ررـض  عفد  هک  تسین  يروای  و 

.دندرب دایز  رسپ  دزن  هب  ار  وا  دنتفای و  تسد  وا  رب  هکنآ  ات 

ادخ هب  درک ، لیلذ  ارم  زیچ  هچ  هب  نمـشد  يا  تفگ : فیفع  نبا  درک ، لیلذ  ار  وت  ادخ  هک  هَّلل  دمحلا  تفگ : داتفا  وا  رب  شرظن  نوچ 
نبا نامثع ؟ ّقح  رد  یئوگ  یم  هچ  ادخ  نمشد  يا  تفگ : دایز  نبا  مدرک ، یم  گنت  وت  رب  ار  راک  متشاد ، یم  مشچ  رگا  هک  دنگوس 

يانّزلا دلو  يا  تفگ : فیفع 
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، درک دهاوخ  مکح  وا  ناگدنشک  وا و  نایم  ادخ  لطاب  ای  دوب  قح  هب  رگا  راک  هچ  نامثع  اب  هیناز ، هناجرم  رـسپ  يا  جالع و  ینب  مالغ 
چیه تفگ : داـیز  رـسپ  مهد ، ربـخ  وا  وت و  بسح  بسن و  هب  ار  وت  اـت  شردـپ  دـیزی و  تردـپ و  دوخ و  زا  نک  لاؤس  نم  زا  نکیل  و 
لاؤس دوخ  راگدرورپ  زا  هتـسویپ  نم  نیملاعلا  بر  هَّلل  دـمحلا  تفگ : فیفع  نبا  یـشچب ، ار  گرم  تبرـش  ات  منک  یمن  وت  زا  لاؤس 
نوعلم تسد  رب  نم  تداهش  هک  مدرک  یم  اعد  و  دنک ، نم  يزور  تداهش  ادخ  هک  يوش  ّدلوتم  ردام  زا  وت  هکنآ  زا  شیپ  مدرک  یم 

زا دـعب  ادـخ  هَّللا  دـمحب  لاحلا  و  مدـیدرگ ، دـیماان  تداهـش  زا  مدـش  انیبان  نوچ  ادـخ ، دزن  ناـشیا  نیرت  نمـشد  دـشاب و  قلخ  نیرت 
راد رب  دندز و  ندرگ  ار  هراچیب  نآ  هک  درک  مکح  دایز  رسپ  .دینادرگ  باجتسم  ارم  میدق  ياعد  درک و  يزور  تداهـش  ارم  يدیماان 

دندینادرگ هفوک  تاّلحم  اهرازاب و  رود  رب  دندرک و  هزین  رس  رب  ار  رـشبلا  ریخ  هدید  رون  رّهطم  رـس  هک  درک  مکح  رگید  زور  دیـشک ،
«. 1»

هب ماوع  شورخ  ماـع و  موجه  يادـص  هاـگان  مدوب  هتـسشن  دوـخ  هناـخ  هفرغ  رد  نم  تفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاور  مقرا  نب  دـیز  زا  و 
دشخرد یم  باتفآ  دننام  اهنآ  نایم  رد  رس  کی  دنا و  هدرک  اه  هزین  رب  اهرس  هک  مدید  مدرک  نوریب  هفرغ  زا  رس  نوچ  دیسر ، مشوگ 

یم تکرح  وا  ياهبل  هک  مدید  دش ، رّونم  رس  نآ  عاعـش  زا  هفرغ  دندیـسر ، نم  هفرغ  کیدزن  هب  نوچ  ددرگ ، یم  عطاس  نآ  زا  رون  و 
ْنِم اُوناک  ِمِیقَّرلا  ِفْهَْکلا َو  َباحْـصَأ  َّنَأ  َْتبِـسَح  ْمَأ  دوب  هدیـسر  هیآ  نیا  هب  دومن  یم  توالت  فهک  هروس  مداد ، شوگ  نوچ  دـنک ،

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  كرابم  رس  هک  متخانش  متسیرگن ، کین  نوچ  .داتسیا  تسار  نم  ندب  ياهیوم  سپ  « 2  » ًابَجَع اِنتایآ 
«. 3  » تسا رت  بیجع  میقر  فهک و  باحصا  رما  زا  وت  رما  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  متفگ : تسا ،

، فهک هروس  ندناوخ  هب  دنلب  زاوآ  هب  درک  عورش  دندرک ، هزین  رس  رب  هفوک  فرایص  رد  ار  ترـضح  نآ  رـس  نوچ  رگید : یتیاور  هب 
هکلب دیـشخبن  هدیاف  نارفاک  نآ  تیادـه  يارب  هزجعم  نیا  ندـید  و  « 4  » ًيدُـه ْمُهانْدِز  ْمِهِّبَِرب َو  اُونَمآ  ٌهَْیِتف  ْمُهَّنِإ  دـناوخ  هیآ  نیا  اـت  و 

دیزم بجوم 
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«. 1  » دش ناشیا  تلالض 

َّيَأ اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَـس  دناوخ َو  هیآ  نیا  دنتخیوآ ، تخرد  رب  هفوک  رد  ار  راوگرزب  نآ  كرابم  سّدقم  رـس  نوچ  رگید : تیاور  هب 
«. 3  » دوب دهاوخ  اجک  هب  ناشیا  تشگزاب  هک  دندرک  متس  هک  اهنآ  دننادب  هک  دشاب  دوز  ینعی : « 2  » َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم 

باب رد  هچنآ  هک  تشون  دیزی  هب  ار  لاح  تقیقح  و  داتسرف ، تشون و  دالب  فارطا  هب  اه  همان  حتف  دایز  نبا  سپ  هقباس : تایاور  هب  و 
نوعلم نآ  هب  ربخ  نوچ  .تشون  هنیدم  ریما  دیعـس  نب  ورمع  هب  باب  نیا  رد  همان  و  دروآ ، لمع  هب  دـنک ، مکح  تلاسر  تیب  لها  هّیقب 

دش دنلب  هنیدم  تویب  ریاس  مشاه و  ینب  ياه  هناخ  زا  نویـش  سپ  .دش  هتـشک  نیـسح  هک : دننک  ادن  هنیدم  رد  هک  درک  مکح  دیـسر ،
ضوع هب  اهنویـش  اه و  هلاـن  نیا  ساـّنلا  اـهّیا  تفگ : دـمآ و  رب  ربنم  رب  نوعلم  نآ  سپ  .دوب  هدـشن  یمتاـم  نینچ  هنیدـم  رد  زگره  هک 

دوب و یم  شندب  رد  وا  رس  هک  متساوخ  یم  نم  تفگ : تحلصم  يارب  سپ  دش ، دنلب  هّیما  ینب  هناخ  زا  نامثع  لتق  رب  هک  تساهنویش 
هکنآ ریغ  هب  دنک  ام  لتق  هدارا  دشک و  ام  يور  رب  ریشمش  هک  یـسک  اب  منک  هچ  اّما  میدرک ، یم  حدم  ار  وا  ام  داد و  یم  مانـشد  ار  ام 

.درک ناوت  هراچ  هچ  میشکب ، ار  وا 

ام تفگ : ورمع  درک ؟ یم  هـچ  دـید  یم  ار  نیـسح  رـس  دوـب و  یم  هدـنز  همطاـف  رگا  تـفگ : تساـخرب و  بیاـس  نـب  هَّللا  دـبع  سپ 
شمشچ دوب ، یم  هدنز  همطاف  رگا  تسام ، دنزرف  وا  دنزرف  تسام و  ردارب  وا  رهوش  تسام و  ّمع  وا  ردپ  وت ، زا  همطاف  هب  میرتراوازس 

وا دزن  هب  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  ياـه  هدرکدازآ  زا  یکی  سپ  .درک  یمن  تمـالم  ار  وا  هدنـشک  تخوـس و  یم  شرگج  تسیرگ و  یم 
وبا نوعجار ، هیلا  اـّنا  هَّلل و  اـّنا  تفگ : اـضر  یئابیکـش و  ناـبز  هب  هَّللا  دـبع  تفگ ، وا  هب  ار  وا  دـنبلد  دـنزرف  ود  تداهـش  ربخ  تفرب و 
زینک دـنزرف  يا  تفگ : دز و  وا  رب  ار  دوـخ  لـعن  هّللا  دـبع  دیـسر ، اـم  هب  نیا  یلع  نب  نیـسح  زا  هک : تـفگ  وا  هدرک  دازآ  لسالـسلا 

و موش ، هتشک  وا  تمدخ  رد  دوخ  هک  متشاد  وزرآ  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  یئوگ !؟ یم  نخـس  نینچ  نیـسح  ماما  هب  تبـسن  هدیدنگ 
، مدش مورحم  تداعس  نیا  زا  موش و  هتشک  وا  هار  رد  متسناوتن  دوخ  رگا  هک  مدونشخ  نیمه  هب 
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.دندیسر تداهش  تداعس  هب  وا  باکر  رد  نم  نادنزرف  هک  هَّللا  دمحب 

رگید نادیهـش  ءادهّـشلا و  دّیـس  رب  و  دندرک ، دنلب  يراز  هحون و  هب  ادـص  دوخ  نارهاوخ  اب  بلاط  یبأ  نب  لیقع  رتخد  نامقل  ّما  سپ 
«. 1  » دندناوخ یم  اه  هیثرم  دنتسیرگ و  یم 

یب نارفاک  يا  تفگ : یم  درک و  ناور  هدـید  زا  کشا  بانوخ  درک ، ناشیرپ  ار  دوخ  ياهوسیگ  لیقع  رتخد  بنیز  رگید : تیاور  هب 
هچ هب  و  نم ؟ زا  دعب  نم  هدیزگرب  ترتع  اب  دیدرک  هچ  هک : دـسرپ  امـش  زا  هک  یتقو  رد  ایبنا  دّیـس  باوج  رد  تفگ  دـیهاوخ  هچ  ایح 

دناوخ یم  یـسک  هک  دندینـش  اه  هیثرم  اوه  نایم  رد  هاگان  نم ؟ ياهیکین  يازج  دوب  نیا  ایآ  دیدرک ؟ ریـسا  دیتشک و  ار  ناشیا  تهج 
رارشا غیت  دیهش  رایخا و  ماما  نآ  رب  رایسب  یثارم  راعشا و  فرط  ره  زا  دش ، بش  نوچ  «. 2  » دندید یمن  ار  وا  مولظم و  ماما  نآ  يارب 

.دندینش یم  نایّنج  زا 

: هک تشون  نیعل  نآ  هب  يا  همان  دش ، علّطم  دایز  نبا  همان  نومضم  رب  نوچ  دیلپ ، دیزی  اّما  و 

نب رحز  رگید  تیاور  هب  و  هبلعث - نب  رفخم  دیـسر ، انّزلا  دلو  نآ  هب  ایقـشا  نیرتدب  نآ  همان  نوچ  .تسرفب  ماش  هب  ار  ناریـسا  اهرس و 
هفوک لها  نیعالم  زا  یهورگ  اب  ار  ناـیبظ  یبا  نب  قراـط  فوع و  نب  هدرب  وبا  و  داد ، وا  هب  ار  ادهـش  ياهرـس  دـیبلط و  ار  «- 3  » سیق

ریخ ترـضح  تیب  لها  رثا  تنحم  رفـس  هّیهت  زور  دنچ  زا  دعب  و  درک ، ناور  ماش  بناج  هب  ار  نارورـس  نآ  ياهرـس  درک و  وا  هارمه 
تراهط تمصع و  قدارس  تارّدخم  و  تشاذگ ، شکرابم  ندرگ  رد  لغ  ار  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  و  درک ، رـشبلا 

قحلم ناشیا  هب  ات  داتـسرف  تعامج  نآ  بقع  زا  نافلاخم  ناقفانم و  زا  یعمج  رمـش و  اـب  و  درک ، راوس  نارتش  رب  ناریـسا  شور  هب  ار 
«. 4  » دندش

ار يدرم  هاـگان  مدرک ، یم  فاوـط  هبعک  هناـخ  رود  رد  نم  تفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاور  هعیهل  نبا  زا  نارگید  سوواـط و  نـبا  دـّیس 
هک اریز  وگم ، ار  نخـس  نیا  لثم  ادخ و  زا  سرتب  ادخ  هدنب  يا  متفگ : يزرماین ، هک  مناد  زرمایب و  ارم  ادنوادخ  تفگ : یم  هک  مدـید 

هدنزرمآ و ادـخ  و  تسه ، شزرمآ  دـیما  یئامن ، شزرمآ  بلط  ادـخ  زا  و  دـشاب ، ناتخرد  گرب  ناراب و  تارطق  لثم  وت  ناهانگ  رگا 
.تسا نابرهم 
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رس رب  هک  مدوب  رفن  هاجنپ  نآ  نایم  رد  نم  تفگ : درب و  يرانک  هب  ارم  سپ  منک ، نایب  وت  يارب  ار  دوخ  هّصق  نم  ات  ایب  تفگ : درم  نآ 
میتشاذـگ و یم  نایم  رد  دوب ، نآ  رد  رورـس  نآ  رـس  هک  یقودنـص  بش  ره  و  ماش ، هار  رد  دـندوب  لّکوم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

دعر دننام  اهادص  دنتفر ، باوخ  هب  اهنآ  نوچ  مدروخن ، بارش  نم  دندروخ و  بارش  ناشیا  اهبـش ، زا  یکی  رد  .میدروخ  یم  بارش 
.دیآ یم  یفطصم  دّمحم  هک : درک  ادن  یسک  هک  مدینش  یئادص  و  مدوب ، هدینـشن  یئادص  نینچ  زگره  هک  مدینـش  نامـسآ  زا  قرب  و 

ترضح هک  مدید  و  دمآ ، یم  شوگ  هب  نادرم  حالس  هعقعق  نابـسا و  لیهـص  يادص  دش و  هدوشگ  نامـسآ  ياهرد  هک  مدید  هاگان 
لیئاکیم و نیما و  لیئربج  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  نامّزلا  رخآ  ربمغیپ  ترضح  قاحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  حون و  مدآ و 

دّیس كرابم  رس  دمآ و  قودنـص  کیدزن  لیئربج  سپ  دندمآ ، ریز  هب  نامـسآ  زا  نابّرقم  هکئالم  نایناحور و  نایبورک و  لیفارـسا و 
یم دندیـسوب و  یم  دنتفرگ و  یم  ار  رـس  نآ  ناربمغیپ  همه  و  تسیرگ ، دینابـسچ و  دوخ  هنیـس  رب  دیـسوب و  دروآ و  نوریب  ار  ادـهش 

.تسیرگ یم  ترضح  نآ  و  دنتفگ ، یم  ادخ  لوسر  تیزعت  دنتسیرگ و 

.دندرک هچ  نم  هدید  رون  نم و  دنزرف  اب  دینیبب  تفگ : ناشیا  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  رگید : تیاور  هب  و 

رد منک  تعاطا  ار  وت  هک  تسا  هدینادرگ  رومأم  ارم  یلاعت  قح  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : دمآ و  تلاسر  ترضح  دزن  هب  لیئربج  هاگان 
: دومرف ترـضح  مدرک ، طول  موق  رب  هچنانچ  منک  یم  نوگنرـس  مروآ و  یم  هزرل  هب  ار  نیمز  یئامرف  یم  رگا  راکافج ، تّما  نیا  ّقح 

زامن ادهش  دّیس  رس  رب  امس  هکئالم  ایبنا و  حاورا  اب  ترضح  نآ  سپ  منک ، یمصخ  ناشیا  اب  تمایق  رد  هک  مهاوخ  یم  لیئربج  يا  هن 
نیا هک  تسا  هدرک  رما  ار  ام  ادخ  هَّللا  لوسر  ای  دنتفگ : دـندش و  لزان  هکئالم  زا  یهورگ  هاگان  دنداتـسرف ، تاولـص  وا  رب  دـندرک و 
سک ره  هب  دنتـشاد و  شتآ  ياه  هبرح  ناشیا  دـیروآ ، لمع  هب  دـیا  هدـش  رومأم  هچنآ  دومرف : ترـضح  میروآ ، لتق  هب  ار  رفن  هاجنپ 

لوسر ای  نامالا  هک : مدروآ  رب  دایرف  نم  درک ، نم  دصق  ناشیا  زا  یکی  سپ  .تخوس  یم  تفرگ و  یم  وا  رد  شتآ  دندز ، یم  هبرح 
.دندوب هدش  رتسکاخ  نم  ناقیفر  همه  هک  مدید  دش  حبص  نوچ  دزرماین ، ار  وت  ادخ  هک  ورب  دومرف : ترضح  هَّللا ،
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يداش دندمآ و  ناشیا  لابقتـسا  هب  خسرف  ود  اهملع  اهقریب و  اب  نالد  هایـس  نآ  دندیـسر ، کبلعب  رهـش  کیدزن  هب  نوچ  یتیاور : هب  و 
نیز ماما  و  دروآ ، لتق  هب  ار  امش  هک  ار  یـسک  دنادرگ  ّطلـسم  امـش  رب  دزادنا و  رب  ار  امـش  ترثک  ادخ  تفگ : موثلک  ّما  دندرک ، یم 

«. 1  » تسیرگ دناوخ و  راّدغ  هنامز  ياهافج  راگزور و  تیاکش  رد  دنچ  يرعش  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا 

ماش هب  مولظم  ماما  كراـبم  رـس  هارمه  هک  ار  اـهنآ  زا  يدرم  مدـید  مرح  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  شمعا  زا  يدـنوار  بطق 
، میدرک یم  تسارح  نآ  رود  رب  ام  دوب و  هزین  رب  رورـس  نآ  رـس  و  میدیـسر ، اراصن  زا  یبهار  رید  هب  ماش  هار  رد  تفگ : دندوب ، هتفر 

ملق هب  دش و  رهاظ  رید  راوید  زا  یتسد  هک  میدید  هاگان  میوش ، لوغشم  يداش  شیع و  هب  میروخب و  هک  میدرک  رضاح  بارـش  نوچ 
رد ار  وا  ّدج  تعافش  دندرک  دیهش  ار  نیـسح  هک  یتّما  دنراد  دیما  ایآ  هک : نومـضم  نیا  هب  تشون  رید  راوید  رب  نوخ  دادم  زا  دالوف 

تـسد نآ  زاب  میدش ، لوغـشم  دوخ  راک  هب  زاب  نوچ  .دـش  ادـیپان  میریگب ، ار  تسد  نآ  هک  میتساخرب  میدیـسرت و  رایـسب  ام  تمایق ،
باذع رد  ازج  زور  رد  دوب ، دهاوخن  هدننک  تعافـش  ار  ناشیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  نومـضم : نیا  هب  تشون  رگید  تیب  دـش و  رهاظ 
تشون رگید  تیب  دش و  ادیپ  تسشن ، نوچ  .دش  بیاغ  زاب  دریگب  ار  نآ  هک  درک  هدارا  ام  زا  یکی  نوچ  زاب  دوب ؛ دنهاوخ  دّلخم  ادخ 

.ار ادخ  باتک  مکح  دندومن  تفلاخم  و  روج ، مکح  هب  ار  نیسح  دنتشک  هک  قیقحت  هب  نومضم : نیا  هب 

رثا تواقـش  رکـشل  نآ  اب  تسا ، عطاس  نامـسآ  بناـج  هب  رورـس  نآ  رـس  زا  يرون  هک  دـید  دـش و  فرـشم  دوخ  رید  زا  بهار  سپ 
، میرب یم  دیزی  يارب  تسوا  رـس  نیا  میدوب و  هتفر  نیـسح  گنج  هب  میئآ و  یم  قارع  زا  دنتفگ : دیئآ ؟ یم  اجک  زا  هک : درک  باطخ 

: تفگ بهار 

: تفگ يرآ ، دنتفگ : تسوا ؟ رتخد  وا  ردام  و  تسامش ، ربمغیپ  ّمع  رسپ  وا  ردپ  هک  نیسح 

هب امش  هک  مراد  سامتلا  نم  تفگ : بهار  سپ  میدیناشن ، یم  دوخ  ياه  هدید  رب  ار  وا  ام  دوب  یم  يرسپ  ار  یسیع  رگا  امش  رب  تنعل 
دهدب نم  هب  ار  رورـس  نیا  رـس  و  دریگب ، نم  زا  ار  نآ  تسا ، هدیـسر  ثاریم  نم  هب  ردپ  زا  مهرد  رازه  هد  هک  دیئوگب  دوخ  هدرک  رس 

ار رس  دیریگب و  ار  رز  تفگ : دنتفگ ، رمعمع  هب  نوچ  .مهد  سپ  وا  هب  نم  دوش ، لیحر  تقو  نوچ  دشاب ، نم  دزن  بشما  هک 
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ار رز  نآ  رمع  و  تخادـنا ، ریز  هب  رید  زا  دوب  مهرد  رازه  هد  هک  رز  نایمه  ود  بهار  سپ  لیحر ، ماگنه  ات  دـشاب  وا  دزن  هک  دـیهدب 
.داد رتخا  کین  نآ  هب  ار  رورس  نآ  رس  و  درپس ، دوخ  راد  هنازخ  هب  درک و  رهم  ار  شرس  درک و  یفاّرص 

اـشوخ هک : دینـش  ار  یفتاه  يادـص  دـش و  نشور  رّونم  رـس  نآ  رون  زا  وا  هعموص  درب ، دوخ  رید  هب  ار  راوگرزب  رـس  نآ  نوچ  بهار 
روفاک کشم و  اب  تسـش و  بالگ  هب  ار  رّهطم  رـس  نآ  بهار  سپ  دـناد ، ار  راوگرزب  نیا  تمرح  هک  یـسک  لاح  اشوخ  وت و  لاـح 

راوگرزب رس  نیا  هک  نک  رما  یسیع  ّقح  هب  اراگدرورپ  تفگ : دینادرگ و  نامسآ  هب  ور  تشاذگ و  دوخ  هداّجس  رب  و  دینادرگ ، رّطعم 
؟ یتسیک وت  تفگ : بهار  یهاوخ ؟ یم  هچ  بهار  يا  تفگ : دمآ و  نخس  هب  ترـضح  نآ  كرابم  رـس  هاگان  دیوگب ، نخـس  نم  اب 

هنـشت منم  ارهز و  همطاف  هدید  رون  منم  یـضترم ، ّیلع  هشوگرگج  منم  یفطـصم و  دّمحم  دنبلد  دـنزرف  منم  دومرف : ترـضح  نآ  رس 
.افج روج و  لها  مولظم  بل 

رب ار  دوخ  يور  تفگ : تشاذـگ و  رورـس  نآ  كراـبم  يور  رب  ور  دروآ و  رب  شورخ  دینـش ، ار  زوسناـج  نانخـس  نیا  نوچ  بهار 
منک تعافش  ار  وت  ات  آرد  مّدج  نید  هب  هک : دمآ  ادص  ادهش  دّیس  كرابم  رس  زا  هاگان  ماوت ، عیفـش  ادرف  نم  هک  یئوگب  ات  مراد  یمن 

لوبق مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  رـس  سپ  هَّللا ، لوسر  ًادّمحم  ّنأ  دهـشأ  هَّللا و  ّالا  هلا  نأ ال  دهـشأ  تفگ : بهار  ازج ، زور  رد 
.درک وا  تعافش 

: تفگ دمآ و  رید  ماب  رب  بهار  دنریگ ، بهار  زا  ار  رس  هک  دنتساوخ  دش ، حبص  نوچ 

رـس نیا  بحاص  ّدج  ادـخ و  هب  ار  وت  تفگ : بهار  دـمآ ، رید  ياپ  هب  رمع  نوچ  .میوگب  ینخـس  رکـشل  نیا  هدرکرـس  اب  مهاوخ  یم 
افو نکیل  درک و  لوبق  رمع  یناسرن ، تّفخ  رس  نیا  هب  رگید  يراذگ و  قودنص  رد  ار  رس  نیا  هک  مهد  یم  دنگوس  یفطـصم  دّمحم 

یهلا تمحر  هب  ات  درک  یم  یلاعت  قح  تدابع  اهنابایب  اـههوک و  رد  و  تشاذـگ ، ارحـص  هب  رـس  دـمآ و  دورف  رید  زا  بهار  و  درکن ،
.دیدرگ لصاو 

، دوشگ ار  اهنایمه  رـس  و  درک ، هظحـالم  ار  دوخ  رهم  و  دـیبلط ، ار  اـهرز  نآ  دوخ  راد  هنازخ  زا  رمع  دندیـسر ، قشمد  کـیدزن  نوچ 
اهنآ يور  کی  رب  تسا و  هدش  لافس  اهرز  همه  هک  دید 
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و ناملاظ ، دننک  یم  هچنآ  زا  تسا  لفاغ  ادـخ  هک  نکم  نامگ  ینعی : « 1  » َنوُِملاَّظلا ُلَمْعَی  اَّمَع  اًِلفاغ  َهَّللا  َّنَبَـسْحَت  تسا ال  هدش  شقن 
تشگزاب هک  ناراکمتـس  تسناد  دنهاوخ  دوز  ینعی : « 2  » َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَـس  تسا َو  هتـسب  شقن  رگید  يور  رب 

بآ رد  دومرف  ار  اهلافـس  نآ  و  مدـش ، یبقع  ایند و  راـکنایز  نوعجار ، هیلا  اـّنا  هَّلل و  اـّنا  تفگ : نوعلم  نآ  سپ  .تساـجک  هب  ناـشیا 
«. 3  » دنتخیر

هّصاخ و بتک  رثکا  رد  و  تسا ، روهشم  ياه  هّصق  زا  وا  رب  رورس  نآ  رـس  زا  زاجعا  ندش  رهاظ  بهار و  نیا  هّصق  هک : دیوگ  مجرتم 
.دوب نیرسنق  لزنم  رد  هک  دنا  هدرک  تیاور  رثکا  و  دنا ، هدروآ  مظن  هب  ارعش  و  تسا ، روکذم  هّماع 

عطاس يرون  دوب  نآ  رد  بانج  نآ  كرابم  رـس  هک  یقودنـص  زا  دید  نوچ  دوب ، يدوهی  بهار  نآ  هک : دـنا  هدرک  تیاور  یـضعب  و 
نم ّدج  نید  هب  رگا  دومرف : رورس  نآ  رـس  دومن ، وا  زا  تعافـش  سامتلا  دینادرگ و  رّطعم  تفرگ و  ناشیا  زا  ار  سّدقم  رـس  نآ  دوب ،
«. 4  » دندش ناملسم  همه  درک و  عمج  ار  دوخ  ناشیوخ  نارای و  زا  ریثک  یعمج  يدوهی و  نآ  سپ  منک ، یم  تعافش  ار  وت  یئآ  رد 

: دومرف یم  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  مردـپ  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  زا  سوواط  نبا  دـّیس 
هدرک راوس  هنهرب  ياـهرتشا  رب  ار  تیب  لـها  تارّدـخم  و  دـندوب ، هدرک  راوس  هنهرب  رتـش  رب  ارم  دـندرب ، یم  دـیزی  دزن  هب  ار  اـم  نوچ 

نآ ناراد  هزین  و  دـندرب ، یم  ام  يور  شیپ  رد  دوب و  هزین  رـس  رب  مرادـقم  یلاـع  ردـپ  راوگرزب  رـس  و  دـندوب ، نم  بقع  رد  دـندوب و 
یم ام  رـس  رب  ار  هزین  دوش ، یم  يراج  ام  هدـید  زا  بآ  هک  دـندید  یم  هک  ار  ام  زا  کی  ره  و  دـندوب ، هدرک  هطاحا  ام  رود  رب  نارفاک 
تیب لها  ناریـسا  اهنیا  هک : درک  ادن  ینوعلم  میدش ، موش  رهـش  نآ  لخاد  نوچ  .دـندرک  قشمد  لخاد  ار  ام  لاح  نیا  اب  و  دـندیبوک ،

: لّوا تیاور  هب  «، 5  » دننوعلم

رهش لخاد  ار  ام  نوچ  درک : سامتلا  رمش  زا  موثلک  ّما  دندیسر ، قشمد  کیدزن  هب  نوچ 
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رظن هب  دـنوش  لوغـشم  مدرم  هک  دـنربب  رتشیپ  ار  اهرـس  هک  وگب  ای  دـشاب ، رتمک  یگراظن  هک  دـنربب  یهار  زا  ار  ام  نانز  وگب  ینک  یم 
نارتش نایم  رد  ار  اهرـس  هک  درک  مکح  دانع  رفک و  تیاهن  زا  درکن ، لوبق  انّزلا  دـلو  نآ  دـننکن ، رایـسب  رظن  اـم  هب  اهرـس و  هب  ندرک 

«. 1  » .دنربب مرح 

تیاهن رد  مدید  يرهـش  مدش ، قشمد  دراو  يرفـس  رد  نم  تفگ : دعـس  نب  لهـس  هک  دنا  هدرک  تیاور  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  و 
و دنا ، هتخیوآ  اه  هدرپ  دنا و  هتـسب  نیئآ  ار  اهرازاب  هک  مدید  و  رامـش ، یب  لزانم  هعیفر و  روصق  رایـسب و  راهنا  راجـشا و  اب  يرومعم 
زا هکنآ  ات  تسا !؟ ناشیا  دـیع  زورما  رگم  متفگ : دوخ  اـب  دـنزاون ، یم  اـهزاس  عاونا  هراّـقن و  ّفد و  دـنا و  هدرک  رایـسب  تنیز  مدرم 
نم متفگ : یبیرغ ؟ رهش  نیا  رد  وت  رگم  خیش  يا  دنتفگ : تسین ؟ فورعم  ام  دزن  هک  تسه  يدیع  ماش  رد  رگم  هک : مدیـسرپ  یعمج 
ارچ هک  میراد  بّجعت  ام  لهس ! يا  دنتفگ : ما ، هدیـسر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  تمدخ  هب  مدعـس و  نب  لهس 

كرابم رس  هک  تسا  نآ  يارب  يداش  حرف و  نیا  دنتفگ : ارچ ؟ متفگ : ددرگ ؟ یمن  نوگنرس  نیمز  ارچ  و  دراب ، یمن  نامسآ  زا  نوخ 
مدرم دنروآ و  یم  ار  نیـسح  ماما  رـس  هَّللا  ناحبـس  متفگ : دنا ، هدروآ  هیدـه  هب  دـیزی  يارب  قارع  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 

.متفاتش هزاورد  نآ  يوسب  نم  تاعاس ، هزاورد  زا  دنتفگ : دننک ؟ یم  لخاد  هزاورد  مادک  زا  هک : مدیسرپ  دننک !؟ یم  يداش 

هزین دیآ و  یم  يراوس  هک  مدید  هاگان  دندمآ ، یم  رگیدکی  یپ  زا  تلالض  رفک و  تایار  هک  مدید  مدیسر  هزاورد  کیدزن  هب  نوچ 
، مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  تسا  مدرم  نیرت  هیبش  هک  تسا  هدرک  بصن  هزین  نآ  رب  ار  يرـس  و  دراد ، تسد  رد  يا 

مدیـسرپ ناشیا و  زا  یکی  کیدزن  هب  متفر  نم  سپ  دندروآ ، یم  هدرک  راوس  هنهرب  نارتش  رب  رایـسب  ناکدوک  نانز و  هک  مدـید  سپ 
هنیکـس امرفب ، نم  هب  يراد  یتمدـخ  رگا  میامـش  ّدـج  هباحـص  زا  نم  متفگ : نیـسح ، ماما  رتخد  هنیکـس  منم  تفگ : یتسیک ؟ وت  هک :

دنوش لوغشم  مدرم  هک  درب  رتشیپ  ار  رس  و  دور ، نوریب  ام  نایم  زا  هک  دراد  ار  مراوگرزب  ردپ  رـس  هک  یتخبدب  نیا  هب  وگب  هک : تفگ 
.دنرادن اور  یتمرح  یب  ردق  نیا  ادخ  لوسر  تمرح  هب  دنرادرب و  ام  زا  هدید  و  رّونم ، رس  نآ  هراظن  هب 

هک تسا  نکمم  ایآ  متفگ : تشاد  ار  رورس  نآ  رس  هک  نوعلم  نآ  دزن  هب  متفر  نم  تفگ : لهس 
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: متفگ تسیچ ؟ وت  تجاح  تفگ : يریگب ؟ نم  زا  الط  رانید  دص  راهچ  يروآرب و  ارم  تجاح 

اور ارم  تجاح  تفرگ و  نم  زا  ار  رز  نآ  يورب ، ناشیا  يور  شیپ  يرب و  نوریب  نانز  ناـیم  زا  ار  رـس  نیا  هک  تسا  نآ  نم  تجاـح 
«. 1  » درک

دوب َو ال هتشون  شبناج  کی  رب  دوب و  هدش  هایس  گنـس  کی  ره  دنک ، فرـص  ار  رز  هک  تساوخ  نوچ  بوشآ : رهـش  نبا  تیاور  هب 
زا يدنوار  بطق  « 4 « » 3  » َنوـُِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُـمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَـس  رگید َو  بناـج  رب  و  « 2  » َنوُِملاَّظلا ُلَمْعَی  اَّمَع  اًِـلفاغ  َهَّللا  َّنَبَـسْحَت 
رب ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  كرابم  رـس  مدید  قشمد  رد  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  ورمع  نب  لاهنم 

َباحْـصَأ َّنَأ  َْتبِـسَح  ْمَأ  دیـسر  هیآ  نیا  هب  نوچ  دناوخ ، یم  فهک  هروس  یـسک  بانج  نآ  يور  شیپ  رد  و  دـندوب ، هدرک  هزین  رس 
زا نم  رما  هک : تفگ  ایوگ  حیصف  نابز  هب  دمآ و  نخس  هب  ادهش  دّیس  رـس  ادخ  تردق  هب  « 5  » ًابَجَع اِنتایآ  ْنِم  اُوناک  ِمِیقَّرلا  ِفْهَْکلا َو 

«. 6  » دوخ نوخ  بلط  يارب  بانج  نآ  تعجر  هب  تسا  هراشا  نیا  و  تسا ، رت  بیجع  فهک  باحصا  هّصق 

ماش لها  زا  يریپ  درم  .دنتشادزاب و  دوب  ناریـسا  ياج  هک  قشمد  عماج  دجـسم  رد  رب  ار  ناربمغیپ  دّیـس  دالوا  مرح و  نارفاک  نآ  سپ 
ّطلـسم امـش  رب  ار  دـیزی  و  داد ، تحار  امـش  نادرم  زا  ار  اهرهـش  تشک و  ار  امـش  ادـخ  هک  هَّلل  دـمحلا  تفگ : دـمآ و  ناـشیا  دزن  هب 
: تفگ يا ؟ هدناوخ  نآرق  ایآ  خیش  يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  بانج  درک ، مامت  ار  دوخ  نخس  نوچ  .دینادرگ 

؟» 7  » یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  يا  هدناوخ  ار  هیآ  نیا  دومرف : یلب ،

هدناوخ ار  هیآ  نیا  هک : دومرف  زاب  .تسا  هدـینادرگ  تلاسر  دزم  ار  ام  تّدوم  یلاعت  قح  هک  میئام  اهنآ  دومرف : ترـضح  یلب ، تفگ :
اطع ام  هب  ار  ام  ّقح  هک  تسا  هدرک  رما  ار  دوخ  ربمغیپ  یلاعت  قح  هک  اهنآ  میئاـم  دومرف : یلب ، تفگ : 8 ؟»  » ُهَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  يا َو 

ایآ دنک ،
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: دومرف ترضح  یلب ، تفگ : 1 ؟»  » یبْرُْقلا يِذـِل  ِلوُسَّرِلل َو  ُهَسُمُخ َو  ِهَِّلل  َّنَأَف  ْیَـش ٍء  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اـمَّنَأ  اوُمَلْعا  يا َو  هدـناوخ  ار  هیآ  نیا 
ِْتیَْبلا َو َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اـمَّنِإ  ار  هیآ  نیا  يا  هدـناوخ  اـیآ  میترـضح ، نآ  ياـبرقا  برقا  هک  یبرقلا  وذ  میئاـم 

.تسا هداد  ام  تراهط  هب  تداهش  یلاعت  قح  هک  تلاسر  تیب  لها  میئام  دومرف : ترضح  یلب ، تفگ : 2 ؟»  » ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی 

: تفگ دـینادرگ و  نامـسآ  هب  ور  تخادـنا و  رـس  زا  ار  دوخ  همامع  و  دـش ، نامیـشپ  دوخ  ياـه  هتفگ  زا  دـش و  ناـیرگ  ریپ  درم  نآ 
منک هبوت  رگا  هک : درک  ضرع  ترضح  تمدخ  هب  سپ  سنا ، نج و  زا  دّمحم  لآ  نانمـشد  زا  وت  يوسب  میوج  یم  يرازیب  ادنوادخ 

؟ دوش یم  لوبق  نم  هبوت  ایآ 

«. 3  » دیناسر لتق  هب  ار  وا  دیسر  دیلپ  دیزی  هب  وا  ربخ  نوچ  و  درک ، هبوت  درم  نآ  یلب ، دومرف :

، دندرب دیلپ  دیزی  دزن  هب  ار  ادهش  دّیس  ترضح  نارهاوخ  نادنزرف و  نوچ  هک  تسا  يورم  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  و 
هدـیدن زگره  ناشیا  زا  رتوکین  ناریـسا  اـم  تفگ : ماـش  لـها  يایقـشا  زا  یکی  لـمحم ، يراـمع و  يراـمع  یب  هدرک  راوس  نارتش  رب 

: تفگ نوتاخ  هنیکس  میدوب ،

«. 4  » دّمحم لآ  ناریسا  ایابس و  میئام  ایقشا ! يا 

.هَّللاب ّالا  هّوق  لوح و ال  ال  تفگ : یم  رّرکم  هک  دندینش  یم  ترضح  كرابم  رس  زا  ماش  رد  هک  تسا  لوقنم  رگید  تیاور  هب 

ماما ترضح  هب  هحلط  رسپ  میهاربا  دندرک ، قشمد  لخاد  ار  لالج  تمـصع و  لها  هک  لاح  نآ  رد  هک  تسا  لوقنم  رگید  تیاور  هب 
هک رخآ  تفگ : درک و  راهظا  دوب  شا  هنیکرپ  هنیـس  رد  هک  لمج  گـنج  ياهریـشمش  تحارج  دیـسر و  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز 

نیبب ونشب و  ار  زامن  تماقا  ناذا و  دوش ، زامن  تقو  نوچ  دش ، بولغم  یک  هک  ینادب  یهاوخ  رگا  هک : دومرف  ترـضح  دش ؟ بولغم 
«. 5  » تمایق زور  ات  دوب  دهاوخ  دنلب  و  تسا ، دنلب  یک  هزاوآ  هک 

نیعالم تسشن و  دوخ  موش  تخت  رب  رایسب  تنیز  اب  تسارآ و  یسلجم  دیلپ  دیزی  سپ 
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: هک درک  دـنلب  ادـص  هبلعث  نب  رفخم  دندیـسر ، نیعل  نآ  هناخ  رد  هب  نوچ  دـیبلط ، ار  تلاـسر  تیب  لـها  درک و  رـضاح  ار  ماـش  لـها 
نیا رد  تفگ ، یمن  نخـس  یـسک  اب  هار  رد  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  ترـضح  میدروآ ، نینمؤملا  ریما  يارب  ار  میئل  نارجاـف 

لـسن يدرک  بوخ  هک : تفگ  دـیزی  هب  مکح  نب  نمحّرلا  دـبع  سپ  تسیک ، میئل  رجاف  هک  تسا  رهاظ  قلخ  ادـخ و  رب  دومرف : تقو 
نیا ياج  سلجم  نیا  تفگ : درب و  وا  کـیدزن  هب  رـس  دـیزی  «، 1  » يدرک رایـسب  ار  هیناز  هّیمـس  لسن  و  یتخادـنا ، رب  ار  هرهاط  همطاف 

.تسین نانخس 

: تفگ درک و  رایسب  يداش  حرف و  دنتشاذگ ، رهگ  دب  نآ  کیدزن  هب  ار  رّونم  رس  نآ  نوچ 

نم و  وا ، ّدج  زا  نم  ّدـج  و  دـیزی ، ردام  زا  تسا  رتهب  نم  ردام  و  دـیزی ، ردـپ  زا  تسا  رتهب  نم  ردـپ  هک : تفگ  یم  رـس  نیا  بحاص 
«. 2  » داد نتشک  هب  ار  وا  نخس  نیمه  وا ، زا  مرتهب 

دیلپ دیزی  سلجم  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رّهطم  رس  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  هربتعم  دیناسا  هب 
نارای هب  بارش  و  درک ، یم  يزاب  جنرطش  ناشیا  اب  درک و  یم  رام  رهز  بارش  دوخ  نامیدن  اب  تسارآ و  بارش  سلجم  دندروآ ، رد 

هدیدرگ مّرخ  داش و  لد  تسا و  هتشاذگ  ام  دزن  ام  نمشد  رس  هک  تسا  یکرابم  بارـش  نیا  هک  دیماشایب  تفگ : یم  داد و  یم  دوخ 
بلاغ دوخ  فیرح  رب  رامق  رد  هک  هبترم  ره  و  تفگ ، یم  مهیلع  هَّللا  تاولـص  وا  راوگرزب  ّدج  ردپ و  نیـسح و  ماما  هب  ازـسان  و  میا ،

یم دندوب  هتشاذگ  نآ  رد  ار  رورس  نآ  رـس  هک  یتشط  يولهپ  رد  ار  شموش  هعرج  هت  درک و  یم  رام  رهز  بارـش  هلایپ  هس  دش ، یم 
هک ره  و  تسام ، نانمشد  راک  هک  دیامن  بانتجا  نتخاب  جنرطش  ندروخ و  بارش  زا  هک  دیاب  تسام ، نایعیش  زا  هک  ره  سپ  تخیر ،

ار وا  ناهانگ  یلاعت  قح  ار ، دایز  لآ  دیزی و  دنک  تنعل  نیسح و  ماما  رب  دتسرف  تاولص  جنرطش  هب  ای  بارـش  هب  ندرک  رظن  تقو  رد 
«. 3  » دشاب نامسآ  ناگراتس  ددع  هب  دنچ  ره  دزرمایب 

تلاسر دالوا  ریاس  اب  ار  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  میهاربا  نب  یلع 
لخاد ار  تلالج  تمصع و  تیب  لها  تارّدخم  و  ریجنز ، لغ و  اب 
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تنعل تفگ : مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  تشک ، ار  وت  ردپ  ادخ  هک  هَّلل  دمحلا  تفگ : دیزی  دندرک ، دیلپ  دیزی  سلجم 
رگا دومرف : ترضح  دنناسر ، لتق  هب  ار  ترضح  نآ  هک  درک  رما  دش و  بضغ  رد  دیلپ  دیزی  سپ  تشک ، ارم  ردپ  هک  یـسک  رب  ادخ 

نوعلم نآ  دـنرادن ؟ نم  زا  ریغ  هب  یمرحم  دـینادرگ و  دـهاوخ  رب  دوخ  لزانم  هب  هک  ار  تلاسر  ترـضح  نارتخد  یناسر ، لتق  هب  ارم 
نآ ندرگ  زا  ار  نهآ  نآ  دوخ  سحن  تسد  هب  دـیبلط و  یناهوس  دـیبلط و  شیپ  و  درب ، یهاوخ  ار  ناـشیا  وت  تفگ : دـش و  هدـنمرش 

ّتنم نم  رب  ار  يرگید  وت  ریغ  هب  هکنآ  يارب  دومرف : ترـضح  مدـش ؟ هّجوـتم  دوـخ  ارچ  یتـسناد  هک : دیـسرپ  دـیرب و  ماـقمیلاع  ماـما 
: تفگ دشابن ،

ّقح رد  هیآ  نیا  دومرف : ترـضح  « 1  » ْمُکیِْدیَأ ْتَبَـسَک  اِمبَف  ٍهَبیِـصُم  ْنِم  ْمَُکباصَأ  ام  دـناوخ  ار  هیآ  نیا  نوعلم  نآ  سپ  .یتفگ  تسار 
 ... اهَأَْربَن ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  ْمُکِسُْفنَأ  ِیف  ِضْرَْألا َو ال  ِیف  ٍهَبیِصُم  ْنِم  َباصَأ  ام  تسام  نأش  رد  هیآ  نیا  تسا ، نارگید 

رد رگم  امش  ياه  هناخ  رد  هن  نیمز و  رد  یتبیـصم  امـش  هب  دسر  یمن  ینعی : « 2  » ْمُکاتآ اِمب  اوُحَْرفَت  ْمُکَتاف َو ال  ام  یلَع  اْوَسْأَت  ـْالیَِکل 
هچنآ هب  دـیدرگن  داش  امـش و  زا  دوش  یم  توف  هچنآ  رب  دـیوشن  هدرزآ  ات  مینیرفایب ، ار  امـش  سفن  هکنآ  زا  شیپ  میا  هتـشون  يا  همان 

هب میدرگ  یمن  نوزحم  و  میا ، هدش  یضار  یلاعت  قح  ياضق  هب  و  میدرک ، لمع  هیآ  نیا  هب  هک  میئام  دومرف : سپ  امش ، هب  تسا  هداد 
«. 3  » ایند ياهتمعن  زا  دسر  ام  هب  هچنآ  رب  میدرگ  یمن  داش  و  ایند ، رد  دوش  توف  ام  زا  هچنآ 

تلاسر تیب  لها  نادرم  زا  میدوب  رفن  هدزاود  ام  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  نارگید : امن و  نبا  تیاور  هب  و 
ادخ هب  متفگ : نم  دندوب ، هتـسب  رگیدکی  رب  اهنامـسیر  هب  ار  ام  و  دوب ، ام  ياهندرگ  رد  اهلغ  و  دندرب ، دـیلپ  دـیزی  سلجم  هب  ار  ام  هک 

دهاوخ هچ  دنک  هدهاشم  تلاح  نیا  رب  ار  ام  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  رگا  هک  دیزی  يا  ار  وت  مهد  یم  دنگوس 
همه نارـضاح  سپ  ینک !؟ یم  ریـسا  ار  ادـخ  لوسر  نارتخد  دـیزی ! يا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رتـخد  همطاـف  سپ  تفگ ؟

هک درک  مکح  نوعلم  نآ  دش ، دنلب  دیزی  هناخ  زا  نانز  هیرگ  يادص  دنتسیرگ و 
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.دندرک رضاح  نوعلم  نآ  دزن  دنتشاذگ و  یتشط  رد  ار  نیسح  ماما  كرابم  رس  دنتشادرب و  ار  اهلغ  دندیرب و  ار  اهنامسیر 

نینوخ کشا  دیـشک و  رب  دردرپ  لد  زا  یهآ  داتفا ، راوگرزب  ردـپ  رّونم  رـس  رب  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  ترـضح  رظن  نوچ 
تقاط نابیرگ  دش و  بات  یب  داتفا ، رّونم  رس  نآ  رب  نوتاخ  بنیز  رظن  نوچ  .دومرفن  لوانت  دنفسوگ  هّلک  زگره  نآ  زا  دعب  و  تخیر ،

هّکم و دنزرف  يا  ادخ ، لوسر  بلق  بیبح  يا  هانیسح  ای  هک : دروآ  رب  دایرف  درک  هراپ  هراپ  ار  اهلد  هک  نیزح  يادص  اب  درک و  كاچ 
دیلپ دیزی  و  دندروآ ، رب  شورخ  نیعل  نآ  سلجم  لها  سپ  یفطـصم ، دّـمحم  هشوگرگج  يا  ءاسن ، هدّیـس  دـنبلد  دـنزرف  يا  و  ینم ،

.تفگ یمن  نخس  دوب و  تکاس 

: هک درک  یم  دایرف  دش و  دنلب  هحون  هب  دوب ، دیزی  هناخ  رد  هک  مشاه  ینب  زا  ینز  يادص  سپ 

غیت هتـشک  يا  و  نامیتی ، نانز و  هویب  سر  دایرف  يا  و  یفطـصم ، دّـمحم  دـنزرف  يا  و  ادـخ ، لوسر  تیب  لها  گرزب  يا  هانیـسح ، اـی 
رب دیبلط و  ینارزیخ  بوچ  و  دشن ، ّرثأتم  چیه  ایح  یب  يانّزلا  دلو  نآ  دندروآ و  رب  شورخ  نارـضاح  رگید  راب  سپ  ناراکانز ، دالوا 
هک دندید  یم  دندوب و  یم  رضاح  دندش ، هتشک  ردب  گنج  رد  هک  هّیما  ینب  خایشا  شاک  تفگ : یم  دز و  یم  ادهش  دّیـس  ياهنادند 

.يدیشک ماقتنا  کین  هک  يوشن  لش  دیزی ! يا  دنتفگ : یم  نارضاح  و  مدیشک ، ناشیا  نالتاق  نادنزرف  زا  ار  ناشیا  ماقتنا  هنوگچ  نم 

همطاف دنزرف  نیسح  نادند  رب  بوچ  دیزی  يا  وت  رب  ياو  تفگ : دوب  رضاح  موش  سلجم  نآ  رد  هک  هباحـص  زا  یملـسا  هزرب  وبا  سپ 
: تفگ یم  دیـسوب و  یم  ار  شردارب  وا و  نادند  بل و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  ما  هدید  رّرکم  نم  ینز و  یم 

ناشیا دناسرب  میلا و  باذع  هب  دنادرگ  بّذعم  و  ار ، ناشیا  دنک  تنعل  ار و  امش  ناگدنـشک  دشکب  ادخ  دیتشهب ، ناناوج  نیرتهب  امش 
«. 1  » دندرب نوریب  سلجم  زا  دندیشک و  ار  وا  هک  درک  مکح  دش و  بضغ  رد  دیزی  سپ  میحج ، كرد  لفسا  هب  ار 

ّدج رب  متـسرف  یم  دورد  و  ار ، ناـیملاع  راـگدرورپ  منک  یم  دـمح  تفگ : تساـخرب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رتـخد  بنیز  سپ 
تبقاع سپ  هک  ادخ  تسا  هدومرف  تسار  ناربمغیپ ، دّیس  دوخ 
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ینک یم  نامگ  ایآ  دیزی  يا  اهنآ ، هب  دندومن  ازهتسا  ادخ و  تایآ  هب  دندرک  بیذکت  هک  دوب  نآ  دندرک  دب  رایـسب  ياهراک  هک  اهنآ 
زا نیا  هک  يدروآ  رهـش  هب  رهـش  زا  ناریـسا  شور  هب  ار  ام  میدـیدرگ و  وت  ریـسا  ام  ار و  نیمز  فارطا  يدرک  گـنت  اـم  رب  نوچ  هک 

هدیدرگ مّظنم  وت  يارب  ایند  ياهراک  هکنآ  هب  يوش  یم  داش  ینک و  یم  ّربکت  سپ  تسوت ، يراوگرزب  زا  و  ادخ ، دزن  تسام  يراوخ 
اوُرَفَک َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَی  ار َو ال  ادخ  هدومرف  يا  هدرک  شومارف  ایآ  تسا ، هدش  لقتنم  وت  هب  ام  یهاشداپ  تسا و  هدش  لصاح  وت  دارم  و 
نارفاک میا  هداد  هک  یتلهم  ام  هک  ربم  نامگ  ینعی : « 1  » ٌنیِهُم ٌباذَع  ْمَُهل  ًاْمثِإ َو  اوُدادْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِإ  ْمِهِسُْفنَِأل  ٌْریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنَأ 
ناشیا يارب  زا  و  ار ، دوخ  ناهانگ  دـننادرگ  هداـیز  هکنآ  يارب  رگم  ار  ناـشیا  میا  هدادـن  تلهم  اـم  ناـشیا ، يارب  زا  تسا  رتهب  هک  ار 

.هدننکراوخ باذع  تسا 

ریـسا ار  ادـخ  لوسر  همّرکم  نارتخد  هدـیناشن و  هدرپ  رد  ار  دوخ  نازینک  نانز و  هک  اه  هدرکدازآ  دـنزرف  يا  تسوت  تلادـع  زا  اـیآ 
دّیس راکنا  ادخ و  رب  نایغط  يور  زا  يراکددم  ینواعم و  يروای و  یب  ینادرگ  یم  رهـش  هب  رهـش  زا  جدوه  هواجک و  یب  يا و  هدرک 
هتفای شرورپ  نادیهش  نوخ  زا  ناشیا  تشوگ  و  دنـشاب ، هدییاخ  ار  ناگدیزگرب  رگج  هک  یتعامج  زا  تسین  دیعب  لاعفا  نیا  و  ءایبنا ؟
میدق تلالض  رفک و  هجیتن  اهنیا  و  دنشاب ، هدرک  هنهرب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  يور  رب  اهریشمش  هتـسویپ  دشاب ،
نتـشک زا  و  ینک ، یم  رظن  تلاسر  تیب  لها  يوسب  توادع  ضغب و  يور  زا  هک  تسا ، دحا  ردب و  ياهریـشمش  هنیرید  هنیک  تسا و 

ترـضح هاگ  هسوب  هک  تشهب  ناـناوج  دّیـس  نادـند  بل و  رب  ینز  یم  بوچ  رورـس  حرف و  تیاـهن  اـب  و  يرادـن ، اورپ  چـیه  ناـشیا 
ندرک لصأتـسم  هب  ناـشیا  يوسب  یئوج  یم  بّرقت  و  دـنمّنهج ، رد  هک  دوخ  هتـشذگ  نارفاـک  زا  یبـلط  یم  نیـسحت  و  دوب ، تلاـسر 

.تفالخ تماما و  کلف  ياهدیشروخ  و  تلاسر ، تیب  لها  ياهنوخ  نتخیر  و  دّمحم ، ّتیرذ 
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شاک و  دوب ، هدیکـشخ  قفرم  ات  وت  تسد  شاک  هک  درک  یهاوخ  وزرآ  و  دیـسر ، یهاوخ  دوخ  خایـشا  هب  يدوزب  هک  دنگوس  ادخ  هب 
شکب ماقتنا  و  ار ، ام  ّقح  ریگب  ادنوادخ  يدوب ، هتفگن  يدوب  هتفگ  هچنآ  يدوب و  هدرکن  يدرک  هچنآ  يدوب و  هدـشن  دـّلوتم  ردام  زا 

.تشک ار  ام  نایماح  تخیر و  ار  ام  ياهنوخ  هک  ره  رب  نادرگ  لزان  ار  دوخ  بضغ  و  درک ، متسام  رب  هک  ره  زا 

ترـضح رب  دـش  یهاوخ  دراو  يدوزب  و  ار ، دوخ  تشوـگ  رگم  يدـیربن  ار و  دوـخ  تسوـپ  رگم  يدرکن  هراـپ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب 
یلاعت قح  هک  یماگنه  رد  وا ، ترتع  رد  يا  هدرک  وا  تمرح  کـته  وا و  ّتیرذ  نوخ  نتخیر  زا  يا  هدـش  لّـمحتم  هچنآ  هب  تلاـسر 

ناراکمتـس زا  ار  ناشیا  ّقح  و  دـشاب ، هدروآ  ّتینما  هب  ار  ناشیا  لاوحا  یگدـنکارپ  دـشاب و  هدرک  لّدـبم  ّتیعمج  هب  ار  ناـشیا  قّرفت 
دنناگدنز و هکلب  دنناگ ، هدرم  زا  دندش  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  ار  نانآ  نکم  نامگ  هک : دیامرف  یم  یلاعت  قح  هچنانچ  دشاب ، هتفرگ 

.دنبای یم  يزور  دوخ  راگدرورپ  دزن 

باذع تفای  دهاوخ  دوز  و  تسوا ، روای  ریهظ و  لیئربج  و  وت ، همـصاخم  يارب  تسا  یفاک  و  هدننک ، مکح  وت  يارب  تسا  سب  ادـخ 
تسناد دیهاوخ  و  دینادرگ ، رقتـسم  وت  يارب  ار  لطاب  تفالخ  و  درک ، راوس  ناناملـسم  ندرگ  رب  ار  وت  هک  یـسک  نآ  هتفای  ار و  دوخ 

يارب هن  مناد  یم  میظع  ار  وت  شنزرس  مرامش و  یم  مک  ار  وت  ردق  نم  هکنیا  و  تسا ، رتمک  امـش  روای  و  تسا ، رتدب  امـش  ناکم  هک 
و دـیدرک ، نایرب  ار  ناشیا  ياه  هنیـس  نایرگ و  ار  ناناملـسم  ياه  هدـید  هکنآ  زا  دـعب  دـنک ، یم  هدـیاف  وت  رد  باـطخ  هک  تسا  نآ 
اه هنیس  و  ادخ ، لوسر  تنعل  یلاعت و  قح  طخس  زا  ّولمم  ياهندب  یغاط و  ياهناج  نیگنـس و  ياهلد  رد  دشخب  یم  دوس  هچ  هظعوم 

.يدرک هچنآ  يدرک  وت  هورگ  مسق  نیا  تناعا  هب  و  هدرک ، نایشآ  نآ  رد  ناطیش  هک 

ثیبخ و ناگدشدازآ  ياهتـسد  هب  ناشیا ، يایـصوا  هلالـس  ناربمغیپ و  نادنزرف  ناراکزیهرپ و  ندـش  هتـشک  تسا  بّجعت  یهز  سپ 
.دتفا یم  نوریب  ناشیا  ياهناهد  زا  ام  ياهتشوگ  دزیر و  یم  ناشیا  ياهتسد  زا  ام  نوخ  هک  رجاف  ناراکانز  ياهلسن 

هچنآ رگم  یباـین  هک  یماـگنه  رد  ددرگ  وت  تمارغ  بجوـم  هک  دـشاب  دوز  يرامـش ، یم  دوـخ  تمینغ  ار  اـم  لاـحلا  رگا  دـیزی ! يا 
رب نم و  هانپ  تسوا  و  منک ، یم  تیاکش  ادخ  يوسب  و  دوخ ، ناگدنب  رب  هدننک  متس  ادخ  تسین  و  تسا ، هداتـسرف  شیپ  وت  ياهتـسد 

ادـخ هب  نک ، توادـع  ام  اـب  یناوت  اـت  روآ ، لـمع  هب  یهاوخ  هک  یعـس  ره  نکب و  یناوت  یم  هک  يرکم  ره  سپ  نم ، داـمتعا  تسوا 
و درک ، یناوت  یمن  رود  دوخ  زا  ار  دوخ  رادرک  راع  و  دیسر ، یناوت  یمن  ام  تلیضف  هب  و  درک ، یناوت  یمن  وحم  ار  ام  مان  هک  دنگوس 

رگم وت  تلود  ماّیا  و  يرکم ، كدنا  رگم  وت  يأر  تسین 
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رب ادخ  تنعل  هک : یلاعت  قح  بناج  زا  يدانم  دنک  ادن  هک  يزور  رد  و  دیشاپ ، دهاوخ  مه  زا  وت  ّتیعمج  بیرق  نع  و  یتّدم ، كدنا 
.تسا ناراکمتس  ناملاظ و 

زا منک  یم  لاؤس  و  تداهـش ، تمحر و  هب  ام  رخآ  يارب  و  تداعـس ، هب  ام  لّوا  يارب  درک  متخ  هک  ار  يدنوادخ  منک  یم  دمح  سپ 
وا هک  یتسرد  هب  دـشاب ، ناشیا  هفیلخ  ام  نایم  رد  و  دـنادرگ ، فعاضم  ار  ناشیا  رجا  و  دزاس ، لـماک  ار  ناـشیا  باوث  هک  یلاـعت  قح 

«. 1  » ام يارب  زا  تسا  یلیکو  وکین  ار و  ام  تسا  سب  ادخ  و  تسا ، دودو  میحر و 

: هک درک  باطخ  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هب  سپ  تسین ، دیعب  ناگتخوسرگج  زا  نانخـس  مسق  نیا  هک : تفگ  دیزی 
«. 2  » درک نینچ  وا  اب  ادخ  درکن ، نم  ّقح  تیاعر  دومن و  هعزانم  نم  تنطلس  اب  درک و  نم  محر  عطق  وت  ردپ  نیسح ! دنزرف  يا 

رد و  يوش ، ّدلوتم  وت  هکنآ  زا  شیپ  دوب  نم  دادجا  ام و  اب  یهاشداپ  يربمغیپ و  هتسویپ  دنه ! هیواعم و  رـسپ  يا  هک : دومرف  ترـضح 
، دوب مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نم  ّدج  تسد  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تیار  بازحا  دحا و  ردب و  زور 

ّقح رد  يا  هدـش  بکترم  اهاطخ  هچ  يا و  هدرک  هچ  ینادـب  رگا  دـیزی  يا  وت  رب  ياو  دوب ، وت  ّدـج  ردـپ و  تسد  رد  نارفاک  تیار  و 
هاروـبث او  هـالیو و  او  داـیرف  ینیـشنب و  رتسکاـخ  يور  رب  يزیرگب و  اـههوک  هب  هـنیآره  نـم ، تـیب  لـها  اـهومع و  ردـپ و  ناردارب و 
هتخیوآ امـش  رهـش  هزاورد  رد  رب  ادخ  لوسر  هشوگرگج  یلع و  همطاف و  دنزرف  نیـسح  نم  ردپ  رـس  هک  يرادـن  مرـش  ایآ  يروآرب ،

«. 3  » تمایق زور  رد  تمادن  يراوخ و  نآ  رب  داب  تراشب  سپ  امش ، نایم  رد  تسا  تلاسر  ترضح  تعیدو  وا  و  تسا ،

درک مکح  دوخ  نامزالم  زا  یکی  هب  دـمآ و  مشخ  هب  ترـضح  نآ  نانخـس  زا  نوعلم  نآ  هک  تسا  روکذـم  تایاور  زا  یـضعب  رد  و 
دـش و ندـنک  ربق  لوغـشم  لّوا  درب ، غاب  هب  ار  ترـضح  نوعلم  نآ  نوچ  .نک  نفد  اجنآ  رد  نزب و  ندرگ  غاـب و  نیا  هب  ار  وا  ربب  هک :
، دروخ نیعل  نآ  رب  دش و  ادیپ  اوه  زا  یتسد  درک ، ترضح  نآ  لتق  هدارا  دش و  غراف  ربق  ندنک  زا  نوچ  دش ، زامن  لوغـشم  ترـضح 

دیزی رسپ  دلاخ  .داد  مّنهج  نانزاخ  هب  ار  دوخ  ناج  داتفا و  رد  ور  رب  دز و  هرعن  وا  سپ 
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هک ربق  نآ  رد  ار  وا  هک  درک  مکح  نیعل  نآ  درک ، لقن  دوب  هدش  عقاو  هچنآ  تفر و  دوخ  دـیلپ  ردـپ  دزن  هب  دـید ، ار  تلاح  نآ  نوچ 
«. 1  » دیبلط سلجم  هب  ار  ترضح  و  دننک ، نفد  تسا  هدنک  ترضح  يارب 

: هک دنا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  رتخد  همطاف  زا  هفلتخم  تایاور  هب  نارگید  سوواط و  نبا  دّیـس  دیفم و  خیش 
نیا دیزی  يا  تفگ : تساخرب و  ماش  لها  زا  یئوم  خرـس  درم  سپ  درک ، ّتقر  ام  رب  لاح  لّوا  رد  دندرب ، دـیزی  سلجم  هب  ار  ام  نوچ 

ارم ما  هّمع  مدـیبسچ ، بنیز  دوخ  هّمع  ياه  هماج  رب  مدـیزرل و  دوخ  رب  سرت  زا  نم  درک ، نم  يوسب  هراـشا  شخبب و  نم  هب  ار  رتخد 
یم مهاوخ  رگا  تفگ : دـیرادن ، يرما  نینچ  رایتخا  کی  چـیه  دـیزی  وت و  نوعلم  يا  هک : درک  باـطخ  یماـش  نآ  هب  داد و  نیکـست 

، ینک راهظا  ار  دوخ  نطاـب  رفک  يور و  رد  هب  اـم  نید  زا  هکنآ  رگم  درک  یناوت  یمن  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : بنیز  درک ، مناوت 
ادخ و نید  هب  تفگ : بنیز  دنتفر ، ردـب  نید  زا  وت  ردام  ردـپ و  یئوگ ؟ یم  نخـس  نینچ  نم  اب  تفگ : دـش و  بضغ  رد  نوعلم  نآ 
، ادخ نمـشد  يا  یتفگ  غورد  تفگ : نیعل  نآ  دیـشاب ، هدش  ناملـسم  رگا  وت  ّدـج  ردـپ و  وت و  یتفای  تیادـه  نم  ردارب  ردـپ و  نید 

یمن وت  باوج  رگید  نم  یئوگ  یم  یهاوخ  یم  هچنآ  و  يا ، هدـیدرگ  رورغم  دوخ  تنطلـس  هب  یهاـشداپ و  نونکا  وـت  تفگ : بنیز 
«. 2  » دهد یگرم  ار  وت  ادخ  وش  تکاس  تفگ : دیزی  درک ، هداعا  ار  نخس  یماش  نآ  رگید  راب  سپ  میوگ ،

روک ار  تیاه  هدـید  دـنک و  عطق  ار  تنابز  ادـخ  تخبدـب ، يا  وش  تکاس  هک : درک  باطخ  یماـش  نآ  هب  موثلک  ّما  رگید : یتیاور  هب 
.دنوش یمن  انز  دالوا  راکتمدخ  ءایبنا  دالوا  دـنادرگ ، مّنهج  شتآ  يوسب  ار  وت  تشگزاب  دـنادرگ و  کشخ  ار  تیاهتـسد  دـنادرگ و 

دش و انیبان  وا  ياه  هدید  دش و  لال  وا  نابز  هدینادرگ ، باجتسم  ار  وا  ياعد  یلاعت  قح  هک  دوب  هدشن  مامت  راوگرزب  نآ  نخس  زونه 
يازج تسا  نیا  و  دیناسر ، ایند  رد  وت  تبوقع  زا  يا  هرهب  یلاعت  قح  هک  هَّلل  دـمحلا  تفگ : موثلک  ّما  سپ  دـش ، کشخ  وا  ياهتـسد 

«. 3  » ددرگ تلاسر  ترضح  تمرح  ضّرعتم  هک  یسک 
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نآ و  تسا ، نیسح  رتخد  همطاف  نآ  هک : تفگ  دیزی  دنتسیک ؟ ناشیا  هک : دیسرپ  دیزی  زا  مّود  هبترم  رد  سوواط : نبا  دّیس  تیاور  هب 
: تفگ یماش  تسا ، بلاط  یبأ  نب  یلع  رتخد  بنیز  نز 

یم ار  دوخ  ربمغیپ  ترتع  دیزی ، يا  داب  وت  رب  ادخ  تنعل  تفگ : یماش  یلب ، تفگ : دـیزی  بلاط ؟ یبأ  نب  یلع  همطاف و  رـسپ  نیـسح 
دنگوس ادخ  هب  تفگ : دیزی  دنگنرف ، ناریـسا  ناشیا  هک  مدرک  مّهوت  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  دـینک !؟ یم  ریـسا  ار  وا  ّتیرذ  دیـشک و 

«. 1  » دندز ندرگ  ار  وا  هک  درک  مکح  و  مناسر ، یم  ناشیا  هب  زین  ار  وت  هک 

درب دجسم  هب  دوخ  اب  ار  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  و  دندرب ، نادنز  هب  ار  تلاسر  تیب  لها  هک  درک  رما  نوعلم  نآ  سپ 
ار دیزی  هیواعم و  تفگ و  نیسح  ماما  نینمؤملا و  ریما  ترضح  هب  رایسب  يازسان  بیطخ  نآ  و  درک ، الاب  ربنم  رب  دیبلط و  ار  یبیطخ  و 

يدونـشخ يارب  و  يدروآ ، مشخ  هب  ار  ادخ  بیطخ ! يا  هک : درک  ادـن  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  درک ، رایـسب  حدـم 
.نادب اّیهم  دوخ  يارب  مّنهج  رد  ار  دوخ  ياج  قولخم 

هک میوـگب  دـنچ  يا  هملک  میآ و  رب  ربـنم  رب  هک  هد  تصخر  ارم  دـیزی  يا  هک : دوـمرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نـب  یلع  ترـضح  سپ 
هک هدب  تصخر  ار  وا  هک : دندرک  سامتلا  سلجم  لها  درکن ، لوبق  دیزی  ددرگ ، نارضاح  رجا  نایملاع و  دنوادخ  يدونشخ  بجوم 

: دنتفگ نارضاح  دنک ، یم  اوسر  ار  نایفس  یبا  لآ  ارم و  دیآ ، رب  ربنم  رب  رگا  تفگ : دیزی  میونشب ، ار  وا  نخس  میهاوخ  یم  ام 

.دنا هتسارآ  لامک  ملع و  هب  یگراوخریش  رد  هک  تسا  یتیب  لها  زا  وا  تفگ : دیزی  دیآ ، هچ  كدوک  نیا  زا 

ترضح رب  تاولص  درک و  ادا  یهلا  يانث  دمح و  تفر ، الاب  ربنم  رب  ترضح  داد ، تصخر  دیزی  دندرک ، هغلابم  رایسب  ماش  لها  نوچ 
ياهلد نایرگ و  ار  نارـضاح  ياه  هدید  هک  درک  ادا  تغالب  تحاصف و  تیاهن  رد  يا  هبطخ  داتـسرف و  وا  تیب  لها  یهانپ و  تلاسر 

.درک نایرب  ار  ناشیا 

قلخ ریاس  رب  ار  ام  تلیـضف  تفه  هب  تسا و  هدرک  اطع  تلـصخ  شـش  ار  تلاسر  تیب  لها  ام  یلاعت  قح  ساّنلا  اهّیا  هک : دومرف  سپ 
ملع و ام  هب  تسا  هدرک  اطع  هداد ، یتدایز 
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راتخم ّیبن  تسام  زا  هکنآ  هب  ار  ام  تسا  هداد  تلیـضف  و  نانمؤم ، ياهلد  رد  ّتبحم  تعاجـش و  تحاصف و  يدرمناوج و  يرابدرب و 
هکئالم اب  تشهب  رد  دوخ  لاب  ود  هب  هک  راّیط  رفعج  تسام  زا  مالّـسلا ، هیلع  یـضترم  ّیلع  مظعا  قیّدص  تسام  زا  یفطـصم ، دّـمحم 

هک ره  دنتشهب ، ناناوج  دّیس  هک  نیسح  نسح و  تّما  نیا  طبـس  ود  تسام  زا  و  لوسر ، ادخ و  ریـش  هزمح  تسام  زا  دنک ، یم  زاورپ 
.دوخ بسن  بسح و  هب  ار  وا  مهد  یم  ربخ  نم  دسانشن  ارم  هک  ره  و  دسانش ، دسانش  ارم 

دنزرف منم  تشادرب ، دوخ  يادر  هب  ار  میهاربا  ماقم  هکنآ  دـنزرف  منم  افـص ، مزمز و  دـنزرف  منم  ینم ، هّکم و  دـنزرف  منم  ساّنلا ! اـهّیا 
دنزرف منم  اوه ، يور  رب  دـش  دـنلب  دـش و  راوس  قارب  رب  هکنآ  دـنزرف  منم  نایّبلم ، نایجاح و  ناـیعاس و  ناـفیاط و  ناربمغیپ و  نیرتهب 

منم یهتنملا ، هردس  هب  دـیناسر  ار  وا  لیئربج  هکنآ  دـنزرف  منم  یـصقا ، دجـسم  هب  مارحلا  دجـسم  زا  بش  کی  رد  ار  وا  دـندرب  هکنآ 
دنزرف منم  اهنامـسآ ، هکئالم  اب  درازگ  زامن  هکنآ  دنزرف  منم  یندا ، وا  نیـسوق  باق  هبترم  هب  دیـسر  یلاعت  قح  برق  رد  هکنآ  دـنزرف 
دنزرف منم  ادخ ، ّتینادحو  هب  دندش  لیاق  ات  دز  مدرم  ینیب  رب  ریـشمش  هکنآ  دنزرف  منم  یـضترم ، ّیلع  دـنزرف  منم  یفطـصم ، دّـمحم 

و دومن ، ترجه  ترجه  ود  رد  و  درک ، دانع  لها  عفد  هزین  ود  هب  درک و  داهج  ریـشمش  ود  هب  تلاـسر  ترـضح  يور  شیپ  رد  هکنآ 
.نیعلا هفرط  کی  ادخ  هب  دوبن  رفاک  و  نینح ، ردب و  گنج  رد  تخاس  مزهنم  ار  نارفاک  و  دوب ، رضاح  تعیب  ود  رد 

و نادباع ، تنیز  و  ناگدننک ، داهج  رون  و  ناناملـسم ، هاشداپ  و  نادحلم ، هدنزادنارب  و  ناربمغیپ ، ثراو  و  نانمؤم ، حلاص  دنزرف  منم 
هب روصنم  لـیئربج و  هب  دـّیؤم  دـنزرف  منم  ناگدـنرازگزامن ، نیرتـهب  و  ناگدـننک ، ربـص  نیرت  هدـننکربص  و  ناگدـننک ، هیرگ  جاـت 

ادخ و توعد  تباجا  هک  یسک  لّوا  دنزرف  منم  ناطساق ، ناثکان و  ناقرام و  هدنشک  ناناملسم و  هدننک  تیامح  دنزرف  منم  لیئاکیم ،
و نافراع ، تمکح  نابز  و  ناقفانم ، رب  ادـخ  دولآرهز  ریت  و  ناکرـشم ، هدـنزادنارب  ناقباس و  لّوا  دـنزرف  منم  نانمؤم ، زا  درک  لوسر 
و یکز ، عاجـش  و  یخـس ، درمناوـج  ینعی  ادـخ ، ملع  قودنـص  و  ادـخ ، تمکح  ناتـسلگ  و  ادـخ ، ّیلو  و  ادـخ ، نید  هدـننک  يراـی 

همه زا  شلد  هکنآ  بازحا ، هدننک  قّرفتم  بالصا و  هدننک  عطق  یحطبا ، هدیدنسپ 
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ار نارفاک  ياهرـس  دوخ  رادبآ  ریـشمش  هب  و  دوب ، تعاجـش  هشیب  ریـش  و  دوب ، رتمکحم  سک  همه  زا  شتمیزع  و  دوب ، رت  تباث  سک 
راوسهش قارع ، هنادرم  درم  زاجح و  هشیب  ریش  تخادنا ، یم  راّجف  راّفک و  رمع  نمرخ  رد  شتآ  رادبآ  ریشمش  هقراب  هب  و  دیورد ، یم 

.بلاط یبأ  نب  یلع  مّدج  ینعی  نیطبس  دلاو  نیرعشم و  ثراو  اجیه ، هشیب  ریش  و  دحا ، ردب و 

منم افج ، لها  غیت  هب  لوتقم  ماما  دنزرف  منم  يربک ، هجیدخ  دنزرف  منم  ءاسن ، هدّیـس  دـنزرف  منم  ارهز ، همطاف  دـنزرف  منم  دومرف : سپ 
ناغرم نیمز و  نایّنج  دندرک  هحون  وا  رب  هکنآ  دنزرف  منم  انع ، روج و  لها  هدش  تراغ  دنزرف  منم  البرک ، يارحـص  هنـشت  بل  دنزرف 

لها میئام  انز ، دالوا  دندرک  ریسا  ار  وا  مرح  هکنآ  دنزرف  منم  اهرهش ، رد  دندینادرگ  دندرک و  هزین  رب  ار  شرس  هکنآ  دنزرف  منم  اوه ،
.یلاعت قح  مولع  طبهم  امس و  هکئالم  لوزن  لحم  میئام  الب ، تنحم و  تیب 

زا مدرم  هک  دیـسرت  دیزی  و  تساخرب ، مدرم  زا  شورخ  هک  درک  دای  ار  دوخ  ماظع  ءابآ  رخافم  مارگ و  دادجا  حـیادم  زا  نادـنچ  سپ 
نوچ تسین ، رتگرزب  يزیچ  ادـخ  زا  دومرف : ترـضح  تفگ ، ربکا  هَّللا  نّذؤم  نوچ  .وگب  ناذا  هک : درک  هراشا  ار  نّذؤم  دـندرگرب ، وا 
نوچ نم ، نوخ  تشوگ و  تسوپ و  وم و  هملک  نیا  هب  دهد  یم  تداهـش  هک : دومرف  ترـضح  تفگ ، هَّللا  ّالا  هلا  نأ ال  دهـشأ  نّذؤم 

ّدج يزاس ، یم  روکذم  تعفر  هب  ار  شمان  هک  دّمحم  نیا  وگب  دیزی  يا  دومرف : ترضح  هَّللا ، لوسر  ًادّمحم  ّنأ  دهـشأ  تفگ : نّذؤم 
ار وا  ترتع  ارچ  سپ  تسا  نم  ّدج  یئوگ  رگا  يوش ، یم  رفاک  یشاب و  هتفگ  غورد  تسوت  ّدج  یئوگ  یم  رگا  وت ؟ ّدج  ای  تسا  نم 

«. 1  » داتسیا زامن  هب  تفگن و  باوج  نوعلم  نآ  يدرک ؟ ریسا  ار  وا  نادنزرف  یتشک و 

یلع تفگ : تسیک ؟ ناوج  نیا  هک : دیـسرپ  دیزی  زا  دوب  رـضاح  دوهی  ياملع  زا  يدرم  دیزی ، سلجم  رد  هک  دـنا  هدرک  تیاور  ًاضیا 
؟ تسیک رسپ  نیسح  هک : دیسرپ  نیسحلا ، نب 

نیـسح هَّللا  ناحبـس  تفگ : يدوهی  دّمحم ، رتخد  همطاف  تفگ : تسیک ؟ شردام  هک : دیـسرپ  بلاط ، یبأ  نب  یلع  رـسپ  تفگ : دیزی 
هک دنگوس  ادخ  هب  وا ، ّتیرذ  رد  ار  دوخ  ربمغیپ  تمرح  دیدرک  تیاعر  دب  دـیتشک ، ار  وا  يدوز  نیا  هب  هک  تسامـش  ربمغیپ  دـنزرف 

یسوم هدازدنزرف  رگا 
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لتق هب  ار  وا  دنزرف  زورما  امـش  تسا و  هتفر  امـش  نایم  زا  زورید  امـش  ربمغیپ  و  میتسرپب ، ار  وا  هک  میتشاد  نامگ  دوب ، یم  ام  نایم  رد 
یم دـینزب و  ارم  دـیهاوخ  یم  تفگ : تساـخرب و  يدوهی  دـندز ، یندرگ  ار  وا  هک  دومرف  دـیزی  امـش ، دـیا  هدوب  یتـّما  دـب  دـیدروآ ،

، دریمب نوچ  تسا ، نوعلم  هتسویپ  تسا  هدنز  ات  دشکب ، ار  يربمغیپ  ّتیرذ  هک  ره  هک  ما  هدناوخ  تاروت  رد  نم  دیشکب ، ارم  دیهاوخ 
«. 1  » درب یم  مّنهج  هب  ار  وا  یلاعت  قح 

ادـخ هب  تفگ : دیـسر و  نم  هب  دوهی  ياـملع  نیرتگرزب  تولاـجلا  سأر  يزور  تفگ : دوسـالا  وبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هعیهل  نبا 
ار يدرم  امش  و  دننک ، یم  رایـسب  میظعت  دنیامن ، یم  تاقالم  ارم  نوچ  دوهی  و  تسا ، هلـصاف  ردپ  داتفه  دواد  نم و  نایم  هک  دنگوس 

«. 2  » دیناسر یم  لتق  هب  دسر  یم  امش  ربمغیپ  هب  تشپ  کی  هک 

، دندروآ دیزی  دزن  هب  ار  مالّسلا  هیلع  ادهش  دّیـس  كرابم  رـس  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیدجاّسلا  دّیـس  ترـضح  زا  و 
وا سلجم  رد  گنرف  هاشداپ  لوسر  يزور  درک ، یم  رامرهز  بارش  درک و  یم  رضاح  بارش  سلجم  رد  ار  رّونم  رـس  نآ  نوعلم  نآ 
راک هچ  رـس  نیا  اب  ار  وت  تفگ : دـیزی  تسیک ؟ رـس  نیا  برع  هاـشداپ  يا  تفگ : دوب ، ناـشیا  ناـگرزب  فارـشا و  زا  و  دـش ، رـضاح 

موش و علّطم  رـس  نیا  لاوحا  رب  مهاوخ  یم  دنک ، یم  لاؤس  کلم  نیا  لاوحا  زا  مور  یم  دوخ  هاشداپ  دزن  هب  نم  نوچ  تفگ : تسا ؟
.ددرگ کیرش  يداش  حرف و  رد  امش  اب  وا  ات  مهد  ربخ  وا  هب 

؟ تسیک وا  ردام  تفگ : یگنرف  تسا ، بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسح  رس  نیا  تفگ : دیزی 

زا نم  ردـپ  هک  نادـب  وت ، نید  زا  تسا  رتوکین  نم  نید  وت ، نید  رب  وت  رب  داب  فا  تفگ : ینارـصن  ادـخ ، لوسر  رتخد  همطاـف  تفگ :
یم رب  كّربت  يارب  ارم  ياپ  كاخ  دنیامن و  یم  میظعت  ارم  اراصن  و  تسه ، رایسب  ناردپ  وا  نم و  نایم  تسا ، دواد  ترضح  نادنزرف 

، امش نید  تسا  ینید  دب  تسین ، نایم  رد  رتشیب  ردام  کی  امـش  ربمغیپ  وا و  نایم  و  دیـشک ، یم  ار  دوخ  ربمغیپ  دنزرف  امـش  و  دنراد ،
یئایرد نیچ  نامع و  نایم  تفگ : ینارصن  .مونـشب  ات  وگب  تفگ : ار ؟ رفاح  ياسیلک  تیاکح  يا  هدینـش  ایآ  هک : تفگ  دیزی  هب  سپ 

رد و  تسا ، نآ  تفاسم  لاس  کی  هک  تسه 
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رب و  تسا ، خـسرف  داتـشه  رد  خـسرف  داتـشه  نآ  لوط  و  تسا ، عقاو  بآ  نایم  رد  هک  رهـش  کی  ریغ  هب  تسین  يا  هرومعم  ناـیم  نآ 
تسد رد  نآ  و  تسا ، دوع  نآ  ناتخرد  و  دنروآ ، یم  اجنآ  زا  ار  ربنع  توقای و  روفاک و  و  تسین ، رتگرزب  نآ  زا  يرهش  نیمز  يور 

هّقح نآ  بارحم  رد  و  تسا ، رفاـح  هسینک  ناـشیا  ياـهاسیلک  نیرتـگرزب  و  تسه ، يرایـسب  ياـسیلک  رهـش  نآ  رد  و  تـسا ، اراـصن 
رود و  تسا ، هدش  یم  راوس  نآ  رب  یـسیع  هک  تسا  يرامح  مس  دـنیوگ  یم  هک  تسه  یمـس  هّقح  نآ  رد  هک  تسا  هتخیوآ  یئالط 

دنور و یم  هسینک  نآ  ترایز  هب  ملاع  فارطا  زا  اراصن  زا  رایـسب  هورگ  لاس  ره  رد  و  دنا ، هدینادرگ  نّیزم  ابید  الط و  هب  ار  هّقح  نآ 
نینچ ناشیا  دنیامن ، یم  بلط  تاجاحلا  یـضاق  زا  ار  دوخ  تجاح  اجنآ  رد  دنـسوب و  یم  ار  نآ  دننک و  یم  فاوط  هّقح  نآ  رود  رب 

ار دوخ  ربمغیپ  رتخد  رسپ  امـش  و  تسا ، یـسیع  شوگ  شوگزارد  مس  هک  دننک  یم  نامگ  هک  ار  یـشوگزارد  مس  دننک  یم  تیاعر 
.دوخ نید  دوخ و  رد  ار  امش  دهدن  تکرب  ادخ  دیشک ، یم 

ارم یهاوخ  یم  تفگ : دینـش ، ار  نخـس  نیا  ینارـصن  نوچ  دـنکن ، اوسر  دوخ  دالب  رد  ار  اـم  هک  ینارـصن  نیا  دیـشکب  تفگ : دـیزی 
نم و  یتـشهب ، لـها  زا  وت  ینارـصن  يا  تفگ : مدـید  باوخ  رد  ار  امـش  ربـمغیپ  بشید  تفگ : ینارـصن  یلب ، تفگ : دـیزی  یـشکب ؟

ار كرابم  رس  تسجرب و  سپ  یهانپ ، تلاسر  ترضح  تلاسر  یهلا و  ّتینادحو  هب  مهد  یم  تداهش  و  وا ، نخـس  زا  مدرک  بّجعت 
«. 1  » دش هتشک  ات  تسیرگ  یم  دیسوب و  یم  دینابسچ و  دوخ  هنیس  رب 

نآ تیب  لها  و  دندرک ، بصن  وا  موش  رـصق  رد  رب  ار  رورـس  نآ  رـس  هک  درک  رما  دـیزی  هک  دـنا  هدرک  تیاور  وا  ریغ  فنخم و  وبا  و 
، دـندش نیعل  نآ  هناخ  لخاد  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  تارّدـخم  نوچ  دـنوش ، وا  هنوعلم  هناـخ  لـخاد  هک  درک  رما  ار  ترـضح 
، دنتشاد متام  زور  هس  و  دندرک ، دنلب  هحون  هیرگ و  هب  ادص  دندیـشوپ و  متام  سابل  دندنک و  ار  دوخ  ياهرویز  نایفـس  یبا  لآ  نانز 

هناخ زا  دیرد و  ار  هدرپ  دوب ، مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلابح  رد  رتشیپ  دوب و  دیزی  نز  تقو  نآ  رد  هک  رماع  نب  هَّللا  دبع  رتخد  دنه  و 
رب ار  لوسر  رتخد  همطاف  دنزرف  كرابم  رـس  دیزی  يا  تفگ : دوب ، ماع  عمجم  هک  یتقو  رد  دمآ  نوعلم  نآ  سلجم  هب  دـیود و  نوریب 

بصن نم  هناخ  رد 
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ادخ و لوسر  دنزرف  رب  نک  يراز  هحون و  دنه ! يا  تفگ : دینادرگرب و  ار  وا  دنکفا و  وا  رـس  رب  يا  هماج  تسجرب و  دیزی  يا ! هدرک 
و داد ، اج  دوخ  هناخ  رد  ار  تیب  لها  سپ  .مدوبن  یضار  وا  نتشک  هب  نم  و  درک ، لیجعت  وا  رما  رد  نیعل  دایز  رـسپ  هک  شیرق  گرزب 

«. 1  » دیبلط یم  دوخ  ناوخ  رس  رب  ار  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  ماش ، تشاچ و  ره  رد 

ره رب  دش و  ادیپ  رون  زا  هقان  جنپ  هک  دید  باوخ  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هنیکـس  یبش  هک  تسا  هدرک  تیاور  امن  نبا  خیش 
.دوب هارمه  یئور  شوخ  زینک  ناشیا  اب  و  دندوب ، هدرک  هطاحا  ناشیا  هب  بناج  همه  زا  رایسب  هکئالم  و  دوب ، راوس  يرّونم  ریپ  درم  هقان 

، دـناسر یم  مالـس  ار  وت  ادـخ  لوسر  وت  ّدـج  هنیکـس  يا  تفگ : دـمآ و  نم  کیدزن  هب  زینک  نآ  دنتـشذگ ، نم  زا  اه  هقاـن  نآ  نوچ 
هچ دـندوب  راوس  نارتـش  رب  هک  ناریپ  نآ  مدیـسرپ : متـشهب ، ناـیروح  زا  نم  تفگ : یتـسیک ؟ وـت  مالـس ، داـب  ادـخ  لوـسر  رب  متفگ :

، دوب هَّللا  حور  یسیع  مراهچ  و  دوب ، هَّللا  میلک  یسوم  مّوس  و  دوب ، لیلخ  میهاربا  مّود  و  دوب ، یفـص  مدآ  لّوا  تفگ : دندوب ؟ تعامج 
: تفگ دوب ؟ هک  تساخ  یمرب  داتفا و  یم  فعض  زا  دوب و  هتفرگ  دوخ  شیر  رب  تسد  هک  ریپ  درم  نآ  متفگ :

، منکب وا  هب  ار  تّما  تیاکـش  مناسرب و  ترـضح  نآ  هب  ار  دوخ  هک  مدیود  مدینـش ، ار  دوخ  ّدـج  مان  نوچ  .دوب  ادـخ  لوسر  وت  ّدـج 
ناـنز نیا  هک : مدیـسرپ  يروح  زا  دوب ، هتـسشن  یئور  هاـم  نز  جدوه  ره  ناـیم  رد  دـش و  ادـیپ  روـن  زا  جدوـه  جـنپ  هک  مدـید  هاـگان 
رتخد هجیدـخ  مراـهچ  تسا ، نارمع  رتخد  میرم  مّوس  تسا ، نوعرف  نز  هیـسآ  مّود  تسا ، ناـیمدآ  رداـم  اّوح  لّوا  تفگ : دنتـسیک ؟

وت هّدج  تفگ : دزیخ ؟ یم  رب  هاگ  دتفا و  یم  هاگ  تسا و  هتـشاذگ  رـس  رب  تسد  هودنا  زا  هک  تسیک  مجنپ  نآ  متفگ : تسا ، دلیوخ 
! ردام يا  هک : مدروآ  رب  دایرف  متسیرگ و  مدیناسر و  وا  جدوه  هب  ار  دوخ  مدیود و  مدینش ، ار  دوخ  هّدج  مان  نوچ  .تسا  ارهز  همطاف 

ارم ردـپ  نیـسح  ردام ! يا  دـندینادرگ ، حابم  ار  ام  میرح  دـندرک و  هدـنکارپ  ار  ام  ّتیعمج  دـندرک و  ام  ّقح  راکنا  تّما  نیا  ناملاظ 
حورجم ارم  رگج  يدرک و  هراپ  هراپ  ارم  لد  تسا  سب  هنیکـس  يا  تفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دندرک ، میتی  ارم  دنتـشک و 

«. 2  » منکب وا  ناگدنشک  زا  وا  نوخ  بلط  یلاعت  قح  دزن  هک  ما  هتشادرب  تسا  نیسح  نهاریپ  کنیا  يدینادرگ ،
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يارب یهد  یم  تصخر  رگا  هک  ما  هدید  یباوخ  بشید  تفگ : دیزی  هب  هنیکـس  يزور  هک  دنا  هدرک  تیاور  هنیکـس  زا  نارگید  ًاضیا 
رایـسب هیرگ  تیب  لها  ریاس  دوخ و  لـالتخالا  ریثک  لاـح  رب  مدـش ، غراـف  اـهزامن  زا  نوچ  بشید  تفگ : وگب ، تفگ : منک ، لـقن  وت 

زا رایـسب  نایروح  دـیدرگ و  عطاـس  نامـسآ  ناـیم  رد  يرون  دـش و  هدوشگ  نامـسآ  ياـهرد  هک  مدـید  متفر  باوخ  هب  نوچ  مدرک ،
يرـصق غاـب  ناـیم  رد  و  هتـسارآ ، نیحاـیر  راـهنا و  عاونا  هب  یمّرخ و  يزبس و  تیاـهن  رد  مدـید  یغاـب  هاـگان  دـندمآ ، ریز  هب  تشهب 

: هک مدیـسرپ  نایروح  زا  یکی  زا  دندش ، رـصق  لخاد  هک  مدید  ینارون  ریپ  درم  جنپ  هاگان  تنیز ، تعفر و  تیاهن  رد  مدرک  هدـهاشم 
؟ تسیک زا  رصق  نیا 

و میهاربا ، مّوس  و  حون ، مّود  و  مدآ ، لّوا  تفگ : دنتـسیک ؟ دـنتفر  هک  ناریپ  نآ  متفگ : تسا ، نیـسح  ماـما  وت  ردـپ  رـصق  نیا  تفگ :
ّدج وا  یتخانشن ؟ ار  وا  هنیکس ! يا  تفگ : دوب ؟ هتفرگ  دوخ  شیر  رب  تسد  هودنا  تیاهن  زا  هک  دوب  هک  مجنپ  متفگ : یـسوم ، مراهچ 

: متفگ دوب ، ادخ  لوسر  وت 

یم تیاکـش  وا  هب  ار  دوخ  لاح  دوخ و  ّدج  دزن  هب  مور  یم  هَّللا  و  متفگ : دـنتفر ، نیـسح  ماما  وت  ردـپ  دزن  هب  تفگ : دـنتفر ؟ اجک  هب 
، دراد تسد  رد  ریـشمش  هداتـسیا و  نزح  هودـنا و  تیاهن  اب  هک  مدـید  يرّونم  يور  شوخ  درم  هاگان  هک  مدوب  هشیدـنا  نیا  رد  .منک 
متفر و ادخ  لوسر  دزن  هب  رگید : تیاور  هب  .متفر و  وا  کیدزن  هب  سپ  تسا ، بلاط  یبأ  نب  یلع  وت  ّدج  تفگ : تسیک ؟ نیا  متفگ :
هب دندرک و  راوس  هنهرب  نارتش  رب  ار  ام  دندرک و  عیاض  ار  ام  تمرح  دـنتخیر و  ار  ام  ياهنوخ  دنتـشک و  ار  ام  نادرم  هاّدـج  ای  متفگ :
اب نم  تّما  هک  دینیب  یم  ادخ  ناربمغیپ  يا  تفگ : تفرگ و  رب  رد  ارم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ  دندرب ، دیزی  دزن 

سپ يدروآ ، رد  هیرگ  هب  ار  ادخ  لوسر  تسا ، سب  تیاکـش  هنیکـس  يا  تفگ : نم  هب  يروح  نآ  سپ  دـندرک !؟ هچ  نم  نادـنزرف 
نایم رد  و  اهب ، رون و  افـص و  نسح  تقلخ و  تمظع  تیاهن  رد  مدـید  نز  جـنپ  رـصق  نآ  رد  درک ، رـصق  لـخاد  تفرگ و  ارم  تسد 
نوخ ینهاریپ  دوب و  هدرک  ناشیرپ  ار  دوخ  رس  ياهوم  دوب و  هدیشوپ  هایس  ياه  هماج  رت و  ینارون  رت و  میظع  همه  زا  دوب  ینز  ناشیا 
باب ره  رد  و  دنتـسشن ، یم  ناشیا  تسـشن  یم  وا  هاگره  و  دنتـساخ ، یمرب  ناشیا  تساخ  یمرب  وا  هاـگره  و  تشاد ، تسد  رد  دولآ 

: تفگ دنتسیک ؟ همّظعم  نیتاوخ  نیا  مدیسرپ : يروح  نآ  زا  .دندرک  یم  تیاعر  ار  وا  تمرح 

يرگید و  هجیدخ ، يرگید  و  یسیع ، ردام  میرم  يرگید  و  تسا ، اّوح  یکی  هنیکس ! يا 
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یم میظعت  ار  وا  همه  دراد و  تسد  رد  دولآ  نوخ  نهاریپ  هک  نآ  و  لیعامـسا - ردام  رجاه  یتیاور  هب  و  لیلخ - میهاربا  هجوز  هراـس 
دنتـشک و ار  مردپ  رادمان ! راوگرزب  هّدج  يا  متفگ : متفر و  دوخ  راوگرزب  هّدـج  کیدزن  هب  سپ  .تسا  ارهز  همطاف  وت  هّدـج  دـنیامن 

يا دنتفگ : دنتسیرگ و  رایـسب  رگید  نیتاوخ  نآ  تسیرگ و  رایـسب  دینابـسچ و  دوخ  هنیـس  هب  ارم  ترـضح  نآ  سپ  دندرک ، میتی  ارم 
یم هکئالم  جاوفا  دش و  هدوشگ  نامـسآ  زا  يرد  هک  مدـید  هاگان  تمایق ، زور  رد  دـیزی  وت و  نایم  درک  دـهاوخ  مکح  ادـخ  همطاف !

.دنتفر یم  الاب  دندرک و  یم  ترایز  ار  مردپ  رس  دندمآ و 

: رگید یتیاور  هب  دوب ؟ راـک  هچ  نیـسح  لـتق  اـب  ارم  تفگ : تسیرگ و  دز و  دوخ  يور  رب  هچناـپط  دینـش ، ار  باوخ  نیا  دـیزی  نوچ 
«. 1  » تساخرب درکن و  باوخ  نآ  هب  یئانتعا 

یم درک  یم  اعد  يدرم  هک  مدید  هاگان  مدرک ، یم  فاوط  هبعک  رود  رب  نم  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  شمعا  زا  يدـنوار  بطق 
اهنآ زا  نم  تفگ : درب و  نوریب  مرح  زا  ارم  مدرک ، لاؤس  وا  يدیماان  ببـس  زا  نوچ  .يزرماین  هک  مناد  زرمایب و  ارم  ادـنوادخ  تفگ :

زا رایسب  تازجعم  هار  رد  و  میدرب ، ماش  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  هک  مدوب  رفن  لهچ  نآ  زا  میدوب و  رمع  رکـشل  رد  هک  مدوب 
.میدرک هدهاشم  راوگرزب  رس  نآ 

یم يزجر  تشادرب و  ار  رـس  ترـضح  نآ  لتاق  دندرب  یم  دیزی  سلجم  هب  ار  رّهطم  رـس  نآ  هک  يزور  میدش ، قشمد  لخاد  نوچ  و 
همه زا  ردام  ردپ و  تهج  زا  هک  ما  هتـشک  ار  یـسک  و  ما ، هتـشک  ار  یگرزب  هاشداپ  هک  نک  هرقن  الط و  زا  رپ  ارم  باکر  هک : دـناوخ 

.دـندروآ لـتق  هب  ار  وا  هک  درک  مکح  و  یتشک ، ار  وا  ارچ  تسا  نینچ  وا  هک  یتسناد  یم  هاـگره  هک : تفگ  دـیزی  .تسا  رتـهب  سک 
، تشذگ هچنانچ  درکن  هدـیاف  دـندرک و  مامت  وا  رب  اهتّجح  سلجم  لها  و  درک ، رایـسب  يداش  تشاذـگ و  دوخ  شیپ  رد  ار  رـس  سپ 

لّکوـم رـس  نآ  رب  ار  اـم  و  دـندرک ، بصن  دوـب  وا  برـش  شیع و  سلجم  ربارب  هک  يا  هرجح  رد  ار  رّوـنم  رـس  نآ  هـک  درک  رما  سپ 
.درب یمن  مباوخ  دوب و  هداد  ور  میظع  تشهد  راوگرزب ، رس  نآ  تازجعم  هدهاشم  زا  ارم  و  دندرک ،

زا رایسب  ياهادص  هاگان  دنتفر ، باوخ  هب  نم  ناقیفر  تشذگ و  بش  زا  یساپ  نوچ 
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هکئالم اـب  دـمآ  ریز  هب  نامـسآ  زا  مدآ  ترـضح  سپ  يآ ، دورف  مدآ  يا  تفگ : يداـنم  هک  مدینـش  سپ  دیـسر ، مشوگ  هب  نامـسآ 
مدینش رگید  يادن  سپ  رامش ، یب  هکئالم  اب  دمآ  ریز  هب  ترضح  نآ  و  يآ ، دورف  میهاربا  يا  هک : میدینـش  رگید  يادن  سپ  رایـسب ،

ّدح و یب  هکئالم  اب  دمآ  ریز  هب  یـسیع  ترـضح  نینچمه  و  هکئالم ، زا  يرایـسب  اب  دمآ  ترـضح  نآ  و  يآ ، ریز  هب  یـسوم  يا  هک :
.اصحا

اب دش  لزان  تلاسر  ترـضح  هک  مدید  هاگان  يآ ، ریز  هب  دّـمحم  يا  هک : مدینـش  یئادـن  و  دیـسر ، شوگ  هب  اوه  زا  میظع  هلغلغ  سپ 
هطاحا دوب  اجنآ  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  كرابم  رـس  هک  هّبق  نآ  رود  رب  هکئالم  و  اهنامـسآ ، هکئـالم  زا  رایـسب  جاوفا 

دـش و ناوتان  داتفا  كراـبم  رـس  نآ  رب  شرظن  نوچ  دـش ، هّبق  نآ  لـخاد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  و  دـندرک ،
، داتفا رورس  نآ  رّهطم  نماد  رد  رس  نآ  دش و  مخ  دندوب ، هدرک  بصن  نآ  رب  ار  مولظم  نآ  رـس  هک  هزین  نآ  هک  مدید  هاگان  تسـشن ،

دنزرف اب  نم  تّما  هک  نک  رظن  مدآ  نم  ردـپ  يا  تفگ : دروآ و  مدآ  ترـضح  کیدزن  هب  دینابـسچ و  دوخ  هنیـس  رب  ار  رـس  ترـضح 
دمآ و مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دزن  هب  لیئربج  هاگان  مدیزرل ، دوخ  رب  نم  تقو  نیا  رد  دنا !؟ هدرک  هچ  نم  دنبلد 
، دـنوش كـاله  همه  هک  منزب  یئادـص  ناـشیا  رب  منازرلب و  ار  نیمز  هک  هد  يروتـسد  نیمز ، هلزلز  هب  ملّکوـم  هَّللا  لوـسر  اـی  تـفگ :
هب لیئربج  سپ  يراد ، رایتخا  دومرف : ترضح  منک ، كاله  ار  رفن  لهچ  نیا  هک  هدب  تصخر  سپ  تفگ : دادن ، يروتـسد  ترـضح 

هثاغتـسا نم  دیـسر ، نم  هب  تبون  نوچ  .دـنتخوس  یم  داـتفا و  یم  ناـشیا  رد  شتآ  دـیمد  یم  ناـشیا  رب  تفر و  یم  هک  کـی  ره  دزن 
رگید بش  نآ  زا  دعب  و  دندرب ، دنتشادرب و  ار  رس  تشاذگ و  ارم  سپ  ار ، وا  دزرماین  ادخ  ار  وا  دیراذگب  هک : دومرف  ترضح  مدرک ،

«. 1  » دیسرن بلطم  هب  دش و  لصاو  مّنهج  هب  هار  رد  دش ، ير  تراما  هّجوتم  نوچ  نیعل  دعس  نب  رمع  .دیدن  ار  رس  نآ  یسک 

روهـشم و  درادن ، يا  هدیاف  ناشیا  لاوقا  رکذ  تسا و  رایـسب  هّماع  نایم  فالخ  ادهـش ، دّیـس  كرابم  رـس  رد  هک  نادب  دیوگ : مجرتم 
اهندـب هب  نیعبرا  زور  رد  و  ادهـش ، ریاس  ياهرـس  اب  دروآ  البرک  هب  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  هک  تسا  نآ  هعیـش  ياملع  نایم 

هب لوق  نیا  و  دینادرگ ، قحلم 
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دروآ دیدزد و  ار  كرابم  رس  نآ  نایعیش  زا  يدرم  هکنآ  رب  دنک  یم  تلالد  رایسب  ثیداحا  و  دیامن ، یم  دیعب  رایـسب  تایاور  بسح 
نیا و  تسا ، ّتنـس  ترـضح  نآ  تراـیز  اـجنآ  رد  ببـس  نیا  هب  و  درک ، نفد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  رـس  يـالاب  رد  و 

نکاما فرشا  هب  ندب  رس و  نآ  هک  تسین  یّکـش  نآ  رد  و  درب ، دوخ  اب  ار  یمارگ  رـس  نآ  تلاسر  ترـضح  هک  درک  تلالد  تیاور 
«. 1  » دشابن مولعم  نآ  ّتیفیک  دنچ  ره  هدش  قحلم  رگیدکی  هب  سدق  ملاع  رد  و  هدیدرگ ، لقتنم 

هک درک  سبح  یعضوم  رد  تارّهطم  تارّدخم  اب  ار  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  دیزی  هک  تسا  هدرک  تیاور  هیوباب  نبا 
تیب زا  هک  گنـس  ره  ماّیا  نآ  رد  و  تخادـنا ، تسوپ  ناـشیا  رّونم  ياـهور  هکنآ  اـت  تشاد ، یمن  هاـگن  امرـس  اـمرگ و  زا  ار  ناـشیا 
رداچ دننام  دیبات  یم  خرس  ياهراوید  رب  عولط  ماگنه  رد  باتفآ  عاعش  و  دیـشوج ، یم  هزات  نوخ  شریز  زا  دنتـشاد  یم  رب  سّدقملا 

«. 2  » دروآ البرک  هب  ار  اهرس  نانز و  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  هکنآ  ات  دنشاب ، هدنکفا  راوید  رب  هک  یخرس 

دندرب دیلپ  دیزی  دزن  ار  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ریاصب  رد 
رب هناخ  هک  دنا  هدرک  سبح  هناخ  نیا  رد  نیا  يارب  ار  ام  هک : دنتفگ  تیب  لها  زا  یـضعب  دـندرک ، سبح  یبارخ  هناخ  رد  ار  ناشیا  و 

ناشیا رـس  رب  هناخ  هک  دنـسرت  یم  ناشیا  هک : دنتفگ  رگیدکی  اب  یمور  نابز  هب  دندوب  لّکوم  ناشیا  رب  هک  ینامالغ  دیآ ، دورف  ام  رس 
نیدباعلا نیز  ماما  نوچ  .دنمهف  یمن  ار  ناشیا  نابز  هک  دنتـشاد  نامگ  و  تشک ، دنهاوخ  ار  ناشیا  ادرف  هک  دـنناد  یمن  دـیآ و  دورف 

: دومرف تسناد  یم  ار  اهتغل  عیمج  مالّسلا  هیلع 

«. 3  » دندرک اهر  سبح  زا  ار  ناشیا  دش  رگید  زور  نوچ  تشاذگ ، دهاوخن  ادخ 

یم هار  قشمد  ياهرازاب  رد  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  ترـضح  يزور  هک  دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  سوواـط و  نبا  دّیـس  و 
ما هدرک  ماش  دومرف : ترـضح  يراد ؟ لاح  هچ  يا و  هدرک  ماش  هنوگچ  هک : دیـسرپ  دیـسر و  ترـضح  نآ  هب  ورمع  نب  لاهنم  تفر ،

برع لاهنم ! يا  دندرک ، یم  ریسا  ار  ناشیا  نانز  دنتشک و  یم  ار  ناشیا  نادنزرف  هک  نوعرف  لآ  رد  لیئارسا  ینب  دننام 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 766 

http://www.ghaemiyeh.com


749 ص :

هک ار  ام  و  تسا ، ناشیا  زا  ترـضح  نآ  هک  دنک  یم  رخف  برع  ریاس  رب  شیرق  و  تسا ، برع  زا  دّـمحم  هک  دـنک  یم  رخف  مجع  رب 
هدش یضار  سپ  دننادرگ ، یم  رهش  هب  رهـش  زا  دنیامن و  یم  ام  ّقح  بصغ  دننار و  یم  دوخ  ياهرد  زا  دنـشک و  یم  میئوا  تیب  لها 

«. 1  » نوعجار هیلا  ّانا  هَّلل و  ّانا  میئوگ : یم  و  ادخ ، ياضق  هب  میا 

ورمع و  دیبلط ، ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دنزرف  ورمع  نیدباعلا و  نیز  ماما  ترـضح  نیعل ، دیزی  يزور  هک  دـنا  هدرک  تیاور  ًاضیا 
رگا دـیآ ، یم  راـک  هچ  هب  یتـشک  تفگ : ورمع  ریگب ، یتـشک  دـلاخ  نم  دـنزرف  اـب  تفگ : ورمع  هب  دـیزی  دوب ، هلاـس  هدزاـی  كدوک 

تعاجش نیا  تفگ : دیزی  مینک ، هلتاقم  وا  اب  ات  هدب  وا  تسد  هب  يدراک  نم و  تسد  هب  يدراک  ینک  ناحتما  ار  ام  تعاجـش  یهاوخ 
.يراد ثاریم  هب  ناردپ  زا  ار 

ردپ رـس  هکنآ  لّوا  مراد : تجاح  هس  هک : دومرف  ترـضح  بلطب ، نم  زا  یتجاح  هک : تفگ  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  هب  سپ 
يراد نم  نتـشک  هدارا  رگا  هکنآ  مّوس  دنهد ، سپ  ام  هب  دنا  هدرک  تراغ  ام  زا  هچنآ  هک  ینک  مکح  مّود  یهدب ، نم  هب  ارم  راوگرزب 

ار دوخ  ردپ  يور  زگره  تفگ : نوعلم  نآ  دنادرگرب ، دوخ  ّدـج  مرح  هب  ار  ناشیا  هک  ینک  تمـصع  راتـسا  تارّدـخم  هارمه  یـسک 
یم ضوع  دوخ  لام  زا  نم  دـنا ، هدرب  امـش  لام  زا  هچنآ  و  درب ، یهاوخ  هنیدـم  هب  ار  نانز  متـشذگ و  وت  نتـشک  زا  و  دـید ، یهاوخن 

.مهد

هک تسه  نایم  نآ  رد  دـنچ  يا  هماج  نوچ  دـنا  هتفرگ  ام  زا  هک  ییاـه  هماـج  نکیل  و  مهاوخ ، یمن  ار  وت  لاـم  نم  دومرف : ترـضح 
.مدیبلط ار  اهنآ  نآ  يارب  تساهنآ ، نایم  رد  ترـضح  نآ  هدالق  نهاریپ و  هعنقم و  و  تسا ، هتـشیر  ار  اهنآ  نامـسیر  همطاف  ترـضح 
نیکاسم ارقف و  رب  تفرگ و  ار  رز  نآ  ترـضح  داد ، ترـضح  نآ  هب  اهنآ  اب  الط  رانید  تسیود  و  دنداد ، ار  اهنآ  هک  درک  مکح  سپ 

مهاوخ یم  دومرف : ترـضح  هنیدم ، يوسب  نتـشگرب  قشمد و  ندـنام  نایم  دـینادرگ  ّریخم  ار  ترـضح  نآ  دـیزی  سپ  درک ، تمـسق 
«. 2  » مشاب دوخ  راوگرزب  ّدج  ترجه  ّلحم  رد  مدرگرب و  هنیدم  يوسب 

يادهش ياهرس  نوچ  تفگ : دیزی  نز  دنه  هک  دنا  هدرک  تیاور  هربتعم  بتک  زا  یضعب  رد 
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رس ربارب  رد  دندش و  یم  لزان  هکئالم  جوف  جوف  دش و  هدوشگ  نامـسآ  زا  يرد  هک  مدید  باوخ  رد  یبش  دندروآ ، ماش  هب  ار  البرک 
، هَّللا لوسر  نب  ای  کیلع  مالّسلا  هَّللا  دبع  ابأ  ای  کیلع  مالّسلا  دنتفگ : یم  دنداتسیا و  یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  كرابم 

تحابص تیاهن  رد  دوب  يدرم  ناشیا  نایم  رد  و  دندوب ، ربا  نآ  نایم  رد  رایسب  نادرم  و  دمآ ، ریز  هب  نامـسآ  زا  يربا  هک  مدید  هاگان 
یم يراز  هحون و  دیـسوب و  یم  ار  وا  نادند  بل و  دـیناسر و  رّونم  رـس  نآ  هب  ار  دوخ  دـیود و  دیـسر ، نیمز  هب  نوچ  .افـص  رون و  و 
نم یمارگ  دنزرف  يا  دنتخانـشن ، ار  وت  رگم  دندرک ، عنم  تارف  بآ  زا  ار  وت  دنتـشک و  ار  وت  نم  دـنبلد  دـنزرف  يا  تفگ : یم  درک و 

لیقع راّیط و  رفعج  دناوت  ياهومع  اهنیا  و  یبتجم ، نسح  تسوت  ردارب  نیا  و  یضترم ، ّیلع  تسوت  ردپ  نیا  و  ادخ ، لوسر  ماوت  ّدج 
.درمش یم  ار  دوخ  تیب  لها  کی  کی  و  ساّبع ، هزمح و  و 

هب رّونم  رس  نآ  زا  رون  هک  مدید  متفر  راوگرزب  نآ  رس  دزن  هب  نوچ  مدش ، رادیب  ناسرت  فیاخ و  لاح  نیا  تشهد  زا  نم  تفگ : دنه 
صّحفت نوچ  متفاین ، دوخ  ياج  رد  ار  وا  منادرگ ، علّطم  دوخ  باوخ  رب  ار  وا  منک و  رادـیب  ار  دـیزی  هک  متفر  تفر ، یم  الاب  نامـسآ 

نیـسح اب  ارم  دیوگ : یم  فوخ  هودنا و  میب و  تیاغ  اب  و  تسا ، هتـسشن  راوید  هب  ور  تسا و  هدمآ  رد  يرات  هناخ  هب  هک  مدید  مدرک 
.تفگن باوج  دنکفا و  ریز  هب  رس  دیدرگ ، فعاضم  وا  میب  مغ و  دینش ، ارم  باوخ  نوچ  .دوب  راک  هچ 

تّحص و اب  هنیدم  يوسب  نتشگرب  تمارک و  تمرح و  اب  ماش  رد  ندنام  نایم  ار  ناشیا  دیبلط و  ار  تلاسر  تیب  لها  دش ، حبص  نوچ 
هچنآ تفگ : میئامن ، مایق  مولظم  ماما  نآ  هیزعت  متاـم  هب  هک  یهد  تصخر  ار  اـم  میهاوخ  یم  لّوا  دـنتفگ : دـینادرگ ، ّریخم  تمـالس 
مشاه ینب  شیرق و  زا  دوب  ماش  رد  هک  ره  و  دندیـشوپ ، هایـس  ياه  هماج  ناشیا  و  درک ، رّرقم  ناشیا  يارب  يا  هناخ  و  دینکب ، دیهاوخ 

.دندرک يراز  هحون و  هبدن و  بانج  نآ  رب  زور  تفه  ات  و  دندرک ، تقفاوم  يراوگوس  تیزعت و  يراز و  متام و  رد  ناشیا  اب 

يارب نّیزم  ياهلمحم  دندرکن  لوبق  نوچ  درک ، ماش  ندنام  فیلکت  دومن و  یهاوخ  رذع  شزاون و  دیبلط  ار  ناشیا  متشه ، زور  رد  و 
يا تفگ : موثلک  ّما  هدش ، عقاو  امش  هب  تبـسن  هچنآ  ضوع  اهنیا  تفگ : درک و  رـضاح  ناشیا  جرخ  يارب  لاوما  و  داد ، بیترت  ناشیا 

هچ دیزی 
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هچنآ ضوع  اهنیا  یئوگ  یم  و  دوش ، یمن  ناشیا  يوم  کی  ربارب  ایند  عیمج  هک  يا  هتشک  ارم  تیب  لها  ناردارب و  یئایح ، مک  رایـسب 
«. 1  » ما هدرک  نم 

هب هک  ار  ماش  لها  زا  يدرم  تفگ : دیبلط و  دوب  لوسر  بانج  هباحص  زا  هک  ار  ریشب  نب  نامعن  دیزی  نارگید : دیفم و  خیش  تیاور  هب 
و روآ ، لمع  هب  وکین  هجو  رب  ار  ناشیا  رفـس  هّیهت  يزاسراک  و  نک ، هارمه  ناشیا  اب  دـشاب  موسوم  تناید  تناما و  دادـس و  حالص و 
دـیبلط و ار  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  سپ  درک - هارمه  ار  ناـمعن  رگید : تیاور  هب  و  تسرفب - ناـشیا  اـب  ناـسراح  زا  یعمج 
زا هچ  ره  نیسح  ماما  مدوب ، یم  وا  ياج  هب  نم  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  ار ، هناجرم  نبا  دنک  تنعل  ادخ  تفگ : مدرم  عینشت  عفر  يارب 

تجاح ره  و  دسرب ، نم  هب  وت  ياه  همان  هتـسویپ  هک  دیاب  مدـش ، یمن  یـضار  وا  نتـشک  هب  مدرک و  یم  وا  تباجا  درک  یم  بلط  نم 
«. 2  » تسا نورقم  تباجا  هب  هک  یئامن  بلط  نم  زا  یشاب  هتشاد  هک 

دندش و هناور  نوچ  دومن ، ناشیا  تیاعر  باب  رد  رایسب  شرافـس  دیبلط و  دوب  هدش  رّرقم  ناشیا  تسارح  يارب  هک  ار  يدرم  نآ  سپ 
اجنآ زا  درب و  البرک  هب  ار  ناـشیا  هک  دـندرک  ساـمتلا  دوب  رومأـم  ناـشیا  تقاـفر  يارب  هک  يدرم  نآ  زا  دندیـسر ، قارع  کـیدزن  هب 

مشاه و ینب  زا  یهورگ  يراصنا و  هَّللا  دـبع  نب  رباج  زور  نآ  رد  دندیـسر ، ـالبرک  هب  نوچ  .درکن  هقیاـضم  وا  ددرگ ، هنیدـم  هّجوتم 
يراز هحون و  دـندرک و  تاقالم  ار  رگیدـکی  فیرـش ، عضوم  نآ  رد  دـندوب ، هدـمآ  ترـضح  نآ  ترایز  هب  مولظم  ماما  نآ  براـقا 
هّجوتم اجنآ  زا  و  دـندومن ، مایق  متاـم  تیزعت و  مسارم  هب  دـندش و  عمج  یحاون  يرق و  لـها  ناـنز  زا  ریثک  یعمج  و  دـندرک ، رایـسب 

.دندش هنیدم 

ناکم رد  مالّـسلا  هیلع  نیدجاّسلا  دّیـس  ترـضح  میدیـسر ، هنیدم  کیدزن  نوچ  هک : تفگ  دوب  ناشیا  ياقفر  زا  هک  ملذج  نب  ریـشب 
يا هک : دومرف  و  دندرک ، اپرب  ترـضح  نآ  يارب  يا  هدرپ  ارـس  دندرک و  بصن  ار  مرح  همیخ  هک  دومرف  دومن و  لالجا  لوزن  یبسانم 
زین نم  هَّللا  لوسر  نب  ای  یلب  متفگ : يراد ؟ يا  هرهب  دوخ  ردـپ  هشیپ  زا  وت  ایآ  دوب ، يرعاش  درم  ار  وت  ردـپ  دـنک  تمحر  ادـخ  ریـشب 

يرعش وش و  هنیدم  لخاد  سپ  دومرف : ترضح  میوگ ، یم  بوخ  ار  رعش 
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متخات هبّیط  هنیدم  يوسب  مدش و  راوس  نم  تفگ : ریشب  نادرگ ، علّطم  ام  ندمآ  رب  ار  هنیدم  لها  و  ناوخب ، ادهش  دّیـس  هیثرم  رد  دنچ 
يرعش مدرک و  دنلب  يراز  هیرگ و  هب  ادص  مدیسر ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دجسم  هب  نوچ  .مدش  رهـش  لخاد  ات 

ياه هدید  زا  کشا  بالیس  ببس  نآ  هب  دش ، هتشک  نیسح  هک  دینکم  تماقا  هنیدم  لها  يا  مدرک : ادا  نومضم  نیا  هب  زوسناج  دنچ 
دایرف سپ  دننادرگ ، یم  اهرهـش  رد  هزین  رب  ار  شرـس  هداتفا و  نوخ  كاخ و  نایم  البرک  رد  شفیرـش  ندـب  تسا ، ناور  نم  نوزحم 
يوسب مناشیا  کیپ  نم  و  دـنا ، هدیـسر  امـش  کیدزن  هب  تلاسر  تیب  لها  هّیقب  نارهاوخ و  اه و  هّمع  اـب  نیـسحلا  نب  یلع  هک : مدرک 

.امش

ياپ رـس و  اب  دندیود ، نوریب  اه  هناخ  زا  راصنا  نارجاهم و  نانز و  مشاه و  ینب  تارّدخم  عیمج  دش ، دنلب  هنیدـم  رد  هزاوآ  نیا  نوچ 
و دندرک ، دنلب  هاتبیـصم  او  هالیو و  او  هلان  يراز و  هحون و  هب  ادص  دـندرک و  ناشیرپ  اهوسیگ  دندیـشارخ و  ار  دوخ  ياهور  هنهرب و 
، مدوب هدینـشن  هدـیدن و  رت  میظع  نآ  زا  یمتام  رت و  خـلت  نآ  زا  يزور  زگره  و  مدوب ، هدرکن  هدـهاشم  تلاح  نآ  هب  ار  هنیدـم  زگره 

زوسناج هلان  هب  ار  ام  ياه  هنیس  ياهتحارج  يدرک و  هزات  ادهش  دّیـس  رب  ار  ام  هودنا  یعان ! يا  دنتفگ : دندیود و  نم  دزن  هب  همه  سپ 
هداتـسرف امـش  يوسب  ارم  نیـسحلا  نب  یلع  نم  يالوم  ملذـج ، نب  ریـشب  منم  متفگ : یئآ ؟ یم  اجک  زا  یتسیک و  وت  يدیـشارخ  دوخ 

.تسا هدمآ  دورف  عضوم  نالف  رد  بیرغ  دیهش  ماما  لایع  اب  دوخ  و  تسا ،

متخات یم  هک  نادنچ  نم  و  دندیود ، بناج  نآ  هب  نالان  نایرگ و  هنهرب  ياپ  رس و  اب  نادرم  نانز و  دندینش ، نم  زا  ار  ربخ  نیا  نوچ 
هار مدمآ و  دورف  مدیسر ، ترـضح  نآ  همیخ  کیدزن  نوچ  .دوبن  روبع  هار  هک  مدرم  زا  دوب  هدش  رپ  اههار  و  مدیـسر ، یمن  ناشیا  هب 
زا بآ  هتـسشن و  یـسرک  رب  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هک  مدـید  و  موش ، همیخ  لخاد  هک  مدرم  موجه  زا  متفای  یمن 

فرط ره  زا  و  دنک ، یم  كاپ  شکرابم  هدید  زا  بآ  دراد و  تسد  رد  یلامتـسد  و  تسا ، يراج  ناراب  دننام  شکرابم  نیزح  هدـید 
یم هیزعت  ار  ترـضح  نآ  دـنیآ و  یم  جوـف  جوـف  و  هدـش ، دـنلب  نازینک  همّظعم و  نیتاوـخ  ناـنز و  نادرم و  هـیرگ  هحوـن و  يادـص 

نایـسدق هدید  بآ  و  دیـسر ، یم  نامـسآ  هب  نیمز  لها  کشا  بالیـس  و  دسر ، یم  نیرب  شرع  هب  نیـسح  او  هلان  يادص  و  دنیامرف ،
.دینادرگ نوگلگ  ار  نیمز  يور 
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منک یم  دمح  دومرف : دـندش  تکاس  نوچ  دـیوش ، تکاس  هک  درک  هراشا  مدرم  يوسب  تفای ، نیکـست  بانج  نآ  هیرگ  نایغط  نوچ 
ضرا و هدـننیرفآ  ازج و  زور  بحاص  تسوا  و  تسا ، نابرهم  میحر و  قیالخ  همه  اـب  تسا ، ناـیملاع  راـگدرورپ  هک  ار  يدـنوادخ 
و روهد ، بئاـصم  روـما و  میاـظع  رب  ار  وا  منک  یم  دـمح  تسا ، کـیدزن  ناـهنپ  ياـهزار  هب  تسا و  رود  اـهلقع  كاردا  زا  و  اـمس ،

.هدنزادنارب ربص  ياهمتام  هدنروآدرد و  هب  ياهتنحم 

ناناوج دّیـس  اه ، هنخر  نیرتگرزب  دش  مالـسا  رد  هنخر  و  اهتبیـصم ، نیرتدب  هب  ار  ام  دینادرگ  التبم  هک  دـمح  تسار  ادـخ  ساّنلا  اهّیا 
دوخ لثم  هک  تسا  یتبیـصم  نیا  و  دندینادرگ ، اهرهـش  رد  هزین  رـس  رب  ار  شرـس  و  دندرک ، ریـسا  ار  وا  نادنزرف  دنتـشک و  ار  تشهب 

زودنا مغ  هعقاو  نیا  عامتـسا  زا  دعب  هدید  مادک  و  دش ، دناوت  یم  داش  زوسناج  تبیـصم  نیا  هدهاشم  زا  دـعب  لد  مادـک  سپ  درادـن ،
شورخ هب  اهایرد  و  دنتسیرگ ، وا  تداهش  يارب  هناگ  تفه  ياهنامسآ  هک  قیقحت  هب  درک ، دناوت  یم  سبح  ار  نینوخ  کشا  بالیس 

و دـندیپط ، نامرح  شتآ  رب  نایهام  و  دـندروآ ، رب  دوخ  داـهن  زا  شتآ  ناـتخرد  و  دـندیزرلب ، دوخ  رب  اـهنیمز  اهنامـسآ و  و  دـندمآ ،
.دنتخیر نینوخ  کشا  ادهش  دّیس  تبیصم  رد  العا  شرع  نالماح  الاب و  ملاع  نایسدق 

هچ ام  اب  هک  دیناد  یمن  ساّنلا  اهّیا  دیدرگن ، حورجم  تبیـصم  نیا  زا  هنیـس  مادک  دشن و  هتفاکـش  تنحم  نیا  زا  لد  مادـک  ساّنلا  اهّیا 
ادخ هب  دندینادرگ ، راید  هب  راید  زا  رهش و  هب  رهش  زا  و  دندیناشن ، هنهرب  نارتش  رب  دندرک و  ریجنز  لغ و  ناریسا ، دننام  ار  ام  دندرک ،

زازعا و مارکا و  رد  هکنآ  ياج  هب  درک  یم  ام  لسن  نتخادنا  رب  ندرک و  لیلذ  نتشک و  رد  شرافـس  ناشیا  هب  ربمغیپ  رگا  هک  دنگوس 
یمتام هچ  نوعجار ، هیلا  ّانا  هَّلل و  ّانا  درک ، دنتـسناوت  یمن  دـندرک  هچنآ  زا  هدایز  هنیآره  درک ، ّتیـصو  ناشیا  هب  ام  تیاعر  مارتحا و 
ماـقتنا تسوا  میراد و  باوـث  دـیما  وا  زا  میبـلط و  یم  ار  دوـخ  دزم  ادـخ  دزن  زادـنارب ، تحار  تسا  يا  هعقاو  هچ  زادـگناج و  تـسا 

نیا هب  ما و  هدش  ریگ  نیمز  نم  هک  تساوخ  رذع  تساخرب و  هعـصعص  نب  ناحوص  سپ  .نارباص  هدـنهد  باوث  نامولظم و  هدنـشک 
.دومن مّحرت  شردپ  رب  دومرف و  لوبق  ار  وا  رذع  ترضح  مدیدرگ ، مورحم  امش  يرای  زا  ببس 

ترضح رّهطم  حیرض  رّونم و  دقرم  رب  ناشیا  رظن  نوچ  دندروآ ، فیرشت  هنیدم  هب  سپ 
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لها دندرک و  دیهش  هنشت  بل  اب  ار  وت  نیسح  هادّمحم ! او  هاّدج  او  هک : دندیشک  رب  دایرف  داتفا ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر 
«. 1  » دش دنلب  راوید  رد و  زا  هیرگ  هلان و  يادص  و  تساخرب ، هنیدم  لها  زا  شورخ  رگید  راب  سپ  دندرک ، ریسا  ار  وت  مرتحم  تیب 

، تسیرگ دوخ  راوگرزب  ردپ  رب  لاس  لهچ  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
دروآ یم  وا  يارب  یماعط  بآ و  ترضح  نآ  مالغ  نوچ  داتـسیا ، یم  یلاعت  قح  تدابع  هب  اهبـش  رد  تشاد و  یم  هزور  ار  اهزور  و 

: تفگ یم  دیامن  راطفا  هک 

ار ادـخ  لوسر  دـنزرف  مروخ و  ماـعط  هنوگچ  تفگ : یم  دـیراب و  یم  هدـید  زا  کـشا  تارطق  ترـضح  نک ، لواـنت  نم  يـالوم  يا 
نآ ات  تسیرگ  یم  دومرف و  یم  رّرکم  ار  نانخس  نیا  و  دش ، هتشک  هنشت  ادخ  لوسر  دنزرف  مماشایب و  هنوگچ  و  هدش ، دیهش  هنـسرگ 

دیسر دوخ  راوگرزب  ناردپ  تاقالم  هب  ات  دوب  تلاح  نیا  هب  و  دومن ، یم  لوانت  درک و  یم  طولخم  دوخ  هدید  بآ  هب  ار  بآ  ماعط و 
«. 2  » دیدرگ غراف  نود  يایند  تنحم  زا  و 

يور رب  هک  مدید  متفر ، وا  بقع  زا  نم  تفر ، ارحـص  هب  نم  يالوم  يزور  هک : درک  تیاور  ترـضح  نآ  ياه  هدرکدازآ  زا  یکی  و 
هبترم رازه  هدجـس  رد  سپ  هدش ، دنلب  ادخ  رکذ  هب  وا  يادص  دنک و  یم  يراز  دـیرگ و  یم  هدـمآ و  رد  هدجـس  هب  يراومهان  نیمز 
هدجـس زا  كرابم  رـس  نوچ  ًاقیدـصت » ًانامیا و  هَّللا  ّالا  هلا  ال  ًاّقر ، ًادـّبعت و  هَّللا  ّالا  هلا  ال  ًاّقح ، ًاّقح  هَّللا  ّالا  هلا  ال   » دـناوخ ار  لـیلهت  نیا 

؟ دوش مک  وـت  هودـنا  هیرگ و  هک  دـشن  نآ  تقو  نم  دّیـس  يا  متفگ : دوـب ، هدـش  قرغ  شا  هدـید  بآ  رد  شکراـبم  شیر  تشادرب ،
ادیپان ار  وا  رسپ  کی  یلاعت  قح  و  تشاد ، رسپ  هدزاود  دوب و  هداز  ربمغیپ  ربمغیپ و  بوقعی  ترضح  وت ، رب  ياو  هک : دومرف  ترـضح 

ردارب و ردپ و  نم  دوب ، هدنز  ایند  رد  شرـسپ  و  دش ، انیبان  شا  هدید  دش و  مخ  شتـشپ  دـش و  دیفـس  شرـس  يوم  وا  هودـنا  زا  درک ،
«. 3  » دسر رخآ  هب  نم  هودنا  هنوگچ  مدید  هتشک  ار  دوخ  تیب  لها  زا  رفن  هدفه 

مولعم ترضح  نآ  ياهتاجانم  زا  هچنانچ  دشاب  یلاعت  قح  فوخ  ّتبحم و  يارب  ترـضح  نآ  هیرگ  هک  دوب  دناوت  یم  دیوگ : ّفلؤم 
نینچ دوب  لیخد  زین  بیاصم  نیا  نوچ  تسا ،
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هیرگ هکنآ  اـب  اربـک ، هیهاد  اـمظع و  هعقاو  نآ  یئاوسر  تعانـش و  دوش  رهاـظ  مدرم  رب  اـت  تحلـصم  يارب  دنـشاب  هدومرف  یم  راـهظا 
توف رد  اذـهل  و  دـشاب ، يرـشب  ّتبحم  يارب  هک  تسین  نارگید  هیرگ  تباـب  زا  رگیدـکی  يارب  یلاـعت  قـح  ناـبّرقم  ادـخ و  ناتـسود 

یم نارگید  زا  رتهب  ار  دوخ  راوگرزب  ردپ  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  نوچ  هکلب  دنتـسیرگ ، یمن  نادنچ  دوخ  نادنزرف 
نامز رد  وا  هک  تسناد  یم  و  تسناد ، یم  نارگید  زا  هدایز  ار  رایخا  ماما  نادقف  دـسافم  ار و  راوگرزب  نآ  دوجو  دـیاوف  دـنتخانش و 

هّللا یّلص  تلاسر  ترـضح  ننـس  دش و  عیاض  ادخ  نید  دندش و  هارمگ  نایملاع  وا  نتـشک  هب  و  ادخ ، دزن  دوب  قلخ  نیرتبوبحم  دوخ 
ّتبحم هیرگ  هب  لّمأت  زا  دعب  همه  اهنیا  و  تسیرگ ، یم  تاهج  نیا  هب  دیدرگ ، رهاظ  هّیما  ینب  عدب  دش و  فرط  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

.تسا روکذم  تایحلا  نیع  بولقلا و  تایح  باتک  رد  قیقحت  نیا  زا  يردق  و  ددرگ ، یم  رب  ادخ 

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

و تشذگ ، مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رب  لوسر  ادخ و  نمـشد  يدرم  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  میهاربا  نب  یلع 
نیمز نامسآ و  ناشیا  رب  تسیرگن  سپ  ینعی : « 1  » َنیِرَْظنُم اُوناک  ام  ُضْرَْألا َو  ُءامَّسلا َو  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  امَف  دناوخ : ار  هیآ  نیا  ترضح 

، نیمز نامـسآ و  تسیرگ  دهاوخ  نیا  رب  نکیل  دومرف : ترـضح  تشذـگ ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپ  ناگتفای ، تلهم  دـندوبن  و 
«. 2  » یلع نب  نیسح  اّیرکز و  نب  ییحی  رب  رگم  نیمز  نامسآ و  تسا  هتسیرگن  دومرف :

ضرع مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  هتخاف  یبا  نب  نیـصح  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـسوط  خیش 
نوچ دومرف : ترضح  تفگ ؟ دیاب  هچ  سپ  مروآ ، یم  رطاخ  هب  ار  امش  امـش و  نافلاخم  سلاجم  رد  موش  یم  رـضاح  نم  هک : مدرک 

نب نیـسح  مروآ  یم  رطاخ  هب  نم  موش  وت  يادـف  تفگ : يوار  رورـسلا ، ءاخّرلا و  ینرأ  مهّللا  وگب : ناشیا  سلاـجم  رد  يوش  رـضاح 
هیلع نیـسح  ماما  بانج  نوچ  دومرف : سپ  هَّللا ، دـبع  ابأ  ای  کـیلع  هَّللا  یلـص  وگب : هبترم  هس  دومرف : تفگ ؟ مدـیاب  هچ  سپ  ار ، یلع 

تشهب و رد  هک  ره  و  تساهنآ ، نایم  رد  هچنآ  و  هناگ ، تفه  ياهنیمز  هناگ و  تفه  ياهنامـسآ  دنتـسیرگ  وا  رب  دش ، دیهـش  مالّـسلا 
خزود
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يوار دنتـسیرگن ، ترـضح  نآ  رب  هک  زیچ  هس  رگم  راـگدرورپ ، قـلخ  زا  دوـش  یمن  هدـید  هچنآ  دوـش و  یم  هدـید  هچنآ  و  دنتـسه ،
«. 1  » صاعلا یبا  نب  مکح  لآ  قشمد و  هرصب و  هک : دومرف  تسیچ ؟ اهنآ  موش  وت  يادف  تفگ :

دوب راّرک  ردـیح  رارـسا  باحـصا  زا  هک  راّـمت  مثیم  زا  مدینـش  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  هّیّکم  هلبج  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا 
زور نیا  ادخ  نانمشد  و  درک ، دنهاوخ  دیهـش  مّرحم  مهد  رد  ار  دوخ  ربمغیپ  دنزرف  تّما  نیا  هک  منک  یم  دای  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :
هداد ربخ  نم  هب  ار  نیا  و  تسا ، هتـشذگ  یهلا  ملع  رد  دش و  دهاوخ  عقاو  هّتبلا  هک  تسا  يرما  نیا  و  تسناد ، دنهاوخ  تکرب  زور  ار 

ارحـص و نایـشحو  یّتح  زیچ  همه  تسیرگ  دـنهاوخ  ترـضح  نآ  رب  هک  داد  ربخ  ارم  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  نم  يالوم  تسا 
عیمج و  نج ، سنا و  نانمؤم  و  نیمز ، نامـسآ و  ناگراتـس  و  هاـم ، باـتفآ و  تسیرگ  دـنهاوخ  وا  رب  و  اوه ، ناـغرم  اـیرد و  ناـیهام 

رتسکاـخ نوخ و  نامـسآ  و  یهلا ، شرع  نـالماح  و  مّنهج ، نزاـخ  کـلام  و  تشهب ، نزاـخ  ناوضر  و  اـهنیمز ، اهنامـسآ و  هکئـالم 
رگید يادخ  ادخ  اب  هک  اهنآ  رب  تسا  هدش  بجاو  هچنانچ  نیسح  نالتاق  رب  ادخ  تنعل  تسا  هدش  بجاو  تفگ : سپ  دیراب ، دهاوخ 

.ناربگ نایاسرت و  نادوهی و  رب  تسا  هدش  بجاو  هچنانچ  دنداد  رارق 

سپ دنرامـش ؟ یم  تکرب  زور  تسا  هدـش  هتـشک  نآ  رد  يراوگرزب  نینچ  هک  ار  يزور  ناشیا  هنوگچ  مثیم  يا  متفگ : تفگ : هلبج 
یم غورد  و  درک ، لوبق  ار  مدآ  هبوت  یلاـعت  قـح  زور  نیا  رد  هک  دـنا  هدرک  عـضو  یثیدـح  باـب  نیا  رد  هک : تفگ  تسیرگ و  مثیم 

رد زین  نآ  تسین  نینچ  و  دش ، لوبق  دواد  هبوت  زور  نیا  رد  هک  دننک  یم  تیاور  و  دـش ؛ لوبق  هّجحیذ  هام  رد  مدآ  هبوت  هکلب  دـنیوگ 
یم تیاور  و  دش ؛ هّجحیذ  هام  رد  زین  نآ  و  دمآ ، نوریب  یهام  مکـش  زا  سنوی  زور  نیا  رد  هک  دننک  یم  تیاور  و  دـش ؛ هّجحیذ  هام 
قح زور  نیا  رد  هک  دننک  یم  تیاور  و  دش ؛ هّجحیذ  هام  مهدجیه  رد  نآ  و  تفای ، رارق  يدوج  رب  حون  یتشک  زور  نیا  رد  هک  دننک 

.دوب لّوألا  عیبر  هام  رد  نآ  و  تفاکش ، لیئارسا  ینب  يارب  ار  ایرد  یلاعت 

و تمایق ، زور  رد  تسا  نادیهش  دّیس  یلع  نب  نیسح  هک  نادب  هلبج  يا  تفگ : مثیم  سپ 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 775 

http://www.ghaemiyeh.com


758 ص :

نادب هزات ، نوخ  دننام  دشاب  هدش  خرـس  هک  باتفآ  يوسب  ینک  رظن  نوچ  هلبج  يا  تسه ، تلیـضف  نادیهـش  ریاس  رب  ار  وا  باحـصا 
.تسا هدش  دیهش  نیسح  ادهش  دّیس  هک 

سپ نیگنر ، رایـسب  ياه  هماج  دننام  خرـس  دوب  هدیبات  اهراوید  رب  هک  مدـید  ار  باتفآ  عاعـش  مدـمآ و  نوریب  يزور  نم  تفگ : هلبج 
«. 1  » تسا هدش  دیهش  نیسح  ام  دّیس  هک  دنگوس  ادخ  هب  متفگ : متسیرگ  مدز و  دایرف 

رد نآ  یحاون  سدقملا و  تیب  لها  ام  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هک  سّدـقملا  تیب  لها  زا  يدرم  زا  تسا  هدرک  تیاور  هیولوق  نبا 
: تفگ دیتسناد ؟ هنوگچ  هک : تفگ  يوار  تسا ، هدش  دیهـش  ترـضح  نآ  هک  میتسناد  دش  دیهـش  یلع  نب  نیـسح  هک  يزور  نیـسپ 

زور هس  و  هدش ، خرس  نوخ  دننام  ياهراوید  و  دیـشوج ، یم  هزات  نوخ  نآ  ریز  رد  هکنآ  رگم  میتشادن  رب  ار  یخولک  گنـس و  چیه 
: دوب نیا  اهنآ  نومضم  هک  دنچ  يرعش  هب  درک  یم  ادن  هک  ار  يدانم  يادص  میدینش  بش  نایم  رد  و  دیراب ، یم  نامسآ  زا  هزات  نوخ 

ردیح راتخم و  دّیس  تعافش  تفای  دنهاوخن  هَّللا  ذاعم  باسح !؟ زور  رد  ار  وا  ّدج  تعافش  ار  نیسح  دنتـشک  هک  یتّما  دنراد  دیما  ایآ 
نوریب هتفرگ  هریت و  باتفآ  زور  هس  و  ار ، تعامج  ره  ناریپ  ناناوج و  نیرتهب  و  ار ، تعاجش  هکرعم  ناراوس  نیرتهب  دیتشک  ار  راّرک 

زور رد  راـثآ ، بیارغ  روهظ  نیا  يادـتبا  هک  دیـسر  ربخ  تشذـگ ، یتقو  كدـنا  نوچ  .دـندوب  ادـیپ  زور  رد  اـه  هراتـس  و  دـمآ ، یم 
«. 2  » تسا هدوب  راربا  دّیس  هشوگرگج  تداهش 

تیب زا  هک  يا  هزیرگنـس  ره  دش ، دیهـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هربتعم  دـیناسا  هب  يرهز  زا  ًاضیا 
«. 3  » دیشوج یم  هزات  نوخ  نآ  ریز  زا  دنتشاد ، یم  رب  سّدقملا 

نایمدآ و مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رب  دنتـسیرگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  زا  هربتعم  دـیناسا  هب  ًاـضیا 
«. 4  » دنتخیر ورف  همه  ار  دوخ  هدید  ياهبآ  هکنآ  ات  نایشحو ، ناغرم و  نایّنج و 
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داب نیسح  يادف  مردام  ردپ و  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  روعا  ثراح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
زارد وا  رّهطم  ربق  يوسب  اهندرگ  هک  ار  نایـشحو  عاونا  منیب  یم  ایوگ  هک  دنگوس  ادـخ  هب  و  دـش ، دـهاوخ  هتـشک  هفوک  تشپ  رد  هک 

و وا ، رب  دـینکم  اـفج  هک  راـهنیز  دوش ، عقاو  يرما  نینچ  نوچ  .حابـص  اـت  بش  لّوا  زا  دـننک  هیرگ  هحوـن و  وا  يارب  و  دنـشاب ، هدرک 
«. 1  » دیئامنن كرت  ار  وا  ترایز 

ترضح هاگان  دوب ، هتـسشن  هفوک  دجـسم  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
یلاعت قح  دنزرف ! يا  دومرف : تشاذگ و  وا  كرابم  رـس  رب  تسد  ترـضح  سپ  دمآ ، ترـضح  نآ  دزن  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

، تشک دنهاوخ  ار  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  و  تسیرگب ، نامسآ  نیمز و  ناشیا  كاله  رب  هک  تسا  هدومرف  ریبعت  نآرق  رد  ار  یتعامج 
«. 2  » تسیرگ دنهاوخ  وت  رب  نیمز  نامسآ و  و 

«. 3  » دنتسیرگ نیمز  نامسآ و  نیسح  لتق  يارب  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  رگید  هربتعم  دیناسا  هب 

، تسیرگن ناشیا  ریغ  يدـحا  رب  تسیرگ و  مالّـسلا  امهیلع  اـّیرکز  نب  ییحی  یلع و  نب  نیـسح  رب  نامـسآ  دومرف : رگید  تیاور  هب  و 
«. 4  » درک یم  بورغ  خرس  درک و  یم  عولط  خرس  زور  لهچ  دومرف : دوب ؟ هچ  نامسآ  هیرگ  هک : دیسرپ  يوار 

دننام نامسآ  هام  هن  لاس و  کی  ات  دنتشک ، ار  ادهش  دّیـس  نوچ  تفگ : هک  هفوک  لها  زا  يا  هحلاص  نز  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا 
«. 5  » دش یمن  هدید  باتفآ  هک  دوب  خرس  نوخ 

«. 6  » دیراب مدرم  رس  رب  خرس  كاخ  نامسآ  دش ، دیهش  ترضح  نآ  نوچ  هک  هفوک  لها  زا  یعمج  زا  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا 

تسا هتسیرگن  یسک  رب  دنا ، هدیرفآ  ار  نامسآ  هک  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  زا  ربتعم  دنس  هب  ًاضیا 
هیرگ هک : دیسرپ  يوار  مالّسلا ، امهیلع  نیسح  مردپ  ییحی و  رب  رگم 
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هک کیک  نوخ  دننام  دش  یم  رهاظ  نآ  رب  نوخ  حشر  دنتشاد ، یمزاب  اوه  رد  ار  هماج  نوچ  هک : دومرف  تسا ؟ هدوب  هنوگچ  نامـسآ 
«. 1  » دوش یم  رهاظ  هماج  رد 

ییحی لتاق  و  دوب ، انّزلا  دلو  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتاق  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ّقثوم  دنـس  هب  ًاضیا 
رب نیمز  اهنامـسآ و  دنتـسیرگ  و  دوب ، خرـس  نامـسآ  لاس  کی  ات  دندرک ، دیهـش  ار  مولظم  ماما  نآ  نوچ  و  دوب ، انزلا  دلو  اّیرکز  نب 

«. 2  » دوب نآ  هیرگ  نامسآ  یخرس  و  اّیرکز ، نب  ییحی  نیسح و 

نامز رد  دغج  دندومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  امهیلع  اضّرلا  یسوم  نب  یلع  قداص و  رفعج  ماما  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  ًاضیا 
یم رـضاح  ماعط  ناوخ  نوچ  و  تفرگ ، یم  سنا  مدرم  اب  درک و  یم  اج  اه  هناخ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مّدـج 
ینب زا  دندرک ، دیهش  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  نوچ  سپ  دندنکفا ، یم  نآ  شیپ  ماعط  دش و  یم  رـضاح  ناوخ  رـس  رب  دندرک ،

ربمغیپ دنزرف  هک  امش  دیدوب  یتّما  دب  تفگ : تفرگ و  رارق  اهنابایب  اههوک و  اه و  هبارخ  رد  تفر و  نوریب  ینادابآ  زا  درک و  مر  مدآ 
بآ و دشاب و  یم  هزور  ترضح  نآ  تبیصم  رب  هودنا  نزح و  زا  اهزور  سپ  دوخ ، رب  امش  زا  متسین  نمیا  نم  و  دیـشک ، یم  ار  دوخ 

«. 3  » حبص ات  دنک  یم  نیسح  رب  هلان  هحون و  دوش  یم  بش  نوچ  دروخ ، یمن  هناد 

هیلع یلع  نب  نیـسح  نوـچ  هک  دزا  هلیبـق  زا  ینز  زا  تسا  هدرک  تیاور  ناـشیا  هربـتعم  بتک  ناـفلاخم و  قرط  زا  بوـشآ  رهـش  نـبا 
«. 4  » دش نوخ  زا  رپ  اهفرظ  اهوبس و  اهماج و  ام  هلیبق  رد  و  دیراب ، نوخ  نامسآ  دندرک ، دیهش  ار  مالّسلا 

رظن دوخ  دیفـس  ياه  هماج  هب  نوچ  و  دیراب ، ناراب  نامـسآ  زور ، نایم  رد  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  هَّللا  دـیبع  نب  هظرق  زا  ًاضیا 
دوب يزور  نامه  دیـسر  ربخ  نوچ  دوب ، هدش  نوخ  اهبآ  دنهدب  بآ  هک  دندرب  ار  نارتش  نوچ  دوب ، هدش  نیگنر  نوخ  زا  همه  میدرک 

«. 5  » دوب هدش  دیهش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک 
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«. 1  » تسیرگ نوخ  زور  لهچ  مالّسلا  هیلع  نیسح  رب  نامسآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

دـش خرـس  اهراوید  اه و  هناخ  هک  دیراب  نوخ  نامـسآ  زا  دندرک ، دیهـش  ار  ترـضح  نآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  میلـس  ّما  زا  و 
«. 2»

دیـسر یم  مه  هب  ترـضح  نآ  لتق  زا  دعب  دوش ، یم  رهاظ  قفا  رد  هک  یترمح  نیا  هک  دنا  هدرک  تیاور  نآ  ریغ  یبلعث و  ریـسفت  زا  و 
«. 3»

دش و دنلب  قرشم  بناج  زا  یخرس  دندرک ، دیهش  ار  ترـضح  نآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  سیق  نب  دوسا  زا  يوسف  خیرات  رد  و 
«. 4  » دنام نینچ  هام  شش  ات  و  دنسرب ، رگیدکی  هب  هک  دش  کیدزن  نامسآ  نایم  رد  و  دش ، دنلب  برغم  بناج  زا  یخرس 

رد اه  هراتس  هک  يا  هبترم  هب  دش  کیرات  تفرگ و  باتفآ  دندرک ، دیهـش  ار  ترـضح  نآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  لیبق  وبا  زا  و 
«. 5  » تسا هدش  اپرب  تمایق  هک  میدرک  نامگ  ام  دش و  رهاظ  زور  نایم 

یگنس ره  و  دش ، کیرات  اوه  زور ، هس  ات  ترضح  نآ  تداهش  زور  زا  هک  دنا  هدرک  تیاور  نایح  ّما  زا  هربتعم  بتک  زا  یضعب  رد  و 
«. 6  » دیشوج یم  نوخ  شریز  زا  دنتشاد  یم  رب  هک  ار 

رب هزات  نوخ  نامسآ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  زور  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  راّمع  یبا  نب  راّمع  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـسوط  خیش 
«. 7  » دیراب نیمز 

مالّسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  ادهش  دّیس  ترضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  هیوباب  نبا 
شرع نایم  زا  هّزعلا  ّبر  بناج  زا  يدانم  دننک ، ادج  ار  رورس  نآ  كرابم  رس  هک  دندمآ  دنتخادنا و  راک  زا  ریشمش  ياهتبرـض  هب  ار 

ترضح سپ  رطف ، یحضا و  يارب  ار  امش  دهدن  قیفوت  ادخ  دوخ ! ربمغیپ  زا  دعب  هدننک  متس  هدش  ّریحتم  تّما  يا  هک : درک  ادن 
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اج هب  قح  ماما  اب  ار  یحـضا  رطف و  زامن  هک  تفای  دـنهاوخن  دـنتفاین و  قیفوت  ناشیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص 
«. 1  » دوش رهاظ  تسا  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولص  دّمحم  لآ  مئاق  هک  نیسح  نوخ  هدننک  بلط  ات  دنروآ 

ترضح دزن  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
هیرگ ارچ  هَّللا  دبع  وبا  يا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  تسیرگ ، داتفا  دوخ  ردارب  رب  شرظن  نوچ  و  دمآ ، مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما 

یم نم  هب  هچنآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  دـننک ، یم  وت  هب  هچنآ  يارب  میرگ  یم  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ینک ؟ یم 
سک رازه  یـس  هک  هَّللا  دبع  وبا  يا  تسین  وت  زور  لثم  يزور  نکیل  و  دنـشک ، یم  ارم  دنهد و  یم  نم  هب  يرهز  هک  تسا  نآ  دـننک 

رب دننک  عامتجا  سپ  دـندنب ، دوخ  رب  ار  مالـسا  نید  و  دـندّمحم ، وت  ّدـج  تّما  زا  هک  دـننک  يوعد  همه  هک  دروآ  دـنهاوخ  وت  هب  ور 
تقو نآ  رد  سپ  وت ، لاوما  ندرک  تراغ  و  وت ، نانز  وت و  نادـنزرف  ندرک  ریـسا  وت و  تمرح  کته  وت و  نوخ  نتخیر  وت و  نتـشک 
«. 2  » اهایرد نایهام  اهارحص و  نایشحو  یّتح  زیچ  ره  وت  رب  دیرگب  و  درابب ، نوخ  رتسکاخ و  نامسآ  هّیما ، ینب  رب  دوش  لزان  تنعل 

يا دنتفگ : مدرم  داتسرف ، هذبر  هب  هنیدم  زا  ار  رذ  وبا  نامثع  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریبّزلا  نب  هورع  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیولوق  نبا 
لاح دوب  دهاوخ  هنوگچ  نکیل  و  تسا ، لهـس  رایـسب  یلب  تفگ : رذ  وبا  تسا ، لهـس  ادخ  هار  رد  يرازآ  نینچ  هک  شاب  داش  رذ  وبا 

دهاوخن رت  میظع  یلتق  وا  لتق  زا  نینمؤملا  ریما  نتـشک  زا  دعب  هک  دنگوس  ادخ  هب  دـننک ، دیهـش  ار  یلع  نب  نیـسح  هک  یتقو  رد  امش 
نوریب وا  ّتیّرذ  زا  يدرم  هکنآ  ات  درک  دـهاوخن  فالغ  رد  و  دیـشک ، دـهاوخ  تّما  نیا  رب  ار  دوخ  ماقتنا  ریـشمش  یلاـعت  قح  و  دوب ،
نانکاس اهایرد و  لـها  رب  دوش  یم  لـخاد  نزح  هودـنا و  هچ  وا  تداهـش  ببـس  هب  هک  دـینادب  رگا  و  دـشکب ، ماـقتنا  مدرم  زا  دـیآ و 

ره زا  ار  ترضح  نآ  سّدقم  حور  دینک و  كاله  ار  دوخ  هک  دییرگب  ردق  نآ  هنیآره  اهنامسآ ، لها  اهناتـسین و  اه و  هشیب  اههوک و 
هتخیگنا رب  هک  يربا  ره  و  تمایق ، زور  ات  دزرل  ناشیا  لصافم  دنتسیاب و  اپ  رب  سرت  میب و  زا  کلم  رازه  داتفه  دنرب ، الاب  هک  ینامسآ 

قرب دعر و  دوش و  یم 
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ار ترضح  نآ  سّدقم  حور  هکنآ  رگم  درذگ  یمن  يزور  چیه  و  ار ، ترضح  نآ  نالتاق  دننک  یم  تنعل  هّتبلا  دوش  یم  رهاظ  نآ  زا 
«. 1  » دنیامن یم  تاقالم  رگیدکی  اب  دننک و  یم  ضرع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترضح  رب 

یم اـهنآ  مدرک و  یم  هزیر  ناـن  اهکـشجنگ  يارب  زور  ره  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  دـباع  حـتف  زا  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  و 
«. 2  » دنروخ یمن  ترضح  نآ  هیزعت  يارب  هک  متسناد  دندروخن ، مدرک  هزیر  نان  اهنآ  يارب  دش ، اروشاع  زور  نوچ  دندروخ ،

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 781 

http://www.ghaemiyeh.com


764 ص :

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

زا کلم  رازه  راهچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رایـسب  هربتعم  دیناسا  هب  نارگید  هیولوق و  نبا  هیوباب و  نبا 
ترـضح دندمآ ، نیمز  هب  نوچ  دننک ، يرای  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دنیآ و  نیمز  هب  هک  دـندیبلط  تصخر  یلاعت  قح 

ترضح نآ  دندیـسر  نیمز  هب  نوچ  دندمآ ، نیمز  هب  دندش و  صّخرم  رگید  راب  و  دنتـشگرب ، نامـسآ  هب  دومرفن ، صّخرم  ار  ناشیا 
هدرک رس  و  تمایق ، زور  ات  دننک  یم  هیرگ  ترضح  نآ  رب  هدولآدرگ و  وم و  هدیلوژ  دندنام  ترضح  نآ  ربق  دزن  هب  دوب ، هدش  دیهش 
نوچ دـننک ، یم  لابقتـسا  ار  وا  دور  یم  ترـضح  نآ  تراـیز  هب  هک  ره  سپ  «، 1  » دـنیوگ یم  روصنم  ار  وا  هک  تسا  یکلم  ناـشیا 
دعب و  دننک ، یم  زامن  وا  هزانج  رب  دریمب  رگا  و  دـنور ، یم  وا  تدایع  هب  دوش  رامیب  رگا  و  دـنیامن ، یم  تعیاشم  ار  وا  دـنک  یم  عادو 

ترضح نآ  نوخ  بلط  دوش و  رهاظ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  مئاق  هک  دنرظتنم  و  دننک ، یم  رافغتسا  وا  يارب  ندرم  زا 
.دننکب

نوچ هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّسلا  امهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دّمحم  ماما  زا  رایسب  ربتعم  ياهدنس  هب  یـسوط  خیـش  هیوباب و  نبا 
ایآ ام  دّیـس  ام و  دنوادخ  يا  دنتفگ : دندمآ و  شورخ  هب  دنتـسیرگ و  هکئالم  دش ، دیهـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ادهـش  دـّیس 

ماقتنا ینک و  یم  لفاغت 
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درک یحو  ناشیا  هب  یلاعت  قح  سپ  دشک !؟ یم  ار  وت  قلخ  نیرتهب  ار و  وت  هدیزگرب  دنزرف  ار و  وت  هدیزگرب  هک  یسک  زا  یشک  یمن 
یتّدم زا  دعب  هچ  رگا  ناشیا  زا  دیـشک  مهاوخ  ماقتنا  هک  منک  یم  دای  دنگوس  دوخ  لالج  تّزع و  هب  نم  هکئالم  يا  دیریگ  رارق  هک :

سپ دندید ، ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نادنزرف  ناماما  هرّونم  حاورا  هسّدقم و  راونا  هکئالم  هک  دوشگ  يا  هدرپ  یلاعت  قح  سپ  دـشاب ،
مهاوخ ناشیا  زا  ماقتنا  تسا  هداتسیا  هک  يدرم  نیا  هب  هک  وا  هب  دومرف  هراشا  یلاعت  قح  درک ، یم  زامن  دوب و  هداتـسیا  ناشیا  زا  یکی 

«. 1  » دنیوگ یم  مئاق  ار  مالّسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  ببس  نیا  هب  و  دیشک ،

هیلع نیـسح  ماـما  لـتق  ربخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  يوسب  هک  یکلم  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هیولوق  نبا  و 
دوخ لاب  اهایرد و  رب  دش  لزان  العا  سودرف  هکئالم  زا  یکلم  هک  یتسرد  هب  اهایرد ، هب  تسا  لّکوم  هک  دوب  یکلم  دروآ ، ار  مالّسلا 
حبذ ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هشوگرگج  هک  دیـشوپب  هودنا  متام و  ياه  هماج  اهایرد  لها  يا  تفگ : دوشگ و  ار 

ار تبرت  نآ  دـید ، یم  ار  وا  هک  یکلم  ره  سپ  درک ، زاورپ  اهنامـسآ  هب  تشادرب و  دوخ  لاب  هب  ار  ترـضح  نآ  تبرت  سپ  دـندرک ،
«. 2  » ناشیا ناروای  وا و  عابتا  ترضح و  نآ  نالتاق  رب  درک  یم  تنعل  تفای و  یم  تبرت  نآ  تفارش  زا  يا  هرهب  دیسوب و  یم 

ربق هب  تسا  هدـینادرگ  لّکوم  یلاعت  قح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  یقرب  نساـحم  رد  و 
یم تاولص  هک  هدولآدرگ  وم و  هدیلوژ  کلم  رازه  داتفه  تسا  هدش  دیهش  ترـضح  نآ  هک  يزور  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 

«. 3  » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  مئاق  مایق  زور  ات  دننک  یم  هیرگ  ترضح و  نآ  رب  دنتسرف 

هیلع یلع  نب  نیسح  ربق  رب  کلم  رازه  راهچ  زور  ره  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  هیولوق  نبا 
لاوز نوچ  سمـش ، لاوز  تقو  ات  حبـص  عولط  زا  دننک  یم  هیرگ  ترـضح  نآ  رب  هدولآدرگ و  وم و  هدیلوژ  دنوش  یم  لزان  مالّـسلا 
حبـص عولط  ات  دـننک  یم  هحون  يراز و  بانج  نآ  رب  دوش  یم  لزان  رگید  کلم  رازه  راهچ  دـنور و  یم  الاب  ناشیا  دوش  یم  سمش 

«. 4»
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يادف مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  زیرح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیولوق  نبا  ینیلک و 
امـش يوسب  مدرم  هک  رایـسب  جایتحا  اب  رگیدـکی  هب  امـش  ياهلجا  تسا  کیدزن  تیب و  لها  امـش  ياقب  تسا  مک  رایـسب  هچ  موش  وت 

رد دنیامن  لمع  نآ  هب  دیاب  هچنآ  هک  تسا  هتـشون  نآ  رد  هک  تسا  يا  همان  هفیحـص و  ار  ام  زا  کی  ره  هک : دومرف  ترـضح  دنراد ؟
یّلص تلاسر  ترضح  سپ  هدیسر ، رخآ  هب  شرمع  هک  دناد  یم  تسا ، هدش  رومأم  نآ  هب  هچنآ  دوش  مامت  نوچ  دوخ ، تماما  تّدم 

قح دزن  هک  یلزانم  تاجرد و  هب  ار  وا  دهد  یم  ربخ  و  دناسر ، یم  وا  هب  ار  وا  تافو  ربخ  دیآ و  یم  وا  دزن  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
.دراد یلاعت 

هک دنام  یم  هچنآ  دروآ و  لمع  هب  دیاب  هچنآ  دوب  هتـشون  همان  نآ  رد  و  دـناوخ ، ار  دوخ  هفیحـص  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  و 
، دیدرگ لاتق  هّجوتم  هکنآ  ات  دوب  هدرواین  لمع  هب  دوخ  تایح  ماّیا  رد  هک  دنچ  يزیچ  دنام  یقاب  و  دروآ ، لمع  هب  دیاب  تافو  زا  دـعب 

تـصخر دـنیآ و  دورف  وا  يرای  هب  هک  دـندرک  لاؤس  یلاعت  قح  زا  هکئالم  هک  دوب  نآ  درواین  لمع  هب  دـنام و  یقاب  هک  يروما  نآ  و 
ام راگدرورپ  يا  دـنتفگ : دـنتفای ، دیهـش  ار  وا  دـندمآ  نیمز  هب  نوچ  دوب ، هدـش  دیهـش  بانج  نآ  دـندیدرگ  لاتق  ياّیهم  اـت  دـنتفای ،

یلاعت قح  سپ  يدوب ، هدرب  دوخ  تمحر  هب  ار  وا  میدـمآ  دورف  نوچ  میئامن ، يراـی  ار  وا  میورب و  نیمز  هب  هک  ار  اـم  يداد  تصخر 
هدرک عوجر  اـیند  هب  دوخ و  ربق  زا  تسا  هدـمآ  نوریب  هک  ار  وا  دـینیبب  اـت  دیـشاب  وا  هسّدـقم  ربق  مزـالم  هک : ناـشیا  يوسب  درک  یحو 

ار امـش  هک  یتـسرد  هب  وا ، يراـی  زا  تـسا  هدـش  توـف  امـش  زا  هـچنآ  هـب  وا و  تبیـصم  رب  دـییرگب  دـینک و  يراـی  ار  وا  سپ  تـسا ،
هب یلاـعت  قح  هب  بّرقت  يارب  هکئـالم  دنتـسیرگ  دـندرک و  عزج  سپ  وا ، رب  نتـسیرگ  وا و  ندرک  يراـی  هب  ما  هدـینادرگ  صوـصخم 

«. 1  » دنشاب وا  ناروای  دیآ ، نوریب  بانج  نآ  نوچ  بانج ، نآ  يرای  زا  ناشیا  زا  دوب  هدش  توف  هچنآ  ترسح 

هیلع قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تمدـخ  رد  هّکم  هار  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  لاّمج  ناوفـص  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیولوق  نبا 
امـش نزح  هودـنا و  ببـس  هَّللا  لوسر  نب  ای  متفگ : متفای ، نیگمغ  رایـسب  ار  بانج  نآ  يزور  هنیدـم ، هّکم و  نیب  ام  رد  مدوب  مالّـسلا 

رب تردق  هک  دوش  ضراع  یتلاح  ار  وت  هنیآره  مونش ، یم  هچنآ  يونشب  وت  رگا  هک : دومرف  ترضح  تسیچ ؟
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نیرفن و رد  نایملاع  دـنوادخ  يوسب  هکئالم  لاهتبا  عّرـضت و  هک : دومرف  يونـش ؟ یم  وت  هچنآ  تسیچ  متفگ : یـشاب ، هتـشادن  لاؤس 
ربق رود  رب  هک  هکئالم  ندرک  هیرگ  نایّنج و  ندرک  هحون  و  مالّسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  مالّسلا و  هیلع  یلع  ناگدنـشک  رب  تنعل 
دوش یم  اراوگ  هنوگچ  لاوحا  نیا  هدـهاشم  تاوصا و  نیا  عامتـسا  هب  سپ  ناشیا ، عزج  تّدـش  دنتـسه و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

«. 1  » ندیماشآ ندروخ و 

دیشاب و شوماخ  دیور ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
اب دنـشاب و  یم  ریاح  رد  هک  هکئالم  دزن  دنیآ  یم  لامعا  نابتاک  ناظفاح و  زا  زور  بش و  هکئالم  هک  اریز  ریخ ، نخـس  رگم  دیئوگم 

، هدیدرگ بلاغ  ناشیا  رب  هک  هودنا  هیرگ و  يرایسب  زا  دنونـش  یمن  باوج  دننک  یم  لاؤس  ناشیا  زا  نوچ  دننک ، یم  هحفاصم  ناشیا 
یم نخـس  ناشیا  اب  سپ  دندرگ ، یم  نکاس  هیرگ  زا  يردـق  تقو  نیا  رد  و  حبـص ، عولط  ات  سمـش و  لاوز  ات  دـنرب  یم  راظتنا  سپ 

رگید رما  هب  اعد  هیرگ و  زا  و  دنیوگ ، یمن  نخس  تقو  ود  نیا  ریغ  رد  و  نامسآ ، روما  یـضعب  زا  ناشیا  زا  دننک  یم  لاؤس  دنیوگ و 
.دنونش یم  اعد  ترایز و  رد  دیئوگ  یم  هچنآ  و  دنتسه ، امش  هّجوتم  و  دنوش ، یمن  لوغشم 

یم لاؤس  زیچ  هچ  زا  و  دـننک ؟ یم  لاؤس  يرگید  زا  کیمادـک  لامعا  هظفح  هکئالم  ریاـح و  هکئـالم  موش ! وت  يادـف  تفگ : يوار 
؟ دننک

و دنیامرف ، یمن  تکرح  فیرش  ناکم  نآ  زا  ریاح  هکئالم  هک  اریز  دننک ، یم  لاؤس  هظفح  هکئالم  زا  ریاح  هکئالم  دومرف : ترـضح 
تلاسر ترضح  تمدخ  هب  و  دنروخ ، یم  رب  اوه  هب  تسا  لّکوم  هک  لیعامسا  هب  دنور ، یم  الاب  دنیآ و  یم  ریز  هب  نامسآ  زا  هظفح 

مهیلع هّمئا  ریاس  نیـسح و  ماـما  ترـضح  نسح و  ماـما  ترـضح  همطاـف و  نینمؤملا و  ریما  ترـضح  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
دنیامن یم  لاؤس  ناشیا  زا  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولص  هّمئا  لوسر و  ترضح  و  دنـسر ، یم  دنا  هدرک  تلحر  اقب  ملاع  هب  هک  مالّـسلا 
تراشب هک : دنیوگ  یم  و  ترضح ؟ نآ  ترایز  يارب  تسا  هدش  فیرش  ناکم  نآ  دراو  یک  و  ریاح ؟ رد  تسا  هدش  رضاح  یک  هک :
ار ام  نخس  ناشیا  و  ار ، ناشیا  میهد  تراشب  هنوگچ  دنیوگ : یم  هکئالم  سپ  دیناسرب ، ناشیا  هب  ار  ام  ياعد  ار و  ناشیا  دیهد 
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هب ام  زا  تسا  یتراشب  نیا  هک  ناشیا  يارب  زا  دینک  اعد  و  ناشیا ، رب  دیتسرف  تکرب  هک : ناشیا  هب  دـنیوگ  یم  هّمئا  سپ  دنونـش ؟ یمن 
نآ هب  میراپـس  یم  ار  ناـشیا  اـم  و  دـیئامن ، تعیاـشم  ار  ناـشیا  دـیریگب و  ناـشیا  رود  رب  ار  دوخ  ياـهلاب  دـندرگ ، رب  نوـچ  ناـشیا ،

و دـننک ، هلتاـقم  هنیآره  تسه  باوث  هچ  وا  تراـیز  رد  هک  دـننادب  مدرم  رگا  دوـش ، یمن  عیاـض  وا  دزن  یتناـما  چـیه  هک  يدـنوادخ 
.دنیامن وا  ترایز  فرص  دنشورفب و  ار  دوخ  ياهلام  عیمج  هنیآره 

یم هیرگ  ترضح  نآ  رب  نایبوّرک  زا  کلم  رازه  رازه  دیهش و  رازه  قیّدص و  رازه  ربمغیپ و  رازه  اب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  و 
هک دنز  یم  دنچ  يا  هرعن  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  و  دنیامن ، یم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  يرای  هیرگ  رد  ناشیا  و  دـننک ،

هکنآ اـت  دوش  یمن  نکاـس  هیرگ  زا  و  ترـضح ، نآ  يراز  هلاـن و  يارب  ددرگ  یم  ناـیرگ  هکنآ  رگم  دـنام  یمن  اهنامـسآ  رد  یکلم 
اهنامسآ لها  عیمج  يدروآ  هیرگ  هب  یمارگ  رتخد  يا  دیوگ : یم  دیآ و  یم  وا  دزن  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح 

دهاوخ وت  نادـنزرف  نالتاق  زا  ار  وت  ماقتنا  یلاعت  قح  هک  نک  ربص  سپ  یتشادزاب ، یلاـعت  قح  سیدـقت  حـیبست و  زا  ار  ناـشیا  و  ار ،
.دیشک

یلاعت قح  زا  دـننک  یم  لاؤس  دـنور ، یم  ترـضح  نآ  ترایز  هب  هک  یهورگ  هب  دـنک  یم  رظن  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  نوچ 
اـصحا هک  تسا  نآ  زا  هدایز  ترـضح  نآ  ترایز  تلیـضف  هک  ار  ترـضح  نآ  دینکم  ترایز  كرت  سپ  ار ، يزیچ  ره  ناشیا  يارب 

«. 1  » دومن ناوت 

ضرع مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدـخ  هب  راّمع  نب  قاحـسا  هک  دـنا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  نارگید  هیولوق و  نبا  ًاـضیا 
رازه هاجنپ  هب  کیدزن  اجنآ  رد  و  مدرک ، یم  زاـمن  مدوب و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  ریاـح  رد  هفرع  بش  رد  نم  هک : درک 

هب نم  دش ، علاط  حبص  نوچ  دندرک ، یم  زامن  ترایز و  اجنآ  رد  بش  نآ  مامت  رد  شوخ  ياهیوب  وکین و  ياهیور  اب  هک  مدید  سک 
رد نافلاخم  ار  ادهش  دّیس  البرک  يارحص  رد  نوچ  دومرف : ترضح  مدیدن ، ار  ناشیا  زا  یسک  متشادرب  هدجس  زا  رـس  متفر و  هدجس 

یحو ناشیا  هب  یلاعت  قح  دندیسر ، نامـسآ  هب  نوچ  دنتفر ، نامـسآ  هب  دنتـشذگ و  ترـضح  نآ  رب  کلم  رازه  هاجنپ  دنتفرگ ، نایم 
: هک درک 

دیورب سپ  دیدرکن ؟ وا  يرای  دنشک و  یم  ار  وا  هک  دیدید  نم و  بیبح  دنزرف  هب  دیتشذگ 
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دندوب ناشیا  يدید  وت  هک  اهنآ  و  تمایق ، زور  ات  ناگدولآ  درگ  نایوم و  هدـیلوژ  وا  فیرـش  ربق  دزن  هب  دـیوش  نکاس  نیمز و  يوسب 
«. 1»

کیدزن هک  دید  باوخ  رد  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هدننک  هحون  هّرذ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  بوشآ  رهـش  نبا 
رب نـک  هحوـن  ناوـخب و  ار  اهرعـش  نـیا  هـک : درک  رما  ار  نز  نآ  سپ  تـسیرگ ، یم  دوـب و  هداتـسیا  مالّـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  ربـق 

و دندرک ، دیهش  البرک  فط  رد  هک  يا  هتشک  هب  دیرابب  ترسح  کشا  اه  هدید  يا  تسا : نیا  تایبا  نآ  نومضم  و  نم ، هشوگرگج 
«. 2  » مدیرابن کشا  وا  متام  رد  و  مدیدرگن ، رضاح  ترضح  نآ  يرامیب  رد  نم  و  دندرک ، دروخ  ریت  هزین و  نعط  هب  ار  وا  هنیس 

، دندرک دیهش  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک 
نیمز يور  زا  ار  قلخ  هک  هدـب  تصخر  ار  ام  اراگدرورپ  هک : دـندروآ  رب  دایرف  هکئـالم  زا  دوب  اـهنیا  رب  هک  ره  اـهنیمز و  اهنامـسآ و 
یحو یلاعت  قح  سپ  دنتـشک ، ار  وت  ناگدـیزگرب  دندرمـش و  لالح  ار  وت  تمرح  کـته  هک  مینادرگ ، كـاله  ار  همه  میزادـنارب و 

نآ تشپ  رد  و  تشادرب ، ار  بجح  زا  یباجح  سپ  دیـشاب ، نکاـس  اـهنیمز  اهنامـسآ و  يا  نم و  هکئـالم  يا  هک : ناـشیا  يوسب  درک 
هیلع و هَّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  مئاق  يوسب  درک  هراشا  سپ  دندید ، ار  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولـص  وا  ّیـصو  هدزاود  دّـمحم و  باجح 

«. 3  » وا يارب  زا  دیشک  مهاوخ  ماقتنا  درم  نیا  هب  نم ! نیمز  اهنامسآ و  يا  نم و  هکئالم  يا  هک : دومرف  هبترم  هس  مّلس و  هلآ و 

حبـص هملـس  ّما  يزور  دنا : هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  نارگید  یـسوط و  خیـش  دیفم و  خـیش 
هدش قحلم  ادهـش  هب  بشما  نیـسح  نم  دنزرف  دیاب  یم  تفگ : تسیچ ؟ وت  هیرگ  ببـس  هک : دندیـسرپ  دـش ، رادـیب  باوخ  زا  نایرگ 

، مدوب هدیدن  باوخ  رد  ار  ترضح  نآ  نم  تسا  هدرک  تلحر  ایند  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  ات  هک  اریز  دنشاب ،
یم هدـهاشم  وت  رد  هک  تسا  تلاـح  هچ  نیا  هَّللا  لوـسر  اـی  متفگ : نیگمغ ، ّریغتم و  مدـید  باوـخ  رد  ار  ترـضح  نآ  بش  نیا  رد 

باحصا ياهربق  نیسح و  ربق  بش ، نیا  مامت  رد  دومرف : منک ؟
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«. 1  » مدرک یم  نفد  ار  ناشیا  مدنک و  یم  ار  نیسح 

يادـص هملـس  ّما  هناخ  زا  هاگان  مدوب ، هدـیباوخ  دوخ  هناخ  رد  يزور  تفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاـضیا 
هک مدید  ار  هنیدم  نانز  نادرم و  مدیسر  وا  هناخ  هب  نوچ  ربب ، هملس  ّما  هناخ  هب  ارم  هک : متفگ  ار  دوخ  دئاق  سپ  مدینش ، يدنلب  نویش 

ینب نانز  يوسب  درک  ور  تفگن و  نم  باوج  تسیچ ؟ وت  دایرف  ببـس  نینمؤملا  ّما  ای  متفگ : سپ  دندوب ، هدش  عمج  وا  هناخ  رد  همه 
امـش گرزب  هک  دنگوس  ادخ  هب  هحون ، هیرگ و  رد  دیئامن  تقفاوم  نم  اب  دینک و  يرای  ارم  بلّطملا  دـبع  نارتخد  يا  تفگ : مشاه و 
اجک زا  نینمؤملا  ّما  ای  متفگ : نم  تسا ، هدش  دیهش  نیـسح  ترـضح  نآ  ناتـسوب  لگ  ادخ و  لوسر  طبـس  تشهب و  ناناوج  دّیـس  و 

دولآدرگ و وم و  هدـیلوژ  مدـید  باوخ  رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  تعاس  نیا  رد  تفگ : ار ؟ نیا  یتسناد 
ناشیا نفد  زا  تعاس  نیا  رد  دنا ، هدش  هتشک  زورما  وا  تیب  لها  نیسح و  مدنزرف  دومرف : مدرک ، لاؤس  تلاح  نآ  ببـس  زا  نیگمغ ،

.مدش غراف 

هدروآ ءایبنا  دّیس  يارب  البرک  زا  لیئربج  هک  ار  نیسح  تبرت  منک  هظحالم  هک  مدیود  هناخ  هب  هناشوهدم  مدش ، رادیب  باوخ  زا  نوچ 
هشیش رد  ار  تبرت  نآ  نم  و  تسا ، هدش  دیهش  نیـسح  وت  دنزرف  هک  نادب  دوش  نوخ  نیا  هاگره  دومرف : داد و  نم  هب  ترـضح  دوب و 

یم هشیـش  رـس  زا  تسا و  هدش  نوخ  همه  سّدقم  تبرت  نآ  هک  مدـید  متفر  هشیـش  نآ  رـس  رب  نوچ  مدرک ، یم  طبـض  مدوب و  هدرک 
ات درک ، یم  يراز  هحوـن و  تشاد و  ار  ترـضح  نآ  متاـم  دـیلام و  دوـخ  يور  رب  تفرگ و  ار  نوـخ  نآ  هملـس  ّما  سپ  «، 2  » دشوج

.دوب هدش  دیهش  زور  نآ  رد  ترضح  نآ  هک  دیسر  ربخ  هکنآ 

ضرع ترـضح  نآ  هب  متفر و  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  تمدـخ  هب  مدینـش ، ار  ثیدـح  نیا  نوچ  نم  هک : تفگ  تباث  نب  ورمع 
.تسام شیپ  لاحلا  تبرت  نآ  و  تسا ، قح  ثیدح  نیا  هک : دومرف  مدرک ،

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زور  نایم  رد  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  رگید  ربتعم  دنس  هب 
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: متفگ دوب ، شکرابم  تسد  رد  نوخرپ  هشیش  هدولآدرگ و  وم و  هدیلوژ  مدید  باوخ  رد  ار 

نامه رد  دیـسر  ربخ  نوچ  مدرک ، هشیـش  نیا  رد  مدرک و  عمج  تسا  نیـسح  مدـنزرف  نوخ  دومرف : تسیچ ؟ نوخ  نیا  هَّللا  لوسر  ای 
«. 1  » دوب هدش  دیهش  ترضح  زور 

، تفر نوریب  هناخ  زا  یبش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هملـس  ّما  زا  ربتعم  دنـس  هب  دیفم  خیش 
هچ نیا  هَّللا  لوسر  اـی  متفگ : نم  دوب ، يزیچ  شکراـبم  تسد  رد  هدولآراـبغ و  هدـیلوژ و  دوـمرف  تعجارم  یلیوـط  تّدـم  زا  دـعب  و 

: دومرف منیب ؟ یم  وت  رد  هک  تسا  تلاح 

یتعامج ار و  نیسح  دوخ  دنزرف  نتـشک  ّلحم  اجنآ  رد  و  دنیوگ ، یم  البرک  ار  نآ  هک  قارع  زا  یعـضوم  هب  ارم  دندرب  تقو  نیا  رد 
ار نیا  ریگب و  تسا ، نم  تسد  رد  ما و  هتـشادرب  یکاخ  تشم  ناشیا  نتـشک  ياج  زا  و  دـندومن ، نم  هب  ارم  تیب  لها  نادـنزرف و  زا 

یم تظفاـحم  ار  نآ  و  متـسب ، مکحم  ار  شرـس  مدرک و  هشیـش  رد  ار  كاـخ  نآ  سپ  دوب ، یخرـس  كاـخ  متفرگ  نوـچ  راد ، هاـگن 
یم رظن  مدروآ و  یم  نوریب  ار  هشیـش  نآ  زور  ره  بش و  ره  دـش ، قارع  هّجوتم  هّکم  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مدـنزرف  نوچ  مدوـمن ،

هک مدـید  مدرک  رظن  هشیـش  نآ  هب  هک  زور  لّوا  رد  دـش  مّرحم  مهد  زور  نوـچ  متـسیرگ ، یم  وا  تبیـصم  رد  مدـیئوب و  یم  مدرک و 
، مدرکن راهظا  ناشیا  هب  نانمشد  تتامـش  فوخ  زا  نکیل  و  متـسیرگ ، مدرک و  دایرف  دوخ  هناخ  رد  سپ  دوب ، هدش  نوخ  زا  رپ  هشیش 

«. 2  » دوب هدش  دیهش  زور  نامه  رد  ترضح  نآ  هک  دیسر  ربخ  هکنآ  ات 

و همقلع ، رهن  رانک  رد  مدرک  یم  تعارز  نم  تفگ : یم  هک  دسا  ینب  هلیبق  زا  يدرم  زا  دـنا  هدرک  تیاور  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد 
اهنآ هلمج  زا  درک ، رکذ  مناوت  یمن  هک  مدرک  هدهاشم  ارحص  نآ  يادهش  زا  رایـسب  بئاجع  رمع  رثا  تواقـش  رکـشل  لاحترا  زا  دعب 
یم هتـسویپ  و  دیـسر ، یم  نم  ماشم  هب  ربنع  کشم و  يوب  زا  رتوکین  رایـسب  یئوب  دیزو و  یم  فیرـش  ياهندب  نآ  رب  داب  هک  دوب  نآ 
دوخ لایع  اب  نم  دنتفر ، یم  الاب  تفالخ و  تماما و  کلف  موجن  نآ  ندب  کیدزن  هب  دندمآ  یم  ریز  هب  نامسآ  زا  اه  هراتس  هک  مدید 

.منک مولعم  ار  لاوحا  تقیقح  هک  مدید  یمن  ار  یسک  مدوب و  ارحص  نآ  رد  اهنت 

رد هلبق و  بناج  زا  دش  یم  ادیپ  هک  مدید  یم  ار  یصخش  یهایس  دش ، بورغ  کیدزن  نوچ 
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نآ ندروخ  ندیرد و  هب  هک  تسا  ریش  هک  مدرک  یم  نامگ  نم  تشگ ، یم  رب  دش  یم  حبص  نوچ  دش ، یم  لخاد  ناگ  هتـشک  نایم 
یم دوخ  اب  مدرک و  یم  بّجعت  لاوحا  نیا  هدهاشم  زا  نم  .دوب  هدیـسرن  اهندب  نآ  هب  یبیـسآ  مدرک ، رظن  نوچ  دیآ ، یم  ناگ  هتـشک 

هدهاشم ناشیا  زا  بیارغ  نیا  ببـس  هچ  هب  نم  دنا ، هدرک  جورخ  نامز  هفیلخ  رب  دـنا و  یجراخ  اهنیا  هک : دـنتفگ  یم  اهنآ  هک  متفگ 
؟ منک یم 

نآ زاب  دـش ، ماش  نوچ  ددرگ ، رهاظ  نم  رب  ناشیا  لاح  تقیقح  دـیاش  مورن ، باوخ  هب  هک  مدرک  رارق  دوخ  اب  اهبـش  زا  یکی  رد  سپ 
دش و لخاد  ناگ  هتـشک  نایم  رد  هک  مدوب  هشیدنا  نآ  رد  دنک ، نم  دصق  دشاب و  ریـش  ادابم  هک  مدش  مّهوتم  نم  دش و  رهاظ  صخش 
، دیلام یم  وا  ندب  رب  ور  تفرگ و  رب  رد  ار  وا  دوب ، عطاس  شرّونم  دسج  زا  رون  باتفآ  دـننام  هک  تفر  اهندـب  نآ  زا  یکی  کیدزن  هب 
زا دش و  نشور  ارحص  نآ  رد  رایسب  ياهلعشم  اهعمش و  هک  مدید  دش  کیرات  رایسب  اوه  نوچ  مدوب ، تریح  رد  لاح  نیا  هدهاشم  زا 

ایوگ دش ، دنلب  هصرع  نآ  عیمج  زا  ندیـشارخ  هنیـس  ندز و  ور  رب  هچناپط  يراز و  هحون و  نویـش و  يادـص  هاگان  و  رت ، نشور  زور 
کیدزن هب  میب  سرت و  رازه  اب  مدیزرل و  دوخ  رب  نم  هاماما ، او  هانیسح  او  تفگ : یم  اهنآ  زا  یکی  و  دمآ ، یم  نیمز  ریز  زا  ادص  نآ 

ات بش  ره  و  نایّنج ، میئام  تفگ : تسیچ ؟ امش  هحون  ببس  دیتسیک و  امش  هک : مداد  دنگوس  لوسر  ادخ و  هب  ار  وا  متفر و  ادص  نآ 
مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  ادخ  ریش  ینک  یم  ریـش  نامگ  وت  هکنآ  و  مینک ، یم  هحون  بیرغ  دیهـش  بل  هنـشت  نیـسح  رب  حابص 

«. 1  » دنک یم  هحون  هیرگ و  وا  دزن  دیآ و  یم  بش  ره  هک  تسوا  ردپ 

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

یم ترجه  هنیدم  هب  هّکم  زا  نوچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دنه  زا  تسا  هدرک  تیاور  هربتعم  بتک  زا  یضعب  رد 
دنا و هدرب  ارحص  هب  ار  ام  نادنفسوگ  تفگ : دبعم  ّما  دیبلط ، ریش  وا  زا  دمآ و  دورف  نم  هلاخ  دبعم  ّما  هناخ  هب  دوخ  باحصا  اب  دومن ،

نوچ .مشودـب  ار  وا  نم  ات  هدـب  تصخر  دومرف : ترـضح  درادـن ، ریـش  دـنا و  هتـشاذگ  همیخ  رد  یناوتاـن  زا  ار  يرغـال  نادنفـسوگ 
، تخیر ورف  وا  ناتسپ  زا  ریش  ترضح  نآ  زاجعا  هب  تشاذگ ، دنفسوگ  نآ  ناتـسپ  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  ترـضح  داد ، تصخر 

.دندش باریس  ات  دندیماشایب  دوخ  باحصا  دوخ و  درک و  رپ  همه  ار  دبعم  ّما  ياهفرظ  ات  دیشود  ترضح  نآ 

رد هک  يراـخ  تخرد  ریز  رد  دـیبلط و  یبآ  دـش ، رادـیب  نوچ  دوـمرف ، هلوـلیق  وا  همیخ  رد  ترـضح  دوـب ، یمرگ  رایـسب  زور  نوـچ 
غراف وضو  زا  نوچ  تخیر ، تخرد  نآ  ریز  رد  ار  دوخ  كرابم  ناـهد  بآ  درک و  هضمـضم  تسـش و  تسد  دوب  وا  همیخ  کـیدزن 

نآ زا  نم  تفگ : دبعم  ّما  درک ، ادا  زامن  تعکر  ود  تساخرب و  سپ  دـش  دـهاوخ  رهاظ  دـنچ  بیرغ  رما  تخرد  نیا  زا  دومرف : دـش 
.میدوب هدیدن  زامن  وضو و  تقو  نآ  ات  هک  اریز  دندیدرگ ، بّجعتم  زین  نم  هلیبق  لها  و  مدرک ، رایسب  بّجعت  لامعا 

دوب هتخیر  ورف  نآ  ياهراخ  دوب و  هدیدرگ  یمیظع  تخرد  دوب و  هدش  دنلب  رایـسب  راخ  تخرد  نآ  هک  میدید  دش ، رگید  زور  نوچ 
گنر هب  و  یگرزب ، رایسب  نالبمد  دننام  دیسر  مه  هب  نآ  زا  یگرزب  رایسب  هویم  نآ  زا  دعب  سپ  دوب ، هدیناسر  مه  هب  يرایـسب  خاش  و 

يوب هب  سرو و 
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ره و  دش ، یم  باریس  دروخ  یم  هک  يا  هنشت  ره  و  دش ، یم  ریس  دروخ  یم  نآ  زا  هک  يا  هنسرگ  ره  و  دوب ، لسع  ینیریش  هب  ربنع و 
یم هک  یتجاح  بحاص  ره  و  دـیدرگ ، یم  زاین  یب  دروخ  یم  یجاتحم  یناـشیرپ و  ره  و  تفاـی ، یم  تیفاـع  دروخ  یم  هک  يراـمیب 
یم ناوارف  شریـش  دـش و  یم  هبرف  دروخ  یم  هک  يدنفـسوگ  رتـش و  ره  تخرد  نآ  گرب  زا  و  دیـسر ، یم  دوخ  تجاـح  هب  دروـخ 

یناداـبآ و و  دـش ، هاـیگرپ  اـم  دـالب  و  دروآ ، اـم  هب  ور  تکرب  ریخ و  دـمآ  دورف  اـم  همیخ  رد  ترـضح  نآ  هک  يزور  زا  و  دـیدرگ ،
یم هیداب  لها  زا  دندوب  ام  رود  رب  هک  یعمج  و  میدیمان ، یم  كرابم  تخرد  ار  تخرد  نآ  ام  سپ  .دیسر  مه  هب  ام  هلیبق  رد  یناوارف 

بآ و هک  یئاهنابایب  رد  و  دـندرب ، یم  دوخ  اـب  تکرب  يارب  ار  تخرد  نآ  گرب  دـندمآ و  یم  دورف  تخرد  نآ  هیاـس  رد  دـندمآ و 
.دینادرگ یم  باریس  ریس و  ار  ناشیا  اهگرب  نآ  دمآ  یمن  تسد  هب  ینان 

هدـش درز  شیاهگرب  دوب و  هتخیر  ورف  تخرد  نآ  ياه  هویم  هک  میدـید  میتساخرب  یحبـص  هاـگان  دوب ، نینچ  تخرد  نآ  هتـسویپ  و 
یّلص تلاسر  ترضح  تافو  ربخ  یتقو  كدنا  زا  دعب  میدوب ، رّکفتم  رایسب  هثداح  نآ  ببـس  زا  میدش و  كانهودنا  رایـسب  سپ  دوب ،

زا تخر  ترـضح  نآ  دیـسر  مه  هب  تخرد  نآ  لاح  رد  رییغت  هک  زور  نآ  رد  هک  دـش  مولعم  و  دیـسر ، ام  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
.دوب هدیشک  یقاب  يارس  هب  یناف  راد 

یحبـص هاگان  سپ  دنام ، تلاح  نآ  رب  لاس  یـس  و  تّذل ، وب و  یگرزب و  رد  لّوا  هویم  زا  رتمک  اّما  داد  هویم  تخرد  نآ  زا  دـعب  سپ 
شیاه هویم  و  دوب ، هدش  فرط  رب  شیاهگرب  اهبوچ و  تکازن  توارط و  و  دوب ، هدش  هایـس  تخرد  نآ  ياپارـس  هک  میدید  میتساخرب 

.دوب هدش  دیهش  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زور  دنچ  زا  دعب  و  دوب ، هتخیر 

ار نآ  گرب  دندمآ و  یم  برع  لیابق  اّما  رایسب ، هن  مک و  هن  و  گرزب ، هن  کچوک و  هن  تخرد ، نآ  دادن  هویم  رگد  نآ  زا  دعب  سپ 
سپ دـنام ، زین  تلاح  نآ  رب  یتّدـم  و  دنتـسج ، یم  كّربت  نآ  گرب  خاش و  هب  يرما  ره  رد  و  دـندرب ، یم  دوخ  نارامیب  يافـش  يارب 

زا تسا و  هدیکـشخ  نآ  ياهگرب  و  دوش ، یم  ناور  نیمز  رب  دشوج و  یم  هزات  نوخ  تخرد  نآ  ریز  زا  هک  میدید  میتساخرب  يزور 
و تسا ، هدش  ثداح  یمیظع  هعقاو  هک  میتسناد  تلاح  نآ  ثودح  زا  و  دزیر ، یم  نیمز  رب  نوخ  ياه  هرطق  نآ  ياهگرب  اه و  هخاش 

میدوب و نیگمغ  ناساره و  هتسویپ 
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رد يا  هدننک  هحون  يادص  و  دش ، دنلب  رایـسب  هلان  هیرگ و  يادص  تخرد  نآ  ریز  زا  دـمآ ، رد  بش  نوچ  .میدیـشک  یم  ربخ  راظتنا 
زا سپ  امنهر ، نایاوشیپ  هّیقب  يا  یـضترم و  ّیلع  هشوگرگج  يا  یفطـصم و  دّـمحم  دـنزرف  يا  تفگ : یم  هک  دوب  دـنلب  ناشیا  نایم 
ات دوب ، دنلب  حبص  ات  ناشیا  هحون  هیرگ و  يادص  نکیل  و  دنتفگ ، یم  هچ  هک  میدیمهفن  رگید  ناغف  هلان و  هیرگ و  ياهادص  يرایـسب 

کشخ تخرد  نآ  ياپارس  سپ  دوب ، هدش  دیهش  البرک  يارحص  رد  ادهـش  دّیـس  زور  نآ  رد  هک  دیـسر  ربخ  زور  دنچ  زا  دعب  هکنآ 
«. 1  » دنامن نآ  زا  يرثا  تسکش و  مه  رد  ار  نآ  ناراب  داب و  و  دش ،

یم ار  نایّنج  هحون  يادص  هنیدـم  لها  دوب ، هدـش  دیهـش  ترـضح  نآ  هک  یبش  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  نازحالا  ریثم  باتک  رد  و 
زا نیسح  ناگدنشک  يا  دناوخ : یم  نومضم  نیا  هب  دنچ  يرعش  هک  دندید  یمن  ار  یسک  دندینش و  یم  ار  یفتاه  يادص  و  دندینش ،

نامـسآ و لها  عیمج  نادیهـش  نآ  رب  دـننک  یم  هیرگ  لاـکن ، باذـع و  هب  تماـیق  رد  ار  امـش  داـب  تراـشب  تلالـض ! لـهج و  يور 
هحون مسق  نیا  زین  دالب  ریاس  هرصب و  رد  و  یسیع ، یسوم و  دواد و  نابز  رب  امـش  دیا  هدش  هدرک  تنعل  و  نابّرقم ، هکئالم  ناربمغیپ و 

«. 2  » دندید یمن  ار  یسک  دندینش و  یم  اه 

: تسا نیا  اهنآ  نومـضم  هک  دنچ  يرعـش  هب  دندرک  هحون  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رب  نایّنج  هک  تسا  هدرک  تیاور  هیولوق  نبا 
تیب لها  اب  دیدرک  هچ  اهتّما  رخآ  يا  هک : امـش  زا  دنک  لاؤس  هک  یتقو  رد  امنهر  لوسر  ادخ و  ربمغیپ  باوج  رد  تفگ  دیهاوخ  هچ 

؟» 3  » دیدرکن مرش  لوسر  ادخ و  زا  دیدنکفا ؟ نوخ  كاخ و  رد  ار  ناشیا  ریصقت  هچ  هب  و  نم ؟ ناصوصخم  ناردارب و  نم و 

یبش رد  دوب ، قارع  هّجوتم  ءادهّشلا  دّیس  ترضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
دنچ يرعش  ناشیا  باوج  رد  ترـضح  دندناوخ ، یم  ترـضح  نآ  حدم  رد  دنچ  يرعـش  نایّنج  هک  دندینـش  ترـضح  نآ  باحـصا 

یسک يارب  دشاب  یمن  راع  ندش  هتشک  و  مرادن ، اورپ  ندش  هتشک  زا  مور و  یم  هک : دوب  نیا  اهنآ  نومضم  هک  دناوخ 
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هدنز رگا  دـیامن ، تفلاخم  نارفاک  نامرجم و  اب  دـنک و  تقفاوم  ناگتـسیاش  اب  و  دـیامن ، داهج  ادـخ  هار  رد  دـشاب و  قح  وا  ّتین  هک 
«. 1  » دوب مهاوخن  تمالم  ّلحم  موش  هتشک  رگا  دیشک و  مهاوخن  تمادن  منامب 

اریز دشاب ، هدش  دیهش  نیسح  نم  دنزرف  دیاب  یم  تفگ : تساخرب و  هملس  ّما  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
يادص بشید  و  مدینش ، یمن  ار  نایّنج  يادص  دوب  هدرک  تلحر  ایند  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  يزور  زا 

«. 2  » دناوخ یم  نیسح  يارب  هیثرم  تسیرگ و  یم  هک  مدینش  ار  هّیّنج  نز 

هلتاقم زا  میتشادن  ربخ  ام  هک  مدینـش  مردپ  زا  تفگ : هک  میمت  ینب  هلیبق  زا  يریپ  درم  زا  دنا  هدرک  تیاور  یـسوط  خیـش  دیفم و  خیش 
اب مدوب  هتسشن  يا  هیواز  رد  نم  دش  اروشاع  زا  دعب  بش  نوچ  ترضح ، نآ  تداهش  نانمشد و  اب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 

مدید هکنآ  زا  دـعب  رگم  امـش  يوسب  مدـماین  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : یم  هک  مدینـش  ار  یفتاه  يادـص  دوخ ، هلیبق  زا  يدرم 
کی ره  و  تخیر ، یم  ناشیا  ياهندرگ  زا  نوخ  هک  مدید  ناناوج  نآ  رود  رب  و  هدیطلغ ، دوخ  نوخ  رد  هتشک و  البرک  رد  ار  نیسح 
اـضق سپ  دنـشک ، رب  رد  نیعلا  روح  هکنآ  زا  شیپ  ار  ناشیا  مبایرد  دیاش  هک  مدیناود  ار  دوخ  نارتش  و  دندوب ، تیاده  هار  ياهغارچ 
میتفگ ام  درک ، ءاشنا  راتخم  دمحا  هلالس  نآ  حدم  رد  رایسب  راعـشا  سپ  تسا ، یندش  هّتبلا  ادخ  ریدقت  و  دش ، عنام  یلاعت  قح  ردق  و 

تنواعم دصق  هب  میشاب و  یم  نیبیـصن  رد  هک  مّنج  لیابق  زا  يا  هلیبق  هدرک  رـس  نم  تفگ : دنک ؟ تمحر  ار  وت  ادخ  یتسیک  هک : وا  اب 
، میتفای دیهش  ار  شباحـصا  ترـضح و  نآ  هک  میدیـسر  یتقو  مینک ، وا  يادف  ار  دوخ  ناج  هک  میدوب  هتفر  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

«. 3  » میدرگ یم  رب  دوخ  هلیبق  هب  يدیماان  ترسح و  هب  نونکا 

و دندمآ ، نوریب  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترـصن  دصق  هب  هفوک  لها  زا  رفن  جنپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیولوق  نبا 
ناشیا رب  ریپ ، يرگید  ناوج و  یکی  دندش ، ادیپ  ناشیا  دزن  درم  ود  هاگان  دنتفگ ، یم  یهاش  ار  نآ  هک  دندمآ  دورف  يا  هیرق  رد  بش 

نآ سپ  دندرک ، مالس 
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ریپ یّنج  نآ  سپ  دورب ، موـلظم  ماـما  نآ  يراـی  هب  دـهاوخ  یم  تسا و  نم  ردارب  رـسپ  ناوـج  نیا  و  مـّنج ، زا  يدرم  تـفگ : ریپ  درم 
: دنتفگ نایفوک  نآ  ما ، هدید  امش  دوخ و  يارب  يأر  نم  تفگ :

رگید زور  و  دـش ، بیاغ  زور  هنابـش  کی  سپ  مروآ ، یم  امـش  يارب  يربخ  مور و  یم  منک و  یم  زاورپ  تفگ : يا ؟ هدـید  يأر  هچ 
سپ تشذـگ ، قباس  ثیدـح  رد  هک  دوب  نیا  اـهنآ  نومـضم  هک  دـناوخ  یم  دـنچ  يرعـش  و  دـندیدن ، ار  وا  دندینـش و  ار  وا  يادـص 

«. 1  » دنتشگرب تسا و  هدش  دیهش  ترضح  نآ  هک  دنتسناد  نایفوک 

هب هک  هفوک  نازپ  چگ  مالّسلا ، هیلع  نیسح  ماما  بانج  تداهش  زا  دعب  هک  دنا  هدرک  تیاور  رایسب  دنس  هب  نارگید  هیولوق و  نبا  ًاضیا 
یم هحون  ترـضح  نآ  رب  هک  دندینـش  یم  ار  ناـیّنج  هحون  يادـص  ارحـص  رد  رحـس  تقو  رد  ندروآ ، چـگ  يارب  دـنتفر  یم  ارحص 

«. 2  » دندرک
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و داتسرفن ، نارفاک  نآ  رب  ار  دوخ  باذع  ادهش  دّیس  ترضح  تداهـش  نراقم  یلاعت  قح  نآ  ببـس  هب  هک  یتّلع  نایب  رد  مهدزون  لصف 
داد رارق  مئاق  ترضح  نامز  هب  ار  ترضح  نآ  ماقتنا 

ترضح زا  یثیدح  هک : دیسرپ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  يوره  تلـصلا  وبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
هدرک ببس  هب  ار  نیسح  ناگدنـشک  نادنزرف  دوش ، رهاظ  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  نوچ  هک  دننک  یم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص 

ناشیا دومرف : ترضح  دنراد ؟ هانگ  هچ  ناشیا  تفگ : يوار  تسا ، نینچ  دومرف : ترضح  دیناسر ، دهاوخ  لتق  هب  ناشیا  ناردپ  ياه 
نانچ دشاب  یضار  يدرم  هدرک  هب  هک  ره  و  دنشک ، یم  ار  ناشیا  نیا  يارب  دنیامن ، یم  رخف  دوخ  ناردپ  هدرک  هب  دنا و  یـضار  نوچ 

هنیآره دوش  یـضار  وا  هدرک  هب  برغم  رد  يدرم  دشکب و  قرـشم  رد  ار  یـسک  يدرم  رگا  و  تسا ، هدرک  دوخ  ار  راک  نآ  هک  تسا 
«. 1  » دوخ ناردپ  هدرک  هب  دنا  یضار  هک  دشک  یم  ار  ناشیا  مالّسلا  هیلع  مئاق  ترضح  ببس  نیا  هب  سپ  دوب ، دهاوخ  وا  کیرش 

نآ هّصق  درک  رکذ  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  يزور  هک  تسا  روکذـم  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت  رد  و 
هاگره دومرف : سپ  دینادرگ ، نومیم  كوخ و  ار  ناشیا  ادـخ  و  هبنـش ، زور  رد  دـندرک  یهام  راکـش  هک  لیئارـسا  ینب  زا  ار  تعامج 

لاح یلاعت  يادخ  دزن  دوب  دهاوخ  هنوگچ  سپ  دنکب ، یتبوقع  نینچ  هبنش  زور  رد  یهام  راکش  يارب  ار  یتعامج  یلاعت  قح 
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درکن و خسم  ایند  رد  ار  ناشیا  ادخ  هچ  رگا  دنیامن ، ترـضح  نآ  تمرح  کته  و  دنناسر ، لتق  هب  ار  ادـخ  لوسر  دالوا  هک  یتعامج 
نآ تمدـخ  هب  سلجم  تارـضاح  زا  يدرم  سپ  تسا ، خـسم  باذـع  فاعـضا  تسا  هدرک  اّیهم  ترخآ  رد  ناشیا  يارب  هچنآ  نکیل 

ار ناشیا  ادخ  تسیاب  یم  دوب ، یم  یهام  راکش  زا  رتدب  نیسح  نتشک  رگا  هک  دنیوگ  یم  تیب  لها  نانمـشد  هک : درک  ضرع  بانج 
یلاعت قح  و  دندرک ، ناهانگ  وا  ياوغا  هب  هک  یتعامج  نآ  تیصعم  زا  تسا  هدایز  ناطیش  تیـصعم  دومرف : ترـضح  .دنک  خسم  زین 

نتفگ نخس  یلاعت  قح  ياهتمکح  ربارب  و  داد ، تلهم  ار  وا  داتسرفن و  باذع  ناطیش  رب  داتـسرف و  باذع  اهنآ  زا  يرایـسب  رب  ایند  رد 
باذع هکنآ  يارب  دزادنا  یم  تمایق  هب  ار  رایسب  ناهانگ  تبوقع  و  دریگ ، یم  ایند  رد  مک  ناهانگ  هب  هک  تسا  رایـسب  و  تسین ، زیاج 
دهاوخ ناشیا  نادـنزرف  زا  ناشیا و  زا  ماقتنا  مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  لآ  مئاق  و  دـشاب ، رتمامت  ناشیا  رب  تّجح  دـشاب و  رتدـیدش  ناـشیا 

«. 1  » دیشک

: دومرف بانج  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  دنس  هب  هیولوق  نبا 

رد تعجر و  رد  و  تسا ، هدـشن  بانج  نآ  نوخ  بلط  زونه  نکیل  دـندش و  هتـشک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نالتاق  هک  دـنگوس  ادـخ  هب 
«. 2  » دش دهاوخ  تمایق 

اّیرکز نب  ییحی  نوـخ  يارب  نم  هک  ادـخ  لوـسر  هب  درک  یحو  یلاـعت  قـح  هک  ساـّبع  نبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  بوـشآ  رهـش  نبا 
«. 3  » تشک مهاوخ  ار  سک  رازه  داتفه  نیسح  وت  دنزرف  نوخ  يارب  و  مدیناسر ، لتق  هب  ار  سک  رازه  داتفه 

زونه دندش و  هتشک  سک  رازه  دص  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوخ  يارب  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ًاضیا 
«. 4  » دش دهاوخ  نیا  زا  دعب  و  تسا ، هدشن  وا  نوخ  بلط 

لزنم چـیه  رد  میتفر ، یم  البرک  هب  مردـپ  اب  نوچ  دومرف : بانج  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  زا  ًاضیا 
هک دوب  نآ  ادخ  دزن  ایند  يرابتعا  یب  زا  دومرف : يزور  درک ، یم  دای  ار  مالّسلا  هیلع  ییحی  هکنآ  رگم  درک  یمن  راب  دمآ و  یمن  دورف 

ار سک  رازه  داتفه  داتسرف و  ار  رصن  تخب  یلاعت  قح  و  لیئارسا ، ینب  زا  يراکانز  نز  يارب  دنداتسرف  هیده  هب  ار  ییحی  رس 
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زا نم  نادنزرف  زا  يدهم  هکنآ  ات  دش  دهاوخن  نکاس  نم  نوخ  هک  دنگوس  ادخ  هب  نم  دـنزرف  يا  دـش ، نکاس  ییحی  نوخ  ات  تشک 
«. 1  » دروآ لتق  هب  ار  ناقفانم  زا  سک  رازه  داتفه  نم  نوخ  يارب 
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زا دعب  گنج و  تقو  رد  هک  ترضح  نآ  تازجعم  زا  یضعب  دش و  دراو  بانج  نآ  نالتاق  رب  ایند  رد  هک  یئاهباذع  نایب  رد  متسیب  لصف 
دش رهاظ  نآ 

هک مداش  نیا  هب  هک : تفگ  دعس  نب  رمع  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  بوشآ  رهـش  نبا 
دشابن مدنگ  رگا  هک : تفگ  ازهتسا  يور  زا  نوعلم  نآ  دروخ ، یهاوخن  يرایسب  قارع  مدنگ  زا  درک ، یهاوخ  دیهش  ارم  هکنآ  زا  دعب 

«. 1  » دش هتشک  راتخم  تسد  رب  و  دیسرن ، وا  هب  ير  تراما  و  دوب ، هدومرف  ترضح  هک  دش  نانچ  سپ  تسا ، بوخ  زین  وج 

شتآ همه  دندوب  هدرب  هک  اههایگ  و  دش ، نوخ  همه  دندرک  تراغ  ترضح  رابنا  زا  هک  یشوخ  ياهیوب  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا 
«. 2  » داتفا نآ  رد 

«. 3  » دش سیپ  هّتبلا  نز  درم و  زا  درک  لامعتسا  هک  ره  شوخ  يوب  نآ  زا  رگید : تیاور  هب  و 

هب ار  دوخ  دش ، هنشت  البرک  يارحص  رد  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیـس  ترـضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  بوشآ و  رهـش  نبا  ًاضیا 
، تسـشن شکراـبم  ناـهد  رب  هک  تخادـنا  باـنج  نآ  بناـج  هب  يریت  ینوـعلم  دـماشایب ، هک  تـفرگ  رب  بآ  دـیناسر و  تارف  راـنک 

هکنآ ات  دش  یمن  باریـس  دروخ  یم  بآ  دنچ  ره  دش و  هنـشت  نوعلم  نآ  سپ  دنادرگن ، باریـس  ار  وت  زگره  ادـخ  دومرف : ترـضح 
«. 4  » دیدرگ لصاو  مّنهج  شتآ  هب  هک  دیماشآ  بآ  نادنچ  و  دنکفا ، تارف  ّطش  هب  ار  دوخ 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 799 

http://www.ghaemiyeh.com


782 ص :

ای هک : درک  ادن  اهنآ  نایم  رد  یتخبدب  دیبلط ، بآ  راک  افج  نارفاک  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  ًاضیا 
زا ار  وا  ادنوادخ  دومرف : ترضح  ییآرد ، دایز  نبا  مکح  هب  ای  يریمب  هنشت  هکنآ  ات  دیشچ  یهاوخن  تارف  بآ  زا  هرطق  کی  نیـسح 
ات دش  یمن  باریس  دیماشآ  یم  بآ  دنچ  ره  و  درک ، یم  دایرف  شطعلا  هتسویپ  نوعلم  نآ  سپ  زرمایم ، ار  وا  زگره  شکب و  یگنـشت 

.دش لصاو  مّنهج  هب  دیکرت و  هکنآ 

«. 1  » دوب ملسم  نب  دیمح  هک : دنا  هتفگ  یضعب  و  دوب ، يدزا  نیصح  نب  هَّللا  دبع  نوعلم  نآ  هک  دنا  هتفگ  یضعب  و 

یم ار  نوخ  نآ  ترضح  و  دمآ ، شکنح  رب  دنکفا ، ترضح  نآ  بناج  هب  يریت  مراد  هلیبق  زا  یئانّزلا  دلو  هک  دنا  هدرک  تیاور  ًاضیا 
شمکش زا  یشتآ  و  درک ، یم  دایرف  امرگ  امرس و  زا  هک  دش  التبم  یئالب  هب  نوعلم  نآ  سپ  تخیر ، یم  نامـسآ  بناج  هب  تفرگ و 

رب خی  ار و  وا  دندز  یم  داب  ور  شیپ  زا  دندرک و  یم  نشور  يراخب  شرس  تشپ  رد  و  دیزرل ، یم  امرس  زا  شتشپ  دیشک و  یم  هلعش 
هب دش و  هراپ  شمکـش  هکنآ  ات  دش ، یمن  باریـس  دروخ  یم  بآ  دنچ  ره  درک و  یم  دایرف  یگنـشت  زا  و  دندینابـسچ ، یم  شمکش 

«. 2  » دش لصاو  مّنهج 

: تفگ هک  نامیلس  نب  بوقعی  زا  دنا  هدرک  تیاور  رایسب  دیناسا  هب  یسوط  خیش  هیوباب و  نبا 

هک میتفاین  یعضوم  و  میدیسر ، البرک  هب  هکنآ  ات  میدمآ  نوریب  هفوک  زا  رفن  دنچ  اب  دش ، بلاغ  ام  رب  یگنـسرگ  نوچ  جاّجح  ماّیا  رد 
رارق اـجنآ  رد  بش  میتفر و  دـندوب ، هتخاـس  فلع  بوچ و  زا  هک  تارف  راـنک  رد  دـمآ  رد  اـم  رظن  هب  يا  هناـخ  هاـگان  میوش ، نکاـس 

ار وا  اـم  ما ، هدـنام  هار  زا  مبیرغ و  هک  مروآ  رـس  هب  امـش  اـب  بشما  هک  دـیهد  يروتـسد  تفگ : دـمآ و  یبـیرغ  درم  هاـگان  میتـفرگ ،
تبحص سپ  نتشاد ، تبحص  هب  میتسـشن  تفن و  نغور  هب  میتخورفا  غارچ  درک و  بورغ  باتفآ  نوچ  .دش  لخاد  میداد و  تصخر 

، دشن التبم  یئالب  هب  هک  دوبن  ارحص  نآ  رد  سک  چیه  هک : میتفگ  و  وا ، تداهش  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  بانج  رکذ  هب  دش  یهتنم 
هب نایعیـش  رادـم  و  تسا ، هدیـسرن  نم  هب  یئالب  لاح  ات  دـندوب و  گنج  نآ  رد  هک  مدوب  اـهنآ  زا  نم  هک : تفگ  بیرغ  درم  نآ  سپ 

دوخ هتفگ  زا  میدیسرت و  میدینش  وا  زا  ار  نخس  نآ  ام  نوچ  تسا ، غورد 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
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ار تسد  هک  نیمه  دـنک ، حالـصا  ار  غارچ  هـک  درک  زارد  تـسد  روـن  یب  نآ  دـش ، مـک  غارچ  روـن  تلاـح  نآ  رد  میدـش ، نامیـشپ 
داتفا و شسحن  شیر  رد  شتآ  دناشن  ورف  ار  شتآ  نآ  هک  تساوخ  نوچ  دیدرگ ، لعتشم  شتـسد  رد  شتآ  دیناسر ، غارچ  کیدزن 

یم تکرح  بآ  يالاب  رد  شتآ  درب ، یم  ورف  بآ  هب  رـس  نوچ  دـنکفا ، تارف  بآ  رد  ار  دوخ  سپ  دیـشک ، هلعـش  شندـب  عیمج  رد 
هب ات  دوب  لاـح  نیا  رب  هتـسویپ  و  داـتفا ، یم  شندـب  رد  دروآ ، یم  نوریب  رـس  نوچ  دروآ ، یم  نوریب  رـس  اـت  دوب  یم  وا  رظتنم  درک و 

«. 1  » دیدرگ لصاو  مّنهج  شتآ 

لاتق هب  دایز  نبا  رکشل  اب  هک  مراد  ینب  هلیبق  زا  يدرم  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  غبصا  نب  مساق  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  ًاضیا 
نم دوب ، يدیفس  یئور و  شوخ  تیاهن  رد  نآ  زا  شیپ  و  دوب ، هدش  هایس  وا  يور  دمآ و  ام  دزن  هب  دوب ، هتفر  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

باحـصا زا  یئور  دیفـس  درم  نم  تفگ : مسانـشن ، ار  وت  نم  هک  دوـب  کـیدزن  تسا  هدـش  ّریغتم  وـت  يور  هکـسب  زا  هک : متفگ  وا  هب 
.ما هدروآ  ار  وا  رس  و  دوب ، رهاظ  وا  یناشیپ  زا  تدابع  ترثک  رثا  هک  مدرک  دیهش  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح 

بـسا ياـهوناز  رب  هک  دوب  هتخیوآ  نیز  شیپ  رد  ار  راوگرزب  نآ  رـس  دوب و  راوس  یبسا  رب  هک  ار  نوعلم  نآ  مدـید  هک : تفگ  يوار 
مردـپ دـناسرن ، تّفخ  نآ  هب  بسا  ردـق  نیا  هک  تسب  یم  رتدـنلب  یکدـنا  ار  رـس  نیا  شاک  هک : متفگ  دوخ  ردـپ  اـب  نم  دروخ ، یم 

نم هب  وا  هک  اریز  دـناسر ، یم  رـس  نیا  هب  وا  هک  تسا  یتّفخ  زا  هدایز  دروآ  یم  وا  رب  رـس  نیا  بحاص  هک  یئـالب  دـنزرف ! يا  تفگ :
، ایب هک  دیوگ  یم  دـیآ و  یم  نم  کیدزن  هب  مور  یم  باوخ  هب  هک  بش  ره  لاح  ات  ما  هدرک  دیهـش  ار  وا  هک  يزور  زا  هک  درک  لقن 

يادـص زا  هک : مدینـش  وا  ناگیاسمه  زا  نم  سپ  مشک ، یم  باذـع  حبـص  اـت  و  دزادـنا ، یم  مّنهج  رد  درب و  یم  مّنهج  يوسب  ارم  و 
نارـسخ نآ  تفگ : مدیـسرپ  وا  زا  ار  لاح  نیا  تقیقح  متفر و  وا  نز  دزن  هب  نم  سپ  تفر ؛ میناوت  یمن  باوخ  هب  اهبـش  اـم  وا  داـیرف 

«. 2  » تسا هتفگ  هک  تسا  نینچ  و  تسا ، هدرک  اوسر  ار  دوخ  لآم 

ياهرس اب  ار  دایز  نب  هَّللا  دیبع  رس  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریمع  نب  راّمع  زا  ًاضیا 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
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دمآ يرام  مدید  هاگان  دمآ ، دمآ  هک : دنتفگ  یم  مدرم  مدیسر ، نوچ  .متفر  اهرـس  نآ  ياشامت  هب  نم  دندروآ ، هفوک  هب  وا  باحـصا 
شرگید ینیب  خاروس  رد  دمآ و  نوریب  تفر و  وا  ینیب  خاروس  کی  رد  درک و  ادیپ  ار  دایز  نبا  رـس  ات  دـیدرگ  اهرـس  نآ  نایم  رد  و 

«. 1  » درک یم  نینچ  هتسویپ  و  تفر ،

ماما ترـضح  ياـه  هماـج  زا  یـضعب  هک  بعک  نب  رحبا  ياهتـسد  هک  دـنا  هدرک  تیاور  هربتعم  بتک  زا  نارگید  بوشآ و  رهـش  نبا 
؛ تخیر یم  نوعلم  نآ  ياهتسد  زا  نوخ  ناتسمز  رد  دش و  یم  کشخ  بوچ  ود  دننام  ناتسبات  رد  دوب ، هدنک  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح 

هّیوح نب  هبوعج  ار  رگید  هماج  و  دش ؛ هناوید  تعاس  نامه  رد  تسب ، رـس  رب  نوچ  تشادرب ، ار  ترـضح  نآ  همامع  دـیز  نب  رباج  و 
دش ریگ  نیمز  تعاس  رد  دیشوپ ، تشادرب و  ار  رگید  هماج  ورمع  نب  ریحب  و  دش ؛ التبم  صرب  هب  تعاس  رد  دیـشوپ ، نوچ  تشادرب ،

«. 2»

هب نوچ  دـندوب ، هتفر  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  گنج  هب  هک  نیعالم  نآ  زا  يدرم  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  رـشاح  نبا  زا  ًاضیا 
یم هلعـش  نآ  زا  شتآ  دـندیبوک ، یم  ار  نارفعز  نآ  نوچ  دروآ ، نارفعز  يردـق  يرتـش و  ترـضح  نآ  لاوما  زا  تشگرب ، اـم  دزن 
یم دراـک  هک  رتش  نآ  زا  وضع  ره  هب  دـندرک ، حـبذ  ار  رتش  نآ  نوچ  دـش ؛ شیپ  تعاـس  ناـمه  رد  دـیلام ، دوخ  رب  شنز  و  دیـشک ؛

، دندنکفا گید  رد  نوچ  دوب ؛ لعتـشم  نآ  ياه  هراپ  زا  شتآ  دـندرک ، هراپ  ار  نآ  نوچ  دیـشک ؛ یم  هلعـش  نآ  زا  شتآ  دـندیناسر ،
ترضح نآ  هب  هکرعم  نآ  نارضاح  زا  يرگید  .دوب و  رتخلت  راودج  زا  دندروآ ، نوریب  گید  زا  نوچ  دیدرگ ؛ لعتـشم  نآ  زا  شتآ 

«. 3  » درک روک  ار  وا  ياه  هدید  دمآ و  باهش  ود  نامسآ  زا  تفگ ، یئازسان 

زا مدـید  ار  یئانیبان  درم  تفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاور  یـضاق  حابر  نب  هَّللا  دـبع  زا  نارگید  بوشآ و  رهـش  نبا  سوواط و  نبا  دـّیس 
قیفر رفن  هن  اب  و  مدوب ، هتفر  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  گنج  هب  هک  مدوب  اهنآ  زا  نم  تفگ : مدرک ، لاؤس  وا  زا  يروک  ببس 

متشگرب و دوخ  هناخ  هب  دندرک و  دیهش  ار  ترضح  نآ  نوچ  متخادنین ، يریت  مدزن و  ریشمش  مدربن و  راک  هب  هزین  اّما  مدوب ،

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 802 

http://www.ghaemiyeh.com


785 ص :

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  ایب  تفگ : دمآ و  نم  دزن  هب  يدرم  هک  مدید  باوخ  رد  مدیباوخ ، مدرک و  اشع  زامن 
هک مدید  هاگان  درب ، ترضح  نآ  تمدخ  هب  دیشک و  ارم  نابیرگ  دینـشن ، ارم  باوج  تسا ؟ راک  هچ  وا  هب  ارم  متفگ : دبلط ، یم  ار  وت 

دوخ كرابم  تسد  هب  يا  هبرح  و  تسا ، هدز  الاب  دوخ  ياهتسد  زا  ار  هماج  و  نیگمغ ، نوزحم و  تسا  هتسشن  یئارحص  رد  ترضح 
، دراد تسد  رد  شتآ  زا  يریشمش  تسا و  هداتسیا  شرس  يالاب  رب  یکلم  و  دنا ، هدنکفا  ترضح  نآ  شیپ  رد  یعطن  و  تسا ، هتفرگ 

دتفا یم  وا  رد  شتآ  دنز  یم  هک  ناشیا  زا  کی  ره  هب  ار  ریـشمش  نآ  و  دناسر ، یم  لتق  هب  ار  ناشیا  دندوب  نم  قیفر  هک  رفن  هن  نآ  و 
.دناسر یم  لتق  هب  ار  ناشیا  رگید  راب  دوش و  یم  هدنز  زاب  و  دزوس ، یم  و 

یتعاس تفگن و  نم  مالس  باوج  هَّللا ، لوسر  ای  کیلع  مالّسلا  متفگ : مدمآ و  رد  وناز  ود  هب  مدرک ، هدهاشم  ار  تلاح  نآ  نوچ  نم 
ای متفگ : يدرکن ، نم  ّقـح  تیاـعر  یتـشک و  ارم  ترتـع  يدرک و  نم  تمرح  کـته  ادـخ  نمـشد  يا  تـفگ : دـنکفا و  ریز  رد  رس 

يدوب و اهنآ  رکشل  نایم  رد  نکیل  و  یتفگ ، تسار  دومرف : ترضح  متخادناین ، ریت  مدربن و  راک  هب  هزین  مدزن و  يریـشمش  هَّللا  لوسر 
هتـشاذگ ترـضح  نآ  شیپ  رد  نوخ  زا  رپ  یتشط  مدـید  متفر  کیدزن  نوچ  ایب ، نم  کیدزن  يدرک ، دایز  ار  ناـشیا  رکـشل  یهاـیس 

مدوب انیبان  مدش  رادیب  نوچ  دیـشک ، نم  ياه  هدید  رد  لیم  ود  نوخ  نآ  زا  و  تسا ، نیـسح  نم  دـنزرف  نوخ  نیا  دومرف : سپ  تسا ،
«. 1»

يور رد  یـشتآ  مدش ، وا  رـصق  لخاد  نوعلم  نآ  بقع  زا  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  دایز  نبا  نابرد  زا  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد 
«. 2  » نکم لقن  يرگید  هب  تفگ : یلب ، متفگ : يدید ؟ تفگ : دینادرگ و  نم  يوسب  ور  دیدرگ و  برطضم  دش و  لعتشم  وا 

دـش دهاوخ  عقاو  تّما  نیا  رد  هک  ار  یعیاقو  درک و  یم  لقن  همّدقتم  بتک  زا  رمع  نامز  رد  هک  دنا  هدرک  لقن  رابحالا  بعک  زا  ًاضیا 
نب نیسح  ادهش  دّیـس  لتق  رتدیدش ، اهتبیـصم  همه  زا  رت و  میظع  اه  هنتف  همه  زا  تفگ : سپ  دیدرگ ، دهاوخ  ثداح  هک  یئاه  هنتف  و 

ِرْحَْبلا ِّرَْبلا َو  ِیف  ُداسَْفلا  َرَهَظ  هک  تسا  هدرک  دای  نآرق  رد  یلاعت  قح  هک  يداسف  تسا  نیا  و  دوب ، دهاوخ  مالّسلا  هیلع  یلع 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
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تداهش زور  رد  و  تسا ، ترضح  نآ  نتشک  اهداسف  رخآ  و  دوب ، لیباه  نتـشک  ملاع ، ياهداسف  لّوا  و  « 1  » ِساَّنلا يِْدیَأ  ْتَبَسَک  اِمب 
رد یخرـس  هک  دینیبب  نوچ  تسیرگ ، دنهاوخ  نوخ  ترـضح  نآ  رب  اهنامـسآ  زا  دوشگ و  دـنهاوخ  ار  نامـسآ  ياهرد  ترـضح  نآ 

.تسا هدش  دیهش  وا  هک  دینادب  دش  دنلب  نامسآ  بناج 

نیسح نتشک  امش  رب  ياو  تفگ : دیرگ ؟ یم  ترضح  نآ  نتـشک  رب  تسیرگن و  ناربمغیپ  نتـشک  رب  نامـسآ  ارچ  بعک  يا  دنتفگ :
و تسا ، هتفای  تیبرت  وا  ناهد  بآ  زا  و  تسا ، ترـضح  نآ  نت  هراپ  تسا و  نیلـسرملا  دّیـس  هدیزگرب  دنزرف  وا  و  میظع ، تسا  يرما 
وا قح  رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  وا  ّدج  ّتیـصو  تشک و  دنهاوخ  ناودع  متـس و  روج و  هب  هینالع  ار  وا 

تـسیرگ دـنهاوخ  وا  رب  هک  تسوا  تسد  رد  بعک  ناـج  هک  يدـنوادخ  نآ  ّقـح  هب  منک  یم  داـی  دـنگوس  .درک  دـنهاوخن  تیاـعر 
دوش یم  نوفدـم  نآ  رد  هک  هعقب  نآ  و  دـش ، دـهاوخن  عطقنم  ناشیا  هیرگ  تمایق  ات  هک  هناـگ  تفه  ياهنامـسآ  هکئـالم  زا  یهورگ 

، تسا هتسیرگ  ترضح  نآ  تبیصم  رب  تسا و  هتفر  هعقب  نآ  ترایز  هب  هکنآ  رگم  تسا  هدوبن  يربمغیپ  چیه  و  تساه ، هعقب  نیرتهب 
اجنآ رد  کلم  رازه  دون  دوش ، یم  هعمج  بش  نوچ  دـنور ، یم  فیرـش  ناکم  نآ  ترایز  هب  ناـیّنج  هکئـالم و  ياـهجوف  زور  ره  و 

رد دنیوگ و  یم  حوبذم  نیـسح  ار  وا  نامـسآ  رد  و  دننک ، یم  رکذ  ار  وا  لیاضف  دـنیرگ و  یم  مولظم  ماما  نآ  رب  دـنوش و  یم  لزان 
باتفآ ترـضح  نآ  تداهـش  زور  رد  و  دنمان ، یم  مولظم  رّونم  دنزرف  ار  وا  اهایرد  رد  دـنیوگ و  یم  لوتقم  هَّللا  دـبع  وبا  ار  وا  نیمز 

، تسیرگ دهاوخ  نامـسآ  و  دوب ، دهاوخ  کیرات  مدرم  رظن  رد  ناهج  زور  هس  ات  و  تفرگ ، دهاوخ  هام  نآ  بش  رد  تفرگ ، دـهاوخ 
نیمز يور  رب  وا  نایعیـش  زا  یعمج  وا و  ّتیّرذ  هدنامیقاب  رگا  و  دمآ ، دـنهاوخ  شورخ  هب  اهایرد  و  دیـشاپ ، دـهاوخ  مه  زا  اههوک  و 

.دیراب یم  مدرم  رب  نامسآ  زا  شتآ  ادخ  هنیآره  دندوب ، یمن 

تـشاذگن يزیچ  یلاعت  قح  هک  دنگوس  ادخ  هب  میوگ ، یم  نیـسح  باب  رد  نم  هچنآ  زا  دـینکن  بّجعت  هورگ  يا  تفگ : بعک  سپ 
همه دوش  یم  هدش و  قولخم  هک  يا  هدنب  ره  و  درک ، نایب  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  يارب  هکنآ  رگم  دوب  دهاوخ  هدوب و  هچنآ  زا 

ترضح رب  رذ  ملاع  رد  ار 
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مدآ سپ  .دـینادرگ  رهاظ  ترـضح  نآ  رب  ایند  يارب  ار  ناشیا  تاعزانم  تافالتخا و  ناشیا و  لاوحا  و  درک ، ضرع  مالّـسلا  هیلع  مدآ 
مدآ يا  دومرف : یلاعت  قح  تسا ؟ هدیـسر  مه  هب  فالتخا  ردـق  نیا  ارچ  دـنیاهتّما  نیرتهب  هک  نامّزلا  رخآ  تّما  رد  اراگدرورپ  تفگ :

و لیباه ، نتـشک  داسف  دـننام  درک  دـنهاوخ  نیمز  رد  يداسف  ناشیا  و  دـیدرگ ، فلتخم  ناشیا  ياهلد  دـندرک ، فالتخا  ناشیا  نوچ 
، دومن مدآ  هب  ار  البرک  هعقاو  یلاعت  قح  سپ  .ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم - دّمحم  نم  بیبح  هشوگرگج  تشک  دنهاوخ 

ناشیا زا  شکب  ار  دوخ  ماقتنا  وت  ادنوادخ  تفگ : تسیرگ و  مالّسلا  هیلع  مدآ  سپ  درک ، هدهاشم  هایس  ور  ار  ترـضح  نآ  نالتاق  و 
«. 1  » درک دنهاوخ  دیهش  ار  وت  راوگرزب  ربمغیپ  دنزرف  هچنانچ 

جح هّجوتم  نم  رگید  لاس  رد  دش ، دیهش  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ّبیـسم  نب  دیعـس  زا  ًاضیا 
ار يدرم  هاگان  مدرک  یم  فاوط  هبعک  رد  رب  يزور  سپ  موش ، فّرشم  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  هک  مدش 
ّقح هب  ادنوادخ  تفگ : یم  دوب و  هدیبسچ  هبعک  هدرپ  هب  دوب ، هریت  هایـس و  رات  بش  دننام  وا  يور  دوب و  هدیرب  وا  ياهتـسد  هک  مدید 

تمحر زا  دـیماان  نینچ  هک  يا  هدرک  هانگ  هچ  وت  رب  ياو  متفگ : نم  دـیزرمآ ؛ یهاوخن  هک  مناد  یم  و  زرمایب ، ارم  هانگ  هک  هناخ  نیا 
ار ترـضح  نآ  نوچ  دـیدرگ ، البرک  هّجوتم  هک  یماگنه  رد  مدوب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  لاّـمج  نم  تفگ : يا ؟ هدـیدرگ  ادـخ 

هاگان بش  رد  .مدوب  ترـضح  ندرک  هنهرب  راک  رد  و  میابرب ، ار  ترـضح  نآ  ياه  هماج  زا  یـضعب  هک  مدـش  ناهنپ  دـندرک ، دـیهش 
اهنآ ناـیم  رد  و  مدـید ، یمن  ار  یـسک  مدینـش و  رایـسب  هحون  هیرگ و  يادـص  و  دـش ، دـنلب  ارحـص  نآ  زا  میظع  شورخ  هک  مدـینش 

وت زا  ار  بآ  دنتخانشن و  ار  وت  ّقح  دنتشک و  ار  وت  نم ، بیرغ  نیسح  يا  و  نم ، دیهـش  دنزرف  يا  تفگ : یم  هک  مدینـش  یم  یئادص 
مدرک هدهاشم  لاح  نآ  رد  و  مدنکفا ، ناگتـشک  نایم  رد  ار  دوخ  مدیدرگ و  شوهدم  هشحوم ، تاوصا  نیا  عامتـسا  زا  دندرک ، عنم 
دنزرف يا  هک : دـیوگ  یم  ناشیا  زا  یکی  دـنا ، هدرک  هطاـحا  رایـسب  هکئـالم  ناـشیا  رود  رب  دـنا و  هداتـسیا  هک  ار  نز  کـی  درم و  هس 

.وت ردارب  ردام و  ردپ و  ّدج و  داب  وت  يادف  رارشا  فیس  هب  لوتقم  نیسح  يا  راوگرزب و 
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ای نینمؤملا و  ریما  ای  هاتبأ و  ای  هَّللا و  لوسر  ای  هاّدج و  ای  کیّبل  تفگ : تسـشن و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  مدید  هاگان 
، ار ام  نادرم  دنتشک  هاّدج  ای  دومرف : سپ  مالـس ، نم  زا  داب  امـش  رب  زادگناج  رهز  هب  لوتقم  ردارب  يا  هاخأ ، ای  ارهّزلا و  همطاف  ای  هاّما 
رب شورخ  همه  هک  مدید  هاگان  ار ، ام  لافطا  دنتـشک  هاّدج  ای  ار ، ام  لاوما  دندرک  تراغ  هاّدـج  ای  ار ، ام  نانز  دـندرک  ریـسا  هاّدـج  ای 

.تسیرگ یم  رتشیب  همه  زا  مالّسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  دنتسیرگ ، دندروآ و 

ردپ يا  راکافج ، تّما  نیا  نم  هدید  رون  نیا  اب  دندرک  راک  هچ  هک  نیبب  راوگرزب  ردپ  يا  تفگ : مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  سپ 
همه سپ  مشاب ، هدولآ  وا  نوخ  اب  منک  تاقالم  ار  ادـخ  نوچ  ملاـمب ، دوخ  يور  رـس و  رب  ار  دوخ  دـنزرف  نوخ  هک  هدـب  تصخر  ارم 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  مدینـش  سپ  دندیلام ، دوخ  يور  رـس و  رب  دنتـشادرب و  ار  ترـضح  نآ  نوخ  ناراوگرزب 
: هک تفگ  یم  مّلس 

؟ دنک ار  وت  ياه  هماج  هک  یمارگ  دنزرف  يا  منیب ، یم  هدیطلغ  دوخ  نوخ  رد  منیب و  یم  هدیرب  رس  ار  وت  هک  نیسح  يا  موش  وت  يادف 
هب وا  مدوب ، هدرک  رایـسب  ياهیکین  وا  اب  دوب و  نم  اـب  هک  يراد  رتش  راوگرزب  ّدـج  يا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح 

هـشیدنا ادـخ  زا  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یّلـص  تلاـسر  ترـضح  سپ  درک ، ناـیرع  ارم  اـهیکین  نآ  يازج 
عطق ار  وت  ياهتسد  ترخآ و  ایند و  رد  دنک  هایـس  ار  وت  يور  ادخ  يدرک ، نایرع  ارم  هشوگرگج  هک  يدرکن  مرـش  نم  زا  يدرکن و 

لوسر ترضح  نیرفن  هک  مناد  یم  منک و  یم  اعد  نیا  يارب  و  داتفا ، نم  ياهتسد  هدش و  هایـس  نم  يور  تعاس  نامه  رد  سپ  دنک ،
«. 1  » دش مهاوخن  هدیزرمآ  نم  و  دوش ، یمن  در  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 

نهآ وا  دـنتفر ، یم  ءادهّـشلا  دّیـس  گـنج  هب  دعـس  نب  رمع  رکـشل  نوچ  دوـب ، هفوـک  رد  يداّدـح  درم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًاـضیا 
ریشمش و تخاس و  یم  ار  ناشیا  ياه  همیخ  خیم  درک و  یم  تسرد  ار  ناشیا  ياه  هزین  و  تفر ، ناشیا  رکشل  اب  تشادرب و  يرایـسب 
ار ترضح  نآ  هکنآ  ات  مدومن  یم  ناشیا  تناعا  مدوب و  ناشیا  اب  زور  هدزون  نم  تفگ : داّدح  نآ  درک ، یم  حالـصا  ار  ناشیا  رجنخ 

.دندرک دیهش 

هدش اپرب  تمایق  هک  مدید  باوخ  رد  مدوب ، هدیباوخ  دوخ  هناخ  رد  یبش  متشگرب  نوچ 
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ترارح شطع و  تّدـش  زا  نم  تسا و  هداتـسیا  مدرم  رـس  کـیدزن  باـتفآ  تـسا و  هـتخیوآ  ناـشیاهنابز  یگنـشت  زا  مدرم  تـسا و 
ناربمغیپ رازه  نیدنچ  و  لالج ، تباهم و  تیاغ  رد  لامج و  نسح و  تیاهن  رد  دش  ادیپ  يا  هراوس  هک  مدید  هاگنآ  مدوب ، شوهدـم 

هب و  هدیدرگ ، رّونم  وا  لامج  دیـشروخ  رون  زا  رـشحم  عیمج  و  دندمآ ، یم  وا  تمدـخ  رد  نادیهـش  ناقیّدـص و  ناشیا و  يایـصوا  و 
نیدـنچ درک و  نشور  دوخ  لامج  رون  هب  ار  تمایق  هصرع  نابات ، هام  دـننام  دـش  ادـیپ  رگید  راوس  یتعاس  زا  دـعب  تشذـگ ، تعرس 

، دیـسر نم  کیدزن  هب  نوچ  .دندرک  یم  تعاطا  دومرف  یم  هک  یمکح  ره  و  دـندمآ ، یم  وا  باستنا  تداعـس  باکر  رد  سک  رازه 
.ار نیا  دیریگب  دومرف : دیشک و  بکرم  نانع 

: متفگ دش ، ادج  نم  فتک  مدرک  نامگ  هک  دیـشک  نانچ  تفرگ و  ارم  يوزاب  دندوب ، وا  باکر  رد  هک  اهنآ  زا  یکی  هک  مدید  هاگان 
، تسا راّرک  ّیلع  نیا  تفگ : تسیک ؟ وا  یئوگب  هک  مهد  یم  دنگوس  ار  وت  هدینادرگ  رومأم  نم  ندرب  هب  ار  وت  هک  یـسک  نآ  ّقح  هب 

؟ دندوب تعامج  هچ  دندوب  وا  رود  رب  هک  اهنآ  متفگ : دوب ، راتخم  دمحا  تفگ : دوب ؟ هک  تشذگ  وا  زا  شیپ  هکنآ  متفگ :

دیامرف یم  هچ  ره  دیا و  هدمآ  رب  درم  نیا  رود  رب  هک  دیتعامج  هچ  امـش  متفگ : ناحلاص ، نادیهـش و  ناقیّدـص و  ناربمغیپ و  تفگ :
: تفگ دـیریگب ؟ دومرف  ارچ  ارم  متفگ : تسا ، هدرک  وا  نامرف  رد  ار  ام  و  مینایملاع ، راگدرورپ  هکئالم  ام  تفگ : دـینک ؟ یم  تعاطا 

یمن ار  یعمج  و  دـندوب ، هارمه  هک  يرکـشل  اـب  مدـید  ار  دعـس  نب  رمع  مدرک  رظن  نوـچ  .تسا  تعاـمج  نآ  لاـح  دـننام  وـت  لاـح 
دندوب وا  اب  هک  رگید  یعمج  و  دیشک ، یم  هلعش  وا  ياهشوگ  اه و  هدید  زا  شتآ  دوب و  رمع  ندرگ  رد  شتآ  زا  يریجنز  و  متخانش ،
ناشیا ياهوزاب  هب  هکئـالم  نم  دـننام  یـضعب  و  دنتـشاد ، ندرگ  رد  شتآ  ياـهلغ  يا  هراـپ  و  دـندوب ، شتآ  ياـهریجنز  رد  يا  هراـپ 

.دندوب هدیبسچ 

درم ود  تسا و  هتـسشن  یعیفر  یـسرک  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  مدـید  دـندرب ، ار  ام  هار  يا  هراـپ  نوچ 
يرگید تسا و  مالّسلا  هیلع  حون  یکی  تفگ : دنتسیک ؟ درم  ود  نیا  هک : مدیـسرپ  کلم  زا  دنا ، هداتـسیا  وا  تسار  بناج  رد  ینارون 

: تفگ مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  سپ  مالّسلا ، هیلع  میهاربا 

سپ مدروآ ، وـت  تمدـخ  هب  مدرک و  عـمج  ار  همه  هکنآ  رگم  متـشاذگن  ار  نیـسح  نـالتاق  زا  يدـحا  دوـمرف : یلع ؟ اـی  يدرک  هـچ 
.ار ناشیا  دیروایب  کیدزن  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح 
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و تسیرگ ، یم  نیـسح و  نم  دـنزرف  اب  يدرک  هچ  هک  درک  یم  لاؤس  ناشیا  زا  کی  ره  زا  ترـضح  دـندرب ، کیدزن  ار  ناشیا  نوچ 
نم تفگ : یم  يرگید  و  متـسب ، وا  يور  رب  بآ  نم  هک : تفگ  یم  ناشیا  زا  یکی  سپ  دنتـسیرگ ، یم  وا  هیرگ  زا  رـشحم  لها  همه 
سپ مدرک ، دیهـش  ار  وا  دـنزرف  نم  تـفگ : یم  يرگید  و  مدرک ، ادـج  ار  وا  رـس  نـم  تـفگ : یم  يرگید  و  مدـنکفا ، وا  يوـسب  ریت 

اب نم  زا  دعب  نم ، رّهطم  تیب  لها  يا  نم ، روای  یب  بیرغ  نادنزرف  يا  دروآ : رب  دایرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح 
هک دـینیبب  میهاربا ، نم  ردـپ  يا  حوـن و  نم  ردارب  يا  مدآ و  نم  ردـپ  يا  هک : ناربـمغیپ  هب  درک  باـطخ  سپ  دـندرک !؟ نـینچ  اـمش 

ترضح درک  رما  سپ  .دمآ  رب  رـشحم  لها  عیمج  ایـصوا و  ایبنا و  زا  شورخ  سپ  دنا ؟ هدرک  كولـس  نم  ّتیّرذ  اب  نم  تّما  هنوگچ 
ار يدرم  هکنآ  ات  دندرب ، یم  مّنهج  يوسب  دندیشک  یم  ار  ناشیا  کی  کی  سپ  مّنهج ، يوسب  ار  ناشیا  دیـشکب  هک : ار  مّنهج  هینابز 

: تفگ يدرک ؟ هچ  وت  هک : دیسرپ  وا  زا  ترضح  دندروآ ،

ریمن نب  نیـصح  همیخ  دوـمع  يزور  مدوـب ، هارمه  رارـشا  نآ  اـب  و  مدوـب ، راّـجن  مدزن و  يریـشمش  متخادـنین و  يا  هزین  يریت و  نـم 
و يا ، هدرک  هدایز  ار  ناشیا  رکشل  یهایس  و  يا ، هدوب  لخاد  رکشل  نآ  رد  هن  رخآ  دومرف : ترضح  مدرک ، حالـصا  ار  نآ  تسکش و 

يارب رگم  زورما  تسین  یمکح  هک : دندروآ  رب  دایرف  رشحم  لها  سپ  مّنهج ، يوسب  ار  وا  دیربب  يا ، هدرک  يرای  ارم  نادنزرف  نالتاق 
.وا ّیصو  ادخ و  لوسر  ادخ و 

نآ تشهد  زا  سپ  دـنرب ، شتآ  يوسب  ارم  درک  رما  دومرف و  نم  هب  ار  باوج  ناـمه  متفگ ، ار  دوخ  لاوحا  دـندرب و  شیپ  ارم  نوـچ 
هب و  دننک ، یم  تنعل  ارم  دنا و  هتـسج  يرازیب  نم  زا  سک  همه  و  دوب ، هدش  کشخ  نم  ندـب  فصن  نم و  نابز  مدـش و  رادـیب  لاح 

«. 1  » دش لصاو  مّنهج  هب  ات  دینارذگ  لاوحا  نیرتدب 
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ترضح نآ  نالتاق  زا  یضعب  ندش  هتشک  تّیفیک  راتخم و  لاوحا  زا  یضعب  نایب  رد  مکی  تسیب و  لصف 

هب جح  رفس  زا  تعجارم  زا  دعب  تاونـس  زا  یـضعب  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  ورمع  نب  لاهنم  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـسوط  خیش 
لهاک نب  هلمرح  دش  هچ  لاهنم  يا  دومرف : ترـضح  متفر ، مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  مدـش و  دراو  هنیدـم 

: متفگ يدسا ؟

: دومرف رّرکم  تشادرب و  اعد  هب  كرابم  تسد  ترضح  سپ  متشاذگ ، هدنز  هفوک  رد  ار  وا 

هدرک جورخ  یفقث  هدیبع  یبا  نب  راتخم  مدید  متـشگرب  هفوک  هب  نوچ  تفگ : لاهنم  ار ، شتآ  نهآ و  یمرگ  ناشچب  وا  هب  ادـنوادخ 
وا هک  مدیـسر  یتقو  متفر ، وا  ندید  هب  مدش ، غراف  مدرم  ياهندید  زا  هک  زور  دنچ  زا  دعب  تشاد ، یتّبحم  تقادـص و  نم  اب  و  تسا ،
ام اب  و  یتفگن ، داب  كرابم  ار  ام  و  يدـمآ ، اـم  دزن  هب  رید  ارچ  لاـهنم  يا  تفگ : داـتفا  نم  رب  شرظن  نوچ  دـمآ ، یم  نوریب  هناـخ  زا 
وا اب  سپ  مدومن ، تعجارم  جح  رفس  زا  زور  دنچ  نیا  رد  مدوبن و  رهـش  نیا  رد  نم  ریمالا  اهّیا  متفگ : رما ؟ نیا  رد  يدیدرگن  کیرش 

هاگان درب ، یم  يراظتنا  هک  متفای  نانچ  داتـسیا و  دیـشک و  نانع  اـجنآ  رد  میدیـسر ، هفوک  هساـنک  هب  اـت  متفر  یم  متفگ و  یم  نخس 
.میتفرگ ار  لهاک  نب  هلمرح  هک  ار  وت  داب  تراشب  ریمالا  اهّیا  دنتفگ : دندیسر  وا  کیدزن  هب  نوچ  دنیآ ، یم  یتعامج  هک  مدید 

ار ناداّلج  تفگ : سپ  يدمآ ، ام  تسد  هب  وت  هک  هَّلل  دمحلا  تفگ : راتخم  دـندروآ ، رب  ار  نوعلم  نآ  تشذـگ ، ینامز  كدـنا  نوچ 
دومرف و  دندیرب ، ار  وا  ياهاپ  اهتسد و  درک  مکح  و  دیبلطب ،
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: متفگ نم  تـفرگ  وا  رد  شتآ  نوـچ  دـنتخادنا ، شتآ  ناـیم  رد  ار  وا  هـک  درک  رما  و  دـندز ، اـهنآ  رب  شتآ  دـندروآ و  ین  ياهتـشپ 
دوب نآ  يارب  نم  حیبست  متفگ : یتفگ ؟ حیبست  ارچ  تقو  نیا  رد  اّما  تسوکین  تقو  همه  رد  ادـخ  حـیبست  تفگ : راتخم  هَّللا ، ناحبس 
: هک متفگ  نوچ  دیسرپ ، نم  زا  ار  نوعلم  نیا  لاوحا  مدیسر و  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  تمدخ  هب  رفس  نیا  رد  هک 

و دـناشچب ، وا  هب  ار  شتآ  ترارح  نهآ و  ترارح  یلاـعت  قح  هک  ار  وا  درک  نیرفن  تشادرب و  اـعد  هب  تسد  متـشاذگ ، هدـنز  ار  وا 
.مدرک هدهاشم  ار  ترضح  نآ  ياعد  تباجتسا  رثا  زورما 

دمآ ریز  هب  دوخ  بسا  زا  سپ  مدینش ، هک  مدرک  دای  دنگوس  نم  ار ؟ نیا  ترضح  نآ  زا  يدینـش  وت  هک : داد  دنگوس  ارم  راتخم  سپ 
هتخوس نوعلم  نآ  هک  دید  نوچ  .دـش  راوس  و  داد ، لوط  رایـسب  ار  هدجـس  تفر و  هدجـس  هب  زامن  زا  دـعب  و  درک ، زامن  تعکر  ود  و 

دورف نم  هناخ  هب  ینک و  فّرـشم  ارم  رگا  ریمالا  اهّیا  متفگ : دیـسر ، نم  هناخ  رد  هب  هکنآ  ات  مدش  هناور  وا  هارمه  نم  تشگرب و  دوب ،
نیـسحلا نب  یلع  ترـضح  هک  یهد  یم  ربخ  ارم  وت  لاهنم  يا  تفگ : دوب ، دهاوخ  نم  رخف  بجوم  یئامن ، لوانت  نم  ماعط  زا  یئآ و 

ماعط میآ و  دورف  هک  ینک  یم  فیلکت  ارم  و  تسا ، هدرک  باجتسم  نم  تسد  رب  ار  اهنآ  ادخ  و  تسا ، هدرک  اعد  راهچ  مالّـسلا  هیلع 
دایز نبا  يارب  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  هک  تسا  نوعلم  نامه  هلمرح  و  مرادن ؟ هزور  تمعن  نیا  رکـش  يارب  زورما  و  مروخب ،

«. 1  » درک ادج  ار  ترضح  كرابم  رس  وا  هک : دنا  هتفگ  یضعب  درک ، دیهش  ادهش  زا  یعمج  اب  ار  عیضر  هَّللا  دبع  درب و 

جورخ ترجه  زا  شـش  تصـش و  لاس  رخآلا  عیبر  مهدزناش  هبنـشراهچ  بش  رد  هدـیبع  یبا  نب  راتخم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًاـضیا 
نوخ بلط  و  دیامن ، لمع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ّتنس  ادخ و  باتک  هب  هکنآ  طرـش  هب  دندرک  تعیب  وا  اب  مدرم  و  درک ،

و دـنکب ، ناگراچیب  نایعیـش و  زا  ررـض  عفد  و  ار ، ترـضح  نآ  باحـصا  تیب و  لها  ياهنوخ  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 
جورخ وا  رب  راتخم  سپ  دوب ، یلاو  هفوک  رد  ریبز  نب  هَّللا  دـبع  بناج  زا  عیطم  نب  هَّللا  دـبع  تقو  نآ  رد  دـیامن ، تیاـمح  ار  ناـنمؤم 

تقو نآ  رد  دایز  نب  هَّللا  دیبع  و  تفه ، تصش و  لاس  مّرحم  ات  دنام  هفوک  رد  و  درک ، نوریب  هفوک  زا  دینازیرگ و  ار  وا  رکشل  درک و 
رکشل راتخم  دوب ، هریزج  تیالو  مکاح 
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ناسیک هرامع  وبا  یلدج و  هَّللا  دبع  وبا  و  درک ، رکشل  رالاسهپس  ار  رتشا  کلام  رسپ  میهاربا  و  دش ، وا  عفد  هّجوتم  تشادرب و  ار  دوخ 
و دسا ، جحذم و  هلیبق  زا  سک  رازه  ود  اب  تفر  نوریب  هفوک  زا  مّرحم  هام  متفه  هبنـش  زور  رد  میهاربا  سپ  درک ، رکـشل  نآ  هارمه  ار 
ود و  هعیبر ، هدـنک و  هلیبق  زا  سک  دـصناپ  رازه و  و  هنیدـم ، لیابق  زا  سک  دـصناپ  رازه و  و  نادـمه ، میمت و  هلیبق  زا  سک  رازه  ود 

.دنتفر نوریب  وا  اب  رگید  لیابق  زا  سک  رازه  راهچ  و  ارمح - هلیبق  زا  سک  رازه  تشه  رگید  تیاور  هب  و  ارمح - هلیبق  زا  رفن  رازه 

: تفگ میهاربا  دمآ ، نوریب  وا  تعیاشم  هب  هدایپ  راتخم  تفر ، یم  نوریب  میهاربا  نوچ 

نم ياهمدـق  هک  مهاوخ  یم  وت و  تعیاشم  رد  دـشاب  هدایز  نم  باوث  مهاوخ  یم  تفگ : راـتخم  دـنک ، تمحر  ار  وت  ادـخ  وش  راوس 
دورف نئادم  هب  ات  تفر  میهاربا  سپ  تشگرب ، راتخم  ار و  رگیدکی  دندرک  عادو  سپ  دّمحم ، لآ  يرای  ترـصن و  رد  دوش  دولآدرگ 

هب میهاربا  نوچ  .درک  لوزن  نئادم  رد  هکنآ  ات  دمآ  نوریب  هفوک  زا  هدش  هناور  نئادم  زا  میهاربا  هک  دیـسر  راتخم  هب  ربخ  نوچ  دمآ ،
ربارب رکشل  ود  ره  نوچ  دمآ ، دورف  وا  رکـشل  یخـسرف  راهچ  رد  دش و  لصوم  هّجوتم  رایـسب  رکـشل  اب  نیعل  دایز  نبا  دیـسر ، لصوم 

هدنشک تسا  دایز  رسپ  نیا  ادخ  نید  ناروای  يا  و  قح ، لها  يا  هک : درک  ادن  دوخ  رکشل  نایم  رد  میهاربا  دندیـشک ، فص  رگیدکی 
هلتاقم سپ  تسا ، ناطیش  رکشل  هک  دوخ  ياهرکشل  اب  تسا  هدمآ  امـش  دزن  هب  دوخ  ياپ  هب  کنیا  و  وا ، تیب  لها  یلع و  نب  نیـسح 

لتق هب  امـش  تسد  هب  ار  نیعل  نآ  یلاعت  قح  دیاش  ناشیا ، داهج  رد  دیـشاب  مدق  تباث  دینک و  ربص  و  تسرد ، ّتین  هب  ناشیا  اب  دـینک 
یم دایرف  قارع  لها  و  دنتخات ، رگیدکی  رب  رکـشل  ود  ره  سپ  دنادرگ ، لّدبم  تحار  هب  ار  نانمؤم  ياه  هنیـس  هودنا  نزح و  دناسر و 

ار ناشیا  میهاربا  دندرگ ، مزهنم  هک  دش  کیدزن  دنتشگرب و  میهاربا  رکشل  زا  یعمج  سپ  نیـسح ، نوخ  ناگدننک  بلط  يا  دندرک :
ریما زا  مدینـش  نم  تفگ : راـسی  نب  هَّللا  دـبع  دنتـشگرب و  سپ  ادـخ ، نانمـشد  داـهج  رب  دـینک  ربـص  ادـخ  نارواـی  يا  هک : درک  ادـن 

دنهاوخ ار  اـم  ناـشیا  و  دـنیوگ ، یم  رزاـخ  ار  نآ  هک  يرهن  رد  ار  ماـش  رکـشل  درک  میهاوخ  تاـقالم  اـم  دوـمرف : یم  هک  نینمؤـملا 
ریما دـش و  میهاوخ  بلاـغ  ناـشیا  رب  تشگ و  میهاوخ  رب  نآ  زا  دـعب  و  دـش ، میهاوخ  سویأـم  ترـصن  زا  هک  يا  هبترم  هب  دـینازیرگ 

، تشک میهاوخ  ار  ناشیا 
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.دیدرگ دیهاوخ  بلاغ  ناشیا  رب  امش  هک  دینک  ربص  سپ 

ناشیا یپ  زا  دـنتخاس ، مزهنم  ار  نیعالم  نآ  دـندرک و  تأرج  وا  تأرج  هب  رکـشل  ریاس  و  تخات ، رکـشل  هنمیم  رب  دوخ  میهاربا  سپ 
ریمن و نب  نیـصح  دایز و  نب  هَّللا  دـیبع  هک  دـش  مولعم  دـش ، فرط  رب  گـنج  نوچ  دـنتخادنا ، یم  دنتـشک و  یم  ار  ناـشیا  دـنتفر و 

رکشل نایعا  ریاس  ناسارخ و  یلاو  سرـشألا  وبا  یملـس و  سایا  نب  هَّللا  دبع  یلهاب و  بلاغ  بشوخ و  نبا  عالکلا و  يذ  نب  لیبحرش 
.دندوب هدش  لصاو  مّنهج  هب  نوعلم  نآ 

هداتـسیا هک  ار  يا  هفیاط  مدید  نم  فلاخم ، رکـشل  تمیزه  زا  دعب  هک : تفگ  دوخ  باحـصا  هب  میهاربا  دندش ، غراف  گنج  زا  نوچ 
یم لاتق  رب  صیرحت  ار  مدرم  دوب و  راوس  يرتسا  رب  دمآ و  يدرم  نم  ربارب  رد  متفر و  ناشیا  هب  ور  نم  و  دندرک ، یم  هلتاقم  دندوب و 

یتبرض مدرک و  تردابم  نم  درک ، نم  دصق  داتفا ، نم  رب  شرظن  نوچ  .دنکفا  یم  نیمز  رب  ار  وا  تفر  یم  وا  کیدزن  هک  ره  و  درک ،
، دوب عطاس  کشم  يوب  وا  زا  و  مدرک ، ادج  ار  وا  ياپ  سپ  داتفا ، رانک  رب  دیدرگ و  رتسا  زا  مدرک ، ادج  ار  شتسد  مدز و  وا  تسد  رب 
رد درک ، صّحفت  ار  وا  ناگ  هتـشک  نایم  رد  دـمآ و  يدرم  سپ  .دـینک  بلط  ار  وا  دـیورب و  دوب ، نیعل  دایز  رـسپ  نآ  هک  مراد  نامگ 
یم بش  نآ  ماـمت  رد  ار  وا  ندـب  دوـمرف  میهاربا  دروآ ، میهاربا  دزن  هب  ار  شرـس  تفاـی و  ار  وا  دوـب  هتفگ  میهاربا  هک  عـضوم  ناـمه 
یم دوخ  ياه  هنیـس  هنیئآ  زا  گنز  رتخا  دب  نآ  رتسکاخ  هب  و  دندرک ، یم  نشور  ار  دوخ  دـیما  هدـید  دودرم  نآ  دود  هب  و  دـنتخوس ،
ندب هیپ  هب  هک  دید  نوعلم  نآ  مالغ  نارهم  نوچ  .دنتخورفا  یم  حبص  ات  ار  دوخ  دیما  لما و  غارچ  دیلپ  نآ  ندب  نغور  هب  و  دندودز ،

نآ هک  اریز  دروخن ، ار  تشوگ  یبرچ  زگره  رگید  هک  درک  دای  دـنگوس  دـنتخورفا ، ار  دوخ  شیع  ياـهغارچ  بش  نآ  رد  وا  ياـقآ 
.دوب بّرقم  وا  دزن  تشاد و  یم  تسود  ار  وا  رایسب  نوعلم 

زا دایز  نبا  نامالغ  زا  یکی  دـندیدرگ ، هفوک  هّجوتم  دـندرک و  عمج  ار  فلاخم  رکـشل  ياـهتمینغ  میهاربا  رکـشل  دـش ، حبـص  نوچ 
؟ داـیز نبا  زا  يراد  ربخ  هچ  تفگ : دـید  ار  وا  کـلملا  دـبع  نوچ  ناورم ، نب  کـلملا  دـبع  دزن  تفر  ماـش  هب  تخیرگ و  هاگرکـشل 

نآ زا  يردق  دیماشایب و  بآ  نآ  زا  سپ  روایب ، نم  يارب  یبآ  هزوک  تفگ : ارم  دندمآ  رد  نالوج  هب  اهرکشل  نوچ  تفگ :
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رگید دروخ ، هطوغ  گنج  يایرد  رد  دش و  راوس  دیـشاپ و  دوخ  بسا  هیـصان  رب  ار  بآ  هّیقب  و  تخیر ، دوخ  ندب  هرز و  نایم  رد  ار 
.مدمآ وت  يوسب  متخیرگ و  مدیدن و  ار  وا 

وا هک  دـندرک  رـضاح  وا  دزن  یتقو  رد  ار  اهرـس  نآ  داتـسرف ، راتخم  دزن  وا  رکـشل  نارورـس  ياهرـس  اب  ار  داـیز  نبا  رـس  میهاربا  سپ 
: تفگ و  درک ، رایسب  دمح  ار  ادخ  سپ  دروخ ، یم  تشاچ 

یتقو رد  نیعل  نآ  دزن  هب  ار  ءادهّشلا  دّیس  رس  هک  اریز  مدروخ ، یم  تشاچ  هک  نم  دزن  دندروآ  یتقو  ار  نیعل  نیا  رـس  هک  هَّلل  دمحلا 
رس هب  ات  دیدرگ  یم  اهرس  نایم  رد  دش و  ادیپ  يدیفـس  رام  دنتـشاذگ ، راتخم  دزن  هب  ار  اهرـس  نوچ  .دروخ  یم  تشاچ  وا  هک  دندرب 

دش و لخاد  وا  شوگ  خاروس  رد  زاب  و  دمآ ، نوریب  وا  شوگ  خاروس  زا  دش و  لخاد  نیعل  نآ  ینیب  خاروس  رد  سپ  دیسر ، دایز  نبا 
نآ يور  رب  رّرکم  ار  شفک  هت  دیشوپ و  شفک  تساخرب و  دش ، غراف  ندروخ  تشاچ  زا  راتخم  نوچ  .دمآ  نوریب  وا  ینیب  خاروس  زا 
هک يوشب  ار  شفک  نیا  تفگ : تخادنا و  دوخ  مالغ  دزن  هب  ار  دوخ  شفک  سپ  دیلام ، یم  نیعل  نآ  نیکرپ  نیبج  رب  دز و  یم  نیعل 

.ما هدیلام  یسجن  رفاک  يور  هب 

داّدـش نب  هَّللا  دـبع  یفقث و  هرمع  یبا  نب  نمحّرلا  دـبع  اب  ار  عالکلا  يذ  نب  لیبحرـش  ریمن و  نب  نیـصح  دایز و  نبا  رـس  راتخم  سپ 
مداتسرف هک  یتسرد  هب  دعب  اّما  هک : تشون  وا  هب  يا  هضیرع  و  داتـسرف ، هّیفنح  نب  دّمحم  دزن  هب  يرعـشا  کلام  نب  بیاص  یمـشج و 

تیاهن اب  تسرد و  ّتین  اب  دنتفر  نوریب  سپ  ار ، وت  دیهش  مولظم  ردارب  نوخ  دننک  بلط  هک  وت  نانمـشد  يوسب  ار  وت  نایعیـش  ناروای 
و نیملاعلا ، ّبر  يرای  هب  ار  ناشیا  دنتشک  و  نیبیـصن ، لزنم  کیدزن  دندرک  تاقالم  ار  ناشیا  و  نیبم ، نید  نانمـشد  رب  نیک  مشخ و 

دنتفای ار  ناشیا  هک  اجکره  و  دنتفر ، ناربدم  نآ  یب  یپ  زا  دندینادرگ و  قّرفتم  اهنابایب  اهایرد و  رد  دنتخاس و  مزهنم  ار  ناشیا  رکشل 
ياه هدرکرس  ياهرس  کنیا  و  دندینادرگ ، داش  ار  نایعیـش  ياه  هنیـس  دندرک و  كاپ  ار  نانمؤم  ياهلد  ياه  هنیک  دندروآ و  لتق  هب 

.مداتسرف وت  تمدخ  هب  ار  ناشیا 

فیرـشت هّکم  رد  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  ترـضح  تقو  نآ  رد  دـندروآ ، هّیفنح  نب  دّـمحم  دزن  هب  ار  اهرـس  هماـن و  نوـچ 
بانج نآ  دندروآ ، بانج  نآ  تمدخ  هب  ار  نیعل  نآ  رـس  نوچ  .داتـسرف  بانج  نآ  تمدخ  هب  ار  دایز  نبا  رـس  دّمحم  سپ  دنتـشاد ،

لوانت تشاچ 
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هتشاذگ وا  دزن  ارم  راوگرزب  ردپ  رس  درک و  یم  رام  رهز  تشاچ  وا  دندرب ، دایز  نبا  دزن  هب  ارم  ردپ  رـس  نوچ  دومرف : سپ  دومن ، یم 
تشاچ نم  هک  یتقو  رد  ار  نوعلم  نآ  رس  نم  هب  یئامنب  هکنآ  ات  ربم  نوریب  ایند  زا  ارم  ادنوادخ  هک : مدرک  اعد  تقو  نآ  رد  نم  دوب ،

.نوریب رد  دنتخادنا  ار  رس  نآ  دومرف  سپ  دینادرگ ، باجتسم  ارم  ياعد  هک  ار  يدنوادخ  منک  یم  رکش  سپ  مروخ ،

رب ار  رس  نآ  دیزو و  دیاب  دندرک ، هزین  رس  رب  نوچ  دننادرگب ، دننک و  هزین  رس  رب  دومرف  دندرب ، ریبز  نب  هَّللا  دیبع  دزن  ار  وا  رـس  نوچ 
تخادنا نیمز  رب  ار  نآ  داب  زاب  دندرک و  هزین  رب  ار  نآ  رگید  راب  سپ  دیبسچ ، نیعل  نآ  ینیب  رب  دش و  ادیپ  يرام  هاگان  دـنکفا ، نیمز 

نیا رـس  تفگ : دنداد  ریبز  نبا  هب  ار  ربخ  نیا  نوچ  دش ، نینچ  هبترم  هس  هکنآ  ات  دـیبسچ ، نیعل  نآ  ینیب  رب  دـش و  ادـیپ  رام  نامه  و 
.دننک لاماپ  مدرم  هک  دیزادنیب  هّکم  ياه  هچوک  رد  ار  نوعلم 

دندمآ و وا  دزن  هب  رایـسب  تعامج  و  دیناسر ، یم  لتق  هب  تفای  یم  ار  هک  ره  و  ار ، ترـضح  نآ  نالتاق  درک  یم  صّحفت  راتخم  سپ 
زا هکنآ  طرش  هب  مداد  ناما  ار  وا  تفگ : دش  رطضم  راتخم  نوچ  دندیبلط ، وا  يارب  زا  ناما  دندرک و  تعافـش  دعـس  نب  رمع  يارب  زا 

.دشاب رده  شنوخ  دور  نوریب  رگا  و  دورن ، نوریب  هفوک 

تسا نآ  نم  نامگ  و  دشکب ، ار  يدرم  هک  درک  یم  دای  دنگوس  هک  مدینش  راتخم  زا  زورما  نم  تفگ : دمآ و  رمع  دزن  يدرم  يزور 
ناهنپ اجنآ  رد  دنتفگ و  یم  ماّمح  ار  نآ  هک  هفوک  جراخ  رد  یعضوم  يوسب  تفر  نوریب  هفوک  زا  رمع  سپ  يدوب ، وت  وا  دصقم  هک 

: هک دنتفگ  وا  هب  دش ،

هتـسکش نم  ناـما  دـیوگ : یم  هتفر  نوریب  هفوک  زا  هک  دوش  یم  علّطم  نوچ  تفر ، یناوت  یمن  نوریب  راـتخم  تسد  زا  يدرک و  اـطخ 
.تشگرب هناخ  هب  بش  نامه  رد  نوعلم  نآ  سپ  .دشک  یم  ار  وت  و  دش ،

رـسپ صفح  وا  زا  دعب  و  تسـشن ، دمآ و  دوسا  نب  مثیه  متـسشن ، نوچ  راتخم ، تمدخ  هب  متفر  دادماب  دش ، زور  نوچ  دـیوگ : يوار 
راتخم يراد ، نم  لـتق  هدارا  هک  مونـش  یم  نونکا  و  يداد ، ارم  هک  یناـما  دـش  هچ  هک  دـیوگ  یم  مردـپ  تفگ : دـمآ  دعـس  نب  رمع 

، دوب هدیدرگ  نهآ  قرغ  اپارس  دمآ و  یهاتوک  درم  هک  مدید  سپ  دیبلطب ، ار  هرمع  وبا  دومرف  و  نیشنب ، هک : تفگ 
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، دروآ ار  رمع  رس  دمآ و  هرمع  وبا  ینامز  كدنا  زا  دعب  درک ، وا  هارمه  دیبلط و  ار  رگید  درم  ود  تفگ و  وا  شوگ  رد  یفرح  راتخم 
: تفگ یسانش ؟ یم  ار  رس  نیا  تفگ : صفح  هب  راتخم  سپ 

وا هرمع  وبا  دشابن ، اهنت  شردپ  مّنهج  رد  هک  نادرگ  قحلم  شردپ  هب  زین  ار  نیا  هرمع  وبا  يا  تفگ : راتخم  نوعجار ، هیلا  ّانا  هَّلل و  ّانا 
نوخ اب  اهنیا  نوخ  هک  اشاح  و  نیسحلا ، نب  یلع  ضوع  هب  صفح  و  نیـسح ، ماما  ضوع  هب  رمع  تفگ : راتخم  سپ  دروآ ، لتق  هب  ار 

.درک دناوت  يربارب  اهنآ 

، دندش وا  لیلذ  عیطم و  همه  برع  هوجو  لیابق و  ياسؤر  دش و  يوق  راتخم  تنطلـس  دعـس ، نب  رمع  دایز و  نبا  نتـشک  زا  دـعب  سپ 
چیه نم  و  دنتـسه ، نیمز  يور  رب  وا  تیب  لها  نیـسح و  نالتاق  زا  یکی  اـت  تسین  اراوگ  یبارـش  یماـعط و  چـیه  نم  رب  تفگ : سپ 

ره زا  دیهد  ربخ  ارم  دینک و  صّحفت  و  دنکن ، ناشیا  تعافـش  نم  دزن  یـسک  تشاذگ و  مهاوخن  هدنز  نیمز  يور  رب  ار  اهنآ  زا  کی 
یم دندروآ  یم  ار  هک  ره  سپ  تسا ، هدرک  وا  نالتاق  تنواعم  ای  وا  تیب  لها  نوخ  ترـضح و  نآ  نوخ  رد  تسا  هدوب  کیرـش  هک 

.دیناسر یم  لتق  هب  ار  وا  هّتبلا  تسا ، هدرک  وا  لتق  رب  تنواعم  ای  تسا  ترضح  نآ  نالتاق  زا  نیا  هک : دنتفگ 

ار رتش  نآ  دیسر ، هفوک  هب  نوچ  دوب ، هتشادرب  تمینغ  هب  ار  ترضح  نارتش  زا  يرتش  نشوجلا  يذ  نب  رمش  هک  دیسر  وا  هب  ربخ  سپ 
يا هناخ  ره  لخاد  تشوگ  نیا  زا  و  دینک ، صّحفت  تفگ : دینش  ار  ربخ  نیا  نوچ  دوب ، هدرک  تمـسق  ار  وا  تشوگ  دوب و  هدرک  رحن 

.دندروآ لتق  هب  دوب  هدروخ  ای  هتفرگ  نآ  زا  هک  ره  دندرک و  بارخ  ار  اه  هناخ  نآ  دومرف  سپ  دینک ، ربخ  ارم  دشاب  هدش  هک 

ادخ نانمـشد  يا  تفگ : دـندروآ ، وا  دزن  هب  ار  یبراحم  کلام  نب  لمح  يدـنک و  مثیه  نب  کلام  ینهج و  دیـسا  نب  هَّللا  دـبع  سپ 
یبآ تبرش  دیراذگ و  ّتنم  وا  رب  هک  دیتسناوتن  ایآ  تفگ : دندرب ، نوریب  وا  گنج  هب  ربج  هب  ار  ام  دنتفگ : یلع ؟ نب  نیسح  تساجک 

، یتشادرب وت  یلب  تفگ : راتخم  هن ، تفگ : یتشادرب ؟ ار  مولظم  ماما  نآ  هالک  هک  يدوب  وت  هک : تفگ  کلام  هب  سپ  دـیناسرب ؟ وا  هب 
دومرف ار  رگید  نوعلم  ود  نآ  و  دـش ، لـصاو  مّنهج  هب  اـت  دـیطلغ  دوخ  نوخ  هب  وا  و  دـندیرب ، ار  وا  ياـهاپ  اهتـسد و  هک  دوـمرف  سپ 

.دندز ندرگ 
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يا تفگ : سپ  دندرک ، رـضاح  وا  دزن  ار  ینالوخ  سیق  نب  هَّللا  دـبع  یلجب و  نمحّرلا  دـبع  دـلاخ و  نب  ورمع  کلام و  نب  دارق  سپ 
اهزور نیرت  سحن  هک  يزور  رد  دیدرک  تمسق  دوخ  نایم  رد  ار  ترضح  نآ  ياهرطع  داب ، رازیب  امش  زا  ادخ  ناحلاص ! ناگدنـشک 

.دندز ندرگ  دندرب و  رازاب  هب  ار  ناشیا  دومرف  سپ  دوب ،

، دوب هدرب  دایز  نبا  يارب  ار  ترضح  نآ  كرابم  رـس  هک  یحبـصا  دیزی  نب  یلوخ  هناخ  هب  داتـسرف  ار  هرمع  وبا  یناه و  نب  ذاعم  سپ 
ار راتخم  هار  يانثا  رد  و  دندروآ ، نوریب  دندرک و  ادیپ  ار  وا  يدبـس  ریز  رد  دوب ، هدـش  ناهنپ  الخلا  تیب  رد  دـنتفر ، وا  هناخ  هب  نوچ 

هناخ رد  دزن  هب  دمآ  سپ  مناسرب ، دوخ  يازج  هب  شدوخ  هناخ  رد  ات  دینادرگرب  ار  نیعل  نیا  تفگ : دیآ  یم  دوخ  رکشل  اب  هک  دندید 
.تشگرب تخوس و  شتآ  هب  ار  شدیلپ  دسج  دیناسر و  لتق  هب  ار  وا  اجنآ  رد  و  وا ،

وا رـس  رب  دوخ  باحـصا  زا  یعمج  اب  ار  هرمع  وبا  سپ  تخیرگ ، هیداـب  يوسب  نوعلم  نآ  درک ، بلط  ار  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  نوچ 
ار وا  دش ، هدنام  تحارج  يرایسب  زا  هکنآ  ات  درک  رایـسب  گنج  زین  دوخ  نوعلم  نآ  دندرک ، رایـسب  هلتاقم  وا  باحـصا  اب  و  داتـسرف ،

ندب همه  هکنآ  ات  دندنکفا ، نغور  نایم  رد  ار  نوعلم  نآ  دندیناشوج و  ار  ینغور  دومرف  راتخم  .دندروآ  راتخم  تمدخ  هب  دنتفرگ و 
.دش لحمضم  شدیلپ 

.داتسرف راتخم  يارب  ار  شرس  و  تشک ، ار  وا  هرمع  وبا  رگید : تیاور  هب 

یم بارخ  ار  وا  هناخ  تخیرگ  یم  هک  ره  تشک و  یم  تفای  یم  ار  هک  ره  و  دوب ، ترضح  نآ  نالتاق  بلط  رد  راتخم  هتـسویپ  سپ 
نآ نم  دروایب ، نم  دزن  هب  ار  وا  رـس  دشاب و  ترـضح  نآ  نالتاق  زا  هک  دشکب  ار  دوخ  ياقآ  هک  یمالغ  ره  هک : درک  یم  ادن  و  درک ،
وا تمدـخ  هب  ار  ناـشیا  ياهرـس  دنتـشک و  ار  دوـخ  ياـهاقآ  ناـمالغ  زا  يرایـسب  سپ  مشخب ، یم  هزیاـج  منک و  یم  دازآ  ار  مـالغ 

«. 1  » دندروآ

ماما نالتاق  صّحفت  هب  دیدرگ ، لقتـسم  دوخ  راک  رد  راتخم  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  راّثلا  لمع  باتک  رد  امن  نب  رفعج  وبا  خیش 
هک ار  یتعامج  نآ  درک  بلط  لّوا  و  هدمآ ، رد  مالّسلا  هیلع  نیسح 
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ياپ اهتسد و  دندیناباوخ و  ور  رب  ار  ناشیا  هک  دومرف  دنزاتب ، وا  باحصا  ترـضح و  نآ  كرابم  ندب  رب  بسا  هک  دندوب  هدرک  هدارا 
هب ار  ناشیا  ياه  هراپ  و  دـندش ، هراپ  هراپ  ات  دـنتخات  بسا  ناشیا  ياهندـب  رب  ناراوس  و  دـنتخود ، نیمز  رب  نهآ  ياهخیم  هب  ار  ناشیا 

ناشیا هک  دومرف  بلاط ، یبأ  نب  لیقع  نب  نمحّرلا  دبع  نتشک  رد  دندوب  هدش  کیرـش  هک  دندروآ  ار  سک  ود  سپ  دنتخوس ، شتآ 
.دندز ندرگ  رازاب  نایم  رد  هک  دومرف  دندروآ و  ار  ریشب  نب  کلام  سپ  دنتخوس ، شتآ  هب  ار  ناشیا  دیلپ  دسج  دندز و  ندرگ  ار 

دوب تیب  لها  نایعیش  زا  وا  نز  و  دندرک ، هرصاحم  ار  وا  هناخ  هک  یحبـصا  دیزی  نب  یلوخ  هناخ  هب  داتـسرف  یتعامج  اب  ار  هرمع  وبا  و 
هدـش ناهنپ  اجنآ  رد  هک  الخلا  تیب  يوسب  درک  هراشا  و  تساجک ، رد  وا  هک  مناد  یمن  نم  هک  تفگ  رهاظ  هب  دـمآ و  نوریب  هناخ  زا 

يوسب يریت  هک  لیفط  نب  مکح  يوسب  داتـسرف  ار  لماک  نب  هَّللا  دبع  .دنتخوس و  شتآ  هب  دندروآ و  نوریب  اجنآ  زا  ار  وا  سپ  تسا ،
.درک ناراب  ریت  تفرگ و  ار  وا  دوب ، هدنک  ار  ساّبع  ياه  هماج  دوب و  هدنکفا  ساّبع 

هناخ زا  هتفرگ  فک  رد  هزین  نوعلم  نآ  و  داتسرف ، دوب  نیـسحلا  نب  یلع  لتاق  هک  يدبع  هّرم  نب  ذقنم  بلط  هب  ار  هیجان  نب  هَّللا  دبع  و 
وا و  درک ، لش  ار  شتـسد  دز و  وا  پچ  تسد  رب  هزین  و  دنکفا ، بسا  زا  ار  وا  تسجرب  هَّللا  دبع  و  دز ، هَّللا  دبع  رب  هزین  و  دمآ ، نوریب 

.دنتخوس شتآ  هب  و  دندرک ، نارابگنس  ار  وا  هک  دومرف  دیبلط و  ار  داقر  نب  دیز  .دنتفاین و  تسد  وا  رب  و  تخیرگ ،

هب نوچ  هّیسداق ، بناج  هب  تفر  نوریب  هرصب  زا  درک و  بارخ  ار  وا  هناخ  راتخم  و  تخیرگ ، هرصب  هب  هفوک  زا  نیعل  سنا  نب  نانـس  و 
اهتسد و سپ  دندیرب ، ار  نیعل  نآ  ياهتشگنا  لّوا  دومرف  دندروآ ، وا  دزن  هب  دنتفرگ و  ار  وا  راتخم  سیساوج  دیسر ، هّیـسداق  کیدزن 

.دش لصاو  مّنهج  هب  ات  دـندنکفا  نغور  نایم  رد  ار  نیعل  نآ  دـندروآ و  شوج  هب  دومرف  ار  یتیز  نغور  و  دـندرک ، عطق  ار  وا  ياهاپ 
نب دّمحم  .دندرک و  هراپ  هراپ  هزین  هب  ار  وا  ياپ  ارس  دومرف  و  دنتفرگ ، شا  هناخ  رد  ار  وا  بش  داتـسرف ، حیبص  نب  ورمع  بلط  هب  سپ 

هب تفر و  نوریب  رـصق  رگید  هار  زا  وا  داتـسرف ، وا  بلط  هب  راـتخم  نوچ  تشاد ، هّیـسداق  یلاوـح  رد  هک  يرـصق  هب  تخیرگ  ثعـشا 
هب ار  میلـس  نب  لدجب  .دندرک و  تراغ  ار  وا  لاوما  دندرک و  بارخ  ار  وا  هناخ  رـصق و  دومرف  راتخم  و  دـش ، قحلم  ریبز  نب  بعـصم 

ار ترضح  كرابم  تشگنا  هک  دنتفگ  و  دندروآ ، وا  دزن 
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هب ات  دیطلغ  دوخ  نوخ  رد  و  دـندیرب ، ار  وا  ياهاپ  اهتـسد و  هک  دومرف  راتخم  تسا ، هتـشادرب  ار  ترـضح  رتشگنا  تسا و  هدرک  عطق 
«. 1  » دش لصاو  مّنهج 

: دومرف مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  روکذم  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  ریسفت  رد  و 

بّذعم ار  ناشیا  و  دندرک ، ادخ  تیصعم  یـضعب  و  تشاد ، یمارگ  ار  ناشیا  و  دندرک ، ادخ  تعاطا  لیئارـسا  ینب  زا  یـضعب  هچنانچ 
؟ دوب دنهاوخ  تعامج  هچ  ام  نایـصاع  نینمؤملا  ریما  ای  دنتفگ : ترـضح  نآ  باحـصا  دوب ؛ دهاوخ  نینچ  زین  امـش  لاوحا  دینادرگ ،

راکنا درک و  دـنهاوخ  تفلاخم  ناشیا  و  ام ، قوقح  تیاعر  تیب و  لها  ام  میظعت  هب  ار  ناشیا  دـنا  هتخاس  رومأـم  هک  دـنیاهنآ  دومرف :
ریما ای  دنتفگ : .دیناسر  دنهاوخ  لتق  هب  ناشیا  ّتبحم  مارکا و  هب  دنا  هدش  رومأم  هک  ار  لوسر  دالوا  نادنزرف  و  دومن ، دنهاوخ  ام  ّقح 

دیهـش ار  نیـسح  نسح و  نم  راوگرزب  دنزرف  ود  نیا  و  دش ، دهاوخ  عقاو  هّتبلا  یلب  دومرف : دش ؟ دـهاوخ  عقاو  يزیچ  نینچ  نینمؤملا 
رب هچنانچ  دینادرگ  دهاوخ  ّطلـسم  ناشیا  رب  هک  یئاهنآ  ریـشمش  هب  تخاس  دـهاوخ  دراو  ناشیا  رب  یباذـع  یلاعت  قح  درک ، دـنهاوخ 

.دینادرگ ّطلسم  اهباذع  نینچ  لیئارسا  ینب 

یبا نب  راتخم  ار  وا  هک  فیقث  ینب  هلیبق  زا  تسا  يرـسپ  دومرف : نینمؤملا ؟ ریما  ای  دش  دهاوخ  ّطلـسم  ناشیا  رب  هکنآ  تسیک  دـنتفگ :
.دنیوگ یم  هدیبع 

ریما دوخ  ّدـج  زا  نیـسحلا  نب  یلع  دـنتفگ : وا  هب  دیـسر و  جاّـجح  هب  ربخ  نیا  نوچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 
هتفگ ار  نیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـشن  مولعم  ام  رب  تفگ : جاّجح  دـنک ، یم  یتیاور  نینچ  نینمؤملا 

یم بیرف  ار  دوخ  عابتا  دیوگ و  یم  دنچ  یلطاب  تسا و  یکدوک  نیـسحلا  نب  یلع  دـشاب ، هتفگ  ار  نیا  بلاط  یبأ  نب  یلع  ای  دـشاب 
.منادرگ رهاظ  وا  غورد  ات  نم  دزن  هب  دیروایب  ار  راتخم  دهد ،

ریشمش تشذگ و  یتعاس  نوچ  دینزب ، ندرگ  ار  وا  دیروایب و  ریـشمش  تفگ : ار  دوخ  نامالغ  و  دیبلط ، عطن  دندروآ ، ار  راتخم  نوچ 
؟ دیروآ یمن  ریشمش  ارچ  تفگ : دندرواین ،

غورد زگره  ادخ  لوسر  و  تشک ، ارم  یناوت  یمن  تفگ : راتخم  سپ  تسین ، ادـیپ  هنازخ  دـیلک  تسا و  هنازخ  رد  اهریـشمش  دـنتفگ :
دصیس و هک  درک  دهاوخ  هدنز  ادخ  یشکب ، ارم  رگا  هتفگن ،
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داّلج هب  ار  دوخ  ریـشمش  تفگ : ار  نامزالم  زا  یکی  دـش و  مشخ  رد  جاّجح  سپ  مناسر ، لتق  هب  امـش  زا  ار  سک  رازه  هس  داتـشه و 
رد ریشمش  دمآ و  رد  رس  هب  دنزب ، ندرگ  ار  وا  هک  دش  وا  هّجوتم  تعرس  هب  تفرگ و  ار  ریـشمش  داّلج  نوچ  .دنزب  ندرگ  ار  وا  ات  هدب 

.درم داتفا و  دیزگ  ار  وا  یبرقع  دش ، وا  لتق  هّجوتم  نوچ  دـیبلط ، ار  رگید  داّلج  سپ  درم ، دـش و  هتفاکـش  شمکـش  دـمآ و  شمکش 
رد تفگ  فاتکالا  يذ  روپاش  هب  ناندـع  نب  دـعم  نب  رازن  هچنآ  روآ  رطاخ  هب  تشک ، ارم  یناوت  یمن  جاّجح  يا  تفگ : راـتخم  سپ 

یتقو رد  تفگ : راتخم  نآ ؟ تسا  هدوب  هچ  وگب  تفگ : جاّجح  درک ، یم  لصأتـسم  ار  ناشیا  تشک و  یم  ار  نابرع  روپاش  هک  یتقو 
، دنتخیوآ روپاش  هار  رـس  رب  دنتـشاذگ و  یلیبنز  رد  ار  وا  هک  درک  رما  ار  دوخ  نادـنزرف  رازن  درک ، یم  لصأتـسم  ار  نابرع  روپاش  هک 

؟ یتسیک وت  تفگ : داتفا  وا  رب  شرظن  دیسر و  وا  دزن  هب  روپاش  نوچ 

ناـشیا یـشک و  یم  ار  برع  زا  ردـق  نیا  ببـس  هچ  هب  تفگ : رازن  سرپـب ، تفگ : مراد ، یلاؤس  وـت  زا  برع و  زا  يدرم  منم  تفگ :
وا هک  دمآ  دهاوخ  نوریب  برع  زا  يدرم  هک  ما  هدید  بتک  رد  هک  مشک  یم  نآ  يارب  تفگ : روپاش  دـنا ؟ هدرکن  وت  هب  تبـسن  يدـب 

مشک یم  ار  ناشیا  سپ  دش ، دهاوخ  فرط  رب  وا  تسد  رب  مجع  هاشداپ  کلم و  و  درک ، دهاوخ  يربمغیپ  يوعد  و  دنیوگ ، دّمحم  ار 
هتفگ هب  ار  دـنچ  هاـنگ  یب  هک  دـشابن  اور  يا ، هدـید  ناـیوگغورد  بتک  رد  يا  هدـید  هچنآ  رگا  تـفگ : رازن  دـسرن ، مـه  هـب  وا  هـک 

نوریب وا  زا  درم  نآ  هک  ار  یلصا  نآ  درک  دهاوخ  ظفح  ادخ  سپ  يا  هدید  نایوگتـسار  بتک  رد  رگا  و  یناسر ، لتق  هب  یئوگغورد 
کی رگم  دنامن  برع  عیمج  زا  رگا  و  ینادرگ ، لطاب  ار  یلاعت  قح  ریدقت  ینز و  مه  رب  ار  ادخ  ياضق  هک  یناوت  یمن  وت  دـیآ و  یم 

: ینعی رازن ، يا  یتفگ  تسار  تفگ : روپاش  دیسر ، دهاوخ  مه  هب  وا  زا  درم  نآ  سک ،

.تشادرب برع  زا  تسد  دیدنسپ و  ار  وا  نخس  سپ  دنتفگ ، رازن  ار  وا  ببس  نیا  هب  و  فیحن ، رغال و 

زا دوش  یم  عنام  ار  وت  ادخ  ای  مناسر ، لتق  هب  سک  رازه  هس  داتـشه و  دصیـس و  امـش  زا  هک  تسا  هدرک  رّدقم  یلاعت  قح  جاّجح  يا 
ّقح ادخ  لوسر  هتفگ  و  مروآ ، لمع  هب  تسا  هدرک  رّدقم  هچنآ  هک  درک  دهاوخ  هدنز  نتـشک  زا  دـعب  یـشکب  ارم  رگا  ای  نم  نتـشک 

.تسین یّکش  نآ  رد  تسا و 
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قح ات  وش  هّجوتم  دوخ  ینک  هبرجت  یهاوخ  رگا  دـناوت ، یمن  وا  هک : تفگ  راتخم  ار ، وا  ندرگ  نزب  هک : تفگ  ار  داـّلج  جاّـجح  زاـب 
زا یکی  هاگان  دنزب ، ندرگ  ار  وا  هک  تساوخ  داّلج  نوچ  .دینادرگ  ّطلـسم  وا  رب  ار  برقع  هچنانچ  دـنادرگ  ّطلـسم  وت  رب  یعفا  یلاعت 
نآ رد  کلملا  دـبع  هک  داد  جاّجح  هب  يا  همان  و  دـیرادرب ، وا  زا  تسد  هک : دز  دایرف  دـمآ  رد  رد  زا  ناورم  نب  کلملا  دـبع  ّصاوخ 
وا یهاوخ  یم  هتفرگ و  ار  هدیبع  یبا  نب  راتخم  وت  هک  دروآ  يا  همان  نم  يارب  رتوبک  فسوی ! نب  جاّجح  يا  دعب  اّما  دوب : هتـشون  همان 
وت هب  نم  همان  نوچ  تشک ، دـهاوخ  ار  هّیما  ینب  راصنا  وا  هک  هدیـسر  وت  هب  ادـخ  لوسر  زا  یتیاور  هکنآ  ببـس  هب  يروآ ، لـتق  هب  ار 

هدرک تعافش  نم  دزن  وا  يارب  زا  دیلو  و  تسا ، کلملا  دبع  رـسپ  دیلو  هیاد  رهوش  وا  هک  وشم  وا  ضّرعتم  رادرب و  وا  زا  تسد  دسرب ،
بیذکت تسا  تسار  رگا  و  یشکب ، غورد  ربخ  هب  ار  یناملسم  هک  دراد  ینعم  هچ  تسا  غورد  رگا  تسا  هدیسر  وت  هب  هچنآ  و  تسا ،

.درک یناوت  یمن  ادخ  لوسر  لوق 

مهاوخ نینچ  ار  هّیما  ینب  و  درک ، مهاوخ  جورخ  نم  هک : تفگ  یم  دیـسر  یم  هک  ره  هب  راتخم  و  درک ، اـهر  ار  راـتخم  جاّـجح  سپ 
رد و  تشک ، ارم  یناوت  یمن  وت  تفگ : راتخم  درک ، وا  لتق  دـصق  تفرگ و  ار  وا  رگید  راـب  دیـسر ، جاّـجح  هب  ربخ  نیا  نوچ  .تشک 

وـشم راتخم  ضّرعتم  جاّجح  يا  هک : دوب  هتـشون  همان  نآ  رد  و  دروآ ، رتوبک  ار  ناورم  نب  کلملا  دبع  همان  زاب  هک  دـندوب  نخـس  نیا 
دـش عونمم  هچنانچ  وا  نتـشک  زا  دش  یهاوخ  عونمم  دشاب  قح  رگا  يا  هدینـش  هک  یثیدح  نآ  و  تسا ، دـیلو  رـسپ  هیاد  رهوش  وا  هک 
رگا تفگ : درک و  اهر  ار  وا  جاّجح  سپ  دناسر ، لتق  هب  ار  لیئارسا  ینب  هک  دوب  هدش  رّدقم  هکنآ  يارب  رصّنلا  تخب  نتـشک  زا  لایناد 
مدرم نایم  رد  نانخس  مسق  نآ  راتخم  و  درکن ، هدیاف  زاب  دیناسر ، مهاوخ  لتق  هب  ار  وت  يا  هتفگ  هک  مونشب  وت  زا  نانخـس  نینچ  رگید 

.تفگ یم 

نآ نراقم  زاب  درک ، وا  لتق  هدارا  زاب  تفرگ و  ار  وا  جاّجح  هکنآ  ات  دوب  یفخم  یتّدم  و  دش ، ناهنپ  داتسرف ، وا  بلط  هب  جاّجح  نوچ 
یم یهن  هنوگچ  هک : تشون  کلملا  دبع  هب  يا  همان  درک و  سبح  ار  وا  جاّجح  سپ  شکم ، ار  وا  هک : دیـسر  کلملا  دـبع  همان  لاح 

هّیما ینب  راصنا  زا  سک  رازه  هس  داتشه و  دصیس و  هک  دیوگ  یم  مدرم  نایم  رد  هینالع  هک  یسک  نتشک  زا  ینک 
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میهاوخ تیبرت  ار  وا  هّتبلا  سپ  تسا  قح  دـیوگ  یم  وا  هچنآ  رگا  یلهاـج ، وت  هک : تشون  باوـج  رد  کـلملا  دـبع  تشک ؟ مهاوـخ 
غورد ربخ  نیا  رگا  و  دیدرگ ، ّطلـسم  وا  رب  هکنآ  ات  یـسوم  تیبرت  رب  درک  لّکوم  ادـخ  ار  نوعرف  هچنانچ  ددرگ  ّطلـسم  ام  رب  ات  درک 

.درک هچنآ  درک  دش و  ّطلسم  ناشیا  رب  راتخم  رخآ  سپ  دراد ، ام  رب  تمدخ  ّقح  هک  مینکن  یسک  تیاعر  وا  ّقح  رد  ارچ  تسا 

ترضح نآ  باحصا  زا  یضعب  درک ، یم  رکذ  دوخ  باحـصا  يارب  ار  راتخم  جورخ  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  يزور 
هَّللا دیبع  رس  و  دش ، دهاوخ  رگید  لاس  هس  دومرف : دوب ؟ دهاوخ  تقو  هچ  وا  جورخ  هک  یهد  یمن  ربخ  ار  ام  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ :

ترضح هک  هدعو  زور  دیسر  نوچ  .میروخ  یم  تشاچ  ام  هک  یتقو  رد  دروآ  دنهاوخ  ام  دزن  هب  ار  نشوجلا  يذ  نب  رمش  دایز و  نب 
بانج نآ  و  دـندش ، عمج  وا  تمدـخ  رد  ترـضح  نآ  باحـصا  دوب ، هدومرف  راـتخم  جورخ  يارب  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما 

: دومرف درک و  رضاح  ناشیا  يارب  یماعط 

هب ار  ناشیا  راتخم  عضوم ، نالف  رد  دومرف : ترضح  اجک ؟ رد  دنتفگ : دنناسر ، یم  لتق  هب  ار  هّیما  ینب  ناراکمتـس  زورما  هک  دیروخب 
.دروآ دنهاوخ  ام  يارب  زور  نالف  رد  ار  اهرس  نآ  و  دنروایب ، ام  دزن  هب  ناشیا  زا  رس  ود  هک  دشاب  دوز  و  دناسر ، یم  لتق 

، دیبلط ناشیا  يارب  یماعط  بانج  نآ  دـنتفر ، وا  دزن  هب  ترـضح  نآ  باحـصا  دـش ، غراف  زامن  بیقعت  زا  ترـضح  دـش و  زور  نوچ 
زا ارم  هک  ار  يدنوادخ  منک  یم  دمح  تفگ : دمآ و  رد  هدجـس  هب  بانج  نآ  سپ  دندروآ ، ار  رـس  ود  نآ  دـش ، رـضاح  ماعط  نوچ 
رد دومن  یم  رایسب  هغلابم  اهرس و  نآ  يوسب  درک  یم  رظن  هتسویپ  و  دومن ، نم  هب  ار  مردپ  نالتاق  رس  تقو  نیا  رد  ات  دربن  نوریب  ایند 

ببـس هب  زور  نآ  رد  دندروآ ، یم  بانج  نآ  نانامهیم  يارب  یئاولح  ترـضح  تشاچ ، زا  دـعب  هک  دوب  رّرقم  نوچ  .یلاعت  قح  رکش 
ام هب  اولح  زورما  هَّللا  لوسر  نب  اـی  تفگ : سلجم  نآ  نامیدـن  زا  یکی  دـندرواین ، اولح  دـندیدرگ ، اهرـس  نآ  هراـظن  لوغـشم  هکنآ 

«. 1  » اهرس نیا  هب  ندرک  رظن  زا  تسا  رتنیریش  اولح  مادک  دومرف : بانج  نآ  دیسرن ،

ار راتخم  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  هتابن  نب  غبصا  زا  ربتعم  دنس  هب  یشک  خیش 
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یم دیـشک و  یم  وا  رـس  رب  تسد  دوب و  هدیناشن  دوخ  نماد  رد  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  و  دوب ، یکدوک  هک  مدـید 
«. 1  » اناد گرزب و  يا  ینعی : سّیک ، ای  سّیک  ای  هک : تفگ 

ناگدنشک تشک  وا  هک  ار  راتخم  دیهدم  مانشد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  نسح  دنـس  هب  ًاضیا 
«. 2  » درک تمسق  ام  نایم  لام  یتسدگنت ، تقو  رد  داد ؛ رهوش  هب  ار  ام  رهوش  یب  نانز  درک و  ام  نوخ  بلط  ار و  ام 

رقاب دّمحم  ماما  ترضح  تمدخ  هب  متفر  یحضا  دیع  زور  رد  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  کیرش  نب  هَّللا  دبع  زا  ربتعم  دنس  هب  ًاضیا 
بانج نآ  تمدخ  رد  نوچ  دیشارتب ، ار  دوخ  كرابم  رس  هک  دوب  هدیبلط  یقاّلح  دوب و  هدومرف  هیکت  ترضح  و  ینم ، رد  مالّسلا  هیلع 

: تفگ یتسیک ؟ وت  دومرف : دش  عنام  بانج  نآ  دسوبب ، هک  تفرگ  ار  ترضح  نآ  تسد  دش و  لخاد  هفوک  لها  زا  يریپ  درم  متسشن 
وگتفگ نم  ردپ  باب  رد  مدرم  تفگ : درم  نآ  سپ  دناشن ، دوخ  کیدزن  رایـسب  ار  وا  دیبلط و  ار  وا  ترـضح  راتخم ، رـسپ  مکح  منم 

یم هچ  مدرم  دوـمرف : باـنج  نآ  منک ، داـقتعا  وا  ّقـح  رد  یئاـمرفب  هچ  ره  مونـشب و  وـت  زا  هک  مهاوـخ  یم  نـم  و  دـننک ، یم  رایـسب 
؟ دنیوگ

ادـخ هب  هَّللا  ناحبـس  دومرف : ترـضح  درک ، مهاوخ  داـقتعا  وا  ّقح  رد  نم  یئاـمرفب  هچ  ره  و  دوـب ، وـگغورد  هک  دـنیوگ  یم  تفگ :
، درک انب  ار  ام  هدش  بارخ  ياه  هناخ  وا  و  دوب ، هداتسرف  راتخم  هک  دش  هداد  يرز  زا  نم  ردام  رهم  هک  داد  ربخ  ارم  مردپ  هک  دنگوس 
رد هک  مردـپ  ارم  داد  ربخ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ار ، وا  دـنک  تمحر  ادـخ  سپ  درک ، بلط  ار  اـم  ياـهنوخ  و  تشک ، ار  اـم  نـالتاق  و 

يدـحا دزن  ار  اـم  قوقح  زا  یّقح  چـیه  هک  ار  وت  ردـپ  دـنک  تمحر  ادـخ  تفگ : یم  هک  مدوب  نینمؤملا  ریما  رتـخد  همطاـف  تمدـخ 
«. 3  » تشک ار  ام  ناگدنشک  و  درک ، ام  ياهنوخ  بلط  و  ار ، نآ  درک  بلط  هکنآ  رگم  تشاذگن 

نب رمع  دایز و  نب  هَّللا  دیبع  رس  نوچ  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  رـسپ  رمع  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
ادخ و  نم ، نانمـشد  زا  ارم  نوخ  درک  بلط  هک  ار  ادخ  منک  یم  دـمح  تفگ : دـمآ و  رد  هدجـس  هب  دـندروآ ، مردـپ  يارب  ار  دـعس 

«. 4  » دهد ریخ  يازج  ار  راتخم 
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هناش ار  دوخ  رس  يوم  مشاه  ینب  زا  ینز  چیه  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
«. 1  » داتسرف ار  بانج  نآ  نالتاق  ياهرس  راتخم  هکنآ  ات  درکن ، باضخ  درکن و 

هناخ و  درک ، لوبق  مردپ  داتسرف ، مهرد  رازه  تسیب  مردپ  يارب  راتخم  لّوا  هک  تسا  هدرک  تیاور  نیـسحلا  نب  یلع  نب  رمع  زا  ًاضیا 
نآ راتخم  نوچ  تخاس ، رز  نآ  هب  مردـپ  دـندوب  هدرک  بارخ  هّیما  ینب  هک  مشاه  ینب  زا  رگید  ياه  هناخ  ار و  بلاـط  یبأ  نب  لـیقع 

«. 2  » درک در  درکن و  لوبق  وا  زا  مردپ  داتسرف ، مردپ  يارب  رانید  رازه  لهچ  نآ  زا  دعب  درک ، رایتخا  ار  لطاب  بهذم 

هیلع نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  تمدخ  هب  يا  همان  راتخم  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  دنس  هب  ًاضیا 
دندیبلط تصخر  دندیسر ، وا  هناخ  رد  هب  وا  نالوسر  نوچ  داتسرف ، بانج  نآ  تمدخ  هب  قارع  زا  دنچ  يا  هیده  اب  تشون و  مالّـسلا 

نآ سپ  مناوخ ، یمن  ار  ناشیا  همان  منک و  یمن  لوبق  ار  نایوگغورد  هیده  نم  هک  دیوش  رود  هک : داتسرف  ترضح  دنوش ، لخاد  هک 
دندرب ار  همان  نآ  و  یلع ، نب  دّمحم  يدـهم  يوسب  تسا  يا  همان  نیا  هک : دنتـشون  وا  ياج  هب  دـندرک و  وحم  ار  همان  ناونع  نالوسر 

«. 3  » تشون باوج  ار  وا  همان  و  درک ، لوبق  ار  اه  هیده  وا  و  هّیفنح ، نب  دّمحم  يوسب 

يارب دشکب  ماقتنا  هک  دهاوخ  یلاعت  قح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  يدنوار  بطق 
هب دـشک  یم  ماقتنا  دوخ ، يارب  دـشک  ماـقتنا  هک  دـهاوخ  نوچ  دوخ ، قلخ  نیرتدـب  هب  ناـشیا  يارب  دـشک  یم  ماـقتنا  دوخ ، ناتـسود 

«. 4  » دوب ادخ  قلخ  نیرتدب  هک  رصّنلا  تخب  هب  اّیرکز  نب  ییحی  يارب  دیشک  ماقتنا  هک  قیقحت  هب  دوخ ، ناتسود 

هّللا یّلص  تلاسر  ترضح  دوش ، تمایق  زور  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ّقثوم  دنـس  هب  سیردا  نبا 
هبترم هس  مّنهج  نایم  زا  یسک  سپ  دنرذگب ، طارـص  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نینمؤملا و  ریما  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

ای سرب  نم  دایرف  هب  هک : ار  ناشیا  دنک  ادن 
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سپ دیوگن ؛ باوج  ترـضح  نآ  سرب ، نم  دایرف  هب  نینمؤملا  ریما  ای  دنک : ادن  هبترم  هس  سپ  دیوگن ؛ باوج  بانج  نآ  هَّللا ، لوسر 
نم دایرف  هب  نیـسح  ای  هک : دنک  ادن  هبترم  هس  سپ  دـیامرفن ؛ باوج  بانج  نآ  سرب ، نم  دایرف  هب  نسح  ای  هک : دـنک  دایرف  هبترم  هس 
وت رب  تّجح  هک : دیوگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپ  ماوت ، نانمشد  هدنـشک  نم  هک  سرب 

.دروآ نوریب  مّنهج  نایم  زا  ار  وا  دیابرب ، ار  يروناج  دهجب و  هک  یباقع  دننام  ترضح  سپ  سرب ، وا  دایرف  هب  وت  تفرگ ،

: تفگ يوار  راتخم ، دومرف : ترضح  مدرگ ؟ وت  يادف  دوب  دهاوخ  هک  نیا  تفگ : يوار 

زا يزیچ  هنیآره  دنتفاکـش ، یم  ار  وا  لد  رگا  دومرف : ترـضح  درک ؟ وا  هک  اهراک  نآ  اـب  درک  دـنهاوخ  باذـع  ار  وا  مّنهج  رد  ارچ 
هک منک  یم  دای  دنگوس  تسا  هداتسرف  یتسار  هب  ار  دّمحم  هک  يدنوادخ  نآ  ّقح  هب  دش ، یم  رهاظ  وا  لد  رد  رمع  رکب و  وبأ  ّتبحم 

«. 1  » دزادنا شتآ  رد  ور  رب  ار  ناشیا  یلاعت  قح  هنیآره  دشاب ، ناشیا  ّتبحم  لیئاکیم  لیئربج و  لد  رد  رگا 

بانج نآ  و  داتـسرف ، مهرد  رازه  دـص  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  يارب  راتخم  هک  دـنا  هدرک  تیاور  ربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد 
هناخ رد  ار  لاـم  نآ  ترـضح  نآ  سپ  ددرگ ، رّرـضتم  وا  زا  دـنک و  در  هک  راـتخم  زا  دیـسرت  و  دـنک ، لوبق  ار  نآ  هک  تساوخ  یمن 

نآ و  تسا ، اراوگ  وت  رب  دراد و  وت  هب  ّقلعت  لام  نآ  هک : تشون  کلملا  دبع  هب  ار  لاح  تقیقح  دش ، هتـشک  راتخم  نوچ  .درک  طبض 
دوش یم  لزان  وا  رب  ادخ  یحو  هک  درک  یم  يوعد  راتخم  ام ، رب  ادخ و  رب  دندنب  یم  غورد  دومرف : یم  درک و  تنعل  ار  راتخم  بانج 

«. 2»

یفالتخا وا  باب  رد  هّیماما  ءاملع  نایم  رد  یتسناد و  هچناـنچ  تسا  هدـش  دراو  فلتخم  راـتخم  باـب  رد  ثیداـحا  هک : دـیوگ  ّفلؤم 
: هک دنیوگ  یم  دنناد و  یم  بوخ  ار  وا  یعمج  تسه ،

مدع راهظا  دومن و  یم  وا  زا  اّربت  نافلاخم  سرت  زا  رهاظ  بسح  هب  دوب و  یـضار  وا  ندرک  جورخ  هب  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 
دوخ و يارب  تفالخ  تماما و  يوعد  درک و  جورخ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوخ  بلط  يارب  راـتخم  و  دومرف ، یم  اـضر 

هدرک نآ  هلیسو  ار  رما  نیا  و  دوب ، یهاشداپ  تسایر و  وا  ضرغ  هک  تسا  نآ  داقتعا  ار  املع  زا  یضعب  .درک و  یمن  يرگید 
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ّتین جورخ و  هب  دوبن  رومأم  یلاعت  قح  بناج  زا  ترضح  نوچ  دش ، لّسوتم  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هب  ًالّوا  و  دوب ،
ار وا  درک و  یم  توـعد  وا  يوـسب  ار  مدرم  دـش و  لّـسوتم  هّیفنح  نب  دّـمحم  هب  وا  سپ  دوـمنن ، وا  تباـجا  تـسناد ، یم  ار  وا  دـساف 
: هک دنیوگ  یم  دنناد و  یم  رخآ  ماما  ار  هّیفنح  نب  دّمحم  و  دش ، ادـیپ  مدرم  نایم  رد  وا  زا  هّیناسیک  بهذـم  و  دوب ، هداد  رارق  يدـهم 

ناشیا زا  یـسک  دنا و  هدش  ضرقنم  بهذم  نآ  لها  هک  هَّلل  دمحلا  .دش و  دهاوخ  رهاظ  نامّزلا  رخآ  رد  و  هدش ، بیاغ  تسا و  هدـنز 
ریما هکنآ  يارب  دنتفگ  یم  ناسیک  ار  راتخم  و  دنراتخم ، باحـصا  زا  هک  دنیوگ  یم  یناسیک  ببـس  نیا  هب  ار  ناشیا  و  تسا ، هدـنامن 

وبا وا  روما  ّربدـم  وا و  رکـشل  هدرک  رـس  هکنآ  رابتعا  هب  ای  درک ، باطخ  سّیک  هب  ار  وا  ناـشیا  تاـیاور  قفاوم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
.تشاد مان  ناسیک  هک  دوب  هرمع 

ار لیطابا  بیذاکا و  و  تسا ، هتـشادن  یحیحـص  ّتین  دوخ ، جورخ  رد  وا  هک  تسا  نآ  دوش  یم  رهاـظ  راـبخالا  نیب  عمج  زا  هچنآ  و 
وا هرابرد  تاـجن  دـیما  تسا ، هدـش  يراـج  وا  تسد  رب  میظع  ریخ  ياـهراک  نوچ  نکیل  و  تسا ، هدرک  یم  دوخ  رما  جـیورت  هلیـسو 

.دشاب طوحا  یلوا و  دیاش  ندشن  مدرم  مسق  نیا  لاوحا  ضّرعتم  و  تسه ،

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

یمشاه یـسیع  نب  یـسوم  تیالو  ماّیا  رد  متفر  نوریب  تفگ : هک  ینامح  دیمحلا  دبع  نب  ییحی  زا  تسا  هدرک  تیاور  یـسوط  خیش 
هک متـسنادن  و  درم ، نیا  دزن  هب  میورب  ایب  تفگ : راوس و  یغالا  رب  درک  تاـقالم  ارم  شاـّیع  نب  رکب  وبأ  سپ  دوخ ، لزنم  زا  هفوک  رد 

هناخ هب  دیسر  نوچ  مدش ، ناور  هدایپ  وا  باکر  رد  و  مدیسرپن ، وا  زا  مدرمش ، یم  میظع  لیلج و  رایسب  ار  وا  نوچ  .تسیک  وا  بلطم 
مدومرف و تمحز  نیا  يارب  ار  وت  ینامح  رـسپ  يا  تفگ : نم و  بناج  هب  دش  تفتلم  مزاح ، نب  هَّللا  دبع  هناخ  هب  دوب  فورعم  هک  يا 

رفاک رجاف  نیا  تفگ : یئامرف ؟ یم  ار  هک  خیّـشلا  اهّیا  متفگ : میوگ ، یم  هچ  نوعلم  یغاط  نیا  اـب  هک  يونـشب  اـت  مدروآ  دوخ  هارمه 
.تسا هفوک  یلاو  هک  یسیع  نب  یسوم 

، دماین دورف  وا  و  دندمآ ، یم  دورف  مدرم  نوریب  تحاس  رد  هک  دوب  نینچ  فراعتم  و  دیسر ، یـسوم  هناخ  رد  هب  ات  متفر  وا  یپ  زا  سپ 
کی راوس و  دوخ  غالا  رب  وا  و  دشن ، وا  عنام  تخانـش  ار  وا  نوچ  دنک ، عنم  ار  وا  هک  دـمآ  کیدزن  بجاح  دوش ، لخاد  هک  تساوخ 

هک تساوخ  بجاح  نوچ  .ینامح  رـسپ  يا  ایب  هک : درک  ادـن  ارم  و  دـش ، هناخ  لـخاد  هدوشگ  ار  نهاریپ  ياهدـنب  هدیـشوپ و  نهاریپ 
، ناویا شیپ  ات  تفر  راوس  و  مدش ، ناور  وا  بقع  زا  زین  نم  سپ  ارم !؟ قیفر  يوش  یم  عنام  نوعلم  يا  هک : دز  ادـص  وا  رب  دوش ، عنام 
وا رب  یسوم  رظن  نوچ  .دندوب  هداتـسیا  حّلـسم  لّمکم و  وا  نامزالم  وا  بناج  رد  و  دوب ، هتـسشن  یـسرک  رب  ناویا  ردص  رد  یـسوم  و 

شیپ هب  نوچ  نم  دیناشن ، دوخ  تخت  يور  رب  دیبلط و  کیدزن  تفگ و  ابحرم  ار  وا  داتفا ،
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هب زین  نم  ایب ، شیپ  هک : دز  ادـص  ارم  تفرگ  رارق  دوخ  ّلحم  رد  رکب  وبأ  نوچ  مور ، کیدزن  هک  دنتـشاذگن  نالواسی  مدیـسر ، ناویا 
؟ يا هدـمآ  درم  نیا  تعافـش  هب  تفگ : یـسوم  دـیناشن ، دوخ  کـیدزن  ارم  سپ  مدوب ، هدیـشوپ  يرازا  ینهاریپ و  متفر و  ـالاب  ناوـیا 

هداتـسرف نوعلم  نآ  ماـّیا  نآ  رد  و  يریگب ؟ هاوگ  یهاوخ  یم  زیچ  هچ  رد  تفگ : مریگب ، هاوـگ  وـت  رب  هک  ما  هدروآ  ار  نیا  هن  تفگ :
وبأ دنک ، فرط  رب  ار  ترضح  نآ  ربق  رثا  هک  هدیـشاپ  مخت  دوب و  هدرک  مخـش  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فیرـش  ربق  یلاوح  دوب و 

نیسح ربق  تفگ : رکب  وبأ  ربق ؟ مادک  تفگ : یسوم  میوگ ، نخس  وت  اب  هک  مدمآ  ربق ، نیا  اب  يدرک  وت  هچنآ  مدید  نوچ  تفگ : رکب 
.مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  رسپ  یلع  نب 

راک هچ  اهراک  نیا  اب  ار  وت  تفگ : سپ  دکرتب ، هک  دوب  کیدزن  هک  دش  یلوتسم  وا  رب  بضغ  نانچ  دینش ، ار  نخس  نیا  یسوم  نوچ 
هفوک لپ  هب  نوچ  هرضاغ ، ینب  دوخ  موق  يوسب  متفر  نوریب  هک  مدید  باوخ  رد  نم  هک  نادب  مهد : ربخ  ار  وت  ات  ونشب  تفگ : تسا ؟

یهاـش هب  نوچ  .متـشذگ  داد و  تاـجن  ناـشیا  ّرـش  زا  دـسا  ینب  زا  يدرم  هب  ارم  یلاـعت  قـح  دـندروآ ، نم  هب  ور  ریزنخ  هد  مدیـسر ،
: تفگ مراد ، هّیرضاغ  هدارا  متفگ : خیّشلا ؟ اهّیا  يراد  اجک  هدارا  تفگ : نم  هب  مدید  ار  یلازریپ  اجنآ  رد  مدرک و  مگ  ار  هار  مدیسر ،

مدیـسر اونین  هب  نوچ  متفای ، ار  هار  مدرک و  نینچ  نم  دوش ، یم  ادیپ  وت  يارب  زا  هار  یـسر  یم  يداو  رخآ  هب  نوچ  ورب  يداو  نیا  رد 
هتشذگ وت  رب  لاس  دنچ  متفگ : هیرق ، نیا  مدرم  زا  تفگ : یئاجک ؟ مدرم  زا  هک : مدیسرپ  دوب ، هتـسشن  هک  مدید  ار  يریپ  درم  اجنآ  رد 

نب نیـسح  زا  دندرک  عنم  ار  تارف  بآ  نیا  نابایب  نیا  رد  هک  دـیآ  یم  مرطاخ  هب  نکیل  مرادـن و  ار  دوخ  رمع  باسح  تفگ : تسا ؟
يرآ تفگ : يراد ؟ رطاخ  هب  ار  هعقاو  نآ  وت  رب  ياو  متفگ : دندرکن ، عنم  تاناویح  نایـشحو و  زا  و  وا ، باحـصا  تیب و  لها  یلع و 

وت باحصا  ار و  وت  منیب  یم  نونکا  و  مدید ، ار  هعقاو  نآ  دوخ  هدید  هب  نم  هک  تسا  هدرک  دنلب  ار  نامـسآ  هک  يدنوادخ  نآ  ّقح  هب 
، دشاب هدوب  یناملسم  ایند  رد  رگا  يراز  هیرگ و  زا  دنک  حورجم  هک  دیاب  ار  ناناملسم  ياه  هدید  هک  يرما  رب  دینک  یم  تناعا  هک  ار 
درک و مخـش  ار  ادخ  لوسر  دنزرف  ربق  هک  دیدرکن  راکنا  وا  رب  امـش  درک و  امـش  مکاح  هچنآ  تفگ : تسا ؟ مادـک  هعقاو  نآ  متفگ :

ربق نآ  متفگ : درک ، تعارز  تسب و  نآ  رب  بآ 
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رکب وبأ  دـنا ، هدرک  فرط  رب  ار  ربـق  رثا  و  تسا ، کـیدزن  وت  هب  يا  هداتـسیا  وـت  هک  تسا  عـقاو  عـضوم  نیمه  رد  تفگ : تساـجک ؟
درم نآ  هب  متفگ  باوج  رد  سپ  مدوب ، هتفرن  ربق  نآ  ترایز  هب  دوخ  رمع  تّدم  رد  و  زگره ، مدوب  هدیدن  ار  ربق  نآ  رتشیپ  نم  تفگ :

ینابرد تشاد و  يرد  هک  دروآ  يریاح  دزن  هب  ارم  دـمآ و  نم  اب  ریپ  درم  نآ  دـهد ؟ ناشن  نم  هب  ار  ربق  نآ  هک  تسه  یـسک  هک : ریپ 
: نابرد هب  متفگ  دندوب ، هداتسیا  رد  نوریب  رد  يرایسب  تعامج  دوب و  هداتسیا  رد  نآ  رب 

نیا تفگ : ارچ ؟ متفگ : دش ، ناوت  یمن  لخاد  تقو  نیا  رد  تفگ : ار ، ادخ  لوسر  دـنزرف  منک  ترایز  موش و  لخاد  هک  مهاوخ  یم 
نآ ترایز  هب  هکئالم  زا  رایـسب  هورگ  اب  لیئاکیم  لیئربج و  ناـشیا  اـب  و  تسا ، هَّللا  لوسر  دّـمحم  هَّللا و  لـیلخ  میهاربا  تراـیز  تقو 

.دنا هدمآ  ترضح 

نآ رب  زور  دـنچ  و  دوب ، هدـش  یلوتـسم  نم  رب  رایـسب  هودـنا  نزح و  میظع و  سرت  مدـش و  رادـیب  باوـخ  نآ  زا  نم  تفگ : رکب  وـبأ 
ینب هلیبـق  يوسب  مورب  هک  دـش  ضراـع  یترورـض  ارم  يزور  هاـگان  منک ، شومارف  ار  باوخ  نیا  هک  دوب  کـیدزن  تشذـگ ، باوخ 
هفوک لپ  هب  نوچ  متشادن ، رطاخ  رد  چیه  باوخ  نآ  زا  مدش و  هناور  سپ  متـشاد ، بلط  ناشیا  زا  یکی  زا  هک  یـضرق  يارب  هرـضاغ 

زادنیب و يراد  هچ  ره  دنتفگ : نادزد  دمآ ، نم  رطاخ  هب  باوخ  مدـید ، ار  ناشیا  نوچ  دـندروخ ، رب  نم  هب  نادزد  زا  رفن  هد  مدیـسر ،
نوریب دوخ  ضرق  بلط  يارب  مشاـّیع و  رکب  وبأ  نم  امـش  رب  ياو  متفگ : مدوب ، هتـشادرب  یجرخ  دوـخ  اـب  و  رب ، نوریب  ار  دوـخ  ناـج 

نم يالوم  نیا  هک : درک  دایرف  ناشیا  نایم  زا  يدرم  سپ  مراد ، یم  تسود  رایـسب  ار  نامهیم  نم  هک  دینکم  عنم  هار  زا  ارم  ما ، هدـمآ 
.دیوشم وا  ضّرعتم  هبعک  دنوادخ  ّقح  هب  تسا 

هک باوخ  نیا  لیوأت  رد  مدرک  یم  بّجعت  هتـسویپ  نم  و  دیناسر ، هار  رـس  هب  ارم  هک  دـندرک  نم  هارمه  ار  دوخ  ناقیفر  زا  یکی  سپ 
هدید باوخ  رد  هک  تروص  نامه  هب  ار  ریپ  درم  نآ  مدیـسر ، البرک - هب  ینعی  اونین - هب  هکنآ  ات  دمآ ، یم  روهظ  هب  تعاس  هب  تعاس 
باوج نامه  ارم  مدوب  هدرک  لاؤس  وا  زا  باوخ  رد  هچنآ  سپ  تسا ، هدوب  یحو  هلزنم  هب  نم  باوخ  هَّللا  ّالا  هلا  ال  متفگ : مدید ، مدوب 

.مرب ربق  نآ  عضوم  هب  ار  وت  نم  ایب  تفگ : سپ  مدید ، باوخ  رد  هک  تفگ 

هک مدید  ار  نآ  فارطا  و  تسا ، ترضح  نآ  ربق  نیا  هک  داد  ناشن  درب و  یعضوم  هب  ارم  سپ 
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مدرک دای  دنگوس  نم  هک  درم  يا  سرتب  ادـخ  زا  سپ  نابرد ، ریاح و  ریغ  هب  مدـید  باوخ  رد  هچنآ  و  دـندوب ، هدرک  تعارز  مخش و 
ادـخ و لیلخ  هک  یعـضوم  هک  اریز  منکن ، كرت  زگره  ار  وا  میظعت  ترـضح و  نآ  تراـیز  و  منک ، لـقن  هشیمه  ار  دوخ  باوخ  نیا 
هب نآ ، میظعت  ترایز و  رد  دـنیامن  تبغر  مدرم  هک  تسا  راوازـس  دـنیامن ، نآ  ترایز  دـصق  نیبّرقم  هکئـالم  لـیئاکیم و  لـیئربج و 

، تسا هدید  ارم  دنیبب  باوخ  رد  ارم  هک  ره  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هداد  ربخ  ارم  نیـصح  وبا  هک  یتسرد 
.دش دناوت  یمن  نم  هب  هیبش  ناطیش  و 

هب ینک ، مامت  ار  دوخ  هناقمحا  نخـس  ات  مدـش  تکاس  وت  باوج  زا  نم  تفگ : نوعلم  نآ  دـیناسر ، اـجنیا  هب  ار  نخـس  رکب  وبأ  نوچ 
هک يا  هدروآ  هک  يدرم  نیا  ندرگ  منزب و  ار  تندرگ  هنیآره  يدرک ، لقن  ار  نخس  نیا  هک  مونـشب  نیا  زا  دعب  رگا  هک  دنگوس  ادخ 
رما نیا  رد  وت  اب  ادخ  يارب  نم  هک  اریز  یناسرب ، وا  نم و  هب  یبیـسآ  هک  تشاذگ  دهاوخن  ادـخ  تفگ : رکب  وبأ  يریگب ، هاوگ  نم  رب 
لیلذ ار  وت  ادـخ  وش  تکاـس  تفگ : رکب  وبأ  داد ، مانـشد  ار  وا  و  یئوگ ، یم  نم  نخـس  باوج  وت  تفگ : یـسوم  میوـگ ، یم  نخس 

یم ار  اـم  ياـهاپ  و  دـنتفرگ ، ارم  ار و  وا  سپ  ار ، وا  دـیریگب  تفگ : دـش و  بضغ  رد  نوعلم  نآ  سپ  .دـیامن  عطق  ار  تناـبز  دـنک و 
انّزلا دلو  ود  نیا  دیشکب  درک : یم  دایرف  یـسوم  دندنک ، یم  ار  ام  شیر  دندز و  یم  ار  ام  دروخ و  یم  اهگنـس  رب  ام  رـس  دندیـشک و 
يارب میدرک و  هدارا  ار  وت  ادـنوادخ  دـشکب ، وت  زا  ماقتنا  دـنک و  عطق  ار  تنابز  ادـخ  نک  سب  تفگ : یم  لاح  نآ  اـب  رکب  وبأ  و  ار ،

هماج هک  دید  رکب  وبأ  میدش ، نادنز  لخاد  نوچ  .دندرب  نادنز  هب  ار  ام  سپ  میدرک ، لّکوت  وت  رب  میدرک و  بضغ  وت  ربمغیپ  دـنزرف 
یباوث و  میدرک ، ادا  یّقح  نخـس  ادـخ  يارب  زا  ام  ینامح  يا  تفگ : تسا ، هدـش  يراج  نم  ندـب  زا  نوخ  تسا و  هدـیرد  نم  ياـه 

.دش دهاوخن  عیاض  لوسر  ادخ و  دزن  ام  باوث  و  میدرب ،

ياهندب و  دوب ، هتسشن  یگرزب  بادرس  رد  دندرب ، وا  دزن  ار  ام  نوچ  دیبلط ، ار  ام  دمآ و  نوعلم  نآ  کیپ  تشذگ ، یتقو  كدنا  سپ 
و دندرب ، یم  هدایپ  ار  وا  دوب و  هدش  مگ  رکب  وبأ  شوگ  شوگزارد  و  میدیشک ، رایـسب  بعت  وا  هب  ندیـسر  ات  و  دوب ، هدش  حورجم  ام 

.هد باوث  ارم  ما  هدیشک  وت  ياضر  رد  ار  بعت  نیا  ادنوادخ  تفگ : یم  تسشن و  یم  يا  هظحل  دمآ  یم  هک  هار  مدق  دنچ  ره 
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یم ضّرعتم  لهاج ! قمحا  يا  تفگ : رکب  وبأ  هب  داتفا  اـم  هب  شرظن  نوچ  دوب ، هتـسشن  یـسرک  رب  دـندرب ، نوعلم  نآ  دزن  ار  اـم  نوچ 
وا هب  رایـسب  يازـسان  و  یئآ ، رد  مشاه  ینب  ام  نایم  رد  هک  تسا  راـک  هچ  ار  وت  ددرگ ، یم  وت  ررـض  بجوم  هک  ار  دـنچ  يرما  يوش 

: تفگ رکب  وبأ  تفگ ،

مونـشب رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنادرگ ، حیبق  ار  وت  ادخ  ور  نوریب  تفگ : یـسوم  داد ، دهاوخ  ازج  ار  وت  ادـخ  مدینـش و  ار  وت  نخس 
وت رب  ياو  تفگ : داد و  رایـسب  مانـشد  درک و  باطخ  نم  هب  سپ  دز ، مهاوخ  ار  وت  ندرگ  يا  هدرک  لقن  یـسک  هب  ار  نخـس  نیا  هک 
ادخ تنعل  دیور  نوریب  تفگ : سپ  تسا ، هدوب  هدمآ  قمحا  ریپ  نیا  باوخ  هب  ناطیش  هک  ینک  راهظا  يدینـش  درم  نیا  زا  هچنآ  رگا 

.داب امش  رب 

ار وا  شوگ  شوگزارد  تفر و  یم  هدایپ  رکب  وبأ  سپ  میدوب ، هدـش  دـیماان  دوخ  زا  و  میتفاـی ، يا  هزاـت  تاـیح  میدـمآ ، نوریب  نوچ 
«. 1  » نکم تیاور  ماوع  هب  و  نید ، لقع و  لها  هب  رگم  نکم  لقن  و  نک ، طبض  نک و  ظفح  ار  ثیدح  نیا  تفگ : نم  اب  دندوب ، هدرب 

البرک هب  ارم  لّکوتم  تفگ : دـنتفگ ، یم  جزید  میهاربا  ار  وا  هک  لّکوتم  نامزالم  زا  یکی  زا  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  ًاـضیا 
نیسح ربق  هک  مداتسرف  ار  جزید  نم  هک : تشون  یضاق  هب  يا  همان  و  مهد ، رییغت  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  هک  داتـسرف 

: تفگ جزید  هن ، ای  ما  هتخاس  رومأم  نآ  هب  ار  وا  هچنآ  دروآ  یم  لمع  هب  وا  هک  شاب  علّطم  یناوخب  ارم  همان  نوچ  دفاکشب ، ار 

قیمع رایـسب  ارچ  تفگ : متفاین ، يزیچ  مدنک  دنچ  ره  متفگ : يدرک ؟ هچ  هک : دیـسرپ  نم  زا  یـضاق  متـشگرب  متفر و  البرک  هب  نوچ 
وا مدرک  رما  سپ  درک ، شبن  ار  ربق  تفر و  جزید  هک : لّکوتم  هب  تشون  يا  همان  سپ  متفاین ، يزیچ  مدـنک و  رایـسب  متفگ : يدـنکن ؟

.دشابن رهاظ  ربق  رثا  هک  تسب  نآ  رب  بآ  درک و  مخش  ار  نیمز  نآ  هک  ار 

متفر و دوخ  صوصخم  نامالغ  اب  نم  تفگ : مدیـسرپ ، وا  زا  ار  لاح  تقیقح  مدیبلط و  تولخ  رد  ار  جزید  نم  هک : دیوگ  یم  يوار 
يوب زا  یئوب  و  هدـیباوخ ، نآ  يور  رب  يا  هزیکاپ  هزاـت  دـسج  و  مدـید ، هزاـت  یئاـیروب  متفاکـش ، ار  ربق  نوچ  مدربن ، هارمه  ار  هناـگیب 

مخش هک  متسب  واگ  نوچ  مدرک ، رپ  ار  ربق  متشاذگن و  وا  رب  تسد  دوب ، عطاس  نآ  زا  رتوبشوخ  کشم 
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مدـیبلط و ار  دوخ  نامالغ  سپ  منک ، مخـش  ار  عضوم  نآ  متـسناوتن  و  تشگ ، یم  رب  دیـسر  یم  ربق  کـیدزن  هب  واـگ  دـنچ  ره  منک ،
«. 1  » مناسر یم  لتق  هب  ار  امش  دیزاس  روکذم  یئاج  رد  ار  ربخ  نیا  رگا  هک  مدرک  دای  دنگوس 

عیمج و  مدش ، وا  بتاک  نم  دوب  لّکوتم  يارما  زا  یکی  هک  يرقم  نوراه  تفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاور  یناطقاب  هَّللا  دـبع  وبا  زا  ًاضیا 
یم وا  يور  زا  یئوب  دب  كرچ  هشیمه  و  دوب ، یهایـس  تیاهن  رد  شیور  و  وا ، ياهاپ  اهتـسد و  یّتح  دوب  يدیفـس  تیاهن  رد  وا  ندب 

ضرم هب  نوچ  .دادن  ربخ  ارم  تسیچ ؟ وت  يور  یهایـس  ببـس  هک : مدیـسرپ  وا  زا  يزور  مدـیناسر ، مه  هب  یبّرقت  وا  دزن  نوچ  .دـمآ 
هک داتـسرف  جزید  اب  ارم  لّکوتم  تفگ : .تفگ  مهاوخن  يرگید  هب  وا  يارب  مدـش  نماض  مدرک و  لاؤس  وا  زا  ار  نیا  زاـب  داـتفا ، توم 

هیلع و هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  میوش ، هیحان  نآ  هّجوتم  میتساوخ  نوچ  میدنب ، نآ  رب  بآ  میفاکـشب و  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ربق 
ارم دش ، حبص  نوچ  .روایم  لمع  هب  يا  هدش  رومأم  هچنآ  و  نیسح ، ربق  دزن  هب  ورم  جزید  اب  تفگ : هک  مدید  باوخ  رد  ار  مّلس  هلآ و 

ترـضح زاب  دـش ، بش  نوچ  .مدروآ  لمع  هب  درک  رما  لّکوتم  هچنآ  متفر و  دـش و  بلاـغ  نم  رب  تواقـش  دـندرک ، نتفر  هب  بیغرت 
لوبق نم  زا  و  دننک ، یم  ناشیا  هچنآ  نکم  ناشیا و  اب  ورم  متفگن  هک : دومرف  مدید  باوخ  رد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 
كرچ نیا  و  تسا ، هدنام  هایـس  نم  يور  لاح  ات  بش  نآ  زا  دـنکفا ، نم  يور  رب  ناهد  بآ  دز و  نم  يور  رب  هچناپط  سپ  يدرکن ،

«. 2  » دوش یم  عفد  نآ  زا  نّفعتم 

هب دـش  رامیب  نوچ  مدوب ، جزید  میهاربا  هیاسمه  نم  هک  تسا  هدرک  تیاور  دـیمحلا  دـبع  نب  دّـمحم  نب  لضف  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
وا دزن  یبیبط  و  دومن ، یم  شوهدـم  و  متفای ، يدـب  لاح  رد  ار  وا  متفر ، وا  تداـیع  هب  درک ، تلحر  اـیند  زا  ضرم  نآ  زا  هک  یـضرم 
وت دوش  یم  هچ  يراد و  لاح  هچ  وا : هب  متفگ  تفگ ، یم  نم  هب  ار  دوخ  رارـسا  دوب و  یـسنا  هطلخ و  جزید  نم و  ناـیم  دوب ، هتـسشن 

دیمهف ار  وا  هراشا  بیبط  تفگ ، مناوت  یمن  ار  دوخ  لاح  تسا و  هتـسشن  وا  ینعی : بیبط  يوسب  درک  هراـشا  تفگن و  باوج  ارم  ار ؟
هب میامن ، یم  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  ار و  وت  مهد  یم  ربخ  تفگ : مدیسرپ ، ار  وا  لاح  رگید  راب  دش ، تولخ  هناخ  نوچ  .تساخرب  و 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 831 

http://www.ghaemiyeh.com


814 ص :

میدنب نیمز  نآ  رب  واگ  و  مینک ، وحم  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  رثا  البرک و  هب  میورب  هک  تخاس  رومأم  ارم  لّکوتم  هک  یتسرد 
ار دوخ  نامالغ  سپ  اهگنلک ، اهلیب و  اب  میدوب  هدرب  رایسب  نانکراک  هلعف و  و  دوب ، هدش  ماش  میدیـسر ، البرک  هب  نوچ  .مینک  مخـش  و 

.دننک مخش  ار  نیمز  دننک و  بارخ  ار  ربق  هک  دیرادب  راک  هب  ار  نانکراک  هلمع و  هک : متفگ 

مدینش دنلب  ياهادص  اغوغ و  هاگان  متفر ، باوخ  هب  مدنکفا و  نیمز  رب  ار  دوخ  دوب ، هدش  یلوتـسم  نم  رب  باوخ  رفـس  بعت  زا  نوچ 
رت بیجع  نیا  زا  هدومن  خر  يرما  دنتفگ : ار ؟ امش  دوش  یم  هچ  متفگ : متـساخرب و  ناسرت  نم  دندرک ، رادیب  ارم  دندمآ و  نامالغ  و 

.دـنزادنا یم  ام  بناج  هب  ریت  میور و  ربق  کیدزن  هک  ار  ام  دـنوش  یم  عنام  دـنا و  هدـش  ادـیپ  ربق  ام و  نایم  رد  یتعاـمج  دـشاب ، یمن 
.هام نایم  ياهبش  زا  دوب  بش  لّوا  رد  نیا  و  دش ، رهاظ  نم  رب  ناشیا  راتفگ  قدص  متفر ، ناشیا  کیدزن  هب  نوچ 

ارم سپ  تشک ، ار  شبحاـص  تشگرب و  ریت  نآ  تخادـنا  ریت  هـک  ره  دـنزادنیب ، ریت  زین  ناـشیا  هـک  مدرک  رما  ار  دوـخ  ناـمالغ  سپ 
لّکوتم و رما  تفلاخم  و  مدـش ، رود  ربق  زا  مدرک و  راب  تفرگ ، ارم  زرل  بت و  تعاس  نامه  رد  دـش ، ضراـع  میظع  عزج  تشحو و 

.مداد رارق  دوخ  رب  ار  وا  تسد  رب  ندش  هتشک 

، دنتشک رـصتنم  تناعا  هب  ار  لّکوتم  بشید  یتشگ ، نمیا  وا  زا  لّکوتم  ّرـش  زا  يدیـسرت  یم  هچنآ  هک : متفگ  وا  هب  نم  تفگ : يوار 
لّوا رد  تیاکح  نیا  تفگ : يوار  مرادن ، دوخ  هب  یناگدـنز  دـیما  هک  مبای  یم  یتلاح  دوخ  ندـب  رد  نکیل  و  ار ، نیا  مدینـش  تفگ :

«. 1  » دش لصاو  مّنهج  هب  زور  نآ  ماش  زا  شیپ  و  دوب ، زور 

ار مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  دینش  شنیعل  ردپ  زا  يزور  لّکوتم  رسپ  رصتنم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ینابیش  لّضفم  وبا  زا  ًاضیا 
هدـش بجاو  وا  رب  نتـشک  تفگ : ملاع  نآ  وا ، لتق  يارب  دـیبلط  يوتف  وا  زا  درک و  لقن  اـملع  زا  یکی  هب  ار  هّصق  نیا  داد ، یم  مانـشد 

ادخ تعاطا  نم  هک  هاگره  تفگ : رصتنم  دشاب ، یمن  زارد  شرمع  دشکب  ار  دوخ  ردپ  هک  یسک  نکیل  و  راتفگ ، نیا  ببـس  هب  تسا 
ار نوعلم  نآ  سپ  دشابن ، زارد  نم  رمع  هکنآ  زا  مرادن  اورپ  وا و  نتشک  رد  منک 
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«. 1  » درک یناگدنز  هام  تفه  وا  زا  دعب  و  تشک ،

نیا زا  شیپ  هک  دوب  هدرک  يریخ  راـک  نینچ  نوچ  دـشاب ، وا  تداعـس  ببـس  وا  رمع  یهاـتوک  هک  دوب  دـناوت  یم  هک : دـیوگ  ّفلؤم 
.دشابن تفالخ  بصغ  هب  هدولآ  تّدم 

رد دنوش  یم  عمج  قارع  لها  هک  لّکوتم  هب  دیـسر  ربخ  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  يدسا  دمحا  نب  مساق  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
رکـشل درک و  رّرقم  دوخ  يارما  زا  ار  یـسک  سپ  دـنور ، یم  وا  ترایز  هب  رایـسب  هورگ  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  يارب  اونین 

هب دمآ  درم  نآ  سپ  ترضح ، نآ  ترایز  زا  ار  مدرم  دننک  عنم  دننک و  راومه  ار  ترـضح  نآ  ربق  دنورب و  هک  درک  وا  هارمه  رایـسب 
لها ترایز  زا  دنک  عنم  ار  مدرم  هک  تساوخ  وا  نوچ  دوب ، ترجه  زا  تفه  یـس و  تسیود و  لاس  رد  نیا  و  دوخ ، رکـشل  اب  البرک 

دالوا و هک  دـناسر  لتق  هب  ار  ام  همه  لّکوتم  رگا  هک : دـنتفگ  دـندش و  عمج  وا  رـس  رب  مدرم  سپ  فیرـش ، عضوم  نآ  یحاون  يرق و 
ار ام  رگا  هک  مینک  یم  هدـهاشم  ربق  نیا  زا  هزجعم  نیدـنچ  زور  ره  ام  و  درک ، دـنهاوخن  ترـضح  نآ  ترایز  كرت  ام  ناگدـنامزاب 

.درک میهاوخن  ترایز  كرت  دننک ، هزیر  هزیر 

نک راهظا  نانچ  و  هفوک ، يوسب  درگرب  ار و  ناشیا  راذـگب  هک : تشون  باوج  رد  لّـکوتم  تشون ، نیعل  لّـکوتم  هب  ار  ربخ  نیا  نوچ 
دیسر وا  هب  ربخ  زاب  و  ترجه ، زا  تفه  لهچ و  تسیود و  لاس  ات  دشن  رما  نیا  ضّرعتم  رگید  .مدوب و  هتفر  رگید  تحلصم  يارب  هک 

یم يرازاب  و  دوش ، یم  ترضح  نآ  ربق  رس  رب  میظع  ّتیعمج  دنور و  یم  ترـضح  نآ  ترایز  هب  یحاون  فارطا و  هفوک و  لها  هک 
مدرم نایم  رد  دومرف  و  داتسرف ، ینارگ  رکشل  اب  ار  دوخ  رکـشل  يارما  زا  یکی  زاب  سپ  دننک ، یم  رایـسب  هلماعم  دوس و  مدرم  و  دوش ،

ره و  دننک ، تعارز  ار  نیـسح  ربق  فارطا  دومرف  و  دور ، یم  نیـسح  ترایز  هب  هک  ره  تسا  نوریب  ام  ناما  دهع و  زا  هک : دـننک  ادـن 
و دنتفر ، یم  ترایز  هب  مک  سرت  زا  مدرم  دننک ، تراغ  ار  شا  هناخ  دنشکب و  ار  وا  دور  یم  ترضح  نآ  ترایز  هب  هک  دنبایب  ار  هک 
زا هک  ینامز  كدنا  و  دیناسر ، یم  لتق  هب  ار  ناشیا  و  دومن ، یم  سّسجت  ار  نایعیـش  درک و  یم  صّحفت  ار  يولع  تاداس  نوعلم  نآ 

«. 2  » دش لصاو  مّنهج  هب  دش و  هتشک  تشذگ  تلاح  نیا 
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هّجوتم متـشگرب  جـح  زا  نوچ  تفه ، لهچ و  تسیود و  لاس  رد  مدرک  جـح  تفگ : هک  يروط  هَّللا  دـبع  زا  دـنا  هدرک  تیاور  ًاـضیا 
دوب هدرک  عنم  ار  مدرم  نوعلم  لّکوتم  هکنآ  ببـس  هب  مدرک  ترایز  سرت  میب و  تیاهن  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مدش و  قارع 

هتخادنا بآ  هک  مدید  مدیسر  البرک  هب  نوچ  مدش ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ترایز  هّجوتم  سپ  ترـضح ، نآ  ترایز  زا 
نآ ربق  کیدزن  هب  ار  اهواگ  هک  مدید  دوخ  مشچ  هب  دننک ، یم  مخـش  ار  نیمز  دنا و  هتـسب  اهواگ  و  ترـضح ، نآ  ربق  یلاوح  رب  دـنا 

ترایز ارم  سپ  دنتفر ، یم  پچ  تسار و  بناج  هب  ور  دنتفر و  یمن  ربق  هب  ور  دندز ، یم  بوچ  دنچ  ره  و  دـندیناسر ، یم  ترـضح 
ناشیا دندرک ، دیهـش  ار  ترـضح  نآ  هّیما  ینب  رگا  هک : متفگ  یم  دوخ  اب  متـشگرب و  دادـغب  هب  مدرک و  ترایز  رود  زا  دـشن ، رّـسیم 
دادغب هب  نوچ  .دنشک  یم  وا  ربق  زا  ماقتنا  دنا  هدوبن  رضاح  وا  نتشک  تقو  رد  هکنآ  فّسأت  هب  دننک ، یم  وا  یـشیوخ  تبارق و  يوعد 

زا هک  متسناد  دنا ، هدیناسر  لتق  هب  ار  لّکوتم  هک  دیسر  ربخ  دنتفگ : تسا ؟ هدش  عقاو  هچ  متفگ : مدید ، مدرم  رد  یبارطـضا  مدیـسر ،
«. 1  » دینادرگ نآ  لدب  ار  زور  نیا  هک  مدرک  رکش  ار  ادخ  و  تسا ، ترضح  نآ  زاجعا 

وا زا  ریرج  دمآ ، قارع  لها  زا  يدرم  هک  مدوب  دـیمحلا  دـبع  نب  ریرج  دزن  نم  هک  تسا  هدرک  تیاور  يزار  هریغم  نب  ییحی  زا  ًاضیا 
هک يردس  تخرد  و  دننک ، راومه  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  هک  داتـسرف  نوراه  تفگ : يراد ؟ ربخ  هچ  هک : دیـسرپ 

تشادرب و نامـسآ  هب  تسد  دینـش  ار  ربخ  نیا  ریرج  نوچ  دـننک ، عطق  ار  نآ  دوب  ربق  نآ  تمـالع  دوب و  ترـضح  نآ  ربـق  کـیدزن 
ادخ دومرف : هبترم  هس  ترـضح  نآ  هک  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ثیدـح  ینعم  مدـیمهف  زورما  ربکا ، هَّللا  تفگ :
عطق ار  ردـس  تخرد  هک  تسا  هدوب  نوعلم  نیا  ترـضح  نآ  ضرغ  هک  دـش  مولعم  زورما  ار ، ردـس  تخرد  هدـننک  عطق  دـنک  تنعل 

«. 2  » دنک عنم  ترضح  نآ  ترایز  زا  ار  مدرم  هکنآ  يارب  درک 

ارم لّـکوتم  هک  جرف  نب  رمع  نم  ّمع  ارم  داد  ربـخ  تفگ : هک  جرفلا  نب  دّـمحم  نب  رفعج  زا  تسا  هدرک  تیاور  ربـتعم  دنـس  هب  ًاـضیا 
دنچ ره  منک ، مخـش  ار  ترـضح  نآ  ربق  هک  متـسب  ار  اهواگ  مدیـسر و  ـالبرک  هب  نوچ  منک ، بارخ  ار  ماـما  ربق  هکنآ  يارب  داتـسرف 

ترضح نآ  ربق  کیدزن 
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هزیر هزیر  هک  مدز  اهواگ  رب  ردـق  نآ  متفرگ و  دوخ  تسد  هب  ار  اـصع  نم  هکنآ  اـت  دـنتفر ، یمن  شیپ  دنداتـسیا و  یم  دندیـسر  یم 
«. 1  » درک یم  لقن  ار  تیاکح  نیا  تشاد  تیب  لها  اب  هک  یتوادع  تیاهن  اب  نم  ّمع  و  دنتشادنرب ، ماگ  دندش و 

هب جایتحا  ربق  تفگ : تفرگ و  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هنازخ  ياهلام  یـساّبع  دشرتسم  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا 
«. 2  » دندش هتشک  ود  ره  شرسپ  وا و  تفر ، نوریب  البرک  زا  نوچ  درک ، تمسق  دوخ  رکشل  هب  و  درادن ، هنازخ 

هروخ و هب  دـندش و  هناوید  وا  تیب  لها  وا و  درک ، یثدـح  ترـضح  نآ  ربق  کـیدزن  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  شمعا  زا  ًاـضیا 
.دنیالتبم یسیپ  هب  ناشیا  دالوا  زورما  ات  دندیدرگ ، التبم  یسیپ 

نونجم لولهب  دیز و  دننک ، مخش  ار  ربق  دندنبب و  ترـضح  نآ  ربق  رب  بآ  هک  درک  رما  نیعل  لّکوتم  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  ًاضیا 
هیآ نیا  درک ، هدهاشم  ار  هزجعم  نآ  نوچ  دیز  تسا ، هداتسیا  اوه  رد  نامسآ  نیمز و  نایم  ربق  هک  دندید  البرک و  يارحص  هب  دنتفر 

«. 3  » َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  ُهَرُون َو  َِّمُتی  ْنَأ  اَّلِإ  ُهَّللا  َیبْأَی  ْمِهِهاْوفَِأب َو  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطی  ْنَأ  َنوُدیُِری  دناوخ : ار 

نوچ دـندید ، یم  دوخ  لاح  هب  ار  ربق  دنتـشگ  یم  رب  نوچ  دـندرک ، مخـش  ار  ربق  ياج  هبترم  هدـفه  هک  تسا  نآ  لاقم  نیا  دـّیؤم  و 
دیناسر لتق  هب  ار  وا  لّکوتم  ببس  نیا  هب  و  دش ، هعیش  نمؤم و  درک ، هدهاشم  ار  هزجعم  نیا  دوب  هدش  راک  نیا  هب  لّکوم  هک  یصخش 

«. 4»

دزن هب  اهبش  متشاد  يا  هیاسمه  مدوب و  هدش  لزان  هفوک  رد  نم  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  شمعا  زا  هربتعم  بتک  زا  یضعب  رد  و 
هیلع نیـسح  ماـما  تراـیز  رد  یئوـگ  یم  هچ  متفگ : متفر ، وا  دزن  هب  يا  هعمج  بـش  سپ  متـشاد ، یم  تبحـص  وا  اـب  مـتفر و  یم  وا 
مشخ تیاهن  رد  نم  سپ  تسا ، شتآ  يوسب  وا  تشگزاب  یتلالـض  ره  و  تسا ، تلالـض  یتعدب  ره  تسا و  تعدب  تفگ : مالّـسلا ؟

وا و دزن  هب  مور  یم  رحس  هک  مداد  رارق  دوخ  اب  متشگرب و  هناخ  هب  متساخرب و  وا  شیپ  زا 
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یم لتق  هب  ار  وا  ّالا  و  بوخ ، دومنن ، رارصا  هدناعم  نیا  رب  رگا  منک ، یم  رکذ  وا  يارب  ار  ترـضح  ترایز  باوث  لیاضف و  زا  یـضعب 
.مناسر

دـصق هب  بش  لّوا  رد  وا  تفگ : و  تفگ ، باوج  وا  هجوز  مدز ، ادص  ار  وا  مدیبوک و  رد  وا ، هناخ  رد  هب  متفر  دـش  رحـس  تقو  نوچ 
: تفگ شمعا  تفر ، البرک  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز 

یم اعد  دیرگ و  یم  تسا و  هدجـس  رد  ریپ  درم  نآ  هک  مدید  مدیـسر  ترـضح  نآ  رّونم  دقرم  هب  نوچ  مدـش ، هناور  وا  بقع  زا  نم 
نآ ترایز  هک  یتفگ  یم  زورید  وت  هک : متفگ  تشادرب  هدجـس  زا  رـس  نوچ  دـیامن ، یم  شزرمآ  هبوت و  بلط  یلاعت  قح  زا  دـنک و 

ناشیا تماما  هب  داقتعا  رتشیپ  نم  هک  نکم  تمالم  ارم  شمعا  يا  تفگ : .يا  هدمآ  ترایز  هب  دوخ  زورما  و  تسا ، تعدـب  ترـضح 
رد هاتوک ، رایـسب  هن  دنلب و  رایـسب  هن  الاب  هنایم  مدید  باوخ  رد  ار  يردـقلا  لیلج  درم  مدـید ، یبیرغ  باوخ  بش  نیا  رد  و  متـشادن ،
وا يور  شیپ  رد  و  دـندوب ، هدـمآ  درگ  وا  رود  رب  میظع  یهورگ  و  لاـمک ، لاـمج و  نسح و  تباـهم و  تلـالج و  تمظع و  تیاـغ 

تفاسم هک  دوب  دـنچ  يرهاوج  هب  لّلکم  ینکر  ره  و  تشاد ، نکر  راهچ  هک  تشاد  رـس  رب  یجاـت  هراوس  نآ  و  تفر ، یم  يا  هراوس 
: تفگ يدرم  دـنا ؟ هدرک  هطاـحا  وا  هب  رایـسب  هورگ  نیا  هک  تسیک  راوگرزب  نیا  هک : مدیـسرپ  نم  درک ، یم  نشور  ار  هار  هزور  هس 

: متفگ تسا ، یفطصم  دّمحم 

.تسا یضترم  ّیلع  نآ  تفگ : تسیک ؟ دور  یم  وا  يور  شیپ  رد  هک  راوسهش  نآ 

نآ رد  لالج  تمظع و  لامج و  رون و  تیاهن  اب  نز  ود  و  دـندوب ، هتـسب  هقان  نآ  رب  رون  زا  یجدوه  هک  مدـید  رون  زا  يا  هقاـن  هاـگان 
ارهز و همطاف  تفگ : دنتـسیک ؟ ناـنز  نیا  هک : مدیـسرپ  درک ، یم  زاورپ  نامـسآ  نیمز و  ناـیم  رد  هقاـن  نآ  و  دـندوب ، هتـسشن  جدوه 
: هک مدیـسرپ  یبتجم ، نسح  تفگ : تسیک ؟ ناوج  نیا  هک : مدیـسرپ  رینم  هام  دـننام  مدـید  هراوس  رگید  ناوج  سپ  يربک ، هجیدـخ 
هک مدید  متفر  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  جدوه  کیدزن  سپ  .البرک  دیهـش  نیـسح  ترایز  هب  تفگ : دنور ؟ یم  اجک  هب  ناشیا 
زا يرازیب  اهتارب  نیا  تفگ : تسیچ ؟ اهتارب  نیا  هک : مدیـسرپ  دزیر ، یم  ترـضح  نآ  جدوه  دزن  نامـسآ  زا  هتـشون  اه  هعقر  اهتارب و 

يارب ار  اه  هعقر  نآ  زا  یکی  هک  مدرک  سامتلا  نم  هعمج ، بش  رد  دـننک  یم  نیـسح  ماما  تراـیز  هک  اـهنآ  يارب  تسا  مّنهج  شتآ 
زا ات  تسا ، تعدب  ترضح  نآ  ترایز  هک  یئوگ  یم  وت  تفگ : ریگب ، نم 
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باوخ زا  كانلوه  فیاخ و  سپ  .دیـسر  دهاوخن  وت  هب  يزیچ  اهتارب  نیا  زا  يورن ، ترـضح  نآ  ترایز  هب  ینکن و  هبوت  نخـس  نیا 
نم ندب  زا  حور  ات  هک  دنگوس  ادخ  هب  شمعا  يا  دوخ ، هتفگ  زا  مدیدرگ  بئات  مدش و  ترایز  هب  هّجوتم  متـساخرب و  و  مدش ، رادیب 

«. 1  » درک مهاوخن  تقرافم  ترضح  نآ  ترایز  زا  دنکن  تقرافم 

تمدـخ هب  ار  دوخ  هّیئات  هدیـصق  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  حاّدـم  یعازخ  لـبعد  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاـضیا 
هتسشن یبش  اجنآ  رد  مدیسر و  يرهش  هب  متشگرب ، متفای و  ترـضح  نآ  زا  همیظع  زیاوج  مدناوخ و  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح 
ناردارب زا  یکی  تفگ : یتسیک ؟ متفگ : دز ، رد  یـسک  هاگان  مدرک ، یم  ءاشنا  تیب  لها  حدـم  رد  يا  هدیـصق  دوخ و  لزنم  رد  مدوب 

، دش لخاد  نوچ  دش ، یلوتـسم  نم  رب  میظع  یفوخ  وا  ندید  زا  متخانـش و  یمن  ار  وا  دش  لخاد  یـصخش  مدوشگ  ار  رد  نوچ  ماوت ،
وت يارب  یثیدـح  مهاوخ  یم  و  ما ، هدـش  دـّلوتم  وت  تدالو  بش  رد  و  نج ، زا  ماوت  ردارب  نم  سرتم  تفگ : تسـشن و  هناخ  رانک  رد 

یبش مدوب ، مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نانمشد  زا  نم  هک  لبعد  يا  نادب  .ددرگ  وت  تریصب  دیزم  رورس و  بجوم  هک  منک  لقن 
مالّسلا هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هّجوتم  هک  میدیـسر  یهورگ  هب  سپ  مدرم ، لالـضا  يارب  میدمآ  نوریب  نج  نادّرمتم  زا  یهورگ  اب 

یمن دنا و  هدرک  هطاحا  ناشیا  هب  نیمز  نامـسآ و  زا  رایـسب  هکئالم  هک  میدید  میناسرب ، ناشیا  هب  یبیـسآ  هک  میتساوخ  نوچ  دندوب ،
دش مولعم  تیب  لها  يراوگرزب  نم  رب  سپ  دننک ، یم  عفد  ناشیا  زا  ار  نیمز  ناروناج  ّرش  و  میورب ، ناشیا  کیدزن  هب  ام  هک  دنراذگ 

اجنآ رد  سپ  مدرک ، ادخ  لوسر  ترایز  متفر و  جح  هب  ناشیا  هارمه  و  مدـش ، ترـضح  نآ  ترایز  هّجوتم  ناشیا  اب  مدـش و  بئات  و 
درم نیا  هک : متفگ  دندیـسرپ ، یم  وا  زا  ار  دوـخ  نید  لـئاسم  هدـش و  عـمج  وا  رود  رب  رایـسب  تعاـمج  هـک  مدیـسر  يرّوـنم  درم  هـب 

.مالّسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  تسادخ  لوسر  دنزرف  نیا  دنتفگ : تسیک ؟

یبش نآ  يراد  رطاخ  هب  ایآ  قارع ، لها  يا  يدمآ  شوخ  هک : دومرف  تفگ و  نم  مالس  باوج  مدرک ، مالس  متفر و  وا  کیدزن  سپ 
ار وت  هاـنگ  ادـخ  يدرک و  هبوت  دـش و  رهاـظ  وت  رب  یلاـعت  قـح  دزن  ناـشیا  تمارک  و  يدـش ، اـم  ناتـسود  ضّرعتم  ـالبرک  رد  هک  ار 

دمح متفگ : دیزرمآ ؟
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نم هب  یثیدح  سپ  امـش ، تیاده  رون  هب  ارم  لد  دینادرگ  نشور  و  امـش ، تفرعم  هب  نم  رب  تشاذگ  ّتنم  هک  ار  يدـنوادخ  منک  یم 
.مدرگرب دوخ  لها  هب  مدرگ و  فّرشم  نآ  هب  هک  نک  تیاور 

مالّسلا هیلع  نیسح  دوخ  ردپ  زا  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  دوخ  ردپ  زا  مالّسلا  هیلع  رقاب  یلع  نب  دّمحم  مردپ  ارم  داد  ربخ  دومرف :
و موش ، لخاد  نم  ات  ناربمغیپ  رب  تسا  مارح  تشهب  یلع  ای  تفگ : لوسر  ترضح  هک  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  دوخ  ردپ  زا 
وت و تیالو  هب  دـننک  رارقا  ات  نم  تّما  رب  و  دـنوش ، لخاد  نم  تّما  ات  ناربمغیپ  ياهتّما  رب  و  يوش ، لخاد  وت  ات  ناربمغیپ  يایـصوا  رب 

دوش یمن  تشهب  لخاد  هک  تسا  هداتـسرف  یتسار  هب  ارم  هک  يدـنوادخ  هب  منک  یم  دای  دـنگوس  یلع  ای  وت ، تماما  هب  دـننک  داـقتعا 
زگره هک  لبعد  يا  ار  ثیدح  نیا  ریگب  هک : تفگ  یّنج  نآ  سپ  دـنکن ، تسرد  هلیـسو  ای  یببـس  ای  یتبـسن  وت  اب  هکنآ  رگم  يدـحا 

«. 1  » مدیدن ار  وا  رگید  دش و  ادیپان  تفگ و  ار  نیا  دینش ، یهاوخن  یسک  نم  لثم  زا  ار  ثیدح  نیا  لثم 

وحم ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  هک  داتـسرف  یتعامج  اب  ار  دوخ  نامزالم  زا  یکی  نیعل  لّکوتم  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا 
هعیـش هک  دیـسر  نونجم  دیز  هب  ربخ  نیا  دناسر ، لتق  هب  دور  ترـضح  نآ  ترایز  هب  هک  ره  و  ددنب ، نآ  رب  بآ  همقلع  رهن  زا  دنک و 

عامتسا زا  ددرگن ، وا  ضّرعتم  یسک  دیوگب و  دهاوخ  هک  یّقح  نخـس  ره  هک  درک ، یم  یگناوید  راهظا  تقو  تحلـصم  يارب  دوب و 
.نایرب لد  نایرگ و  هدید  اب  دش  ترضح  نآ  ترایز  هّجوتم  اجنآ  زا  دوب ، رصم  رد  تقو  نآ  رد  و  دیدرگ ، نوزحم  رایسب  نخـس  نیا 

رد نافلاخم  ّرش  زا  قح ، نید  رایتخا  يارب  و  دوب ، یئاناد  لقع و  لامک  رد  زین  وا  و  دید ، اجنآ  رد  ار  اناد  لولهب  دیـسر ، هفوک  هب  نوچ 
.دوب هتخیرگ  یگناوید  هانپ 

رگیدکی اب  ار  حاورا  تفگ : يا ؟ هدیدن  ارم  زگره  یـسانش و  یم  اجک  زا  ارم  وت  تفگ : لولهب  درک ، مالـس  دید  ار  لولهب  دـیز  نوچ 
: تفگ لولهب  دنـسانش ، یم  یئانـشآ  نآ  هب  ار  رگیدکی  ملاع  نیا  رد  دنا ، هدوب  طوبرم  رگیدکی  اب  حاورا  ملاع  رد  اهنآ  و  تساهطبر ،
؟ يا هدیـسر  عضوم  نیا  هب  ات  يا  هدیـشک  بعت  یبوکرم  هشوت و  یب  يا و  هدـمآ  نوریب  دوخ  دالب  زا  هچ  يارب  هک  وگب  یتفگ  تسار 

هدرک افج  روج و  نیا  ادهش  دّیس  ربق  اب  ایح  یب  نیعل  نیا  نوچ  هک  مدینش  تفگ : دیز 
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وت اب  زین  نم  تفگ : لولهب  مدیـسر ، اجنیا  هب  نوزحم  هنیـس  نایرگ و  هدید  اب  و  مدز ، گنـس  رب  اهنابایب  رد  مدق  مدـش و  بات  یب  تسا 
ترایز هّجوتم  دنتفرگ و  ار  رگیدکی  تسد  سپ  .میورب  ترـضح  نآ  ترایز  هب  میوش و  قیفر  رگیدـکی  اب  ایب  مقفاوم ، تلاح  نیا  رد 

رود رب  بآ  یلاعت  قح  تردق  هب  و  دنا ، هتسب  عضوم  نآ  رب  بآ  هک  دندید  دندیسر  فیرـش  عضوم  نآ  هب  نوچ  دندش ، ترـضح  نآ 
ار تلاح  نیا  نوچ  دیامن ، یم  بآ  نایم  رد  ترـضح  نآ  رّهطم  دقرم  و  تسا ، هدشن  ریاح  لخاد  هرطق  کی  تسا و  هدـش  دـنلب  ریاح 
هب ادخ  رون  و  ددرگ ، یم  دیماان  بئاخ و  دناشن  ورف  دـهاوخ  ار  ادـخ  رون  هک  ره  دـنتفگ : دـش و  هدایز  ناشیا  نیقی  دـندرک ، هدـهاشم 

.دوش یم  رترهاظ  رتنشور و  نادحاج  مغر 

مخش ندنک و  نتـسب و  بآ  هب  ترـضح  نآ  ربق  وحم  رد  دوب  هدرک  یعـس  اهتّدم  دندوب ، هدومرف  وا  هب  ار  راک  نآ  هک  يدرم  نآ  سپ 
زا تفگ : یئآ ؟ یم  اجک  زا  خیـش  يا  تفگ : دیز  هب  دـمآ و  ناشیا  دزن  هب  داتفا ، لولهب  دـیز و  رب  شرظن  درک ، تسناوتن  وحم  ندرک ،
دیز میناسر ؟ لتق  هب  ار  وا  دـیآ  ترـضح  نآ  ترایز  هب  هک  ره  تسا  هدرک  مکح  هفیلخ  اجنیا و  هب  يا  هدـمآ  هچ  يارب  تفگ : رـصم ،

.تسا هدیشک  ناکم  نیا  هب  ارم  و  تسا ، هدرک  اج  نم  لد  رد  نیا  و  ما ، هدمآ  نیا  يارب  زین  نم  تفگ :

ار یئادخ  رون  نیا  هک  منک  یم  یعـس  ناکم  نیا  رد  هک  تسا  اهتّدـم  تفگ : دیـسوب و  ار  وا  ياهاپ  داتفا و  دـیز  ياپ  رب  درم  نآ  سپ 
داتسیا ربق  رود  رب  بآ  و  فیرش ، ربق  نیا  رب  متسب  بآ  رّرکم  دشخب ، یمن  هرمث  نم  یعـس  دوش و  یم  هدایز  زور  هب  زور  و  مناشنورف ،

متفای و تیاده  وت  تکرب  هب  نونکا  تفرن ، شیپ  داتـسیا و  دیـسر  رّونم  دقرم  کیدزن  هب  نوچ  مدنار ، واگ  دنچ  ره  تفرن ، کیدزن  و 
.دشخبب دهاوخ  دشکب و  ارم  دهاوخ  میوگ ، یم  وا  هب  ار  لاح  تقیقح  لّکوتم و  دزن  هب  مور  یم  و  منک ، یم  هبوت  وت  تسد  هب 

، دندز ندرگ  ار  وا  دومرف  دمآ و  بضغ  هب  نوعلم  نآ  درک ، رکذ  ار  رّونم  دقرم  نآ  تازجعم  تفر و  نوعلم  نآ  دزن  هب  درم  نآ  نوچ 
تیب لـها  تلیـضف  یـسک  رگید  هک  دنتـسب  راد  رب  ار  وا  هک  درک  مکح  سپ  دندیـشک ، اـهرازاب  رد  دنتـسب و  وا  ياـپ  رد  ینامـسیر  و 

.دنکن لقن  ار  تلاسر 

درک نفک  لسغ و  تشادرب و  ار  وا  ندب  تفر و  يأر  نم  ّرس  هب  دینش ، ار  هعقاو  نیا  نوچ  دیز 
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هحون هیرگ و  يادص  دـش  مّوس  زور  نوچ  درک ، یم  نآرق  توالت  دـنام و  وا  ربق  رـس  رب  زور  هس  درک و  نفد  ار  وا  درک ، زامن  وا  رب  و 
رایسب ياهملع  و  دنا ، هدرک  هایس  اهور  و  دنا ، هدیرد  اهنابیرگ  و  دندرک ، ناشیرپ  اهیوم  هک  دید  رایـسب  نادرم  نانز و  و  دینـش ، رایـسب 

: دیسرپ تسا ، هدرم  لّکوتم  هک  درک  نامگ  دیز  تسا ، هدش  رپ  اههار  نانز  نادرم و  ترثک  زا  و  دنا ، هدرک  دنلب 

نفد ار  وا  سپ  تسا ، هتـشاد  یم  تسود  رایـسب  ار  وا  هک  لّـکوتم  نازینک  زا  یکی  تسا  هناـحیر  هزاـنج  نیا  دـنتفگ : تسیک ؟ هزاـنج 
.دندرک انب  وا  ربق  رب  یلاع  هّبق  دندناشف و  وا  ربق  رب  رایسب  ربنع  کشم و  نیحایر و  عاونا  دندرک و 

او هالیو  او  هک : دروآ  رب  دایرف  و  درک ، هراپ  هراپ  ار  دوخ  نابیرگ  و  دناشفا ، دوخ  رس  رب  كاخ  درک ، هدهاشم  ار  تلاح  نیا  دیز  نوچ 
یمن هیرگ  وا  رب  یسک  دننک و  یم  ریسا  ار  شنانز  دنشک و  یم  ار  شنادنزرف  دوش و  یم  هتشک  هنشت  بیرغ و  البرک  رد  نیسح  افسا ،

یـضترم ّیلع  هدید  رون  تسا و  یفطـصم  دّمحم  هشوگرگج  وا  و  دننک ، فرط  رب  ار  شربق  هک  دـننک  یم  یعـس  نآ  زا  دـعب  و  دـنک ،
یم نفد  مارتحا  مارکا و  نیا  هب  ار  وا  دننک و  یم  هیرگ  هحون و  ردق  نیا  یهایس  زینک  يارب  و  تسا ، ارهز  همطاف  هنیـس  رورـس  تسا و 

.دننک

رد دناوخ ، ار  تایبا  نآ  لّکوتم  نوچ  دـناسرب ، وا  هب  هک  داد  لّکوتم  نابجاح  زا  یکی  هب  درک و  ءاشنا  باب  نیا  رد  دـنچ  يرعـش  سپ 
تسیک تفگ : دش و  مشخ  رد  لّکوتم  سپ  درک ، رایسب  تحیـصن  ار  وا  دیز  و  درک ، رایـسب  دیعو  دیدهت و  دیبلط و  ار  وا  دش و  مشخ 

ادـخ هب  یناد ، یم  نم  زا  هداـیز  ار  وا  فرـش  تلیـضف و  وت  هک : تفگ  دـیز  ینک ؟ یم  وا  نادـنزرف  حدـم  ردـق  نیا  وت  هک  بارت  وـبا 
درک لقن  رایسب  ترـضح  نآ  لیاضف  زا  و  یقفانم ، رگم  ار  وا  دراد  یمن  نمـشد  و  يرفاک ، رگم  دنک  یمن  وا  لضف  راکنا  هک  دنگوس 

رب دمآ  یـصخش  هک  دید  باوخ  رد  تفر ، باوخ  هب  نوعلم  نآ  دش ، بش  نوچ  .دندرب  نادـنز  هب  ار  وا  هک  درک  رما  لّکوتم  هکنآ  ات 
.مشک یم  ار  وت  تعاس  نیمه  هن  رگا  روآ ، رد  هب  سبح  زا  ار  دیز  زیخرب و  هک : دز  وا  رب  یئاپرس  وا و  رس 

هک تسا  نآ  نم  تجاح  تفگ : بلطب ، یهاوخ  هک  یتجاح  ره  تفگ : درک و  شزاون  داد و  تعلخ  دیبلط و  ار  دیز  تساخرب و  سپ 
لاح شوخ  دـیز  سپ  مداد ، تصخر  تفگ : لّکوتم  يوشن ، وا  ناریاز  ضّرعتم  منک و  ترامع  ار  مولظم  ماـما  ربق  هک  یهد  تصخر 

رد دمآ و  نوریب 
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«. 1  » تسا ناما  ار  وا  هک  دورب  نیسح  ترایز  هب  دهاوخ  هک  ره  هک : درک  یم  ادن  اهرهش 

ینب نامز  رخآ  رد  تفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاور  یلامث  هزمح  وبا  هدازرتخد  نیـسح  زا  ربتعم  دنـس  هب  سوواط  نبا  دّیـس  هیولوق و  نبا 
ناهنپ ار  دوخ  يا  هیحان  رد  مدیسر ، البرک  هب  نوچ  متفر ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  ترایز  هب  یفخم  ماش  لها  سرت  زا  ناورم 

هب تقو  نیا  رد  تفگ : دـمآ و  نم  يوسب  يدرم  مدیـسر ، کـیدزن  نوـچ  ربـق ، بناـج  هب  متفر  سپ  تشذـگ  بش  فـصن  اـت  مدرک 
.متشگرب ناسرت  نم  سپ  دیسر ، یناوت  یمن  ترضح  نآ  ترایز 

: تفگ دمآ و  نوریب  درم  نامه  زاب  متفر ، رگید  راب  دش ، حبص  عولط  کیدزن  نوچ 

نآ ترایز  دصق  هب  هفوک  زا  نم  دیـسر و  مناوت  یمن  ارچ  دهد  تیفاع  ار  وت  ادـخ  متفگ : دیـسر ، ترـضح  نآ  ترایز  هب  یناوت  یمن 
دنبایب اجنآ  رد  ارم  ماش  لها  دوش و  علاط  حبص  مسرت  یم  هک  اریز  بانج ، نآ  ترایز  نم و  نایم  وشم  لیاح  سپ  ما ، هدمآ  ترـضح 

: تفگ دنشکب ، و 

اب و  تسا ، هتفاـی  تصخر  تسا و  هدـیبلط  نیـسح  تراـیز  تصخر  یلاـعت  قح  زا  نارمع  نب  یـسوم  ترـضح  هک  نک  ربص  یکدـنا 
ار وت  ادـخ  یتسیک  وت  متفگ : دور ، یمن  نامـسآ  هب  دوشن  عولط  حبـص  ات  و  تسا ، هدـمآ  ترـضح  نآ  ترایز  هب  کـلم  رازه  داـتفه 
نآ ناریاز  يارب  ندرک  رافغتـسا  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ربـق  تسارح  هـب  میلّکوـم  هـک  ما  هکئـالم  نآ  زا  نـم  تـفگ : دـهد ؟ تیفاـع 

مالس ترضح  نآ  رب  و  متفر ، سّدقم  حیرض  يوسب  حبـص  عولط  لّوا  متـشگرب و  دش  ّریغتم  نم  لاح  مدینـش ، ار  نیا  نوچ  ترـضح ،
«. 2  » متشگرب ماش  لها  سرت  زا  مامت  تعرس  هب  مدرک و  ادا  ار  حبص  زامن  و  مدرک ، تنعل  ار  ترضح  نآ  نالتاق  مدرک و 

دمحا یبا  هناخ  عراش  رد  بیبط  ینارصن  ياّنحوی  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  زیزعلا  دبع  نب  یسوم  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـسوط  خیش 
هیحاـن رد  وا  ربق  هک  درم  نآ  تسیک  هک  یهد  ربـخ  ارم  وت  نید  وت و  ربـمغیپ  ّقح  هب  مهد  یم  دـنگوس  ار  وت  تفگ : درک  تاـقالم  ارم 

: متفگ تسامش ؟ ربمغیپ  باحصا  زا  ایآ  دنور ؟ یم  وا  ترایز  هب  امش  زا  رایسب  هورگ  و  تسا ، عقاو  هریبه  نبا  رصق 

: متفگ مراد ، وا  زا  یبیرغ  هّصق  تفگ : ینک ، یم  لاؤس  نیا  وت  ببـس  هچ  هب  تساـم ، ربمغیپ  هدازرتخد  نکیل  تسین و  باحـصا  زا  هن 
بش رد  ارم  دیشر  مداخ  روپاش  تفگ : .نآ  هب  ارم  هد  ربخ 
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هک مدـید  راـمیب  ار  وا  سپ  دوب ، ساـّبع  ینب  زا  هک  یمـشاه  یـسیع  نب  یـسوم  هناـخ  هب  درب  دوخ  اـب  ارم  متفر  وا  دزن  هب  نوچ  دـیبلط ،
رد و  دوب ، تشط  نآ  رد  همه  وا  نوردنا  ياشحا  دوب و  هتـشاذگ  وا  دزن  یتشط  دوب و  هدرک  هیکت  یـشلاب  رب  و  دوب ، هدش  لیاز  شلقع 
رد هک  تسا  تلاح  هچ  نیا  وت  رب  ياو  تفگ : دیبلط و  ار  وا  صوصخم  مداخ  روپاش  سپ  دوب ، هدـیبلط  هفوک  زا  ار  وا  نوراه  ماّیا  نآ 

دوب هتسشن  ملاس  حیحـص و  نیا  زا  لبق  تعاس  کی  ار : وت  مهد  ربخ  تفگ : مداخ  هدمآ ؟ وا  رـس  رب  الب  نیا  ارچ  منک ، یم  هدهاشم  وا 
هیلع یلع  نب  نیـسح  مان  هاگان  تشادن ، يرازآ  چیه  دوب و  غامد  شوخ  لاح و  شوخ  رایـسب  دندوب ، هتـسشن  شرود  رب  وا  نامیدـن  و 
تقو ره  و  دنا ، هداد  رارق  یئاود  ار  وا  تبرت  هکنآ  یّتح  دننک  یم  ولغ  وا  ّقح  رد  نایضفار  تفگ : یسوم  دش ، روکذم  وا  دزن  مالّـسلا 

.دنروخ یم  ار  وا  ربق  كاخ  اود  ضوع  هب  دنوش  یم  رامیب  هک 

ات دیـشخبن ، دوس  مدرک  هک  هجلاعم  ره  مدـیناسر و  مه  هب  یمیظع  ّتلع  نم  تفگ : دوب  رـضاح  سلجم  رد  مشاـه  ینب  زا  يدرم  سپ 
یسوم متفای ، افش  مدرک و  نینچ  یبای ، افش  ات  روخب  رادرب و  نآ  زا  تساهدرد  يافـش  نیـسح  ربق  كاخ  تفگ : ارم  نم  بتاک  هکنآ 

، روایب نم  يارب  ار  نآ  زا  يا  هعطق  تفگ : یـسوم  تسا ، هدنام  يردق  یلب  تفگ : تسا ؟ هدنام  وت  دزن  تبرت  نآ  زا  يزیچ  ایآ  تفگ :
نیا اـت  و  درک ، دوخ  ربد  رد  ازهتـسا  يور  زا  تفرگ و  ار  نآ  یـسوم  سپ  درک ، رـضاح  ار  تبرت  نآ  زا  یلیلق  داتـسرف و  یمـشاه  نآ 

وا نامیدن  دش و  ادـج  وا  زا  اهنیا  میدروآ ، تشط  نوچ  .دـیروایب  تشط  داتفا ، نم  رد  شتآ  راّنلا ، راّنلا  هک : دروآ  رب  دایرف  درک  لمع 
.دش لّدبم  متام  هب  وا  سلجم  تبحص  دنتساخرب و 

لد هک  مدید  مدیبلط  کیدزن  ار  عمـش  نم  درک ؟ یناوت  درم  نیا  راک  رد  يا  هراچ  تفگ : نم  هب  روپاش  تقو  نآ  رد  تفگ : ینارـصن 
چیه نم  هک : متفگ  روپاـش  هب  سپ  مدوـب ، هدرکن  هدـهاشم  يزیچ  نینچ  زگره  و  تسا ، هداـتفا  تشط  رد  وا  شـش  زرپـس و  رگج و  و 
دزن نکیل  یئوگ و  یم  تسار  تفگ : روپاش  تسا ، هدرک  یم  هدنز  ار  هدرم  هک  میرم  نب  یسیع  رگم  درک  مناوت  یمن  وا  رد  يا  هراچ 
تقو هب  ات  دماین  شوه  هب  دوب و  هدنام  لاح  نامه  رب  یسوم  تفر و  روپاش  مدنام ، وا  دزن  نم  .دوش و  مولعم  وا  راک  تبقاع  ات  شاب  وا 

.دش لصاو  مّنهج  هب  هک  رحس 

اب تفر  یم  ترضح  نآ  ترایز  هب  رّرکم  هک  مدید  یم  ار  اّنحوی  نآ  زا  دعب  نم  تفگ : يوار 
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«. 1  » دیدرگ لماک  مالسا  رد  و  دش ، ناملسم  نآ  زا  دعب  سپ  دوب ، ینارصن  هکنآ 

یکی و  دندوب ، هتـسشن  سک  ود  نم  يولهپ  رد  و  هنیدم ، دجـسم  رد  مدرک  زامن  تفگ : هک  يدزا  دّـمحم  زا  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا 
نم و  اهدرد ، همه  زا  تسافـش  نیـسح  ربق  كاخ  هک : تفگ  يرگید  هب  اهنآ  زا  یکی  سپ  دوب ، هدیـشوپ  دیفـس  ياـه  هماـج  اـهنآ  زا 

ام دزن  هک  هفوک  مدرم  زا  یلازریپ  سپ  مدیدرگ ، دیماان  دوخ  زا  هکنآ  ات  مدیدن  یعفن  مدرک  هک  اود  ره  و  متـشاد ، نوردـنا  رد  يدرد 
: تفگ یلب ، متفگ : دوش ؟ یم  هدایز  زور  ره  وت  ضرم  تفگ : درک و  هدـهاشم  تلاح  نآ  هب  ارم  دـمآ و  نم  کیدزن  يزور  دوب ، یم 
رد یبآ  سپ  دـهاوخن ، ار  نیا  هک  دـشاب  یـسک  متفگ : یبای ؟ افـش  یلاـعت  قح  تردـق  هب  يدوزب  هک  منک  هجلاـعم  ار  وت  یهاوخ  یم 

.ما هتشادن  يرازآ  زگره  ایوگ  هک  مدید  نانچ  ار  دوخ  و  متفای ، افش  تعاس  رد  مدروخ  نوچ  دروآ ، نم  يارب  درک و  یحدق 

رد یحیبست  و  يدرک ؟ اود  ارم  زیچ  هچ  هب  هملـس  يا  متفگ : دنتفگ ، یم  هملـس  ار  وا  متفر و  نز  نآ  ندـید  هب  زور  دـنچ  زا  دـعب  سپ 
، مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ربق  نیط  زا  تفگ : تسا ؟ زیچ  هچ  زا  حـیبست  نیا  متفگ : حـیبست ، نیا  زا  هناد  کی  هب  تفگ : تشاد  تسد 

متـشاد هک  یتّلع  نآ  تعاس  نامه  و  مدـمآ ، نوریب  وا  شیپ  زا  كانبـضغ  و  يدرک ، اود  نیـسح  ربق  كاخ  هب  ارم  هّیـضفار  يا  متفگ :
رگید زامن و  هب  دنتـساخرب  تفگ ، ناذا  نّذؤم  سپ  ما ، هدـیدرگ  دـیماان  دوخ  زا  مشک و  یم  رازآ  لاـح  اـت  و  لّوا ، زا  رتدـب  درک  دوع 

«. 2  » مدیدن ار  ناشیا 

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

وبا ترضح  نآ  تینک  و  نیدباعلا ، نیز  ماما  ربکا  یلع  دوب : دنزرف  شـش  ار  ترـضح  نآ  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  دیفم و  خیش 
يارحـص رد  هک  رغـصا  یلع  و  دنا ؛ هتفگ  ونابرهـش  ار  وا  مان  یـضعب  و  دوب ، مجع  هاشداپ  درجدزی  رتخد  نانز  هاش  شردام  و  دّـمحم ،

هعاضق هلیبق  زا  ینز  وا  ردام  هک  رفعج  و  هّیفقث ؛ هّرم  یبا  رتخد  یلیل  وا  ردام  و  دنیوگ ، یم  ربکا  یلع  ار  وا  مدرم  و  دـش ، دیهـش  البرک 
وا ردام  هنیکـس  و  دـش ؛ دیهـش  نافلاخم  ریت  هب  دوخ  ردـپ  نماد  رد  یکدوک  هک  هَّللا  دـبع  و  تفای ؛ تافو  دوخ  ردـپ  تایح  رد  و  دوب ،

دوب یمیمت  هَّللا  دبع  نب  هحلط  رتخد  قاحسا  ّما  وا  ردام  همطاف  و  تسا ؛ نیسحلا  نب  هَّللا  دبع  ردام  وا  و  دوب ، سیقلا  ئرما  رتخد  بابر 
.دنام یقاب  ترضح  نآ  زا  دعب  هک  دیسر  مه  هب  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  زا  ترضح  نآ  نادنزرف  و  « 1»

مّهوت یـضعب  و  تسا ، رهـشا  هّیماما  ياملع  نایم  رهظا و  دـش  روکذـم  هچنآ  و  تسا ، رایـسب  فالتخا  ترـضح  نآ  دـالوا  ددـع  رد  و 
رد وا  هکلب  تسا ، اطخ  نآ  و  دوب ، رتگرزب  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  دـش  دیهـش  البرک  رد  هک  يراوگرزب  نآ  هک  دـنا  هدرک 

.تشاد هدایز  ای  لاس  هس  تسیب و  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  و  دوب ، رتمک  ای  یگلاس  هدجیه  ّنس 

يارب همه  هنیدم  نارتخد  دندروآ ، رمع  دزن  هب  ار  درجدزی  رتخد  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  ترـضح 
دجسم هب  ار  وا  نوچ  دندمآ ، رب  اهماب  رب  وا  ندید 
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رب داب  فا  تفگ : دیـشوپ و  ار  دوخ  يور  دنیبب ، ار  وا  يور  هک  تساوخ  رمع  نوچ  .دش  نشور  دجـسم  وا  يور  رون  زا  دـندروآ ، رد 
ترـضح دناسرب ، وا  هب  یتّیذا  هک  تساوخ  و  دهد ، یم  مانـشد  ارم  هداز  ربگ  نیا  تفگ : رمع  دش ، وت  ریـسا  وا  دـنزرف  هک  زمره  يور 

.یئامن كولس  نینچ  وا  اب  هک  دسر  یمن  ار  وت  تسا  هداز  گرزب  وا  دومرف : ریما 

ره نادرگ  ّریخم  ار  وا  دومرف  ترضح  و  دیراد ، یمارگ  ار  موق  ره  میرک  هک : تسا  هدومرف  لوسر  ترضح  دومرف : رگید  تیاور  هب  و 
نآ يوسب  دنمتدایـس  نآ  نوچ  نک ، رایتخا  وا  تمینغ  باسح  هب  دیامن  رایتخا  ار  هک  ره  و  دیامن ، رایتخا  ناناملـسم  زا  دهاوخ  ار  هک 

.تشاذگ مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم  رس  رب  ار  دوخ  تسد  درک ، رظن  هورگ 

ماما اب  سپ  دشاب ، ونابرهـش  وت  مان  دـیاب  هکلب  دومرف : ترـضح  هاشناهج ، تفگ : يراد ؟ مان  هچ  هک : دیـسرپ  وا  زا  ریما  ترـضح  سپ 
سپ .دشاب  نیمز  لها  نیرتهب  هک  دیـسر  دهاوخ  مه  هب  يدنزرف  وت  يارب  زا  رتخد  نیا  زا  هَّللا  دبع  وبا  يا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

هدیزگرب هک  اریز  دنتفگ ، یم  نیتریخلا  نبا  ار  ترضح  نآ  ببس  نیا  هب  و  دیسر ، مه  هب  وا  زا  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح 
«. 1  » دش یم  لصّتم  ود  ره  هب  بانج  نآ  فیرش  بسن  و  دوب ، سراف  مجع  هدیزگرب  مشاه و  ینب  برع  نایم  زا  ادخ 

نیدجاّسلا دّیس  ترضح  تداهش  تدالو و  نایب  رد  مشش : باب 

هراشا

تسا مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نیسحلا  نب  یلع  مراهچ  ماما  نیدّحوملا  هودق  نیفراعلا و  هلبق  و 

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

زا لّوالا  يدامج  هام  مهدزناپ  رد  بانج  نآ  تداعـس  اب  تدالو  هک  دنا  هدرک  رکذ  سوواط  نبا  دّیـس  یـسربط و  خیـش  دیفم و  خـیش 
تسا هتفگ  یسربط  خیش  و  «، 2  » تسا هدرک  رکذ  ترجه  تشه  یس و  لاس  رد  ینیلک  و  «. 1  » دش عقاو  ترجه  زا  شش  یس و  لاس 

: هک دنا  هتفگ  یضعب  و  هدش ، عقاو  یناّثلا  يدامج  هام  مهدزناپ  هبنـشجنپ  زور  رد  یلوق  هب  و  هعمج ، زور  رد  ترـضح  نآ  تدالو  هک :
نآ هک : تسا  هتفگ  دیهش  خیش  و  «، 3  » دنا هتفگ  زین  تفه  یس و  یضعب  و  ترجه ، تشه  یس و  لاس  زا  دش  عقاو  نابعش  هام  مهن  رد 

«. 4  » دش ّدلوتم  نابعش  هام  مجنپ  هبنش  زور  رد  بانج 

عقاو ترجه  تشه  یس و  لاس  رد  ترـضح  نآ  تدالو  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هّمغلا  فشک  رد  و 
، لاس هد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  و  دنام ، لاس  ود  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  و  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  تداهـش  زا  شیپ  دش 

بانج نآ  فیرش  رمع  دوب ؛ لاس  جنپ  یس و  بانج  نآ  تماما  ماّیا  و  لاس ، هد  دوخ  راوگرزب  ردپ  اب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  دعب  و 
هب یـضعب  و  دوب ، مجع  هاشداپ  رایرهـش  نب  درجدزی  رتخد  ونابرهـش  روهـشم  قفاوم  بانج  نآ  ردام  و  دیـسر ، لاـس  تفه  هاـجنپ و  هب 

«. 5  » دنا هتفگ  زین  نانز  هاش  ونابرهش  ياج 

نوچ رماع  نب  هَّللا  دبع  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ربتعم  دنس  هب  هیوباب  نبا 
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هیلع نسح  ماما  بانج  هب  ار  یکی  سپ  داتـسرف ، ناـمثع  يارب  تفرگ و  ار  مجع  هاـشداپ  درجدزی  زا  رتخد  ود  درک ، حـتف  ار  ناـسارخ 
هیلع نیدـباعلا  نیز  ماما  تفرگ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  هک  ار  نآ  و  داد ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  ار  يرگید  مالّـسلا و 

تدالو تقو  رد  رگید  رتخد  نآ  و  دـش ، لصاو  یهلا  تمحر  هب  وا  دـش  دـّلوتم  وا  زا  ترـضح  نآ  نوچ  دیـسر ، مه  هب  وا  زا  مالّـسلا 
، تفگ یم  ردام  ار  وا  ترضح  درک و  تیبرت  ار  ترضح  نآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نازینک  زا  یکی  سپ  تفای ، تافو  لّوا  دنزرف 

ببس نیا  هب  و  درک ، جیوزت  دوخ  نایعیش  زا  یکی  هب  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دش  دیهـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ 
«. 1  » دومن جیوزت  دوخ  يالوم  هب  ار  دوخ  ردام  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  هک  درک  ترهش 

رمع نامز  رد  ار  ونابرهش  هک  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دالوا  لصف  رد  تشذگ  هچنآ  هب  دراد  تفلاخم  ثیدح  نیا  هک : دیوگ  ّفلؤم 
بطق هچناـنچ  تساوقا  رهـشا و  دـش  روکذـم  اـجنآ  رد  هک  تیاور  نآ  و  دنـشاب ، هدرک  یهابتـشا  ناـیوار  زا  یکی  دـیاش  و  دـندروآ ،

مجع ناهاشداپ  رخآ  رایرهـش  نب  درجدزی  رتخد  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  يدنوار 
يور عاعش  زا  هنیدم  دجسم  و  دندمآ ، نوریب  وا  لامج  ياشامت  هب  هنیدم  نارتخد  عیمج  دندرک ، هنیدم  لخاد  دندروآ و  رمع  يارب  ار 

یم زارد  وا  دنزرف  هب  تسد  وت  هک  زمره  زور  داب  هایـس  تفگ : دش و  عنام  دـنیبب ، ار  وا  يور  هک  درک  هدارا  رمع  نوچ  دـش ، نشور  وا 
ار ینخس  وت  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دنک ، رازآ  ار  وا  هک  تساوخ  و  دهد ، یم  مانـشد  ارم  هدازربگ  نیا  تفگ : رمع  ینک ،
: دومرف ترـضح  دنـشورفب ، ار  وا  هک  مدرم  نایم  رد  دننک  ادن  هک  درک  رما  رمع  سپ  تسا ؟ مانـشد  هک  یتسناد  هنوگچ  يدیمهفن  هک 
و دنک ، رایتخا  دوخ  ار  ناناملسم  زا  یکی  هک  نک  ضرع  وا  رب  نکیل  و  دنـشاب ، رفاک  دنچ  ره  ناهاشداپ  نارتخد  نتخورف  تسین  زیاج 

رایتخا ار  سلجم  لـها  زا  یکی  تفگ : درک و  لوبق  رمع  ینک ، باـسح  وا  لاـملا  تیب  ياـطع  زا  ار  وا  رهم  ینک و  جـیوزت  وا  هب  ار  وا 
.تشاذگ مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم  شود  رب  تسد  دمآ و  دنمتداعس  نآ  نک ،

: تفگ كزینک ؟ يا  يراد  مان  هچ  هک : یسراف  نابز  هب  دیسرپ  وا  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپ 
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تسار هک : دومرف  یسراف  هب  ترضح  تسا ، نم  رهاوخ  مان  نیا  تفگ : مدرک ، مان  ار  وت  هیونابرهش  هکلب  دومرف : ترضح  هاش ، ناهج 
: تفگ مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بناج  هب  درک  ور  سپ  یتفگ ،

دـشاب نیمز  لها  نیرتهب  هک  دیناسر  دهاوخ  مه  هب  وت  زا  يدـنزرف  هک  وا  يوسب  نک  ناسحا  و  امن ، تظفاحم  وکین  ار  تداعـس  اب  نیا 
.دیسر مه  هب  وا  زا  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  سپ  تسا ، نم  هبّیط  ّتیرذ  ءایصوا و  ردام  نیا  و  وت ، زا  دعب 

هیلع هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  دید  باوخ  رد  ونابرهش  دنورب ، ناشیا  رس  رب  ناناملسم  رکـشل  هکنآ  زا  شیپ  هک  دنا  هدرک  تیاور 
، درک جیوزت  وا  هب  دومن و  يراگتساوخ  ترضح  نآ  يارب  ار  وا  مالّسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  اب  دش  وا  هناخ  لخاد  مّلـس  هلآ و  و 

نوچ مدوب ، بانج  نآ  لایخ  رد  هتـسویپ  و  درک ، اج  نم  لد  رد  تماما  کلف  دیـشروخ  نآ  ّتبحم  دـش  حبـص  نوچ  تفگ : وناـبرهش 
رد نم  و  درک ، ضرع  نم  رب  مالـسا  دمآ و  نم  دزن  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  متفر  باوخ  هب  رگید  بش 

: دومرف سپ  مدش ، ناملسم  ترضح  نآ  تسد  هب  باوخ 

یهاوخ نیـسح  نم  دنزرف  هب  يدوزب  و  درک ، دـنهاوخ  ریـسا  ار  وت  دـش و  دـنهاوخ  بلاغ  وت  ردـپ  رب  يدوز  نیا  رد  ناناملـسم  رکـشل 
چیه هک  درک  ظفح  ارم  یلاعت  قح  .یـسرب و  نم  دنزرف  هب  هکنآ  ات  دناسر  وت  هب  تسد  یـسک  هک  تشاذـگ  دـهاوخن  ادـخ  و  دیـسر ،

رد هک  تسا  نامه  هک  متـسناد  مدید  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  دـندروآ ، هنیدـم  هب  ارم  هکنآ  ات  دـیناسرن  تسد  نم  هب  سک 
وا ببس  نیا  هب  دوب ، هدروآ  رد  وا  دقع  هب  ارم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  و  دوب ، هدمآ  نم  دزن  لوسر  ترضح  اب  باوخ 

«. 1  » مدرک رایتخا  ار 

ود وا  و  قرـشم ، دالب  زا  یکی  رد  درک  یلاو  ار  رباج  نب  ثیرح  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  هک  تسا  هدرک  تیاور  دیفم  خـیش 
نیز ماما  و  داد ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  هب  تشاد  مان  نانز  هاش  هک  ار  یکی  ترضح  داتسرف ، ترضح  يارب  ار  درجدزی  رتخد 

زا مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  يردام  ّدج  مساق  و  داد ، رکب  یبا  نب  دّمحم  هب  ار  يرگید  و  دیسر ؛ مه  هب  وا  زا  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا 
«. 2  » دندوب هداز  هلاخ  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  اب  مساق  سپ  دیسر ، مه  هب  وا 

باقلا .دنا و  هتفگ  زین  نسحلا  وبأ  یضعب  و  تسا ، دّمحم  وبا  ترضح  نآ  تینک  رد  رهشا 
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هب بانج  نآ  نیگن  شقن  .تسا و  تانفثلا  وذ  و  داّجس ، و  نیما ، و  یکز ، و  نیدباعلا ، دّیـس  و  نیدباعلا ، نیز  ترـضح : نآ  هروهـشم 
هب و  «، 2  » دوب هَّللا  هّزعلا  مالّـسلا : هیلع  رقاب  دّـمحم  ماـما  تیاور  هب  و  «، 1  » دوب یلعلا  هَّلل  دمحلا  مالّـسلا : هیلع  قداص  ترـضح  تیاور 

«. 3  » یلع نب  نیسحلا  لتاق  یقش  يزخ و  مالّسلا : هیلع  اضر  ماما  ترضح  تیاور 

درکن دای  زگره  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مردپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
هکنآ رگم  دشاب  هدجس  نآ  رد  هک  ادخ  باتک  زا  يا  هیآ  دناوخن  و  تمعن ، نآ  رکـش  يارب  درک  هدجـس  هکنآ  رگم  ار  ادخ  زا  یتمعن 
هّتبلا دینادرگ  یم  وا  زا  ار  يا  هدننک  رکم  رکم  ای  دوب ، میب  رد  نآ  زا  درک  یم  عفد  ار  يدب  وا  زا  یلاعت  قح  هاگره  و  درک ، یم  هدجس 

، دـنک حالـصا  سک  ود  نایم  هک  تفای  یم  قیفوت  هاگره  و  درک ، یم  هدجـس  هّتبلا  دـش  یم  غراف  زامن  زا  هاـگره  و  درک ، یم  هدـجس 
«. 4  » دنتفگ یم  داّجس  ار  ترضح  نآ  ببس  نیا  هب  دوب ، ترضح  نآ  دوجس  عضاوم  رد  هدجس  رثا  و  درک ، یم  هدجس  نآ  رکش  يارب 

و دیسر ، مه  هب  اهیگدمآرب  مردپ ، ینارون  یناشیپ  رد  دوجس  يرایسب  زا  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ًاضیا 
«. 5  » دنتفگ یم  تانفثلا  وذ  ار  ترضح  نآ  ببس  نیا  هب  و  دیرب ، یم  ار  اهنآ  هبترم  ود  یلاس  رد 

نیز ارم  داد  ربـخ  تفگ : یم  درک  یم  لـقن  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نـب  یلع  زا  یثیدـح  يرهز  نوـچ  هـک  تـسا  هدرک  تـیاور  ًاـضیا 
: تفگ یئوگ ؟ یم  نیدباعلا  نیز  ار  ترضح  نآ  ارچ  هک : دیـسرپ  وا  زا  هنییع  نب  نایفـس  ناگدننک ،- تدابع  تنیز  ینعی : نیدباعلا -
رد تفگ : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  ساّبع  نبا  زا  درک  تیاور  هک  ّبیسملا  نب  دیعـس  زا  ما  هدینـش  هکنآ  يارب 

ار اهفـص  دـیایب و  نیـسحلا  نب  یلع  نم  دـنزرف  هک  منیب  یم  ایوگ  سپ  نیدـباعلا ؟ نیز  تساـجک  هک : دـنک  ادـن  يداـنم  تماـیق  زور 
«. 6  » دسرب یهلا  شرع  شیپ  هب  ات  دفاکشب 

هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ار  نومضم  نیا  رگید  ربتعم  ياهدنس  هب  و 
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«. 1  » تسا

، دومن یم  تاجانم  دوخ  راگدرورپ  اب  دوب و  هداتسیا  تدابع  بارحم  رد  ترضح  نآ  یبش  هک  تسا  هدرک  تیاور  هّمغلا  فشک  رد  و 
سپ دشن ، تفتلم  وا  هب  ترـضح  دـنادرگ ، لوغـشم  دوخ  تدابع  زا  ار  ترـضح  نآ  هک  دـش  رهاظ  یئاهدژا  تروص  هب  ناطیـش  سپ 

رود هک : دومرف  سپ  تسا ، ناطیش  وا  هک  تسناد  دیدرگن و  هّجوتم  زاب  و  دیزگ ، تفرگ و  ناهد  رد  ار  ترضح  نآ  ياپ  ماهبا  دمآ و 
نآ ببـس  نیا  هب  و  نیدـباعلا ، نیز  یئوت  هک : درک  ادـن  ار  وا  هبترم  هس  یفتاـه  سپ  دـش ، دوخ  تداـبع  هّجوتم  زاـب  و  نوعلم ، يا  وش 

«. 2  » دش بقل  نیا  هب  بّقلم  ترضح 

یم ار  یکلم  دنیرفایب ، ار  یماما  هک  دهاوخ  یم  یلاعت  قح  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هربتعم  دیناسا  هب  و 
، دوش یم  دقعنم  نآ  زا  ماما  هفطن  دماشآ و  یم  وا  هک  دناسر  یم  ماما  نآ  ردپ  هب  دراد و  یم  رب  شرع  ریز  زا  یبآ  تبرش  هک  دتـسرف 

نامه یلاعت  قح  دوش ، یم  ّدلوتم  نوچ  .دونش  یم  دنیوگ  هچ  ره  زور  لهچ  زا  دعب  و  دونش ، یمن  نخس  ردام  مکـش  رد  زور  لهچ  و 
ُعیِمَّسلا َوُه  ِِهتاِملَِکل َو  َلِّدَبُم  ًالْدَع ال  ًاقْدِص َو  َکِّبَر  ُهَِملَک  ْتَّمَت  ار َو  هیآ  نیا  دـسیون  یم  وا  هدـید  ود  نایم  رد  دتـسرف و  یم  ار  کلم 

«. 4 « » 3  » ُمِیلَْعلا

يرهش رد  یلاعت  قح  دسر  یم  تماما  بصنم  هب  نوچ  دنسیون ، یم  وا  تسار  يوزاب  رب  ار  هیآ  نیا  ردام  مکش  رب  رگید : تیاور  هب  و 
«. 5  » دیامن هدهاشم  رون  نآ  رد  دنک  يراک  رهش  نآ  رد  هک  ره  هک  دنک  یم  رّرقم  وا  يارب  زا  يرون 

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

رب مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  بانج  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  نارگید  بوشآ و  رهش  نبا  هیولوق و  نبا 
هب یبآ  نوچ  تسیرگ ، یم  دندرک  یم  رـضاح  وا  دزن  یماعط  هاگره  و  تسیرگ ، لاس - لهچ  یتیاور  هب  لاس - تسیب  راوگرزب  ردـپ 
ای موش  وت  يادف  تفگ : بانج  نآ  نامالغ  زا  یکی  سپ  درک ، یم  فعاضم  ار  بآ  نآ  هک  تسیرگ  یم  ردق  نآ  دندروآ  یم  وا  دزن 

: دومرف ترضح  يوش ، راکهانگ  ینک و  كاله  ار  دوخ  وت  هک  مسرت  یم  هَّللا  لوسر  نب 

َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  ِهَّللا َو  َیلِإ  ِینْزُح  یَِّثب َو  اوُکْشَأ  ام  ّ َ

: دومرف سپ  دیناد ، یمن  امش  هچنآ  ادخ  زا  مناد  یم  نم  و  ادخ ، هب  ار  دوخ  هودنا  درد و  منک  یم  تیاکش  ینعی : « 1»

«. 2  » دریگ یم  نم  يولگ  رد  هیرگ  هکنآ  رگم  ار  همطاف  نادنزرف  ندش  هتشک  مروآ  یمن  رطاخ  هب  تقو  چیه 

هنـشت بل  اب  و  دنروخ ، یم  ناگدنرد  نایـشحو و  هک  یبآ  زا  دندرک  عنم  ارم  ردـپ  هکنآ  لاح  میرگن و  نوچ  دومرف : رگید  تیاور  هب 
: دومرف ترضح  تشک ، یهاوخ  ار  دوخ  سفن  هک  ییرگ  یم  ردق  نآ  هک : دنتفگ  بانج  نآ  هب  رگید  تیاور  هب  .دندرک  دیهـش  ار  وا 

زور رد  ار  دوخ  سفن 
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«. 1  » میرگ یم  وا  رب  ما و  هتشک  لّوا 

نآ ياـه  هدرکدازآ  زا  یکی  ترـضح ، نآ  هیرگ  يرایـسب  زا  هک  دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  بوشآ و  رهـش  نبا  هیوـلوق و  نبا  ًاـضیا 
رـسپ هدزاود  بوقعی  ترـضح  وت  رب  ياو  دومرف : ترـضح  دوـش ؟ رخآ  وـت  هیرگ  هک  تسا  هدـشن  نآ  تقو  اـیآ  هک : تفگ  ترـضح 

یم هکنآ  اب  دش  مخ  وا  تشپ  هودنا  مغ و  روفو  زا  و  دش ، دیفـس  وا  ياه  هدید  هیرگ  يرایـسب  زا  و  دش ، ادـیپان  وا  رـسپ  کی  تشاد و 
نم رود  رب  نم و  ربارب  رد  هک  ار  دوـخ  ناـشیوخ  زا  رفن  هدـفه  اـهومع و  ناردارب و  ردـپ و  مدـید  نم  و  تسا ، هدـنز  وا  هـک  تـسناد 

«. 2  » دسر تیاهن  هب  نم  هودنا  هنوگچ  دندیرب ، رس  دنتشک و 

زا شیب  ار  لیقع  نادنزرف  هَّللا  لوسر  نب  ای  دنتفگ : درک ، یم  ینابرهم  رایـسب  ار  لیقع  نادنزرف  بانج  نآ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  ًاضیا 
«. 3  » منک یم  ّتقر  ناشیا  رب  و  مردپ ، هار  رد  ار  ناشیا  ندش  هتشک  دیآ  یم  مرطاخ  هب  دومرف : يراد ؟ یم  یمارگ  رفعج  نادنزرف 

ار مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هک  درک  مکح  داتسرف و  ناورم  نب  کلملا  دبع  هک  تسا  هدرک  تیاور  يرهز  زا  بوشآ  رهـش  نبا 
ناشیا زا  مدرک و  رایسب  یعس  متفر و  نم  دوب ، هدرک  لّکوم  ترضح  نآ  رب  ار  يرایـسب  تعامج  و  دنرب ، ماش  هب  دننک و  ریجنز  لغ و 

زا دنا ، هتـشاذگ  بانج  نآ  ندرگ  رد  لغ  دنا و  هتـسب  اهریجنز  هب  ار  بانج  نآ  هک  مدـید  منیبب ، ار  ترـضح  نآ  هک  متفرگ  تصخر 
هک يرب  یم  نامگ  وت  هک : دومرف  ترضح  يدوب ، یم  ملاس  وت  مدوب و  یم  وت  ياج  هب  نم  شاک  متفگ : متسیرگ و  لاح  نآ  هدهاشم 
نم رطاـخ  هب  یهلا  باذـع  دـشاب و  هک  مهاوخ  یم  نکیل  ندرک و  عفر  دوخ  زا  مناوت  یم  مهاوـخ  رگا  دـنک ، یم  ینارگ  نم  رب  اـهنیا 

ار دوخ  ياـهاپ  تسد و  سپ  درک ، مناوت  یم  نینچ  مهاوخ  رگا  دومرف : دروآ و  نوریب  ریجنز  زا  ار  دوخ  ياـهاپ  تسد و  سپ  دـیایب ،
هتشگرب بانج  نآ  نالّکوم  هک  مدید  زور  راهچ  زا  دعب  .نتفر  مهاوخن  ناشیا  اب  رتشیب  لزنم  ود  دومرف : درک و  لخاد  اهریجنز  رد  زاب 

بانج نآ  صّحفت  هنیدم  رد  دنا و 
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میدوب رادیب  بش  مامت  رد  ام  تسا ، بیرغ  رایـسب  درم  نیا  راک  دنتفگ : مدرک ، لاؤس  ناشیا  زا  ار  لاح  تقیقح  متفر و  نم  دننک ، یم 
.میدیدن وا  ّلحم  رد  ریجنز  لغ و  زا  ریغ  هب  میدرک  رظن  وا  ّلحم  رد  دش  حبص  نوچ  میدومن ، یم  وا  تسارح  و 

، مدرک لقن  وا  هب  ار  هعقاو  نیا  نم  ار ، ترـضح  نآ  لاح  درک  لاؤس  نم  زا  کلملا و  دـبع  دزن  هب  متفر  نآ  زا  دـعب  نم  تفگ : يرهز 
نآ زا  سپ  تسا ؟ راـک  هچ  وت  اـب  ارم  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  دـندوب  هتفاـین  ار  وا  نانابـساپ  هک  يزور  ناـمه  رد  تفگ : کـلملا  دـبع 

، مراد یمارگ  ار  وت  ات  شاب  نم  دزن  یهاوخ  رگا  متفگ : سپ  منک ، هدارا  وا  هب  يدـب  متـسناوتن  هک  دـش  یلوتـسم  نم  رب  یفوخ  باـنج 
هدارا و  يا ، هدرک  نامگ  وت  هک  تسین  نانچ  نیـسحلا  نب  یلع  هک : متفگ  نم  مدیدن ، ار  وا  رگید  تفر ، نوریب  مهاوخ و  یمن  تفگ :

وا لاح  اشوخ  وا ، لغش  تسا  یلغش  وکین  تفگ : کلملا  دبع  تسا ، دوخ  راگدرورپ  تدابع  لوغـشم  هتـسویپ  و  درادن ، رطاخ  رد  يا 
«. 1  » وا لغش  اشوخ  و 

هب ار  هنیدم  لها  دنک و  تراغ  ار  هنیدم  هک  داتسرف  ار  هبقع  نب  ملـسم  دیزی  نوچ  هک  ّبیـسملا  نب  دیعـس  زا  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا 
رود رب  ار  اهنآ  و  دنتسب ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  دجـسم  ياهنوتـس  رب  ار  دوخ  ياهبـسا  نیعالم  نآ  دناسر ، لتق 
یم تشاد و  یم  رب  ارم  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زور  ره  و  دندوب ، هنیدم  تراغ  لوغشم  زور  هس  دنتشادزاب و  بانج  نآ  دقرم 
دش نانچ  ترضح  نآ  زاجعا  زا  و  مدیمهف ، یمن  نم  هک  دناوخ  یم  یئاعد  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ربق  دزن  هب  دمآ 

.دندید یمن  ار  ام  اهنآ  میدید و  یم  ار  اهنآ  ام  هک 

یم ترـضح  نآ  هناخ  رد  رب  دـمآ و  یم  زور  ره  تسد و  رد  يا  هبرح  دوب ، هدیـشوپ  زبس  ياه  هماـج  راوس و  یبهـشا  بسا  رب  يدرم 
دسرب وا  هب  هبرح  هکنآ  یب  داد ، یم  تکرح  وا  بناج  هب  ار  هبرح  دوش  ترـضح  نآ  هناخ  لخاد  هک  درک  یم  هدارا  هک  ره  و  داتـسیا ،

ار و دوخ  نانز  ياهرویز  تفر و  هناـخ  هب  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  دنتـشادزاب ، تراـغ  زا  تسد  نوچ  .درم  یم  داـتفا و  یم 
زا یکلم  نم  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : وا  دروآ ، نوریب  راوس  نآ  يارب  درک و  عمج  ار  دوخ  لافطا  ياه  هراوشوگ  ناشیا و  ياه  هماج 

، دندش بلاغ  هنیدم  رب  ناشیا  نوچ  ماوت ، ردپ  وت و  نایعیش 
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زا تعافـش  ادـخ و  زا  تمحر  دـیما  مدرک  هچنآ  هب  و  منک ، ترـصن  ار  امـش  میآ و  نیمز  هب  هک  مدـیبلط  تصخر  یلاـعت  قـح  زا  نم 
«. 1  » مراد تیب  لها  امش  ادخ و  لوسر 

تعیب هنیدم  لها  زا  هک  دمآ  هنیدم  هب  جح  هناهب  هب  دیزی  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  نسح  دنـس  هب  ینیلک 
: تفگ دیبلط و  ار  شیرق  زا  يدرم  داتسرف  سپ  دریگب ،

: تفگ درم  نآ  مریگب ، یگدنب  هب  مهاوخ  رگا  مشکب و  ار  وت  مهاوخ  رگا  نم ، یگدنب  هب  نک  رارقا 

رد وت  و  مالـسا ، رد  هن  ّتیلهاج و  رد  هن  دوبن  رتهب  نم  ردپ  زا  وت  ردپ  و  بسن ، بسح و  رد  یتسین  رتهب  نم  زا  وت  هک  دنگوس  ادـخ  هب 
درم نآ  مشک ، یم  ار  وـت  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ینکن  رارقا  رگا  تفگ : دـیزی  منکب ، رارقا  نیا  وـت  يارب  ارچ  یتـسین ، رتـهب  نم  زا  نید 

ار وا  هک  درک  رما  سپ  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  دنزرف  یلع  نب  نیـسح  نتـشک  زا  دوب  دهاوخن  رتدب  ارم  وت  نتـشک  تفگ :
، دومرف ار  ترضح  درک  ار  درم  نآ  هک  یفیلکت  نامه  و  دیبلط ، ار  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  داتـسرف  دندیناسر و  لتق  هب 
هب مدرک  رارقا  دومرف : ترـضح  یلب ، تفگ : یتشک ؟ ار  درم  نآ  هچنانچ  تشک  یهاوخ  ارم  منکن  رارقا  وت  يارب  رگا  دومرف : ترـضح 

: تفگ دیزی  يدرک ، لاؤس  هچنآ 

«. 2  » دشن مک  يزیچ  وت  يراوگرزب  فرش و  زا  يدرک و  ظفح  ار  دوخ  نوخ 

دناوت یم  و  تسا ، هروهشم  خیراوت  فلاخم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تداهـش  زا  دعب  هنیدم  هب  دیزی  ندمآ  دیوگ : مجرتم 
.دشاب هدش  یهابتشا  نایوار  رب  و  دشاب ، هتفرگ  تعیب  نینچ  دوب  هدمآ  نیعل  نآ  بناج  زا  هک  هبقع  نب  ملسم  هک  دوب 

ترضح مردپ  هک : دومرف  ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  تاجرّدلا  رئاصب  رد  و 
وضو بآ  دومرف : دش ، مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  مردپ  تافو  تقو  نوچ  هک : تفگ  یم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما 

هظحـالم غارچ  کـیدزن  مدرب و  نوریب  نوـچ  مهاوـخ ، یمن  تسا  هتیم  بآ  نیا  رد  هـک : دوـمرف  مدروآ  بآ  نوـچ  رواـیب ، نـم  يارب 
هک تسا  یبش  نیا  دـنزرف ! يا  هک : دومرف  متخاس و  وضو  مدروآ  رگید  بآ  متخیر و  ار  نآ  دوب ، بآ  نآ  رد  يا  هدرم  شوم  مدرک ،

.نک اّیهم  وا  يارب  یفلع  و  نک ، طبض  هریظح  رد  ارم  هقان  دنا ، هداد  تافو  هدعو  ارم 
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هب دـمآ ، نوریب  هریظح  زا  درک و  اهر  ار  دوخ  هقان  دـندرک ، نفد  ار  ترـضح  نآ  نوچ  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  سپ 
هدید زا  بآ  درک و  یم  هلان  دایرف و  تشاذـگ و  ترـضح  نآ  ربق  رب  ار  دوخ  هنیـس  و  دـشاب ، هدـید  ار  ربق  هکنآ  یب  تفر  ربق  کیدزن 

درگرب وش و  تکاس  هک : دومرف  دمآ و  هقان  دزن  دـنداد ، مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  بانج  هب  ار  ربخ  نیا  نوچ  .تخیر  یم  شیاه 
هلاـن و ربـق و  دزن  هب  تشگرب  یناـمز  كدـنا  زا  دـعب  و  تشگرب ، دوـخ  ياـج  هب  تساـخرب و  هقاـن  سپ  وـت ، يارب  دـهد  تکرب  ادـخ 
و تسا ، بات  یب  هک  ار  نآ  دیراذگب  هک : دومرف  دنتفگ  ترضح  هب  ار  نآ  ربخ  هک  هبترم  نیا  رد  تسیرگ ، یم  درک و  یم  بارطـضا 
رب هنایزات  کی  و  دوب ، هدرک  جح  ود  تسیب و  هقان  نآ  رب  ترـضح  و  دش ، كاله  زور  هس  زا  دـعب  ات  درک  یم  بارطـضا  هلان و  نینچ 

«. 1  » دوب هدزن  وا 

تافو بش  رد  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  نسح  دنس  هب  میهاربا  نب  یلع 
ُرْجَأ َمِْعنَف  ُءاشَن  ُْثیَح  ِهَّنَْجلا  َنِم  ُأَّوَبَتَن  َضْرَْألا  اَنَثَرْوَأ  ُهَدـْعَو َو  انَقَدَـص  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  تفگ : دـمآزاب  شوه  هب  نوچ  دـش ، شوهدـم 

اج ره  رد  هک  ار  تشهب  نیمز  ام  هب  داد  ثاریم  و  ار ، ام  هدـعو  دـینادرگ  تسار  هک  ار  يدـنوادخ  منک  یم  دـمح  ینعی : « 2  » َنِیِلماْعلا
«. 3  » دومن لاحترا  تشهب  ضایر  هب  دومرف و  ار  نیا  ادخ ، يارب  ناگدننک  لمع  دزم  تسا  يرجا  وکین  سپ  میئامن ، رارق  میهاوخ  هک 

ّانا هروس  تعقو و  اذا  هروس  هک : تسا  هدرک  هفاـضا  و  ار ، نیمه  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  نسح  دنـس  هب  ینیلک 
«. 4  » دومن لاحترا  اقب  ملاع  هب  دناوخ و  ار  هیآ  نیا  نآ  زا  دعب  و  دومرف ، توالت  انحتف 

دوخ هنیـس  هب  ارم  دیـسر ، تاـفو  تقو  ار  مردـپ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دّـمحم  ماـما  زا  ربـتعم  دنـس  هب  ًاـضیا 
: دومرف دوخ و  تداهـش  ماـگنه  رد  مردـپ  ارم  دومن  ّتیـصو  هچنآ  هب  منک  یم  ّتیـصو  ار  وـت  یمارگ  دـنزرف  يا  دوـمرف : دینابـسچ و 

ادخ زا  ریغ  هب  وت  رب  يروای  هک  یسک  رب  دینکم  متس  راهنز  هک : دوخ  تافو  تقو  رد  ّتیصو  نیا  هب  دوب  هدومن  تیصو  ار  وا  شردپ 
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«. 1  » دشاب هتشادن 

«. 2  » دندرک دیهش  رهز  هب  ار  ترضح  نآ  هک  دوش  یم  رهاظ  هدش ، دراو  مومع  هجو  رب  هک  رایسب  هربتعم  ثیداحا  زا  و 

زین کلملا  دبع  نب  ماشه  یـضعب  و  «، 3  » داد رهز  ار  ترـضح  نآ  کلملا  دـبع  نب  دـیلو  هک  تسا  نآ  داقتعا  ار  یعمج  هیوباب و  نبا 
«. 4  » دنا هتفگ 

نیـسحلا نب  یلع  یئوگ  یم  وت  متفگ : ّبیـسم  نب  دیعـس  هب  تفگ  هک  دیز  نب  یلع  زا  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  یـشک  خیش 
وت رب  تّجح  نیمه  تفگ : دـیز  نب  یلع  تخانـشن ، ار  وا  ردـق  یـسک  دوب و  نینچ  تفگ : دیعـس  تشادـن ، دوخ  رـصع  رد  دوخ  ریظن 
هیلع نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  ات  هّکم  هب  دـنتفر  یمن  ناـیراق  تفگ : دیعـس  يدرکن ، زاـمن  ترـضح  نآ  هزاـنج  رب  هک  تسا  یفاـک 

.دنتفر یم  وا  تمدخ  رد  و  تفر ، یم  مالّسلا 

، میدمآ دورف  ایقـس  رد  و  دـندوب ، ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  نایجاح  زا  رفن  رازه  و  متفر ، یم  وا  تمدـخ  رد  نم  اهلاس  زا  یکی  رد  و 
تخرد و ره  سپ  دناوخ ، دوخ  دوجـس  رد  یحیبست  تفر و  هدجـس  هب  زامن  زا  دعب  و  درازگ ، زامن  تعکر  ود  دـمآ و  دورف  ترـضح 
، میدیـسرت دش و  دنلب  همه  زا  حیبست  يادص  و  دنتفگ ، حیبست  ترـضح  نآ  حـیبست  هب  دوب  ترـضح  نآ  رود  رب  هک  یخولک  گنس و 
ار لیئربج  نوچ  یلاعت  قح  هک : دومرف  هَّللا ، لوسر  نب  ای  یلب  متفگ : يدیسرت ؟ ایآ  دیعس  يا  هک : دومرف  تشادرب  دوجس  زا  رس  نوچ 

نیا رد  وا  اب  دندوب  اهنامسآ  رد  هچنآ  اهنامسآ و  عیمج  دناوخ  ار  حیبست  نیا  لیئربج  نوچ  و  دومن ، وا  میلعت  ار  حیبست  نیا  درک ، قلخ 
.تسه حیبست  نیا  رد  یلاعت  قح  مظعا  مسا  و  دندرک ، تقفاوم  حیبست 

يزامن مناوت  یم  زورما  متفگ : نم  دنتفر ، نوریب  ترضح  نآ  هزانج  اب  همه  رادرک  دب  رادرک و  وکین  تفای ، تافو  ترضح  نآ  نوچ 
هب نوچ  دشاب ، یلاخ  دجسم  هک  دش  دهاوخن  نینچ  رگید  زور  چیه  و  منکب ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دجـسم  رد  اهنت 

زا ریبکت  يادص  مداتسیا  زامن 
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ریبکت يادص  ندینش  زا  و  مدینش ، نیمز  لها  زا  ریبکت  تفه  هکنآ  ات  مدینش  ار  نیمز  لها  ریبکت  يادص  نآ  زا  دعب  و  مدینش ، نامـسآ 
زامن هن  متفای و  ار  وا  زامن  هن  و  دندوب ، هتشگرب  ترـضح  نآ  زامن  زا  مدرم  مدمآزاب  شوه  هب  نوچ  مدش ، شوهدم  مداتفا و  رد  ور  هب 

«. 1  » مدرکن زامن  ترضح  نآ  رب  ارچ  هک  متسه  ترسح  نیا  رب  هتسویپ  و  دش ، عقاو  گرزب  يراک  نایز  ارم  و  ار ، دجسم 

خیش «، 2  » دش عقاو  ترجه  راهچ  دون و  لاس  مّرحم  هام  مهدجیه  رد  دنا : هتفگ  یضعب  دنا ، هدرک  فالخ  بانج  نآ  تافو  زور  رد  و 
رایتخا ار  بهذم  نیا  ینیلک  و  دنا ، هتفگ  مجنپ  دون و  لاس  یضعب  و  «، 3  » تسا هدرک  رکذ  لاس  نیا  مّرحم  مجنپ  تسیب و  رد  یسوط 

زا جنپ  دون و  لاس  زا  مّرحم  مهدزاود  ای  مهدزای  هبنش  زور  رد  ترضح  نآ  تافو  هک : تسا  هتفگ  بوشآ  رهـش  نبا  «، 4  » تسا هدرک 
«. 6  » تسا هدرک  رکذ  لاس  نیا  مّرحم  هام  مّود  تسیب و  رد  یمعفک  و  «، 5  » دش عقاو  ترجه 

«. 7  » دنا هتفگ  لاس  تفه  هاجنپ و  رثکا  و  تسا ، فالخ  زین  ترضح  نآ  رمع  تّدم  رد  و 

تافو تقو  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک 
لاس جـنپ  یـس و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  دـعب  و  دـش ، عقاو  جـنپ  دون و  لاس  رد  باـنج  نآ  تاـفو  و  هدوب ، لاـس  تفه  هاـجنپ و 

«. 8  » درک یناگدنز 

و «، 9  » دوب لاس  تشه  هاجنپ و  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  فیرـش  رمع  هک  تسا  هدرک  تیاور  باـنج  نآ  زا  هّمغلا  فشک  رد 
.دنا هتفگ  زین  هن  هاجنپ و  یضعب 

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

بانج نآ  يانث  و  تشاد ، مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  تماما  هب  داقتعا  ریبج  نب  دیعس  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
نب یقـش  یئوت  تفگ : دـندرب ، نوـعلم  نآ  دزن  هب  ار  دیعـس  نوـچ  درک ، دیهـش  ار  وا  نیعل  جاّـجح  ببـس  نیا  هب  و  تفگ ، یم  رایـسب 
نأش رد  یئوگ  یم  هچ  تفگ : جاّجح  درک ، مان  ریبج  نب  دیعس  ارم  وا  تسناد و  یم  وت  زا  رتهب  ارم  مان  نم  ردام  تفگ : دیعس  ریـسک ؟

مهاوخ منیبـب  ار  تشهب  لـها  موـش و  تشهب  لـخاد  رگا  تفگ : دیعـس  مّنهج ؟ رد  اـی  ار  ناـشیا  یناد  یم  تشهب  رد  رمع  رکب و  وـبأ 
هچ تفگ : جاّـجح  تسا ، مّنهج  رد  هک  تسناد  مهاوخ  منیبب  ار  مّنهج  لـها  موش و  مّنهج  لـخاد  رگا  و  تسا ، تشهب  رد  هک  تسناد 

؟ يراد یم  رت  تسود  ار  کی  مادـک  تفگ : جاّجح  دـنا ، هدرکن  لیکو  ناشیا  رب  ارم  تفگ : دیعـس  رگید ؟ يافلخ  ّقح  رد  یئوگ  یم 
: تفگ دیعـس  دنارت ؟ هدیدنـسپ  وت  قلاخ  دزن  کی  مادـک  تفگ : جاّجح  دـنارت ، هدیدنـسپ  نم  قلاخ  دزن  هک  ناشیا  زا  کی  ره  تفگ :
: تفگ دیعـس  یئوگب ؟ تسار  نم  هب  یهاوخ  یمن  تفگ : جاّجح  دـناد ، یم  ار  ناشیا  ناهنپ  راکـشآ و  هک  تسا  یـسک  دزن  ملع  نیا 

«. 1  » وا لتق  هب  درک  رما  نیعل  نآ  سپ  میوگب ، غورد  وت  هب  مهاوخ  یمن 

توم ضرم  ماّیا  رد  و  دوبن ، هدنز  زور  لهچ  زا  هدایز  دیعس  تداهـش  زا  دعب  جاّجح  هک  تسا  هدرک  لقن  نافلاخم  ياملع  زا  یعفای  و 
؟ ریبج نب  دیعس  نم  زا  دنهاوخ  یم  هچ  تفگ : یم  دمآ و  یم  شوه  هب  زاب  دش و  یم  شوهیب 
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تهج هچ  هب  ادخ  نمشد  يا  تفگ : یم  هتفرگ و  ار  وا  نماد  هک  دید  یم  ار  دیعس  تفر ، یم  باوخ  هب  هاگره  هک  تسا  تیاور  رد  و 
؟ یتشک ارم 

یکی و  تفرگ ، ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نایعیش  زا  سک  ود  جاّجح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریکب  نبا  زا  ربتعم  دنس  هب  هیوباب  نبا 
: تفگ جاّجح  میوجب ، يرازیب  وا  زا  هک  تسا  هدرک  دـب  هچ  تفگ : بلاـط ، یبأ  نب  یلع  زا  وجب  يرازیب  تفگ : دـیبلط و  ار  ناـشیا  زا 

؟ ار وت  ياهاپ  ای  مربب  ار  وت  ياهتسد  مشکب ، ار  وت  وحن  هچ  هب  هک  نک  رایتخا  دوخ  مشکن ، ار  وت  رگا  دشکب  ارم  ادخ 

جاّجح نکب ، وت  رب  تسا  رت  ناـسآ  هچ  ره  نک  راـیتخا  دوخ  يارب  زا  درک ، مهاوخ  صاـصق  ار  وت  تماـیق  رد  ینک  یم  هچ  ره  تفگ :
: تفگ تساجک ؟ رد  وت  راگدرورپ  وگب  تسا ، هدرک  قلخ  ار  وت  هک  یـسک  نآ  یـسانشب  هک  مرادـن  نامگ  و  يروآ ، نابز  وت  تفگ :
ار وا  ياهاپ  اهتسد و  هک  درک  رما  نوعلم  نآ  سپ  دیشک ، دهاوخ  ناشیا  زا  ماقتنا  تسا و  هتسشن  ناراکمتـس  نیمک  رد  نم  راگدرورپ 
وا هک  دوخ  بحاصم  يأر  رب  نم  تفگ : یئوگ ؟ یم  هچ  وت  تفگ : جاّجح  دندروآ ، شیپ  ار  يرگید  سپ  .دندیشک  راد  رب  دندیرب و 

«. 1  » دندیشک راد  رب  دندز و  ندرگ  ار  وا  درک  رما  سپ  يدیناسر ، لتق  هب  ار 

ار مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هدرک  دازآ  ربنق  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یقّنلا  یلع  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـشک  خیش 
ار ترـضح  نآ  يوضو  بآ  تفگ : ار ؟ بلاط  یبأ  نب  یلع  يدرک  یم  تمدـخ  هچ  وت  هک : دیـسرپ  وا  زا  دـندروآ ، نیعل  جاّجح  دزن 

اوُسَن اَّمَلَف  دومن  یم  توالت  ار  هیآ  نیا  تفگ : ربنق  تفگ ؟ یم  هچ  دش  یم  غراف  وضو  زا  نوچ  تفگ : جاّجح  مدرک ، یم  رـضاح  نم 
اوُمَلَظ َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُِرباد  َعِطُقَف  َنوُِسْلبُم * ْمُه  اذِإَف  ًهَتَْغب  ْمُهانْذَخَأ  اُوتوُأ  اِمب  اوُحِرَف  اذِإ  یَّتَح  ْیَـش ٍء  ِّلُک  َباْوبَأ  ْمِْهیَلَع  انْحَتَف  ِِهب  اوُرِّکُذ  ام 

: ینعی « 2  » َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

هب هچنآ  هب  دندش  داش  هکنآ  ات  ار ، تمعن  ره  ياهرد  ناشیا  رب  میدوشگ  دـندوب ، هدروآ  ناشیا  دای  هب  ار  هچنآ  دـندرک  شومارف  نوچ 
لـصا بقع و  رخآ و  دش  هدیرب  سپ  دندنام ، دیماان  ناریح و  ناشیا  هاگان  سپ  هاگان  هب  ار  ناشیا  میتفرگ  دوب ، هدش  هدرک  اطع  ناشیا 

.تسا نایملاع  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  دمح  و  دندوب ، هدرک  متس  هک  یهورگ 
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میامرفب رگا  تفگ : جاّجح  یلب ، تفگ : ربنق  تسناد ؟ یم  ام  یهاشداپ  رد  و  درک ، یم  لیوأت  ام  يارب  ار  هیآ  نیا  تفگ : جاّـجح  سپ 
نآ سپ  درک ، یهاوخ  بسک  يدبا  تواقـش  وت  و  تفای ، مهاوخ  تداهـش  تداعـس  تفگ : ربنق  درک ؟ یهاوخ  هچ  دـننزب  ار  تندرگ 

«. 1  » دندز ار  شندرگ  درک  رما  نوعلم 

میوج بّرقت  مبایب و  ار  بارت  وبا  باحصا  زا  یکی  مهاوخ  یم  تفگ : نیعل  جاّجح  يزور  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  دیفم و  خیش 
هتفای وا  يالوم  ربنق  زا  هدایز  ار  بارت  وبا  تبحـص  هک  یـسک  میرادـن  نامگ  اـم  دـنتفگ : نوعلم  نآ  ناوعا  وا ، نتـشک  هب  ادـخ  يوسب 

: تفگ بلاط ؟ یبأ  نب  یلع  يالوم  یئوت  تفگ : یلب ، تفگ : ربنق ؟ یئوت  تفگ : دیبلط و  ار  وا  داتسرف و  سپ  دشاب ،

: تفگ جاّجح  تسا ، نم  تمعن  ّیلو  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  و  تسا ، نم  يالوم  ادخ 

ره مشک ، یم  هّتبلا  ار  وت  تفگ : جاّـجح  موش ، رازیب  وا  نید  زا  اـت  هد  ناـشن  ارم  وا  نید  زا  رگید  نید  تفگ : ربنق  وا ، نید  زا  وش  رازیب 
وحن ره  هب  تفگ : ربنق  ارچ ؟ تفگ : جاّجح  متشاذگ ، وت  هب  ار  نآ  رایتخا  تفگ : ربنق  نک ، رایتخا  دوخ  يارب  یهاوخ  یم  هک  ینتـشک 

هک یتسرد  هب  نک ، رایتخا  یناد  یم  رتهب  دوخ  يارب  هک  ار  ینتـشک  ره  تشک ، مهاوخ  وحن  نامه  هب  تمایق  رد  ار  وت  یـشکب  ارم  هک 
هب ار  وا  درک  رما  نوعلم  نآ  سپ  دیرب ، دنهاوخ  رـس  دنفـسوگ  دـننام  ارم  هک  تسا  هداد  ربخ  ارم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 

«. 2  » دنتشک وحن  نامه 

مجنپ ماما  تلالج  تمصع و  رهپس  رهم  تفالخ و  تماما و  جرد  ّرد  تالاح  زا  یضعب  تافو و  تدالو و  خیرات  نایب  رد  متفه : باب 

هراشا

نیرهاطلا هلآ  یلع  هیلع و  هَّللا  تاولص  نیرخآلا  نیلّوالا و  مولع  رقاب  یلع  نب  دّمحم  رفعج  یبا 

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

هام هّرغ  هبنـش  هس  ای  هعمج  زور  رد  ترـضح  نآ  فیرـش  تدالو  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  بوشآ و  رهـش  نبا  یـسربط و  خـیش 
«. 2  » ترجه زا  تفه  هاجنپ و  لاس  رد  هفّرشم  هنیدم  رد  دنا  هتفگ  زین  رفص  هام  مّوس  یضعب  و  «، 1  » دش عقاو  بجر  كرابم 

نیرتروهـشم و  دوب ، يداـه  رکاـش و  رقاـب و  ترـضح : نآ  باـقلا  و  رفعج ، وبا  وا  تینک  و  دوب ، دّـمحم  ترـضح  نآ  فیرـش  مسا  و 
هدینادرگ بّقلم  بقل  نیا  هب  ار  ترضح  نآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  هک  اریز  « 3  » دوب رقاب  ترضح  نآ  ياهبقل 

رد تفگ : يراـصنا  رباـج  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  و  دوب ، نیرخآ  نیلّوا و  موـلع  هدنفاکـش  هکنآ  يارب  دوـب 
«. 4  » ینتفاکش مدرم  يارب  دفاکش  یم  ار  ملع  و  تسا ، رقاب  وا  بقل  هک  ارم  نادنزرف  زا  یکی  تفای  یهاوخ 

هب «، 6  » اـعیمج هَّلل  هّزعلا  رگید : تیاور  هـب  «، 5  » دوـب هَّللا  هّزعلا  مالّـسلا : هیلع  قداـص  ترـضح  تیاور  هب  ترـضح  نآ  نیگن  شقن  و 
نیـسحلاب و و  ننملا ، يذ  یـصولاب  و  نمتؤملا ، یبّنلاب  و  نسح ، هَّللاـب  یّنظ   » دوب تاـملک  نیا  ترـضح  نآ  نیگن  شقن  رگید  تیاور 
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«. 1  » درک یم  تسد  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوخ  ّدج  رتشگنا  رگید :

نیفرّطلا بیجن  ترضح  نآ  و  دنتفگ ، یم  هَّللا  دبع  ّما  ار  وا  هک  دوب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  رتخد  همطاف  ترـضح  نآ  ردام 
نآ دیـسر  مه  هب  وا  زا  يولع  هک  يا  هیولع  لّوا  و  دیـسر ، یم  مالّـسلا  اـمهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  هب  شراوگرزب  بسن  دوـب ،

.دوب ترضح 

یکی هب  مهیلع  هَّللا  تاولـص  نیموصعم  هّمئا  ناردام  زا  یکی  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  هربتعم  ثیداحا  رد  و 
هک دنیب  یم  باوخ  رد  ار  يدرم  سپ  شغ ، دننام  دوش  یم  لصاح  يروتف  یتسس و  ار  وا  زور  نآ  مامت  رد  دوش ، یم  هلماح  ناشیا  زا 
یم یئادـص  هناخ  رانک  زا  دوخ  تسار  بناج  زا  دوش  یم  رادـیب  باوخ  زا  نوچ  يرابدرب ، ياـناد  دـنزرف  هب  دـهد  یم  تراـشب  ار  وا 

و تسا ، تداعـس  ریخ و  يوسب  وت  تشگزاب  نیمز و  لـها  نیرتهب  هب  يدـش  هلماـح  هک : دـیوگ  یم  دـنیب و  یمن  ار  هدـنیوگ  و  دونش ،
سپ درذـگ ، یم  وا  لمح  زا  هام  هن  هکنآ  ات  دـبای  یمن  ینارگ  لـقث و  دوخ  رد  رگید  سپ  اـناد ، راـبدرب  دـنزرف  هب  ار  وت  داـب  تراـشب 

نآ يرگید  هک  دنک  یم  هدهاشم  دوخ  هناخ  رد  يرون  دوش ، یم  تدالو  بش  نوچ  دونش ، یم  دوخ  هناخ  زا  هکئالم  زا  رایسب  يادص 
دسر یم  نیمز  هب  نوچ  دیآ ، یمن  ریز  هب  شرـس  دوش ، یم  ّدلوتم  ردام  زا  هتـسشن  ّعبرم  ماما  سپ  ماما ، نآ  ردپ  رگم  دنیب  یمن  ار  رون 
فان هدرک و  هنتخ  و  دـیوگ ، یم  یلاـعت  قح  دـمح  هسطع ، زا  دـعب  و  دـنک ، یم  هسطع  هبترم  هس  دـنادرگ و  یم  هلبق  بناـج  هب  يور 

زا بش  زور و  نآ  مامت  رد  و  دشاب ، یم  هدیئور  همه  ششیپ  ياهنادند  و  دشاب ، یمن  تفاثک  نوخ  هب  هدولآ  و  دوش ، یم  ّدلوتم  هدیرب 
«. 2  » ددرگ یم  عطاس  الط  دننام  يدرز  رون  وا  ياهتسد  ور و 
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تداهش تقو  ات  دش  رهاظ  نافلاخم  ترضح و  نآ  نایم  هچنآ  نایب  رد  مّود  لصف 

هب کلملا  دبع  نب  ماشه  اهلاس  زا  یلاس  رد  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  تسا  هدرک  تیاور  سوواط  نبا  دّیس 
منک یم  دـمح  هک : متفگ  مدرم  عمجم  رد  يزور  هّکم  رد  سپ  مدوـب ، هتفر  جـح  هب  ردـپ  تمدـخ  رد  نم  لاـس  نآ  رد  و  دـمآ ، جـح 

یمارگ ترـضح  نآ  هب  ار  اـم  و  تسا ، هداتـسرف  يربـمغیپ  یتـسار و  هب  ار  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  دّـمحم  هـک  ار  يدـنوادخ 
دنمتداعـس سپ  نیمز ، رد  ادخ  ياه  هفیلخ  و  وا ، ناگدنب  زا  ادـخ  ناگدیدنـسپ  و  قلخ ، رب  ادـخ  ناگدـیزگرب  میئام  سپ  هدـینادرگ ،

ربخ نیا  ماشه  ردارب  سپ  .دنک  ینمشد  ام  اب  دیامن و  ام  تفلاخم  هک  تسا  یسک  تخبدب  یقش و  و  دنک ، ام  تعباتم  هک  تسا  یسک 
هنیدـم يوـسب  اـم  دیـسر و  قـشمد  هب  نوـعلم  نآ  نوـچ  ددرگ ، اـم  ضّرعتم  هک  دـیدن  نآ  رد  تحلـصم  هّکم  رد  و  دـیناسر ، وا  هـب  ار 

ام زور  هس  میدش  قشمد  دراو  نوچ  دتسرف ، قشمد  هب  وا  دزن  هب  ارم  ار و  مردپ  هک  داتسرف  هنیدم  لماع  يوسب  یکیپ  میدرک ، تدواعم 
.دیبلط دوخ  سلجم  هب  ار  ام  مراهچ  زور  رد  و  دادن ، راب  ار 

هتشادزاب دوخ  ربارب  رد  فص  ود  حّلسم  لّمکم و  ار  دوخ  رکشل  دوب و  هتسشن  دوخ  یهاشداپ  تخت  رب  نوعلم  نآ  میدش ، لخاد  نوچ 
هناخ تحاس  رد  نوچ  دـنتخادنا ، یم  ریت  ورگ  هب  وا  روضح  رد  شموق  ناگرزب  و  دوب ، هداد  بیترت  دوخ  ربارب  رد  هناخ  جاـمآ  و  دوب ،

اب هک : تفگ  مردـپ  هب  میدیـسر  نیعل  نآ  کـیدزن  نوـچ  مـتفر ، یم  وا  بـقع  زا  نـم  تـفر و  یم  شیپ  رد  مردـپ  میدـش ، لـخاد  وا 
يزادناریت نم  زا  نونکا  ما و  هدش  ریپ  نم  تفگ : مردپ  زادنیب ، ریت  دوخ  موق  ناگرزب 
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ربمغیپ دوخ و  نید  هب  ار  ام  هک  يدـنوادخ  نآ  ّقح  هب  هک  درک  داـی  دـنگوس  نوعلم  نآ  تسا ، رتهب  يراد  فاـعم  ارم  رگا  دـیآ ، یمن 
.مراد یمن  فاعم  ار  وت  هک  دینادرگ  زیزع  دوخ 

تفرگ و درم  نآ  زا  ار  نامک  مردـپ  سپ  دزادـنیب ، ات  هد  وا  هب  ار  دوخ  ریت  نامک و  هک : درک  هراـشا  هّیما  ینب  خـیاشم  زا  یکی  هب  سپ 
لّوا ریت  قاف  رب  تفرگ و  رگید  ریت  سپ  دز ، هناشن  نایم  رب  دیـشک و  تماما  تّوق  هب  تشاذگ و  نامک  هز  رد  تفرگ و  وا  زا  ریت  یکی 
قباس ریت  قاف  رب  ریت  ره  هک  دـنکفا  یپایپ  نینچ  ریت  دـنچ  هکنآ  ات  دـش ، مکحم  هناشن  نایم  رد  درک و  مینود  هب  ناکیپ  اب  ار  نآ  هک  دز 
هکنآ ات  دش ، یم  ّریغتم  شموش  گنر  تسشن و  یم  ماشه  رگج  رب  دنکفا ، یم  ترـضح  نآ  هک  ریت  ره  و  درک ، مینود  هب  ار  وا  دمآ و 

نم هک  یتفگ  یم  ارچ  يزادناریت  رد  یمجع  برع و  نیرترهام  وت  و  رفعج ، وبا  يا  یتخادنا  کین  تفگ : دـش و  بات  یب  مهن  ریت  رد 
مردپ نم و  .درک و  یم  رّکفت  دنکفا و  ریز  هب  رس  و  دیدرگ ، نم  ردپ  لتق  مزاع  دش و  نامیشپ  فیلکت  نآ  زا  سپ  متسین ؟ رداق  نآ  رب 

رظن دش ، یم  كانمشخ  رایسب  ترضح  نآ  نوچ  دش ، مشخ  رد  مردپ  دیماجنا ، لوط  هب  ام  نداتسیا  نوچ  میدوب ، هداتـسیا  وا  ربارب  رد 
زا دومن ، هدهاشم  مردپ  رد  ار  تلاح  نآ  نیعل  ماشه  نوچ  دیدرگ ، یم  رهاظ  شنیبم  نیبج  زا  بضغ  راثآ  درک و  یم  نامـسآ  يوسب 

.متفر وا  بقع  زا  نم  و  دیبلط ، دوخ  تخت  يالاب  رب  ار  وا  دیسرت و  ترضح  نآ  بضغ 

دـینادرگ و مردـپ  يوسب  ور  سپ  دـیناشن ، دوخ  تسار  تسد  رد  تفرگ و  رب  رد  ارم  ردـپ  تساـخرب و  میدیـسر ، وا  کـیدزن  نوـچ 
ار يزادناریت  هک  هد  ربخ  ارم  تسه ، یئوت  نوچ  ناشیا  نایم  رد  هک  دـننک  رخف  مجع  برع و  رب  شیرق  هلیبق  هک  دـیاب  هتـسویپ  تفگ :
و تسا ، عیاش  تعنـص  نیا  هنیدم  لها  نایم  رد  هک  یناد  یم  هک : دومرف  مردپ  يا ؟ هتخومآ  تّدـم  هچ  رد  تسا و  هدرک  وت  میلعت  هک 

دنگوس دـیدرک و  هغلابم  امـش  نوچ  ما ، هدرک  نآ  كرت  لاح  ات  نامز  نآ  زا  و  مدوب ، نیا  بکترم  يزور  دـنچ  نس  تثادـح  رد  نم 
: تفگ ماشه  متفرگ ، تسد  هب  نامک  زورما  دیداد 

ملع و تلاسر  تیب  لـها  اـم  هک : دومرف  ترـضح  تسه ؟ وت  لـثم  رما  نیا  رد  رفعج  اـیآ  مدوب ، هدـیدن  زگره  يراد  ناـمک  نیا  لـثم 
ُْتلَمْکَأ َمْوَْیلا  هیآ  رد  یلاعت  قح  هک  ار  نید  مامتا  لامک و 
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زگره و  میرب ، یم  ثاریم  رگیدـکی  زا  تسا  هدرک  اطع  اـم  هب  « 1  » ًانیِد َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَر  ِیتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنیِد َو  ْمَُکل 
.دنرصاق نارگید  هچنآ  دشاب  لماک  وا  رد  هک  ام  زا  یکی  زا  دشاب  یمن  یلاخ  نیمز 

بضغ تمالع  اهنیا  و  دش ، جک  شتسار  هدید  دش و  خرس  شسحن  يور  دش و  بضغ  رد  رایسب  دینـش ، مردپ  زا  ار  نخـس  نیا  نوچ 
همه هک  امـش  ام و  تبـسن  اـیآ  هک : تفگ  مردـپ  هب  تشادرب و  رـس  سپ  دـش ، تکاـس  دـنکفا و  ریز  هب  رـس  یتعاـس  و  دوب ، نیعل  نآ 

ّرـس نونکم  زا  تسا  هدینادرگ  صوصخم  ار  ام  یلاعت  قح  نکیل  تسا و  نینچ  هک : دومرف  مردـپ  تسین ؟ یکی  میفانم  دـبع  نادـنزرف 
دّمحم یلاعت  قح  هک  تسین  نینچ  ایآ  تفگ : ماشه  تسا ، هدینادرگن  صوصخم  نآ  هب  ار  يرگید  هچنآ  هب  دوخ  ملع  لصاح  دوخ و 

امش صوصخم  ثاریم  نیا  اجک  زا  سپ  خرس ، هایـس و  دیفـس و  زا  تسا  هدینادرگ  ثوعبم  قلخ  هّفاک  يوسب  فانم  دبع  هرجـش  زا  ار 
هک دیوگ  یم  نآرق  رد  ادخ  تسا و  ثوعبم  قلخ  عیمج  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هکنآ  لاح  و  تسا ؟ هدیدرگ 

يربمغیپ دّـمحم  زا  دـعب  هکنآ  لاـح  دـش و  امـش  صوصخم  ملع  ثاریم  ببـس  هچ  هب  سپ  « 2 * » ِضْرَأـْلا ِتاواـمَّسلا َو  ُثاریِم  ِهَِّلل  َو 
هک داتـسرف  یحو  دوخ  ربمغیپ  هب  هک  هدینادرگ  صوصخم  ار  ام  اجنآ  زا  هک : دومرف  مردپ  دیتسین ؟ ناربمغیپ  امـش  و  دیدرگن ، ثوعبم 

ِِهب َلَْجعَِتل  َکَناِسل  ِِهب  ْكِّرَُحت  ال 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  ببـس  نیا  هب  و  دوخ ، ملع  هب  ار  ام  دنادرگ  صوصخم  هک  ار  دوخ  ربمغیپ  درک  رما  و  « 3»
لزان هیآ  نیا  نوچ  تشاد ، یم  یفخم  هباحـص  ریاس  زا  هک  دنچ  يزار  هب  دـینادرگ  یم  صوصخم  ار  بلاط  یبأ  نب  یلع  دوخ  ردارب 

ٌهَیِعاو ٌنُذُأ  اهَیِعَت  هک َو  دش 

: هک دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  سپ  هدنراد ، هاگن  هدننکطبض و  ياهـشوگ  ار  اهنآ  دنک  یم  ظفح  ینعی : « 4»
لوسر ترضح  هک : تفگ  یم  بلاط  یبأ  نب  یلع  ببـس  نیا  هب  و  دنادرگ ، وت  شوگ  رد  ار  اهنآ  هک  مدرک  لاؤس  ادخ  زا  نم  یلع  ای 

زار امـش  هچناـنچ  دوش ، یم  هدوشگ  رگید  باـب  رازه  باـب  ره  زا  هک  درک  نم  میلعت  ملع  زا  باـب  رازه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
ترضح نینچمه  دیراد ، یم  ناهنپ  نارگید  زا  دیئوگ و  یم  دوخ  ناصوصخم  هب  ار  دوخ 
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نب یلع  نینچمه  و  تسناد ، یمن  اـهنآ  مرحم  ار  نارگید  تفگ و  یم  یلع  هب  ار  دوخ  ياـهزار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر 
ام هب  رارسا  مولع و  نآ  قیرط  نیا  هب  و  دینادرگ ، صوصخم  اهزار  نآ  هب  دوب  رارسا  مرحم  هک  ار  دوخ  تیب  لها  زا  یـسک  بلاط  یبأ 

.تسا هدیسر  ثاریم 

کیرـش و ار  یـسک  دوـخ  بیغ  ملع  رد  ادـخ  هکنآ  لاـح  مناد و  یم  بیغ  ملع  نم  هک  درک  یم  نیا  يوـعد  یلع  هک : تفگ  ماـشه 
؟ درک یم  ار  يوعد  نیا  اجک  سپ  تسا ، هدینادرگن  علّطم 

هدوب و هچنآ  درک  نایب  باتک  نآ  رد  داتـسرف ، یباتک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  رب  یلاـعت  قح  هک : تفگ  مردـپ 
تـسا هدومرف  زاب  نیقَّتملل و  هظعوم  و  « 1  » ْیَـش ٍء ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  تسا َو  هدومرف  هچنانچ  تمایق  زور  اـت  دوب  دـهاوخ 

هداتسرف یحو  یلاعت  قح  سپ  « 3  » ْیَـش ٍء ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  ام  هک : تسا  هدومرف  و  « 2  » ٍنِیبُم ٍمامِإ  ِیف  ُهاْنیَصْحَأ  ْیَـش ٍء  َّلُک  هک َو 
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  و  دـنادرگ ، علّطم  اهنآ  رب  ار  یلع  هّتبلا  هداتـسرف  وا  يوسب  هک  ّرـس  بیغ و  ره  هک  دوخ  ربمغیپ  يوسب 

رـضاح ار  نارگید  دوش و  وا  طونح  نیفکت و  لسغ و  هّجوتم  و  دنک ، عمج  ار  نآرق  وا  زا  دعب  هک  ار  یلع  درک  رما  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
نم زا  وا  هک  یلع  نم  ردارب  رگم  نم  تروع  يوسب  دنک  رظن  هک  نم  لها  باحصا و  رب  تسا  مارح  تفگ : دوخ  باحصا  هب  و  دنکن ،

هب هدـننک  افو  نم و  ضرق  هدـننک  ادا  تسوا  و  تسا ، مزال  نم  رب  هچنآ  تسا  مزـال  وا  رب  نم و  لاـم  تسوا  زا  و  میوا ، زا  نم  تسا و 
نم هچنانچ  نآرق  لیوأت  رب  ناقفانم  اب  درک  دهاوخ  لاتق  نم  زا  دعب  بلاط  یبأ  نب  یلع  تفگ : دوخ  باحـصا  هب  سپ  نم ، ياه  هدعو 

: دومرف ترضح  ببس  نیا  هب  و  یلع ، دزن  رگم  نآرق  لیوأت  عیمج  هباحـص  زا  يدحا  دزن  دوبن  و  نآرق ، لیزنت  رب  نارفاک  اب  مدرک  لاتق 
رگا تفگ : یم  رّرکم  باّطخ  نب  رمع  و  دشاب ، امـش  یـضاق  هک  دـیاب  وا  ینعی : تسا ، بلاط  یبأ  نب  یلع  اضق  ملع  هب  مدرم  نیرتاناد 

.دننک یم  راکنا  نارگید  و  داد ، یم  ترضح  نآ  ملع  هب  یهاوگ  رمع  دش ، یم  كاله  رمع  دوب  یمن  یلع 

لها و تفگ : مردپ  نک ، بلط  نم  زا  يراد  هک  تجاح  ره  تفگ : تشادرب و  رـس  سپ  دـنکفا ، ریز  هب  رـس  لیوط  یتعاس  ماشه  سپ 
، دنفوخ تشحو و  رد  نم  ندمآ  نوریب  زا  نم  لایع 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 873 

http://www.ghaemiyeh.com


855 ص :

وا ندرگ  رد  تسد  مردـپ  سپ  وش ، هناور  زور  نیمه  رد  مداد  تصخر  تفگ : ماـشه  یهد ، تعجارم  تصخر  ارم  هک  مراد  اعدتـسا 
نادـیم ياهتنم  رد  میدیـسر ، وا  هناـخ  نوریب  نادـیم  هب  نوچ  .میدـمآ  نوریب  مدرک و  عادو  ار  وا  زین  نم  درک ، عادو  ار  وا  دروآ و  رد 

رد و  دنا ، يراصن  نانابهر  ناسیّسق و  تفگ : ماشه  بجاح  دنتسیک ؟ ناشیا  هک : دیسرپ  مردپ  دنا ، هتسشن  هک  میدید  يریثک  تعامج 
یم لاؤس  وا  زا  ار  دوخ  لئاسم  دـنیآ و  یم  وا  دزن  هب  هبترم  کی  لاس  ره  و  تسا ، ناشیا  ياملع  نیرتاناد  هک  دـنراد  یملاع  هوک  نیا 

.دنا هدش  عمج  نآ  يارب  زورما  و  دننک ،

نآ هب  اراصن  هورگ  نآ  اب  دنـسانشن و  ار  وا  هک  دیـشوپ  يا  هماج  هب  ار  دوخ  رـس  مردـپ  متفر ، وا  اب  زین  نم  تفر و  ناشیا  دزن  هب  مردـپ 
ار وا  و  دنتخادنا ، دوخ  ملاع  يارب  اهدنـسم  نایاسرت  نآ  و  تسـشن ، ناشیا  نایم  رد  زین  مردـپ  دنتـسشن  اراصن  نوچ  و  تفر ، الاب  هوک 
زا و  دوب ، هتفایرد  ار  یضعب  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نایراوح  زا  دوب و  رّمعم  رایسب  وا  و  دندناشن ، دنسم  يور  رب  دندروآ و  نوریب 

هدید دننام  ار  دوخ  ياه  هدید  و  تسب ، رـس  رب  يدرز  ریرح  هب  ار  دوخ  ياهوربا  سپ  دوب ، هداتفا  شا  هدید  يور  رب  وا  ياهوربا  يریپ 
زا تـفر ، اراـصن  رید  هـب  ترـضح  هـک  دیـسر  ماـشه  هـب  ربـخ  نوـچ  .درک  رظن  نارـضاح  يوـسب  دروآ و  رد  تـکرح  هـب  یعفا  ياـه 

.دهد ربخ  ار  وا  درذگ  یم  بانج  نآ  ناشیا و  نایم  هچنآ  هک  داتسرف  ار  یسک  دوخ  ناصوصخم 

: دومرف ترضح  هموحرم ؟ تّما  زا  ای  یئام  زا  وت  تفگ : داتفا  مردپ  رب  ملاع  نآ  رظن  نوچ 

دش برطضم  رایسب  سپ  متـسین ، ناشیا  لاّهج  زا  دومرف : ناشیا ؟ لاّهج  زا  ای  یناشیا  ياملع  زا  هک : دیـسرپ  ما ، هموحرم  تّما  زا  هکلب 
تسا بیرغ  اراصن  هورگ  يا  تفگ : ینارصن  نک ، لاؤس  وت  تفگ : مردپ  ینک ؟ یم  لاؤس  نم  زا  وت  ای  منک  لاؤس  وت  زا  نم  تفگ : و 

.مسرپب وا  زا  دنچ  يا  هلأسم  هک  تسا  نآ  راوازس  نک ، لاؤس  نم  زا  وت  هک  دیوگ  یم  دّمحم  تّما  زا  يدرم  هک 

: تفگ مردپ  زور ، زا  هن  تسا و  بش  زا  هن  هک  یتعاس  زا  ارم  هد  ربخ  ادخ  هدنب  يا  تفگ : سپ 

ام نارامیب  تعاس  نیا  رد  و  تسا ، تشهب  تاعاس  زا  تفگ : تساهتعاس ؟ مادـک  زا  تفگ : سپ  باتفآ ، عولط  ات  تسا  حبـص  نیب  ام 
نیا یلاعت  قح  و  دور ، یم  باوخ  هب  تعاس  نیا  رد  دربن  باوخ  بش  هک  ار  یـسک  و  دوش ، یم  نکاس  اهدرد  و  دـنیآ ، یم  شوه  هب 

لیلد ترخآ  يارب  ناگدننک  لمع  يارب  زا  و  هدینادرگ ، ترخآ  يوسب  ناگدننک  تبغر  تبغر  بجوم  ایند  رد  ار  تعاس 
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.هدینادرگ یتّجح  دننک  یمن  ترخآ  يارب  لمع  هک  ناگدننک  راکنا  يارب  و  هتخاس ، حضاو 

لوب و دـنماشآ و  یم  دـنروخ و  یم  تشهب  لـها  هک  دـینک  یم  يوعد  امـش  هچنآ  زا  هد  ربخ  ارم  یتـفگ ، تسار  هک : تفگ  ینارـصن 
؟ تسیچ ایند  رد  نآ  ریظن  دوش ، یمن  ادج  ناشیا  زا  طیاغ 

وت رگم  تفگ : ینارصن  دوش ، یمن  ادج  يزیچ  وا  زا  دروخ و  یم  نآ  زا  ردام  هچنآ  دروخ  یم  ردام  مکش  رد  نینچ  دومرف : ترـضح 
: دومرف ترضح  متسین !؟ ناشیا  ءاملع  زا  هک  یتفگن 

.متسین ناشیا  لاّهج  زا  متفگ  نم 

زاب دننک  یم  لوانت  نآ  زا  دنچ  ره  و  دوش ، یمن  فرط  رب  تشهب  ياه  هویم  هک  دینک  یم  يوعد  هچنآ  زا  هد  ربخ  ارم  تفگ : ینارـصن 
نآ زا  غارچ  رازه  دـص  رگا  هک  تسا  غارچ  اـیند  رد  نآ  ریظن  هک : دوـمرف  ترـضح  دراد ؟ يریظن  اـیند  رد  اـیآ  تسا ، دوـخ  لاـح  هـب 

.تسه هشیمه  دوش و  یمن  مک  نآ  رون  دنزورفیب ،

زا هد  ربـخ  ارم  تفگ : ینارـصن  نک ، لاؤس  دومرف : ترـضح  تفگ ، یناوتن  باوج  هک  منک  لاؤـس  وـت  زا  يا  هلأـسم  تفگ : ینارـصن 
تعاس کـی  رد  دـندش و  دـّلوتم  تعاـس  کـی  رد  ود  ره  و  دـش ، هلماـح  رـسپ  ود  هب  نز  نآ  و  درک ، یکیدزن  دوخ  نز  اـب  هک  يدرم 
دومرف ترـضح  دوب ، هدرک  یناگدنز  لاس  هاجنپ  دص و  يرگید  دوب و  هتـشذگ  وا  رمع  زا  لاس  هاجنپ  یکی  ندرم  تقو  رد  و  دندرم ،

یـس دندش و  ّدلوتم  تعاس  کی  رد  و  دـش ، هلماح  ناشیا  هب  تعاس  کی  رد  ناشیا  ردام  هک  دـندوب  زیزع  ریزع و  دـنزرف  ود  نآ  هک :
ردارب اب  رگید  لاس  تسیب  و  درک ، هدنز  ار  وا  لاس  دص  زا  دعب  و  دیناریم ، ار  ریزع  یلاعت  قح  سپ  دندرک ، یناگدنز  رگیدکی  اب  لاس 

.دندش توف  تعاس  کی  رد  ود  ره  و  درک ، یناگدنز  دوخ 

تـسا ماش  رد  درم  نیا  ات  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـینک ، اوسر  ارم  هک  دـیدروآ  ار  يرتاناد  نم  زا  تفگ : تساخرب و  ینارـصن  نآ  سپ 
.دینک لاؤس  وا  زا  دیهاوخ  هچ  ره  تفگ ، مهاوخن  نخس  امش  اب  نم  رگید 

ماشه هب  ربخ  نیا  نوچ  دش ، ناملسم  درک و  هدهاشم  تازجعم  دمآ و  ترضح  نآ  دزن  هب  ملاع  نآ  دش ، بش  نوچ  رگید : تیاور  هب 
رهاظ وا  لامک  ملع و  ماش  لها  رب  و  هدش ، رشتنم  ماش  رد  ینارصن  اب  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  هثحابم  ربخ  هک  دنتفگ  وا  هب  دیسر و 

نآ هدیدرگ ،
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.درک هنیدم  هناور  يدوزب  ار  ام  و  داتسرف ، مردپ  يارب  يا  هزیاج  نوعلم 

يدوزب سپ  دـنا ، هدـیدرگ  وا  دـیرم  همه  نادـنز  لها  هک : دـنتفگ  نوعلم  نآ  هب  داتـسرف ، سبح  هب  ار  ترـضح  نآ  رگید : تیاور  هب 
مدرم نایم  رد  دننک  ادن  تسا  هار  رس  رد  هک  اهرهـش  رد  هک  داتـسرف  یعرـسم  کیپ  کی  ام  زا  شیپ  و  درک ، هنیدم  هناور  ار  ترـضح 

، نایاسرت يوسب  دندرک  لیم  مدوب  هدیبلط  ماش  هب  ار  ناشیا  نم  هک  دّمحم  نب  رفعج  یلع و  نب  دّمحم  بارت  وبا  رگوداج  رـسپ  ود  هک :
رده شنوخ  دنک  هحفاصم  ناشیا  اب  ای  دنک  مالـس  ناشیا  رب  ای  دـشورفب  يزیچ  ناشیا  هب  هک  ره  سپ  دـندرک ، رایتخا  ار  ناشیا  نید  و 

.تسا

دنداد و مانـشد  ار  ام  دنتـسب و  ام  يور  رب  اهرد  رهـش  نآ  لها  و  میدش ، رهـش  نآ  دراو  وا  زا  دعب  دیـسر ، نیدـم  رهـش  هب  کیپ  نوچ 
.دنداد یمن  ام  هب  هقوذآ  دندوشگ و  یمن  رد  دندرک ، یم  هغلابم  ام  نامزالم  دنچ  ره  و  دنتفگ ، بلاط  یبأ  نب  یلع  هب  ازسان 

امـش هب  هک  میتسین  نانچ  ام  دیـسرتب ، ادخ  زا  هک : دومرف  تفگ و  نخـس  ارادـم  هب  ناشیا  اب  مردـپ  میدیـسر ، هزاورد  کیدزن  ام  نوچ 
: هک دنتفگ  ناتخبدب  نآ  دـیئامن ؟ یم  عانتما  ام  هعیابم  زا  ارچ  دـینک ، یم  هلماعم  اراصن  دوهی و  اب  امـش  میـشاب  نانچ  رگا  و  دـنا ، هتفگ 

يدوس درک  تحیـصن  ار  ناشیا  مردپ  دنچ  ره  .دیهد  یمن  هیزج  امـش  دنهد و  یم  هیزج  اهنآ  هک  اریز  دیرتدب ، اراصن  دوهی و  زا  امش 
هدهاشم ار  رارشا  رارصا  نوچ  ترـضح  .دیوش  كاله  امـش  نایاپ  راهچ  امـش و  ات  امـش  يور  رب  میئاشگ  یمن  رد  دنتفگ : دیـشخبن و 

نآ دوب ، فرـشم  نیدم  رهـش  رب  هک  دوب  یکیدزن  نآ  رد  یهوک  و  نکم ، تکرح  دوخ  ياج  زا  وت  رفعج  يا  تفگ : دش  هدایپ  دومن ،
بیعـش هّصق  رد  یلاـعت  قح  هک  یتاـیآ  تشاذـگ و  دوخ  ياهـشوگ  رب  تشگنا  درک و  رهـش  بناـج  هب  ور  دـمآ و  رب  هوک  رب  باـنج 

اجنآ ات  دناوخ ، ناشیا  رب  وا ، ینامرفان  هب  ناشیا  ندیدرگ  بّذعم  نیدم و  لها  رب  بیعش  ندیدرگ  ثوعبم  رب  لمتشم  تسا و  هداتسرف 
.نیمز رد  ادخ  هیقب  دنگوس  ادخ  هب  میئام  دومرف : سپ  « 1  » َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُتَّیَِقب  هک  دیامرف  یم  یلاعت  قح  هک 

تشهد ار  ناشیا  و  دیناسر ، ناشیا  ریبک  ریغـص و  نز و  درم و  شوگ  هب  ار  ادص  نآ  هک  تخیگنارب  يا  هریت  هایـس  داب  یلاعت  قح  سپ 
بناج هب  دندمآ و  رب  اهماب  رب  و  دش ، ضراع  میظع 
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زا هک : رهش  نایم  رد  درک  ادن  دنلب  يادص  هب  درک ، هدهاشم  تلاح  نادب  ار  مردپ  نیدم  لها  زا  يریپ  درم  سپ  .دندرک  رظن  ترـضح 
هداتسیا عضوم  نیا  رد  درک ، نیرفن  ار  دوخ  موق  بیعش  هک  یتقو  رد  هک  هداتسیا  یعضوم  رد  درم  نیا  هک  نیدم  لها  يا  دیسرتب  ادخ 

ار رد  دندیـسرت و  ناـشیا  سپ  .دـش  دـهاوخ  لزاـن  امـش  رب  باذـع  نآ  لـثم  دـیئاشگن ، وا  يور  رب  رد  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دوب ،
هب ار  هّصق  نآ  نیدم  یلاو  سپ  میتفر ، نوریب  اجنآ  زا  رگید  زور  ام  و  دنداد ، ماعط  دـندروآ و  دورف  دوخ  لزانم  رد  ار  ام  دـندوشگ و 

«. 1  » دناسر لتق  هب  ار  ریپ  درم  نآ  هک  تشون  وا  هب  نوعلم  نآ  تشون ، ماشه 

هک تشون  هنیدم  یلاو  هب  ماشه  سپ  دش ، لصاو  یهلا  تمحر  هب  ماشه  هب  ندیسر  زا  شیپ  و  دیبلط ، ار  ریپ  درم  نآ  رگید : تیاور  هب 
«. 2  » دش لصاو  میحج  لفسا  كرد  هب  ماشه  دیآ  لمع  هب  هدارا  نیا  هکنآ  زا  شیپ  و  دنک ، كاله  رهز  هب  ار  مردپ 

باوخ رد  دومرف : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  هرارز  زا  حیحـص  دنـس  هب  ینیلک 
دندش عمج  رایسب  مدرم  نوچ  نم ، يوسب  دندمآ  یم  الاب  هوک  نآ  رب  فرط  ره  زا  مدرم  و  مدوب ، هداتسیا  يدنلب  هوک  رـس  رب  هک  مدید 

جنپ و  دندنام ، هوک  نآ  رب  یتعامج  كدـنا  هکنآ  ات  دـنتخیر ، یم  ورف  فرط  ره  زا  مدرم  دـش و  دـنلب  هوک  هاگان  هوک ، نآ  فارطا  رب 
ّبر تمحر  هب  باوخ  نیا  زا  بش  جـنپ  زا  دـعب  و  دـندومرف ، ریبعت  دوخ  تافو  هب  ار  باوخ  نآ  بانج  نآ  اـیوگ  و  دـش ، نینچ  هبترم 

«. 3  » دیدرگ لصاو  بابرالا 

يا همصاخم  مردپ  اب  نسحلا  نب  دیز  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  يدنوار  بطق 
تـسا رتگرزب  دنزرف  هک  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دنزرف  تفگ : یم  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  فاقوا  رد  تشاد 

: هک تفگ  نم  ّمع  اب  تموصخ  يانثا  رد  درب ، یضاق  هناخ  هب  ارم  ّمع  دیز  يزور  سپ  مالّـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  دنزرف  زا  تسا  یلوا 
نخـس وت  اب  ما  هدنز  ات  رگید  و  دوش ، روکذـم  ناردام  مان  هک  یتموصخ  رب  داب  فا  تفگ : مّمع  يدنـس ، زینک  دـنزرف  يا  وش  تکاس 

نب دیز  اب  رگید  هک  مدرک  دای  دنگوس  ردارب  يا  تفگ : دمآ و  مردپ  دزن  و  تفگ ، مهاوخن 
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.دوش یم  عیاض  ام  ّقح  يوشن  وا  ضّرعتم  زین  وت  رگا  و  مدرک ، وت  رب  دامتعا  و  میوگن ، نخس  نسحلا 

دزن هب  سپ  درک ، مهاوخ  ردق  یب  مدرم  رظن  رد  ار  وا  نم  هک  دیدرگ  داش  دش ، دهاوخ  وا  باوج  ضّرعتم  مردـپ  هک  دینـش  دـیز  نوچ 
درک تحیـصن  ار  وا  دمآ ، نوریب  هناخ  زا  ترـضح  نوچ  .یـضاق  هناخ  هب  میورب  ایب  تفگ : دمآ و  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  مردپ 

قح ینادب  هک  منک  رهاظ  وت  رب  يا  هزجعم  یهاوخ  رگا  نکم ، تمصاخم  تهج  یب  ادخ  ناتسود  اب  رذگب و  قحان  يوعد  نیا  زا  هک :
يارب هدب  یهاوگ  آرد و  نخـس  هب  ادخ  تردق  هب  دراک  يا  يا ، هدرک  ناهنپ  نم  زا  يراد و  تسد  رد  يدراک  هک  نادـب  تسا ، نم  اب 

رقاب دّمحم  ماما  ترـضح  راکمتـس و  یئوت  دیز  يا  تفگ : حیـصف  نابز  هب  داتفا و  نیمز  رب  دـش و  ادـج  وا  تسد  زا  دراک  هاگان  نم ،
دش و شوهدم  لاح  نیا  هدهاشم  زا  دیز  منک ، یم  كاله  ار  وت  يرادن  رب  وا  تمصاخم  زا  تسد  رگا  وت ، زا  تسا  رتراوازـس  قحا و 

: دومرف دینازیخرب و  تفرگ و  ار  وا  تسد  مردپ  سپ  .داتفا 

؟ تسا نم  زا  قح  ینک  یم  لوبق  ایآ  میا  هداتسیا  وا  يور  رب  هک  یگنس  نیا  دیآ  نخس  هب  رگا 

نآ زا  و  دوش ، هتفاکش  دوب  کیدزن  هک  یتّدش  هب  دمآ  رد  تکرح  هب  دوب  هداتـسیا  نآ  رب  دیز  هک  گنـس  بانج  نآ  سپ  یلب ، تفگ :
رقاب دّمحم  ینک و  یم  متس  وت  دیز  يا  تفگ : دمآ و  نخـس  هب  گنـس  نآ  درکن ، تکرح  دوب  هداتـسیا  نآ  يور  رب  مردپ  هک  یبناج 

.داتفا نیمز  رب  دش و  شوهدم  دیز  زاب  .مناسر  یم  لتق  هب  ار  وت  هنرگو  رادرب  وا  زا  تسد  سپ  وت ، زا  قح  هب  تسا  یلوا 

نم يارب  تساـم و  کـیدزن  هک  یتخرد  نیا  دـیآ  نخـس  هب  رگا  هک : دومرف  دـینادرگرب و  دوخ  لاـح  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  مردـپ 
تخـس و ره  یلاـعت  قح  تردـق  هب  تخرد  نآ  و  دـیبلط ، ار  تخرد  مردـپ  سپ  یلب ، تفگ : درک ؟ یهاوخ  رواـب  اـیآ  دـهد  یهاوگ 
و دینارتسگ ، ناشیا  رـس  رب  ار  دوخ  ياه  هخاش  هکنآ  ات  دـمآ  ناشیا  کیدزن  هب  تفاکـش و  ار  نیمز  و  دروآ ، رد  تکرح  هب  ار  تسس 

وت هنرگو  رادرب  نخس  نیا  زا  تسد  وت ، زا  قح  هب  تسا  رتراوازس  دّمحم  يراکمتـس و  وت  تفگ : دمآ و  رد  نخـس  هب  ادخ  تردق  هب 
.تشگرب دوخ  ياج  هب  تخرد  و  دینازیخرب ، تفرگ  ار  وا  تسد  مردپ  و  داتفا ، دش و  شوهدم  دیز  سپ  منک ، كاله  ار 

ترضح و  دنکن ، مردپ  اب  تمصاخم  تعزانم و  رگید  هک  درک  دای  دنگوس  دیز  سپ 
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وت دزن  هب  تفگ : دمآ  رد  وا  سلجم  هب  نوچ  تفر ، ناورم  نب  کلملا  دـبع  دزن  هب  دـش و  ماش  هّجوتم  زور  نامه  رد  دـیز  و  تشگرب ،
.درک لقن  دوب  هدید  هچنآ  و  يراذگب ، ار  وا  هک  ار  وت  تسین  لالح  هک  یئوگ  غورد  رگوداج و  شیپ  زا  ما  هدمآ 

ار وا  لتق  رگا  هک : تفگ  دیز  هب  و  تسرف ، نم  دزن  هب  نادرگ و  دّیقم  ار  رقاب  دّمحم  ماما  هک : هنیدم  یلاو  هب  تشون  کلملا  دـبع  سپ 
هب هک  یباوج  نیا  تشون : کلملا  دبع  باوج  رد  دیـسر ، هنیدم  یلاو  هب  همان  نآ  نوچ  .یلب  تفگ : دـیز  درک ؟ یهاوخ  میامرف  وت  هب 

هدرک رما  ارم  وت  هک  يدرم  نآ  و  تسا ، یهاوخ  ریخ  تحیـصن و  ضحم  نکیل  تسا و  ینامرفان  تفلاخم و  يور  زا  هن  ما ، هتـشون  وت 
وا هب  عرو  تداهز و  سفن و  تّفع  رد  یـسک  نیمز  يور  رد  هک  تسا  يدرم  متـسرفب ، وت  يوسب  ار  وا  مناسرب و  وا  هب  تناـها  هک  يا 

عامتسا يارب  دنوش  یم  رضاح  وا  دزن  ناغرم  نایشحو و  دنک ، یم  دنلب  تئارق  توالت و  هب  ادص  تدابع  بارحم  رد  نوچ  دسر ، یمن 
یعـس و  مدرم ، نیرتمرن  لد  لد  و  مدرم ، نیرتاناد  و  روبز ، ندـناوخ  تقو  رد  تسا  دواد  توالت  دـننام  شتوـالت  و  وا ، نیزح  توص 

، موش یـسک  نینچ  ياذیا  ضّرعتم  هک  مناد  یمن  بسانم  هفیلخ  تلود  يارب  و  تدابع ، يراز و  عّرـضت و  رد  تسا  مدرم  نیرت  هدننک 
مدرم اـت  مدرم  رب  ار  دوخ  تمعن  دـهد  یمن  رییغت  یلاـعت  قح  هک  اریز  دـناسرب ، وا  هب  یبیـسآ  رگا  مسرت  یم  هفیلخ  تلود  رمع و  رب  و 

.وا تمعن  رکش  رد  ار  دوخ  تلاح  دنهدن  رییغت 

هک تسناد  و  دومنن ، تردابم  عینش  رما  نآ  هب  هک  دش  دونشخ  یلاو  زا  دیدنـسپ و  ار  همان  نومـضم  دیـسر ، کلملا  دبع  هب  همان  نوچ 
دبع تسا ، هدرک  یـضار  دوـخ  زا  ار  یلاو  تسا و  هداد  رز  تفگ : دـیز  دـناوخ ، دـیز  رب  ار  هماـن  نوـچ  تسا ، هدرک  وا  یهاوـخ  ریخ 
یلب تفگ : دـیز  میروآرد ، دوخ  ماقتنا  ضرعم  رد  ار  وا  ببـس  نآ  هب  هک  دـسر  یم  رطاخ  هب  هناهب  ار  وت  باب  نیا  رد  تفگ : کـلملا 

تسرفب و وا ، تاکورتم  اصع و  رتشگنا و  هرز و  هحلـسا و  ریاس  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  ریـشمش  تسوا  دزن 
.دوب یهاوخ  روذعم  مدرم  دزن  و  دیسر ، دهاوخ  مه  یهار  وا  نتشک  يارب  زا  ار  وت  دتسرفن  ار  اهنآ  رگا  بلطب ، وا  زا  ار  اهنآ 

یّلـص لوسر  ترـضح  هرز  هحلـسا و  تسرفب و  یلع  نب  دّمحم  يارب  مهرد  رازه  رازه  هک : تشون  هنیدـم  یلاو  هب  کلملا  دـبع  سپ 
دمآ و مردپ  هناخ  هب  هنیدم  یلاو  سپ  بلطب ، وا  زا  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
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لمتشم هک  دنچ  یعاتم  مردپ  سپ  دشاب ، نینچ  تفگ : یلاو  هدب ، تلهم  ارم  زور  دنچ  تفگ : مردپ  دناوخ ، وا  رب  ار  کلملا  دبع  همان 
ار اهنآ  یلاو  داتسرف ، یلاو  يارب  درک و  اّیهم  اهنآ  ریغ  رتشگنا و  اصع و  هرز و  ریـشمش و  زا  تساوخ  یم  کلملا  دبع  هک  اهنآ  رب  دوب 

.دومن وا  هب  ار  اهنآ  دیبلط و  ار  دیز  دش و  داش  رایسب  اهنآ  ندید  هب  کلملا  دبع  و  داتسرف ، کلملا  دبع  يارب 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هعتما  زا  اهنیا  زا  کـی  چـیه  تسا و  هداد  يزاـب  ار  وت  تفگ : دـید  ار  اـهنآ  دـیز  نوچ 
وا باوج  رد  مردـپ  يداتـسرفن ، ام  يارب  میدوب  هدرک  بلط  هچنآ  یتفرگ و  ار  ام  لام  هک : تشون  مردـپ  هب  کلملا  دـبع  سپ  .تسین 
نآ قیدـصت  کـلملا  دـبع  رهاـظ  هب  سپ  نکم ، رواـب  یهاوخ  نک و  رواـب  یهاوـخ  مداتـسرف ، وـت  يارب  مدـید  نم  هچنآ  هک : تشوـن 
هّللا یّلص  لوسر  ترضح  ياهعاتم  اهنیا  تفگ : دومن و  ناشیا  هب  ار  اهعاتم  نآ  ترخافم  يارب  و  دیبلط ، ار  ماش  لها  و  درک ، ترضح 

نآ هن  رگا  تفگ : دینادرگ و  سوبحم  دّیقم و  تفرگ و  ار  دیز  رهاظ  بسح  هب  .دنا و  هداتـسرف  نم  يارب  هک  تسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
هب تشون  يا  همان  و  مدروآ ، یم  لتق  هب  ار  وت  هنیآره  مدرگ ، التبم  همطاف  نادـنزرف  امـش  زا  کـی  چـیه  نوخ  هب  مهاوخ  یمن  هک  دوب 
هک داتسرف  ترضح  نآ  يارب  زا  ینیز  و  دشاب ، وت  تمدخ  رد  یئامن و  بیدأت  ار  وا  وت  هک  مداتسرف  وت  يارب  ار  تّمع  رـسپ  هک : مردپ 

.دوش راوس  نآ  رب 

ار دـیز  نوعلم  نآ  و  تسا ، هلیح  رکم و  همه  اهنآ  هک  تسناد  تماـما  رون  هب  ترـضح  دـندروآ ، ترـضح  تمدـخ  هب  ار  دـیز  نوچ 
هدرک هدارا  هچنآ  تسا  میظع  رایسب  هچ  وت  رب  ياو  تفگ : دیز  هب  مولظم  ماما  نآ  سپ  دنک ، دیهش  ار  ترضح  نآ  هک  تسا  هداتـسرف 

یم نم  يراک ، هچ  رد  وت  هک  مناد  یمن  نم  هک  ینک  یم  نامگ  و  دوش ، یم  يراج  وت  تسد  رب  هک  تسا  هعینـش  روما  هچ  نیا  و  يا ،
تداهش هک  تسا  هدش  رّدقم  نینچ  نکیل  و  دنا ، هدرک  هیبعت  زیچ  هچ  نآ  رد  و  دنا ، هدیشارت  تخرد  مادک  بوچ  زا  ار  نیز  نیا  مناد 

.دشاب وحن  نیا  هب  نم 

مرو شمّرکم  ندب  و  دندوب ، هدرک  هیبعت  يرهز  نآ  رد  و  دـش ، راوس  ترـضح  دـندز و  بسا  رب  نوعلم  هفیلخ  رما  هب  ار  نیز  نآ  سپ 
دوب دیفس  ياه  هماج  نآ ، نایم  رد  و  دندرک ، رضاح  ار  بانج  نآ  ياهنفک  هک  دومرف  سپ  دومن ، هدهاشم  دوخ  رد  توم  راثآ  درک و 

درد و رد  زور  هس  و  دیهدب ؛ رارق  نم  ياهنفک  نایم  رد  ار  اهنآ  هک : دومرف  دوب ، هتسب  مارحا  اهنآ  رد  ترضح  هک 
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.دش قحلم  تلاسر  تیب  لها  ادهش و  ریاس  هب  مّوس  زور  رد  و  دوب ، تّقشم  ملا و 

هب راوگرزب  نآ  تداهـش  مینک ، یم  رظن  نآ  رد  تقو  ره  و  تسا ، هتخیوآ  ام  دزن  نیز  نآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  سپ 
.مینکب دوخ  نانمشد  زا  ار  دوخ  نوخ  بلط  ات  دوب  دهاوخ  هتخیوآ  نانچ  و  میروآ ، یم  رطاخ 

یهلا باذـع  هب  هکنآ  ات  درک  یمن  زامن  تفگ و  یم  نایذـه  دـیدرگ و  ّطبخم  دـش و  ضراـع  يدرد  ار  دـیز  زور  دـنچ  زا  دـعب  سپ 
«. 1  » دش لصاو 

تسد رد  ار  نادند  نآ  دش ، ادج  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ياهنادند  زا  یکی  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک 
: تفگ ار  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  سپ  هَّلل ، دمحلا  تفگ : تفرگ و 

تشاذگ و فک  رد  زاب  دش ، ادج  ترـضح  نآ  رگید  نادـند  لاس  دـنچ  زا  دـعب  .نک  نفد  نم  اب  ار  نادـند  نیا  ینک ، نفد  ارم  نوچ 
«. 2  » نک نفد  نم  اب  ار  نادند  نیا  مورب  ایند  زا  نم  نوچ  رفعج  يا  تفگ :

يرامیب ارم  ردـپ  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  دـنا  هدرک  تیاور  هربتعم  بتک  ریاس  تاجرّدـلا و  رئاـصب  یفاـک و  رد 
نیا رد  نم  دومرف : ترضح  دندش ، نایرگ  ترـضح  نآ  تیب  لها  دندش و  فئاخ  ترـضح  نآ  رب  مدرم  رثکا  هک  دش  ضراع  یبعص 

«. 3  » دنام ملاس  تفای و  تّحص  ضرم  نآ  زا  سپ  دنداد ، ربخ  نینچ  ارم  دندمآ و  نم  دزن  سک  ود  هک  اریز  تفر ، مهاوخن  ضرم 

رـضاح ار  ناشیا  نوچ  .نک  رـضاح  ار  هنیدم  لها  زا  یعمج  تفگ : دـیبلط و  ار  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  يزور  سپ 
هک دوب  هربح  يادر  یکی  هک  هماج  هس  رد  نک و  نفک  هدـب و  لـسغ  ارم  منک ، تلحر  اـقب  ملاـع  هب  نم  نوچ  رفعج  يا  دومرف : مدرک 

هماج زا  ار  همامع  و  دنبب ، نم  رـس  رب  همامع  دومرف  و  دندیـشوپ ، یم  دوخ  هک  دوب  ینهاریپ  يرگید  و  دـندرک ، یم  نآ  رد  هعمج  زامن 
دنناوت یمن  دحل  نم  يارب  هنیدم  نیمز  رد  مهبرف و  نم  هک  اریز  دحل ، ياج  هب  نک  قش  ار  نیمز  نم  يارب  و  نکم ، باسح  نفک  ياه 

زا تشگنا  راهچ  ارم  ربق  و  تخاس ،
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.تفرگ هاوگ  ار  هنیدم  لها  و  زیرب ، نم  ربق  رب  بآ  و  نک ، دنلب  نیمز 

: دومرف ترـضح  دوبن ، هاوگ  هب  جایتحا  مدروآ و  یم  لمع  هب  يدومرف  یم  هچنآ  راوگرزب ! ردـپ  يا  متفگ : دـنتفر  نوریب  ناشیا  نوچ 
«. 1  » دننکن هعزانم  وت  اب  تماما  رد  و  نم ، ّیصو  یئوت  دننادب  هک  متفرگ  ار  هاوگ  نیا  دنزرف ! يا 

: دومرف بانج  نآ  و  منک ، یمن  هدـهاشم  وت  رد  يرازآ  مباـی و  یم  رت  حیحـص  زور  همه  زا  ار  وت  زورما  نم  راوگرزب ! ردـپ  يا  متفگ :
یئامن یم  تلحر  اقب  ملاع  هب  دنتفگ : دندمآ و  نم  دزن  ضرم  نیا  رد  مبای ، یم  تّحـص  هک  دـنداد  ربخ  ضرم  نآ  رد  ارم  هک  ود  نآ 

«. 2»

دّمحم يا  هک : درک  ادن  ارم  راوید  سپ  زا  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هک  يدینـشن  رگم  یمارگ  دنزرف  يا  دومرف : رگید  تیاور  هب 
«. 3  » میشک یم  وت  راظتنا  ام  هک  شاب  دوز  ایب و 

بانج نآ  دزن  دوخ ، راوگرزب  ردپ  تافو  بش  رد  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هک  تسا  لوقنم  تاجرّدلا  رئاصب  رد  و 
دوخ راگدرورپ  اب  هکنآ  ای  مدید ، یمن  ار  وا  نم  هک  تفگ  یم  يزار  یسک  اب  و  وش ، رود  هک  درک  هراشا  میوگ ، نخس  وا  اب  هک  متفر 

منک و یم  عادو  ار  یناف  راد  بش  نیا  رد  نم  یمارگ  دنزرف  يا  هک : دومرف  متفر  وا  تمدخ  هب  یتعاس  زا  دعب  سپ  درک ، یم  تاجانم 
نیا رد  و  دومن ، تلحر  اقب  ملاع  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  بش  نیا  رد  و  میامن ، یم  لاحترا  سدق  ضایر  هب 

«. 4  » داد یلاعت  قح  ياقل  تراشب  ارم  و  مدیماشآ ، نم  هک  دروآ  یتبرش  نم  يارب  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  مردپ  تقو 

وا لاح  دش و  مراوگرزب  ردپ  تافو  بش  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  يدنوار  بطق 
مدرم ار ، بآ  دـیزیرب  دومرف : هبترم  ود  دنتـشاذگ  یم  وا  باوختخر  کیدزن  بش  ره  ار  ترـضح  نآ  يوضو  بآ  نوچ  دـش ، ّریغتم 

و دوب ، هداـتفا  بآ  نآ  رد  یـشوم  هک  مدـید  متخیر ، ار  بآ  متفر و  نم  دـیامرف ، یم  نخـس  نیا  بت  یـشوهیب  زا  هک  دـندرک  ناـمگ 
«. 5  » دوب هتسناد  لاح  نآ  رد  تماما  رون  هب  ترضح 
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: هک دنتفگ  وا  هب  هک  دید  باوخ  رد  دوب  رود  هنیدم  زا  لیم  دنچ  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  حیحص  دنس  هب  ینیلک 
هب مامت  تعرـس  هب  دش و  رادـیب  درم  نآ  دـنهد ، یم  لسغ  عیقب  رد  ار  وا  هکئالم  هک  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  رب  نک  زامن  ورب و 

دنهد یم  لسغ  ار  وا  هک  دـید  و  تسا ، هدومن  تلحر  اقب  ملاع  هب  بانج  نآ  هک  دینـش  دیـسر  عیقب  هب  نوچ  دـش ، هناور  هنیدـم  بناج 
«. 1»

«. 2  » دومرف ّتیصو  دوخ  متام  هیزعت و  يارب  مهرد  دصتشه  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  نسح  دنس  هب  ًاضیا 

هبدـن يارب  نکب  یفقو  نم  لاـم  زا  رفعج  يا  تفگ : مردـپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا  ّقثوم  دنـس  هب 
«. 3  » دننک يراز  نم  ّتیمولظم  رب  دنیامن و  دیدجت  ار  متام  مسر  و  دننک ، هیرگ  نم  رب  جح  مسوم  رد  ینم  رد  لاس  هد  هک  ناگدننک 

دص و یـضعب  و  «، 5  » مهدفه دص و  یـضعب  و  «، 4  » ترجه مهدراهچ  دـص و  لاس  رد  ترـضح  نآ  تاـفو  هک  تسا  نآ  روهـشم  و 
عیبر هام  یـضعب  و  لّوالا ، عیبر  هام  یـضعب  و  دـنا ، هتفگ  هّجحیذ  هام  یـضعب  ار  بانج  نآ  تاـفو  هاـم  و  6 ؛»  » دـنا هتفگ  زین  مهدزناش 

فیرش رمع  هک  تسا  نآ  روهشم  .دوب و  هّجحیذ  متفه  هبنشود  زور  ترضح  نآ  تافو  هک : دنا  هتفگ  نارگید  دیهـش و  خیـش  رخآلا ،
، لاس راهچ  یس و  دوخ  ردپ  اب  دنام ، لاس  راهچ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دوخ  ّدج  اب  و  دوب ، لاس  تفه  هاجنپ و  بانج  نآ 

«. 7  » دنا هتفگ  لاس  تشه  هاجنپ و  ار  ترضح  نآ  تایح  تّدم  یضعب  و  دوب ؛ لاس  هدزون  ترضح  نآ  تماما  تّدم  و 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تداهـش  زا  شیپ  ترـضح  نآ  تدالو  هک  تسا  هدرک  تیاور  نانـس  نب  دّمحم  زا  هّمغلا  فشک  رد 
لاس تفه  هاجنپ و  تافو  تقو  رد  و  دش ، لاس  هس  هب 
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مک هام  ود  لاس  جـنپ  یـس و  نیـسحلا  نب  یلع  دوخ  ردـپ  اب  و  دوب ، ترجه  مهدراهچ  دـص و  لاس  رد  ترـضح  نآ  تافو  و  تشاد ،
«. 1  » درک یناگدنز  لاس  هدزون  دوخ  راوگرزب  ردپ  تافو  زا  دعب  و  دنام ،

ترجه هدراهچ  دـص و  لاس  رد  ترـضح  نآ  تافو  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  و 
«. 2  » دوب هام  ود  لاس و  هدزون  ترضح  نآ  تماما  تّدم  و  دوب ، لاس  تفه  هاجنپ و  ترضح  نآ  فیرش  ّنس  و  دوب ،

دینادرگ مومـسم  ار  ترـضح  نآ  دش و  عقاو  دیلو  نب  میهاربا  رما  هب  ترـضح  نآ  تداهـش  هک  دـنا  هدرک  رکذ  نارگید  هیوباب و  نبا 
کلملا دبع  رما  هب  ترضح  نآ  تداهش  هدرک  تیاور  يدنوار  بطق  هچنآ  و  «، 4  » دنا هتفگ  زین  کلملا  دبع  نب  ماشه  یضعب  و  «، 3»

قافّتا هب  ترضح  نآ  سّدقم  ربق  .دشاب و  هداتفا  ماشه  تیاور  نآ  زا  دیاش  و  تسا ، هطوبـضم  خیراوت  هروهـشم و  لاوقا  فلاخم  هدوب 
.مالّسلا هیلع  نسح  ماما  ترضح  دوخ  راوگرزب  ّمع  ردپ و  يولهپ  رد  تسا  عقاو  عیقب  رد 

دومرف یم  قداص  ترضح  دومن ، تلحر  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  و 
«. 5  » دوب هتفای  تافو  هرجح  نآ  رد  ترضح  هک  يا  هرجح  نآ  رد  دنتخورفا  یم  غارچ  هک 

نیبم تالاح  زا  یضعب  تافو و  تدالو و  خیرات  نایب  رد  متشه : باب 

هراشا

دّمحم نب  رفعج  هَّللا  دـبع  وبا  ترـضح  مشـش  ماما  قراشملا  براغملا و  ماـما  قئارطلا  کـلاسملا و  عضوم  قیاـقحلا و  تالکـشملا و 
تسا مالّسلا  هیلع  قداصلا 

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

و دوـب ، قداـص  رهاـط و  لـضاف و  رباـص و  ترـضح : نآ  باـقلا  و  هَّللا ، دـبع  وـبا  وا  تینک  و  دوـب ، رفعج  ترـضح  نآ  كراـبم  مسا 
.تسا قداص  بانج  نآ  باقلا  نیرتروهشم 

؟ تسیک وت  زا  دعب  ماما  هک : دندیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  هک  دنا  هدرک  تیاور  يدـنوار  بطق  هیوباب و  نبا 
: هک دندیسرپ  ینتفاکش ، دفاکش  یم  ار  ملع  هک  رقاب  دّمحم  تفگ :

: دنتفگ تسا ، قداص  اهنامسآ  لها  دزن  وا  مان  هک  رفعج  تفگ : دوب ؟ دهاوخ  هک  ماما  وا  زا  دعب 

زا شردپ  زا  مردپ  ارم  داد  ربخ  هک : دومرف  دیئوگ ؟ تسار  قداص و  امـش  همه  هک  نآ  لاح  دـنمان و  یم  قداص  ار  وا  صوصخب  ارچ 
نب یلع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نم  دـنزرف  دوش  دـّلوتم  نوـچ  هک : دوـمرف  ترـضح  نآ  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر 

غورد هب  درک  دهاوخ  تماما  يوعد  تشاد و  دهاوخ  مان  رفعج  وا  نادنزرف  زا  مجنپ  هک  اریز  دیمان ، قداص  ار  وا  مالّسلا  هیلع  نیسحلا 
تسیرگ و مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  سپ  تسادـخ ، رب  هدـننکارتفا  باّذـک  رفعج  ادـخ  دزن  و  ادـخ ، رب  ارتفا  يور  زا 
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: ینعی ناـهنپ ، ماـما  صّحفت  شیتـفت و  رب  ار  دوخ  ناـمز  روج  هفیلخ  تسا  هتخیگنا  رب  هک  ار  باّذـک  رفعج  منیب  یم  اـیوگ  هک : دومرف 
«. 1  » نمحرلا هَّللا  تاولص  هیلع  نامّزلا  بحاص  ترضح 

وا ياهیوم  و  ینیب ، هدیشک  ندب و  دیفس  ور و  هتخورفا  الاب و  هنایم  ترضح  نآ  هک : دنیوگ 
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«. 1  » دوب یهایس  لاخ  شیور  ّدخ  رب  و  دوب ، دّعجم  هایس و 

هَّللا رگید : تیاور  هـب  و  «. 2  » هقلخ نم  یتمـصع  یّیلو و  هَّللا  ترـضح : نآ  نیگن  شقن  مالّـسلا : هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  تیاور  هب 
«. 5  » کقلخ ّرش  ینقف  یتقث  تنأ  رگید : تیاور  هب  «. 4  » ساّنلا نم  ینمصعاف  یتقث  تنأ  رگید : ربتعم  تیاور  هب  «. 3  » یش ء ّلک  قلاخ 

: رگید تیاور  هب 

نم ینمـصع  ّیبر  رگید : تیاور  هب  ساـّنلا ، نم  یتمـصع  ینوـع و  هَّللا  رگید : تیاور  هب  «. 6  » هَّللا رفغتـسأ  هَّللاب  ّالا  هّوق  هَّللا ال  ءاش  اـم 
«. 7  » هقلخ

تسا نآ  رهشا  و  دنا ، هتفگ  زین  شش  داتشه و  لاس  یضعب  و  ترجه ، مّوس  داتـشه و  لاس  رد  روهـشم  قفاوم  ترـضح  نآ  تدالو  و 
«. 8  » دنا هتفگ  هبنشود  یضعب  و  هعمج ، یضعب  ار  تدالو  زور  و  دنا ، هتفگ  زین  بجر  هام  هّرغ  و  دوب ، لّوالا  عیبر  هام  مهدفه  هک :

ناردپ رد  رگا  و  رکب ، یبا  نب  دّمحم  رسپ  مساق  رتخد  هورف  ّما  ترضح  نآ  ردام  و  مالّـسلا ، هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  نآ  ردپ  و 
دنیوگ .دنشاب و  هدوبن  هرفاک  محر  رفاک و  تشپ  رد  ناشیا  هک  دیاب  یم  درادن ، ررـض  دشاب ، یقفانم  رفاک و  ءایـصوا  ءایبنا و  ناردام  و 

«. 9  » دوب همطاف  وا  مان  هک 

نیدباعلا نیز  ماما  ترـضح  ناصوصخم  نادمتعم و  زا  دّمحم  نب  مساق  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک 
دراد یم  تسود  ادـخ  و  دـندوب ، راـک  وکین  راـکزیهرپ و  دـندروآ و  ناـمیا  هک  دوب  اـهنآ  زا  مرداـم  هک : دوـمرف  و  دوـب ، مالّـسلا  هیلع 

«. 10  » ار ناراکوکین 

یمن وا  هب  امش  ياهلقع  هک  دیئوگم  نخس  ماما  باب  رد  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  هربتعم  دیناسا  هب  و 
دیآ و یم  ریز  هب  محر  زا  نوچ  دوش ، یم  دـّلوتم  هدرک  هنتخ  و  دونـش ، یم  ار  مدرم  نخـس  تسا  ردام  مکـش  رد  هک  یتقو  رد  دـسر ،

نیمز رب  تسد 
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ًاقْدِص َو َکِّبَر  ُهَِملَک  ْتَّمَت  هک َو  ار  هیآ  نیا  دسیون  یم  وا  هدید  ود  نایم  رد  یکلم  دـنک ، یم  دـنلب  نیتداهـش  هب  ادـص  دراذـگ و  یم 
لّکوم یکلم  يرهـش  ره  رد  وا  يارب  یلاعت  قح  ددرگ ، یم  زیاف  تماما  هبترم  هب  نوچ  « 1  » ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ِِهتاِملَِکل َو  َلِّدَبُم  ًالْدَع ال 

«. 2  » دیامن ضرع  وا  رب  ار  رهش  نآ  لاوحا  هک  دنادرگ  یم 
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دش عقاو  نایقّتم  ماما  نآ  هب  نارباج  زا  هک  اهمتس  زا  یضعب  نایب  رد  مّود  لصف 

هب هنیدـم  زا  ار  ترـضح  نآ  دوب  ساّبع  ینب  ساسا  تواقـش  يافلخ  لّوا  هک  حاّفـس  ساّبعلا  وبا  هک  تسا  روکذـم  هربتعم  تایاور  رد 
هب یتّیذا  تسناوتن  رادقم  یلاع  ماما  نآ  راوطا  قالخا و  مراکم  رامـش و  یب  مولع  رایـسب و  تازجعم  هدهاشم  زا  دـعب  و  دـیبلط ، قارع 

.دومن تعجارم  هنیدم  هب  و  ار ، ترضح  نآ  تخاس  صّخرم  دناسر و  بانج  نآ 

هب ار  ترـضح  رگید  راب  دـش ، علّطم  ترـضح  نآ  عابتا  نایعیـش و  ترثک  رب  درک و  بصغ  ار  تفالخ  وا  ردارب  یقناود  روصنم  نوچ 
تمیزع نآ  زا  و  دومن ، هدـهاشم  یمیظع  هزجعم  هبترم  ره  رد  و  دومن ، مولظم  ماما  نآ  لتق  هدارا  هداـیز  اـی  هبترم  جـنپ  دـیبلط و  قارع 

.تشگرب

هیلع قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  یقناود  رفعج  وبا  يزور  هک  دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  بوشآ و  رهـش  نبا  هیوباـب و  نبا  هچناـنچ 
ار دوخ  بجاح  عیبر  و  دـنتخادنا ، یعطن  دـندرک و  رـضاح  يریـشمش  هک  دومرف  دروآ  لـتق  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  دـیبلط  ار  مالّـسلا 

مدروآ ار  ترضح  نوچ  تفگ : عیبر  .روآ  لتق  هب  ار  وا  منز ، تسد  رب  تسد  موش و  نخس  لوغشم  دوش و  رضاح  وا  نوچ  هک : تفگ 
مینک و ادا  ار  امـش  ضرق  هک  میدـیبلط  نآ  يارب  ار  امـش  ام  هَّللا ، دـبع  وبا  يا  يدـمآ  شوخ  اـبحرم  تفگ : داـتفا  وا  رب  روصنم  رظن  و 

نآ زور  هس  زا  دعب  هک  دیاب  تفگ : دیبلط و  ارم  درک و  هناور  ار  ترضح  نآ  و  درک ، رایسب  یهاوخ  رذع  و  میروآ ، رب  ار  امش  جئاوح 
.ینک هنیدم  هناور  ار  ترضح 
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هدرک رـضاح  وت  يارب  يدید  هک  ار  عطن  ریـشمش و  نآ  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : دیـسر ، ترـضح  تمدخ  هب  دمآ و  نوریب  عیبر  نوچ 
؟ يدنام ظوفحم  وا  ّرش  زا  هک  يدناوخ  اعد  هچ  دوب ،

«. 1  » دومن وا  میلعت  ار  اعد  و  مدناوخ ، ار  اعد  نیا  هک : دومرف 

عیبر يا  تفگ : روصنم  دینادرگ ؟ لّدبم  يدونـشخ  هب  ار  وت  میظع  مشخ  زیچ  هچ  تفگ : روصنم  هب  تشگرب و  عیبر  رگید : تیاور  هب 
رگا هک : تفگ  حیصف  نابز  هب  دییاخ و  یم  نم  رب  نادند  دمآ و  نم  کیدزن  هک  مدید  یمیظع  ياهدژا  دش ، نم  هناخ  لخاد  وا  نوچ 

«. 2  » مدرک نینچ  نآ  میب  زا  نم  و  منک ، یم  ادج  وت  ياهناوختسا  زا  ار  وت  ياهتشوگ  یناسر ، یم  نامز  ماما  هب  یبیسآ  كدنا 

قداص ترضح  رب  يزور  دیسر ، هذبر  هب  دمآ  جح  هب  هک  یلاس  رد  روکشمان  روصنم  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  سوواط  نبا  دّیس 
شکب و ار  وا  زادـنیب و  وا  ندرگ  رد  ار  دّـمحم  نب  رفعج  ياه  هماج  ورب  هک : تفگ  ار  هلبج  نب  میهاربا  دـش و  مشخ  رد  مالّـسلا  هیلع 

هتفگ وا  هچنانچ  هک  دش  عنام  ارم  مرش  و  متفای ، رذ  وبا  دجسم  رد  ار  ترـضح  نآ  متفر  نوریب  نوچ  هک : تفگ  میهاربا  روایب ، نم  دزن 
ارم نوعجار ، هیلا  ّانا  هَّلل و  ّانا  هک : دومرف  ترـضح  دبلط ، یم  ار  وت  هفیلخ  هک  ایب  متفگ : مدیبسچ و  وا  نیتسآ  هب  مربب ، ار  ترـضح  دوب 
نم هّجوتم  نآ  زا  دعب  و  درک ، رایـسب  هیرگ  دناوخ و  یئاعد  زامن  زا  دعب  درک و  زامن  تعکر  ود  سپ  منکب ، زامن  تعکر  ود  ات  راذگب 

قیرط نآ  هب  ار  وـت  موـش  هتـشک  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  متفگ : ربـب ، ارم  تسا  هدرک  رما  ار  وـت  هک  شور  ره  هب  هـک : دوـمرف  دـش و 
نآ سلجم  هدرپ  کیدزن  نوچ  .درک  دهاوخ  وا  لتق  هب  مکح  هک  متشاد  مزج  و  مدرب ، متفرگ و  ار  ترضح  نآ  تسد  و  درب ، مهاوخن 
ادـخ هب  تفگ : درک و  باتع  هب  عورـش  داتفا ، نیما  دّیـس  نآ  رب  نیعل  نآ  رظن  نوچ  .دـش  لخاد  دـناوخ و  رگید  یئاـعد  دیـسر ، نیعل 

تسا و هدـنامن  ینادـنچ  وت  اب  نم  تبحاصم  نامز  زا  هک  رادرب  نم  زا  تسد  دومرف : ترـضح  مناـسر ، یم  لـتق  هب  ار  وت  هک  دـنگوس 
نآ بقع  زا  ار  یلع  نب  یـسیع  دـینادرگ و  صّخرم  ار  ترـضح  دینـش  نخـس  نیا  نوچ  نوعلم  نآ  دـش ، دـهاوخ  عقاو  تقرافم  زور 

زا نوچ  وا ؟ توف  هب  ای  دوب  دهاوخ  نم  توف  هب  وا  زا  نم  تقرافم  هک  سرپب  ترضح  نآ  زا  ورب و  تفگ : داتسرف و  ترضح 
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«. 1  » دش داش  ربخ  نیا  زا  نیعل  نآ  و  درک ، لقن  روصنم  هب  تشگرب و  نم ، توم  هب  هک : دومرف  دیسرپ  ترضح 

نآ تسـشن  یم  موش  رـصق  نآ  رد  هک  زور  ره  و  تسـشن ، دوخ  يارمح  رـصق  رد  نوعلم  روصنم  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا 
هیلع قداص  ترـضح  ماّیا  نآ  رد  و  تسایـس ، لتق و  يارب  رگم  تراـمع  نآ  رد  تسـشن  یمن  هک  اریز  دـنتفگ ، یم  حـبذ  زور  ار  زور 

دیبلط و ار  بجاح  عیبر  تشذگ ، بش  زا  یـضعب  دش و  بش  نوچ  دوب ، هدش  لخاد  ترـضح  نآ  و  دوب ، هدیبلط  هنیدم  زا  ار  مالّـسلا 
منادرگ یم  علّطم  دنچ  يزار  رب  ار  وت  هک  ما  هدینادرگ  دوخ  مرحم  ار  وت  ردق  نیا  هب  یناد ، یم  نم  دزن  ار  دوخ  تلزنم  برق و  تفگ :

تلود رد  زین  نم  و  نم ، هب  تبـسن  تسا  هفیلخ  قافـشا  روـفو  زا  اـهنیا  تفگ : عـیبر  مراد ، یم  ناـهنپ  دوـخ  مرح  لـها  زا  ار  اـهنآ  هک 
یباـیب هک  یتلاـح  ره  رب  ار  دّـمحم  نب  رفعج  يورب و  مهاوخ  یم  تسا ، نینچ  تفگ : مرادـن ، ناـمگ  یـسک  دوخ  دـننام  وـت  یهاوـخ 

، مدش كاله  نوعجار ، هیلا  ّانا  هَّلل و  ّانا  متفگ : مدـمآ و  نوریب  تفگ : عیبر  .دـهد  رییغت  ار  دوخ  لاح  تئیه و  هک  يراذـگن  يروایب و 
یم متـسد  زا  ترخآ  دـنک و  یم  كاله  ار  وا  هّتبلا  دراد  هک  یبضغ  تّدـش  نیا  اـب  مرب  نیعل  نیا  دزن  تقو  نیا  رد  ار  وا  رگا  هک  اریز 

، ترخآ ایند و  نایم  مدش  دّدرم  سپ  دریگ ، یم  ارم  ياهلام  دزادنا و  یم  رب  ارم  لسن  دشک و  یم  ارم  مربن  منک و  هنهادـم  رگا  و  دور ،
.مدرک رایتخا  ترخآ  رب  ار  ایند  دش و  لیام  ایند  هب  مسفن  و 

سپ مدوب ، رت  لد  نیگنس  رتراد و  تأرج  وا  ياهرـسپ  همه  زا  نم  و  دیبلط ، ارم  دمآ  هناخ  هب  مردپ  نوچ  هک : تفگ  عیبر  رـسپ  دّمحم 
، روایب یبایب  ار  وا  هک  یتلاح  ره  رب  و  وش ، لخاد  وا  يارـس  هب  ربخ  یب  ور و  ـالاب  وا  هناـخ  راوید  زا  دّـمحم و  نب  رفعج  دزن  ورب  تفگ :
رب یلامتسد  هدیشوپ و  ینهاریپ  هک  مدید  مدمآ ، رد  ربخ  یب  وا  هناخ  هب  متـشاذگ و  ینابدرن  مدیـسر و  وا  لزنم  هب  بش  نآ  رخآ  سپ 

هماج مناوخب و  اعد  راذـگب  تفگ : دـبلط ، یم  ار  وت  هفیلخ  هک  ایب  متفگ : دـش  غراف  زاـمن  زا  نوچ  تسا ، زاـمن  لوغـشم  هتـسب و  رمک 
نآ سپ  .مراذگ  یمن  متسین و  صّخرم  متفگ : مدرگ ، گرم  ياّیهم  منک و  یلسغ  مورب و  راذگب  دومرف : مراذگ ، یمن  متفگ : مشوپب ،

نوریب هناخ  زا  هنهرب  ياپ  رس و  نهاریپ  کی  اب  دوب  هتشذگ  شرمع  زا  لاس  داتفه  زا  هدایز  هک  ار  فیعض  ریپ  درم 
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رـصق رد  هب  نوچ  مدرک ، راوس  دوخ  رتسا  رب  ار  وا  وا و  رب  مدرک  محر  نم  دش ، بلاغ  وا  رب  فعـض  دـمآ  هار  يا  هراپ  نوچ  و  مدروآ ،
.دماین درک و  رید  عیبر  يا  وت  رب  ياو  تفگ : یم  مردپ  هب  هک  مدینش  مدیسر  هفیلخ 

صـالخا عیبر  هک  اریز  تسیرگ ، درک  هدـهاشم  لاـح  نیا  رب  ار  وا  داـتفا و  مالّـسلا  هیلع  ماـما  رب  شرظن  نوچ  دـمآ ، نوریب  عـیبر  سپ 
ام بناج  هب  وت  هک  مناد  یم  عیبر  يا  هک : دومرف  ترضح  تسناد ، یم  نامز  ماما  ار  راوگرزب  نآ  تشاد و  ترضح  تمدخ  هب  رایـسب 
هب نکب و  یهاوخ  هچنآ  تفگ : عیبر  منک ، تاجانم  دوخ  راـگدرورپ  اـب  منکب و  زاـمن  تعکر  ود  هک  هد  تلهم  ردـق  نیا  يراد ، لـیم 

زاـمن تعکر  ود  ترـضح  سپ  نک ، رـضاح  دوز  ار  رفعج  هک  بضغ  شپط و  يور  زا  درک  یم  هغلاـبم  وا  و  تشگرب ، نـیعل  نآ  دزن 
.درک زاین  ضرع  زار  ياناد  اب  یلیوط  نامز  درک و 

هب ار  رصع  ماما  نوچ  .دناوخ  یئاعد  زین  ناویا  نایم  رد  سپ  درک ، ناویا  لخاد  تفرگ و  ار  ترـضح  نآ  تسد  عیبر  دش ، غراف  نوچ 
دوخ یغب  دسح و  ینک  یمن  كرت  وت  رفعج  يا  تفگ : نیک  مشخ و  يور  زا  داتفا ، ترضح  نآ  رب  نیعل  نآ  رظن  درب و  رصق  نوردنا 

: دومرف ترضح  دشخب ، یمن  هدیاف  ناشیا  کلم  یبارخ  رد  ینک  یم  یعس  دنچ  ره  و  ساّبع ، نادنزرف  رب  ار 

قلخ نیرت  نمـشد  هک  هّیما  ینب  نامز  رد  نم  هک  یناد  یم  وت  و  ما ، هدرکن  ار  کی  چـیه  یئوگ  یم  هک  ار  اـهنیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب 
امش اب  دیسرن ، ناشیا  هب  يدب  نم  زا  مدرکن و  هدارا  نیا  دیسر  ام  تیب  لها  ام و  هب  ناشیا  زا  هک  اهرازآ  نآ  اب  امش و  ام و  يارب  دندوب 

و دنکفا ، ریز  رد  رس  یتعاس  روصنم  سپ  .ام  ناشیوخ  ام و  هب  تبسن  امش  فاطلا  قافشا و  یتبسن و  یشیوخ  اب  منک ، اهرازآ  نیا  ارچ 
سپ تشاذگ ، یم  يریـشمش  هتـسویپ  دوخ  موش  ریز  رد  دوب و  هداد  هیکت  یـشلاب  رب  دوب و  هتـسشن  يدـمن  هیکت  يور  رب  تقو  نآ  رد 
نیا تفگ : تخادنا و  ترضح  نآ  کیدزن  هب  دروآ و  نوریب  رایـسب  ياه  همان  درک و  دنـسم  ریز  رد  تسد  یئوگ ، یم  غورد  تفگ :
اهنیا هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ترضح  دننک ، تعیب  وت  اب  دننکـشب و  ارم  تعیب  هک  يا  هتـشون  ناسارخ  لها  هب  هک  تسوت  ياه  همان 
يریپ فعـض  هک  نونکا  ما ، هدرکن  اهمزع  نیا  یناوج  رد  نم  و  ما ، هدرکن  يا  هدارا  نینچ  ما و  هتـشونن  ار  نیا  نم  و  تسارتفا ، نم  رب 

گرم ارم  ات  هد  رارق  دوخ  رکشل  نایم  رد  ارم  یهاوخ  رگا  منک ، هدارا  نیا  هنوگچ  تسا  هدش  یلوتسم  نم  رب 
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.تسا هدش  کیدزن  نم  گرم  و  دسرب ،

زا ربش  کی  ردـق  هب  ار  ریـشمش  و  دـش ، یم  هدایز  نوعلم  نآ  شپط  تفگ ، یم  زیمآ  ترذـعم  نانخـس  نیا  مولظم  ماـما  نآ  دـنچ  ره 
ار ترضح  نآ  هک  مدرک  نیقی  مدیزرل و  دوخ  رب  درک  زارد  ریـشمش  هب  تسد  نوعلم  نآ  هک  مدید  نوچ  تفگ : عیبر  .دیـشک  فالغ 

اهنوخ هک  ینک  اـپرب  هنتف  یهاوـخ  یم  نس  نیا  رد  هک  يرادـن  مرـش  تفگ : درک و  فـالغ  رد  ار  ریـشمش  سپ  درک ، دـهاوخ  دـیهش 
ارتفا نم  رب  و  تسین ، اهنیا  رد  نم  رهم  طخ و  و  ما ، هتشونن  نم  ار  اه  همان  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  هن  هک : دومرف  ترضح  دوش ؟ هتخیر 

ترضح نآ  لتق  هب  دنک  رما  ارم  رگا  هک  مدرک  مزع  هبترم  نیا  رد  دیشک ، عارذ  کی  ردق  هب  ار  ریشمش  نوعلم  نآ  زاب  سپ  .دنا  هدرک 
نآ ّقـح  رد  رتـشیپ  هچنآ  زا  مدرک  هبوـت  و  ددرگ ، نم  نادـنزرف  نـم و  كـاله  ثعاـب  دـنچ  ره  مـنز  شدوـخ  رب  مریگب و  ار  ریـشمش 

.مدوب هدرک  هدارا  ترضح 

موشیم تخبدب  نآ  دزن  مولظم  بیرغ  ماما  نآ  و  دیشک ، فالغ  زا  مامت  ار  ریشمش  دیدرگ ، لعتـشم  شنیک  شتآ  زاب  نوعلم  نآ  سپ 
رـس دـنکفا و  ریز  هب  رـس  یتعاـس  سپ  دومن ، یمن  لوبق  لد  نیگنـس  نآ  و  دومرف ، یم  رذـع  و  دوب ، تداهـش  دّـصرتم  دوب و  هداتـسیا 

ار مالّسلا  هیلع  ماما  مدروآ ، نوچ  .روایب  ارم  صوصخم  هیلاغ  عیبر  يا  هک : درک  باطخ  نم  هب  یئوگ و  یم  تسار  تفگ : تشادرب و 
ارم نابسا  نیرتهب  تفگ : دینادرگ و  وبشوخ  ار  ترـضح  كرابم  نساحم  هیلاغ  نآ  زا  دیناشن و  دوخ  دنـسم  رب  دیبلط و  دوخ  کیدزن 

ّریخم ار  ترـضح  نآ  و  وا ، لزنم  هب  اـت  ورب  وا  هارمه  نک و  اـطع  وا  هـب  مـهرد  رازه  هد  و  نـک ، راوـس  نآ  رب  ار  رفعج  نـک و  رـضاح 
.دوخ راوگرزب  ّدج  هنیدم  هب  نتشگرب  نایم  تمارک و  تمرح و  تیاهن  اب  دشاب  ام  اب  هکنآ  نایم  نادرگ 

، دروآ لـمع  هب  رخآ  هچنآ  و  تشاد ، هدارا  وا  باـب  رد  لّوا  روصنم  هچنآ  زا  مدوب  بّجعتم  مدـمآ و  نوریب  داـش  نم  هک : تفگ  عـیبر 
وت ّقح  رد  رخآ  هچنآ  و  تشاد ، رطاخ  رد  وت  يارب  لّوا  وا  هچنآ  زا  مبّجعتم  نم  هَّللا  لوسر  نب  ای  متفگ : مدیسر  رـصق  نحـص  هب  نوچ 

، يدوـمن توـالت  ناوـیا  رد  هک  رگید  ياـعد  نآ  و  يدـناوخ ، زاـمن  زا  دـعب  هک  دوـب  اـعد  نآ  رثا  نیا  هک  مناد  یم  و  دروآ ، لـمع  هب 
.دناوخ بازحا  زور  رد  لوسر  ترضح  هک  دوب  یئاعد  مّود  ياعد  دوب و  دیادش  برک و  ياعد  لّوا  ياعد  یلب ، هک : دومرف  ترـضح 

هک متشاد  فوخ  هن  رگا  هک : دومرف  سپ 
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هب نآ  تمیق  هب  مهرد  رازه  هد  نیا  زا  شیب  مراد و  هنیدـم  رد  هک  يا  هعرزم  نکیل  و  مداد ، یم  وت  هب  ار  رز  نیا  دوش ، هدرزآ  روـصنم 
نم هب  هک  مهاوخ  یم  امـش  زا  ار  اـهاعد  نآ  نم  هَّللا  لوسر  نب  اـی  متفگ : نم  مدیـشخب ، وت  هب  ار  نآ  متخورفن  وـت  هب  نم  يداد و  نم 

و میریگ ، یمن  سپ  میدرک  یـسک  هب  تبـسن  هک  یئاطع  تلاسر  تیب  لها  ام  هک : دومرف  ترـضح  مرادن ، رگید  عّقوت  دییامن و  میلعت 
.منک یم  میلعت  وت  هب  زین  ار  اهاعد  نآ 

نب ای  متفگ : داد ، نم  هب  تشون و  هعرزم  يارب  یکّـسمت  متـشون و  نم  دناوخ و  ار  اهاعد  متفر ، هناخ  هب  بانج  نآ  تمدـخ  رد  نوچ 
رد دیکأت  درک و  یم  شپط  نوعلم  نآ  دیدش و  اعد  زامن و  لوغـشم  امـش  دـندروآ ، نیعل  نآ  دزن  هب  ار  امـش  هک  یتقو  رد  هَّللا  لوسر 

تمظع تلـالج و  هک  یـسک  دومرف : ترـضح  مدرک ، یمن  هدـهاشم  امـش  رد  بارطـضا  فوخ و  رثا  چـیه  دومن ، یم  امـش  راـضحا 
زا دسرت  یم  ادخ  زا  هک  یـسک  دیامن ، یمن  وا  رظن  رد  قولخم  تکوش  تّهبأ و  تسا ، هدش  رگ  هولج  وا  لد  رد  لالجلا  وذ  دـنوادخ 

.درادن اورپ  ناگدنب 

لّوا رد  و  مدرک ، هدهاشم  بیرغ  ياهتلاح  امـش  زا  بشید  ریمالا  اهّیا  متفگ : دـش ، تولخ  متـشگرب و  هفیلخ  دزن  هب  نوچ  تفگ : عیبر 
هدهاشم وت  زا  یبضغ  نینچ  زگره  هک  مدید  بضغ  رد  ار  وت  يا  هبترم  هب  و  يدیبلط ، ار  دّمحم  نب  رفعج  بضغ  تّدـش و  نآ  اب  لاح 

هنهرب ار  ریشمش  نآ  زا  دعب  و  يدیشک ، عارذ  کی  ردق  هب  زاب  و  يدیشک ، فالغ  زا  ربش  کی  ردق  هب  ار  ریشمش  هکنآ  ات  مدوب  هدرکن 
ار وا  ینک  یمن  وبـشوخ  نآ  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  هک  هیلاـغ  هّقح  زا  و  يدومن ، مارکا  میظعت و  ار  وا  یتشگرب و  نآ  زا  دـعب  و  يدرک ،
ار يزار  نم  عیبر  يا  تفگ : روصنم  دوب ؟ هچ  اهنیا  یتخاس ، وا  تعیاشم  هب  رومأم  ارم  و  يدومن ، رگید  ياـهمارکا  و  يدرک ، وبـشوخ 

دیزم بجوـم  هک  دـسرن  ناـشیا  نایعیـش  همطاـف و  نادـنزرف  هب  هک  يراد  ناـهنپ  ار  ّرـس  نیا  هک  دـیاب  نکیل  منک و  یمن  ناـهنپ  وـت  زا 
: تفگ سپ  تسا ، روکذم  قلخ  هنـسلا  رد  روهـشم و  مدرم  نایم  رد  ناشیا  ترخافم  زا  هچنآ  ار  ام  تسا  سب  ددرگ ، ناشیا  ترخافم 

.نک نوریب  تسه  هناخ  رد  هک  ره 

هچنآ زا  هملک  کی  رگا  و  تسین ، هناخ  نیا  رد  یسک  ادخ  وت و  نم و  زا  ریغ  هب  تفگ : متشگرب  وا  دزن  مدرک و  تولخ  ار  هناخ  نوچ 
هب ار  وت  نادنزرف  ار و  وت  یسک ، زا  مونشب  میوگ  یم  وت  هب 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 897 

http://www.ghaemiyeh.com


878 ص :

وا زا  هکنآ  رب  وا و  لـتق  رب  مدوب  رـصم  مدـیبلط ، ار  وا  هک  یتـقو  رد  عـیبر  يا  تفگ : سپ  .مریگ  یم  ار  وـت  لاوـما  مناـسر و  یم  لـتق 
، دـنک یم  جورخ  هک  نسحلا  نب  هَّللا  دـبع  زا  تسا  رت  نارگ  دـنکن  ریـشمش  هب  جورخ  دـنچ  ره  نم  رب  وا  ندوب  و  منکن ، لوبق  يرذـع 

شوخ رتدـهاز و  رتملاع و  قلخ  همه  زا  و  دنرامـش ، یم  هعاطالا  بجاو  ار  ناـشیا  دـنناد و  یم  ماـما  مدرم  ار  وا  ناردـپ  وا و  هک  اریز 
زا ربش  کی  ریـشمش  مدرک و  وا  لتق  دـصق  لّوا  هبترم  رد  نوچ  مدوب ، علّطم  ناـشیا  لاوحا  رب  نم  هّیما  ینب  ناـمز  رد  و  دـنرت ، قـالخا 

دوب هدوشگ  اهتسد  دیدرگ ، لیاح  وا  نم و  نایم  دش و  لّثمتم  نم  يارب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  مدیشک ، فالغ 
رد ار  ریـشمش  ببـس  نآ  هب  نم  درک ، یم  رظن  نم  يوـسب  مـشخ  يور  زا  دوـب و  هدرک  شرت  ور  دوـب و  هدز  رب  ار  دوـخ  ياـهنیتسآ  و 

لّثمتم نم  دزن  هب  ترـضح  هک  مدید  زاب  مدیـشک ، فالغ  زا  رتشیب  ار  ریـشمش  مدرک و  هدارا  مّود  هبترم  رد  نوچ  .مدینادرگرب  فالغ 
یم نم  لتق  دـصق  وا  مدرک  یم  رفعج  لتق  دـصق  نم  رگا  هک  درک  هلمح  نم  رب  نانچ  و  دوب ، هدایز  شمـشخ  و  لّوا ، زا  رتکیدزن  دـش 
اورپ دشاب و  دـیامن  یم  نج  لعف  ار  اهنیا  متفگ : مدرک و  تأرج  مّوس ، هبترم  رد  .مدرب و  فالغ  هب  زاب  ار  ریـشمش  ببـس  نیا  هب  درک ،

نم رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  مدـید  هبترم  نیا  رد  مدیـشک ، فالغ  زا  مامت  ار  ریـشمش  و  درک ، دـیاب  یمن 
هب وا  تسد  هک  دش  کیدزن  هک  دـمآ  نم  کیدزن  نانچ  و  هدـیدرگ ، هتخورفارب  هتـسب و  الاب  ار  اهنیتسآ  هدز و  رب  نماد  و  دـش ، لّثمتم 

ناشیا ّقح  هب  دشاب  یمن  لهاج  و  دنا ، همطاف  نادـنزرف  ناشیا  و  مدرک ، مارکا  ار  وا  متـشگرب و  هدارا  نآ  زا  تهج ، نیا  هب  دـسرب ، نم 
.دونشب وت  زا  ار  نانخس  نیا  یسک  ادابم  راهنز  دشاب ، هتشادن  تعیرش  زا  يا  هرهب  هک  یسک  رگم 

يدهم و ندرم  زا  دعب  رگم  مدرکن  لقن  نم  و  روصنم ، ندرم  زا  دعب  رگم  درکن  لقن  نم  هب  ار  نخس  نیا  مردپ  تفگ : عیبر  نب  دّمحم 
«. 1  » نیما دّمحم  ندش  هتشک  و  نوراه ، یسوم و 

دبع ياهرسپ  میهاربا  دّمحم و  ندش  هتشک  زا  دعب  هنیدم  لها  زا  يدرم  هک  لاّمج  ناوفـص  زا  ربتعم  دنـس  هب  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا 
: تفگ تفر و  یقناود  روصنم  دزن  هب  نسحلا ، نب  هَّللا 

دّمحم دراد ، جورخ  هدارا  دریگب و  هحلـسا  لاوما و  نایعیـش  زا  هک  تسا  هداتـسرف  ار  سینخ  نب  یّلعم  دوخ  يـالوم  دّـمحم  نب  رفعج 
نوعلم نآ  درک ، اهراک  نیا  وا  تناعا  هب  زین  هَّللا  دبع  رسپ 
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، دتسرف وا  دزن  هب  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  مامت  تعرـس  هب  هک  تشون  دوب  هنیدم  یلاو  هک  دوخ  ّمع  دواد  هب  ینامرف  دش و  مشخ  رد  رایـسب 
.يوش هناور  ادرف  هک  دیاب  تفگ : داتسرف و  ترضح  تمدخ  هب  ار  روصنم  همان  وا  و 

هّجوتم تساخرب و  قارع ، بناج  هب  میوش  هناور  ادرف  هک  نک  رضاح  ام  يارب  رتش  هک : دومرف  دیبلط و  ارم  ترضح  هک : تفگ  ناوفص 
زور دناوخ ، یئاعد  درک و  دنلب  اعد  هب  تسد  درک و  زامن  تعکر  دنچ  دـش و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دجـسم 

.دش قارع  هّجوتم  مدرک و  رضاح  ترضح  نآ  يارب  نارتش  رگید 

زا دعب  و  دومن ، مارکا  ار  ترضح  نآ  لّوا  نوعلم  نآ  دش ، لخاد  دیبلط  تصخر  تفر  وا  هناخ  رد  هب  دیـسر ، روصنم  رهـش  هب  نوچ  و 
نم رب  نیا  هّللا  ذاعم  دومرف : ترـضح  دنک ، یم  عمج  هحلـسا  لاوما و  وت  يارب  یّلعم  هک  ما  هدینـش  تفگ : درک و  باتع  هب  عورـش  نآ 

ترـضح روخب ، مسق  قاتع  قالط و  هب  تفگ : روصنم  درک ، دای  دنگوس  ادخ  هب  ترـضح  نک ، دای  دنگوس  تفگ : روصنم  تسارتفا ،
راهظا نم  دزن  تفگ : روصنم  منک !؟ دای  تعدب  ياهدنگوس  هک  ینک  یم  رما  ارم  ینک و  یمن  لوبق  مدروخ  ادـخ  هب  دـنگوس  دومرف :

: دومرف ترضح  ینک !؟ یم  یئاناد 

هتفگ وت  يارب  ار  اهنیا  هکنآ  وت و  ناـیم  منک  یم  عمج  لاـحلا  تفگ : روصنم  .تمکح  ملع و  ندـعم  میئاـم  هکنآ  لاـح  منکن و  نوچ 
رد هچنآ  تسا و  نینچ  یلب  تفگ : دیـسرپ ، وا  زا  ترـضح  روضح  رد  دیبلط و  ار  تخبدب  نآ  داتـسرف و  .دیوگب  وت  ربارب  رد  ات  تسا 

يّذلا ال هَّللا  و  تفگ : مسق و  هب  درک  عورش  یلب و  تفگ : ینک ؟ یم  دای  دنگوس  تفگ : وا  هب  ترضح  تسا ، حیحص  ما  هتفگ  وا  ّقح 
: تفگ روصنم  نک ، دای  دنگوس  میوگ  یم  هک  وحن  ره  هب  نکم و  لیجعت  دنگوس  رد  دومرف : ترضح  مّویقلا ، ّیحلا  بلاغلا  وه  ّالا  هلا 

؟ تشاد ّتلع  هچ  درک  دای  وا  هک  دنگوس  نیا 

ار وا  مرک ، تمحر و  هب  هّیلامک و  تافـص  هب  دـنک  حدـم  ار  وا  هک  یـسک  تسا ، میرک  اـیح و  بحاـص  یلاـعت  قح  دومرف : ترـضح 
رگا دوخ  تّوق  لوح و  رد  موش  لـخاد  ادـخ و  تّوق  لوح و  زا  موش  رازیب  وگب  دومرف : ترـضح  سپ  .دـنک  یمن  تبوقع  هب  هلجاـعم 
لاح نیا  هدهاشم  زا  روصنم  دش ، لصاو  یهلا  باذع  هب  درم و  داتفا و  لاح  رد  درک ، دای  دنگوس  نیا  تخبدب  نآ  نوچ  دشابن ، نینچ 

وت ّقح  رد  ار  یسک  نخس  رگید  تفگ : دیدرگ و  فیاخ  دیزرل و  دوخ  رب 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 899 

http://www.ghaemiyeh.com


880 ص :

«. 1  » درک مهاوخن  لوبق 

، مدوب وا  رارسا  مرحم  یقناود و  رفعج  وبا  نامیدن  هلمج  زا  نم  تفگ : هک  يردنکـسا  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  زا  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا 
امـش هودـنا  رّکفت و  ببـس  ریمـالا  اـهّیا  متفگ : دوب ، كانهودـنا  دیـشک و  یم  هآ  متفاـی و  موـمغم  رایـسب  ار  وا  متفر ، وا  دزن  هب  يزور 

، درک مناوت  یمن  هراچ  وا  باب  رد  تسا و  هدـنام  ناشیا  گرزب  دّیـس و  و  مدرک ، كاله  ار  همطاف  دالوا  زا  رفن  دـص  تفگ : تسیچ ؟
هب وا  لاغتشا  و  هدیناهاک ، ار  وا  تدابع  رایـسب  هک  تسا  يدرم  وا  ریمألا  اهّیا  متفگ : قداصلا ، دّمحم  نب  رفعج  تفگ : تسیک ؟ متفگ :

یگرزب و  يراد ، وا  تماما  هب  داقتعا  وت  هک  منادیم  تفگ : هدینادرگ ، لفاغ  تفالخ  لام و  کلم و  بلط  زا  ار  وا  ادخ  ّتبحم  برق و 
وا هودـنا  زا  ار  دوخ  دـیآ ، رد  زور  نیا  ماش  هکنآ  زا  شیپ  هک  ما  هدرک  داـی  دـنگوس  نم  و  تسا ، میقع  کـلم  نکیل  مناد و  یم  ار  وا 

.منادرگ غراف 

وبا نوچ  تفگ : دیبلط و  ار  يداّلج  سپ  مدش ، نیگمغ  رایسب  دش و  گنت  نم  رب  نیمز  مدینش ، وا  زا  ار  نخس  نیا  نوچ  تفگ : يوار 
نیا و  نزب ، ندرگ  ار  وا  مراذـگ ، نیمز  رب  مرادرب و  رـس  زا  ار  دوخ  هالک  منادرگ و  نخـس  لوغـشم  میامن و  بلط  ار  قداص  هَّللا  دـبع 

هک مدید  دش ، نیعل  نآ  رصق  لخاد  ترضح  نوچ  .دیبلط  ار  ترضح  داتـسرف و  سک  تعاس  نامه  رد  وت ، نم و  نایم  تسا  تمالع 
هب هنهرب  ياپ  رـس و  تسجرب و  روصنم  هک  مدید  دـشاب ، برطـضم  جاّوم  يایرد  نایم  رد  هک  یتشک  دـننام  دـمآ  رد  تکرح  هب  رـصق 
نآ و  دـش ، یم  درز  یتعاـس  خرـس و  یتعاـس  و  دروـخ ، یم  مه  رب  شیاهنادـند  دـیزرل و  یم  شندـب  ياهدـنب  و  دـیود ، وا  لابقتـسا 

تمدخ رد  هک  يا  هدنب  دننام  تسشن  وا  تمدخ  رد  وناز  ود  هب  دیناشن و  دوخ  تخت  يور  رب  و  درک ، رایسب  مارکا  زازعا و  ار  ترضح 
ادـخ و تعاـطا  يارب  هک : دومرف  ترـضح  يدروآ ؟ فیرـشت  تقو  نیا  رد  ببـس  هچ  هب  هَّللا  لوسر  نب  اـی  تفگ : و  دنیـشن ، یم  اـقآ 
هک تجاح  ره  يا  هدروآ  فیرشت  هک  نونکا  و  هدرک ، یهابتشا  لوسر  و  مدیبلطن ، ار  امـش  تفگ : ما ، هدمآ  وت  يرادربنامرف  لوسر و 

: تفگ یئامنن ، بلط  ترورض  یب  ارم  هک  تسا  نآ  نم  تجاح  دومرف : ترضح  .بلطب  يراد 

نآ زا  یبیسآ  هک  مدرک  دمح  رایسب  ار  ادخ  نم  و  دمآ ، نوریب  تساخرب و  ترضح  دشاب ، نینچ 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
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، بش فصن  ات  دشن  رادیب  دـیباوخ و  دـیبلط و  فاحل  روصنم  تفر ، نوریب  ترـضح  هکنآ  زا  دـعب  و  دیـسرن ، نیبم  ماما  نآ  هب  نوعلم 
.منک لقن  وت  يارب  يا  هّصق  منک و  اضق  ار  دوخ  ياهزامن  نم  ات  ورم  نوریب  تفگ : ما ، هتسشن  وا  نیلاب  رب  هک  دید  دش  رادیب  نوچ 

ادیپ یمیظع  ياهدژا  هک  مدید  دش ، نم  رـصق  لخاد  مدیبلط و  نتـشک  يارب  ار  قداص  ترـضح  نوچ  تفگ : دش  غراف  زامن  زا  نوچ 
ار دوخ  مد  و  تشاذگ ، رصق  ریز  رد  ار  دوخ  نیئاپ  ماک  تشاذگ و  نم  رصق  يالاب  ار  دوخ  يالاب  ماک  و  دوشگ ، ار  دوخ  ناهد  دش و 

هناخ ار و  وت  بانج ، نآ  هب  تبسن  ینک  یم  هدارا  يدب  رگا  هک : تفگ  نم  هب  حیصف  یبرع  نابز  هب  دینادرگ و  نم  هناخ  رـصق  رود  رب 
.دروخ یم  مه  رب  نم  ياهنادند  هک  يّدح  هب  دمآ  رد  هزرل  هب  نم  ندب  دش و  ناشیرپ  نم  لقع  ببس  نیا  هب  .مرب  یم  ورف  ار  وت 

یم زور  دـناوخب  بش  رب  ار  اهنآ  رگا  هک  تسا  اهاعد  اهمـسا و  وا  دزن  هک  اریز  تسین ، بجع  وا  زا  اـهنیا  هک : متفگ  نم  تفگ : يوار 
تـصخر وا  زا  زور  دـنچ  زا  دـعب  سپ  دوش ، یم  نکاـس  دـناوخب  اـهایرد  جوم  رب  رگا  و  دوش ، یم  بش  دـناوخب  زور  رب  رگا  و  دوش ،

نآ هک  مدرک  سامتلا  ترضح  زا  متفر  ترضح  تمدخ  هب  نوچ  درکن ، ابا  داد و  يروتسد  ارم  مور ، بانج  نآ  ترایز  هب  هک  مدیبلط 
«. 1  » دومن نم  سامتلا  تباجا  وا  دیامن ، نم  میلعت  دناوخ  روصنم  سلجم  لوخد  تقو  رد  هک  اعد 

یم لقن  مدرم  دّمحم  نب  رفعج  زا  اهچ  ینیب  یم  تفگ : دـیبلط و  ارم  روصنم  يزور  تفگ : بجاح  عیبر  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا 
هب ربخ  یب  ور و  هنیدم  هب  رفن  رازه  اب  تفگ : دیبلط و  ار  دوخ  يارما  زا  یکی  سپ  مزادنا ، یم  رب  ار  شلـسن  هک  دنگوس  ادخ  هب  دننک ،

دومرف ترضح  دش ، هنیدم  لخاد  ریما  نآ  نوچ  .روایب  نم  يارب  ار  یسوم  شرسپ  وا و  رس  وش و  لخاد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  ماما  هناخ 
.دش اعد  لوغشم  تسشن و  بارحم  رد  درک و  عمج  ار  دوخ  دالوا  و  دنتشادزاب ، ترضح  هناخ  رد  رب  دندروآ و  هقان  ود 

ياهرس هک  ار  دوخ  رکشل  درک  رما  دمآ و  ام  هناخ  رد  هب  دوخ  رکشل  اب  ریما  نآ  هک  مدوب  هداتسیا  نم  دومرف : مالّسلا  هیلع  یـسوم  ماما 
: تفگ تفر  روصنم  دزن  نوچ  تشگرب ، دندیرب و  ار  هقان  ود  نآ 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
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، دـید ار  هقاـن  ياهرـس  درک ، زاـب  ار  هسیک  رـس  روصنم  نوچ  .تشاذـگ  روصنم  دزن  ار  هسیک  و  مدروآ ، لـمع  هب  يدوب  هدومرف  هچنآ 
ود دش و  کیرات  مرظن  رد  هناخ  دیدرگ و  مرـس  مدش ، رفعج  ماما  هناخ  لخاد  نم  نوچ  ریمالا  اهّیا  تفگ : تسیچ ؟ اهنیا  هک : دیـسرپ 

: تفگ روصنم  مدروآ ، دندرک و  ادج  ار  اهنآ  رـس  هک  مدرک  مکح  تسوا ، رـسپ  رفعج و  هک  دومن  نانچ  رظن  رد  هک  مدید  ار  صخش 
علّطم هّصق  نیا  رب  ار  یـسک  دوب  هدـنز  وا  اـت  و  نادرگم ، عـلّطم  هزجعم  نیا  رب  ار  يدـحا  و  نکم ، لـقن  یـسک  هب  يدـید  هچنآ  راـهنز 

«. 1  » مدینادرگن

تماما کلف  رین  نآ  تداهش  خیرات  رد  مّوس  لصف 

، لاّوش هام  رد  هک  تسا  نآ  رهشا  و  دش ، عقاو  ترجه  تشه  لهچ و  دص و  لاس  رد  تاداعس  عبنم  نآ  تافو  هکنآ  رد  تسین  یفالخ 
«. 1  » دنا هتفگ  روکذم  لاس  بجر  هام  مهدزناپ  هبنشود  یضعب  و 

داتفه هّمغلا  فشک  رد  و  «، 3  » دنا هتفگ  تشه  تصش و  یضعب  و  «، 2  » دنا هتفگ  لاس  جنپ  تصش و  ار  بانج  نآ  فیرـش  رمع  رثکا 
فیرش رمع  تافو  ماگنه  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  نانـس  نب  دّمحم  زا  باشوخ  نبا  تیاور  هب  «، 4  » تسا هدرک  تیاور  زین  کی  و 

«. 5  » ترجه متشه  لهچ و  دص و  لاس  رد  لاس ، تشه  تصش و  ای  دوب  لاس  جنپ  تصش و  ترضح  نآ 

تیاور هب  دینارذگ ، زور  دنچ  لاس و  هدزاود  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  دوخ  ّدج  اب  مّوس ، داتـشه و  لاس  رد  شتداعـس  اب  تدالو 
«. 7  » دنام لاس  راهچ  یس و  ترضح  نآ  زا  دعب  و  لاس ، هدزون  دوخ  راوگرزب  ردپ  اب  و  «، 6  » لاس هدزناپ  رگید :

تشه لهچ و  دص و  لاس  هک  تافو  ماگنه  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک 
بانج نآ  تماما  ماّیا  و  تشاد ، لاس  جنپ  تصش و  دوب ،

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
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ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
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«. 1  » دوب لاس  راهچ  یس و  ردپ  زا  دعب 

نب دیزی  کلم  و  کلملا ، دبع  نب  دیزی  نب  دیلو  کلم  و  کلملا ، دبع  نب  ماشه  کلم  هیقب  ترـضح  نآ  تماما  ماّیا  هک  دـنا  هتفگ  و 
ینب زا  حاّفس  هَّللا  دبع  ود و  یس و  دص و  لاس  رد  درک  جورخ  ملـسم  وبا  سپ  رامح ، ناورم  کلم  و  دیلو ، نب  میهاربا  کلم  و  دیلو ،

لاس و کی  تسیب و  درک و  تفالخ  بصغ  یقناود  روصنم  وا  زا  دـعب  و  دوب ، وا  ماّیا  هام  تشه  لاـس و  راـهچ  و  دـش ، هفیلخ  ساـّبع 
مارگ يابآ  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  مّود  لاس  رگید : تیاور  هب  «، 2  » وا یهاشداپ  مهد  لاس  رد  و  درک ، یهاشداپ  هاـم  هدزاـی 

«. 3  » دوب دیلو  نب  میهاربا  یهاشداپ  رد  ترضح  نآ  تماما  يادتبا  رگید : لوق  هب  و  دیدرگ ، قحلم  دوخ 

هب يدولآرهز  روگنا  هک : دنیوگ  و  دـندرک ، دیهـش  رهز  هب  ار  ترـضح  نآ  نوعلم  روصنم  رما  هب  هک : دـنا  هتفگ  نارگید  هیوباب و  نبا 
«. 4  » دیدرگ نوفدم  دوخ  عینم  دلاو  بنج  رد  عیقب  ناتسربق  رد  عیفر  ماما  نآ  قافّتا  هب  و  دندیناروخ ، ترضح  نآ 

: دومرف دوشگ و  ار  دوخ  ياه  هدید  دش ، ترضح  نآ  تافو  ماگنه  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  یقرب و  هیوباب و  نبا  ینیلک و 
کبس ار  زامن  هک  یـسک  هب  دسر  یمن  ام  تعافـش  دومرف : درک و  رظن  ناشیا  يوسب  دندش  عمج  همه  نوچ  دینک ، عمج  ارم  ناشیوخ 

ره يارب  و  دیهدب ، دوب  ترضح  نآ  ّمع  رسپ  هک  سطفا  نسح  هب  الط  رانید  داتفه  دومرف : سپ  «، 5  » دیامنن نآ  نأش  هب  انتعا  درامش و 
.دومرف یتّیصو  دوخ  براقا  زا  کی 

ترضح درک !؟ وت  لتق  هدارا  و  دیشک ، وت  يور  رب  دراک  وا  و  ینک ، یم  ّتیـصو  سطفا  يارب  تفگ : ترـضح  نآ  هدرک  دازآ  هملاس 
ناشیا نأش  رد  و  محر ، هلـص  هب  ار  ناشیا  تسا  هدرک  حدـم  ادـخ  هک  مشابن  اهنآ  زا  و  منک ، محر  عطق  نم  هک  یهاوخ  یم  وت  دومرف :

: هک تسا  هتفگ 

َءوُس َنُوفاخَی  ْمُهَّبَر َو  َنْوَشْخَی  َلَصُوی َو  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنُولِصَی  َنیِذَّلا  َو 
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و دینادرگ ، وبشوخ  ار  نآ  دیرفآ و  ار  تشهب  یلاعت  قح  هک  اریز  هک  منک  یم  ّتیصو  وا  يارب  هملاس ! يا  تفگ : سپ  « 1 * » ِباسِْحلا
«. 2  » محر هدننک  عطق  ردام و  ردپ و  قاع  ار  نآ  يوب  دونش  یمن  و  دسر ، یم  هار  لاس  رازه  ود  ات  نآ  يوب 

دیفس هماج  ود  رد  مدرک  نفک  ار  دوخ  راوگرزب  ردپ  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ماما  زا  ّقثوم  دنـس  هب  ینیلک 
وا هب  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  زا  هک  يا  هماـمع  رد  و  دیـشوپ ، یم  هک  ینهاریپ  رد  و  تسب ، یم  مارحا  اـهنآ  رد  هـک  يرـصم 

.دیزرا یم  رانید  دص  راهچ  هب  دوب  یم  زورما  رگا  و  «، 3  » دوب هدیرخ  الط  رانید  لهچ  هب  هک  ینمی  درب  رد  و  دوب ، هدیسر 

رب غارچ  بش  ره  دومرف  یم  مالّسلا  هیلع  یسوم  ماما  ترضح  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  تافو  زا  دعب  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًاضیا 
«. 4  » دوب هتفای  تافو  هرجح  نآ  رد  ترضح  نآ  هک  يا  هرجح  رد  دنزورفا 

بـش ناـیم  رد  یقناود  رفعج  وبا  یبـش  تفگ : هک  يزوج  بّویا  وبا  زا  دـنا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا  یـسوط و  خیـش  ینیلک و 
، دناوخ یم  دراد و  تسد  رد  يا  همان  دنا و  هداهن  وا  شیپ  رد  یعمش  هتـسشن و  یـسرک  رب  هک  مدید  متفر  نوچ  دیبلط ، ارم  داتـسرف و 

قداص رفعج  ماما  تافو  ربخ  تسا و  نامیلـس  نب  دّمحم  همان  نیا  تفگ : تسیرگ و  تخادنا و  نم  شیپ  ار  همان  مدرک ، مالـس  نوچ 
سیونب تفگ : سپ  دسر ، یم  اجک  رفعج  لثم  تفگ : و  نوعجار ، هیلا  ّانا  هَّلل و  ّانا  تفگ : تبون  هس  سپ  تسا ، هتشون  ار  مالّسلا  هیلع 

ار رفن  جـنپ  هک  دیـسر  همان  باوج  زور  دـنچ  زا  دـعب  نزب ، ندرگ  بلطب و  ار  وا  تسا ، هدرک  یـصو  صوصخب  ار  سک  کی  رگا  هک 
: تسا هدرک  یصو 

دناوخ ار  همان  روصنم  نوچ  ار ، یـسوم  ردام  هدیمح  و  یـسوم ، هَّللا و  دبع  دوخ  رـسپ  ود  و  هنیدم ، یلاو  نامیلـس  نب  دّمحم  و  هفیلخ ،
«. 5  » تشک ناوت  یمن  ار  اهنیا  تفگ :

رد رهاظ  بسح  هب  ار  تعامج  نآ  درک ، دـهاوخ  يا  هدارا  نینچ  نوعلم  نآ  هک  تسناد  یم  تماـما  ملع  هب  ترـضح  دـیوگ : مجرتم 
هتشون ار  نیعل  نآ  مان  لّوا  دوب ، هدرک  کیرش  ّتیصو 
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تماما تیاصو و  هک  دنتسناد  یم  ملع  لها  زین  ّتیصو  نیا  زا  و  ّتیصو ، هب  دوب  صوصخم  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ماما  نطاب  رد  و  دوب ،
.تسا ترضح  نآ  صوصخم 

نیدباعلا نیز  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  تسا و  هّمئا  باحـصا  رباکا  زا  هک  یلامث  هزمح  وبا  دزن  یبارعا  هک  دنا  هدرک  تیاور  هچنانچ 
: هک دیسرپ  وا  زا  یلامث  هزمح  وبا  تفر ، دوب  هدیسر  مالّسلا  هیلع 

شوهیب دز و  يا  هرعن  رثا  تشحو  ربخ  نیا  عامتـسا  زا  هزمح  وبا  تفر ، ایند  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تفگ : يراد ؟ ربخ  هچ 
: تفگ درک ؟ یصو  ار  هک  دیسرپ : دمآ  شوه  هب  نوچ  دش ،

ار اـم  هک  هَّلل  دـمحلا  تفگ : درک و  مّسبت  هزمح  وبا  ار ، روصنم  رفعج  وـبا  مظاـک و  یـسوم  حـطفا و  هَّللا  دـبع  درک : یـصو  ار  رفن  هس 
: هک تفگ  یتسناد ؟ اجک  زا  ار  قح  هک : دنتفگ  درک ، قح  هب  تیاده 

دنزرف اب  تسا  یـسوم  ماما  هک  کچوک  دـنزرف  و  دـناسرن ، لـتق  هب  ار  وا  ّیـصو  هک  تسا  هّیقت  يارب  هک  تسا  رهاـظ  روصنم  ّتیـصو 
نید ندب و  رد  یتّلع  گرزب  دنزرف  رگا  هک  اریز  تسین ، تماما  لباق  هَّللا  دبع  هک  دننادب  مدرم  ات  درک  رکذ  تسا  هَّللا  دبع  هک  رتگرزب 

وا رگا  تعیرش ، ماکحا  هب  دوب  لهاج  و  دوب ، صقان  شنید  و  دوب ، اپ  لیف  ندب  رد  هَّللا  دبع  و  دشاب ، ماما  وا  هک  دیاب  یم  دشاب  هتـشادن 
تحلـصم يارب  اهنآ  رکذ  و  تسا ، ماما  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ماـما  هک  متـسناد  اـجنآ  زا  سپ  درک ، یم  اـفتکا  وا  هب  تشاد  یمن  یتّلع 

«. 1  » تسا

دش عقاو  ترضح  نآ  نایعیش  براقا و  رب  ترضح  نآ  نامز  رد  هک  اهمتس  زا  یضعب  نایب  رد  مراهچ  لصف 

، درک یم  صّحفت  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  دالوا  درک ، یم  انب  یترامع  دادغب  رد  روصنم  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هیوباب  نبا 
شوخ يور  شوخ  كدوک  يزور  دـندش ، یم  دیهـش  رجز  نیا  هب  اـت  تشاذـگ  یم  رجآ  ياهنوتـس  ناـیم  رد  تفاـی  یم  ار  هک  ره  و 

، دراذـگ نوتـس  نایم  رد  ار  مولظم  هداز  ماما  نآ  هک  دـنداد  اّنب  هب  دـندروآ و  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  نادـنزرف  زا  یئوم 
تعفر و جوا  دیـشروخ  نآ  لاثم  یب  لامج  رب  اـّنب  رظن  نوچ  .دزاـس  عقاو  ار  نیا  وا  روضح  رد  هک  دـندینادرگ  لّـکوم  وا  رب  ار  يدرم 

نآ سپ  دنادرگ ، يراع  یناگدنز  راب  گرب و  زا  ار  یناما  لامآ و  نمچ  لاهنون  نآ  هک  درواین  بات  و  دومن ، مّحرت  وا  رب  داتفا ، لالج 
دزن يدوزب  هک  شابم  نیگمغ  هدید  رون  يا  تفگ : داد و  رارق  وا  ندیـشک  سفن  يارب  يا  هجرف  تشاذـگ و  نوتـس  نایم  رد  ار  ناوج 

.مهد یم  تاجن  هکلهم  نیا  زا  ار  وت  میآ و  یم  وت 

: تفگ دروآ و  نوریب  ار  یبرع  ناوج  نآ  دمآ و  نوتـس  نآ  دزن  هب  اّنب  نآ  دنتفرگ ، مارآ  دوخ  ياهاج  رد  مدرم  و  دمآ ، رد  بش  نوچ 
و وشم ، کیرـش  دـندرک  یم  راک  نم  اب  هک  يا  هلمع  ریاـس  نم و  نوخ  رد  نک و  محر  نم  رب  زین  وت  مدرک ، محر  وت  رب  نم  ناوج  يا 

تاجن ار  وت  مدمآ و  وت  دزن  رات  بش  نیا  رد  نم  و  دسانشن ، ار  وت  یسک  هک  هد  رییغت  ار  دوخ  تأیه  زاس و  ناهنپ  قلخ  رظن  زا  ار  دوخ 
ار ناراک  چگ  هک  یتلآ  نآ  هب  سپ  دنکن ، یمصخ  نم  اب  تمایق  زور  رد  وت  ّدج  هکنآ  يارب  مدنکفا  میب  فوخ و  رد  ار  دوخ  و  مداد ،

دیرب و ار  یبرع  دّیس  نآ  ياهوسیگ  دشاب  یم 
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.موش اوسر  نم  ادابم  هک  درگم  رب  دوخ  ردام  يوسب  ور و  نوریب  راید  نیا  زا  تفگ :

، يداد تاجن  ندرم  زا  ارم  يداهن و  ّتنم  نم  رب  مورب و  دوخ  ردام  دزن  هب  نم  هک  یناد  یمن  تحلـصم  نوچ  تفگ : مولظم  هداز  ماـما 
، دبای نیکـست  نم  رب  وا  يرارق  یب  هلان و  يراز و  عزج و  دیاش  تسا ، یقاب  نم  تایح  هک  هد  ربخ  ار  وا  راذـگ و  ّتنم  زین  نم  ردام  رب 
هک تسنادن  یـسک  تخیرگ و  هداز  ماما  نآ  بش  نآ  رد  سپ  .دـنک  رواب  ار  وت  نخـس  هک  ربب  وا  يارب  هناشن  هب  ارم  ياهوسیگ  نیا  و 
نآ هحون  هیرگ و  يادص  مدش ، هناخ  مغ  نآ  کیدزن  نوچ  متـسج ، ار  وا  ردام  هناخ  متفر و  نم  نآ  زا  دعب  هک : تفگ  اّنب  تفر ، اجک 

«. 1  » متشگرب مدینادرگ و  داش  ار  وا  و  مدیناسر ، وا  هب  ار  شرسپ  تایح  ربخ  سپ  مدینش ، ار  هدّیس 

متفه ماما  رمق  سمش و  شخبرون  رشحم و  عفاش  رشب و  دّیس  ترضح  لاوحا  خیرات  نایب  رد  مهن : باب 

هراشا

مالّسلا امهیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلا  وبا 

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

تینک ود  و  دنا ، هتفگ  زین  لیعامسا  وبا  یلع و  وبا  و  دوب ، میهاربا  وبا  نسحلا و  وبا  وا  تینک  و  دوب ، یسوم  ترـضح  نآ  فیرـش  مسا 
«. 1  » تسا مظاک  ترضح  نآ  روهشم  بقل  و  تسا ، نیما  حلاص و  رباص و  مظاک و  ترضح : نآ  فیرش  باقلا  و  تسا ؛ رهشا  لّوا 

و دـنتفگ ، یم  هّیربرب  هدـیمح  ار  وا  هک  دوب  يدـلو  ّما  بانج  نآ  ردام  و  تسا ، مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  نآ  ردـپ  و 
«. 2  » دنا هتفگ  هّیسلدنا  یضعب 

: رگید تیاور  هب  و  «، 3  » دوب هَّللا  یبسح  مالّسلا : هیلع  اضر  ماما  تیاور  هب  بانج  نآ  متاخ  شقن  و 

«. 4  » دوب هدحو  هَّلل  کلملا 

دص و لاس  رد  بانج  نآ  تدالو  هک  تسا  نآ  رهشا  و  دش ، عقاو  هنیدم  هّکم و  نایم  رد  تسا  یلزنم  هک  اوبا  رد  بانج  نآ  تدالو  و 
.دوب رفص  هام  متفه  هبنش  تدالو  زور  و  «، 5  » دنا هتفگ  هن  تسیب و  دص و  یضعب  و  ترجه ، متشه  تسیب و 

دّمحم ماما  تمدخ  هب  يدسا  هشاکع  نبا  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  يدنوار و  بطق 
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دومن و مارکا  زازعا و  ار  وا  بانج  نآ  دوب ، هداتسیا  بانج  نآ  تمدخ  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  ماما  ترـضح  دمآ و  مالّـسلا  هیلع  رقاب 
: هک درک  ضرع  هشاکع  نبا  نخس  يانثا  رد  دیبلط ، وا  يارب  يروگنا 

، دوب هتـشاذگ  باـنج  نآ  دزن  يرز  ناـیمه  و  تسا ؟ هدیـسر  جـیوزت  ّدـح  هب  هک  یئاـمن  یمن  جـیوزت  ار  رفعج  ارچ  هَّللا  لوسر  نب  اـی 
يارب زا  رز  نیا  هب  و  دمآ ، دهاوخ  دورف  هنومیم  هناخ  رد  دمآ و  دهاوخ  ربرب  لها  زا  یشورف  هدرب  يدوز  نیا  رد  هک : دومرف  ترـضح 

.دیرخ مهاوخ  يزینک  وا 

هک یـشورف  هدرب  نآ  زا  ار  امـش  مهد  ربخ  دیهاوخ  یم  متفگ : متفر و  بانج  نآ  تمدخ  هب  رگید  زور  دنچ  زا  دـعب  هک : تفگ  يوار 
هدرب دزن  نوچ  .دیرخب  يزینک  وا  زا  رز  نایمه  نیا  هب  دیورب و  تسا  هدمآ  نونکا  دـیرخ ؟ مهاوخ  يزینک  وا  زا  رفعج  يارب  متفگ  نم 

: تفگ متفر  شورف 

ناشیا روآ  نوریب  متفگ : تسا ، رتهب  يرگید  زا  یکی  زینک ، ود  رگم  نم  دزن  تسا  هدنامن  ما و  هتخورف  ار  همه  متـشاد  هک  ار  ینازینک 
راـنید داـتفه  شرخآ  تمیق  تفگ : یـشورف ؟ یم  دـنچ  هب  تسا  رتهب  هک  هیراـج  نآ  متفگ : دروآ  نوریب  ار  ناـشیا  نوچ  .منیبب  اـت  ار 

، ار وا  میرخ  یم  ام  تسا  هسیک  رد  هچنآ  هب  متفگ : منک ، یمن  مک  چیه  تفگ : نک ، مک  يزیچ  تمیق  زا  نک و  ناسحا  متفگ : تسا ،
یمن تسا  مک  رانید  داتفه  زا  هّبح  کی  رگا  هک  دیئاشگم  ثبع  تفگ : ساّخن  ار ، رهم  دیئاشگب  تفگ : دوب  وا  دزن  يدیفس  شیر  درم 

هب میدروآ  ار  هیراج  نآ  سپ  دایز ، هن  مک و  هن  دوب  راـنید  داـتفه  میدرمـش  نوچ  دیرامـشب ، دـیئاشگب و  هک : تفگ  درم  نآ  مشورف ،
ترضح نآ  تمدخ  هب  دوب  هتـشذگ  هچنآ  و  دوب ، هداتـسیا  بانج  نآ  دزن  مالّـسلا  هیلع  رفعج  ماما  ترـضح  و  ترـضح ، نآ  تمدخ 

؟ يراد مان  هچ  هک : درک  لاؤس  هیراج  زا  درک و  دمح  ار  ام  ترضح  میدرک ، ضرع 

ای يرکب  ایآ  هک  هد  ربخ  ارم  ترخآ ، رد  دوب  یهاوخ  هدرک  شیاتس  ایند و  رد  هدیدنسپ  هک : دومرف  ترـضح  مراد ، مان  هدیمح  تفگ :
: تفگ يا ؟ هدنام  هرکاب  وت  هنوگچ  دننکن ، دساف  هک  دـیآ  یمن  ناساّخن  تسد  هب  يزیچ  هک : دومرف  ترـضح  ما ، هرکاب  تفگ : ّبیث ؟
وا يور  رب  هچناپط  هک  دـینادرگ  یم  ّطلـسم  وا  رب  ار  یئوم  دیفـس  درم  یلاعت  قح  درک ، یم  تبراقم  هدارا  دـمآ و  یم  نم  دزن  هاـگره 

دهاوخ مه  يدـنزرف  نیا  زا  و  تسوت ، زا  هک  ار  زینک  نیا  وش  فّرـصتم  رفعج  يا  هک : دومرف  ترـضح  سپ  دـش ، یم  عناـم  دز و  یم 
«. 1  » دشاب نیمز  لها  نیرتهب  هک  دیسر 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
تافو

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 1038ناهفصا   هحفص 912 

http://www.ghaemiyeh.com


893 ص :

یکرچ و ره  زا  تسا  هزیکاپ  كاپ و  هدـیمح  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک  دـنا  هدرک  تیاور  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و 
نم تسد  هب  ات  دیـسرن  وا  هب  هناگیب  تسد  هک  دـندرک  تسارح  ار  وا  یلاعت  قح  رما  هب  هکئالم  هتـسویپ  و  صلاخ ، يالط  دـننام  یبیع 

«. 1  » نم زا  دعب  تّجح  يراوگرزب  يارب  و  نم ، يراوگرزب  يارب  دمآ 

«. 2  » دنرخب ار  وا  ترضح  هکنآ  زا  شیپ  دمآ  دورف  وا  نماد  رد  هام  هک  دید  باوخ  رد  هدیمح  رگید : تیاور  هب  و 

: تفگ هک  دنا  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  نارگید  یقرب و  راّفص و  ینیلک و 

هب نوچ  متفر ، جح  رفس  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  رد  نم  دش ، ّدلوتم  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  هک  یلاس  رد 
نآ يوسب  هدیمح  بناج  زا  یکیپ  ندروخ  ماعط  يانثا  رد  دندروآ ، وکین  رایسب  و  دیبلط ، تشاچ  ام  يارب  ترضح  مدیسر ، اوبا  لزنم 
منک ربخ  ار  وت  دوش  رهاظ  نیا  نوچ  هک  يدوب  هدومرف  و  هدش ، رهاظ  نم  رد  لمح  عضو  رثا  هک : دـیوگ  یم  هدـیمح  هک  دـمآ  بانج 

كدـنا زا  دـعب  و  دـش ، مرح  همیخ  هّجوتم  تساخرب و  لاح  شوخ  داش و  ترـضح  سپ  .تسین  رگید  نادـنزرف  لـثم  دـنزرف  نیا  هک 
ار وت  لد  نادنخ و  ار  وت  ناهد  هشیمه  ادخ  متفگ : دوب ، هدز  رب  ار  دوخ  كرابم  ياهنیتسآ  نادـنخ و  هتفکـش و  دومن  تدواعم  ینامز 
هب ارم  هدیمح  و  تسادخ ، قلخ  نیرتهب  هک  درک  اطع  يرـسپ  نم  هب  یلاعت  قح  هک : دومرف  دش ؟ هنوگچ  هدیمح  لاح  درادـب ، نامداش 

: تفگ ریصب  وبا  .نآ  هب  مدوب  رت  علّطم  وا  زا  نم  هک  وا  زا  داد  ربخ  يرما 

رـس تشاذگ و  نیمز  رب  ار  دوخ  ياهتـسد  دمآ ، نیمز  هب  كرابم  دولوم  نوچ  هک : تفگ  هدـیمح ؟ ار  وت  داد  ربخ  هچ  موش  وت  يادـف 
ره مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  تدالو  تمالع  تسا  نینچ  هک : متفگ  وا  هب  نم  درک ، دنلب  نامسآ  يوسب  ار  دوخ 

.تسه وا  زا  دعب  هک  یماما 

یکلم دش ، یم  دقعنم  نم  ّدج  هفطن  هک  یبش  رد  دومرف : ترـضح  موش ؟ وت  يادـف  ماما  يارب  تسا  تمالع  هچ  نیا  تفگ : ریـصب  وبا 
زا رتدیفـس و  ریـش  زا  رت و  فاص  بآ  زا  دروآ  وا  يارب  نامـسآ  زا  یتبرـش  و  دوب ، باوخ  رد  وا  هک  یتقو  رد  دمآ  نم  ّدـج  ردـپ  دزن 

داش و تعاس  نآ  رد  سپ  تعماجم ، هب  ار  وا  درک  رما  و  دیماشآ ، رت و  کنخ  فرب  زا  رت و  نیریش  لسع  زا  رت و  مرن  هکسم 
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ردپ هفطن  داقعنا  تقو  رد  نینچمه  دش ، دقعنم  تبرش  نآ  زا  نم  ّدج  هفطن  و  نم ، ّدج  ردام  اب  دومن  تبراقم  تساخرب و  لاح  شوخ 
ار تبرـش  نآ  دـمآ و  مردـپ  دزن  کلم  نآ  نم  هفطن  داـقعنا  ماـگنه  رد  دروآ ، وا  يارب  ار  تبرـش  نآ  نم  ّدـج  دزن  هب  کـلم  نآ  نم ،
اب مدیماشآ و  نم  و  دروآ ، نم  يارب  ار  تبرـش  نامه  دمآ و  نم  دزن  کلم  نآ  دش  یم  دقعنم  دـنزرف  نیا  هفطن  هک  یبش  رد  و  دروآ ،
ره و  نم ، زا  دعب  ماما  تسوا  هک  دینادب  دیـسانشب و  سپ  تفرگ ، رارق  وا  محر  رد  كرابم  دولوم  نیا  هفطن  مدرک و  تبراقم  هدـیمح 

.مداد ربخ  ار  وت  هک  دشاب  یم  ینامسآ  تبرش  نآ  زا  یماما  هفطن 

یکلم و  دـنادرگ ، یم  ّقلعتم  ندـب  هب  ار  ناشیا  سّدـقم  حور  یلاعت  قح  دریگ ، یم  رارق  محر  رد  هاـم  راـهچ  كراـبم  هفطن  نآ  نوچ 
َلِّدَـبُم ًالْدَـع ال  ًاقْدِـص َو  َکِّبَر  ُهَِملَک  ْتَّمَت  َو  دـسیون : یم  وا  تسار  يوزاـب  رب  ار  هیآ  نیا  دـنمان  یم  ناویح  ار  وا  هک  دوش  یم  لزاـن 

«. 1  » ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ِِهتاِملَِکل َو 

هک ار  يدانم  يادص  دهد  یم  شوگ  دنک و  یم  دنلب  نامـسآ  يوسب  رـس  دراذگ و  یم  نیمز  رب  تسد  دیآ  یم  ریز  هب  محر  زا  نوچ 
! نالف نب  نالف  يا  هک : وا  ردـپ  مان  وا و  مان  هب  ار  وا  دـنک  یم  ادـن  هبترم  هس  یلاعت  قح  شرع  دزن  ـالعا و  قفا  زا  هّزعلا  ّبر  بناـج  زا 

نیما و  نم ، مولع  قودنـص  و  نم ، رارـسا  ّلحم  و  نم ، قلخ  زا  نم  هدـیزگرب  یئوت  ما ، هدرک  قلخ  یمیظع  رما  يارب  ار  وت  شاب  تباـث 
ياهتـشهب ما  هدیـشخب  و  ار ، دوخ  تمحر  ما  هدـینادرگ  بجاو  وت  ناـیلاوم  وـت و  يارب  و  نیمز ، رد  نم  هفیلخ  و  نم ، ياـهیحو  رب  نم 

نیرتدـب هب  ار  وت  نانمـشد  هک  منک  یم  دای  دـنگوس  دوخ  لـالج  تّزع و  هب  مهد ، یم  اـج  دوخ  تمحر  راوج  رد  ار  امـش  و  ار ، دوخ 
.منادرگ خارف  ناشیا  رب  ار  يزور  ایند  رد  دنچ  ره  منادرگ  بّذعم  اهباذع 

: تسه هک  یتأیه  نامه  رب  دیوگ  یم  باوج  رد  وا  دوش ، یم  مامت  يدانم  توص  نوچ 

، دنک یم  مامت  ار  نخس  نیا  نوچ  « 2  » ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ِطْسِْقلِاب ال  ًاِمئاق  ِْملِْعلا  اُولوُأ  ُهَِکئالَْملا َو  َوُه َو  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِـهَش 
.دنک ترایز  ار  وا  ردق  بش  رد  حور  هک  دوش  یم  نآ  ّقحتسم  و  دیامرف ، یم  اطع  وا  هب  ار  نیرخآ  نیلّوا و  مولع  یلاعت  قح 
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هلمج زا  لـیئربج  هک  یتـسرد  هب  لـیئربج ، زا  تسا  رت  گرزب  حور  هکلب  هن  دومرف : ترـضح  تسین ؟ لـیئربج  حور  تفگ : ریـصب  وبا 
زا دعب  ار  حور  و  « 1  » ُحوُّرلا ُهَِکئالَْملا َو  ُلَّزَنَت  تسا : هدومرف  یلاعت  قح  هکنانچ  هکئالم  زا  رتگرزب  تسا  یقلخ  حور  و  تسا ، هکئالم 

«. 2  » تسا هدرک  رکذ  هکئالم 

دوعسم دولوم  نآ  يارب  دومن ، تعجارم  هنیدم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نوچ  هک  تسا  يورم  باّصق  لاهنم  زا  ربتعم  دنـس  هب 
«. 3  » درک همیلو  ار  هنیدم  لها  زور  هس 
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دش عقاو  مولظم  ماما  نآ  رب  روج  يافلخ  زا  هک  اهمتس  زا  یضعب  ترضح و  نآ  تداهش  خیرات  نایب  رد  مّود  لصف 

«، 2  » کی داتشه و  دص و  یضعب  و  «، 1  » دش عقاو  ترجه  مّوس  داتشه و  دص و  لاس  رد  هک  تسا  نآ  ترضح  نآ  تداهش  رد  رهـشا 
مجنپ یضعب  و  دوب ، بجر  هام  مجنپ  تسیب و  هعمج  زور  روهشم  قفاوم  تداهش  زور  و  «. 3  » دنا هتفگ  شش  داتشه و  دص و  یضعب  و 

دنا هتفگ  راهچ  هاجنپ و  یضعب  و  دوب ، لاس  جنپ  هاجنپ و  روکذم  قفاوم  تافو  تقو  رد  ترضح  نآ  فیرـش  رمع  و  دنا ، هتفگ  زین  هام 
«. 4»

نآ تفالخ  ماّیا  رد  دوب ، لاس  جنپ  یـس و  شتماما  تّدم  و  دنا ، هتفگ  زین  رتمک  دوب و  لاس  تسیب  شفیرـش  رمع  تماما ، ءادتبا  رد  و 
، دوب يدهم  تفالخ  ماّیا  يرسک  لاس و  هد  وا  زا  دعب  و  دشن ؛ ترـضح  نآ  ضّرعتم  رهاظ  هب  وا  و  دوب ، روصنم  تفالخ  هّیقب  ترـضح 

دومنن ترضح  نآ  ّتیذا  رب  تأرج  رایسب ، تازجعم  هدهاشم  ببـس  هب  و  دینادرگ ، سوبحم  دیبلط و  قارع  هب  ار  ترـضح  نیعل  نآ  و 
ترـضح نآ  هب  یبیـسآ  زین  وا  و  دوب ، يداه  تفالخ  تّدم  يرـسک  لاس و  کی  نآ  زا  دـعب  و  دـینادرگرب ؛ هنیدـم  هب  ار  بانج  نآ  و 

هب تفالخ  نوچ  دیناسر ، تسناوتن 
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رهز هب  ار  ترضح  نآ  دوخ  تفالخ  مهدزناپ  لاس  رد  و  تشاد ، سوبحم  یتّدم  دروآ ، دادغب  هب  ار  ترـضح  نآ  دیـسر  نیعل  نوراه 
«. 1  » درک دیهش 

نوـعلم نآ  نوـچ  هک  تسا  نآ  دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  هیوباـب و  نبا  هچناـنچ  قارع ، هب  ار  باـنج  نآ  نوراـه  ندـیبلط  ببـس  اـّما 
: درک رایتخا  رفن  هس  ناشیا  نایم  زا  تشاد ، رـسپ  هدراـهچ  نیعل  نآ  و  دـنادرگ ، مکحم  دوخ  دـالوا  يارب  ار  تفـالخ  رما  هک  تساوخ 

.نمتؤم مساق  يارب  وا  زا  دعب  و  نومأم ، هَّللا  دبع  يارب  وا  زا  دعب  ار  تفالخ  و  دینادرگ ، دوخ  دهعیلو  ار  هدیبز  رسپ  نیما  دّمحم  لّوا 

زا دـعب  هک  درک  هشیدـنا  دوـب ، نیعل  نآ  يارزو  مظعا  هک  یکمرب  ییحی  دوـب ، هدـینادرگ  هدـیبز  نبا  ّیبرم  ار  ثعـشا  نب  رفعج  نوـچ 
، تفر دهاوخ  نوریب  نم  هلسلس  زا  تلود  دش و  دهاوخ  وا  رایتخا  کلام  ثعـشا  نبا  دوش ، لقتنم  نیما  دّمحم  هب  تفالخ  رگا  نوراه 

تماما هب  رارقا  عّیـشت و  هب  داد  تبـسن  ار  وا  هکنآ  ات  تفگ  یم  نوراه  دزن  هب  ار  وا  دب  رّرکم  دمآ و  رد  ثعـشا  نبا  عییـضت  ماقم  رد  و 
دناسر مه  هب  هچ  ره  و  دناد ، یم  رـصع  هفیلخ  ار  وا  تسا و  بانج  نآ  نایلاوم  ناّبحم و  زا  وا  تفگ : مالّـسلا ، هیلع  رفعج  نب  یـسوم 
نوراه يزور  هکنآ  ات  تخادنا  ترضح  نآ  رکف  هب  ار  نوعلم  نآ  زیگناروش  نانخس  نیا  هب  دتسرف ، یم  ترـضح  يارب  ار  نآ  سمخ 

وا زا  رفعج  نب  یسوم  لاوحا  زا  یضعب  میامن و  بلط  هک  ار  یسک  بلاط  یبأ  لآ  زا  دیسانش  یم  ایآ  هک : دیـسرپ  نارگید  ییحی و  زا 
دوب بانج  نآ  هدازردارب  هک  لیعامـسا  نب  دّـمحم  رگید : تیاور  هب  دـنداد ، ناشن  ار  رفعج  نب  لیعامـسا  نب  یلع  ناشیا  منک ؟ لاؤس 
يا همان  هفیلخ  رما  هب  سپ  تشاد ، مامت  عالّطا  بانج  نآ  لاوحا  يایافخ  رب  و  دومن ، یم  وا  هب  تبـسن  رایـسب  ناسحا  ترـضح  و  «، 2»

.دندیبلط ار  وا  دنتشون و  وا  هب 

: تفگ يور ؟ یم  هچ  يارب  دومرف : دادغب ، هدارا  تفگ : يراد ؟ اجک  هدارا  تفگ : دـیبلط  ار  وا  دـش ، علّطم  رما  نآ  رب  بانج  نآ  نوچ 
، موش یم  لّفکتم  ار  وت  جورخ  منک و  یم  ادا  ار  وت  ضرق  نم  دومرف : بانج  نآ  ما ، هدناسر  مه  هب  يرایـسب  ضرق  ما و  هدـش  ناشیرپ 

يوشن و کیرش  نم  نوخ  رد  هک  منک  یم  ّتیصو  دومرف : بانج  نآ  نک ، یتّیصو  ارم  تفگ : درکن و  لوبق  وا 
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ّتیصو نینچ  ار  وا  ترضح  هبترم  هس  هکنآ  ات  دومرف ، ّتیصو  نیا  زاب  ترـضح  نک ، ّتیـصو  ارم  تفگزاب : ینادرگن ، میتی  ارم  دالوا 
.دومرف اطع  وا  هب  مهرد  رازه  راهچ  الط و  رانید  دصیس  سپ  دومرف ،

دهاوخ یمیتی  هب  ارم  نادنزرف  درک و  دهاوخ  یعس  نم  نوخ  رد  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : نارضاح  هب  ترـضح  تساخرب ، وا  نوچ 
لام نیا  و  دیئامن ، یم  ناسحا  وا  هب  تبـسن  درک ، دـهاوخ  يراک  نینچ  وا  هک  دـیناد  یم  هکنآ  اب  هَّللا  لوسر  نب  ای  دـنتفگ : تخادـنا ،
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دنا  هدرک  تیاور  نم  ناردپ  هک  اریز  یلب  دومرف : ترـضح  دیـشخب !؟ یم  وا  هب  ار  لیزج 

: هک

محر عطق  یلاعت  قح  دنکب ، وا  زا  ار  دوخ  ناسحا  عطق  سک  نیا  و  دنک ، يدب  ربارب  رد  وا  و  دـنک ، ناسحا  دوخ  محر  هب  یـسک  نوچ 
.دنک یم  راتفرگ  دوخ  تبوقع  هب  ار  وا  دنک و  یم  وا  زا  ار  دوخ 

نوراه سلجم  هب  نوچ  هک  درک ، هئطوت  وا  اب  درب و  هناـخ  هب  ار  وا  یکمرب  دـلاخ  نب  ییحی  دیـسر ، دادـغب  هب  لیعامـسا  نب  یلع  نوچ 
مالـس دـش ، لخاد  وا  رب  نوچ  .درب  نوراه  دزن  هب  ار  وا  و  دروآ ، مشخ  هب  ار  نوراـه  هک  دـیوگب  دوخ  ّمع  هب  تبـسن  دـنچ  يرما  دور ،
هفیلخ هنیدم  رد  رفعج  نب  یسوم  يا و  هفیلخ  رهـش  نیا  رد  وت  دنـشاب ، هدوب  يرـصع  رد  هفیلخ  ود  هک  ما  هدیدن  زگره  تفگ : درک و 

.تسا هدرک  عمج  رایسب  هحلسا  لاوما و  هدیناسر و  مه  هب  هنازخ  دنروآ ، یم  وا  يارب  زا  جارخ  ملاع  فارطا  زا  مدرم  تسا ،

رد دیسر و  مه  هب  شقلح  رد  يدرد  تشگرب ، هناخ  هب  تخبدب  نآ  نوچ  دنهدب ، وا  هب  مهرد  رازه  تسیود  هک  درک  رما  نوراه  سپ 
.دشن عفتنم  اهرز  نآ  زا  دش و  لصاو  یهلا  باذع  هب  بش  نامه 

وا يارب  ار  رز  نآ  نوچ  دـمآ ، ریز  هب  وا  ياـضعا  اـشحا و  عـیمج  و  دـش ، ضراـع  يریحز  ار  وا  زور  دـنچ  زا  دـعب  رگید : یتـیاور  هب 
.دندینادرگرب هفیلخ  هنازخ  هب  ار  اهرز  و  دنامن ، وا  يارب  زا  يزیچ  ترسح  زجب  اهرز  نآ  زا  دوب و  عزن  تلاح  رد  دندروآ ،

مالّـسلا هیلع  یـسوم  ماما  نتفرگ  هب  دوخ  دالوا  تفالخ  ماکحتـسا  يارب  نوراـه  دوب ، ترجه  مهن  داـتفه و  دـص و  هک  لاـس  نآ  زا  و 
تعیب ناشیا  زا  هک  دـنوش  رـضاح  هّکم  رد  همه  فارـشا  نایعا و  تاداـس و  اـملع و  هک  تشون  فارطا  هب  اـهنامرف  و  درک ، جـح  هدارا 

وا دالوا  دهع  تیالو  و  دریگب ،
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«. 1  » دمآ هبّیط  هنیدم  هب  لّوا  و  ددرگ ، رشتنم 

: هک درک  لـقن  وا  متفر و  یکمرب  ییحی  هناـخ  هب  یبـش  نم  دـمآ ، هنیدـم  هب  نوراـه  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  دواد  نب  بوـقعی  و 
، هَّللا لوسر  ای  داب  وت  يادف  مردپ  هک : درک  یم  هبطاخم  وا  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ربق  دزن  نوراه  هک  مدینش  زورما 

اپرب هنتف  مسرت  یم  هکنآ  يارب  منک  سبح  ار  وا  مهاوخ  یم  رفعج ، نب  یسوم  باب  رد  ما  هدرک  هدارا  هک  يرما  رد  مبلط  یم  رذع  نم 
«. 2  » تفرگ دهاوخ  ار  وت  ادرف  هک  مراد  نامگ  نینچ  تفگ : ییحی  دوش ، هتخیر  وت  تّما  ياهنوخ  هک  دنک 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دوخ  راوگرزب  ّدج  دزن  ترضح  نآ  هک  یتقو  رد  داتسرف  ار  عیبر  نب  لضف  نوراه  دش ، زور  نوچ 
راوگرزب ّدـج  ربق  هّجوتم  ترـضح  دـنرب ، نوریب  دجـسم  زا  هک  دندیـشک  دـنتفرگ و  ار  بانج  نآ  زامن ، يانثا  رد  درک ، یم  زامن  مّلس 

ره زا  مدرم  و  دسر ، یم  وت  راوگرزب  تیب  لها  هب  وت  راکدـب  تّما  زا  هچنآ  زا  منک  یم  تیاکـش  وت  هب  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : دـش  دوخ 
.دندرک دنلب  ناغف  هلان و  هیرگ و  هب  ادص  فرط 

ود و  دـندینادرگ ، دـّیقم  ار  بانج  نآ  هک  درک  رما  و  تفگ ، بانج  نآ  هب  رایـسب  يازـسان  دـندرب ، نیعل  نآ  دزن  ار  مولظم  ماـما  نوچ 
بناج هب  ار  يرگید  داتـسرف و  هرـصب  يوسب  ار  یکی  دنرب ، یم  هیحان  مادک  هب  ار  بانج  نآ  هک  دننادن  هکنآ  يارب  داد  بیترت  لمحم 

رد ار  بانج  نآ  هک  درک  بانج  نآ  هارمه  ار  يرورـس  ناّسح  و  داتـسرف ، هرـصب  بناـج  هب  هک  دوب  یلمحم  نآ  رد  ترـضح  دادـغب ،
هرصب لخاد  رد  ار  بانج  نآ  هّجحیذ  هام  متفه  زور  رد  دیامن ، میلـست  دوب  نیعل  نآ  هدازردارب  هک  روصنم  رفعج  نب  یـسیع  هب  هرـصب 

هب کیدزن  هک  دوخ  هناخ  ياه  هرجح  زا  یکی  رد  ار  بانج  نآ  یـسیع  دندرک ، یـسیع  میلـست  ار  بانج  نآ  هینالع  زور  رد  دـندرک ،
تبون کی  دوشگ ، یم  ار  هرجح  نآ  رد  هبترم  ود  يزور  دیدرگ ، دیع  رورـس  حرف و  لوغـشم  دـینادرگ ، سوبحم  دوب  وا  هناخ  ناوید 

.دنربب بانج  نآ  يارب  زا  ماعط  هکنآ  يارب  رگید  تبون  دزاسب ، وضو  دیآ و  نوریب  هکنآ  يارب 

نآ رد  راوگرزب  درم  نیا  هک : تفگ  یم  نم  هب  یسیع  نابتاک  زا  یکی  تفگ : نامیلس  نب  دّمحم 
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رطاـخ هب  زگره  مرادـن  ناـمگ  هک  شحاوف  عاونا  یگدـنز و  اـب  یگدـنناوخ و  زاـس و  بعل و  وهل و  زا  دینـش  دـنچ  يزیچ  دـیع  ماـّیا 
ار بانج  نآ  هک  تشون  وا  هب  نوراه  رّرکم  دوب ، سوبحم  نیعل  نآ  دزن  ترـضح  نآ  لاـس  کـی  دـشاب ، هدرک  روطخ  اـهنآ  شفیرش 

.دندومن یم  عنم  نآ  زا  ار  وا  زین  وا  ناتسود  زا  یعمج  دیامن ، مادقا  عینش  رما  نیا  هب  هک  درک  یمن  تأرج  وا  دنک ، دیهش 

نم و  دیشک ، لوطب  نم  دزن  رفعج  نب  یسوم  سبح  هک : تشون  نوراه  هب  يا  همان  دیماجنا ، لوط  هب  وا  دزن  ترـضح  نآ  سبح  نوچ 
قح تاجانم  رکذ و  يراز و  عّرضت و  تدابع و  ریغ  هب  میامن  یم  صّحفت  وا  لاوحا  زا  هک  نادنچ  نم  و  میامن ، یمن  مادقا  يو  لتق  رب 

هتـسویپ دنک ، دای  ام  زا  يدـب  ای  دـنک  نیرفن  ادـخ  قلخ  زا  يدـحا  رب  ای  نم  رب  ای  وت  رب  زگره  هک  مدینـشن  و  مونـش ، یمن  يزیچ  یلاعت 
رگید منک و  یم  اـهر  ار  وا  اـّلا  میاـمن و  وا  میلـست  ار  وا  نم  هک  تسرفب  ار  یـسک  دزادرپ ، یمن  يرگید  هب  تسا و  دوخ  راـک  هّجوتم 

«. 1  » مدنسپ یمن  دوخ  رب  ار  وا  رجز  سبح و 

بانج نآ  زا  رایـسب  ماّیا  نآ  رد  نم  هک : درک  تیاور  دوب  هتخاس  لّکوم  باـنج  نآ  لاوحا  صّحفت  هب  هک  یـسیع  سیـساوج  زا  یکی 
: تفگ یم  تاجاحلا  یضاق  اب  تاجانم  رد  هک  مدینش  یم 

يزور ارم  دوخ  یگدنب  تدابع و  تهج  زا  يرطاخ  غارف  یتلزع و  هشوگ  یتولخ و  هیواز  هک  مدرک  یم  لاؤس  هتـسویپ  نم  ادـنوادخ 
.يدومرف اطع  متساوخ  یم  هچنآ  يدینادرگ و  باجتسم  ارم  ياعد  هک  منک  یم  رکش  نونکا  نک ،

.دینادرگ سوبحم  عیبر  نب  لضف  دزن  درب  دادغب  هب  هرصب  زا  ار  بانج  نآ  داتسرف و  سک  دیسر ، نوراه  هب  یسیع  همان  نوچ 

رب شرظن  نوچ  دوب ، هتـسشن  دوخ  هناخ  ماب  رب  مدش ، لخاد  عیبر  نب  لضف  رب  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  يورق  هَّللا  دبع  نب  دـمحا 
رب هک  منیب  یم  يا  هماـج  متفگ : ینیب ؟ یم  هچ  هناـخ  نآ  رد  نک  رظن  هنزور  زا  هک : تفگ  متفر  کـیدزن  نوـچ  دـیبلط ، ارم  داـتفا  نم 
یم تفگ : تسا ، هتفر  هدجـس  هب  هک  دـیامن  یم  يدرم  متفگ : مدرک  لـّمأت  کـین  نوـچ  نک ، رظن  وـکین  تفگ : تسا ، هداـتفا  نـیمز 

؟ تسیک نم  يالوم  متفگ : تسوت ، يالوم  نیا  تفگ : هن ، متفگ : ار ؟ وا  یسانش 

یسوم نیا  تفگ : مرادن ، نامگ  دوخ  يارب  یئالوم  هن ، متفگ : نم ؟ دزن  ینک  یم  لهاجت  تفگ :
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ار دادماب  زامن  نوچ  ینیب ، یم  هک  یتلاح  نیا  هب  رگم  منیب  یمن  ار  وا  میامن و  یم  وا  لاوحا  دّقفت  زور  بش و  رد  نم  تسا ، رفعج  نب 
ار یسک  و  سمش ، لاوز  ات  دشاب  یم  هدجس  رد  هتسویپ  دور و  یم  هدجس  هب  سپ  تسا ، بیقعت  لوغشم  باتفآ  عولط  ات  دنک ، یم  ادا 

دیدجت یئوضو  هکنآ  یب  دزیخ  یم  رب  دوش ، یم  سمش  لاوز  نوچ  .دنک  ربخ  ار  وا  دوشب ، سمش  لاوز  نوچ  هک  تسا  هدرک  لّکوم 
یم ادا  لفاون  اب  رـصع  رهظ و  زامن  نوچ  .دوخ  دوجـس  رد  تسا  هدوب  هتفرن  باوخ  هب  هک  مناد  یم  سپ  دوش ، یم  زامن  لوغـشم  دـنک 
دنک یثدح  هکنآ  یب  دزیخ  یم  رب  زامن  هب  دوش ، یم  ماش  نوچ  .باتفآ  بورغ  ات  دشاب  یم  هدجـس  رد  دور ، یم  هدجـس  هب  زاب  دـنک ،

و دوش ، یم  لخاد  نتفخ  زامن  تقو  ات  دشاب  یم  بیقعت  زامن و  لوغـشم  هتـسویپ  ددرگ ، یم  زامن  لوغـشم  دیامن ، دـیدجت  یئوضو  ای 
.دنک یم  ادا  ار  نتفخ  زامن 

رب هدجس  زا  رس  نوچ  دروآ ، یم  اجب  هدجـس  نآ  زا  سپ  دیامن ، یم  راطفا  یماعط  كدنا  دوش ، یم  غراف  نتفخ  زامن  بیقعت  زا  نوچ 
یم حبـص  زامن  لوغـشم  دـیامن و  یم  وضو  دـیدجت  دزیخ  یم  رب  سپ  دـیامن ، یم  تحارتسا  باوخ  نیلاب  رب  ینامز  كدـنا  دراد  یم 

.ما هدیدن  يزیچ  وا  زا  تلاح  نیا  ریغ  هب  تسا ، نینچ  وا  تداع  دنا  هدروآ  نم  دزن  هب  ار  وا  هک  يزور  زا  ددرگ ،

چیه هک  اریز  ددرگ ، وت  تمعن  لاوز  ثعاب  هک  نکم  هدارا  وا  هب  يدب  تبسن  سرتب و  ادخ  زا  متفگ : مدینـش  وا  زا  ار  نخـس  نیا  نوچ 
نم دزن  هب  رّرکم  تفگ : لـضف  تسا ، هدیـسر  دوـخ  يازج  هب  اـیند  رد  يدوزب  هکنآ  رگم  تسا  هدرکن  ناـشیا  هـب  تبـسن  يدـب  سک 
درک مهاوخن  دنـشکب  ارم  رگا  و  دیآ ، یمن  رب  نم  زا  راک  نیا  هک  مدرک  مالعا  مدرکن و  لوبق  نم  منک ، دیهـش  ار  وا  هک  دـنا  هداتـسرف 

«. 1  » دنراد عّقوت  نم  زا  هچنآ 

تیاهن رد  ار  وا  مدـش  لـخاد  يزور  مدوب ، دیـشّرلا  نوراـه  بجاـح  نم  تفگ : هک  تسا  لوقنم  عیبر  نب  لـضف  زا  رگید  ثیدـح  رد 
ارم ّمع  رـسپ  رگا  هک  منک  یم  دای  دنگوس  تفگ : داتفا  نم  رب  شرظن  نوچ  داد ، یم  تکرح  تشاد  تسد  رد  يریـشمش  متفای ، مشخ 

؟ يزاجح مادک  متفگ : يزاجح ، نآ  تفگ : وت ؟ ّمع  رـسپ  مادک  متفگ : مراد ، یم  رب  ار  ترـس  يزاسن ، رـضاح  نم  دزن  تقو  نیا  رد 
وا بضغ  مشخ و  مدید ، ار  تلاح  نیا  نوچ  تفگ : لضف  رفعج ، نب  یسوم  تفگ :
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لام و رس  زا  درک ، هسوسو  ارم  ناطیـش  زاب  مزاس ، رـضاح  وا  دزن  یتقو  نینچ  رد  ار  بانج  نآ  هک  مدیـسرت  ادخ  زا  مدرک ، هدهاشم  ار 
داّلج ود  هنایزات و  ود  نک  رـضاح  تفگ : سپ  دشاب ، نینچ  متفگ : مداد و  رارق  دوخ  رب  ار  ادخ  باذع  تشذـگ ، متـسناوتن  ایند  رابتعا 

.ار

هبارخ نآ  رد  دـنداد ، ناشن  يا  هبارخ  رد  ارم  متفرگ ، ربخ  نوچ  متفر ، بانج  نآ  یب  یپ  زا  مدرک و  رـضاح  ار  اهنیا  نم  تفگ : لضف 
لخاد نم  هک  بلطب  تصخر  دوخ  يالوم  زا  متفگ : مدـید ، یهایـس  مالغ  هبارخ  نآ  رد  دـندوب ، هتخاس  لخن  ياهدـیرج  زا  يا  هناخ 

: تفگ مالغ  نآ  موش ،

اهتشوگ و دراد  تسد  رد  یـضارقم  یهایـس  مالغ  مدید  متفر  وا  تمدخ  هب  نوچ  تسین ، ینابرد  بجاح و  ارم  يالوم  هک  وش  لخاد 
نب ای  کیلع  مالّـسلا  متفگ : دنک ، یم  ضارقم  هدـش ، ادـج  نادـباع  هدـید  رون  نآ  ینیب  یناشیپ و  زا  دوجـس  يرایـسب  زا  هک  اهتـسوپ 

یمن لوغشم  نم  لاح  زا  ار  وا  تمعن  روفو  ایآ  تسا ؟ راک  هچ  دیشر  اب  ارم  هک : دومرف  بانج  نآ  دبلط ، یم  ار  وت  دیـشر  هَّللا ، لوسر 
نم هب  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  مّدـج  زا  هک  دوب  نآ  هن  رگا  تفگ : تساـخرب و  تعرـس  هب  سپ  دـنادرگ !؟
وبا يا  هک : وا  هب  مدرک  ضرع  نم  هار  رد  سپ  مدمآ ، یمن  هنیآره  تسا ، بجاو  هّیقت  يارب  زا  رباج  هاشداپ  تعاطا  هک : تسا  هدیـسر 

ایند و کلام  هک  یـسک  تسین  نم  اب  اـیآ  هک : دومرف  ترـضح  دوب ، كانمـشخ  رایـسب  وت  رب  هفیلخ  هک  شاـب  تبوقع  دعتـسم  میهاربا 
دوخ رـس  رود  رب  تسد  هبترم  هس  دـناوخ و  یئاعد  سپ  هَّللا ، ءاش  نا  دـناسرب  یبیـسآ  نم  هب  هک  تشاذـگ  دـهاوخن  وا  تسا ، ترخآ 

.دینادرگ

: تفگ دـید  ارم  نوچ  دـشاب ، هدرم  شدـنزرف  هک  ینز  دـننام  تسا  هداتـسیا  هناخ  ناـیم  رد  ناریح  هک  مدـید  متفر ، نوراـه  دزن  نوچ 
هدارا متفگ  یم  هچنآ  هک  اریز  مکانمشخ ، وا  رب  نم  هک  یشاب  هدینادرگ  فیاخ  ار  وا  ادابم  تفگ : یلب ، متفگ : ارم ؟ ّمع  رـسپ  يدروآ 

دوخ ياج  زا  داتفا ، ترـضح  نآ  رب  نوراه  رظن  دـش ، لخاد  بانج  نآ  نوچ  .دوش  لخاد  هک  هدـب  تصخر  مزاـس ، عقاو  هک  متـشادن 
.نم تفالخ  یقیقح  ثراو  و  نم ، ردارب  و  نم ، ّمع  رـسپ  يا  يدـمآ  شوخ  ابحرم  تفگ : دروآ و  رد  وا  ندرگ  رد  تسد  تسجرب و 

وت و کلم  یگداشگ  هک : دومرف  ترضح  یئآ ؟ یم  ام  ندید  هب  مک  ببس  هچ  هب  تفگ : دیناشن و  دوخ  نماد  رد  ار  بانج  نآ  سپ 
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هک درک  رما  دـینادرگ و  وبـشوخ  ار  بانج  نآ  كرابم  شیر  دـیبلط ، هیلاـغ  هّقح  سپ  وت ، ندـید  زا  ارم  تسا  عناـم  وت  ياـیند  ّتبحم 
جیوزت ار  بلاط  وبا  نادنزرف  نابزع  مهاوخ  یم  هک  دوب  نآ  هن  رگا  دومرف : بانج  نآ  رز ، هردب  ود  اب  دـندروآ  ترـضح  يارب  یتعلخ 

: تفگ دمآ و  نوریب  بانج  نآ  سپ  مدرک ، یمن  لوبق  ار  لام  نیا  هنیآره  ددرگن ، عطقنم  تمایق  ات  ناشیا  لسن  هک  منک 

.نیملاعلا ّبر  هَّلل  دمحلا 

نوراـه يدرک ، شزاون  يداد و  شتعلخ  دـش  رـضاح  نوچ  ینک ، تسایـس  ار  وا  یتـساوخ  یم  متفگ : نوراـه  هب  تفر ، نوریب  نوچ 
هب ار  اهبرح  بناج  همه  زا  دنتشاد ، تسد  رد  اه  هبرح  نم و  هناخ  هب  دندرک  هطاحا  یهورگ  هک  مدید  یتفر  وا  یپ  زا  وت  نوچ  تفگ :
وا هب  تبـسن  رگا  میرب ، یم  ورف  نیمز  رب  ار  شا  هناخ  ادخ ، لوسر  دنزرف  هب  دـناسرب  یئاذـیا  رگا  دـنتفگ : دـندرب و  ورف  نم  رـصق  ریز 

«. 1  » میدرگ یم  رب  میراد و  یم  رب  وا  زا  تسد  دیامن  ناسحا 

هزین کی  باتفآ  هکنآ  زا  دعب  لاس  هد  زا  هدایز  تّدم  رد  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  بانج  هک  تسا  لوقنم  ینابوث  زا  رگید  تیاور  هب 
نوعلم نآ  دوب ، نوراه  سبح  رد  هک  یماّیا  رد  .سمـش  لاوز  اـت  دوب  یم  عّرـضت  اـعد و  لوغـشم  تفر ، یم  هدجـس  هب  دـش  یم  دـنلب 

رب هک  دـید  یم  يا  هماج  دوب ، هدرک  سوبحم  اـجنآ  رد  ار  ترـضح  هک  يا  هرجح  نآ  رد  درک  یم  رظن  تفر  یم  هناـخ  ماـب  رب  رّرکم 
.دید یمن  ار  یسک  تسا و  هداتفا  نیمز 

ره تسا ، رفعج  نب  یسوم  هکلب  تسین  هماج  نیا  تفگ : عیبر  هناخ ؟ نیا  رد  منیب  یم  نم  هک  تسیچ  هماج  نیا  تفگ : عیبر  هب  يزور 
داّبع نانابهر و  زا  وا  هک  یتسرد  هب  تفگ : نوراه  دشاب ، یم  دوجس  رد  لاوز  تقو  ات  دور و  یم  هدجـس  هب  باتفآ  عولط  زا  دعب  زور 

؟ يا هداد  اج  گنت  نادنز  نیا  رد  ار  وا  ارچ  تسا  نینچ  وا  هک  یناد  یم  هاگره  تفگ : عیبر  تسا ، مشاه  ینب 

«. 2  » دشاب نینچ  وا  هک  تسا  راک  رد  نم  تلود  يارب  تفگ : نیعل  نآ 

دروآ و نوریب  وا  هناخ  زا  ار  بانج  نآ  دـیامن ، یمن  مادـقا  بانج  نآ  لتق  رب  عیبر  نب  لضف  هک  تسناد  نوراـه  نوچ  لّوا : تیاور  هب 
یئاـج زا  هک  تشاذـگ  یمن  و  داتـسرف ، یم  باـنج  نآ  يارب  یناوخ  بش  ره  لـضف  دـینادرگ ، سوبحم  یکمرب  ییحی  نب  لـضف  دزن 

ماما نآ  يارب  ماعط  رگید 
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وت ادنوادخ  دومرف : درک  دنلب  نامسآ  بناج  هب  رـس  مولظم  ماما  نآ  دندرک ، رـضاح  ار  ناوخ  هک  مراهچ  بش  رد  .دنروایب  ماقم  یلاع 
نیا ندروخ  رد  بشما  مدوـب ، هدرک  دوـخ  كـاله  رب  تناـعا  هنیآره  مدروـخ  یم  یماـعط  نینچ  زور  نیا  زا  شیپ  رگا  هک  یناد  یم 

.مروذعم روبجم و  ماعط 

بانج نآ  دزن  یبیبط  نوعلم  نآ  دش  زور  نوچ  دیدرگ ، روجنر  دش و  رهاظ  شفیرش  ندب  رد  رهز  رثا  دومن ، لوانت  ماعط  نآ  زا  نوچ 
تـسد بانج  نآ  درک  هغلاـبم  رایـسب  نوچ  دومرفن ، وا  باوج  باـنج  نآ  دیـسرپ ، لاوحا  دـمآ  باـنج  نآ  دزن  بیبط  نوچ  داتـسرف ،

زبـس شکراـبم  تسد  فک  هک  دـید  درک  رظن  بیبـط  نوچ  .تسا  نیا  نم  ّتلع  دومرف : دومن و  وا  هب  دروآ ، نوریب  ار  دوـخ  كراـبم 
تفر و ناتخبدب  نآ  دزن  هب  تساخرب  بیبط  سپ  هدـیدرگ ، عمتجم  عضوم  نآ  رد  دـنا  هداد  بانج  نآ  هب  هک  يرهز  نآ  تسا ، هدـش 

دومن لاقتنا  یهلا  تمحر  راوج  هب  ضرم  نآ  زا  و  دـیا ، هدرک  وا  اب  امـش  هچنآ  دـناد  یم  امـش  زا  رتهب  وا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :
«. 1»

مارکا و و  دوـمنن ، میظع  رما  نیا  رب  مادـقا  تأرج  وا  درک ، باـنج  نآ  لـتق  فـیلکت  ار  ییحی  نب  لـضف  هک  نادـنچ  رگید : تیاور  هب 
تناها تسا ، زّزعم  مّرکم و  ییحی  دزن  بانج  نآ  هک  دیـسر  وا  هب  ربخ  تفر ، هّقر  هب  نوعلم  نوراه  نوچ  .دومن  یم  بانج  نآ  میظعت 

رد لضف  هناخ  هب  ربخ  یب  هک  همان  ود  اب  دادغب  يوسب  داتسرف  لیجعت  هب  ار  مداخ  رورسم  دراد ، یمن  اور  بانج  نآ  هب  تبسن  یبیسآ  و 
يدنس هب  يرگید  دّمحم و  نب  ساّبع  هب  همان  کی  دنا ، هتفگ  وا  هب  مدرم  هک  دنیب  نانچ  رگا  دیامن ، هدهاشم  ار  بانج  نآ  لاح  دیآ و 

.دنروآ لمع  هب  دشاب  هتشون  اه  همان  نآ  رد  هچنآ  ناشیا  هک  دناسرب ، کهاش  نب 

هک دید  نوچ  تسا ، هدمآ  راک  هچ  يارب  هک  تسناد  یمن  یـسک  تفر ، لضف  هناخ  هب  هاگان  هدش ، دادغب  لخاد  ربخ  یب  رورـسم  سپ 
.داد وا  هب  ار  نوراه  همان  تفر ، دّـمحم  نب  ساّبع  هناخ  هب  تفر و  نوریب  تعاس  نامه  رد  تسا ، مّرکم  زّزعم و  وا  هناخ  رد  بانج  نآ 

هب دوب  هدش  عقاو  هچنآ  مداخ  رورسم  دز ، وا  رب  هنایزات  دص  دیـشک و  نیباقع  رد  ار  وا  دیبلط ، ار  ییحی  نب  لضف  دوشگ ، ار  همان  نوچ 
.تشون نوراه 
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زاوآ هب  دوخ  ناوید  سلجم  رد  و  دننک ، میلست  کهاش  نب  يدنـس  هب  ار  بانج  نآ  هک  تشون  همان  دش ، علّطم  همان  نومـضم  رب  نوچ 
لها عـیمج  سپ  دـینک ، تنعل  ار  وا  زین  امـش  منک  یم  تنعل  ار  وا  نم  تسا و  هدرک  نـم  رما  تفلاـخم  ییحی  نـب  لـضف  تـفگ : دـنلب 

.دندرک دنلب  وا  تنعل  هب  ادص  سلجم 

زا و  دش ، لخاد  فراعتم  هار  ریغ  رگید  هار  زا  و  دیناسر ، نوراه  هناخ  هب  ار  دوخ  دش و  برطضم  دیـسر ، یکمرب  ییحی  هب  ربخ  نوچ 
هچنآ منک  یم  وت  تعاطا  نم  تسا ، هدرک  وت  تفلاخم  لضف  نم  رـسپ  تفگ : تشاذـگ و  وا  شوگ  رد  رـس  دـمآ ، رد  نوراـه  بقع 

: تفگ درک و  سلجم  لها  يوسب  ور  دش  یضار  شرسپ  ییحی و  زا  نوعلم  نآ  سپ  مروآ ، یم  لمع  هب  یهاوخ 

یـضار وا  زا  امـش  متـشذگ  وا  ریـصقت  زا  نم  تسا ، هدرک  تبانا  هبوت و  نونکا  مدرک ، تنعل  ار  وا  نم  دوب  هدرک  نم  تفلاـخم  لـضف 
.ینمشد وت  هک  ره  اب  مینمشد  و  یتسود ، وت  هک  ره  اب  میتسود  ام  هک : دندرک  دنلب  زاوآ  نیعالم  نآ  دیوش ،

درک راهظا  نانچ  نوعلم  نآ  تفگ ، یم  ینخس  سک  ره  دندش ، برطضم  مدرم  وا  ندمآ  زا  دش ، دادغب  هناور  تعرـس  هب  ییحی  سپ 
ار کهاش  نب  يدنـس  سپ  دوب ، لامعا  لوغـشم  زور  دنچ  ما ، هدمآ  بوص  نیا  هب  لاّمع  لاوحا  صّحفت  هعلق و  ریمعت  يارب  زا  نم  هک 

بانج نآ  دزن  هک  داد  کهاش  نبا  هب  هدرک  هدولآ  رهز  هب  ار  دنچ  یبطر  و  دنادرگ ، مومسم  ار  موصعم  ماما  نآ  هک  درک  رما  دیبلط و 
مولظم ماما  دزن  ار  اه  بطر  نآ  کهاش  نبا  نوچ  .دیامن  لوانت  ات  درادن  رب  بانج  نآ  زا  تسد  اهنآ ، ندروخ  رد  دـیامن  هغلابم  درب و 

«. 1  » دومن لوانت  ترورض  هب  دروآ ، بیرغ 

رب يدامتعا  دوب و  هّماع  ریهاـشم  زا  هک  عیبّرلا  هعیطق  زا  یخیـش  تفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاور  راّـشب  نب  نسح  زا  نارگید  هیوباـب و  نبا 
رد يا  هناخ  هب  درک و  عمج  ار  دادـغب  نایعا  املع و  ریهاشم  زا  رفن  داتـشه  کهاش  نب  يدنـس  يزور  هک : داد  ربخ  ارم  متـشاد  وا  لوق 

ینعی درم - نیا  لاوحا  هب  دـینک  رظن  تفگ : نیعل  يدنـس  میتسـشن  نوـچ  دوـب ، هناـخ  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هک  دروآ 
نامگ مدرم  هک  اریز  تسا ، هدیسر  وا  هب  یبیسآ  ایآ  هک  مالّسلا - هیلع  یسوم  ماما  ترضح 
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ام دنیوگ ، یم  رایسب  نخس  باب  نیا  رد  و  میراد ، یم  تّقشم  تّدش و  رد  ار  وا  میا و  هدیناسر  وا  هب  اهبیـسآ  اهتّرـضم و  هک  دننک  یم 
هتشاد هاگن  ار  وا  نیا  يارب  و  درادن ، رطاخ  رد  يدب  وا  هب  تبسن  هفیلخ  میا ، هدناشن  ابیز  ياهشرف  يور  رب  هداشگ  لزنم  نینچ  رد  ار  وا 
رضاح کنیا  میا ، هتفرگن  گنت  وا  رب  راک  باب  چیه  رد  تسا و  هتسشن  ملاس  حیحص و  کنیا  درادب ، تبحـص  وا  اب  ددرگرب  نوچ  هک 
ماـما نآ  يوـسب  ندرک  رظن  رد  دوـب  فورـصم  اـم  تّمه  سلجم  نآ  ماـمت  رد  تفگ : خیـش  نآ  دـیوش ، هاوـگ  دیـسرپب و  وا  زا  تسا 

.دوب عمال  عطاس و  شنیبم  نیبج  زا  تداهز  یکین و  يامیس  تباجن و  تدایس و  راونا  و  تدابع ، لضف و  راثآ  هظحالم  و  راوگرزب ،

نکیل و  تفگ ، وا  هک  تسا  نانچ  رهاظ  تیاـعر  لزنم و  ناـکم و  هعـسوت  باـب  رد  درک  ناـیب  هچنآ  هورگ ! يا  دومرف : ترـضح  سپ 
جنر و هناخ  زا  ادرف  سپ  و  دش ، دـهاوخ  زبس  نم  گنر  ادرف  امرخ ، هناد  هن  رد  تسا  هدـیناروخ  رهز  ارم  وا  هک  دیـشاب  هاوگ  دـینادب و 
رد هزرل  هب  کهاش  نب  يدنس  دومرف ، نخس  نیا  ترـضح  نوچ  .دش  مهاوخ  قحلم  العا  قیفر  اقب و  راد  هب  درک و  مهاوخ  تلحر  انع 

«. 1  » دیزرل یم  شدیلپ  ندب  امرخ  تخرد  ياه  هخاش  دننام  دمآ ،

ارم تفگ : نیعل  نآ  ددرگ ، نم  لاوحا  لّفکتم  نم  توف  زا  دـعب  هک  روایب  نم  دزن  ارم  مالغ  هک  درک  لاؤس  نیعل  نآ  زا  ترـضح  سپ 
ام ناگدرم  نفک  ام و  ّجح  رز  ام و  نانز  رهم  تیب  لها  ام  دومرف : درکن ، لوبق  ترضح  منک ، نفک  ار  وت  دوخ  لام  زا  هک  هد  تصخر 

.تسا رضاح  نم  دزن  نم  نفک  و  تسام ، هزیکاپ  لام  زا 

یتحارج رثا  هک  دـننک  رظن  هکنآ  يارب  درک  رـضاح  ار  دادـغب  نایعا  اهقف و  نیعل  کهاش  نبا  درک ، تلحر  ایند  زا  ترـضح  نآ  نوچ 
رس رب  ار  ترضح  نآ  سپ  تسین ، يریصقت  ترضح  نآ  توف  رد  ار  نوراه  هک  دننک  لیوست  مدرم  رب  تسین و  ترضح  نآ  ندب  رد 

هدرک تلحر  ایند  زا  تسا  رفعج  نب  یـسوم  نیا  هک  دـندرک  ادـن  ار  مدرم  و  دـندوشگ ، ار  شکراـبم  يور  دنتـشاذگ و  دادـغب  رـسج 
دندرک یم  ادن  رگید : تیاور  هب  .دندرک و  یم  رظن  ترـضح  نآ  كرابم  يور  رب  دندمآ  یم  مدرم  دینک ، هدهاشم  ار  وا  دیئایب  تسا ،

«. 2  » درم دهاوخن  وا  هک  دندرک  یم  يوعد  نایضفار  هک  رفعج  نب  یسوم  تسا  نیا  هک :
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رـضاح ار  دادغب  فارـشا  نایعا و  اهقف و  زا  رفن  داتفه  نوراه  رما  هب  کهاش  نب  يدنـس  ترـضح  نآ  تافو  زا  دـعب  رگید : تیاور  هب 
نآ ندب  رب  یتحارج  رثا  هک  دیوش  هاوگ  رفعج و  نب  یـسوم  هب  دینک  رظن  دـیئایب  تفگ : دوشگ و  ار  ترـضح  نآ  كرابم  ندـب  درک ،

دـسج رب  همه  ناشیا  .تسا  طلغ  دـننادرگ  یم  مهّتم  نآ  هب  ار  هفیلخ  مدرم  هچنآ  تسا ، هتفر  ایند  زا  دوخ  گرم  هب  تسین و  ترـضح 
رضحم نآ  رب  همه  دنتخاس ، يرـضحم  دندومن و  هدهاشم  انح  رثا  ترـضح  نآ  كرابم  ياهاپ  رب  دندرک و  رظن  ترـضح  نآ  فیرش 

«. 1  » دنتشون یهاوگ  لطاب 

دـیبلط و دـندوب  هدـینادرگ  لّـکوم  وا  رب  هک  ار  ریهز  نب  ّبیـسم  تاـفو  زا  لـبق  زور  هس  ترـضح  نآ  دـقاو : نب  رمع  رگید  تیاور  هب 
ار یلع  دوخ  دنزرف  هک  مور  یم  ادخ  لوسر  دوخ  ّدج  هنیدم  هب  بش  نیا  رد  دومرف : نم ، يالوم  يا  کیّبل  تفگ : ّبیسم ، يا  تفگ :

نب ای  تفگ : ّبیـسم  هدرپس ، نم  هب  مردـپ  هچنانچ  مراپـس  وا  هب  ار  تفالخ  تماما و  عیادو  و  منادرگ ، دوخ  ّیـصو  ار  وا  منک و  عادو 
ّبیـسم يا  دومرف : ترـضح  دـنا ؟ هتـسشن  اهرد  رب  نانابهگن  ناسراح و  هکنآ  لاح  میاشگب و  ار  اهلفق  اهرد و  نم  هنوگچ  هَّللا  لوسر 

ام يارب  ار  نیرخآ  نیلّوا و  مولع  ياهرد  هک  يدنوادخ  هک  یناد  یمن  رگم  ام ؟ یگرزب  ادخ و  تردق  هب  تسا  هدش  فیعض  وت  نیقی 
هک نک  اعد  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : ّبیـسم  دوش ؟ هدوشگ  اـهرد  هکنآ  یب  درب  هنیدـم  هب  اـجنیا  زا  ارم  هک  تسا  رداـق  تسا  هدوشگ 
نآ هب  ار  ادـخ  تقو  نیا  رد  مهاوخ  یم  هک : دومرف  سپ  هتّبث ، مهّللا  هک : دومرف  درک و  اعد  ترـضح  درادـب ، تباث  نامیا  رب  ارم  ادـخ 

ات دینادرگ  رضاح  نامیلس  دزن  ندز  مشچ  کی  هب  هار  هام  ود  زا  ار  سیقلب  تخت  دناوخ و  مسا  نآ  هب  ار  ادخ  ایخرب  فصآ  هک  یمسا 
.هنیدم رد  یلع  مرسپ  نم و  نایم  تعاس  نیا  رد  دنک  عمج  هکنآ 

رّکفتم مداتسیا و  هناخ  نایم  رد  ناریح  مدیدن ، دوخ  ياّلصم  رد  ار  وا  مدرک  رظن  نوچ  دش ، اعد  لوغشم  ترضح  تفگ : ّبیـسم  سپ 
رد هدجـس  هب  سپ  تشاذگ ، دوخ  ياپ  رد  اهریجنز  دش و  ادیپ  دوخ  ياّلـصم  رد  زاب  ترـضح  هک  مدید  ینامز  كدـنا  زا  دـعب  مدوب ،

نادب ّبیسم  يا  رادرب  رس  دومرف : ترـضح  دینادرگ ، فراع  ترـضح  نآ  تلزنم  ردق و  هب  ارم  هکنآ  رب  ار  ادخ  مدرک  رکـش  مدمآ و 
.میامن یم  تلحر  ایند  زا  نم  رگید  زور  هس  هک 
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نم زا  دـعب  هک  نکم  هیرگ  دومرف : ترـضح  متخیر ، دوخ  هدـید  زا  ترـسح  کـشا  تارطق  مدینـش ، ار  زیگنا  تشحو  ربخ  نیا  نوچ 
زگره يرادـن  رب  وا  تعباتم  زا  تسد  یـشاب و  وا  اب  ات  هک  نزب  وا  تیالو  ناماد  رد  تسد  سپ  تسوت ، يالوم  ماما و  نم  دـنزرف  یلع 

رفس حانج  رب  زورما  مداد ، ربخ  ار  وت  هچنانچ  دومرف : دیبلط  ارم  نم  يالوم  دش ، مّوس  زور  نوچ  .هَّلل  دمحلا  متفگ : يوش ، یمن  هارمگ 
هب منوگلگ  هرهچ  دنک و  مرو  میاضعا  دنک و  خـفن  رهق  رهز  زا  نم  كرابم  مکـش  مماشایب ، مبلطب و  وت  زا  یبآ  تبرـش  نوچ  مترخآ ،

ار يدـحا  و  یئوگن ، نخـس  نم  اب  هک  راهنیز  دـیآ ، رب  فلتخم  ياهگنر  هب  دوش و  زبس  دوش و  خرـس  نآ  زا  دـعب  ددرگ ، لیام  يدرز 
.ینادرگن علّطم  نم  لاوحا  رب  تافو  زا  لبق 

شون دـیبلط و  بآ  نم  زا  یتعاس  زا  دـعب  هکنآ  ات  مدوب  هداتـسیا  كانمغ  نیزح و  مدوب ، رظتنم  ار  يو  هدـعو  نم  هک : دـیوگ  ّبیـسم 
نیا تاهیه  تاـهیه  تسا ، نم  نفک  لـسغ و  بکترم  وا  هک  درک  دـهاوخ  ناـمگ  کـهاش  نب  يدنـس  نوعلم  نیا  هک : دومرف  درک و 
دمآ رب  يا  هظحل  نوچ  .داد  دـناوت  یمن  لسغ  یـصو  یبن و  زج  ار  ناشیا  يایـصوا  نأش و  یلاع  يایبنا  هک  اریز  دـش ، دـهاوخن  زگره 
هرهچ زا  تباجن  تماما و  يامیـس  و  عمال ، عطاـس و  يو  نیبج  زا  تیـالو  تدایـس و  رون  هک  مدـید  ار  یئور  شوخ  ناوج  مدرک  رظن 
ماما نآ  زا  هک  متـساوخ  هتـسشن ، ترـضح  نآ  بنج  رد  دوب ، مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  نامدرم  نیرت  هیبش  و  رهاظ ، يو 
نوچ مدـیدرگ ، شوماخ  سپ  وگم ، نخـس  نم  اب  هک  متفگن  هک : دز  نم  رب  گناب  ترـضح  منک ، لاؤس  ار  ناوج  نآ  مان  نأش  یلاـع 
یلِإ یِعِجْرا  يادـن  شا  هّنئمطم  سفن  و  درک ، عادو  ار  دوخ  دـنبلد  دـنزرف  موصعم  موـلظم  بیرغ  مومـسم  ماـما  نآ  دـمآ  رب  يا  هظحل 
مدرم رظن  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  دومرف ، لاحترا  لاصو  ملاع  هب  ناـیوگ  یلعـألا  قیفرلا  یلا  هدومن  تباـجا  ار  « 1  » ِکِّبَر

.دش بیاغ 

رهش زا  شورخ  و  دومرف ، رما  ترـضح  نآ  زیهجت  هب  ار  کهاش  نب  يدنـس  دیـسر ، دیـشّرلا  نوراه  هب  ترـضح  نآ  تافو  ربخ  نوچ 
تقرافم رب  هدمآ ، رد  يراز  هیرگ و  هب  نامسآ  نیمز و  دندرک ، دنلب  ناغف  هلان و  يادص  دندش  رـضاح  نایعا  یلاها و  هدمآ ، رب  دادغب 

ترضح و نآ 
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ترـضح نآ  لسغ  هّجوتم  رگید  یعمج  اب  کهاش  نب  يدنـس  هاگنآ  دنتـسیرگ ، راز  يراز  هب  تمـصع  فدـص  رهوگ  نآ  ّتیمولظم 
.دندیدرگ

تسد هک  هَّللا  و  دنهد ، یم  لسغ  ار  ترـضح  نآ  هک  دندرب  یم  نامگ  ناشیا  دوب  هداد  ربخ  ماقمالاو  ماما  نآ  هچنانچ  دیوگ : ّبیـسم 
دنگوس ادخ  هب  دننک ، یم  طونح  نفک و  ار  رورـس  نآ  هک  دوب  نیا  هدیقع  ار  نیعالم  نآ  دیـسر ، یمن  شرّهطم  ندب  هب  ناشیا  ثیبخ 

و دوب ، روما  نیا  لّفکتم  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  هکلب  دـش ، یمن  عقاو  باـنج  نآ  هب  تبـسن  يرما  هنوگ  چـیه  ناـشیا  زا  هک 
.دندید یمن  ار  ترضح  ناشیا 

يرواین کش  نم  تماما  رد  هک  دیاب  ّبیسم  يا  هک : دومرف  دروآ  نم  هب  يور  دیدرگ ، غراف  راوگرزب  ردپ  نیفکت  زا  بانج  نآ  نوچ 
.دوخ راوگرزب  ردپ  زا  دـعب  وت  رب  میادـخ  تّجح  ماوت ، يادـتقم  اوشیپ و  نم  هک  یتسرد  هب  يرادـنزاب ، نم  تعباتم  ناماد  زا  تسد  و 

«. 1  » دنتخاس نوفدم  تسا ، ترضح  نآ  رّهطم  دقرم  نونکا  هک  شیرق  هربقم  رد  ار  مولظم  مومسم  ماما  نآ  هاگنآ 

هب هک  تشادرب  ار  مولظم  ماما  نآ  فیرش  هزانج  کهاش  نب  يدنس  نیعل  يانّزلا  دلو  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  هیوباب و  نبا 
رظن سپ  ثیبخ ، رـسپ  ثیبخ  هب  دنک  رظن  دهاوخ  هک  ره  هک : دندرک  یم  ادـن  هک  درک  لّکوم  ار  سک  دـنچ  دـیامن ، لقن  شیرق  رباقم 

.رفعج نب  یسوم  هب  دنک 

زا دیسر ، ششوگ  هب  ادن  نیا  دینش و  ار  مدرم  ياغوغ  يادص  نوچ  طش ، رانک  رد  تشاد  يرصق  نوراه  ردارب  رفعج  یبا  نب  نامیلس 
، دز كاچ  نابیرگ  تخادنا و  رس  زا  همامع  دوخ  و  دندرک ، رود  ار  نیعالم  نآ  هک  درک  رما  ار  دوخ  نامالغ  دمآ ، ریز  هب  دوخ  رـصق 
هب دنک  رظن  دهاوخ  هک  ره  هک : دننک  ادـن  ترـضح  نآ  هزانج  شیپ  رد  هک  درک  مکح  دـش ، هناور  ترـضح  نآ  هزانج  رد  هنهرب  ياپ 
هب نیمز  زا  ناغف  نویش و  يادص  دندش ، عمج  دادغب  مدرم  عیمج  سپ  رفعج ، نب  یسوم  هزانج  يوسب  دنک  رظن  دیایب  ّبیط  رسپ  ّبیط 

.دیسر یم  نوگلین  کلف 

هّجوتم داتسیا  دوخ  رهاظ  بسح  هب  دندروآ ، شیرق  رباقم  هب  ار  ترضح  نآ  شعن  نوچ 
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دوب و هدرک  ماـمت  یفرـشا  دـصناپ  رازه و  هد  هب  هک  دوب  هداد  بیترت  دوخ  يارب  هک  ینفک  دـش ، ترـضح  نآ  نفک  طونح و  لـسغ و 
نفد شیرق  رباـقم  رد  ار  باـنج  نآ  ماـمت  مارکا  زازعا و  هب  دـیناشوپ ، قطاـن  هَّللا  مـالک  نآ  رب  دـندوب ، هتـشون  نآ  رد  ار  نآرق  عـیمج 

.دندرک انب  ار  رّونم  هّبق  و  دندینادرگ ، شسّدقم  رود  رب  حیرض  نآ  زا  دعب  دندرک ، دنلب  تشگنا  راهچ  ار  شفیرش  ربق  و  دندرک ،

و درک ، نیسحت  ار  وا  تشون و  وا  هب  يا  همان  مدرم  عینشت  عفر  يارب  رهاظ  بسح  هب  دیسر ، نوراه  هب  رفعج  یبا  نب  نامیلس  ربخ  نوچ 
«. 1  » دناسر مامتا  هب  هک  یتشاذگن  هک  مدش  دونشخ  وت  زا  هدرک ، نم  ياضر  یب  ار  لامعا  نآ  کهاش  نب  يدنس  هک : تشون 

هنیدم زا  ار  موصعم  ماما  ناراکمتس ، نایور  هیس  نآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  یسوم  ماما  ترـضح  نامداخ  زا  یکی 
وت هب  نم  تافو  ربخ  هک  یماگنه  ات  بش  ره  هک  درک  رما  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  بانج  نآ  دـندرب ، قارع  بناج  هب  هبّیط 

.يرب رس  هب  هناخ  زیلهد  رد  هک  دیاب  دسر 

یم غراف  لفاون  اـشع و  زاـمن  بیقعت  زا  نوچ  اـت  مدرتسگ  یم  هناـخ  زیلهد  رد  ار  ترـضح  نآ  باوختخر  بش  ره  هک : دـیوگ  يوار 
دـش یم  لـخاد  فیرـش  لزنم  هب  دـش ، یم  حبـص  نوچ  دـینارذگ ، یم  تداـبع  هب  ار  بش  هّیقب  هدومرف  تحارتسا  يا  هظحل  دـیدرگ ،

مدرتسگ و ار  رورـس  نآ  شارف  یبش  نآ  زا  دـعب  دومن ، تبظاوم  ّتنـس  نیا  رب  لاس  راـهچ  ضرع  رد  راوگرزب ، ردـپ  هدومرفلا  بسح 
مدرب راـظتنا  هک  نادـنچ  دـیآزاب ، دوهعم  قـیرط  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  دجـسم  زا  دّیـس  نآ  هک  مدیـشک  یم  راـظتنا 

قتت نایگدرپ  رد  میظع  تشحو  دیدرگ ، لولم  شّوشم و  تمصع  تیب  لها  هیکاز  رطاخ  ترضح  نآ  ندماین  زا  و  دندرواین ، فیرشت 
.دمآ دیدپ  تراهط  تهازن و 

هناخ يوناب  هک  دـمحا  ّما  يوسب  دـمآ و  رد  لزنم  هب  دـیدرگ ، علاط  تلـالج  تعفر و  جوا  دیـشروخ  نآ  دـیدرگ ، علاـط  حبـص  نوچ 
نیا نوچ  دمحا  ّما  .امن  نم  میلست  هدرپس  وت  هب  مراوگرزب  ردپ  هک  یتعیدو  نآ  دومرف : تفاتش و  دوب  مالّسلا  هیلع  یسوم  ماما  ترضح 

تسد هب  دز ، كاچ  ار  ربص  نابیرگ  دروآ و  رب  درس  هآ  دردرپ  هنیس  زا  درک ، يراز  هحون و  زاغآ  دومن ، عامتسا  نخس 
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عادو ار  یناف  راد  نیا  نادنمتسم  ناج  سینا  نادنمدرد و  لد  سنوم  نآ  هَّللا  و  هک : دروآ  رب  دایرف  دیـشارخ و  تقاط  يور  بارطـضا 
شتآ نیا  و  نـکم ، اـشفا  ار  زار  نـیا  دوـمرف  هغلاـبم  و  دوـمن ، عـنم  يرارق  یب  يراز و  زا  هداد ، یّلـست  ار  يو  باـنج  نآ  سپ  هـتفگ ،
بیغ ملع  زا  و  دنراد ، تماما  هیعاد  ناشیا  هک  دـیوگ  یم  دـسر و  یم  هنیدـم  یلاو  هب  ربخ  کنیا  هک  راد  ناهنپ  هنیـس  رد  ار  ترـسح 

.دننک زین  ام  اب  دندرک  ام  راوگرزب  ردپ  اب  هچنآ  و  دنهد ، یم  ربخ 

ناتـسوب لگ  نآ  هک  يزور  تفگ : دومن و  ترـضح  نآ  میلـست  رانید  رازه  راهچ  اـب  دوب ، هدرپس  يو  هب  تماـما  رارـسا  زا  هچنآ  سپ 
کی ره  .يزاسن  علّطم  رما  نیا  رب  ار  یسک  هک  دومرف  رایـسب  هغلابم  و  درپس ، نم  هب  ار  اهتناما  نیا  دومرف ، یم  عادو  ارم  تماما  تّوبن و 

نامز و ماما  دـنزرف  نآ  ما ، هدـیدرگ  زیاف  تداهـش  تداعـس  هب  نم  هک  نادـب  راپـس و  وا  هب  ار  اهنیا  دـنیآ ، وت  دزن  هک  نم  نادـنزرف  زا 
.دوب دهاوخ  نم  نیشناج 

عقاو بش  نامه  رد  دیدرگ  مولعم  نوچ  دیدرگ ، رـشتنم  هنیدم  رد  تاکلم  یکلم  نآ  تافو  ربخ  زور ، دنچ  زا  دـعب  هک : دـیوگ  يوار 
شیوخ دـجام  دـلاو  نیفکت  زیهجت و  لوغـشم  هتفر  دادـغب  هب  هنیدـم  زا  یهلا  دـییأت  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هک  دوب  هدـش 

نآ متام  مسارم  هب  تمـصع  تیب  لها  مالّـسلا و  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هاگنآ  دوب ، هدـماینزاب  هناـخ  هب  ببـس  نآ  هب  دوب ، هدـیدرگ 
«. 1  » دندومرف تیزعت  ار  ناشیا  هنیدم  نایعا  فارشا و  دندومن ، مایق  ترضح 

رب دش  یم  رهاظ  هچنآ  يرایسب  زا  دش  گنت  نیعل  نوراه  هنیس  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  دقاو  نب  رمع  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
داـقتعا روـفو  زا  دینـش  یم  هچنآ  مالّـسلا و  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تـالامک  ملع و  تازجعم و  لـیاضف و  زا  تعاـس  ره  زور و  ره  وا 

و دیـسرت ، دوخ  یهاـشداپ  کـلم و  رب  ترـضح ، نآ  هدومرف  هب  روما  عیمج  رد  ناـشیا  ندرک  عوجر  ترـضح و  نآ  ّقح  رد  ناـیعیش 
.دنک دیهش  رهق  رهز  هب  ار  رصع  ماما  نآ  هک  تفرگ  رارق  نآ  رب  شموش  يأر  دیناسر ، تسناوت  یمن  لتق  هب  ار  ترضح  نآ  هینالع 

يرهز و و  تشاذگ ، ینیس  نآ  رد  ار  بطر  نآ  زا  هناد  تسیب  دیبلط و  ینیس  و  درک ، رام  رهز  نآ  زا  يردق  دیبلط و  یبطر  قبط  سپ 
رهز نایم  رد  ار  هتشر  و  دیبلط ، هتشر  ینزوس و 
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رد ار  هناد  نآ  سپ  تسا ، هدرک  اج  هناد  نآ  نایم  رد  رهز  هک  تسناد  هکنآ  ات  دیناود  هناد  نآ  نایم  رد  رّرکم  ار  هتشر  نآ  و  درب ، ورف 
یسیفن بطر  وگب  و  رفعج ، نب  یـسوم  دزن  ار  ینیـس  نیا  ربب  تفگ : داد و  دوخ  مداخ  هب  ار  ینیـس  و  تشاذگ ، رگید  ياهامرخ  نایم 

دیاب تسا ، هدرک  ادـج  امـش  يارب  زا  دوخ  تسد  هب  ار  اه  هناد  نیا  دروخن ، امـش  یب  ار  نآ  هک  تساوخ  دـندوب و  هدروآ  هفیلخ  يارب 
.دروخب نآ  زا  يرگید  هک  راذگم  و  دروخب ، ار  همه  ات  تسیاب  اجنآ  و  یئامن ، لوانت  ار  همه  هک 

نآ ربارب  رد  مداـخ  دـیبلط ، یلـالخ  ترـضح  دـیناسر ، ار  نیعل  نآ  تلاـسر  دروآ و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  ار  ینیـس  مداـخ  نوـچ 
یگس نیعل  نوراه  .دومن  یم  لوانت  تشاد و  یم  رب  بطر  لالخ  نآ  هب  و  دش ، ندروخ  بطر  لوغـشم  ترـضح  داتـسیا و  ترـضح 

، ترـضح زاجعا  هب  تقو  نآ  رد  دندوب ، هتـشاذگ  وا  ندرگ  رد  هرقن  الط و  زا  اهریجنز  و  تشاد ، یم  تسود  ار  وا  رایـسب  هک  تشاد 
نآ ترضح  داتسیا ، ترضح  ربارب  رد  دمآ و  ترضح  کیدزن  ات  دیـشک  یم  نیمز  رب  ار  دوخ  ياهریجنز  و  درک ، اهر  دنب  زا  ار  دوخ 

نیمز رب  ار  دوخ  تعاس  نامه  رد  دروخ ، ار  بطر  نآ  گس  تخادـنا ، گـس  نآ  کـیدزن  هب  تشادرب  لـالخ  اـب  ار  دولآرهز  بطر 
نوراـه درب ، نیعل  نآ  دزن  هب  تشادرب و  ار  ینیـس  مداـخ  دومن و  لواـنت  ار  بطر  هیقب  ترـضح  دـش ، هراـپ  هراـپ  درک و  يداـیرف  دز ،

.مدیدن وا  رد  يرییغت  تفگ : یتفای ؟ تلاح  هچ  رب  ار  وا  ندروخ  زا  دعب  هک : دیسرپ  یلب ، تفگ : دروخ ؟ ار  اهبطر  همه  تفگ :

رثا تسا و  هدش  هراپ  هراپ  هک  دید  دمآ  گس  نآ  رس  رب  دش ، رهاظ  وا  رد  میظع  بارطضا  دینـش ، ار  گس  ندرم  ربخ  گس  نآ  نوچ 
هب ار  وت  یئوگن  تسار  نم  هب  ار  بطر  ربخ  رگا  تفگ : درک و  رـضاح  یعطن  يریـشمش و  دـیبلط ، ار  مداخ  تسا ، رهاـظ  نآ  رد  رهز 

هراچ چـیه  یـسوم  رد  ار  ام  تفگ : نیعل  نآ  درک ، لـقن  ار  همه  دوب  هدـش  عقاو  هچنآ  دـید  ار  ریـشمش  نوچ  مداـخ  مناـسر ، یم  لـتق 
«. 1  » درک عیاض  ار  ام  رهز  تشک و  ار  ام  زیزع  گس  دروخ و  ار  ام  سیفن  بطر  تسین ،

مالّسلا هیلع  یسوم  ماما  ترضح  هک  یماّیا  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  راونا  باتک  زا  بوشآ  رهش  نبا 
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ترـضح هک  دـیاش  داتـسرف ، نادـنز  هب  ترـضح  تمدـخ  يارب  لامج  نسح و  تیاهن  رد  يا  هیراج  نیعل  نآ  دوب ، نوراه  سبح  رد 
هناخ هب  ار  زینک  نوچ  .دروآ  تسد  هب  هناهب  ترضح  نآ  عییـضت  يارب  هکنآ  ات  دوش ، مک  مدرم  رظن  رد  وا  ردق  دیامن و  لیم  وا  يوسب 
يارب ار  ربخ  نوچ  .درادن  يردق  نم  دزن  دیامن و  یم  امش  رظن  رد  اهنیا  تسین ، یجایتحا  اهنیا  لاثما  هب  ارم  دومرف : دندروآ  بانج  نآ 

، تسین يراک  وت  تصخر  اب  ار  ام  میا و  هدرکن  سبح  وت  ياـضر  هب  ار  وت  اـم  هک  دـیئوگب  تفگ : دـش و  بضغ  رد  دـندرب ، نیعل  نآ 
.دیدرگ رب  دیراذگب و  وا  دزن  ار  هیراج 

، دروایب ار  هیراج  نآ  ربخ  هک  داتـسرف  ار  یمداـخ  تساـخرب ، دوخ  سلجم  زا  نیعل  نآ  دنتـشاذگ ، باـنج  نآ  دزن  هب  ار  هیراـج  نوچ 
یسوم ار  وا  تسا  هدرک  وداج  تفگ : نیعل  نوراه  کناحبس ، سوّدق  دیوگ : یم  تسا و  هدجـس  رد  هیراج  تفگ : تشگرب و  مداخ 

: هک تفگ  ار ؟ وت  دوش  یم  هچ  تفگ : نوراه  درک ، یم  رظن  نامسآ  يوسب  دیزرل و  یم  وا  ياضعا  دیبلط ، ار  هیراج  نوچ  .رفعج  نب 
غراف زامن  زا  هکنآ  زا  دعب  دـیدرگ ، یمن  نم  هّجوتم  دوب و  زامن  لوغـشم  هتـسویپ  متفر  بانج  نآ  دزن  نوچ  داد ، ور  ارم  یبیرغ  تلاح 
: متفگ مرادن ، یجایتحا  وت  هب  تفگ : یئامرف ؟ یمن  نم  هب  یتمدخ  ارچ  متفگ : متفر و  وا  کیدزن  هب  دوب ، ادخ  رکذ  لوغشم  دش ،

اهغاب و مدرک  رظن  نوچ  درک ، هراشا  یبناج  هب  دنا و  هراک  هچ  تعامج  نیا  تفگ : سپ  منک ، تمدخ  هک  دنا  هداتـسرف  وت  يوسب  ارم 
هک مدید  نامالغ  نایروح و  اهنآ  رد  و  دندوب ، هتسارآ  نیحایر  هکاوف و  عاونا  هب  و  دمآ ، یمن  رد  رظن  هب  نآ  ياهتنم  هک  مدید  اهناتسب 

عاونا هب  لّلکم  ياهجات  دـندوب و  هدیـشوپ  ابید  ریرح و  زا  اه  هماـج  مدوب ، هدـیدن  اـهب  تجهب و  افـص و  نسح و  رد  اـهنآ  لـثم  زگره 
، دندوب هداتسیا  شتمدخ  رد  هتفرگ  فک  رد  اهقیربا  اهتـشط و  اهبارـش و  اه و  هویم  اهماعط و  فانـصا  دنتـشاد ، رـس  رب  اهبنارگ  رهاوج 

.دروآ وت  دزن  هب  ارم  وت  مداخ  ات  متشادن  رب  رس  و  مداتفا ، هدجس  هب  مدش و  شوهدم  مدرک ، هدهاشم  ار  تلاح  نیا  نوچ 

هک دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هیراج  یشاب ، هدید  باوخ  رد  ار  اهنیا  یشاب و  هتفر  باوخ  هب  هدجـس  رد  دیاش  هثیبخ  يا  تفگ : نیعل  نآ 
نیا هک  تفگ  دوخ  نامداخ  زا  یکی  هب  نوراه  سپ  متفر ، هدجس  هب  دش  ضراع  ارم  هک  یتشهد  يارب  مدید ، دوجـس  زا  شیپ  ار  اهنیا 

هتسویپ دش و  زامن  لوغشم  هیراج  نآ  سپ  دنکن ، رکذ  ار  اه  هّصق  نیا  هک  دیامن  تظفاحم  ار  هیراج 
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یم وا  تعباتم  زین  نم  درک  یم  زامن  هتـسویپ  هک  مدید  ار  حلاص  دبع  تفگ : تسیچ ؟ وت  ندرک  زامن  ببـس  دنتفگ : درک ، یم  تدابع 
هدـهاشم اهتـشهب  رد  هک  ینایروح  مدـید و  اهغاب  نآ  رد  هک  ینازینک  نآ  تفگ : وا ؟ يارب  یتسناد  اـجک  زا  ار  ماـن  نیا  دـنتفگ : منک ،

میئوا ناراکتمدخ  ام  هک  اریز  میئامن ، مایق  وا  تمدخ  هب  میئآ و  رد  میهاوخ  یم  ام  هک  حلاص  دبع  زا  وش  رود  هک : دـندرک  ادـن  مدرک 
دنچ هعقاو  نیا  درک ؛ تلحر  ایند  زا  ات  دوب  تدابع  زامن و  لوغشم  هتسویپ  تسا ، حلاص  دبع  وا  بقل  هک  متسناد  ناشیا  هتفگ  زا  وت ، هن 

«. 1  » دوب ترضح  نآ  تداهش  زا  لبق  يزور 

رما نآ  رب  مادـقا  تأرج  بانج ، نآ  لتق  هب  تخاس  یم  فّلکم  هک  ار  سک  ره  نوراه  هک  هدیـسر  رظن  هب  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد 
ادـخ و هک  دـیتسرفب  نم  يارب  ار  یعمج  هک : تشون  دـندوب  گـنرف  کـلم  یحاون  رد  هک  دوخ  لاّـمع  هب  هکنآ  اـت  دوـمن ، یمن  عـینش 

.دنداتسرف وا  يارب  دندیناسر و  مه  هب  نینچ  رفن  هاجنپ  ناشیا  میوج ، تناعتسا  ناشیا  هب  مهاوخ  یم  هک  يرما  يارب  دنسانشن  ار  لوسر 
یمن يربمغیپ  یئادـخ و  اـم  دـنتفگ : تسیک ؟ امـش  ربمغیپ  تسیک و  امـش  يادـخ  هک : دیـسرپ  ناـشیا  زا  دـندمآ ، نیعل  نآ  دزن  نوچ 
هنزور زا  نیعل  نآ  ترـضح ، نآ  لتق  هب  ار  ناشیا  درک  رما  دوب و  اجنآ  رد  ترـضح  هک  يا  هناـخ  هب  داتـسرف  ار  ناـشیا  سپ  .میـسانش 

زا ار  دوخ  هحلسا  داتفا ، ترـضح  نآ  رب  ناشیا  رظن  دندش و  لخاد  ناشیا  نوچ  .تشک  دنهاوخ  ار  وا  هنوگچ  هک  درک  یم  هاگن  هناخ 
ناشیا رس  رب  تسد  ترضح  دنتسیرگ ، یم  دندمآ و  رد  هدجس  هب  ترضح  نآ  دزن  دیزرل ، یم  ناشیا  ندب  ياهدنب  دنتخادنا و  تسد 

.تفگ یم  نخس  ناشیا  اب  ناشیا  تغل  هب  دیشک و  یم 

ناشیا سپ  نک ، نوریب  ار  ناشیا  دوز  تفگ : ار  دوخ  ریزو  دوش ، اپرب  يا  هنتف  هک  دیـسرت  درک ، هدـهاشم  ار  تلاح  نآ  نیعل  نآ  نوچ 
نوراه دزن  هب  دندمآ ، نوریب  هناخ  زا  ات  دنتفر  یم  هار  بقع  زا  ترـضح  نآ  میظعت  يارب  زا  و  دـندینادرگن ، ترـضح  بناج  هب  تشپ 

«. 2  » دنبلطب یسک  زا  یتصخر  هکنآ  یب  دنتفر  دوخ  دالب  يوسب  دندش و  راوس  دوخ  نابسا  رب  و  دندماین ،

داتـسرف و یکمرب  ییحی  دزن  هب  ار  یبرز  نب  دواد  سبح  رد  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  یـسوط  خیش 
ار وت  تسا  هدش  ثعاب  هچ  دیوگ : یم  ترضح  هک  وگب  وا  هب  تفگ :
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؟ يدنکفا یئادج  نم  لایع  نم و  نایم  و  يدروآ ، نوریب  دوخ  دالب  زا  ارم  هک  يدرک  هچنآ  رب 

ترـضح مرادن ، وت  رما  رد  يریـصقت  نم  هک  درک  دای  غورد  ياهمـسق  وا  دیناسر ، ار  ترـضح  نآ  ماغیپ  تفر ، ییحی  دزن  دواد  نوچ 
نانچ رخآ  «، 1  » درذـگ یمن  رد  وت  زا  نم  نیرفن  منک و  یم  تیاکـش  ار  وت  ادـخ  دزن  هن  رگا  نک ، نوریب  ارم  هک : داد  ماغیپ  رگید  راب 

.دنداتفا رب  شا  هلسلس  دش و  هتشک  لاوحا  نیرتدب  هب  تفایرد و  ار  وا  لاعفا  حیابق  يدوز  نامه  رد  هک  دش 

مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  نیعل  نوراه  نوچ  هک  یبّلهم  داّبع  زا  دنا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهش  نبا  یـسوط و  خیـش  ًاضیا 
دیـشیدنا یم  ترـضح  نآ  عفد  رد  هک  يا  هراـچ  ره  دومن ، یم  هدـهاشم  ترـضح  نآ  زا  تازجعم  بیارغ  هتـسویپ  درک ، سوبحم  ار 

ام هک  یتریح  و  مینک ، یم  هدهاشم  درم  نیا  زا  ام  هک  یبیاجع  نیا  ینیب  یمن  ایآ  تفگ : دیبلط و  ار  یکمرب  ییحی  دیشخب ، یمن  هدیاف 
؟ ینادرگ غراف  وا  مغ  زا  ار  ام  رطاخ  هک  وا  راک  رد  دـسر  یمن  رطاـخ  هب  يریبدـت  ار  وت  اـیآ  تسا ؟ هدـش  ضراـع  وا  رما  هراـچ  رد  ار 
وا سبح  هک  اریز  ینک ، اـهر  سبح  زا  ار  وا  يراذـگ و  ّتنم  وا  رب  هک  تسا  نآ  دـسر  یم  رطاـخ  هب  ارم  هک  يا  هراـچ  تـفگ : ییحی 

: هک وگب  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  رادرب و  وا  ياپ  زا  ریجنز  وا ، دزن  هب  ورب  تفگ : نوراه  تسا ، هدـیدرگ  ام  زا  اـهلد  فارحنا  بجوم 
هب تبسن  يا  هدرک  دب  هک  نم  دزن  ینک  رارقا  ات  منکن  اهر  ار  وت  هک  ما  هدرک  دای  يدنگوس  وت  باب  رد  نم  هک : دیوگ  یم  وت  ّمع  رـسپ 

ریزو دامتعا و  ّلحم  هک  دـلاخ  نب  ییحی  کنیا  تسین ، یتصقنم  يراع و  ندرک  رارقا  نیا  رد  ار  وت  و  یئاـمن ، وفع  بلط  نم  زا  نم و 
دنگوس زا  نم  هک  روآ  لمع  هب  متفگ  هچنآ  سپ  یئاـمن ، وا  زا  وفع  بلط  ینکب و  دوخ  مرج  هب  رارقا  وا  دزن  هک  ما  هداتـسرف  تسا  نم 

.ورب یهاوخ  هک  اج  ره  هب  و  میآ ، نوریب  دوخ 

نوچ ییحی  يا  تسا ، هدـنامن  نم  رمع  زا  رتشیب  هتفه  کی  دومرف : ترـضح  دـیناسر ، نیبم  ماما  نآ  هب  ار  نیعل  نآ  ماغیپ  ییحی  نوچ 
وت و زا  ددرگرب  قارع  يوسب  دور و  هّقر  هب  نوعلم  نیا  نوچ  هک  نادـب  نک ، زامن  نم  هزاـنج  رب  اـیب و  لاوز  تقو  رد  دوش  هعمج  زور 

نآ هب  ارم  ماغیپ  ییحی  يا  دومرف : سپ  .شابم  نمیا  دوخ  رب  وت  و  تخادنا ، دهاوخ  رب  ار  امش  هلسلس  و  دش ، دهاوخ  فرحنم  وت  دالوا 
دهاوخ وت  هب  نم  ربخ  هعمج  زور  رد  هک : وگب  ناسرب  نیعل 
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تـسیک هک  دـش  دـهاوخ  مولعم  دـنک ، مکح  وت  نم و  ناـیم  وا  میوش ، رـضاح  یلاـعت  قح  دزن  وت  نم و  هک  تماـیق  زور  رد  و  دیـسر ،
.مالّسلا ملاظ و  تسیک  مولظم و 

دنچ رگا  تفگ : نیعل  نآ  درک ، لقن  ار  هّصق  تفر و  نوراه  دزن  هب  و  تفر ، نوریب  نأش  یلاع  ماما  نآ  تمدـخ  زا  نایرگ  ییحی  سپ 
.تسا بوخ  ام  لاح  دنکن  يربمغیپ  يوعد  رگید  زور 

«. 1  » دوب هتفر  نیادم  بناج  هب  نوراه  نآ  زا  شیپ  و  دومن ، لاحترا  یقاب  يارس  هب  ترضح  نآ  دش ، هعمج  زور  نوچ 

هضیرع دوب ، نوراه  سبح  رد  مالّسلا  هیلع  یسوم  ماما  ترضح  هک  یماّیا  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  دیوس  نب  یلع  زا  ینیلک 
هب ترضح  همان  باوج  یتّدم  زا  دعب  مدیسرپ ، دنچ  يا  هلئسم  مدرک و  لاؤس  ترضح  نآ  لاوحا  زا  متشون ، بانج  نآ  تمدخ  هب  يا 

یملق ینّابر ، فراعم  قیاقح و  نایب  یناحبس و  بانج  يانث  دمح و  زا  دعب  همان  ردص  رد  و  دوب ، هتشون  ارم  لئاسم  باوج  دیـسر ، نم 
رب اهنآ  نامتک  مدرک و  یم  هّیقت  اهنآ  نایب  رد  هک  يدوب  هدرک  لاؤس  دـنچ  يرما  زا  يدوب و  هتـشون  يا  همان  دـعب  اـّما  هک : دوب  هدومرف 

مور و یم  نوریب  ناـشیا  ناـمرف  تحت  زا  و  تسا ، هدـش  یهتنم  نم  زا  ناراـّبج  تنطلـس  هک  متـسناد  تقو  نیا  رد  نوچ  دوـب ، اور  نم 
اب تسا  هدرکن  افو  زگره  هک  یئایند  زا  منک  یم  تقرافم  و  تسا ، میظع  تنطلس  بحاص  هک  يدنوادخ  تنطلـس  رد  موش  یم  لخاد 

يافعـض هک  منک  یم  ناـیب  ار  وت  لـئاسم  باوج  اذـهل  دـنا ، هدرک  راـیتخا  دوخ  راـگدرورپ  تفلاـخم  نآ  ّتبحم  يارب  هک  دوخ  لـها 
نایاوشیپ يالب  هنتف و  ببـس  و  وگم ، شلها  ریغ  هب  ما  هتـشون  وت  هب  هچنآ  سرتب  ادـخ  زا  سپ  دنـشابن ، ناریح  دوخ  نید  رد  ام  نایعیش 

یم ربـخ  ار  وت  و  میوگ ، یم  وت  هب  ار  دوخ  گرم  ربـخ  هک  تسا  نآ  منک  یم  مـالعا  ار  وت  هک  يزیچ  لّوا  هک  یتـسرد  هب  .وشم  دوـخ 
ما هدرک  ادـخ  هار  رد  هچنآ  زا  ای  میامن ، عزج  یناف  يایند  تقرافم  زا  هکنآ  یب  میامن  یم  تقرافم  ایند  زا  اهبـش  نیا  رد  هکنآ  هب  مهد 

تیب لها  تیالو  یقثولا  هورع  هب  وش  کّـسمتم  سپ  منک ، یّکـش  یلاـعت  قح  ياـهاضق  ّتیریخ  رد  هکنآ  اـی  مشاـب ، مداـن  نامیـشپ و 
شاب و دایقنا  میلـست و  ماقم  رد  ناشیا  هب  و  رگید ، ّیـصو  زا  دعب  یّیـصو  ره  هب  رگید و  ماما  زا  دعب  یماما  ره  هب  نک  رارقا  و  تلاسر ،

.وش یضار  ناشیا  زا  رادرک  راتفگ و  هب 
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«. 1  » میدرک افتکا  نیمه  هب  تسا ، ینالوط  همان  و 

کهاش نب  يدنـس  نوچ  هک : يرمیـص  دایز  نب  دّـمحم  نب  یلع  ياـیاصو  باـتک  زا  تسا  هدرک  تیاور  تازجعملا  نویع  باـتک  رد 
هک دیـسر  یتقو  هن ، ای  تسا  هدرک  لوانت  دنیبب  هک  ترـضح  نآ  دزن  هب  دمآ  دوخ  داتـسرف ، مولظم  ماما  نآ  يارب  دولآرهز  بطر  نیعل 
هب وت  بلطم  مدروخ  هچنآ  رد  دومرف : ترـضح  امن ، لوانت  رگید  تفگ : دوب ، هدرک  لوانت  دولآرهز  ياـمرخ  نآ  زا  هناد  هد  ترـضح 
هب ار  ترضح  درک ، رـضاح  ار  لودع  تواضق  زور  دنچ  هب  ترـضح  نآ  تافو  زا  شیپ  سپ  تسین ، یجایتحا  هدایز  هب  و  دمآ ، لمع 

هاوگ دینک و  هدهاشم  ار  وا  لاح  امش  تسا ، تّدش  یگنت و  رد  رفعج  نب  یـسوم  هک : دنیوگ  یم  مدرم  تفگ : دروآ و  ناشیا  روضح 
.میا هتفرگن  گنت  ار  راک  وا  رب  و  درادن ، یتّلع  رازآ و  هک  دیوش 

نکیل میامن و  یم  حیحص  رهاظ  هب  و  دنا ، هداد  نم  هب  رهز  ناشیا  هک  تسا  زور  هس  هک  دیشاب  هاوگ  تعامج  يا  هک : دومرف  ترـضح 
و دیدش ، يدرز  دش  مهاوخ  درز  ادرف  و  دیدش ، یخرـس  دش  مهاوخ  خرـس  زور  نیا  رخآ  رد  و  تسا ، هدرک  اج  نم  نوردـنا  رد  رهز 

.دش مهاوخ  لصاو  یلاعت  قح  يدونشخ  تمحر و  هب  دش و  دهاوخ  لیام  يدیفس  هب  مگنر  مّوس  زور 

َنیِذَّلا اَّمَأ  ياـضتقم َو  هب  دـیدرگ ، قحلم  ادهـش  ناقیّدـص و  ناربـمغیپ و  هب  ـالعا  ـألم  رد  شـسّدقم  حور  دـش ، مّوس  زور  رخآ  نوچ 
«. 3  » دیمارخ ناوضر  ضایر  هب  دیفس  ور  « 2  » ِهَّللا ِتَمْحَر  یِفَف  ْمُهُهوُجُو  ْتَّضَْیبا 

ایآ هک : دیسرپ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  دومحم  یبا  نب  میهاربا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  تاجرّدلا  رئاصب  رد 
: دومرف ترضح  دناد ؟ یم  ار  دوخ  توف  تقو  ماما 

هک تسناد  ایآ  داتـسرف  بانج  نآ  يارب  دولآرهز  ناحیر  بطر و  یکمرب  ییحی  هک  یتقو  رد  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ماـما  تفگ : یلب ،
نآ درک ؟ دوخ  نتـشک  رب  تناعا  دوخ  درک و  لوانت  ار  نآ  ترـضح  هتـسناد  تفگ : میهاربا  یلب ، تفگ : دـنا ؟ هدولآ  رهز  هب  ار  اـهنآ 

هک دش  وحم  وا  رطاخ  زا  ندروخ  تقو  رد  دنک ، تسرد  ار  دوخ  هّیهت  هکنآ  يارب  تسناد  یم  رتشیپ  دومرف : بانج 
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«. 1  » ددرگ يراج  وا  رب  یلاعت  قح  ياضق 

ردـپ داد  رهز  دـلاخ  نب  ییحی  ایآ  هک : دیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما  زا  سوواـط  نب  هَّللا  دـبع  هک  تسا  هدرک  تیاور  یـشک  خـیش 
: تفگ بطر ، یس  رد  داد  رهز  ار  وا  یلب  دومرف : ار ؟ امش  راوگرزب 

ار وا  ادـخ  بناج  زا  هک  یثّدـحم  تقو  نآ  رد  دومرف : بانج  نآ  دـنا ؟ هدولآ  رهز  هب  ار  اهبطر  نآ  هک  ترـضح  نآ  تسناد  یمن  ایآ 
اب هک  لیئاکیم  لیئربج و  زا  رتگرزب  تسا  یکلم  دومرف : ترضح  تسیک ؟ ثّدحم  تفگ : يوار  دش ، بیاغ  وا  زا  تفگ ، یم  ثیدح 

«. 2  » دشاب یم  هّمئا  زا  مادک  ره  اب  و  دوب ، یم  ادخ  لوسر 

یم زین  نآ  ندومن  لوانت  ماگنه  رد  هک  دوش  یم  موهفم  هفلاـس  راـبخا  یـضعب  زا  و  دـش ، دراو  نینچ  ثیدـح  نیا  هک : دـیوگ  مجرتم 
لاوحا ناـیب  رد  بلطم  نیا  قیقحت  زا  یلمجم  دـشاب ، هدـش  دراو  قلخ  رثـکا  لوقع  قفاوم  راـبخا  نیا  هک  دوـب  دـناوت  یم  دـنا ، هتـسناد 

ناوت یم  لاقم  نیا  صوصخ  رد  .تسین  نارگید  فیلکت  دـننام  ناشیا  فیلکت  هک  دـش  روکذـم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح 
هب ار  ترضح  نآ  ناشیا  و  دش ، دناوت  اهر  ناشیا  تسد  زا  هک  درک  یم  هدیاف  یتقو  بطر  نآ  ندروخ  هب  ار  ترـضح  نآ  هک : تفگ 

دنهاوخ دیهـش  ار  ترـضح  نآ  رت  عینـش  یهجو  رب  دوشن  وـحن  نآ  هب  رگا  هک  تسناد  یم  ترـضح  نآ  دـنناسرن ، لـتق  هب  رگید  هجو 
زا هچنآ  هک  ندومن  قیدـصت  اًلمجم  ندرکن و  رّکفت  روما  نیا  رد  دنـشاب ، هدومرف  رایتخا  ار  لهـسا  هجو  هک  دوب  دـناوت  یم  سپ  درک ،

.تسا طوحا  یلوا و  تسا  باوص  قح و  نیع  دوش  یم  رداص  ناشیا 

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

رد دوب ، هلماعم  یـسوط  هبطحق  نب  دـیمح  نم و  نایم  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  يروباشین  زاّزب  هَّللا  دـبع  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
هام رد  نیا  مهد ، رییغت  ار  رفـس  ياه  هماج  هکنآ  زا  شیپ  دـیبلط  ارم  زور  نامه  رد  دینـش  ارم  ندـمآ  ربخ  نوچ  متفر ، وا  دزن  هب  یلاس 
نوچ تسا ، يراج  هناخ  نآ  نایم  رد  یبآ  رهن  هک  تسا  هتـسشن  هناخ  رد  مدید  مدش  لخاد  نوچ  لاوز ، تقو  دوب و  ناضمر  كرابم 

ار وا  ماعط  ناوخ  متسش ، ار  دوخ  ياهتسد  درک  رما  زین  ارم  تسش و  ار  دوخ  ياهتـسد  دندروآ ، نگل  هباتفآ و  متـسشن ، مدرک و  مالس 
دـمآ و مرطاخ  هب  مدرک  زارد  تسد  نوچ  مراد ، هزور  نم  تسا و  ناضمر  كراـبم  هاـم  هک  دـش  وحم  نم  رطاـخ  زا  دـندرک ، رـضاح 

راطفا بجوم  هک  مرادن  یتّلع  متسین و  رامیب  تسا ، ناضمر  كرابم  هام  متفگ : يروخ ؟ یمن  ماعط  ارچ  تفگ : دیمح  مدیشک ، تسد 
مندب مرادن  یتّلع  زین  نم  تفگ : نوعلم  نآ  دشاب ، هدش  وا  راطفا  بجوم  هک  دـشاب  يرذـع  یتّلع و  باب  نیا  رد  ار  ریما  دـیاش  دـشاب ،

.دش نایرگ  تسا و  حیحص 

، دوب سوط  رد  نوراه  هک  یتقو  رد  هک  دوب  نآ  شببس  تفگ : دوب ؟ هچ  وت  هیرگ  ببس  ریمالا  اهّیا  متفگ : دش ، غراف  ندروخ  زا  نوچ 
و تسا ، هتشاذگ  وا  دزن  يا  هنهرب  ریشمش  و  دزوس ، یم  وا  دزن  یعمش  مدید  متفر  وا  دزن  نوچ  دیبلط ، ارم  بش  نایم  رد  اهبـش  زا  یبش 

يرادربنامرف تعاطا و  ار  وت  لام  ناج و  هب  متفگ : ارم ؟ وت  تعاطا  تساجک  اـت  تفگ : دـید  ارم  نوچ  تسا ، هداتـسیا  وا  دزن  یمداـخ 
مدیـسرت هبترم  نیا  و  دـیبلط ، ارم  وا  کیپ  زاب  متـشگرب  نوچ  داد ، نتـشگرب  تصخر  ارم  دـنکفا و  ریز  هب  رـس  یتعاـس  سپ  منک ، یم 

ایوگ نوعجار ، هیلا  ّانا  هَّلل و  ّانا  متفگ :
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.دناسر لتق  هب  هک  دبلط  یم  ارم  نونکا  درک  مرش  نم  يور  زا  دید ، ارم  نوچ  تشاد ، نم  لتق  هدارا 

سپ دـنزرف ، نز و  لام و  ناج و  رد  ماوت  رادربنامرف  متفگ : ارم ؟ وت  تعاطا  تسا  هنوگچ  هک : دیـسرپزاب  زاب  مدـش  لخاد  وا  رب  نوچ 
، مدـش وا  سلجم  لخاد  نوچ  دـیبلط ، ارم  وا  لوسر  رگید  راب  مدـش ، دوخ  هناخ  لخاد  هک  نیمه  داد ؛ تصخر  ارم  زاب  درک ، یمّـسبت 

نوچ دوخ ، نید  دـنزرف و  نز و  لام و  ناج و  رد  میامن  یم  وت  تعاطا  متفگ : ارم ؟ وت  تعاـطا  تسا  هنوگچ  هک : دیـسرپ  نم  زا  زاـب 
.روآ لمع  هب  دنک  یم  رما  ار  وت  مداخ  نیا  هچنآ  ریگب  ار  ریشمش  نیا  تفگ : دش و  نادنخ  دینش  نم  زا  ار  نخس  نیا 

رد هناخ  هب  ارم  دوشگ و  ار  لفق  دندوب ، هدرک  لفق  ار  هناخ  نآ  رد  هک  دروآ  يا  هناخ  هب  ارم  داد و  نم  تسد  هب  ار  ریشمش  مداخ  سپ 
اهنآ زا  کی  ره  هک  دوب  نحـص  نآ  فارطا  رد  هرجح  هس  و  دـنا ، هدـنک  هناخ  نحـص  رد  هک  مدـید  یهاچ  مدـش  لخاد  نوچ  دروآ ،

اهلکاـک اـهوسیگ و  هک  ناـکدوک  ناـناوج و  ناریپ و  زا  مدـید  رفن  تسیب  هناـخ  نآ  رد  دوشگ ، ار  اـهنآ  زا  یکی  سپ  دـندوب ، لـفقم 
: هک تفگ  مداخ  نآ  سپ  دـندوب ، مالّـسلا  اـمهیلع  همطاـف  نینمؤملا و  ریما  نادـنزرف  زا  همه  دـندوب و  ریجنز  دـنب و  رد  همه  دنتـشاد ،

یم ندرگ  ار  ناشیا  هاچ  نآ  رانک  رد  نم  دروآ ، یم  نوریب  ار  کی  کی  سپ  ینز ، ندرگ  ار  ناـشیا  هک  تسا  هدرک  رما  ار  وت  هفیلخ 
هرجح نآ  رد  دوشگ ، ار  رگید  هرجح  رد  و  تخادـنا ، هاچ  نآ  رد  ار  ناشیا  ياهندـب  اهرـس و  سپ  مدز ، ندرگ  ار  همه  هکنآ  اـت  مدز 
کی کی  و  ینز ، ندرگ  زین  ار  ناشیا  هک  تسا  هدرک  رما  ار  وت  هفیلخ  تفگ : دـندوب ، دـّیقم  همطاف  یلع و  نادـنزرف  زا  رفن  تسیب  زین 

.مدیناسر لتق  هب  ار  همه  هکنآ  ات  تخادنا ، یم  هاچ  نآ  رد  ار  مولظم  تاداس  نآ  ندب  رس و  وا  مدز ، یم  ندرگ  نم  ار 

اهوسیگ اهلکاک و  و  دندوب ، سوبحم  دـّیقم و  یمطاف  يولع و  تاداس  زا  رفن  تسیب  زین  هرجح  نآ  رد  دوشگ ، ار  مّوس  هرجح  رد  سپ 
: هک تفگ  و  دنتشاد ، تسا  تدایس  تمالع  هک 

هکنآ اـت  مدز ، یم  ندرگ  نم  دروآ و  یم  نوریب  ار  ناـشیا  کـی  کـی  يروآ ، لـتق  هب  زین  ار  ناـشیا  هک  تسا  هدرک  رما  ار  وـت  هفیلخ 
رذـع هچ  نوعلم ، موشیم  يا  داـب  هدـیرب  تتـسد  تفگ : دوب  يریپ  درم  دروآ  ار  متـسیب  نوـچ  مدـیناسر ، لـتق  هب  ار  ناـشیا  رفن  هدزوـن 

روج و هب  ارم  موصعم  نادنزرف  زا  رفن  تصش  ببس  هچ  هب  هک : دنک  لاؤس  وت  زا  هک  یتقو  رد  ادخ  لوسر  ام  ّدج  دزن  تفگ  یهاوخ 
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وا زین  نم  دز ، نم  رب  گناب  دمآ و  نم  دزن  مداخ  سپ  مدیدرگ ، شعترم  مدیزرل و  دوخ  رب  مدینـش ، ار  نخـس  نیا  نوچ  یتشک ؟ متس 
ارم زامن  هزور و  مشاب  هتشک  متس  هب  ار  ادخ  لوسر  نادنزرف  زا  رفن  تصـش  نم  هاگره  متخادنا ، هاچ  رد  ار  ناشیا  مدروآ و  لتق  هب  ار 

«. 1  » دوب مهاوخ  مّنهج  رد  هشیمه  هک  مراد  یم  نیقی  دشخب ، هدیاف  هچ 

ایقتا ماما  ایفصا و  هدبز  لاوحا  خیرات  نایب  رد  مهد : باب 

هراشا

مالّسلا هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلا  وبا  ترضح  متشه  ماما  افج ، رهز  دیهش  ابرغ و  هانپ  و 

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

لضاف رباص و  تسا و  اضر  ترضح : نآ  باقلا  نیرتروهشم  و  نسحلا ، وبا  ترضح  نآ  تینک  و  دوب ، یلع  ترضح  نآ  فیرش  مسا 
«. 1  » دنتفگ یم  زین  نیدحلملا  ظیغ  و  نینمؤملا ، نیعأ  هّرق  یفو و  یضر و  و 

: هک مدرک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  یقت  دّـمحم  ماـما  ترـضح  تمدـخ  هب  هک  تسا  هدرک  تیاور  یطنزب  زا  نـسح  دنـس  هـب  هیوباـب  نـبا 
يارب ار  ترضح  نآ  هک  یتقو  رد  دینادرگ  اضر  هب  بّقلم  نومأم  ار  امش  راوگرزب  دلاو  هک  دننک  یم  نامگ  امش  نافلاخم  زا  یهورگ 

دینادرگ اّمـسم  اضر  هب  ار  وا  یلاعت  قح  هکلب  دنیوگ  یم  غورد  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف : ترـضح  درک ، رایتخا  دوخ  دـهع  تیالو 
هدیدنـسپ تماما  يارب  ار  وا  دندوب و  دونـشخ  وا  زا  نیمز  رد  يده  هّمئا  ادخ و  لوسر  و  نامـسآ ، رد  دوب  ادـخ  هدیدنـسپ  هکنآ  يارب 

نیا هب  ناشیا  نایم  رد  ار  وا  ببـس  هچ  هب  متفگ : یلب ، تفگ : دندوبن ؟ هّمئا  لوسر و  ادخ و  هدیدنـسپ  وت  ناردـپ  همه  ایآ  متفگ : دـنا ،
ناقفاوم هچنانچ  دندوب ، یضار  وا  زا  دندیدنـسپ و  ار  وا  نانمـشد  نافلاخم و  هکنآ  يارب  تفگ : دندینادرگ ؟ صوصخم  یمارگ  بقل 

هب ار  وا  ببس  نیا  هب  سپ  دوب ، ترـضح  نآ  صوصخم  وا  زا  يدونـشخ  رب  نمـشد  تسود و  قافّتا  دندوب ، دونـشخ  وا  زا  ناتـسود  و 
صوصخم مسا  نیا 
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«. 1  » دندینادرگ

ار دوخ  هدیدنسپ  دنزرف  هتسویپ  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  صفح  نب  نامیلـس  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
نآ درک ، یم  باطخ  ترـضح  نآ  هب  نوچ  .اضر  دوخ  دنزرف  هب  متفگ  و  اضر ، ارم  دنزرف  دـیناوخب  هک : دومرف  یم  دـیمان و  یم  اضر 

«. 2  » دیمان یم  نسحلا  وبا  ار  ترضح 

نکـس و يورا و  همجن و  متکت و  ار  وا  هک  دوب  يدـلو  ّما  ترـضح  نآ  رداـم  دوب ، مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نآ  ردـپ 
«. 4  » دنا هتفگ  زین  ارقش  رقص و  نارزیخ و  یضعب  «، 3  » دندیمان یم  نینبلا  ّما  نامس و 

فارـشا و هلمج  زا  هک  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ماـما  رداـم  هدـیمح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مثیم  نـب  یلع  زا  ربـتعم  دنـس  هـب  هیوباـب  نـبا 
، ایح نید و  لقع و  رد  دوب  نانز  نیرتهب  دنمتداعس  هیراج  نآ  دینادرگ ، اّمـسم  متکت  مان  هب  ار  وا  دیرخ  يزینک  دوب ، مجع  ناراوگرزب 

سپ .وا  لالجا  میظعت و  يارب  تسشن  یمن  وا  دزن  زگره  دیرخ ، ار  وا  هک  يزور  زا  دومن ؛ یم  میظعت  رایـسب  ار  هدیمح  دوخ  نوتاخ  و 
رد ما  هدیدن  وا  زا  رتهب  نم  هک  تسا  يا  هیراج  متکت  یمارگ ! دنزرف  يا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  يزور  هدـیمح 
وت زا  مشخب و  یم  وت  هب  ار  وا  دوب ، دهاوخ  رّهطم  هزیکاپ و  دـیآ  دوجوب  وا  زا  هک  یلـسن  ره  هک  مناد  یم  و  قالخا ، نساحم  یکریز و 

اّمـسم هرهاـط  هب  ار  وا  دـمآ ، دوـجوب  وا  زا  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  نوـچ  .ینکب  وا  تمرح  تیاـعر  هک  مـنک  یم  ساـمتلا 
: تفگ هرهاط  يزور  دروخ ، یم  رایسب  ریش  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  نوچ  دینادرگ ،

ادـخ هب  تفگ ، مناوـت  یمن  غورد  تفگ : دـنک ؟ یم  یمک  وـت  ریـش  رگم  دـنتفگ : دـنک ، يراـی  ارم  هک  دـیناسر  مه  هب  رگید  هعـضرم 
، تسا هدش  مک  نداد  ریش  ببس  هب  مدوب  هدرک  تداع  اهنآ  هب  متـشاد و  هک  يداروا  لفاون و  نکیل  تسین و  مک  نم  ریـش  هک  دنگوس 

هک مهاوخ  یم  نواعم  ببس  نیا  هب 
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«. 1  » میامنن كرت  ار  دوخ  داروا 

لوسر ترضح  یبش  دیرخ ، ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  ردام  همجن  هدیمح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  رگید  ربتعم  دنـس  هب 
زا هک  امن  کیلمت  یسوم  دوخ  دنزرف  هب  ار  همجن  هدیمح ! يا  تفگ : وا  هب  بانج  نآ  دید ، باوخ  رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
«. 2  » دوب هرکاب  وا  و  دیشخب ، بانج  نآ  هب  ار  همجن  هدیمح  ببس  نیا  هب  دشاب ؛ نیمز  لها  نیرتهب  هک  دیسر  دهاوخ  مه  هب  يدنزرف  وا 

يراد ربخ  ایآ  هک : دیسرپ  نم  زا  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  ترـضح  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  ماشه  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
نآ سپ  وا ، دزن  هب  میورب  ات  ایب  تسا  هدـمآ  هکلب  هک : دومرف  باـنج  نآ  هن ، متفگ : دـشاب ؟ هدـمآ  برغم  ناـشورف  هدرب  زا  یـسک  هک 

هدـمآ برغم  راّجت  زا  يدرم  هک  میدـید  میدیـسر ، دوهعم  ّلحم  هب  نوچ  مدـش ، راوس  بانج  نآ  تمدـخ  رد  نم  دـش و  راوس  بانج 
ره و  دروآ ، نوریب  زینک  هن  وا  نک ، ضرع  ام  رب  ار  دوخ  نازینک  هک : دومرف  بانج  نآ  تسا ، هدروآ  رایـسب  نازینک  نامالغ و  تسا و 

.مهاوخ یمن  هک : دومرف  یم  بانج  نآ  ار  کی 

.روایب ار  وا  هک : دومرف  بانج  نآ  رامیب ، هیراج  کی  رگم  مرادن  زینک  رگید  هک  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : روایب ، رگید  هک : دومرف  سپ 
هیراـج نآ  دـیوگب  هک  تمیق  ره  هب  هک : دومرف  داتـسرف و  وا  دزن  هب  ارم  رگید  زور  دومن ، تعجارم  ترـضح  درک ، هقیاـضم  وا  نوـچ 

هب نم  متفگ : تفگ ، وا  يارب  يرایسب  تمیق  مدرک ، بلط  ار  زینک  نآ  متفر  نوچ  .روآ  نم  دزن  هب  نک و  يرادیرخ  نم  يارب  ار  رامیب 
تـسا يدرم  متفگ : دوب ؟ هارمه  وت  اب  زورید  هک  دوب  هک  درم  نآ  هک  هد  ربخ  ارم  نکیل  و  متخورف ، زین  نم  تفگ : مدـیرخ ، تمیق  نیا 

دالب ياـصقا  زا  ار  زینک  نیا  نم  هک  نادـب  تفگ : .مناد  یمن  نیا  زا  شیب  متفگ : مشاـه ؟ ینب  هلـسلس  مادـک  زا  تفگ : مشاـه ، ینب  زا 
؟ يا هدروآ  اجک  زا  ار  نیا  هک : دیسرپ  دید  نم  اب  ار  زینک  نیا  باتک  لها  زا  ینز  يزور  مدیرخ ، برغم 

لها نیرتهب  دزن  هک  دـیاب  یم  و  دـشاب ، یـسک  وت  دـننام  دزن  زینک  نیا  هک  تسین  راوازـس  تفگ : ما ، هدـیرخ  دوخ  يارب  ار  نیا  متفگ :
تعاطا ار  وا  نیمز  برغم  قرشم و  لها  هک  دمآ  دهاوخ  دوجوب  وا  زا  يرسپ  یتّدم  زا  دعب  دیآ ، رد  وا  فّرـصت  هب  نوچ  دشاب ، نیمز 

یتقو كدنا  زا  دعب  سپ  دننک ،
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«. 1  » دمآ دوجوب  وا  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح 

لقث هجو  چیه  دوخ ، راوگرزب  دنزرف  هب  مدش  هلماح  نوچ  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  بانج  نآ  ردام  همجن  زا  ربتعم  دنس  هب  ًاضیا 
مدینـش یم  دوخ  مکـش  زا  یلاعت  قح  دیجمت  لیلهت و  حیبست و  يادص  متفر  یم  باوخ  هب  نوچ  مدرک ، یمن  ساسحا  دوخ  رد  لمح 

رب ار  دوخ  ياهتسد  دش ، ّدلوتم  نم  زا  دنمتداعس  دنزرف  نآ  نوچ  .مدینش  یم  ادص  مدش  یم  رادیب  نوچ  مدش ، یم  ناسرت  فئاخ و  و 
یمن هک  تفگ  یم  ینخـس  درک و  یم  تکرح  شکراـبم  ياـهبل  درک و  دـنلب  نامـسآ  يوـسب  ار  دوـخ  رّهطم  رـس  تشاذـگ و  نـیمز 

نآ سپ  وت ، راگدرورپ  تمارک  همجن  يا  ار  وت  داب  اراوگ  تفگ : دمآ و  نم  دزن  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  تعاس  نآ  رد  و  مدـیمهف ،
، تماقا شپچ  شوگ  رد  تفگ و  زامن  ناذا  شتسار  شوگ  رد  مداد ، ترضح  نآ  هب  مدیچیپ و  يدیفس  هماج  رد  ار  دنمتداعس  دنزرف 
و نیمز ، رد  تسادخ  هّیقب  هک  ار  نیا  ریگب  هک : دومرف  داد و  نم  تسد  هب  سپ  تشادرب ، بآ  نآ  هب  ار  شماک  دـیبلط و  تارف  بآ  و 

«. 2  » نم زا  دعب  تسادخ  تّجح 

ترضح هک  يزور  رد  مدینش  مالّسلا  هیلع  یسوم  ماما  ترضح  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  دایز  نب  دّمحم  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
یم ّدلوتم  نینچ  هّمئا  عیمج  و  دش ، ّدلوتم  هزیکاپ  كاپ و  هدرک و  هنتخ  نم  دـنزرف  نیا  دومرف : یم  دـش  دـّلوتم  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما 

«. 3  » ّتنس تعباتم  يارب  زا  مینادرگ  یم  ناشیا  هنتخ  عضوم  رب  یغیت  ام  نکیل  و  دنوش ،

«. 4  » دنا هتفگ  هعمج  یضعب  هبنشجنپ و  یضعب  ار  تدالو  زور  و  تسا ، فالخ  بانج  نآ  تدالو  خیرات  رد 

دص و لاس  لّوالا  عیبر  هام  مهدزای  هبنـشجنپ  زور  رد  دش  ّدلوتم  هنیدم  رد  بانج  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
لهچ و دـص و  لاس  رد  ار  تدالو  لاس  ینیلک  و  «، 5  » لاس جنپ  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تافو  زا  دعب  ترجه ، مّوس  هاجنپ و 

هدرک رکذ  متشه 
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لاس زا  هدعقلا  يذ  هام  مهدزای  هعمج  زور  یسربط  خیـش  «، 2  » دنا هتفگ  هس  هاجنپ و  دـص و  هّجحیذ  هام  مهدزای  یـضعب  و  «، 1  » تسا
«. 3  » تسا هتفگ  روکذم 

: رگید تیاور  هب  «، 4  » دوب هَّللاب » ّالا  هّوق  هَّللا ال  ءاش  ام   » هدـش لوقنم  باـنج  نآ  زا  هک  هربتعم  تاـیاور  هب  ترـضح  نآ  متاـخ  شقن  و 
«. 5  » دوب هَّللا » یبسح  »
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وا تداهش  هب  ترضح  نآ  راوگرزب  ناردپ  بانج و  نآ  نداد  ربخ  نایب  رد  مّود  لصف 

: تفگ دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  ناسارخ  لـها  زا  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا 
رد ناسارخ  لها  امـش  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  تفگ : نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح 

، نم هراتـس  امـش  نیمز  رد  ددرگ  ناهنپ  و  ارم ، تناما  امـش  هب  دنراپـسب  و  ارم ، نت  زا  يا  هراپ  امـش  نیمز  رد  دنزاس  نوفدـم  هک  یتقو 
: دومرف ترضح 

ره تیاده ، تماما و  کلف  مجن  و  ترضح ، نآ  تناما  منم  و  امش ، ربمغیپ  نت  هراپ  منم  و  امـش ، نیمز  رد  دوش  یم  نوفدم  هکنآ  منم 
ره و  تمایق ، زور  رد  دوب  میهاوخ  وا  عیفش  نم  ناردپ  نم و  دناد ، مزال  دوخ  رب  ارم  تعاطا  دسانـش و  ارم  ّقح  دنک و  ترایز  ارم  هک 
زا مردـپ  داد  ربخ  ارم  هک  یتسرد  هب  دـشاب ، هدوب  سنا  ّنج و  هانگ  دـننام  وا  رب  دـنچ  ره  دـبای  یم  تاجن  هّتبلا  میـشاب  وا  عیفـش  ام  هک 
هب ناطیش  هک  اریز  تسا ، هدید  ارم  دنیبب ، باوخ  رد  ارم  هک  ره  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  شناردپ 
هب ناشیا ، صلاخ  نایعیـش  زا  يدـحا  تروص  هب  هن  و  نم ، يایـصوا  زا  يدـحا  تروص  هب  هن  و  دـش ، دـناوت  یمن  لـّثمتم  نم  تروص 

«. 1  » يربمغیپ زا  وزج  داتفه  زا  تسا  وزج  کی  تسار  باوخ  هک  یتسرد 

یم هتـشک  هکنآ  رگم  تسین  تیب  لها  ام  زا  کی  چیه  هک  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : هک  تسا  لوقنم  بانج  نآ  زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب 
ار وت  هک  هَّللا  لوسر  نب  ای  دنتفگ : دوش ، یم  دیهش  ددرگ و 
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تبرغ نیمز  رد  راید  رای و  زا  رود  و  رهز ، هب  درک  دـهاوخ  دیهـش  ارم  نم  نامز  رد  ادـخ  قلخ  نیرتدـب  هک : دومرف  دـنک ؟ یم  دـیهش 
دـص و  قیّدص ، رازه  دص  و  دیهـش ، رازه  دص  دزم  یلاعت  قح  دـنک ، ترایز  تبرغ  نآ  رد  ارم  هک  ره  سپ  تخاس ، دـهاوخ  نوفدـم 

تـشهب هیلاع  تاجرد  رد  و  دوش ، روشحم  ام  هرمز  رد  و  دسیونب ، وا  يارب  هدننکداهج  رازه  دص  و  هدننک ، هرمع  و  هدننک ، ّجـح  رازه 
«. 1  » دشاب ام  قیفر 

ماما نآ  اب  هک  درک  عمج  ار  راطقا  ياهقف  راصما و  ياملع  نومأم  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مهج  نب  نسح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
هب تساخرب و  نومأم  سلجم  زا  دـندرک و  ترـضح  نآ  تلیـضف  هب  رارقا  همه  دـمآ و  بلاغ  همه  رب  بانج  نآ  دـننک ، هثحابم  راـیخا 

و هدینادرگ ، امـش  عیطم  ار  نومأم  هک  منک  یم  دمح  ار  ادـخ  متفگ : متفر و  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  نم  دومن ، تدواعم  دوخ  هناخ 
وا زا  هچنآ  زا  دهدن  بیرف  ار  وت  مهج  رسپ  يا  هک : دومرف  ترضح  دراد ، یم  لوذبم  یعس  تیاغ  و  دیامن ، یم  هغلابم  امـش  مارکا  رد 
زا درک  دهاوخ  دیهش  رهز  هب  ارم  يدوز  نیا  رد  هک  اریز  دیامن ، یم  اغصا  لوبق  عمس  هب  ارم  نخس  دیامن و  یم  مارکا  ارم  هک  ینیب  یم 

«. 2  » نکم رکذ  ار  نخس  نیا  ما  هدنز  نم  ات  و  تسا ، هدیسر  نم  هب  راوگرزب  ناردپ  زا  هک  تسا  يربخ  نیا  و  متس ، ملظ و  يور 

رد نم  هک : دومرف  مدیسر ، نانمؤم  ماما  نآ  تمدخ  هب  ناسارخ  هار  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  یلفون  دّمحم  نب  رفعج  زا  ًاضیا 
رد دادـغب  رد  مولظم  دـنزرف  و  دـش ، مهاوخ  نوفدـم  نوراـه  يولهپ  رد  سوط  رهـش  رد  و  تشگ ، مهاوخن  رب  مور  یم  هک  یهار  نیا 

«. 3  » دش دهاوخ  نفد  مموصعم  ردپ  يولهپ 

: هک دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
شندب دوش و  بجاو  ار  وا  تشهب  هّتبلا  دنک ، ترایز  ار  وا  هک  ینمؤم  ره  دـش ، دـهاوخ  نوفدـم  ناسارخ  نیمز  رد  نم  نت  زا  يا  هراپ 

«. 4  » ددرگ مارح  مّنهج  شتآ  رب 
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هک دیسر  دهاوخ  مه  هب  يرسپ  یسوم  نم  رسپ  زا  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
نوفدـم ار  وا  تبرغ  رد  دـننک و  دیهـش  رهز  هب  دـنرب و  ناـسارخ  يوسب  ار  وا  و  دـشاب ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ماـن  قفاوم  شماـن 

ادخ هار  رد  هّکم  حـتف  زا  شیپ  هک  اهنآ  دزم  دـنک  اطع  وا  هب  یلاعت  قح  دـشاب ، فراع  وا  ّقح  هب  دـنک و  ترایز  ار  وا  هک  ره  دـنزاس ،
«. 1  » دندرک لذب  ار  دوخ  لام  ناج و 

ناسارخ نیمز  رد  نم  نادنزرف  زا  يدرم  تفگ : بانج  نآ  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  ًاضیا 
ار وا  هک  ره  دشاب ، نارمع  نب  یسوم  مان  قفاوم  شردپ  مان  و  دشاب ، نم  مان  قفاوم  وا  مان  هک  دش  دهاوخ  دیهش  ناودع  متـس و  رهز  هب 

ناراب ياه  هرطق  نامسآ و  ياه  هراتس  ددع  هب  هچ  رگا  دزرمایب  ار  وا  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  یلاعت  قح  دنک ، ترایز  تبرغ  نآ  رد 
«. 2  » دشاب ناتخرد  گرب  و 

تسا ترضح  نآ  تداهش  تّیفیک  نایب  رد  مّوس  لصف 

ذفان ملاع  فارطا  رد  شنامرف  دوب و  ساّبع  ینب  ساسا  تواقـش  يافلخ  زا  نوعلم  نومأم  نوچ  هک  دوش  یم  مولعم  هربتعم  تاـیاور  زا 
زاجح و کلامم  فارطا  رد  و  دومن ، تماقا  ورم  هدـلب  رد  دوخ  درک و  ضیوفت  لهـس  نب  نسح  هب  ار  برع  قارع  تلاـیا  و  دـیدرگ ،

.دنتشارفا رب  تفلاخم  تیار  تفالخ  عمط  هب  تاداس  زا  یضعب  هتفای ، عافترا  بوشآ  هنتف و  رابغ  نمی 

زا دعب  دومن ، تروشم  دوب ، وا  ریـشم  ریزو و  هک  نیتسایرلا  وذ  لهـس  نب  لضف  اب  دیـسر ، نوعلم  نآ  عمـس  هب  ورم  رد  رابخا  نیا  نوچ 
ار وا  دنیامن و  بلط  هنیدـم  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هک  تفرگ  رارق  نآ  رب  نوعلم  ود  نآ  يأر  رایـسب  هشیدـنا  ریبدـت و 

.دنرادرب تفالخ  زا  عمط  نادند  و  دنیآ ، شیپ  تعاطا  مدق  هب  تاداس  ریاس  هکنآ  ات  دنادرگ ، دوخ  دهعیلو 

رفـس هب  ار  بانج  نآ  هک  هنیدـم  يوسب  داتـسرف  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  دوخ  ناصوصخم  زا  یـضعب  اب  ار  كاّحـض  نب  ءاـجر  سپ 
ناشیا هغلابم  نوچ  دومن ، رایسب  عانتما  لاح  لّوا  رد  ترضح  دندیـسر ، ترـضح  نآ  تمدخ  هب  ناشیا  نوچ  .دنیامن  بیغرت  ناسارخ 

«. 1  » دومن رایتخا  ربج  هب  ار  رثا  تنحم  رفس  نآ  دیدرگ ، زواجتم  لادتعا  ّدح  زا 

: دومرف مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  اّشو  زا  ربتعم  دنس  هب  هیوباب  نبا 

و مداد ، ناشیا  هب  ار  دوخ  تداهـش  ربخ  مدرک و  عمج  ار  دوخ  لاوحا  ناشیرپ  لاـیع  دـنروآ ، نوریب  هنیدـم  زا  ارم  هک  دنتـساوخ  نوچ 
هب نونکا  دومن ، مهاوخن  تدواعم  رفس  نیا  زا  نم  متفگ :
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مدومن و عادو  ار  دوخ  تیب  لها  زا  کی  ره  سپ  دیرابب ، دوخ  هدـید  زا  ترـسح  بآ  دـینک و  يراز  نم  رب  دـیئامن و  مایق  نم  تیزعت 
«. 1  » مدرک تمسق  ناشیا  رب  الط  رانید  رازه  هدزاود 

لخاد دور ، نوریب  هنیدـم  زا  هک  تساوخ  ماـقم  یلع  ماـما  نآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  یناتـسیس  لوخم  زا  رگید  ربـتعم  دنـس  هب 
ترضح تقرافم  زا  نینوخ  کشا  تارطق  دومن و  عادو  ار  دوخ  راوگرزب  ّدج  و  دمآ ، مانا  دّیـس  سّدقم  حیرـض  دزن  هب  دش و  دجـسم 

نآ تقرافم  زا  دش  هناور  نوچ  .دش  دنلب  ترـضح  نآ  يراز  هیرگ و  يادص  و  دیراب ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  نیلـسرملا  دـّیس 
دنچ زا  دعب  و  دیدرگ ، هّجوتم  هبترم  نیدنچ  و  دومن ، دیدجت  ار  عادو  مسر  دومرف و  تدواعم  زاب  و  دـیدرگ ، بات  یب  هسّدـقم  هضور 

.دوزفا یم  ترضح  نآ  يرارق  یب  هلان و  يراز و  هیرگ و  هبترم  ره  رد  و  دومن ، تدواعم  مدق 

مدرک مالس  متفر و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  دش ، ادج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رّهطم  دقرم  زا  ترـسحرپ  لد  اب  نوچ 
یم رود  دوخ  راوگرزب  ّدـج  راوج  زا  هک  يرفـس  زا  ارم  یئوگ  یم  تینهت  هچ  دومرف : متفگ ، داـب  كراـبم  تینهت و  رفـس  نآ  يارب  و 
نآ تمدخ  رد  نم  و  دیدرگ ؛ مهاوخ  نوفدم  دیـشّرلا  نوراه  ادخ  قلخ  نیرتدـب  يولهپ  رد  و  دـش ، مهاوخ  دیهـش  تبرغ  رد  و  مور ،

«. 2  » دش عقاو  دومرف  هچنآ  ات  مدوب  ترضح 

هّجوتم تفر و  جـح  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  یلاـس  رد  تفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاور  یلع  نب  هّیما  زا  نآ  ریغ  هّمغلا و  فشک  رد 
.درب جح  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترضح  دیدرگ ، ناسارخ 

ار وا  دوب و  ترـضح  نآ  مالغ  ّقفوم »  » شود رب  مالّـسلا  هیلع  یقت  دّـمحم  ماـما  درک ، یم  عادو  فاوط  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  نوچ 
لوغشم و  دش ، رهاظ  شرّونم  يور  زا  هودنا  راثآ  تسشن و  دمآ و  ریز  هب  دیسر ، کیدزن  لیعامـسا  رجح  هب  نوچ  دومرف ، یم  فاوط 
.مزیخرب دهاوخ  ادخ  هک  یتقو  ات  منک  یمن  تقرافم  اجنیا  زا  تفگ : مدرگ ، وت  يادف  زیخرب  تفگ : ّقفوم  داد ، لوط  رایـسب  دش و  اعد 

دمآ و دوخ  هدید  رون  کیدزن  ترـضح  درک ، ضرع  ار  وا  دنمتداعـس  دنزرف  لاوحا  دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدـخ  هب  ّقفوم 
یعادو ار  هبعک  هناخ  هک  مناد  یم  مزیخرب و  هنوگچ  راوگرزب  ردـپ  يا  تفگ : تماما  هقیدـح  لاهن  نآ  نم ، بیبح  يا  زیخرب  دومرف :

رگید هک  يدرک 
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«. 1  » دش هناور  تساخرب و  دوخ  راوگرزب  ردپ  تعاطا  يارب  سپ  دش ، نایرگ  تشگ و  یهاوخن  رب  نآ  يوسب 

هیلع یقت  دّمحم  ماما  فیرش  رمع  زا  روهشم  قفاوم  تقو  نآ  رد  دوب ، ترجه  متسیود  لاس  رد  ناسارخ  يوسب  ترـضح  نآ  هّجوت  و 
یم رهاظ  رارسا  نزخم  نآ  زا  رایسب  تامارک  تازجعم و  لزنم  ره  رد  دیدرگ  رفس  نآ  هّجوتم  نوچ  دوب ، هتـشذگ  لاس  تفه  مالّـسلا 

.تسا دوجوم  لاح  ات  اهنآ  راثآ  زا  يرایسب  و  دش ،

و دوب ، اجنآ  رد  نوراه  ربق  هک  دش  يا  هّبق  لخاد  دیسر ، سوط  دابانس  هب  مولظم  ماما  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  يوره  تلـصلا  وبا 
ّلحم ار  ناکم  نیا  یلاعت  قح  و  دیدرگ ، مهاوخ  نوفدـم  اجنیا  رد  نم  و  تسا ، نم  تبرت  نیا  دومرف : دیـشک و  یّطخ  وا  ربق  شیپ  رد 
مالـس نم  رب  ای  دنک  ترایز  ناکم  نیا  رد  ارم  ناشیا  زا  هک  ره  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دـینادرگ ، دـهاوخ  نم  ناتـسود  نایعیـش و  دورو 

دنچ دـینادرگ و  هلبق  هب  ور  سپ  دـنادرگ ، بجاو  وا  يارب  تیب  لها  ام  تعافـش  هب  ار  دوخ  تمحر  ترفغم و  یلاـعت  قح  هّتبلا  دـنک ،
، تفگ دوجس  رد  حیبست  دصناپ  و  داد ، لوط  یسب  تفر و  هدجس  هب  دش ، غراف  نوچ  دناوخ ، رایسب  ياعد  دروآ و  اج  هب  زامن  تعکر 

«. 2  » دمآ نوریب  تشادرب و  هدجس  زا  رس 

لوسر نب  ای  تفگ : دومن و  رایـسب  میرکت  میظعت و  ار  ترـضح  نآ  رهاظ  هب  درک ، تاقالم  ار  نومأم  دش ، ورم  لخاد  ترـضح  نوچ 
هب نم  دومرف : ترـضح  متفای ، رتراوازـس  تفالخ  هب  دوخ  زا  ار  وت  و  متـسناد ، ار  وت  تداـبع  عرو و  دـهز و  ملع و  تلیـضف و  نم  هَّللا 

زیاف هب  مراودـیما  یهلا  تاـمّرحم  زا  يراـکزیهرپ  هب  و  مراد ، نآ  رورـش  زا  تاـجن  دـیما  اـیند  دـهز  هب  و  منک ، یم  رخف  ادـخ  یگدـنب 
زا ار  دوخ  هک  ما  هدرک  هدارا  تفگ : نومأم  متـسه ، یلاعت  قح  دزن  تعفر  راودـیما  ایند  رد  عضاوت  هب  و  یهانتمان ، میانغ  هب  ندـیدرگ 

تـسا هداد  رارق  وت  يارب  ادـخ  ار  تفالخ  رگا  هک : دومرف  ترـضح  منک ، تعیب  وت  اب  مراذـگ و  وت  هب  ار  تماما  منک و  لزع  تفـالخ 
يرگید هب  هک  تسین  نآ  رایتخا  ار  وت  تسین  وت  زا  تفالخ  رگا  و  ینک ، لوزعم  نآ  زا  ار  دوخ  یـشخب و  يرگید  هب  هک  تسین  زیاـج 

مزال هّتبلا  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : نومأم  یئامن ، ضیوفت 
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.درک مهاوخن  لوبق  زگره  دوخ  ياضر  هب  دومرف : ترضح  ینک ، لوبق  ار  نیا  هک  تسا 

، دومرف یم  عانتما  تسناد  یم  ار  وا  ضرغ  نوچ  ترـضح  درک  یم  هغلابم  وا  هک  نادنچ  دوب ، نایم  رد  نخـس  نیا  هام  ود  تّدم  رد  و 
ارم يدـهع  تیالو  سپ  ینک  یمن  لوبق  ار  تفالخ  هاگره  تفگ : دـیدرگ ، سویأـم  ترـضح  نآ  تفـالخ  لوبق  زا  نوعلم  نآ  نوچ 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  دنا  هداد  ربخ  ارم  مراوگرزب  ناردپ  دومرف : ترضح  دشاب ، وت  اب  تفالخ  نم  زا  دعب  هک  نک  لوبق 

دنهاوـخ نیمز  هکئـالم  نم  رب  و  درک ، دـنهاوخ  دیهـش  متـس  رهز  هب  ارم  و  تفر ، مهاوـخ  نوریب  اـیند  زا  وـت  زا  شیپ  نـم  هـک  مّلـس  و 
.دش مهاوخ  نوفدم  دیشّرلا  نوراه  يولهپ  رد  تبرغ  نیمز  رد  و  تسیرگ ،

ات هک  تسه  نآ  يارای  ار  هک  دناسر ؟ لتق  هب  ار  وت  دناوت  یم  هک  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : دش و  نایرگ  نانخس  نیا  عامتسا  زا  نومأم 
نومأم درک ، دهاوخ  دیهـش  ارم  هک  تفگ  مناوت  یم  مهاوخ  رگا  دومرف : ترـضح  دیامن ؟ هشیدنا  وت  هب  تبـسن  يدـب  مشاب  هدـنز  نم 

هدرک ایند  كرت  وت  هک  دنیوگب  مدرم  ات  ینکن  لوبق  ارم  دـهع  تیالو  هک  تسا  نآ  نانخـس  نیا  زا  وت  ضرغ  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ :
يارب ایند  كرت  و  ما ، هتفگن  غورد  لاح  اـت  تسا  هدرک  قلخ  ارم  نم  راـگدرورپ  هک  يزور  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : ترـضح  .يا 

: تفگ نومأم  مناد ، یم  ار  وت  ضرغ  و  ما ، هدرکن  ایند 

ایند هکلب  دوب  هدرکن  اـیند  كرت  اـضّرلا  یـسوم  نب  یلع  دـنیوگب  مدرم  هک  تسا  نآ  وت  ضرغ  دوـمرف : ترـضح  تسیچ ؟ نم  ضرغ 
: تفگ دـش و  بضغ  رد  نومأم  درک ، لوبق  ار  دـهع  تیالو  تفالخ  عمط  يارب  دـش  رّـسیم  ار  وا  اـیند  هک  نونکا  دوب ، هدرک  وا  كرت 

ینکن لوبق  ارم  دهع  تیالو  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  يا ، هدش  نمیا  نم  توطس  زا  یئوگ و  یم  نم  ربارب  رد  راوگان  نانخـس  هتـسویپ 
یم لوبق  یئامن  یم  ربج  هاگره  مزادـنا ، هکلهم  هب  ار  دوخ  نم  هک  تسا  هدومرفن  یلاعت  قح  دومرف : ترـضح  .دز  مهاوخ  ار  تندرگ 

رب رود  زا  و  منکن ، يرما  ثادـحا  و  منزن ، مه  رب  ار  یمـسر  و  میاـمنن ، لزع  ار  يدـحا  و  منکن ، بصن  ار  یـسک  هک  یطرـش  هب  مـنک 
«. 1  » دش یضار  ترضح  نآ  زا  طرش  نیا  هب  نوعلم  نآ  منک ، رظن  تموکح  طاسب 

دندرک هارکا  ارم  هک  یناد  یم  ادنوادخ  تفگ : تشادرب و  نامسآ  يوسب  تسد  ترضح  سپ 
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لاـیناد فسوی و  دوخ  ربمغیپ  هدـنب و  ود  يدرکن  هذـخاؤم  هکناـنچ  نکم  هذـخاؤم  ارم  سپ  مدرک ، راـیتخا  ار  رما  نیا  ترورـض  هب  و 
یتیالو وت و  دهع  رگم  تسین  يدهع  ادنوادخ  دوخ ، نامز  هاشداپ  بناج  زا  ار  تیالو  دندرک  لوبق  هک  یماگنه  رد  ار  مالّسلا  امهیلع 

وکین هک  یتـسرد  هب  و  مراد ، هدـنز  ار  وت  ربـمغیپ  ّتنـس  مراد و  اـپرب  ار  وت  نید  هک  ارم  هد  قیفوت  سپ  وـت ، بناـج  زا  رگم  دـشاب  یمن 
.يروای وکین  یئالوم و 

نآ يارب  یــسرک  داد و  بـیترت  مـیظع  سلجم  رگید  زور  نومأـم  و  درک ، لوـبق  نومأـم  زا  ار  دــهع  تیـالو  ناـیرگ  نوزحم و  سپ 
درک رما  ار  ساّبع  دوخ  رسپ  لّوا  درک ، عمج  ار  املع  تاداس و  فارشا و  رباکا و  عیمج  تشاذگ و  دوخ  یسرک  يولهپ  رد  ترـضح 

هب ار  رکـشل  هلاس  کی  بجاوم  دیـشخب و  مدرم  هب  رایـسب  زیاوج  و  دندرک ، تعیب  مدرم  ریاس  وا  زا  دـعب  و  درک ، تعیب  ترـضح  اب  هک 
سوءر و  داد ، رایـسب  زیاوج  ار  ناشیا  دنتفگ و  ترـضح  نآ  نأش  رد  اّرغ  دـیاصق  هک  درک  رما  ار  ارعـش  ناحاّدـم و  و  دـیناسر ، ناشیا 

هک ار  یـشوپ  هایـس  هک  درک  رما  ار  مدرم  و  دینادرگ ، نّیزم  ترـضح  نآ  یمارگ  بقل  یمان و  مان  هب  ار  مهارد  ریناند و  هوجو  ریانم و 
رگید رتخد  و  درک ، دقع  ترضح  نآ  هب  ار  هبیبح  ّما  دوخ  رتخد  کی  و  دنشوپب ، زبس  ياه  هماج  دننک و  كرت  دوب  ساّبع  ینب  تعدب 

.دومن جیوزت  دوخ  يارب  ار  لهس  نب  نسح  رتخد  و  درک ، دزمان  مالّسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  هب  ار  لضفلا  ّما  دوخ 

نآ ّتبحم  دوش و  یم  رهاظ  مدرم  رب  لاـعتم  کـلم  هدـیزگرب  نآ  لـالج  تعفر و  راـثآ  لاـمک و  ملع و  راونا  زور  ره  هک  دـید  نوچ 
رد ترضح  نآ  عفد  ریبدت  ماقم  رد  و  دیدرگ ، لعتشم  شا  هنیکرپ  هنیس  نوناک  رد  دسح  هریان  دنک ، یم  اج  ناشیا  ياهلد  رد  ترضح 

.دمآ

هب دش  یـضار  نومأم  هنوگچ  هک : مدیـسرپ  يوره  تلـصلا  وبا  زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  یلع  نب  دمحا  زا  هیوباب  نبا  هچنانچ 
وبا دوب ؟ هدـینادرگ  دوخ  دـهعیلو  ار  وا  درک و  یم  راهظا  وا  هب  تبـسن  هک  یتّبحم  مارکا و  نآ  اب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  لتق 

وا هب  ار  دـهع  تیـالو  تسناد ، یم  ار  وا  يراوـگرزب  تلیـضف و  هک  تشاد  یم  یمارگ  ار  ترـضح  نآ  يارب  نومأـم  تفگ : تلـصلا 
.دوش مک  مدرم  ياـهلد  زا  وا  ّتبحم  و  اـیند ، يوسب  تسا  بغار  هک  دنـسانشب  ناـنچ  ار  ترـضح  نآ  مدرم  هکنآ  يارب  درک  ضیوفت 

مدرم صالخا  ّتبحم و  یتدایز  ثعاب  نیا  هک  دید  نوچ 
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ار ناملـسم  قرف  عیمج  ياملع  ناـیرهد و  نادـحلم و  همهارب و  ناـیباص و  سوجم و  اراـصن و  دوهی و  زا  ار  قرف  عیمج  ياـملع  دـش ،
يروتف ترضح  نآ  هب  تبـسن  مدرم  داقتعا  رد  و  دنوش ، بلاغ  وا  رب  هک  دیاش  دنیامن ، هرظانم  هثحابم و  ترـضح  نآ  اب  هک  درک  عمج 

تلیـضف و هب  رارقا  دـندیدرگ و  ترـضح  نآ  بولغم  اـهنآ  یگمه  داد ، هجیتـن  وا  دوـصقم  فـالخ  رب  زین  ریبدـت  نیا  و  دـسر ، مه  هب 
نیا نایوگدـب  و  میرتراوازـس ؛ تماما  هب  نارگید  زا  ام  تسام و  ّقح  تفالخ  دومرف  یم  راـهظا  رّرکم  ترـضح  دـندومن ، وا  تلـالج 

ّقح رد  هنهادم  درک و  یمن  وا  اب  ارادم  ترـضح  هدش ، بلاغ  وا  رب  دسح  مشخ و  ببـس  نیا  هب  دندیناسر ، یم  نوعلم  نآ  هب  ار  نخس 
هب ببـس  نیا  هب  دیدرگ ، یم  وا  هنیک  دقح و  دیزم  بجوم  و  تفگ ، یم  وا  يور  رد  تشرد  نانخـس  لاوحا  رثکا  رد  و  دومن ، یمن  وا 

«. 1  » درک دیهش  ار  ترضح  نآ  ردغ  رهز  هب  و  دش ، یضار  راوگرزب  نآ  لتق 

رد هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تمزـالم  دـصق  هب  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  نیعا  نب  همثره  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا 
نوچ مدید ، دوب  ترضح  نآ  نایلاوم  نومأم و  نابّرقم  هلمج  زا  هک  ار  یملید  حیبص  مدیسر ، وا  يارس  رد  هب  نوچ  متفر ، نومأم  هناخ 

: تفگ داتفا  نم  رب  شرظن 

: تفگ یلب ، متفگ : منوعلم ؟ نآ  دامتعا  ّلحم  منومأم و  نیما  نم  هک  یناد  یم  وت  همثره  يا 

بلط دوب  هتـشذگ  بش  زا  یثلث  هکنآ  زا  دـعب  دـندوب  وا  رارـسا  مرحم  هک  دوخ  ّصاـخ  ناـمالغ  زا  رفن  یـس  اـب  ارم  نوعلم  نآ  بشید 
، دوب هتخاس  نشور  زور  هباثم  هب  ار  دوخ  سلجم  لعاشم  عومش و  ترثک  زا  لد  هایس  نآ  هک  میدید  میدش  لخاد  يو  رب  نوچ  دومن ،

دیامرف هچنآ  هب  هک  تفرگ  نامیپ  دهع و  دـیبلط و  دوخ  دزن  ار  ام  زا  کی  ره  سپ  هتـشاذگ ، دوخ  شیپ  رد  دولآرهز  هنهرب  ياهغیت  و 
ره رد  مالّـسلا و  هیلع  اضر  ماما  هرجح  يوسب  دـیورب  تفگ : داد و  يدولآرهز  غیت  ار  کی  ره  و  میراد ، ناهنپ  ار  وا  زار  مینک و  لمع 
وا ندب  رب  ار  اهریشمش  نیا  باوخ ، رد  هاوخ  رادیب و  هاوخ  و  هداتسیا ، هاوخ  هتسشن و  هاوخ  دیئوگم ، نخس  وا  اب  دیبایب  ار  وا  هک  تلاح 

دیلامب وا  طاسب  رب  ار  اهریـشمش  نیا  و  دیزیمایب ، رگیدکی  هب  ار  وا  يازجا  دینک و  هزیر  هزیر  ار  وا  ناوختـسا  تشوگ و  دیروآ و  دورف 
رز هردـب  هدزاود  ار  کی  ره  دـینکن ، اشفا  ار  زار  نیا  دـیئامن و  لمع  متفگ  هچنآ  هب  رگا  دـیئآ ، نم  دزن  هب  دـینک و  كاپ  شیالآ  زا  و 

هدنز ات  و  وکین ، راقع  عایض و  اب  مهدب 
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.دیشاب نم  نابّرقم  زا  مشاب 

نآ هک  میدید  میدمآ  رد  هرجح  هب  نوچ  میدش ، ترـضح  نآ  هسّدقم  هرجح  هّجوتم  هتفرگ  نوعلم  نآ  زا  ار  اهریـشمش  تفگ : حیبص 
کی رب  نم  میدیمهفن ، ام  هک  دومن  یم  مّلکت  ینخس  هب  داد و  یم  تکرح  ار  دوخ  ياهتسد  هدیباوخ و  دوخ  كرابم  يولهپ  رب  بانج 

نآ بناج  هب  ایح  یب  نامالغ  نآ  و  مدرک ، یم  رظن  ناـساره  ناـسرت و  مداـهن ، نیمز  رب  ار  دوخ  ریـشمش  رـس  مداتـسیا و  هرجح  فرط 
يا هماـج  یهرز و  باـنج  نآ  و  دـندروآ ، دورف  باـنج  نآ  رّهطم  دـسج  رب  هبترم  کـی  ار  دوـخ  ياهریـشمش  دـنتفر و  ءایفـصا  ماـما 

دیـسرپ دنتـشگرب ، نومأم  يوسب  دندیچیپ و  دوخ  طاسب  رب  ار  مولظم  بیرغ  ماما  نآ  سپ  دـشاب ، ریـشمش  ریثأت  عنام  هک  دوب  هدیـشوپن 
.میدروآ لمع  هب  يدومرف  هچنآ  دنتفگ : دیدرک ؟ هچ  هک :

زا نالان  نایرگ و  تبیـصم  بابرا  تأیه  رب  و  دوشگ ، ار  دوخ  هماج  ياهدنب  درک و  هنهرب  ار  دوخ  رـس  نومأم  دـش ، علاط  حبـص  نوچ 
هنهرب ياپ  تساخرب و  یتعاس  زا  دعب  دومن ، مایق  ترضح  نآ  تیزعت  طیارـش  هب  و  تسـشن ، دوخ  موش  سلجم  رد  دمآ و  نوریب  هناخ 
هرجح زا  همهمه  زاوآ  دیسر ، کیدزن  هب  نوچ  تفگ : حیبص  دیامن ، مایق  ترـضح  نآ  زیهجت  هب  هک  دیدرگ  بانج  نآ  هرجح  هّجوتم 
هرجح هب  نوچ  تفگ : حیبص  هد ، ربخ  ادـص  نیا  تقیقح  زا  ارم  وش و  لخاد  هرجح  هب  حـیبص  يا  تفگ : دیـسرتب و  دومن ، عامتـسا  وا 

.تسا لوغشم  بابرالا  ّبر  تدابع  هب  هتسشن و  بارحم  رد  مدید  ار  بانج  نآ  متفر ،

بیرف ارم  هک  امـش  رب  ادخ  تنعل  تفگ : دـیزرلب  شموش  ياضعا  دـیدرگ و  برطـضم  مداد ، ربخ  لاح  نیا  زا  ار  نوعلم  نومأم  نوچ 
ارم نک و  مولعم  رتوکین  ار  لاح  تقیقح  ور و  بارحم  کیدزن  هب  یـسانش ، یم  ار  رورـس  نآ  وت  نوچ  حیبص  يا  تفگ : سپ  دیداد ،

مداتفا نیمز  رب  و  نم ، يالوم  يا  کیّبل  متفگ : حیبص ، ای  هک : داد  زاوآ  مولظم  ماما  نآ  مدیسر ، هّیلع  هبتع  کیدزن  هب  نوچ  .امن  مالعا 
ِهَّللا َرُون  اُؤـِفُْطِیل  َنوُدـیُِری  دوـمن : توـالت  ار  هیآ  نیا  و  دـنک ، تمحر  ار  وـت  ادـخ  زیخرب  دوـمرف : متـسیرگ ، مدـیلام و  كاـخ  رب  ور  و 

هب ار  ادخ  رون  دنناشنورف  دننادرگ و  شوماخ  هک  نارفاک  دنهاوخ  یم  ینعی : « 1  » َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  ِهِرُون َو  ُِّمتُم  ُهَّللا  ْمِهِهاْوفَِأب َو 
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.نارفاک دنهاوخن  دنچ  ره  ار  دوخ  رون  تسا  هدننک  مامت  ادخ  و  دوخ ، ياهناهد 

هتـسشن دوخ  هرجح  رد  هک  هَّللا  و  متفگ : دوب ، هدیدرگ  رات  بش  دننام  شبـضغ  يرایـسب  زا  مدمآ ، نومأم  دزن  هب  نوچ  تفگ : حـیبص 
ترـضح ماما  تیزعت  تهج  هب  هک  ار  نایعا  ارما و  دومرف  تسین ، رهاظ  شکرابم  ندـب  رب  یمخز  رثا  تسا و  تدابع  لوغـشم  تسا و 

.دیدرگ لّدبم  تّحـص  هب  تشگ و  لیاز  هَّللا  دمحب  دوب ، هدـش  ضراع  یـشغ  ار  بانج  نآ  دـیئوگب : دـندوب  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  اضر 
هَّللا و  دومرف : بانج  نآ  متفر ، ماما  تمدخ  هب  مدرک و  ادا  یلاعت  قح  رکش  مدومن ، عامتسا  حیبص  زا  ار  هّصق  نیا  نوچ  تفگ : همثره 

«. 1  » دسرب دوعوم  لجا  ات  دسر  یمن  ام  هب  ررض  چیه  هورگ  نیا  رکم  دیک و  زا  هک 

ماما ترضح  تمدخ  رد  يزور  تفگ : هک  تسا  نانچ  يوره  تلصلا  وبا  تیاور  هب  ادخ  لوسر  هشوگرگج  نآ  تداهش  ّتیفیک  اّما 
فک کی  بناج  ره  زا  نوعلم  نآ  ربق  بناج  راهچ  زا  وش و  دیـشّرلا  نوراه  هّبق  لـخاد  هک : دومرف  مدوب ، هداتـسیا  مالّـسلا  هیلع  اـضر 

: هک دومرف  تخادنا و  دیئوب و  مدوب ، هتشادرب  نیعل  نآ  تشپ  سپ  زا  هک  ار  كاخ  نآ  مدروآ  نوچ  روایب ، كاخ 

گنلک عیمج  رگا  هک  دوش  رهاظ  یگنس  دزاس ، نوفدم  ناکم  نیا  رد  ارم  دنک و  نم  هلبق  ار  دوخ  ردپ  ربق  هک  تساوخ  دهاوخ  نومأم 
اپ نیئاپ  رـس و  الاب  كاخ  هاگنآ  دنناوتن ؛ دننک  ادج  نآ  زا  يا  هّرذ  ای  دنهد  تکرح  ار  نآ  هک  دـنهاوخ  دـنوش و  عمج  ناسارخ  ناراد 

.دومرف نینچ  دومن و  مامشتسا  ار 

تفه هک  ار  ناـشیا  نک  رما  سپ  دـنیامن ، رفح  عضوم  نیا  رد  ارم  رّهطم  ربـق  هک  دـشاب  دوز  دومرف : دـیئوب  ار  هلبق  فرط  كاـخ  نوچ 
زا یغاب  دزاس و  هداـشگ  ار  نآ  دـهاوخ  هک  نادـنچ  یلاـعت  قح  هک  دـنزاس  يربش  زگ و  ود  ار  نآ  دـحل  و  دـنرب ، ورف  نیمز  هب  هجرد 
هب ات  نک  مّلکت  میامن  یم  میلعت  ار  وت  هک  یئاعد  نآ  هب  سپ  دوش ، رهاظ  یتبوطر  رـس  بناج  زا  هاـگنآ  دـنادرگ ، تشهب  ياهناتـسغاب 

دیدپ نایهام  نآ  نوچ  .دنوش  رهاظ  بآ  نآ  رد  دنچ  يا  هزیر  یهام  و  دوش ، رپ  بآ  نآ  زا  ربق  و  ددرگ ، يراج  بآ  نآ  ادخ  تردق 
نایهام نآ  و  دوش ، رهاظ  یگرزب  یهام  هاگنآ  دـنروخب ، نایهام  نآ  هک  نک  هزیر  بآ  نآ  رد  مراپـس  یم  وت  هب  هک  ار  نان  نیا  دـنیآ ،

ار هزیر 
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، دوش کشخ  ربق  دور و  ورف  نیمز  رب  بآ  نآ  ات  ناوخب  میامن  یم  میلعت  ار  وت  هک  یئاعد  راذگ و  بآ  رب  تسد  لاح  نآ  رد  دنیچرب ،
: دومرف و  نومأم ، روضح  رد  رگم  ینکن  ار  لامعا  نیا  و 

رـس رب  يزیچ  رگا  و  اـمن ، مّلکت  نم  اـب  میآ  نوریب  هنهرب  رـس  یقـش  نآ  هناـخ  زا  رگا  دـش ، مهاوـخ  لـخاد  رفاـک  نیا  سلجم  هب  ادرف 
.وگم نخس  نم  اب  مشاب  هدیشوپ 

رد دیـشوپ و  ار  شیوخ  ياه  هماج  دومن ، ادا  دادـماب  زامن  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  رگید  زور  رد  نوچ  تفگ : تلـصلا  وبا 
رب ار  دوخ  كرابم  يادر  دیـشوپ و  ار  دوخ  شفک  هاگنآ  دـندمآ ، يو  بلط  هب  نومأـم  ناـمالغ  اـت  دوب  یم  رظتنم  تسـشن و  بارحم 
يو دزن  اه  هویم  ناولا  زا  دنچ  یقبط  تقو  نآ  رد  مدوب ، ترضح  نآ  تمدخ  رد  نم  و  دمآ ، رد  نوعلم  نآ  سلجم  هب  دنکفا و  شود 

یضعب و  تشاد ، تسد  رد  دندوب  هدیناود  نآ  ياه  هناد  زا  یضعب  رد  هتـشر  هب  ار  رهز  هک  يروگنا  هشوخ  نوعلم  نآ  و  دندوب ، هداهن 
.درک یم  رام  رهز  تمهت  عفد  يارب  زا  دندوب  هدولاین  رهز  هب  هک  ار  اه  هناد  نآ  زا 

هرق نآ  هدـید  ود  نایم  دروآ و  شکراـبم  ندرگ  رد  تسد  تساـخرب و  دوخ  ياـج  زا  هناقاتـشم  داـتفا ، ترـضح  نآ  رب  شرظن  نوچ 
نآ دیناشن و  دوخ  طاسب  رب  ار  بانج  نآ  تشاذگن ، ورف  يا  هقیقد  دوب  رهاظ  مارتحا  مارکا و  مزاول  زا  هچنآ  دیسوب ، ار  یفطصم  نیعلا 
نیا زا  تشهب  روگنا  دـیاش  دومرف : ترـضح  ما ، هدـیدن  روگنا  رتوکین  نیا  زا  هَّللا  لوسر  نب  اـی  تفگ : داد و  يو  هب  ار  روگنا  هشوـخ 

.راد فاعم  روگنا  نیا  ندروخ  زا  ارم  دومرف : ترضح  امن ، لوانت  روگنا  نیا  زا  تفگ : نومأم  دشاب ، رتوکین 

هدـهاشم نم  زا  هک  صالخا  همه  نیا  اب  يراد  یم  مهّتم  ارم  رگم  دومن ، لوانت  دـیاب  یم  هّتبلا  تفگ : درک و  رایـسب  هغلاـبم  نوعلم  نآ 
نآ تسد  هب  زاـب  دروخ ، نآ  زا  دـنچ  يا  هناد  هتفرگ  ار  روـگنا  هشوـخ  نآ  و  يرب ؛ یم  نم  هب  هک  تسا  اـهنامگ  هچ  نیا  یئاـمن ؟ یم 

دـیدرگ و نوگرگد  شلاح  دومن ، لوانت  هدولآرهز  روگنا  نآ  زا  هناد  هس  نوچ  مولظم  ماما  نآ  دومن ؛ ندروخ  فیلکت  داد و  باـنج 
اجنآ هب  دومرف : يور ؟ یم  اجک  هب  مع  نب  ای  تفگ : نومأم  تساخرب ، سلجم  نآ  زا  لاوحالا  ّریغتم  دـنکفا و  نیمز  رب  ار  هشوخ  یقاب 

.دمآ نوریب  نومأم  هناخ  زا  هدیشوپ  كرابم  رس  نالان  نیگمغ و  نیزح و  ترضح  نآ  و  يداتسرف ، ارم  هک 
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، دنبب ار  ارس  رد  دومرف : دیدرگ و  لخاد  دوخ  يارـس  هب  ات  متفگن  نخـس  يو  اب  ترـضح ، نآ  هدومرف  ياضتقم  هب  تفگ : تلـصلا  وبا 
نوزحم و هناخ  نایم  رد  هتـسب  ار  ارـس  رد  تفرگ ، رارق  رتسب  رب  موصعم  ماما  نآ  نوچ  دومرف : هیکت  شیوخ  شارف  رب  نـالان  روجنر و 

ضیاف نیبج  زا  تماـما  تیـالو و  يامیـس  هک  مدـید  ارـس  ناـیم  رد  ار  يوم  نیکـشم  يوبـشوخ  ناوج  هاـگان  مدوب ، هداتـسیا  نیگمغ 
مادک زا  هک : مدرک  لاؤس  متفاتـش و  يو  يوسب  سپ  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  بانج  هب  دوب  نامدرم  نیرت  هیبش  و  دوب ، رهاظ  شراونالا 

ياهرد زا  دروآ ، سوط  هب  هظحل  کی  هب  هنیدـم  زا  ارم  هک  يرداق  نآ  دومرف : مدوب ؟ هتـسب  مکحم  ار  برد  نم  هک  يدـش  لـخاد  هار 
هک ما  هدمآ  یلع ، نب  دّمحم  منم  تلصلا ، وبا  يا  وت  رب  ادخ  تّجح  منم  هک : دومرف  یتسیک ؟ وت  هک : مدیسرپ  تخاس ، لخاد  ارم  هتسب 

.منک عادو  ار  دوخ  مومسم  موصعم  دلاو  مولظم و  بیرغ  ردپ 

، داتفا دوخ  موصعم  دنزرف  رب  مومسم  ماما  نآ  مشچ  نوچ  تفر ، دوب  اجنآ  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  هک  يا  هرجح  رد  هاگنآ 
دوخ هنیـس  هب  ار  وا  دروآ و  رد  يو  ندرگ  رد  تسد  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  دوخ  هتـشگ  مگ  فسوی  راو  بوـقعی  تسج و  ياـج  زا 

رارسا زا  يو  اب  داد و  یم  يو  يور  رب  هسوب  درک ، لخاد  دوخ  شارف  رد  ار  موصعم  دنزرف  نآ  دیـسوب و  ار  وا  مشچ  ود  نایم  درـشف و 
عیادو نیرخآ و  نیلّوا و  مولع  باوبا  و  مدـیمهف ، یمن  نم  هک  تفگ  یم  دـنچ  يزار  تومی  ّیح ال  مولع  نیازخ  توکلم و  کـلم و 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  كرابم  ياهبل  رب  هاگنآ  درک ، میلست  يو  هب  ار  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  نیلسرملا  دّیـس  ترـضح 
درب و دوخ  راوگرزب  ردپ  هنیس  نایم  رد  تسد  و  دیـسیل ، ار  نآ  مالّـسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترـضح  رتدیفـس ، فرب  زا  مدید  یفک 

دوخ رّهطم  ناماد  زا  ینامسج  تاقّلعت  درک ، لاحترا  لاحترا  لاب  هب  یـسدق  ریاط  نآ  و  درب ، ورف  دروآ و  نوریب  روفـصع  دننام  يزیچ 
.درک زاورپ  سدق  ناوضر  ضایر  بناج  هب  هدناشفا 

لوسر نب  ای  متفگ : روایب ، هتخت  بآ و  ور و  هناخ  نیا  نوردنا  هب  تلـصلا  وبا  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترـضح  سپ 
بآ متفر ، هناخ  هب  نوچ  .دـشابن  يراک  اهنیا  هب  ار  وت  نک و  نانچ  میامرف  یم  هچنآ  دومرف : هتخت ، هن  تسا و  بآ  هن  هناخ  نآ  رد  هَّللا 

: دوـمرف میاـمن ، ددـم  نداد  لـسغ  رد  ار  باـنج  نآ  هک  مدـش  نآ  دعتـسم  هدرز  رب  نماد  و  مدرب ، روـضح  هب  هتفاـی  رـضاح  ار  هتخت  و 
وت هب  دنیامن  یم  يروای  ارم  نیبّرقم  هکئالم  دیامن ، ددم  ارم  هک  تسه  يرگید 
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نفک و هک  مدـید  يدبـس  مدـش ، لخاد  نوچ  روایب ، طونح  نفک و  ور و  هناخ  هب  دومرف : دـیدرگ  غراف  لسغ  زا  نوچ  .مرادـن  جایتحا 
ردـپ سپ  مدروآ ، ترـضح  تمدـخ  هب  متـشادرب و  مدوب ، هدـیدن  هناـخ  نآ  رد  ار  نآ  زگره  و  دـندوب ، هتـشاذگ  نآ  يور  رب  طوـنح 

ریخ دنزرف  نآ  رب  نیلسرم  ءایبنا و  حاورا  نیبوّرک و  هکئالم  اب  و  دیشاپ ، طونح  شفیرش  دجاسم  رب  دیناشوپ و  نفک  ار  دوخ  راوگرزب 
.دندرازگ زامن  رشبلا 

، روایب هناخ  زا  هک : دومرف  مروایب ؟ توباـت  مور و  راّـجن  دزن  هب  هَّللا  لوسر  نب  اـی  متفگ : روآ ، نم  دزن  هب  ار  توباـت  هک : دومرف  هاـگنآ 
هداد بیترت  یهتنملا  هردس  بوچ  زا  یلاعت  قح  تردـق  تسد  هک  مدوب  هدـیدن  اجنآ  رد  زگره  هک  مدـید  یتوبات  متفر  هناخ  هب  نوچ 

قح تردق  هب  توبات  هک  دوب  هتـشگن  غراف  زامن  زا  زونه  دروآ ، اجب  زامن  تعکر  ود  تشاذگ و  توبات  رد  ار  ترـضح  نآ  سپ  .دوب 
.دش بیاغ  رظن  زا  دیدرگ و  عفترم  نامسآ  بناج  هب  دش و  هتفاکش  هناخ  فقس  و  تشگ ، ادج  نیمز  زا  یلاعت 

؟ میوگ هچ  وا  باوج  رد  دیامن ، بلط  نم  زا  ار  ترـضح  نآ  دیایب و  نومأم  رگا  هَّللا  لوسر  نب  ای  متفگ : دـیدرگ  غراف  زامن  زا  نوچ 
برغم رد  وا  ّیـصو  دیامن و  تلحر  قرـشم  رد  يربمغیپ  رگا  تلـصلا  وبا  يا  درک ، دهاوخ  تعجارم  يدوزب  هک  وش  شوماخ  دومرف :

.دیامن عمج  رگیدکی  اب  نییّلع  يالعا  رد  ار  ناشیا  رّونم  حاورا  رّهطم و  داسجا  یلاعت  قح  هّتبلا  دنک ، تافو 

نآ و  دـمآ ، دورف  تومی  ّیح ال  تمحر  هب  فوفحم  توباـت  نآ  و  دـش ، هتفاکـش  هناـخ  فقـس  زاـب  هک  دوب  نخـس  نیا  رد  ترـضح 
هدرکن نفک  دنا و  هدادن  لسغ  ار  وا  ایوگ  هک  دیناباوخ  يوحن  هب  شارف  رد  تفرگ و  رب  توبات  زا  ار  شیوخ  ردق  عیفر  ردـپ  ترـضح 

.دنا

هناخ رد  رب  دوخ  نامالغ  اب  مدـید  ار  نومأم  مدرک  زاب  ار  هناخ  رد  نوچ  دوش ، لـخاد  نومأـم  اـت  اـشگب  ار  ارـس  رد  ورب و  دومرف : سپ 
تـسد دز و  كاچ  ار  دوخ  نابیرگ  دومن ، يرارق  یب  هیرگ و  يراز و  هحون و  زاغآ  دش ، هناخ  لخاد  نوعلم  نآ  سپ  دندوب ، هداتـسیا 

نآ رس  کیدزن  دش و  هرجح  نآ  لخاد  يدروآ ؛ درد  هب  ارم  لد  دوخ  تبیصم  رد  رورـس ! دّیـس و  يا  هک : دروآرب  دایرف  دز و  رـس  رب 
هب عورش  نوچ  .دنیامن  رفح  ار  ترضح  نآ  فیرش  ربق  هک  درک  رما  و  ترضح ، نآ  زیهجت  رد  دینک  عورش  تفگ : تسشن و  ترضح 

ایصوا رورس  نآ  هچنآ  دندرک ، رفح 
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لها زا  یکی  درکن ، دایقنا  نیمز  دنیامن ، رفح  ار  ترـضح  نآ  رّونم  ربق  هک  دنتـساوخ  نوراه  رـس  سپ  رد  نوچ  دمآ ، روهظ  هب  دومرف 
رب تاـمم  تاـیح و  رد  هک  دـیاب  یم  ماـما  تفگ : درم  نآ  یلب ، تفگ : یئاـمن ؟ یم  وا  تماـما  هب  رارقا  وت  تفگ : نیعل  نآ  هب  سلجم 

.دنیامن رفح  هلبق  بناج  رد  ار  وا  ربق  هک  درک  رما  سپ  دشاب ، مّدقم  سک  همه 

دعب دومن ، یم  ام  هب  تازجعم  بئارغ و  تایح  لاح  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هتـسویپ  تفگ : نومأم  دندش ، ادیپ  نایهام  بآ و  نوچ 
وا هب  نومأم  يارزو  زا  یکی  دیچرب ، ار  درخ  نایهام  گرزب  یهام  نوچ  .دینادرگ  رهاظ  ام  رب  ار  دوخ  تامارک  بیارغ و  زین  تافو  زا 

: تفگ

هدومرف هراـشا  باـنج  نآ  تفگ : مناد ، یمن  تفگ : هداد ؟ ربـخ  زیچ  هچ  هب  ار  وت  تاـمارک  نآ  نمـض  رد  ترـضح  نآ  هک  یناد  یم 
امـش کلم  بیرق  نع  دـیراد ، هک  یتلود  ترثک و  هک  تسا  نایهام  نیا  لثم  ساّبع  ینب  امـش  یهاشداپ  کـلم و  لـثم  هکنآ  هب  تسا 

هک نانچمه  هک  دزاس  ّطلسم  امش  رب  ار  یصخش  یلاعت  قح  و  دسر ، رخآ  هب  امش  تنطلس  و  دیآ ، رس  هب  امش  تلود  و  دوش ، یـضقنم 
نومأم دـشکب ، امـش  زا  ار  تلاسر  تیب  لـها  ماـقتنا  دزادـنا و  رب  نیمز  يور  زا  ار  امـش  دـیچرب ، ار  دروخ  ناـیهام  گرزب  یهاـم  نیا 

.درک تعجارم  تخاس و  نوفدم  ار  بانج  نآ  و  یئوگ ؛ یم  تسار  تفگ :

ادـخ هب  متفگ : تفر ، ورف  بآ  يدـناوخ و  هک  ار  اعد  نآ  امن  میلعت  نم  هب  تفگ : دـیبلط و  ارم  نومأم  نآ  زا  دـعب  تفگ : تلـصلا  وبا 
سبح رد  لاس  کی  و  دندرب ، نادـنز  هب  ارم  هک  درک  رما  و  متفگ ، یم  تسار  هکنآ  اب  درکن  رواب  مدرک ، شومارف  ار  نآ  هک  دـنگوس 
عیفـش ار  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  هسّدـقم  راونا  و  مدومن ، لاغتـشا  اعد  تدابع و  هب  مدـنام و  رادـیب  یبش  مدـش  گنتلد  نوچ  .مدـنام  وا 

ترـضح مدید  هک  دوب  هدشن  مامت  نم  ياعد  زونه  دـشخب ، تاجن  ارم  هک  مدرک  لاؤس  ناّنم  دـنوادخ  زا  ناشیا  ّقح  هب  و  مدـینادرگ ،
، هَّللا یلب و  متفگ : تسا ؟ هدش  گنت  تا  هنیس  تلـصلا ! وبأ  يا  دومرف : دش و  رـضاح  نم  دزن  نادنز  رد  مالّـسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما 

ارم نامالغ  ناسراح و  دروآ ، نوریب  نادنز  زا  تفرگ و  ارم  تسد  و  دـش ، ادـج  نم  ياپ  زا  اهریجنز  دز و  تسد  سپ  زیخرب ، تفگ :
، رگید یئادخ  ناما  رد  وت  دومرف : دندروآ  نوریب  هناخ  زا  ارم  نوچ  .دنتشادن  نتفگ  نخس  يارای  ترـضح  نآ  زاجعا  هب  دندید و  یم 

، دید یهاوخن  ار  نومأم  زگره  وت 
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«. 1  » دومرف هک  دش  نانچ  و  دید ، دهاوخن  ار  وت  وا  و 

نومأم اب  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  نوچ  هک  بتاک  نیسحلا  نب  یلع  زا  دنا  هدرک  تیاور  هفلتخم  دیناسا  هب  دیفم  خیـش  هیوباب و  نبا  ًاضیا 
هدومرف ار  دوخ  نامالغ  زا  یکی  رتشیپ  نومأم  دومن ، دصف  هدارا  دـش و  ضراع  یبت  ار  بانج  نآ  يزور  دـندمآ ، یم  قارع  بناج  هب 

.راذگب زارد  ار  دوخ  ياهنخان  هک  دوب 

هدارا ترضح  هک  دینش  نوچ  دنادرگن ، علّطم  رما  نیا  رب  ار  یسک  دنک و  نینچ  هک : تفگ  ار  ریشب  نب  هَّللا  دبع  دیفم : خیـش  تیاور  هب 
و نادرگ ، هدولآ  نآ  هب  ار  دوخ  تسد  و  نک ، هزیر  ار  نیا  هک : داد  دوخ  مالغ  هب  دروآ و  نوریب  يدنه  رمت  دننام  يرهز  دراد ، دـصف 
دمآ و ترضح  نآ  تدایع  هب  دش و  راوس  نوعلم  نآ  سپ  ایب ، نم  اب  يوشم و  ار  دوخ  تسد  و  نک ، رپ  نیا  زا  ار  دوخ  ياهنخان  نایم 

.دندرک دصف  ار  ترضح  نآ  ات  تسشن ،

تفگ ار  مالغ  نامه  دوب ، نآ  رد  رانا  ياهتخرد  هک  دوب  یناتـسوب  دوب ، یم  ترـضح  هک  يا  هناخ  رد  و  تشاذـگن ، رگید : تیاور  هب 
تفرگ و دوخ  موش  تسد  هب  ار  ماج  و  نک ، هناد  یماج  رد  بانج  نآ  يارب  ار  اهنیا  تفگ : دروآ  نوچ  نیچب ، غاـب  رد  راـنا  دـنچ  هک 

: دومرف ترضح  تسا ، وکن  امش  فعض  يارب  هک  دیئامن  لوانت  رانا  نیا  زا  تفگ : تشاذگ و  مولظم  ماما  نآ  دزن 

هدعم رد  یتبوطر  هن  رگا  و  یئامن ، لوانت  نم  روضح  رد  هّتبلا  هک  دـیاب  دـنگوس  ادـخ  هب  هن  تفگ : نوعلم  نآ  رگید ، یتعاس  ات  دـشاب 
.مدرک یم  تقفاوم  ندروخ  رد  هنیآره  دوب  یم  نم 

ياضق هب  تعاس  نامه  رد  ترـضح  و  تفر ، نوریب  نومأم  و  دومن ، لوانت  ار  رانا  نآ  زا  قشاق  دنچ  ترـضح  نوعلم ، نآ  ربج  هب  سپ 
اشحا و لتاق  رهز  نآ  زا  و  داد ، تکرح  ار  باـنج  نآ  هبترم  هاـجنپ  هک  میدوب  هدرکن  ار  رـصع  زاـمن  زونه  و  تفاتـش ، نوریب  تجاـح 
، تسا هدـمآ  تکرح  هب  دـصف  زا  تسا  يا  هّدام  نیا  هک : داتـسرف  مایپ  دیـسر ، نوعلم  نآ  هب  ربخ  نوچ  .دـمآ  ریز  هب  بانج  نآ  ياعما 
هب و  دومن ، لاقتنا  ناوضر  ضایر  هب  حبـص  رد  و  دـش ، نوگرگد  بانج  نآ  لاح  دـمآ ، رد  بش  نوچ  .تسا  عفاـن  امـش  يارب  شعفد 

: دوب نیا  دومن  مّلکت  نآ  هب  هک  ینخس  رخآ  .دیدرگ و  قحلم  ناقیّدص  ءادهش و  ءایبنا و 
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یم رگا  دّمحم  ای  وگب  « 2  » ًاروُدْقَم ًارَدَـق  ِهَّللا  ُْرمَأ  َناک  َو  « 1  » ْمِهِعِجاضَم یلِإ  ُلـْتَْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  َنیِذَّلا  َزَرََبل  ْمُِکتُوُیب  ِیف  ُْمْتنُک  َْول  ْلـُق 
لحم يوسب  ندـش ، هتـشک  تسا  هدـش  هتـشون  ناشیا  رب  هک  یهورگ  نآ  دـندمآ  یم  نوریب  هنیآره  دوخ ، ياه  هناخ  رد  امـش  دـیدوب 

.تسا یندش  رّدقم  ادخ  رما  و  دوخ ، ياهربق  ای  دوخ ، تافو 

نابحاص شور  هب  هدوشگ  ياهدنب  هنهرب و  ياپ  رس و  بانج  نآ  هزانج  رد  و  نیفکت ، لسغ و  هب  درک  رما  دیسر ، نومأم  هب  ربخ  نوچ 
مالسا هناخ  رد  هنخر  وت  گرم  هب  ردارب ! يا  تفگ : یم  درک ، یم  يراز  هیرگ و  رهاظ  هب  مدرم  عینشت  عفر  يارب  و  تفر ، یم  تبیصم 

نوچ هک : تفگ  يوره  تلـصلا  وبا  .دش و  بلاغ  نم  ریبدت  رب  ادـخ  ریدـقت  و  دـماین ، لمع  هب  متـساوخ  وت  باب  رد  نم  هچنآ  و  داتفا ،
و دندرک ، دنتساوخ  هچنآ  تلـصلا  وبا  يا  تفگ : داتفا  نم  رب  شرظن  نوچ  مدش ، لخاد  نم  دمآ ، نوریب  بانج  نآ  تمدخ  زا  نومأم 

«. 3  » تفگن نخس  رگید  و  دیدرگ ، یلاعت  قح  دیجمت  دیمحت و  ادخ و  رکذ  لوغشم 

: دومرف ترضح  زور  نآ  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  حیحص  دنس  هب  تاجرّدلا  رئاصب  رد 

رتهب تسام  دزن  هچنآ  هک  ام  دزن  ایب  یلع  ای  دومرف : یم  هک  مدید  باوخ  رد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  بشید 
«. 4  » یتسه نآ  رد  هچنآ  زا  تسا 

سوـط ندـش  دراو  زا  شیپ  لزنم  تفه  ار  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هک  تسا  هدرک  تیاور  مداـخ  رـسای  زا  نسح  دنـس  هب  هیوباـب  نبا 
سوط رد  زور  دنچ  نومأم  ببـس  نیا  هب  و  دیدرگ ، دیدش  بانج  نآ  يرامیب  میدش ، سوط  رهـش  لخاد  نوچ  دـش ، ضراع  یـضرم 

نوچ دیدرگ ، یلوتـسم  ترـضح  نآ  رب  فعـض  رخآ  زور  رد  و  دمآ ، یم  ترـضح  نآ  تدایع  هب  هبترم  ود  زور  ره  رد  درک ، فّقوت 
اب دوش  یم  ندیماشآ  ندروخ و  هب  تبغر  ار  هک  نم  دّیس  يا  متفگ : دنا ؟ هدروخ  يزیچ  مدرم  ایآ  رسای  يا  دومرف : درک  ادا  رهظ  زامن 

تـسرد دوخ  ناراکتمدخ  تیاعر  يارب  یناوتان ، فعـض و  تیاهن  اب  تّوتف  ندعم  نآ  سپ  دننک !؟ یم  هدهاشم  وت  رد  هک  تلاح  نیا 
مدخ مشح و  لها و  عیمج  دندرتسگ ، ار  ناوخ  نوچ  .دیروایب  ار  ناوخ  دومرف : تسشن و 
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يارب دومرف : دـندروخ  ماعط  ناشیا  نوچ  .دومن  شزاون  دّـقفت و  ار  کی  کی  و  دـیناشن ، دوخ  ناـسحا  ناوخ  رـس  رب  دـیبلط و  ار  دوخ 
زا نویـش  يادص  دش ، شوهدم  دیدرگ و  بلاغ  بانج  نآ  رب  فعـض  دندش ، غراف  ندروخ  ماعط  زا  همه  نوچ  دـیتسرفب ، ماعط  نانز 
رب مدرم  عیمج  زا  شورخ  و  دـندیود ، مولظم  ماما  نآ  هناخ  هب  هنهرب  ياپ  رـس و  نومأم  نازینک  نانز و  و  دـش ، دـنلب  باـنج  نآ  هناـخ 

فّـسأت تسد  و  دمآ ، نوریب  هناخ  زا  نایرگ  نالان و  نومأم  سپ  .دیـسر  یم  سونبآ  کلف  هب  سوط  زا  يراز  هیرگ و  يادص  و  دمآ ،
دوخ یهایـس  ور  مرج و  رب  و  دیراب ، یم  هدـید  زا  ترـسح  کشا  تارطق  و  دـنک ، یم  ار  دوخ  سجن  شیر  ياهیوم  دز و  یم  رـس  رب 

.دیلان یم  راز  راز 

مادک مناد  یمن  هک  دنگوس  ادخ  هب  نم  گرزب  دّیـس و  يا  تفگ : نومأم  دوشگ ، هدید  مولظم  ماما  دیـسر ، ماما  نآ  کیدزن  هب  نوچ 
دنرب یم  نامگ  نم  هب  مدرم  هک  یتمهت  ای  یئامنهر ، وت  دـننام  تقراـفم  یئاوشیپ و  وت  نوچ  یئادـج  زا  تسا  رتمیظع  نم  رب  تبیـصم 
ماما مرـسپ  اب  يراـب  دومرف : دوشگ و  هدـید  و  دـیدرگن ، وا  غورف  یب  نانخـس  باوج  هّجوتم  ترـضح  ما ، هدروآ  لـتق  هب  ار  وت  نم  هک 

.دوب دهاوخ  رگیدکی  هب  کیدزن  وت  تافو  وا و  تافو  هک  امن ، ترشاعم  وکین  ّیقت  دّمحم 

هک دندروآ  رب  شورخ  دندش و  عمج  مدرم  دش ، حبـص  نوچ  دومن ، لاحترا  سدق  ملاع  هب  بانج  نآ  تشذـگ ، بش  زا  یـساپ  نوچ 
بانج نآ  هزانج  رگا  هک  دیسرت  دیسر و  مه  هب  مدرم  نایم  رد  میظع  یـشروش  درک ، دیهـش  قحان  هب  ار  ادخ  لوسر  دنزرف  نوعلم  نیا 

: تفگ دیبلط و  ار  بانج  نآ  ّمع  رفعج  نب  دّمحم  سپ  دوش ، اپرب  هنتف  وا  يارب  درب ، نوریب  زور  نآ  رد  ار 

نب دّمحم  نوچ  .میروآ  یمن  نوریب  ار  ترـضح  نآ  زورما  هک : وگب  و  نادرگ ، قّرفتم  ار  ناشیا  ناشن و  ورف  ار  مدرم  هنتف  ور و  نوریب 
«. 1  » دندرک نفد  دنداد و  لسغ  ار  بانج  نآ  بش ، رد  دندش و  هدنکارپ  تفگ ، نخس  مدرم  اب  تفر ، نوریب  رفعج 

نآ تافو  بش  کی  زور و  کی  نومأم  دومن ، لاحترا  یقاب  يارـس  هب  تماما  کلف  رین  نآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  دـیفم  خـیش 
یعمج اب  ار  رفعج  نب  دّمحم  و  تشاد ، ناهنپ  ار  بانج 
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ناشیا و  دومن ، رایـسب  هودنا  تسیرگ و  و  درک ، راهظا  ناشیا  هب  ار  بانج  نآ  تافو  ربخ  دـیبلط و  دـندوب  هارمه  وا  اب  هک  بلاط  وبا  زا 
هب سپ  .تسا  هدیسرن  وا  هب  ام  زا  یبیسآ  هک  دیشاب  هاوگ  تفگ : دومن و  ناشیا  هب  دوشگ و  ار  شفیرش  ندب  دروآ و  بانج  نآ  دزن  ار 

مریمب وت  زا  شیپ  هک  متـساوخ  یم  و  منک ، هدـهاشم  تلاح  نیا  اب  ار  وت  هک  نم  رب  تسا  نارگ  نم ! ردارب  يا  درک : باطخ  بانج  نآ 
«. 1  » درک ناوت  یم  هچ  ادخ  ریدقت  اب  نکیل  و  یشاب ، نم  نیشناج  هفیلخ و  وت  و 

بـش زا  تعاـس  راـهچ  هکنآ  اـت  مدوب  نومأـم  دزن  یبـش  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  نیعا  نب  همثره  زا  ربـتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا 
تفگ باوج  نم  نامالغ  زا  یکی  مدینـش ، هناخ  رد  یئادص  بش  فصن  زا  دـعب  متـشگرب ، هناخ  هب  مدـش و  صّخرم  نوچ  تشذـگ ،

: تفگ یتسیک ؟ هک :

، مدش ناور  لیجعت  هب  مدیشوپ و  ار  دوخ  ياه  هماج  متساخرب و  تعرس  هب  سپ  دبلط ، یم  ار  وت  وت  يالوم  دّیـس و  هک  وگب  ار  همثره 
يالوم يا  کیّبل  متفگ : همثره ، يا  تفگ : تسا ، هتـسشن  هناخ  نحـص  رد  نم  يالوم  هک  مدـید  مدـش  بانج  نآ  هناخ  لـخاد  نوچ 

دزن هک  تسا  هدش  نآ  ماگنه  هک  نادب  نک ، طبض  ونشب و  میوگ  یم  هچنآ  همثره  يا  هک : دومرف  متـسشن ، نوچ  .نیـشنب  تفگ : نم ،
مزع نوعلم  نیا  و  تسا ، هدیـسر  رخآ  هب  نم  رمع  همان  مدرگ ، قحلم  دوخ  راربا  ناردپ  راوگرزب و  ّدـج  هب  میامن و  تلحر  یلاعت  قح 

روگنا ياه  هناد  نایم  نزوس  هب  و  دیـشک ، دـهاوخ  هتـشر  رد  رهز  سپ  روگنا  اّما  رانا ، روگنا و  رد  دـناروخب  رهز  ارم  هک  تسا  هدرک 
دهاوخ هناد  نم  يارب  رانا  وا  تسد  هب  و  درک ، دهاوخ  هدولآ  رهز  هب  ار  دوخ  نامالغ  زا  یـضعب  نخان  سپ  رانا  اّما  و  دیناود ، دـهاوخ 

يراج نم  رب  یلاعت  قح  ياضق  نآ  زا  دـعب  و  دـیناروخ ، دـهاوخ  نم  هب  ربج  هب  ار  رانا  روگنا و  نآ  دـیبلط و  دـهاوخ  ارم  ادرف  و  درک ،
.دش دهاوخ 

رد ارم  ماغیپ  دـنک ، هدارا  نیا  نوچ  دـهدب ، لسغ  دوخ  تسد  هب  ارم  هک  تساوخ  دـهاوخ  نوعلم  نآ  میاـمن ، تلحر  اـقب  راد  هب  نوچ 
یباذـع و  داد ، دـهاوخن  تلهم  ار  وت  یلاعت  قح  يوشب ، نم  نفد  نفک و  لسغ و  ضّرعتم  رگا  تفگ : هک  وگب  ناـسرب و  وا  هب  تولخ 
دهاوـخ نم  نداد  لـسغ  زا  تسد  یئوـگب  ار  نیا  نوـچ  .داتـسرف  دـهاوخ  وـت  رب  اـیند  رد  يدوزب  هدرک  اـّیهم  وـت  يارب  ترخآ  رد  هک 

هک دش  دهاوخ  فرشم  دوخ  هناخ  ماب  زا  و  تشاذگ ، دهاوخ  وت  هب  و  تشاد ،
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.یهد یم  لسغ  ارم  هنوگچ  وت  هک  دنک  هدهاشم 

ارم ینک ، هدـهاشم  ار  همیخ  نوچ  دـننک ، اپرب  يدیفـس  همیخ  هناخ  رانک  رد  هک  ینیبب  ات  وشم  نم  لسغ  ضّرعتم  هک  راهنیز  همثره  يا 
هک نادـب  يوش ، یم  كاله  هک  نکم  رظن  رادـم و  رب  ار  همیخ  ناماد  و  تسیاب ، همیخ  نوریب  رد  دوخ  رب و  همیخ  نوردـنا  هب  رادرب و 

یمن لسغ  ار  ماما  هک  دـیئوگ  یم  نایعیـش  امـش  همثره ! يا  هک : تفگ  دـهاوخ  وت  هب  دوخ  هناخ  ماـب  يـالاب  زا  نیعل  نآ  تقو  نآ  رد 
؟ میـسوط رد  ام  تسا و  هنیدم  رد  شرـسپ  هکنآ  لاح  دـهد و  یم  لسغ  هک  ار  اضر  ماما  تقو  نیا  رد  سپ  وا ، لثم  یماما  رگم  دـهد 

سپ دنکن ، عنم  یملاظ  رگا  دـهد  لسغ  ماما  هک  تسا  بجاو  ار  ماما  هک  میئوگ  یم  نایعیـش  ام  هک : وگب  باوج  دـیوگب  ار  نیا  نوچ 
یم هنیدـم  رد  ار  اضر  ماما  رگا  دوش ، یمن  لطاب  ماما  تماـما  دـنکفا ، یئادـج  شدـنزرف  ماـما و  ناـیم  رد  دـنک و  يّدـعت  یـسک  رگا 

نارگید هک  يوحن  هب  دـهد  یم  لسغ  شرـسپ  زین  تقو  نیا  رد  و  داد ، یم  لسغ  هینالع  ار  وا  تسا  نامز  ماما  هک  شرـسپ  یتشاذـگ ،
.دنناد یمن 

سپ دـنا ، هتـشاذگ  شعن  يور  رب  هدرک  نفک  هداد و  لـسغ  ارم  دوش و  یم  هدوشگ  همیخ  نآ  هک  دـید  یهاوـخ  یتعاـس  زا  دـعب  سپ 
نم ربق  هلبق  ار  نوراه  دوخ  ردپ  ربق  هک  تساوخ  دهاوخ  نومأم  دنرب ، نوراه  هّبق  هب  ارم  نوچ  دنرب ، نفدم  يوسب  دـنرادرب و  ار  شعن 

.درک دنناوتن  ادج  ینخان  هزیر  ردق  هب  و  دننز ، نیمز  رب  گنلک  دنچ  ره  دش ؛ دهاوخن  زگره  و  دنادرگ ،

مّدـقم ماما  ربق  و  دـبای ، یمن  تروص  يا  هدرک  هک  هدارا  نیا  هک : وگب  نم  بناج  زا  ورب و  وا  دزن  ینک ، هدـهاشم  ار  تلاـح  نیا  نوچ 
، دوش رهاظ  ربق  نوچ  .دش  دهاوخ  رهاظ  هتخاس  حیرـض  هدنک و  ربق  دننز ، نیمز  رب  گنلک  کی  نوراه  يور  شیپ  رد  رگا  دشاب ، یم 

لوط هب  دمآ  دهاوخ  دیدپ  بآ  نایم  رد  یگرزب  یهام  دش و  دهاوخ  رپ  نآ  زا  ربق  نآ  و  دمآ ، دهاوخ  نوریب  يدیفس  بآ  حیرـض  زا 
ربق رد  كاخ  هک  راذگم  و  راذگ ، ربق  رد  ارم  تقو  نآ  رد  سپ  تفر ، دهاوخ  ورف  بآ  دش و  دهاوخ  ادیپان  یهام  یتعاس  زا  دعب  ربق ،
اهنآ زا  کـی  چـیه  رد  و  رآ ، لـمع  هب  نک و  ظـفح  متفگ  هچنآ  دوـمرف : ترـضح  سپ  دـش ، دـهاوخ  رپ  دوـخ  ربـق  هـک  اریز  دـنزیر ،

.منک تفلاخم  ار  وت  روما  زا  يرما  رد  هک  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ  نم  دّیس  يا  متفگ : نکم ، تفلاخم 

ادخ زا  ریغ  و  مدمآ ، نوریب  نالان  نایرگ و  نوزحم و  بانج  نآ  تمدخ  زا  تفگ : همثره 
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مالس همثره و  يا  ورب  تفگ : سپ  مدوب ، هداتسیا  وا  دزن  تشاچ  ات  دیبلط و  ارم  نومأم  دش ، زور  نوچ  .دوبن  علّطم  نم  ریمض  رب  یسک 
، میایب امـش  تمدخ  هب  نم  دیئامرف  یم  تصخر  رگا  و  دیایب ، نم  دزن  هب  تسا  ناسآ  امـش  رب  رگا  هک : وگب  و  ناسرب ، اضر  ماما  هب  ارم 

ترـضح میوگب  نخـس  هکنآ  زا  شیپ  متفر ، ترـضح  نآ  تمدخ  هب  نوچ  .دـیایب  رتدوز  هک  نک  هغلابم  دـنک  لوبق  ار  ندـمآ  رگا  و 
راـک هچ  هب  ار  وت  هک  مناد  یم  هک : دومرف  دـیبلط و  ار  دوخ  شفک  سپ  یلب ، متفگ : يا ؟ هدرک  ظـفح  ارم  ياهتّیـصو  اـیآ  هک : دوـمرف 

.دش هّجوتم  دنکفا و  شود  رب  كرابم  يادر  هدیشوپ و  شفک  و  تسا ، هداتسرف 

ار شینارون  یناشیپ  دروآ و  رد  شندرگ  رد  تسد  درک و  ترـضح  لابقتـسا  تساـخرب و  وا  دـیدرگ ، نیعل  نآ  سلجم  لـخاد  نوچ 
: هک تفگ  ار  دوخ  نامالغ  زا  یکی  سپ  تفگ ، راتخم  ماما  نآ  اـب  رایـسب  نخـس  دـیناشن و  دوخ  تخت  رب  ار  ترـضح  نآ  داد ، هسوب 

هزرل درک ، متسناوتن  ربص  مدروآ ، رطاخ  هب  ار  راربا  دّیـس  نانخـس  مدینـش ، رانا  روگنا و  مان  نوچ  تفگ : همثره  دیروایب ، رانا  روگنا و 
.مدنکفا يرانک  رد  ار  دوخ  متفر و  نوریب  سلجم  زا  دوش ، رهاظ  نومأم  رب  نم  تلاح  هک  متساوخن  داتفا ، ممادنا  رب 

رما نومأم  یتعاس  زا  دعب  درب ، فیرـشت  هناخ  هب  دمآ و  نوریب  نومأم  سلجم  زا  ترـضح  هک  مدید  دش ، سمـش  لاوز  کیدزن  نوچ 
رما رد  مدرم  و  تسا ، هدش  ضراع  ار  ترضح  نآ  یضرم  دنتفگ : مدیسرپ  ار  نآ  ببس  دنورب و  ترـضح  نآ  هناخ  هب  ءاّبطا  هک  دومن 

نحتمم مولظم  ماما  نآ  هناخ  زا  نویش  يادص  تشذگ ، بش  زا  یثلث  نوچ  .مدوب  نیقی  بحاص  نم  و  دنرب ، یم  اهنامگ  ترـضح  نآ 
هدرک هنهرب  ار  دوخ  رس  و  تسا ، هداتسیا  نومأم  هک  مدید  متفر  تعرس  هب  زین  نم  دنتفاتش ، ترضح  نآ  هناخ  رد  هب  مدرم  و  دش ، دنلب 
مدش بات  یب  مدرک  هدهاشم  ار  تلاح  نآ  نم  نوچ  .دنک  یم  هحون  هیرگ و  دنلب  زاوآ  هب  و  تسا ، هدوشگ  ار  دوخ  ياهدـنب  و  تسا ،

.مدیدرگ نایرگ  و 

ار لسغ  بابسا  تفگ : دش و  مولظم  ماما  نآ  هناخ  لخاد  یتعاس  زا  دعب  و  تسشن ، ترضح  نآ  هیزعت  هب  نوعلم  نآ  دش ، حبص  نوچ 
نآ مایپ  متفر و  وا  کـیدزن  ترـضح  نآ  هدومرف  هب  مدینـش ، ار  نخـس  نیا  نم  نوچ  مهد ، لـسغ  ار  وا  مهاوخ  یم  هک  دـینک  رـضاح 

، مدیناسر ار  بانج 
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يا همیخ  یتعاس  زا  دعب  تفر ، نوریب  نوچ  .تشاذگ  نم  هب  ار  لیسغت  تشادرب و  لسغ  زا  تسد  دیسرت و  دینش ، ار  دیدهت  نآ  نوچ 
یم یلاـعت  قح  لـیلهت  ریبـکت و  حـیبست و  زاوآ  میدوب و  همیخ  نوریب  رد  رگید  تعاـمج  اـب  نم  دـش ، اـپرب  دوب  هدوـمرف  ترـضح  هک 

زگره هک  میدرک  یم  مامشتسا  هدرپ  سپ  زا  یشوخ  يوب  و  دیـسر ، یم  ام  شوگ  هب  اهفرظ  تکرح  بآ و  نتخیر  يادص  و  میدینش ،
ربخ ارم  ترضح  هچنآ  تفگ  و  دز ، گناب  ارم  هدش و  فرشم  هناخ  ماب  زا  نومأم  هک  مدید  هاگان  دوب ، هدیسرن  ام  ماشم  هب  یئوب  نانچ 

.دوب هدومرف  ترضح  هچنآ  متفگ  باوج  نم  و  دوب ، هداد 

نآ شعن  سپ  دـنا ، هتـشاذگ  شعن  يور  رب  وبـشوخ  رّهطم و  رهاط و  هدـیچیپ  نفک  رد  ارم  يالوم  تساـخرب و  همیخ  هک  مدـید  سپ 
گنلک هک  میدید  میتفر ، نوراه  هّبق  هب  نوچ  .دـندرک  زامن  ترـضح  نآ  رب  نارـضاح  عیمج  نومأم و  و  میدروآ ، نوریب  ار  ترـضح 

زا يا  هّرذ  دندز  یم  نیمز  رب  گنلک  هک  نادنچ  دنیامن ، رفح  بانج  نآ  يارب  زا  ار  ربق  هک  دـنهاوخ  یم  نوراه  تشپ  سپ  رد  ناراد 
بانج نآ  تسا  هدرک  رما  ارم  متفگ : وا ، ربق  رفح  زا  دیامن  یم  عانتما  هنوگچ  نیمز  ینیب  یم  تفگ : نومأم  دش ، یمن  ادج  كاخ  نآ 

هَّللا ناحبـس  تفگ : نومأم  دـش ، دـهاوخ  رهاظ  هتخاس  ربق  هک  هداد  ربخ  و  منزب ، نیمز  رب  نوراه  ربق  يور  شیپ  رد  گـنلک  کـی  هک 
.روآ لمع  هب  تسا  هتفگ  هچنآ  همثره  يا  تسین ، بیرغ  يرما  چیه  اضر  ماما  زا  اّما  تسا  بیجع  رایسب  نخس  نیا 

حیرـض شنایم  رد  هدـنک و  ربق  ندز  گنلک  کی  هب  مدز ، نیمز  رب  نوراه  هلبق  بناـج  رد  متفرگ و  ار  گـنلک  نم  هک : تفگ  همثره 
رهاظ دنچ  يرما  ات  مراذگن  ربق  رد  ار  وا  هک  تسا  هدرک  رما  ارم  متفگ : راذگ ، ربق  رد  ار  وا  همثره  يا  تفگ : نومأم  دش ، ادیپ  هتخاس 

دهاوخ رهاظ  بآ  نایم  رد  یهام  و  دش ، دهاوخ  ولمم  بآ  نآ  زا  ربق  و  دیشوج ، دهاوخ  يدیفـس  بآ  ربق  زا  هک  داد  ربخ  ارم  و  دوش ،
رانک رد  ار  وا  فیرـش  دسج  دوش ، فرط  رب  ربق  زا  بآ  دوش و  بیاغ  یهام  نوچ  دومرف : و  دـشاب ، ربق  لوط  يواسم  شلوط  هک  دـش 

تسا هدومرف  هچنآ  همثره  يا  تفگ : نومأم  تشاذگ ، دهاوخ  دراذگ  دحل  رد  ار  وا  هک  هتـساوخ  ادخ  هک  یـسک  نآ  و  مراذگب ، ربق 
هاگان متشاذگ ، ربق  رانک  رد  ار  ترضح  نآ  رّهطم  شعن  نم  دش ، رهاظ  یهام  بآ و  نوچ  .روآ  لمع  هب 
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سپ مراذگب ، یتسد  نم  هکنآ  یب  دندرب  ربق  هب  ار  بانج  نآ  و  مدید ، یمن  ار  ربق  نم  و  دش ، ادیپ  ربق  يور  رب  يدیفس  هدرپ  هک  مدید 
ار ربق  هک  سپ  وت  رب  ياو  تفگ : دنزیرن ، كاخ  هک  هدومرف  ترـضح  نآ  متفگ : دنزیرب ، ربق  رد  كاخ  هک  تفگ  ار  نارـضاح  نومأم 

؟ درک دهاوخ  رپ 

زا دندرک ، یم  رظن  ربق  نآ  يوسب  دنتخیر و  دوخ  تسد  زا  ار  اهکاخ  مدرم  سپ  دش ، دـهاوخ  رپ  دوخ  ربق  هک  هداد  ربخ  ارم  وا  متفگ :
.دیدرگ دنلب  نیمز  زا  دش و  رپ  ربق  هاگان  دندوب ، بّجعتم  دمآ  یم  روهظ  هک  یبیارغ 

نایب نم  يارب  يدینـش  بانج  نآ  زا  هچنآ  هک  مهد  یم  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دـیبلط و  تولخ  هب  ارم  تشگرب  هناخ  هب  نومأم  نوچ 
: تفگ مدرک ، ضرع  امش  هب  دومرف  هچنآ  متفگ : ینک ،

ّریغتم نیعل  نآ  گنر  مدرک ، لقن  ار  راـنا  روگنا و  ربخ  نوچ  .یئوگب  تسا  هتفگ  هچنآ  اـهنآ  ریغ  هک  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت 
: تفگ یم  یشوهیب  رد  دیدرگ ، شوهدم  داتفا و  نیمز  رب  سپ  دش ، یم  هایس  درز و  خرس و  و  دیدرگ ، یم  گنر  هب  گنر  زا  و  دش ،

نومأم رب  ياو  ارهز ، همطاف  زا  نومأم  رب  ياو  یـضترم ، ّیلع  زا  نومأم  رب  ياو  ادخ ، لوسر  زا  نومأم  رب  ياو  ادـخ ، زا  نومأم  رب  ياو 
دّمحم ماما  زا  نومأم  رب  ياو  نیدباعلا ، نیز  ماما  ترضح  زا  نومأم  رب  ياو  البرک ، دیهـش  نیـسح  زا  نومأم  رب  ياو  یبتجم ، نسح  زا 

هب اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  ّقح  هب  ماما  زا  نومأم  رب  ياو  مظاک ، یسوم  ماما  زا  نومأم  رب  ياو  قداص ، رفعج  ماما  زا  نومأم  رب  ياو  رقاب ،
هدـهاشم زا  نم  درک ، یم  دایرف  تسیرگ و  یم  تفگ و  یم  ار  نانخـس  نیا  رّرکم  ادـیوه ، يراک  ناـیز  تسا  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ 

.مدیزخ هناخ  جنک  مدیسرت و  وا  لاوحا 

نیمز نامسآ و  لها  عیمج  وت و  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : سپ  دوب ، شوهدم  ناتسم  دننام  و  دیبلط ، ارم  دمآزاب ، دوخ  لاح  هب  نوچ 
یم لتق  هب  ار  وت  يا ، هدرک  رکذ  یئاـج  رد  ار  نانخـس  نیا  زا  هملک  کـی  هک  مونـشب  رگا  هک  دنتـسین  رتزیزع  ترـضح  نآ  زا  نم  دزن 

، تفرگ نم  زا  اهنامیپ  اهدهع و  سپ  .دشاب  لالح  امش  رب  نم  نوخ  منک ، راهظا  یئاج  ار  نانخس  نیا  زا  يا  هملک  رگا  متفگ : مناسر ،
ِساَّنلا َو ال َنِم  َنوُفْخَتْسَی  دناوخ : هیآ  نیا  دز و  تسد  رب  مدرک  تشپ  نوچ  منکن ، رارـسا  نیا  راهظا  هک  داد  ارم  میظع  ياهدنگوس  و 

َوُه ِهَّللا َو  َنِم  َنوُفْخَتْسَی 
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ًاطیُِحم َنُولَمْعَی  اِمب  ُهَّللا  َناک  ِلْوَْقلا َو  َنِم  یضْرَی  ام ال  َنُوتِّیَُبی  ْذِإ  ْمُهَعَم 

دنچ ینخس  دنیوگ  یم  هک  اهبش  رد  تسا  ناشیا  اب  ادخ  هکنآ  لاح  و  ادخ ، زا  دننک  یمن  ناهنپ  مدرم و  زا  دننک  یم  ناهنپ  ینعی : « 1»
«. 2  » تسا علّطم  اهنآ  همه  رب  و  تسا ، هدرک  هطاحا  امش  ياه  هدرک  عیمج  هب  ادخ  و  ناشیا ، زا  ددنسپ  یمن  ادخ  هک 

، درک دادغب  رفس  هدارا  نومأم  نوچ  هک  هدرک  تیاور  دوب  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  بتاک  هک  داّبع  نب  نسح  زا  يدنوار  بطق 
ار قارع  دـش و  میهاوخن  قارع  لخاد  ام  داّبع  رـسپ  يا  دومرف : متـسشن  نوچ  متفر ، مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  تمدـخ  هب  نم 
: هک دومرف  يدرک ، دیمون  دوخ  نادنزرف  لها و  زا  ارم  هَّللا  لوسر  نب  ای  متفگ : متـسیرگ و  مدینـش  ار  نخـس  نیا  نوچ  دید ، میهاوخن 

.دش مهاوخن  لخاد  نم  دش و  یهاوخ  لخاد  وت 

هب کیدزن  هلبق  بناج  رد  ار  وا  ربق  دومرف  ّتیصو  دش ، ضراع  ار  ترضح  نآ  يرامیب  دیـسر ، سوط  رهـش  یلاوح  هب  ترـضح  نوچ 
، دننکب ربق  عضوم  نآ  رد  هک  دنا  هتساوخ  یم  نوراه  يارب  رتشیپ  دنراذگب ؛ هلـصاف  عرذ  هس  نوراه  ربق  وا و  ربق  نایم  و  دننکب ، راوید 

تروص و  دش ، دهاوخ  هدنک  یناسآ  هب  هک : دومرف  ترضح  دنیامن ، رفح  هک  دندوب  هتسناوتن  دوب و  هدش  هتسکش  رایـسب  گنلک  لیب و 
دییامن رفح  ارم  دحل  سپ  دوب ، دهاوخ  يربع  تغل  يربع و  ّطخ  هب  هتـشون  تروص  نآ  رب  و  دش ، دهاوخ  ادیپ  اجنآ  رد  سم  زا  یهام 

ره ترـضح ، نآ  سّدقم  ربق  ندنک  هب  دندرک  عورـش  نوچ  .دینک  نفد  نم  ياپ  کیدزن  ار  یهام  تروص  نآ  و  دـینک ، قیمع  رایـسب 
هضور هک  دوب  هتـشون  تروص  نآ  رد  و  دش ، ادیپ  یهام  تروص  هکنآ  ات  تخیر  یم  ورف  گیر  دننام  دندز  یم  نیمز  هب  هک  یگنلک 

«. 3  » تسا راّبج  نوراه  لادوگ  نآ  و  تساضّرلا ، یسوم  نب  یلع 

رد ار  ترضح  نآ  و  دشاب ، هدمآ  روهظ  هب  بیارغ  همه  نیا  هکنآ  اب  دش  دناوت  یمن  عمج  رگیدکی  اب  تایاور  نیا  رثکا  دیوگ : ّفلؤم 
.دنشاب هدیناروخ  رهز  رّرکم  ود  ره  رانا  روگنا و 

عقاو ترجه  مّوس  تسیود و  رفص  هام  رد  هک  تسا  نآ  بانج  نآ  تداهش  خیرات  رد  رهشا  و 
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نب دّمحم  تیاور  هب  هتفگ ، رفص  مهدفه  هبنش  هس  زور  یمعفک  و  مهدراهچ ، یضعب  و  دنا ، هتفگ  رفـص  رخآ  زور  رد  یـضعب  و  دش ،
یـضعب متفه و  یـضعب  ار  هام  و  دـنا ، هتفگ  زین  مکی  تسیود و  لاس  یـضعب  و  دوب ، ترجه  مّود  تسیود و  لاس  رد  نارگید  نانس و 

.دنا هتفگ  هدعق  يذ  هام  مّوس  تسیب و  یضعب  و  دنا ، هتفگ  زین  ناضمر  هّرغ 

لاس لّوا  رد  و  دوب ، مکی  تسیود و  ناضمر  هام  مجنپ  رد  ترـضح  نآ  تعیب  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نب  میهاربا  زا  هیوباب  نبا 
هب ار  ترـضح  نآ  مّوس  تسیود و  لاس  بجر  هام  رد  و  دومن ، جیوزت  ترـضح  نآ  هب  ار  دوخ  رتخد  هبیبح  ّما  نومأم  مّود  تسیود و 

ناضمر هام  مکی  تسیب و  هعمج  زور  رد  ترـضح  نآ  تافو  هک  تسا  نآ  حیحـص  هک : تسا  هتفگ  هیوباب  نبا  سپ  درک ، دیهـش  رهز 
دوخ راوگرزب  ردپ  اب  و  دوب ، هتـشذگ  هام  شـش  لاس و  هن  لهچ و  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  زا  و  دش ، عقاو  ترجه  مّوس  تسیود و 

«. 1  » دوب هام  راهچ  لاس و  تسیب  شتماما  ماّیا  و  درک ، یناگدنز  هام  ود  لاس و  هن  تسیب و 

شفیرـش رمع  تقو  نآ  رد  و  «، 2  » دوب مّوس  تسیود و  لاس  رفـص  هام  رد  ترـضح  نآ  تافو  هک  تسا  هدرک  تیاور  رگید  دنـس  هب 
«. 4  » دوب لاس  جنپ  هاجنپ و  رگید  تیاور  هب  و  «، 3  » دوب لاس  ود  هاجنپ و 

ناسارخ رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  هک  یماّیا  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  یلع  نب  هّیما  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـسربط  خیش 
نآ تمدخ  هب  رّرکم  بانج  نآ  ناشیوخ  اهومع و  و  متفر ، یم  مالّـسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  تمدـخ  هب  هتـسویپ  هنیدـم  رد  نم  دوب ،

ناشیا روضح  رد  يزور  دنتفای ، یم  همیظع  زیاوج  دندومن و  یم  بانج  نآ  میرکت  میظعت و  دندرک و  یم  مالـس  دندمآ و  یم  بانج 
لها نیرتهب  متام  يارب  تفگ : یک ؟ متام  يارب  تفگ : متام ، يارب  دـنوش  اّیهم  هک  وگب  ار  هناخ  لها  دومرف : دـیبلط و  ار  دوخ  هیراـج 

تلحر اقب  ملاع  هب  دومن ، متام  هب  رما  شراوگرزب  دنزرف  هک  زور  نآ  رد  ترضح  نآ  هک  دیسر  ربخ  زور  دنچ  زا  دعب  و  نیمز ،
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«. 1  » دوب هدرک 

هیلع یقت  دّمحم  ماما  هنیدـم  رد  يزور  هک  داّلخ  نب  رّمعم  زا  حیحـص  دنـس  هب  دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  يدـنوار و  بطق  يریمح و 
ترضح نآ  تمدخ  رد  نوچ  .رادم  يراک  وش و  راوس  دومرف : يرب ؟ یم  فیرشت  اجک  هب  متفگ : وش ، راوس  رّمعم  يا  دومرف : مالّـسلا 

هب دومرف : يدوب ؟ اجک  موش  وت  يادف  متفگ : دش ، ادـیپ  یتعاس  زا  دـعب  دـش ، ادـیپان  بانج  نآ  تسیاب ؛ اجنیا  دومرف : متفر ، ارحـص  هب 
«. 2  » متشگرب مدرک و  نفد  ار  مبیرغ  مولظم  ردپ  و  متفر ، ناسارخ 

مالّسلا هیلع  داوج  یلع  نب  دّمحم  رفعج  یبا  ترضح  مهن  ماما  دالب  رون  دابع و  ماما  تافو  تدالو و  خیرات  رد  مهدزای : باب 

هراشا

تسا بانج  نآ  تینک  بقل و  مسا و  نایب  و 

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

رهـشا و  تسا ، كورتم  دنا و  هتفگ  زین  یلع  وبا  یـضعب  و  تسا ، رفعج  وبا  روهـشم : تینک  و  دوب ، دّـمحم  ترـضح  نآ  فیرـش  مسا 
«. 1  » دنا هتفگ  زین  رگید  همیرک  باقلا  و  ملاع ، عناق و  یضترم و  بجتنم و  راتخم و  و  تسا ، داوج  یقت و  باقلا :

ای تسا  هدوب  هعمج  تدالو  زور  هک  تسا  نآ  رهـشا  و  تسا ، ترجه  جـنپ  دون و  دـص و  قافّتا  هب  شتداعـسلا  روفوم  تدالو  لاس  و 
«. 2  » مهدزون ای  ناضمر  كرابم  هام  مهدزناپ 

هیحان زا  هک  یئاعد  و  تسا ، هدوب  بجر  كرابم  هام  مهد  رد  ترضح  نآ  تدالو  هک  تسا  هدرک  تیاور  شاّیع  نبا  زا  یسوط  خیش 
هب تدالو  ناکم  و  «. 3  » دهد یم  لوق  نیا  تقیقح  رب  تداهـش  هلمجلا  یف  هدمآ  نوریب  مالّـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  هسّدقم 
یم هکیبس  ار  وا  هک  دوب  يدلو  ّما  بانج  نآ  ردام  و  تسا ، اضّرلا  یسوم  نب  یلع  بانج  نآ  راوگرزب  ردپ  .تسا و  هبّیط  هنیدم  قافّتا 

و دنا ، هتفگ  زین  « 6  » هنیکس و  « 5  » هناحیر نارزیخ و  یضعب  و  «، 4  » دنتفگ
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لوسر دنزرف  میهاربا  ردام  هیرام  تیب  لها  زا  وا  هک  تسا  يورم  دنا ، هتفگ  زین  هسیرم  یضعب  و  تسا ، هدوب  هّیبون  هک  تسا  نآ  رهـشا 
«. 1  » تسا هدوب  ادخ 

مردارب يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  همرتحم  هّیبص  نوتاخ  همیکح  زا  ربتعم  دنس  هب  بوشآ  رهـش  نبا 
وا تدالو  تقو  رد  هک  دـیاب  دوش ، یم  دـّلوتم  نارزیخ  كرابم  دـنزرف  بشما  همیکح  يا  دومرف : دـیبلط و  ارم  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما 

هرجح زا  دروآ و  رد  هرجح  رد  هلباق  نانز  نارزیخ و  اب  ارم  دـمآ ، رد  بش  نوچ  .مدـنام  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  نم  يوش ، رـضاح 
، میدـیناشن تشط  يالاب  رب  ار  وا  تفرگ و  ندـیئاز  درد  ار  وا  نوچ  تسب ، ام  يور  هب  ار  رد  تخورفا و  ام  دزن  یغارچ  و  تفر ، نوریب 

علاط محر  قفا  زا  تماما  کلف  دیـشروخ  نآ  هک  میدید  هاگان  میدـش ، مومغم  غارچ  ندـش  شوماخ  هب  نوچ  دـش ، شوماخ  ام  غارچ 
دوب عطاس  ترـضح  نآ  زا  يرون  و  هماج ، دننام  دوب  هدرک  هطاحا  یکزان  هدرپ  ترـضح  نآ  رب  دومن ، لوزن  تشط  نایم  رد  دیدرگ و 

.میدش ینغتسم  غارچ  زا  ام  دش و  رّونم  هرجح  نآ  مامت  هک 

هیلع اـضر  ماـما  هاـگان  مدرک ، رود  شلاـمج  دیـشروخ  زا  ار  هدرپ  نآ  متـشاذگ و  دوخ  نماد  رد  میتـفرگ و  رب  ار  نیبـم  روـن  نآ  سپ 
رد تفرگ و  ام  زا  ار  تماما  شرع  هراوشوگ  نآ  میدوب ، هدیشوپ  رّهطم  ياه  هماج  رد  ار  وا  هکنآ  زا  دعب  و  دمآ ، رد  هرجح  هب  مالّسلا 

.وشم ادج  هراوهگ  نیا  زا  دومرف : درپس و  نم  هب  ار  تّزع  فرش و  دهم  نآ  و  تشاذگ ، تمارک  تّزع و  هراوهگ 

هب درک و  رظن  پچ  تسار و  بناج  هب  دوشگ و  نامـسآ  يوسب  ار  دوخ  نیب  تقیقح  هدـید  دـش ، باـنج  نآ  تدـالو  مّوس  زور  نوچ 
.هَّللا لوسر  ًادّمحم  ّنا  دهشأ  و  هَّللا ، ّالا  هلا  نأ ال  دهشأ  درک : ادن  حیصف  نابز 

نآ تمدخ  هب  مدوب  هدینـش  مدید و  هچنآ  متفاتـش و  ترـضح  تمدخ  هب  مدرک ، هدهاشم  هدـید  رون  نآ  زا  ار  هبیرغ  تلاح  نیا  نوچ 
نونکا هچنآ  زا  تسا  هداـیز  درک  یهاوـخ  هدـهاشم  وا  لاوـحا  بئاـجع  زا  نیا  زا  دـعب  هچنآ  دوـمرف : ترـضح  مدرک ، ضرع  باـنج 

«. 2  » يا هدرک  هدهاشم 

هیلع اـضر  ماـما  ترـضح  تمدـخ  هب  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  نارمع  نب  مثلک  زا  ربتعم  دنـس  هب  تازجعملا  نویع  باـتک  رد  و 
هب يدنزرف  یلاعت  قح  هک  نک  اعد  هک : مدرک  ضرع  مالّسلا 
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.دوب دهاوخ  نم  تماما  ثراو  وا  درک ، دهاوخ  تمارک  رسپ  کی  نم  هب  یلاعت  قح  دومرف : ترضح  دنک ، تمارک  وت 

هب تسا  هیبش  هک  هدرک  اطع  يدـنزرف  نم  هب  یلاعت  قح  دومرف : ترـضح  دـش ، دـّلوتم  مالّـسلا  هیلع  یقت  دّـمحم  ماـما  ترـضح  نوچ 
رهاط و  ار ، وا  ردام  دوب  هدینادرگ  سّدقم  یلاعت  قح  هک  تسا  میرم  نب  یسیع  ریظن  و  تفاکـش ، یم  ار  اهایرد  هک  نارمع  نب  یـسوم 
لها تسیرگ  دنهاوخ  وا  رب  و  دش ، دـهاوخ  هتـشک  متـس  روج و  هب  نم  دـنزرف  نیا  دومرف : ترـضح  سپ  دوب ، هدـش  هدـیرفآ  رّهطم  و 

دنهاوخن هرهب  یناگدنز  زا  وا  لتق  زا  دعب  و  وا ، رب  هدننک  متس  وا و  هدنشک  وا و  نمشد  رب  درک  دهاوخ  بضغ  یلاعت  قح  و  اهنامـسآ ،
تفگ و یم  نخس  وا  اب  هراوهگ  رد  حبص  ات  ترـضح ، نآ  تدالو  بش  رد  .دیدرگ  دنهاوخ  لصاو  یهلا  باذع  هب  يدوز  هب  و  دید ،

«. 1  » دیناسر یم  وا  شوین  ماهلا  شوگ  هب  ار  یهلا  رارسا 

هک تسا  يورم  و  دوب ، الاب  هنایم  و  دنا ، هتفگ  دیفـس  یـضعب  و  دوب ، نوگمدـنگ  ترـضح  نآ  كرابم  گنر  هک  تسا  نآ  روهـشم  و 
«. 2  » دوب هَّللا » رداقلا  معن  : » ترضح نآ  متاخ  شقن 

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

تداهـش ماگنه  رد  و  «، 1  » دـنا هتفگ  زین  تفه  یـضعب  و  دوب ، لاـس  هن  شراوگرزب  دـلاو  تاـفو  تقو  رد  ترـضح  نآ  فیرـش  ّنس 
، دنتشاد یلّمأت  بانج  نآ  تماما  رد  نس  رغص  تهج  زا  نایعیش  زا  یضعب  و  دوب ، هنیدم  رد  بانج  نآ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح 

بانج نآ  تمدخ  هب  جح  کسانم  زا  غارف  زا  دعب  و  دندیدرگ ، جح  هّجوتم  ملاع  زا  هعیـش  لثاما  فارـشا و  لضافا و  املع و  هکنآ  ات 
کش و گنز  و  دـندومن ، تداعـس  عبنم  نآ  تماـما  هب  رارقا  تـالامک  مولع و  تاـمارک و  تازجعم و  هدـهاشم  روفو  زا  و  دندیـسر ،

یلاوتم زور  دـنچ  رد  ای  سلجم  کی  رد  هک  دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  ینیلک و  هکنآ  یّتح  دـندودز ، دوخ  ياـهرطاخ  هنیآ  زا  ههبش 
«. 2  » دندینش یفاش  باوج  همه  زا  و  دندرک ، لاؤس  لیاضف  مولع و  ندعم  نآ  زا  لئاسم  ضماوغ  زا  هلأسم  رازه  یس 

، دنتخاس یم  تمالم  نعط و  فده  ار  وا  دنتشاد و  نابز  رب  مدرم  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  تداهـش  زا  دعب  ار  نومأم  نوچ 
ماما تمدـخ  هب  يا  همان  دـمآ ، دادـغب  هب  ناـسارخ  رفـس  زا  نوچ  .دروآ  نوریب  اـطخ  مرج و  نآ  زا  ار  دوخ  رهاـظ  هب  هک  تساوخ  یم 

.دیبلط ار  بانج  نآ  مامت  مارکا  زازعا و  هب  تشون ، مالّسلا  هیلع  یقت  دّمحم 

رد دش ، راوس  راکش  دصق  هب  نوعلم  نآ  يزور  دنک ، تاقالم  ار  نوعلم  نآ  هکنآ  زا  شیپ  دندروآ ، فیرشت  دادغب  هب  ترـضح  نوچ 
ناشیا نایم  رد  زین  مالّـسلا  هیلع  یقت  دّـمحم  ماما  ترـضح  دـندوب و  هداتـسیا  هار  ناـیم  رد  هک  دیـسر  ناـکدوک  یعمج  هب  هار  ياـنثا 

ناکدوک نوچ  دوب ، هداتسیا 
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دوخ ناکم  رد  راقو  نیکمت و  تیاهن  اب  دومرفن ، تکرح  دوخ  ياـج  زا  ترـضح  و  دـندش ، هدـنکارپ  دـندرک ، هدـهاشم  ار  وا  هبکوک 
نآ تباهم  تناتم و  راثآ  هظحالم  تلالج و  تماما و  راونا  هدـهاشم  زا  دیـسر ، ترـضح  نآ  کیدزن  هب  نومأم  هکنآ  اـت  تشاد  رارق 

.دوب لاس  هدزای  ترضح  نآ  فیرش  ّنس  تقو  نآ  رد  و  دیشک ، نانع  دیدرگ  بّجعتم  ترضح 

يا دومرف : ترـضح  يدومنن ؟ تکرح  دوخ  ياـج  زا  و  يدـشن ، رود  هار  رـس  زا  رگید  ناـکدوک  دـننام  ارچ  كدوک  يا  هک : دیـسرپ 
یـسک وت  مرج  یب  هک  مرادن  نامگ  و  مزیرگب ، وت  زا  هک  متـشادن  یئاطخ  یمرج و  و  منادرگ ، هداشگ  وت  رب  هک  دوبن  گنت  هار  هفیلخ 
تـسد زا  لد  وا  لامج  نسح و  هدهاشم  زا  و  دـیدرگ ، هدایز  نومأم  بّجعت  نانخـس  نآ  عامتـسا  زا  يروآرد ؛ تبوقع  ضرعم  رد  ار 

.داد

؟ یتسیک رسپ  تفگ : مراد ، مان  دّمحم  تفگ : يراد ؟ مان  هچ  كدوک  يا  هک : دیسرپ  سپ 

دیهش هک  مولظم  ماما  نآ  مان  عامتسا  زا  و  دیدرگ ، لیاز  شبّجعت  دینـش  ار  شفیرـش  بسن  نوچ  اضّرلا ، یـسوم  نب  یلع  رـسپ  تفگ :
.دش هناور  داتسرف و  ترضح  نآ  رب  تمحر  تاولص و  و  دیدرگ ، لعفنم  دوب ، مرجم  یقش  نآ  دوب و  هدرک 

یهام تشگرب  اوه  زا  نوچ  دـش ، ادـیپان  یتّدـم  زاـب  نآ  درک ، اـهر  وا  یپ  زا  يزاـب  داـتفا ، یجاّرد  رب  شرظن  دیـسر ، ارحـص  هب  نوچ 
فک رد  ار  یهام  نآ  دـش ، تفگـش  رد  لاـح  نیا  هدـهاشم  زا  نومأـم  دوب ، نآ  رد  یتاـیح  هّیقب  زونه  هک  تشاد  راـقنم  رد  یکچوک 

ناـکدوک هک  دـیدزاب  دوب ، هدرک  تاـقالم  ار  ترـضح  نتفر  ماـگنه  رد  هک  دیـسر  عضوم  ناـمه  هب  نوچ  دوـمن ، تدواـعم  تفرگ و 
کلم ماهلا  اب  ترـضح  مراد ؟ تسد  رد  هک  تسیچ  نیا  دّمحم  يا  تفگ : دومرفن ، تکرح  دوخ  ياج  زا  ترـضح  دندش ، هدـنکارپ 

و دـنور ، یم  الاب  ربا  اب  هزیر  نایهام  و  دوش ، یم  دـنلب  اـهایرد  نآ  زا  ربا  هک  تسا  هدرک  قلخ  دـنچ  یئاـیرد  یلاـعت  قح  دومرف : ماـّلع 
ناحتما اهنآ  هب  ار  تّوبن  هلالـس  ناگدیزگرب  دـنریگ و  یم  فک  رد  ار  اهنآ  ناهاشداپ  و  دـننک ، یم  راکـش  ار  اهنآ  ناهاشداپ  ياهزاب 

ماما نادـنزرف  زا  و  مالّـسلا ، هیلع  اضر  ماما  دـنزرف  یئوت  هک  اّـقح  تفگ : دـش و  نوزفا  شبّجعت  نیا  هدـهاشم  زا  نومأـم  دـنیامن ، یم 
رتخد لضفلا  ّما  هک  درک  هدارا  و  دومن ، رایسب  مارکا  زازعا و  دیبلط و  ار  ترضح  نآ  سپ  تسین ، دیعب  رارسا  بیاجع و  نیا  راوگرزب 

هب ار  دوخ 
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«. 1  » دیامن جیوزت  ترضح  نآ 

: دنتفگ دندرک و  ّتیعمج  نومأم  دزن  دندمآ و  ناغف  هب  ساّبع  ینب  هّیضق  نیا  عامتسا  زا  و 

زا هک  یهاوخ  یم  ارچ  هتفرگ  رارق  ناشیا  رد  تمارک  فرـش و  نیا  و  هدـمآ ، تسرد  ساّبع  ینب  تماـق  رب  نونکا  هک  تفـالخ  تعلخ 
و تسا ، هدوب  ناشیا  ام و  هلـسلس  نایم  رد  هک  میدق  توادـع  نآ  اب  یهد ، رارق  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  دالوا  رب  و  يرب ، رد  هب  ناشیا  نایم 

ببس تفگ : نومأم  دش ؟ تیافک  وا  ّمهم  هکنآ  ات  دوب  نارگن  نآ  زا  هشیمه  ام  ياهرطاخ  يدرک  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ّقح  رد  هچنآ 
هب دنرتراوازـس  ناشیا  و  دوبن ، ناشیا  نایم  رد  یتوادع  دندرک ، یمن  بصغ  ار  تفالخ  ناشیا  رگا  دـندوب ، امـش  ناردـپ  توادـع  نآ 
هک ینک  ربص  رگا  تسا ، هدومنن  لامک  ملع و  باستکا  زونه  لاسدرخ و  تسا  یکدوک  نیا  دـنتفگ : ناشیا  ام ، زا  تفـالخ  تماـما و 
زا ناشیا  ملع  دیـسانش ، یمن  ار  ناـشیا  امـش  تفگ : نومأـم  دوب ، دـهاوخ  بسنا  یئاـمن  تجوازم  وا  هب  نآ  زا  دـعب  و  دوش ، لـماک  وا 

ار امـش  دـیهاوخ  رگا  و  دنلـضفا ، نارگید  زا  ناشیا  ریبک  ریغـص و  و  تسین ، لیـصحت  بسک و  رب  فوقوم  تسا و  یلاـعت  قح  بناـج 
.دیئامن هثحابم  وا  اب  دینک و  عمج  ار  نامز  ياملع  دوش ، مولعم 

بیترت میظع  یسلجم  نومأم  و  دندرک ، رایتخا  دوب  دادغب  یـضاق  تقو  نآ  رد  و  دوب ، ناشیا  ياملع  ملعا  هک  ار  مثکا  نب  ییحی  ناشیا 
عیمج هک  دـش  رهاظ  ردـق  نآ  ترـضح  نآ  تالامک  مولع و  زا  و  دـندرک ، عمج  ار  فارـشا  ءاـملع و  ریاـس  مثکا و  نب  ییحی  و  داد ،

.دنامن ضارتعا  لاجم  ار  ساّبع  ینب  و  دندرک ، ترضح  نآ  لضف  هب  رارقا  نافلاخم 

بیترت نایاپ  یب  ياهـششخب  نایامن و  ياهراثن  و  دروآ ، رد  ترـضح  نآ  دقع  هب  ار  لضفلا  ّما  دوخ  رتخد  سلجم  نآ  رد  نومأم  سپ 
اب لضفلا  ّما  و  تشاد ، یم  زّزعم  مّرکم و  دوخ  دزن  ار  ترـضح  نآ  یتّدم  و  درک ، تمـسق  نایعا  فارـشا و  ماوع و  صاوخ و  رب  هداد 

مالّسلا هیلع  یقن  یلع  ماما  ردام  و  دومرف ، یم  رگید  نانز  نازینک و  هب  لیم  بانج  نآ  هکنآ  ببس  هب  دومن  یمن  تقفاوم  ترضح  نآ 
ماما هب  هچنآ  داد ، یمن  وا  تیاکـش  هب  شوگ  نومأم  و  درک ، یم  تیاکـش  نومأم  دزن  رّرکم  تهج  نیا  هب  و  داد ، یم  حیجرت  وا  رب  ار 

ضّرعتم رگید  دوب  هدرک  مالّسلا  هیلع  اضر 
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«. 1  » تسناد یمن  دوخ  تلود  بسانم  ار  ندش  تلاسر  تیب  لها  ّتیذا 

مردارب توف  زا  دـعب  تفگ : هک  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  رتخد  همیکح  زا  دـنا  هدرک  تیاور  هّمغلا  فشک  بحاص  سوواط و  نبا  دـّیس 
يا تفگ : تخاس ، روکذم  وا  هّیـضرم  تافـص  زا  تسیرگ و  وا  رب  رایـسب  هکنآ  زا  دعب  و  متفر ، لضفلا  ّما  شا  هجوز  ندید  هب  يزور 
دوخ هناـخ  رد  يزور  تفگ : وگب ، متفگ : یـشاب ؟ هدینـشن  نآ  لـثم  هک  منادرگ  رادربخ  ار  وت  وا  زا  بیجع  یلقن  هب  یهاوخ  رگا  هّمع 

نب راّمع  دالوا  زا  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  هک : مدیسرپ  نوچ  دمآ ، نم  ندید  هب  هرواحم  شوخ  تروص  شوخ  ینز  هک  مدوب  هتـسشن 
دـشاب یم  ار  ناـنز  هک  یتریغ  دـسح و  تفر ، نوچ  .مدرک  طبـض  وا  روضح  رد  ار  دوخ  نم  میلع ، نب  دّـمحم  رفعج  وبا  نز  مرـسای و 

.مدیناسر بش  هب  ار  زور  نآ  مامت  هّصغ  هب  درک و  متسناوتن  دوخ  طبض  هک  درک  رثا  نم  رد  نانچ 

یم نم  رـس  رب  نانز  و  هدرک ، نینچ  نانچ و  نم  اب  متفگ : متفر و  نومأم  مردپ  تمدخ  هب  نالان  نایرگ و  تفر ، بش  زا  یفـصن  نوچ 
بارـش تسم  نانچ  لاح  نآ  رد  نومأم  دهد ، یم  مانـشد  ار  وت  ناردپ  یمامت  ار و  ساّبع  ار و  وت  وا  اب  منز  یم  فرح  نوچ  دـهاوخ ،
.دـنتفر شهارمه  نامداخ  تشادرب و  يریـشمش  تساـخرب و  دـش ، مشخ  رد  نانخـس  نیا  عامتـسا  زا  تشادـن و  دوخ  زا  ربخ  هک  دوب 

زا نم  تشگرب ، درک و  هراپ  هراـپ  ار  وا  نارـضاح  ناـمگ  هب  دیـشک و  ریـشمش  دـید ، باوخ  رد  ار  وا  دیـسر  رفعج  وبا  نیلاـب  هب  نوچ 
.متفر باوخ  هب  يا  هشوگ  رد  و  مدز ، دوخ  يور  رس و  رب  رایسب  هچناپط  مدیدرگ و  مدان  دوخ  رادرک  راتفگ و 

دمآ و ترتخد  هک : درک  لقن  رسای  زیچ ؟ هچ  دیسرپ : دز ، رس  وت  زا  يزیچ  بجع  بشما  هک : تفگ  وا  هب  مداخ  رسای  دش ، حبص  نوچ 
رس رب  نادنچ  نانخس  نیا  عامتسا  زا  نومأم  يدرک ، ادج  ار  وا  ياضعا  يدز و  وا  رب  رایسب  ریشمش  هتفر و  وا  رس  رب  وت  و  تفگ ، نینچ 

رانک رب  مدید  مدمآ  ترضح  نآ  هناخ  هب  نوچ  هک : دیوگ  رسای  دروایب ، يربخ  هک  داتسرف  ار  رسای  دش و  شوهیب  هک  دز  دوخ  يور  و 
ناود ناود  نم  و  دش ، لوغشم  زامن  هب  منز  فرح  وا  اب  هک  متساوخ  و  مدینش ، باوج  مدرک و  مالس  دنک ، یم  كاوسم  هتسشن و  بآ 

درک و رکش  هدجس  نومأم  تسا ، لوغـشم  زامن  هب  تسین و  یکاب  ار  رفعج  وبا  هک  ار  وت  داب  تراشب  متفگ : مدمآ و  نومأم  تمدخ  هب 
رازه
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.ناسرب وا  هب  ارم  مالس  ربب و  رفعج  وبا  تهج  هب  رانید  رازه  تسیب  تفگ : داد و  نم  هب  ماعنا  رانید 

: متفگ هن ، ای  دراد  اهمخز  نآ  رثا  هک  منیبب  ار  شکرابم  ندب  هک  متساوخ  مدمآ ، نوچ  نم 

نم هب  دروآ و  رب  ار  نهاریپ  مراد ، هاـگن  دوخ  نفک  تهج  هب  هک  ینک  یمن  عّلخم  ارم  يرادربرد  هک  نهاریپ  نیا  هب  هَّللا  لوـسر  نب  اـی 
.تسا نامیـشپ  هدنمرـش و  درادن و  يربخ  ًاقلطم  لمع  نآ  زا  موش  وت  يادف  متفگ : وا ؟ ام و  نایم  دوب  هدش  طرـش  نینچ  تفگ : داد و 

هب تشاد ، تسد  رد  هک  يریـشمش  بسا و  نومأم  مدرک ، لقن  ار  ارجام  مدـمآ و  نومأـم  دزن  مدـیدن ، يرثا  ًاـقلطم  مدرک  هاـگن  نوچ 
هب زج  مونـشب ، وت  زا  ترـضح  نآ  زا  كان  هوکـش  فرح  رگید  راب  رگا  هک  درک  ماـغیپ  ارم  سپ  تفگ : لـضفلا  ّما  داتـسرف ، وا  تهج 

كرت هک  درک  تحیـصن  ار  وا  ترـضح  نآ  تفرگ ، رب  رد  ار  وا  دمآ و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  دوخ  .دـش  مهاوخن  یـضار  تنتـشک 
يررض دوب ، نم  اب  اعد  نیا  بش  نوچ  دومرف : دومن و  میلعت  یئاعد  وا  هب  ترـضح  نآ  و  دش ، بیات  وا  تسد  رد  و  دنک ، رمخ  برش 

.دیسرن نم  هب  اهمخز  نآ  زا 

رایـسب دالب  و  دـنام ، ظوفحم  اهالب  عیمج  زا  اعد  نآ  تکرب  هب  دوب ، هدـنز  نومأم  ات  و  تسا ، روطـسم  تاوعّدـلا  ّجـهم  رد  اـعد  نآ  و 
«. 1  » دیدرگ حوتفم  وا  يارب 

زا و  دش ، مارحلا  هَّللا  تیب  جح  هّجوتم  دیبلط و  تصخر  نومأم  زا  دیدرگ ، رجزنم  نومأم  ترشاعم  زا  ترضح  نوچ  رگید : تیاور  هب 
تسیود و لاس  رد  و  دومن ، رایتخا  انکس  اجنآ  رد  درک و  تدواعم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دوخ  ّدج  هنیدم  هب  اجنآ 

نآ تالامک  لیاضف و  عامتسا  روفو  زا  و  درک ، تفالخ  بصغ  وا  ردارب  مصتعم  و  دش ، لصاو  یهلا  باذع  هب  نومأم  ترجه  هدجیه 
زا ار  وا  و  دمآ ، رد  ترـضح  نآ  عفد  ددص  رد  دش و  لعتـشم  شدولآ  قافن  هنیـس  نوناک  رد  دسح  هریان  تاداعـس ، تاریخ و  ندـعم 

.دیبلط دادغب  هب  هنیدم 

هعیش رباکا  روضح  رد  دینادرگ ، دوخ  نیشناج  هفیلخ و  ار  مالّسلا  هیلع  یقّنلا  یلع  ماما  ترضح  دومن ، دادغب  هدارا  نوچ  ترضح  نآ 
ریاس یهانپ و  تلاسر  ترضح  راثآ  هحلسا و  یهلا و  مولع  بتک  و  دومن ، ترضح  نآ  تماما  رب  حیرص  ّصن  دوخ ، باحصا  تاقث  و 

اب درک و  عادو  ار  یمارگ  دنزرف  نآ  هداهن  تداهش  رب  لد  و  دومن ، میلست  دوخ  هدیدنسپ  دنزرف  هب  ار  ناربمغیپ 
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متـسیب تسیود و  لاـس  مّرحم  متـشه  تسیب و  زور  رد  و  دـیدرگ ، دادـغب  هناور  هدومن  راـیتخا  دوخ  ّدـج  تبرت  تقراـفم  نینوـخ  لد 
«. 1  » درک دیهش  رهز  هب  ار  ترضح  نآ  لاس  نیمه  رد  نوعلم  نآ  دش ، دادغب  لخاد  ترجه ،

«. 2  » درک دیهش  ار  ترضح  دش ، هفیلخ  نوعلم  نآ  زا  دعب  هک  هَّللاب  قثاو  هک : دنا  هتفگ  یضعب  نارگید و  هیوباب و  نبا  رگید  تیاور  هب 

، دش دادغب  دراو  ترـضح  نوچ  هک : تسا  نآ  تسا  هدرک  تیاور  تازجعملا  نویع  باتک  رد  هچنانچ  مولظم  نآ  تداهـش  ّتیفیک  و 
يارب يرهز  هدرک  یضار  رورس  نآ  لتق  هب  ار  وا  دیبلط و  ار  هنوعلم  نآ  تسناد ، ترضح  نآ  زا  ار  لضفلا  ّما  فارحنا  نیعل  مصتعم  و 

نوچ .دروآ  موـلظم  ماـما  نآ  دزن  هب  هدرک  دوـلآرهز  ار  یقزار  روـگنا  هنوـعلم  نآ  دـنک ، لـخاد  باـنج  نآ  ماـعط  رد  هک  داتـسرف  وا 
تسناوت یمن  يا  هراچ  و  دش ، نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  هنوعلم  نآ  و  دش ، رهاظ  شکرابم  ندب  رد  رهز  رثا  دومن ، لوانت  نآ  زا  ترضح 

.درک یم  يراز  هیرگ و  و  درک ،

ریذـپ مهرم  هک  دـش  یهاوخ  التبم  یئالب  هب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ینک ، یم  هیرگ  یتشک ، ارم  هک  لاـحلا  هنوعلم  يا  دومرف : ترـضح 
«. 3  » يوش اوسر  ترخآ  ایند و  رد  هک  دیدرگ  یهاوخ  دنمتسم  هک  یتسرد  هب  دشابن ،

، دیبلط دوخ  مرح  هب  ار  هنوعلم  نآ  مصتعم  دمآ ، رد  اپ  زا  نانمـشد  رهز  شتآ  زا  یناوج  ّنس  لّوا  رد  تماما  رابیوج  لاهنون  نآ  نوچ 
دمآ نوریب  نوعلم  نآ  مرح  زا  هکنآ  ات  داتفین ، دیفم  دندرک  هجلاعم  اّبطا  دنچ  ره  و  دیسر ، مه  هب  وا  جرف  رد  يروسان  يدوز  نآ  رد  و 

هب لاوحا  نیرتدـب  اب  درک و  یم  لاؤس  مدرم  زا  هک  دـش  ناشیرپ  ناـنچ  درک ، ضرم  نآ  ياوادـم  فرـص  اـیند  لاـم  زا  تشاد  هچنآ  و 
.دیدرگ ترخآ  ایند و  راکنایز  دش و  لصاو  لالجلا  وذ  راّهق  دنوادخ  باذع 

فیرش دسج  رد  رهز  رثا  نوچ  داد ، ترضح  نآ  هب  يدولآرهز  لامتسد  هنوعلم ، نآ  تبراقم  ماگنه  رد  بوشآ : رهـش  نبا  تیاور  هب 
نادنچ دیـسر ، مه  هب  وا  جرف  رد  هروخ  سپ  دشاب ؛ هتـشادن  اود  هک  يدرد  هب  ار  وت  دنادرگ  التبم  ادخ  دومرف : ترـضح  دش ، رهاظ  وا 

اوادم اّبطا  هک 
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«. 1  » دش قحلم  دوخ  نیعل  ردپ  هب  نیلفاّسلا  لفسا  رد  هکنآ  ات  داتفین ، دنمدوس  دندرک 

هک کلملا  دبع  هب  و  دش ، مالّـسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترـضح  لاوحا  دّقفتم  دندرک ، تعیب  نیعل  مصتعم  اب  نوچ  رگید : تیاور  هب 
زازعا و رهاظ  هب  دش ، دادـغب  لخاد  ترـضح  نوچ  .دـنک  دادـغب  هناور  لضفلا  ّما  اب  ار  ترـضح  نآ  هک  تشون  همان  دوب  هنیدـم  یلاو 

نآ رس  و  مان ، سانشا  دوخ  مالغ  اب  داتسرف  ترضح  يارب  یضامح  تبرـش  و  داتـسرف ، لضفلا  ّما  بانج و  نآ  يارب  اه  هفحت  مارکا و 
دوخ و  هتخاس ، دوخ  يارب  هفیلخ  هک  تسا  یتبرش  نیا  تفگ : دروآ  ترضح  نآ  تمدخ  هب  ار  تبرش  نوچ  .دوب  هدرک  رهم  ار  فرظ 
دوخ اب  فرب  و  دیئامن ، لوانت  دـینک و  درـس  فرب  اب  هک  هداتـسرف  امـش  يارب  ار  هّصح  نیا  و  هدرک ، لوانت  دوخ  صوصخم  تعامج  اب 
بآ فرب  تفگ : نوعلم  نآ  میامن ، لوانت  راطفا  تقو  رد  بش  هک  دشاب  دومرف : ترضح  تخاس ، تبرش  ترضح  يارب  دوب و  هدروآ 

نوعلم نآ  دومن ، عاـنتما  ندـیماشآ  زا  مولظم  بیرغ  ماـما  نآ  دـنچ  ره  درک ، لواـنت  دـیاب  یم  هدرک  درـس  ار  تبرـش  نیا  و  دوش ، یم 
«. 2  » دیشک تاکربلا  ریثک  تایح  زا  تسد  و  دیشون ، ماکان  هب  هتسناد  ار  دولآرهز  تبرش  هکنآ  ات  درک  هدایز  ار  هغلابم 

وا هودـنا  ببـس  زا  دـمآ ، هناخ  هب  نیگمغ  مصتعم  سلجم  زا  دواد  یبا  نبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ناـقرز  زا  دوخ  ریـسفت  رد  یـشاّیع 
هک اریز  دـیدرگ ، ام  یئاوسر  بجوم  هک  دـش  رداص  يرما  هفیلخ  سلجم  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  دـنزرف  زا  زورما  تفگ : مدرک ، لاؤس 

؟ درک دیاب  عطق  اجک  زا  هک : دیسرپ  نم  زا  و  دننک ، عطق  ار  وا  تسد  هک  درک  رما  هفیلخ  دندروآ ، هفیلخ  دزن  ار  يدزد 

دیاب قفرم  زا  هک  دنتفگ  نارـضاح  زا  یـضعب  دندرک ، تقفاوم  نم  اب  سلجم  لها  زا  یعمج  و  درک ، عطق  دیاب  فک  دنب  زا  متفگ : نم 
.میدرک نایب  دیسرپ  یلیلد  کی  ره  زا  و  دیرب ،

: تفگ وا  یئوگ !؟ یم  هچ  وت  تفگ : دش و  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  دنزرف  یقت  دّمحم  ماما  هّجوتم  سپ 

راد فاعم  ارم  دومرف : ترضح  وگب ، یناد  یم  وت  هچنآ  تسین  يراک  ناشیا  هتفگ  اب  ارم  تفگ : هفیلخ  يدینش ، وت  دنتفگ و  نارـضاح 
ار وا  فک  دننک و  عطق  ار  وا  تشگنا  راهچ  دیاب  دومرف : ترـضح  تفگ ، دیاب  هّتبلا  هک  داد  دنگوس  ار  وا  هفیلخ  هلأسم ، نیا  باوج  زا 

نم رب  و  تفگ ، میتسناوتن  وا  باوج  ام  هک  تفگ  دنچ  یلیلد  و  دنک ، دوخ  راگدرورپ  تدابع  نآ  هب  هک  دنراذگب 
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یمن ار  يزور  نینچ  مدوب و  هدرم  نیا  زا  شیپ  لاس  تسیب  شاک  هک  مدرک  وزرآ  و  دـش ، اپرب  نم  تمایق  اـیوگ  هک  تشذـگ  یتلاـح 
.مدید

: هک تفگ  ناهنپ  رد  وا  اب  تفر و  هفیلخ  دزن  نیعل  دواد  یبا  نبا  زور  هس  زا  دعب  تفگ : ناقرز 

هلأسم رد  هفیلخ  هک  اریز  دوبن ، هفیلخ  تلود  بسانم  دش  عقاو  نیا  زا  لبق  زور  دنچ  هک  يرما  و  تسا ، مزال  نم  رب  هفیلخ  یهاوخ  ریخ 
ناشیا زا  فارشا  رباکا و  ریاس  يرکشل و  ارما و  باّتک و  ارزو و  روضح  رد  و  دیبلط ، ار  رـصع  ياملع  دوب  هدش  لکـشم  وا  رب  هک  يا 

ّقح بصاغ  ار  هفیلخ  ماما و  ار  وا  ملاع  لها  فصن  هک  يدرم  زا  یـسلجم  نینچ  رد  و  دـنتفگ ، باوج  يوحن  هب  ناشیا  و  درک ، لاؤس 
املع همه  هتفگ  كرت  هفیلخ  و  داد ، اوتف  ءاـملع  عیمج  فـالخ  رب  وا  و  درک ، لاؤس  دـنناد  یم  تفـالخ  لـها  ار  وا  و  دنرامـش ، یم  وا 

.دیدرگ وا  نایلاوم  نایعیش و  يارب  یتّجح  و  دش ، رشتنم  مدرم  نایم  رد  ربخ  نیا  و  درک ، لمع  وا  هتفگ  هب  هدرک 

يازج ار  وت  ادخ  تفگ : دیدرگ و  لعتشم  شقافن  دسح و  رفک و  هریان  دش و  خرس  شموش  گنر  دینش ، ار  نخس  نیا  نوچ  نیعل  نآ 
نآ درک  رما  دیبلط و  ار  دوخ  ناگدنـسیون  زا  یکی  رگید  زور  سپ  نآ ، زا  مدوب  لفاغ  هک  يرما  رب  يدینادرگ  هاگآ  ارم  هک  دهد  ریخ 

، دیبلط تفایـض  هب  ار  ترـضح  تخبدب  نآ  دنک ، لخاد  ترـضح  نآ  ماعط  رد  يرهز  دـیامن و  توعد  دوخ  تفایـض  هب  ار  ترـضح 
يرما ام  سلجم  رد  هک  درک  هغلابم  نیعل  نآ  موش ، یمن  رـضاح  امـش  سلاجم  هب  نم  هک  دیناد  یم  دومرف : تساوخ و  رذع  ترـضح 

یم دراد و  امش  تاقالم  يوزرآ  هفیلخ  يارزو  زا  یکی  و  تسامـش ، ماعطا  ضرغ  و  دوب ، دهاوخن  دشاب  امـش  فیرـش  عبط  یفانم  هک 
.دوش فّرشم  امش  تحیصن  هب  هک  دنهاوخ 

، درک لوانت  نیعل  نآ  ماعط  زا  يا  همقل  نوچ  درب ، فیرـشت  نوعلم  نآ  هناخ  هب  مولظم  ماما  نآ  هک  درک  هغلاـبم  نادـنچ  نیعل  نآ  سپ 
نم اب  وت  هچنآ  دومرف : ترضح  درک ، ندنام  فیلکت  دمآ و  ترضح  هار  رـس  رب  نیعل  نآ  تساخرب ، تفای و  دوخ  يولگ  رد  رهز  رثا 

، دیـسر لزنم  هب  نوچ  .درک  تعجارم  دوخ  لزنم  هب  دش و  راوس  يدوزب  و  دوب ، دهاوخ  رتهب  وت  يارب  زا  مشابن  وت  هناخ  رد  رگا  يدرک 
روجنر بش  زور و  نآ  مامت  رد  و  دش ، رهاظ  شفیرش  ندب  رد  لتاق  رهز  نآ  رثا 
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«. 1  » درک زاورپ  تداعس  تاجرد  يوسب  تداهش  لاب  هب  شسّدقم  حور  غرم  هکنآ  ات  دوب  نالان  و 

تلحر اقب  ملاع  هب  هک  یبش  نآ  رـصع  رد  مالّـسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترـضح  هک  رفاسم  وبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  يدنوار  بطق 
راوج هب  ار  ام  دـهاوخن ، ام  يارب  زا  ار  اـیند  ادـخ  هاـگره  تیب  لـها  اـم  هک : دومرف  سپ  تفر ، مهاوخ  اـیند  زا  بشما  نم  دومرف : درک 

«. 2  » درب یم  دوخ  تمحر 

نآ هک  یتقو  تفگ : رد  دوب  مالّـسلا  هیلع  یقت  دّـمحم  ماما  اب  هشیمه  هک  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  تاجرّدـلا  رئاـصب  باـتک  رد 
رد یحول  دوب و  كدوک  ترـضح  میدوب ، هتـسشن  هنیدـم  رد  مالّـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  تمدـخ  رد  يزور  دوب  دادـغب  رد  ترـضح 

نویـش يادـص  هاگان  دـش  هناخ  لخاد  تساخرب و  نوچ  دـش ، رهاـظ  ترـضح  نآ  لاـح  رد  يرییغت  هاـگان  دـناوخ ، یم  تشاد  شیپ 
نیا رد  دومرف : میدرک ، لاؤس  لاوحا  نآ  ببـس  زا  دمآ ، نوریب  ترـضح  یتعاس  زا  دعب  دش ، دـنلب  ترـضح  نآ  هناخ  زا  هک  میدـینش 

لالجا و زا  دومرف : هَّللا ؟ لوسر  نب  ای  یتسناد  اجک  زا  متفگ : تسا ، هدومن  لاحترا  یقاب  يارـس  هب  یناف  راد  زا  مراوگرزب  ردپ  تعاس 
ایند زا  مردـپ  هک  متـسناد  تلاح  نیا  زا  متفای ، یمن  یتلاح  نانچ  دوخ  رد  نآ  زا  شیپ  هک  دـش  ضراع  یتلاـح  ارم  یلاـعت  قح  میظعت 
هدش لصاو  یهلا  تمحر  هب  تعاس  نآ  رد  ترـضح  هک  دیـسر  ربخ  یتّدم  زا  دعب  سپ  تسا ، هدش  لقتنم  نم  هب  تماما  تسا و  هتفر 

«. 3  » دوب

و درک ، نفد  نفک و  داد و  لسغ  ار  دوخ  راوگرزب  ردپ  دمآ و  دادغب  هب  ضرالا  یط  هب  ترضح  نآ  هک  تسا  دراو  رگید  رابخا  رد  و 
.درک تدواعم  هنیدم  يوسب  زور  تعاس  نامه  رد 

مالّـسلا هیلع  یقن  یلع  ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  هنیدـم  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  لـضف  نب  نوراـه  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک 
ّانا هَّلل و  ّانا  دومرف : ترضح  دوب ، هدش  لصاو  يدزیا  تمحر  هب  دادغب  رد  مالّسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترضح  هک  يزور  رد  مدیسر 
هک متفاـی  دوخ  رد  یتلاـح  دومرف : هَّللا ؟ لوسر  نب  اـی  یتـسناد  هچ  متفگ : تسا ، هدرک  تلحر  اـیند  زا  مراوگرزب  ردـپ  نوـعجار ، هیلا 

«. 4  » تسا تماما  مزاول  زا  تلاح  نآ  هک  متسناد  و  متفای ، یمن  رتشیپ 

وا نماد  رد  دمآ و  دوخ  هّدج  دزن  دش و  هناخ  لخاد  زور  نآ  رد  ترضح  رگید : تیاور  هب 
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: تفگ هّدج  درک ، تقرافم  ایند  زا  نم  ردپ  لاحلا  دومرف : نم ؟ هدید  رون  يا  تسیچ  وت  هیرگ  ببس  تفگ : هّدج  تسیرگ ، تسـشن و 
تعاس نامه  رد  دیـسر  ربخ  نوچ  دنتـشون ، ار  هعقاو  نیا  .متفگ  هک  تسا  نینچ  دومرف : ترـضح  وگم ، نخـس  نیا  یمارگ  دنزرف  يا 

«. 1  » دوب هدش  عقاو 

هبنشود یضعب  و  دش ، عقاو  ترجه  متسیب  تسیود و  لاس  هدعق  يذ  هام  رخآ  رد  هک  تسا  نآ  ترـضح  نآ  تافو  خیرات  رد  رهـشا  و 
ترـضح نآ  فیرـش  رمع  زا  تقو  نآ  رد  و  دنا ، هتفگ  هدعقلا  يذ  هام  مهدزای  هبنـش  هس  یـضعب  و  دنا ، هتفگ  زین  هّجح  يذ  هام  مشش 

«. 2  » تسا هدوب  يرسک  لاس و  هدفه  ترضح  نآ  تماما  تّدم  روهشم  قفاوم  دوب ؛ هتشذگ  يرسک  هام و  ود  لاس و  جنپ  تسیب و 

رمع زا  زور  ود  هاـم و  راـهچ  و  لاـس ، تفه  ترـضح  نآ  راوـگرزب  دـلاو  تاـفو  تقو  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوـشآ  رهـش  نبا 
«. 3  » دوب مک  زور  تسیب  لاس  هدجیه  شتماما  تّدم  و  دوب ، هتشذگ  شفیرش 

«. 4  » دش عقاو  روکذم  هام  مجنپ  هبنش  هس  زور  بانج  نآ  تافو  هک  تسا  هدرک  لقن  یتیاور  نافلاخم  قیرط  زا  هّمغلا  فشک  رد 

هام و هس  لاس و  جنپ  تسیب و  تافو  ماگنه  رد  ترضح  نآ  فیرش  رمع  هک  تسا  هدرک  تیاور  نانـس  نب  دّمحم  زا  رگید  تیاور  هب 
هاـم هس  لاـس و  تفه  دوخ  راوگرزب  ردـپ  اـب  و  دوب ، ترجه  مجنپ  دون و  دـص و  لاـس  رد  ترـضح  نآ  تدـالو  و  دوب ، زور  هدزاود 

.دش عقاو  ترجه  متسیب  تسیود و  لاس  هّجحیذ  هام  مشش  هبنش  هس  زور  ترضح  نآ  تافو  و  درک ، یناگدنز 

«. 5  » تشاد هام  دنچ  لاس و  هن  دوخ ، دلاو  تافو  تقو  رد  رگید : تیاور  هب 

هس لاس و  جنپ  تسیب و  ترضح  نآ  رمع  زا  تافو  تقو  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  نانس  نب  دّمحم  دنس  هب  يریمح  لیالد  باتک  زا 
هدزون دوخ  راوگرزب  ردپ  زا  دعب  و  هدـش ، عقاو  تسیب  تسیود و  هّجحیذ  هام  مشـش  هبنـش  هس  زور  و  دوب ، هتـشذگ  زور  هدزاود  هام و 

تسیب لاس 
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دوخ راوگرزب  ّدج  يولهپ  رد  شیرق  رباقم  رد  و  دش ، عقاو  دادغب  رد  بانج  نآ  تافو  قافّتا  هب  و  «. 1  » درک یناگدنز  مک  زور  جنپ  و 
.دننک یم  ترایز  ار  ترضح  نآ  نونکا  هک  یعضوم  رد  دیدرگ ، نوفدم  مالّسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما 

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

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

بیجن ار  بانج  نآ  و  دوب ، يداه  یقن و  بانج  نآ  باقلا  نیرتروهـشم  و  نسحلا ، وبا  وا  تینک  و  دوب ، یلع  بانج  نآ  فیرـش  مسا 
انب رکـشل  يارب  ار  يأر  نم  ّرـس  نوچ  «. 1  » دـنتفگ یم  زین  يرکـسع  لّـکوتم و  ّبیط و  نمتؤم و  نیما و  هیقف و  ملاـع و  یـضترم و  و 

«. 2  » دندیمان یم  يرکسع  هدلب ، نآ  يانکس  ببس  هب  ار  نسح  ماما  یقن و  یلع  ماما  و  دنتفگ ؛ یم  رکسع  ار  نآ  دندرک ،

مهدراهچ تسیود و  لاس  ریثک  یعمج  و  دوب ، ترجه  مهدزاود  تسیود و  لاس  هک  تسا  نآ  رهشا  ترـضح  نآ  تدالو  لاس  رد  و 
«. 3  » تسا هّجحیذ  مهدزناپ  روهشم  تدالو  اّما  .دنا  هتفگ  زین 

مجنپ هبنش  هس  ای  مّود  رد  ساّبع  نبا  تیاور  هب  .تسا  هّجحیذ  متفه  تسیب و  تسا : هدرک  لقن  حابـصم  رد  خیـش  هک  رگید  تیاور  هب 
هـسّدقم هیحان  زا  هک  یترایز  و  دـش ، عقاو  بجر  هاـم  مهدزیـس  هبنـش  هس  زور  یّمق : میهاربا  نب  یلع  تیاور  هب  .دـش  عقاو  بجر  هاـم 

«. 4  » هدوب بجر  هام  رد  ترضح  نآ  تدالو  هکنآ  رب  دنک  یم  تلالد  هدمآ ، نوریب 

ایرص ار  نآ  هک  هبّیط  هنیدم  یلاوح  رد  تسا  یعضوم  فیرش  نآ  تدالو  ناکم  و 
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«. 1  » دنیوگ یم 

قلخ ار  یماما  هک  دهاوخ  یلاعت  قح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  تاجرّدلا  رئاصب  رد 
هفطن نآ  نوچ  دوش ؛ یم  دـقعنم  ماـما  هفطن  دـیامن ، یم  لواـنت  نوچ  دتـسرف ، یم  ماـما  نآ  ردـپ  يارب  تشهب  زا  گرب  تفه  دـیامن ،

نایم وا  يارب  رون  زا  يدومع  یلاعت  قح  دیآ ، یم  نیمز  هب  نوچ  دونـش ؛ یم  ار  مدرم  يادص  ددرگ ، یم  لقتنم  ردام  محر  هب  كرابم 
َلِّدَبُم ًالْدَع ال  ًاقْدِص َو  َکِّبَر  ُهَِملَک  ْتَّمَت  َو  هک : دنـسیون  یم  ار  هیآ  نیا  وا  تسار  يوزاب  رب  یکلم  و  دنک ، یم  دـنلب  نیمز  نامـسآ و 

«. 3 « » 2  » ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ِِهتاِملَِکل َو 

«. 4  » دنتفگ یم  هّیبرغم  هنامس  ار  وا  هک  دوب  يدلو  ّما  شا  هدلاو  و  دوب ، یقت  دّمحم  ماما  بانج ، نآ  دجام  دلاو  و 

«. 5  » دوب هقلخ » نم  یتمصع  وه  ّیبر و  هَّللا  : » هّمهم لوصف  تیاور  هب  ترضح  نآ  نیگن  شقن  و 

«. 6  » دوبعملا قالخأ  نم  دوهعلا  ظفح  رگید : تیاور  هب 

«. 7  » هدوب نوگمدنگ  بانج  نآ  یتیاور : هب 

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

یلع رگید  تیاور  هب  تسا ، فالخ  تافو  زور  رد  و  دوب ، ترجه  مراهچ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  قافّتا  هب  بانج  نآ  تداهـش  لاس 
تیاور هب  .دوب  رخآلا  يدامج  هام  مجنپ  تسیب و  باّشخ : نبا  تیاور  هب  بجر  هام  مّوس  هبنـش  هس  زور  شاّیع : نبا  یّمق و  میهاربا  نب 

: رگید

«. 1  » روکذم هام  مشش  تسیب و  رگید : تیاور  هب  .روکذم  هام  متفه  تسیب و 

رد و  «، 3  » هام دـنچ  لاس و  کی  لـهچ و  هب  رگید : تیاور  هب  «. 2  » دوب هدیـسر  لاس  لهچ  هب  تقو  نآ  رد  باـنج  نآ  فیرـش  ّنس  و 
جنپ لاس و  شـش  شفیرـش  رمع  زا  دیدرگ  زارفارـس  امظع  تفالخ  اربک و  تماما  ردقلا  لیلج  بصنم  هب  هک  دوخ  دلاو  تافو  ماگنه 

تماقا هنیدـم  رد  لاس  هدزیـس  هب  بیرق  و  دوب ، يرـسک  لاس و  هس  یـس و  ترـضح  نآ  تماما  تّدـم  و  «، 4  » دوب هتـشذگ  ًابیرقت  هام 
يأر نم  ّرس  هب  ار  ترضح  نآ  نیعل  لّکوتم  نآ  زا  دعب  و  «، 5  » دومرف

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
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ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
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«. 1  » تسا بانج  نآ  فیرش  نفدم  نونکا  هک  يا  هناخ  رد  دومرف  نّطوت  اجنآ  رد  لاس  تسیب  و  دیبلط ،

هب بیرغ  ماما  نآ  تداهش  تقو  رد  و  «، 2  » درک دیهش  رهز  هب  ار  ترضح  نآ  یـساّبع  دمتعم  رگید ، یتعامج  هیوباب و  نبا  لوق  رب  انب 
ماما دندش ، رضاح  فارشا  ارما و  عیمج  بانج  نآ  هزانج  رد  و  دوبن ، بانج  نآ  دزن  یـسک  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  ریغ 
دوخ راوگرزب  دلاو  نفد  نفک و  لسغ و  هّجوتم  دوخ  درک و  كاچ  نابیرگ  دوخ  دیهـش  ردپ  هزانج  رد  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 

دندرک ضارتعا  نامز  نآ  ناقفانم  زا  یعمج  سپ  درک ، نفد  دوب  ترـضح  نآ  تدابع  ّلـحم  هک  يا  هرجح  رد  ار  باـنج  نآ  و  دـش ،
نید ماکحا  دـیناد  یم  هچ  قمحا  نالهاج  يا  دومرف : ترـضح  تسین ، تماما  بصنم  بسانم  تبیـصم  رد  ندرک  كاچ  نابیرگ  هک 

«. 3  » درک كاچ  نابیرگ  نوراه  دوخ  ردارب  متام  رد  دوب و  ادخ  ربمغیپ  یسوم  ترضح  ار ، ادخ 

دراو رایخا  ماما  نآ  رب  رایسب  ياهمتـس  اهتّیذا و  ناشیا  عابتا  روج و  يافلخ  زا  وا  ریغ  نیعل و  لّکوتم  زا  يأر  نم  ّرـس  تماقا  ماّیا  رد  و 
.دش

: هک دوب  نآ  نارگید  دیفم و  خیش  تیاور  هب  يأر  نم  ّرس  هب  بانج  نآ  ندیبلط  ببس  و 

رد تشون  نیعل  لّکوتم  هب  اه  همان  هکنآ  ات  دـیناسر ، یم  راوگرزب  ماما  نآ  هب  رایـسب  تناها  ّتیذا و  هنیدـم  یلاو  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع 
«. 4  » ددرگ نیعل  نآ  بضغ  مشخ و  ببس  هک  بانج  نآ  باب 

رب نوریب  راید  نیا  زا  ار  دّـمحم  نب  یلع  تسه ، یتجاـح  هنیدـم  هّکم و  هب  ار  وت  رگا  هک : تشون  نیعل  نآ  هب  هحیرب  رگید : تیاور  هب 
«. 5  » تسا هدینادرگ  دوخ  داقنم  عیطم و  ار  هیحان  نیا  رثکا  هک 

هب تبسن  نیعل  نآ  رارـضا  ّتیذا و  بجوم  هک  هتـشون  دنچ  يرما  لّکوتم  هب  هنیدم  یلاو  هک  دش  علّطم  ترـضح  نوچ  لّوا : تیاور  هب 
رد هچنآ  و  دناسر ، یم  نم  هب  ّتیذا  رازآ و  یلاو  هک : درک  جرد  همان  نآ  رد  تشون و  لّکوتم  هب  يا  همان  دیدرگ ، دهاوخ  بانج  نآ 

هتشون نم  ّقح 
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مارکا میظعت و  ار  نامز  ماما  همان  نآ  رد  و  تشون ، ترضح  هب  هناقفـشم  همان  تحلـصم  يارب  نیعل  لّکوتم  تسارتفا ، بذک و  ضحم 
و میداد ، رییغت  ار  وا  بصنم  درک ، یقفاومان  كولـس  امـش  هب  تبـسن  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  هک  میدـش  علّطم  نوچ  هک : تشون  و  درک ،

.میا هدرک  امش  مارکا  زازعا و  رد  مامت  دیکأت  ار  وا  و  میدرک ، بصن  وا  ياج  هب  ار  لضف  نب  دّمحم 

نآ ناهاوخ  و  هدیدرگ ، امش  تاکربلا  رفاو  تاقالم  قاتشم  هفیلخ  هک : تشون  ترضح  هب  يا  همان  هک : تفگ  ار  ساّبعلا  نب  میهاربا  و 
ناراکتمدـخ مشح و  ناشیوخ و  تیب و  لها  زا  دـیهاوخ  هک  ره  اب  دـیدرگ  بوص  نیا  هّجوتم  دـشابن ، راوشد  امـش  رب  رگا  هک  تسه 

هدارا هک  هاگره  و  دینک ، راب  دیهاوخ  هک  تقو  ره  و  دیـشاب ، هتـشاد  هدارا  هک  ره  تقافر  هب  رطاخ ، نانیمطا  نوکـس و  تیاهن  اب  دوخ ،
ره رد  و  دشاب ، امـش  تمدخ  رد  هار  نیا  رد  دیهاوخ  رگا  هک  هداتـسرف  امـش  تمدـخ  هب  ار  همثره  نب  ییحی  و  دـیئامرف ، لوزن  دـیئامن 

نادـنزرف و ناشیوخ و  تیب و  لها  زا  کی  چـیه  هک  دـینادب  دومرف ، ار  وا  رایـسب  هغلابم  باب  نیا  رد  و  دـیامن ، امـش  رما  تعاطا  باـب 
.دراد امش  هب  تبسن  ینابرهم  تقفش و  فطل و  تیاهن  و  تسین ، رت  یمارگ  امش  زا  وا  دزن  هفیلخ  ناصوصخم 

ترـضح نوچ  .دـیدرگ  يأر  نم  ّرـس  هّجوتم  همثره  نب  ییحی  اب  دومن ، دوخ  رفـس  هّیهت  يدوزب  دیـسر ، بانج  نآ  هب  هماـن  نیا  نوچ 
رد ار  بانج  نآ  درک  مکح  و  دادن ، راب  زور  دنچ  ار  بانج  نآ  داد و  رییغت  ار  دوخ  كولس  دش ، عمج  رطاخ  ار  نیعل  نآ  دش ، لخاد 

دندرک و نییعت  بانج  نآ  يارب  يا  هناخ  زور  دنچ  زا  دعب  و  دندروآ ، دورف  دـندوب  یم  اجنآ  رد  نایادـگ  ابرغ و  هک  ییارـس  ناوراک 
«. 1  » دندرک لقن  هناخ  نآ  هب  ار  ترضح 

متفر و بانج  نآ  تمدخ  هب  مدـش و  يأر  نم  ّرـس  لخاد  يزور  تفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاور  دیعـس  نب  حـلاص  زا  نارگید  ینیلک و 
دورف یئاـج  نینچ  رد  ار  وت  هکنآ  اـت  وت ، رکذ  ندرک  ناـهنپ  وت و  رون  ياـفطا  رد  دـندرک  یعـس  روما  همه  رد  ناراکمتـس  نیا  متفگ :

ردـق و تفرعم  رد  وت  زونه  دیعـس  رـسپ  يا  هک : دومرف  ترـضح  تسا ، ناشن  ماـن و  یب  ناـبیرغ  نایادـگ و  لوزن  ّلـحم  هک  دـندروآ 
تافانم ام  نأش  تعفر  اب  اهنیا  هک  ینک  یم  نامگ  و  يا ، هیاپ  نیا  رد  ام  تلزنم 
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نوچ یبناج ، هب  درک  هراشا  دوخ  كرابم  تسد  هب  سپ  .دوش  یمن  تسپ  اهنیا  هب  درک ، دنلب  ادخ  هک  ار  یسک  هک  یناد  یمن  و  دراد ،
نحص رد  هک  مدید  اهرهن  و  هتساریپ ، اه  هویم  عاونا  هب  مدید  اهغاب  و  هتسارآ ، نیحایر  عاونا  هب  مدید  اهناتسب  مدرک ، رظن  بناج  نآ  هب 

نیا هدـهاشم  زا  مدوب ، هدرکن  لایخ  ار  اهنآ  ریظن  زگره  هک  مدرک  هدـهاشم  اهنآ  رد  ناملغ  ناروح و  اهرـصق و  و  دوب ، يراـج  اـهغاب 
يارس ناوراک  رد  و  تساّیهم ، ام  يارب  زا  اهنیا  میشاب ، هک  اج  ره  ام  دومرف : ترضح  سپ  دش ، ناشیرپ  ملقع  ناریح و  ما  هدید  لاوحا 

«. 1  » میتسین نایادگ 

ات درک ، هدهاشم  بانج  نآ  زا  رایـسب  تازجعم  و  تخیگنارب ، بانج  نآ  عفد  يارب  رایـسب  ياه  هلیح  تایح  تّدـم  رد  نیعل  لّکوتم  و 
.دیناسر تسناوتن  بانج  نآ  هب  بیسآ  و  دش ، كاله  بانج  نآ  نیرفن  هب  هکنآ 

دیامن مارکا  زازعا و  هک  تساوخ  ار  دوخ  ریزو  ناقاخ  نب  حتف  نیعل ، لّکوتم  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  سوواط و  نبا  دـّیس 
مالّـسلا هیلع  یقن  یلع  ماما  ردق  فافختـسا  نأش و  صقن  وا  ضرغ  تقیقح  رد  و  دـنادرگ ، رهاظ  نارگید  رب  دوخ  دزن  ار  وا  تلزنم  و 

اـملع و ارما و  عیمج  هک  درک  مکح  دـش و  راوس  ناـقاخ  نب  حـتف  اـب  یمرگ  رایـسب  زور  رد  سپ  دوـب ، هدرک  هناـهب  ار  رما  نیا  و  دوـب ،
.دوب مالّسلا  هیلع  یقن  ماما  اهنآ  هلمج  زا  و  دنورب ، هدایپ  ناشیا  باکر  رد  نایعا  فارشا و  تاداس و 

زا قرع  دیشک و  یم  رایـسب  بعت  تفر و  یم  هدایپ  هک  مدرک  هدهاشم  ار  بانج  نآ  زور  نآ  رد  نم  هک : تفگ  لّکوتم  بجاح  هقارز 
ترـضح دـیئامرف ؟ یم  بعت  ار  دوخ  ارچ  امـش  هَّللا  لوسر  نب  ای  متفگ : متفر و  باـنج  نآ  کـیدزن  نم  تخیر ، یم  شکراـبم  ندـب 

.تسین حلاص  هقان  زا  رتمک  ادخ  دزن  نم  ندب  تمرح  نکیل  و  تسا ، نم  فافختسا  اهنیا  زا  نیعل  نآ  ضرغ  هک : دومرف 

.وا نادنزرف  حلاص و  هقان  زا  تسا  رت  یمارگ  یلاعت  قح  دزن  نم  نخان  هزیر  کی  هک : دومرف  رگید  تیاور  هب 

وا هب  عّیشت  نامگ  هک  دوخ  دالوا  مّلعم  هب  ار  هّصق  نیا  متشگرب ، هناخ  هب  نوچ  تفگ : هقاّرز 
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سپ مدینـش ، هک  مدرک  دای  دنگوس  نم  ار !؟ نخـس  نیا  يدینـش  ترـضح  نآ  زا  هّتبلا  وت  هک : ارم  داد  دـنگوس  وا  مدرک ، لقن  متـشاد 
؟ یتسناد هچ  زا  متفگ : نم  دسرن ، وت  هب  یبیسآ  وا  هّیـضق  زا  ات  دوش  یم  كاله  رگید  زور  هس  لّکوتم  هک  نکب  دوخ  راک  رکف  تفگ :
و « 1  » ٍماَّیَأ َهَثالَث  ْمُکِراد  ِیف  اوُعَّتَمَت  تسا : هدومرف  حلاص  موق  هّصق  رد  یلاعت  قح  دـیوگ ، یمن  غورد  ترـضح  نآ  هکنآ  يارب  تفگ :

.دندش كاله  زور  هس  هب  هقان  ندرک  یپ  زا  دعب  ناشیا 

هک دشاب  اسب  هک  درک  هشیدنا  دوخ  اب  تفر ، نوریب  وا  نوچ  و  مدرک ، نوریب  مداد و  مانشد  ار  وا  مدینش ، وا  زا  ار  نخـس  نیا  نوچ  نم 
راظتنا مدرک و  هدنکارپ  ار  دوخ  لاوما  سپ  تشاد ، دهاوخن  يررض  نم  هب  منکب  دوخ  روما  رد  یطایتحا  رگا  دشاب ، تسار  نخس  نیا 
سلجم هب  وا  صوصخم  نامالغ  كارتا و  زا  یعمج  اب  لّکوتم  دنزرف  رـصتنم  دـش ، مّوس  زور  نوچ  .مدیـشک  یم  ار  زور  هس  ياضقنا 

هب و  مدرک ، ترـضح  نآ  تماما  هب  داقتعا  لاح ، نیا  هدـهاشم  زا  دـعب  .دـندرک  هراپ  هراپ  ناقاخ  نب  حـتف  اـب  ار  وا  دـندمآ و  نیعل  نآ 
نیرفن وا  رب  زور  نآ  رد  نم  تفگ ، تسار  مّلعم  هک : دومرف  مدرک ، ضرع  دوـب  هتـشذگ  مّلعم  نآ  نم و  ناـیم  هچنآ  متفر  وا  تمدـخ 

«. 2  » دینادرگ باجتسم  ارم  ياعد  یلاعت  قح  و  مدرک ،

يأر نم  ّرـس  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماـما  ترـضح  نوـچ  هک  فـلد  یبا  نب  رقـص  زا  دـنا  هدرک  تـیاور  نارگید  هیوباـب و  نـبا 
سوبحم لّکوتم  بجاح  یقارز  دزن  ار  ترضح  نآ  و  میریگب ، بانج  نآ  لاوحا  زا  يربخ  هک  متفر  ترضح  نآ  تمدخ  هب  دندروآ ،

، دـش تولخ  سلجم  نوچ  متـسشن  یتعاس  ما ، هدـمآ  امـش  ندـید  هب  متفگ : يراد ؟ راـک  هچ  تفگ : متفر  وا  دزن  نوچ  دـندوب ، هدرک 
وش تکاس  تفگ : تسا ، هفیلخ  نم  بحاص  متفگ : مدیـسرت و  نم  يریگب ، دوخ  ماما  بحاص و  زا  يربخ  هک  يا  هدمآ  ایوگ  تفگ :

، یلب متفگ : يورب ؟ وا  دزن  یهاوخ  یم  ایآ  تفگ : سپ  مناد ، یم  ماـما  ار  وا  مراد و  وت  داـقتعا  زین  نم  و  تسا ، قح  رب  وت  يـالوم  هک 
هک يوـلع  دزن  ار  وا  ربـب  تفگ : درک و  هارمه  نم  اـب  یـسک  تفر ، نوریب  نوـچ  .دور  نوریب  دـیربلا  بحاـص  هـک  نـک  ربـص  تـفگ :

.درگرب راذگب و  وا  دزن  ار  وا  و  تسا ، سوبحم 

شربارب رد  و  تسا ، هتسشن  يریصح  يور  رب  مدید  متفر  بانج  نآ  تمدخ  هب  نوچ 
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زا هک  ما  هدمآ  متفگ : يا ؟ هدمآ  هچ  يارب  هک : دومرف  ترـضح  متـسشن ، بانج  نآ  تمدخ  رد  مدرک و  مالـس  سپ  دنا ، هدـنک  يربق 
ناـشیا زا  تقو  نیا  رد  هک  شاـبم  ناـیرگ  هک : دومرف  ترـضح  مدـش ، ناـیرگ  داـتفا  ربق  رب  نم  رظن  نوچ  مریگ ، يربـخ  امـش  لاوحا 

: هک دومرف  درک  نایب  ار  لئاسم  باوج  نوچ  .مدیـسرپ  بانج  نآ  زا  دنچ  يا  هلأسم  سپ  هَّلل ، دمحلا  متفگ : دسر ، یمن  نم  هب  یبیـسآ 
«. 1  » دسر وت  هب  يررض  نیعل  نآ  زا  هک  متسین  نمیا  هک  ور  نوریب  نک و  عادو  زیخرب 

ترضح نیعل  لّکوتم  هک  مدینـش  متفر ، يأر  نم  ّرـس  هب  لّکوتم  نامز  رد  تفگ : هک  همروا  نبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  يدنوار  بطق 
نوچ متفر ، دیعس  هناخ  هب  بانج  نآ  لاوحا  مالعتسا  يارب  تسا  هدرک  سوبحم  بجاح  دیعس  هناخ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما 

نآ تفگ : دبایرد ، ار  وا  اه  هدید  هکنآ  زا  ادـخ  تسه  هّزنم  متفگ : ینیبب ؟ ار  دوخ  يادـخ  یهاوخ  یم  ایآ  تفگ : داتفا  نم  رب  شرظن 
مهاوخ لتق  هب  ار  وا  ادرف  و  وا ، نتـشک  هب  دـنا  هدرک  رما  ارم  تفگ : مهاوخ ، یم  متفگ : دـیناد ، یم  ماما  امـش  هک  میوگ  یم  ار  یـسک 

تسا و هتـسشن  يا  هرجح  رد  موصعم  ماما  نآ  هک  مدید  مدش  لخاد  نوچ  متفر ، بانج  نآ  تمدخ  هب  هک  داد  تصخر  سپ  .دیناسر 
ترضح متـسیرگ ، مدش و  بات  یب  مدرک ، هدهاشم  ار  ربق  نآ  مدینـش و  باوج  و  مدرک ، مالـس  نوچ  دننک ، یم  يربق  وا  يور  شیپ 
ترـضح دـنیامن ؟ یم  رفح  وت  يارب  زا  ربـق  و  منیب ، یم  لاـح  نیا  رب  ار  وت  میرگن و  نوچ  متفگ : تسیچ ؟ وت  هیرگ  ببـس  هک : دومرف 

، دش دهاوخ  هتخیر  ود  ره  بجاح  لّکوتم و  نوخ  رگید  زور  ود  ات  رما ، نیا  دش  دـهاوخن  رّـسیم  ار  ناشیا  هک  نکم  هیرگ  هک : دومرف 
«. 2  » دومرف ترضح  هک  دش  نانچ  و 

یـسرک رب  وا  متفر ، لّکوتم  سلجم  هب  زتعم  اب  نم  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  بتاک  دمحا  نب  لضف  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
هاگره هک  دوب  نانچ  هدعاق  و  مداتسیا ، وا  بقع  رد  نم  داتسیا ، درک و  مالـس  زتعم  سپ  دوب ، هداتـسیا  وا  دزن  ناقاخ  نب  حتف  هتـسشن و 

دوب وا  لاح  رد  هک  يرییغت  بضغ و  تیاغ  زا  زور  نیا  رد  درک ، یم  نتـسشن  فیلکت  تفگ و  یم  اـبحرم  ار  وا  دـش  یم  لـخاد  زتعم 
یم رت  هتخورفا  شبـضغ  هلعـش  و  دـیدرگ ، یم  ّریغتم  شتروص  تعاس  ره  و  تفگ ، یم  نخـس  ناقاخ  نب  حـتف  اب  دـشن و  زتعم  هّجوتم 

رد وت  هکنآ  تفگ : یم  ناقاخ  نب  حتف  هب  و  دش ،
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زا وا  تسارتفا و  وا  رب  اهنیا  تفگ : یم  دیناشن و  یم  ورف  ار  وا  مشخ  شتآ  حتف  و  تسا ، هدرک  نانچ  نینچ و  یئوگ  یم  نخس  وا  ّقح 
غورد يوعد  هک  مشک  یم  ار  یئارم  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : یم  دش و  یم  هدایز  وا  مشخ  درک و  یمن  هدیاف  تسا ، يرب  اهنیا 
ناشیا زا  کی  ره  هب  دندش ، رضاح  نوچ  ار ، كرت  نامالغ  زا  رفن  راهچ  روایب  تفگ : سپ  .دنکفا  یم  نم  تلود  رد  هنخر  دنک و  یم 

هک دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دنروآ ، لتق  هب  ار  وا  دوش ، رضاح  مالّسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  نوچ  هک  درک  رما  ار  ناشیا  داد و  يریـشمش 
هک مدـید  هاگان  دـمآ ، دـنتفگ : دـندمآ و  نوعلم  نآ  باّجح  هک  مدـید  یتعاس  زا  دـعب  .تخوس  مهاوخ  ار  وا  دـسج  نتـشک ، زا  دـعب 

ترضح نآ  رد  هجو  چیه  هب  فوخ  بارطـضا و  رثا  و  دناوخ ، یم  یئاعد  درک و  یم  تکرح  شکرابم  ياهبل  دش و  لخاد  ترـضح 
تفرگ و رب  رد  ار  وا  تفاتـش و  ترـضح  لابقتـسا  هب  دـنکفا و  ریز  هب  یـسرک  زا  ار  دوخ  داتفا ، ترـضح  رب  نیعل  نآ  رظن  نوچ  .دوبن 

رسپ يا  قلخ ، نیرتهب  يا  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  تفگ : دوب  شتسد  رد  ریشمش  و  دیسوب ، ار  شا  هدید  ود  نایم  ار و  شکرابم  تسد 
نیا رد  دمآ  وت  کیپ  دومرف : ترـضح  یتقو ؟ نینچ  رد  يا  هدـمآ  هدیـشک و  قیدـصت  هچ  يارب  نسحلا  وبا  يا  نم ، يالوم  نم و  ّمع 
ریزو سپ  ورب ، یهاوخ  هک  اج  ره  هب  نم  دّیـس  نیا  درگرب  تفگ : انّزلا ، دلو  نآ  تسا  هتفگ  غورد  تفگ : لّکوتم  دـیبلط ، ارم  تقو و 

.دینکب ترضح  نآ  تعیاشم  هک : تفگ  ار  دوخ  ناشیوخ  دنزرف و  و 

، تفر نوریب  نوچ  .دندومن  ترـضح  نآ  میظعت  دـنداتفا و  نیمز  رب  ترـضح  نآ  دزن  داتفا ، ترـضح  نآ  رب  كرت  نامالغ  رظن  نوچ 
زا دنتفگ : ناشیا  دندرک ، میظعت  هدجس و  ار  وا  ببس  هچ  هب  هک  نک  لاؤس  ناشیا  زا  هک  تفگ  ار  نامجرت  دیبلط و  ار  نامالغ  لّکوتم 

یمن ار  رادریـشمش  نآ  و  میدـید ، هنهرب  ریـشمش  دـص  زا  هدایز  وا  رود  رد  دـش ، ادـیپ  نوچ  .میدـش  رایتخا  یب  ترـضح  نآ  تباـهم 
لّکوتم سپ  دش ، میب  فوخ و  زا  رپ  ام  لد  و  میروآ ، لمع  هب  ار  وت  رما  هکنآ  زا  ار  ام  دش  عنام  تلاح  نیا  هدـهاشم  و  دـید ، میتسناوت 

هب وا  لاوحا  قادصم  تشذـگ و  بانج  نآ  زا  هّیلب  نآ  هکنآ  هب  دـش  داش  حـتف  دـیدنخ ، تسوت و  ماما  نیا  تفگ : دروآ و  حـتف  هب  ور 
«. 1  » دمآ روهظ 
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فرـشم هک  دیـسر  مه  هب  لّکوتم  ندب  رد  یجارخ  هک  دنا  هدرک  تیاور  يرهاط  دّمحم  نب  میهاربا  زا  نارگید  دیفم و  خیـش  ینیلک و 
یلیلج لام  دبای ، تیفاع  رگا  هک  درک  رذن  لّکوتم  ردام  سپ  دناسرب ، نآ  هب  يرتشین  هک  درک  یمن  تأرج  یسک  دیدرگ و  كاله  رب 

یلع ماما  ترضح  دزن  یهاوخ  یم  رگا  هک : تفگ  لّکوتم  هب  ناقاخ  نب  حتف  سپ  دتسرفب ، مالّسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترـضح  يارب 
: تفگ دیامرفب ، ضرم  نیا  يارب  یئاود  دیاش  میتسرفب  مالّسلا  هیلع  یقن 

نآ رب  دنناسیخب و  بالگ  رد  ار  دنفـسوگ  لکـشپ  هک : دومرف  دندرک ، ضرع  ار  وا  لاح  دنتفر و  ترـضح  تمدخ  هب  نوچ  .دیتسرفب 
: تفگ ناقاخ  نب  حتف  دندرک ، ازهتـسا  دندیدنخ و  دندوب  رـضاح  هک  هفیلخ  عابتا  زا  یعمج  دـندروآ ، ار  ربخ  نآ  نوچ  .دـندنب  جارخ 
رب ار  اود  نوچ  تشاد ، دهاوخن  يررض  دیروآ  لمع  هب  تسا  هدومرف  هچنآ  رگا  و  تسین ، لصا  یب  ترـضح  نآ  فرح  هک  مناد  یم 

هـسیک رـس  هدرک  هسیک  رد  رانید  رازه  هد  شردام  و  تفای ، تحار  ملا  درد و  زا  نیعل  نآ  دش و  رجفنم  تعاس  رد  دنتـسب ، عضوم  نآ 
.داتسرف بانج  نآ  يارب  درک و  رهم  ار 

: تفگ و  تفگ ، رایسب  ترضح  نآ  دب  دوب ، لّکوتم  دزن  دنتفگ  یم  یئاحطب  ار  وا  هک  يدرم  تفای ، افـش  ضرم  نآ  زا  نیعل  نآ  نوچ 
هناخ هب  ربخ  یب  تفگ : دـیبلط و  ار  بجاح  دیعـس  لّـکوتم  یبش  سپ  دراد ، جورخ  هیعاد  تسا و  هدرک  عمج  رایـسب  لاوما  هحلـسا و 

ینابدرن بش  نایم  رد  تفگ : دیعـس  روایب ، نم  يارب  یبایب  هک  لاوما  هحلـسا و  زا  اـجنآ  رد  هچ  ره  ورب و  مالّـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماـما 
ناریح مدرک و  مگ  ار  هار  مور  ریز  هب  متـساوخ  نوچ  متـشاذگ ، هناخ  راوید  رب  ار  ناـبدرن  و  متفر ، ترـضح  نآ  هناـخ  هب  متـشادرب و 

متفر ریز  هب  دندروآ ، عمش  نوچ  .دنروایب  وت  يارب  زا  عمش  ات  شاب  دیعـس  يا  هک : درک  ادن  ارم  هناخ  نوردنا  زا  ترـضح  هاگان  مدش ،
ور هداجس  يالاب  رب  و  هدرتسگ ، يریصح  يور  رب  ار  دوخ  هداّجس  هتشاد و  رس  رب  همامع  هدیشوپ و  مشپ  زا  يا  هّبج  ترضح  هک  مدید 

شیتفت ار  هرجح  ياـه  هناـخ  عیمج  متفر و  نم  رادرب ، یباـیب  هچنآ  درگب و  اـه  هناـخ  نیا  رد  ورب و  دومرف : سپ  .تسا  هتـسشن  هلبق  هب 
: دومرف سپ  رگید ، يرهم  هب  رـس  هسیک  کی  و  دوب ، لّـکوتم  رداـم  رهم  شرـس  رب  هک  هردـب  کـی  رگم  متفاـین  چـیه  اـهنآ  رد  مدرک ،
، دندوب هتفرگن  چیه  فالغ  نآ  يور  رب  تشاد و  یبوچ  فالغ  هک  متفای  يریشمش  اّلـصم  ریز  رد  متـشادرب ، نوچ  .رادرب  ارم  ياّلـصم 

دزن متشادرب و  رز  هردب  ود  اب  ار  ریشمش  نآ 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
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نم وت  ضرم  رد  تفگ : شردام  درک ، لاؤس  لاح  تقیقح  زا  دیبلط و  ار  وا  دـید ، هردـب  نآ  رب  ار  دوخ  ردام  رهم  نوچ  متفر ، لّکوتم 
زونه و  ما ، هداتـسرف  وا  يارب  نم  هک  تسا  نامه  هردـب  نیا  و  متـسرفب ، وا  يارب  رانید  رازه  هد  یبای  تیفاـع  رگا  هک  مدوب  هدرک  رذـن 

مض نآ  هب  رگید  هردب  کی  لّکوتم  سپ  دوب ، هردب  نآ  رد  رانید  دص  راهچ  دوشگ ، ار  رگید  هسیک  نوچ  .تسا  هتـشادن  رب  ار  شرهم 
.نکب وا  یهاوخرذع  ربب و  وا  يارب  ریشمش  هسیک و  نآ  اب  ار  اه  هردب  نیا  دیعس  يا  تفگ : درک و 

رد وت  هناخ  هب  تصخر  یب  مدرک و  یبدا  یب  هک  رذگب  نم  ریصقت  زا  نم  دّیـس  يا  متفگ : مدرب  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  ار  اهنآ  نوچ 
دنهاوخ يدوزب  ینعی : « 1  » َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو  دومرف : ترـضح  مروذـعم ، مدوب  رومأم  هفیلخ  زا  نوچ  مدـمآ ،

«. 2  » تساجک يوسب  اهنآ  تشگزاب  هک  دننک  یم  متس  هک  اهنآ  تسناد 

ره و  دوب ، هداد  اج  اجنآ  رد  ار  ناگدنرد  ناریش و  و  دوب ، هتخاس  دوخ  رـصق  شیپ  رد  نیعل  نآ  هک  تسا  روهـشم  عابـس  هکرب  هّصق  و 
ترضح تخادنا ، هکرب  نآ  رد  ار  مالّسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترـضح  يزور  تخادنا ، یم  هکرب  نآ  هب  تشاد  تبوقع  هدارا  ار  هک 

ياپ رب  ور  دندیلام و  یم  نیمز  رب  مد  وا  دزن  ّللذت  يور  زا  دندیدرگ و  یم  بانج  نآ  رود  رب  ناگدنرد  عابـس و  دش و  زامن  لوغـشم 
داقتعا دیزم  بجوم  ات  دندروآ  نوریب  يدوزب  ار  بانج  نآ  هک  درک  مکح  درک  هدهاشم  ار  تلاح  نیا  نوچ  دنتشاذگ ، یم  شکرابم 

«. 3  » ددرگن مدرم 

ءایصوا رخفم  ءایلوا و  دّیس  ترضح  لاوحا  تدالو و  خیرات  نایب  رد  مهدزیس : باب 

هراشا

مالّسلا هیلع  يرکسع  نسح  دّمحم  وبا  مهدزای  ماما  یصو  یبن و  ره  بولق  بوبحم  و 

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

ترضح نآ  ردپ  و  1 ؛»  » تسا يرکسع  يداه و  یکز و  شفیرـش : باقلا  و  دّمحم ، وبا  شتینک  و  نسح ، ترـضح  نآ  فیرـش  مسا 
یم « 4 « » لیلس  » یضعب و  « 3 « » نسوس  » یضعب «، 2  » دنتفگ یم  ثیدح »  » ار وا  هک  دوب  يدلو  ّما  شردام  و  مالّسلا ، هیلع  یقن  یلع  ماما 

.تسا هدوب  اوقت  عرو و  حالص و  تیاهن  رد  همیرک  هفیفع  نآ  و  دنا ، هتفگ 

هتفگ کی  یس و  یضعب  و  «، 5  » دش عقاو  ترجه  مّود  یس و  تسیود و  لاس  رد  هک  تسا  نآ  رهـشا  ترـضح  نآ  تدالو  خیرات  رد 
زین مراهچ  هبنش  یضعب  روکذم و  هام  مهد  یـضعب  «، 7  » یناّثلا عیبر  هام  متشه  هعمج  زور  هک  تسا  نآ  رهـشا  تدالو  زور  و  «، 6  » دنا

«. 8  » هدرک لقن  ترجه  یس  تسیود و  لّوالا  عیبر  هام  رد  دیفم  خیش  و  دنا ، هتفگ 

.دنا هتفگ  يأر  نم  ّرس  یضعب  تسا ، هفّرشم  هنیدم  تدالو ، ناکم 
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هَّلل اـّنأ  : » یمعفک تیاور  هـب  «، 1  » ضرـألا تاوامّـسلا و  دـیلاقم  هل  نم  ناحبـس  هّمهم : لوـصف  تیاور  هب  ترـضح  نآ  متاـخ  شقن  و 
«. 2  » هدوب دیهش »

: هک تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  تاجرّدلا  رئاصب  باتک  رد 

یهایگ رب  ای  يا  هویم  رب  هرطق  نآ  و  دتـسرف ، یم  نیمز  هب  شرع  ریز  زا  یبآ  هرطق  دـنک ، قلخ  ار  یماما  هک  دـهاوخ  یلاـعت  قح  نوچ 
، دوش یم  دـقعنم  ماما  نآ  هفطن  شرع  بآ  هرطق  نآ  زا  و  دـیامن ، یم  لواـنت  ار  هویم  نآ  اـی  هاـیگ  نآ  ماـما  ردـپ  سپ  دریگ ، یم  رارق 
رب درذـگ  یم  وا  رب  هام  راهچ  نوچ  دونـش ، یم  ار  ناشیا  نخـس  مدرم و  يادـص  زور  لهچ  زا  دـعب  دـش ، رداـم  محر  هب  لـقتنم  نوچ 

نیمز رب  نوچ  « 3  » ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ِِهتاِملَِکل َو  َلِّدَبُم  ًالْدَع ال  ًاقْدِـص َو  َکِّبَر  ُهَِملَک  ْتَّمَت  َو  دنـسیون : یم  ار  هیآ  نیا  شتـسار  يوزاب 
وا رب  تباهم  تعلخ  و  دـشخب ، یم  تنیز  راقو  ملع و  هیلح  هب  ار  وا  دـیامرف و  یم  اطع  وا  هب  تمکح  زونک  یلاعت  قح  دـیآ ، یم  دورف 

و دناد ، یم  ار  دابع  لامعا  رون  نآ  هب  و  دناد ، یم  تسا  مدرم  ياهلد  رد  هچنآ  هک  دزورفا  یم  وا  لد  رد  رون  زا  یغارچ  و  دـشوپ ، یم 
«. 4  » دوش یم  علّطم  ناشیا  ياه  هدرک  رب 
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تسا ترضح  نآ  تداهش  خیرات  نایب  رد  مّود  لصف 

ناقاخ نب  هَّللا  دیبع  نب  دمحا  سلجم  رد  مدش  رـضاح  يزور  تفگ : هک  مق  لها  زا  يدرم  زا  دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  هیوباب و  نبا 
دـش روکذم  وا  سلجم  رد  سپ  تشاد ، تیب  لها  هب  تبـسن  توادع  تیاهن  و  مق ، رد  دوب  تاقدص  فاقوا و  یلاو  افلخ  بناج  زا  هک 

ره هفیلخ  دزن  ناشیا  تلزنم  برق و  ناشیا و  داسف  حالص و  ناشیا و  ياهبهذم  دندوب و  یم  يأر  نم  ّرس  رد  هک  يولع  تاداس  لاوحا 
.نامز

ملع رد  مالّسلا  هیلع  يرکسع  یلع  نب  نسح  دننام  یسک  يولع  تاداس  زا  مدیدن  يأر  نم  ّرس  رد  نم  هک : تفگ  هَّللا  دیبع  نب  دمحا 
ار وا  مشاه  ینب  ریاس  تاداس و  ارما و  و  افلخ ، دزن  تلزنم  ردق و  فرـش و  ایح و  تّفع و  تباهم و  راقو و  تداهز و  عرو و  دهز و  و 

فانصا رکسع و  لها  ریاس  ارما و  ارزو و  نینچمه  و  دندومن ، یم  وا  میظعت  ناشیا  ریبک  ریغـص و  و  دوخ ، ناریپ  رب  دنتـشاد  یم  مّدقم 
.دنتشاذگ یمن  ورف  يا  هقیقد  وا  مارکا  زازعا و  رد  قلخ 

رد اضّرلا  نبا  دـنتفگ : دـندیود و  ناراکتمدـخ  نانابرد و  هاگان  وا ، ناوید  زور  رد  مدوب  هداتـسیا  دوخ  ردـپ  رـس  يالاب  رد  يزور  نم 
: تفگ دنلب  يادص  هب  مردپ  تسا ، هداتسیا  هناخ 

يور و وکین  تماق و  شوخ  مشچ و  هداشگ  نوگمدنگ و  دش  لخاد  يدرم  مدید  هاگان  دیروآرد ، سلجم  هب  ار  وا  دـیهد و  تصخر 
تسج و ياج  زا  داتفا ، وا  رب  مردپ  رظن  نوچ  .مدرک  هدهاشم  میظع  یتلالج  یتباهم و  وا  رد  نم  و  یناوج ، ّنس  لّوا  رد  ندـب ، شوخ 

ای هفیلخ  يارما  ای  مشاه  ینب  زا  يدحا  هب  تبسن  يراک  نینچ  هک  مدیدن  زگره  و  تفاتش ، وا  لابقتسا  هب 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
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.دنکب وا  نادنزرف 

هب دیناشن و  دوخ  ياج  رد  تفرگ و  ار  وا  تسد  دیـسوب و  ار  وا  ياهتـسد  دروآ و  رد  وا  ندرگ  رد  تسد  دیـسر ، وا  کیدزن  هب  نوچ 
ردام ردپ و  دوخ و  ناج  و  دومن ، یم  باطخ  تینک  هب  ار  وا  میظعت  يور  زا  و  تفگ ، یم  نخـس  وا  اب  تسـشن و  وا  تمدـخ  رد  بدا 

یم دوب  نامز  نآ  هفیلخ  هک  ّقفوم  دـنتفگ : ناـنابرد  هاـگان  مدرک ، یم  بّجعت  لاوحا  نیا  هدـهاشم  زا  نم  درک ؛ یم  وا  يادـف  ار  دوخ 
و دندمآ ، یم  وا  صوصخم  ناراکتمدخ  نالواسی و  نابجاح و  رتشیپ  دمآ  یم  مردپ  دزن  هب  هفیلخ  نوچ  هک  دوب  نانچ  هدعاق  و  دـیآ ،

ندـمآ عامتـسا  دوجو  اب  و  تفر ، یم  نوریب  دـمآ و  یم  هفیلخ  هکنآ  ات  دنداتـسیا  یم  فص  رد  هفیلخ  هاگرد  رد  ات  مردـپ  کیدزن  زا 
موش وت  يادـف  تفگ : سپ  دـندش ، ادـیپ  وا  صوصخم  نامالغ  هکنآ  اـت  تفگ ، یم  نخـس  وا  هب  تشاد و  وا  هب  ور  مردـپ  زاـب  هفیلخ 

؛ دتفین ترـضح  نآ  رب  نالواسی  رظن  هک  دـیربب  مدرم  فص  تشپ  زا  ار  وا  هک : درک  رما  ار  دوخ  نامالغ  و  زیخرب ، یهاوخ  رگا  نونکا 
ناـبجاح و زا  نم  تفر ، هفیلخ  لابقتـسا  هب  درک و  هناور  ار  وا  دیـسوب ، ار  شیناـشیپ  ناـیم  درک و  مـیظعت  ار  وا  تساـخرب ، مردـپ  زاـب 

رباکا زا  تسا  يدرم  وا  دـنتفگ : دومن ؟ وا  مارکا  زازعا و  رد  هغلابم  ردـق  نیا  مردـپ  هک  دوب  هک  درم  نیا  مدیـسرپ : دوخ  ردـپ  نامالغ 
.اضّرلا نبا  هب  تسا  فورعم  و  دراد ، مان  یلع  نب  نسح  برع 

ماش و زامن  زا  دـعب  تشاد  هک  یتداـع  هب  مردـپ  بش  نوچ  مدوب ، ّریحت  رکف و  رد  زور  نآ  ماـمت  رد  دـیدرگ ، هداـیز  نم  بّجعت  سپ 
: هک دیـسرپ  متـسشن  وا  دزن  نم  دـیامن ، ضرع  هفیلخ  هب  زور  رد  هک  دـش  مدرم  ضیارع  اهذـغاک و  ندـید  لوغـشم  تسـشن و  نـتفخ 

: متفگ يراد ؟ یتجاح 

وا مارکا  میظعت و  رد  دادـماب  زورما  هک  يدرم  نآ  دوب  هک  ردـپ  يا  متفگ : داد  تصخر  نوچ  .منک  لاؤـس  یئاـمرف  تصخر  رگا  یلب 
.تسا نایضفار  ماما  نیا  دنزرف  يا  تفگ : يدرک ؟ یم  وا  يادف  ار  دوخ  ردام  ردپ و  دوخ و  ناج  يدینارذگ و  دح  زا  ار  هغلابم 

نآ ّقحتـسم  درم  نآ  ریغ  هب  مشاه  ینب  زا  یـسک  دور ، رد  هب  ساّبع  ینب  زا  تفالخ  رگا  دنزرف  يا  تفگ : دـش و  تکاس  یتعاس  سپ 
بسن و تفارش  سفن و  تّفع  لامک و  ملع و  لضف و  تدابع و  دهز و  هب  فاصّتا  ببس  هب  تسا  تفالخ  راوازـس  وا  هک  اریز  تسین ،

بسح و ّولع 
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.لامک لضف و  ملع و  تلیضف و  تلالج و  فرش و  تیاهن  رد  دوب  يدرم  ار ، وا  ردپ  يدید  یم  رگا  هّیلامک ، تافص  ریاس 

صّحفت مدرم  زا  هتسویپ  نآ  زا  دعب  دش ، نوزفا  نم  ّریحت  رّکفت و  دیدرگ و  هدایز  نم  مشخ  مدینـش ، مردپ  زا  هک  نانخـس  نیا  زا  سپ 
لضف و فیـصوت و  فیرعت و  ریغ  هب  مدرم  ریاـس  ناـّیولع و  تاداـس و  ارما و  باـّتک و  ارزو و  زا  مدینـشن  سپ  مدومن ، یم  وا  لاوحا 

سپ تسا ، نایـضفار  ماما  وا  هک : دنتفگ  یم  دـنداد و  یم  میدـقت  لیـضفت و  مشاه  ینب  رب  ار  وا  همه  وا ، يراوگرزب  ملع و  تلالج و 
يزیچ وا  یگرزب  یکین و  ریغ  هب  نمـشد  تسود و  زا  هک  اریز  متـسناد ، ار  وا  نأش  تعفر و  دش و  میظع  نم  رظن  رد  وا  تلزنم  ردق و 

.مدینشن

: تفگ دوب ؟ نوچ  رفعج  شردارب  لاح  هک  درک  لاؤس  وا  زا  سلجم  لها  زا  يدرم  سپ 

بارـش رجاف و  قساف و  دوب  يدرم  رفعج  دنادرگ ، نورقم  نسح  ماما  مان  اب  ار  وا  مان  ای  دنک  لاؤس  وا  لاح  زا  یـسک  هک  تسیک  رفعج 
رکذ هب  زاب  درک ، رایـسب  تّمذـم  ار  رفعج  سپ  مدوب ، هدـیدن  يراکدـب  یلقع و  یب  یئاوسر و  رد  یـسک  وا  دـننام  رادرکدـب ، راوخ و 

هک دش  ضراع  نارگید  هفیلخ و  رب  یتلاح  یلع ، نب  نسح  تافو  ماگنه  رد  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : تشگرب و  ترـضح  نآ  لاوحا 
نبا هک  دندروآ  ربخ  مردپ  يارب  يزور  هک  دوب  نانچ  هعقاو  نیا  دش ، دـناوت  يرما  نینچ  سک  چـیه  تافو  رد  هک  متـشادن  نامگ  نم 
دوخ ناصوصخم  نادمتعم و  زا  رفن  جنپ  هفیلخ  داد ، هفیلخ  هب  ار  ربخ  تفر و  هفیلخ  دزن  هب  مامت  تعرـس  هب  مردپ  هدش ، روجنر  اضّرلا 

نآ هناخ  مزالم  هتـسویپ  هک  ار  ناشیا  درک  رما  دوب ، هفیلخ  صاخ  نامرحم  زا  هک  دوب  مداخ  ریرحت  ناشیا  زا  یکی  درک ، هارمه  وا  اب  ار 
زا دورب و  ترـضح  نآ  دزن  نیـسپ  دادـماب و  ره  هک  درک  رّرقم  ار  یبـیبط  و  دـندرگ ، علّطم  ترـضح  نآ  لاوحا  رب  دنـشاب و  ترـضح 

.دشاب علّطم  وا  لاوحا 

سپ تسا ، هدیدرگ  یلوتـسم  وا  رب  فعـض  تسا و  هدـش  بعـص  ترـضح  نآ  ضرم  هک  دـندروآ  ربخ  مردـپ  يارب  زور ، ود  زا  دـعب 
دـیبلط و ار  هاضقلا  یـضاق  و  دـنوشن ، رود  ترـضح  نآ  تمدـخ  زا  هک  درک  رما  ار  اـّبطا  تفر و  ترـضح  نآ  دزن  دـش  راوس  دادـماب 
هک دندرک  یم  نآ  يارب  ار  اهنیا  نیعالم  نیا  دنشاب ؛ ترضح  نآ  دزن  هتـسویپ  هک  نادرگ  رـضاح  ار  روهـشم  ياملع  زا  رفن  هد  تفگ :

نآ هک  دنزاس  رهاظ  مدرم  دزن  و  دوشن ، مولعم  مدرم  رب  دندوب ، هداد  ترضح  نآ  هب  هک  يرهز  زا 
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، لّوالا عیبر  هام  زا  زور  دنچ  نتـشذگ  زا  دعب  هکنآ  ات  دندوب ، ترـضح  نآ  هناخ  مزالم  ناشیا  هتـسویپ  هتفر ، دوخ  گرم  هب  ترـضح 
.تفای یئاهر  نافلاخم  ناراکمتس و  روج  زا  و  دومن ، تلحر  یقاب  يارس  هب  یناف  راد  زا  مولظم  ماما  نآ 

نویـش ناغف و  هلان و  يادص  مدرم  عیمج  زا  دش ، اپرب  رهـش  نآ  رد  یتمایق  دش ، رـشتنم  هّرماس  رهـش  رد  ترـضح  نآ  تافو  ربخ  نوچ 
صّحفت ترضح  نآ  هناخ  رود  رب  هک  داتسرف  ار  یعمج  دمآ ، رد  ترضح  نآ  دنمتداعس  دنزرف  صّحفت  رد  نیعل  هفیلخ  دیدرگ ، دنلب 

هفیلخ تسه ؛ یلمح  لاـمتحا  ار  باـنج  نآ  نازینک  زا  یکی  هک : تفگ  ناـنز  زا  یکی  سپ  دـشاب ، ناـشیا  رد  یلمح  اداـبم  هک  دـننک 
.دوش رهاظ  نخس  نآ  بذک  قدص و  ات  دشاب  علّطم  وا  لاوحا  رب  هک  دینادرگ  لّکوم  وا  رب  ار  مداخ  ریرحت 

هدیزگرب نآ  هزانج  رد  قیالخ  فیرش  عیضو و  ریبک و  ریغص و  دندش ، لّطعم  اهرازاب  عیمج  دش ، بانج  نآ  زیهجت  هّجوتم  نآ  زا  دعب 
ماما نآ  زیهجت  هب  نایولع  مشاه و  ینب  هفیلخ و  عابتا  ناگدنـسیون و  ارزو و  ریاس  اـب  دوب  هفیلخ  ریزو  هک  مردـپ  دـندمآ ؛ عمج  قلاـخ 

نآ نفک  لسغ و  زا  نوچ  .مدرم  هیرگ  نویـش و  هلان و  ترثک  زا  دوب  تمایق  يارحـص  دننام  هّرماس  زور  نآ  رد  دـندش ، رـضاح  نامز 
نیمز رب  زاـمن  يارب  ار  باـنج  نآ  هزاـنج  نوـچ  دـنک ، زاـمن  باـنج  نآ  رب  هک  داتـسرف  ار  یـسیع  وـبا  هفیلخ  دـندش ، غراـف  ترـضح 

نایولع و هفیلخ  تمهت ، عفر  يارب  و  درک ، رود  ترضح  كرابم  يور  زا  ار  نفک  دمآ و  ترـضح  کیدزن  هب  یـسیع  وبا  دنتـشاذگ ،
نیا دینک  رظن  دییایب و  تفگ : دـیبلط و  کیدزن  ار  نایعا  فارـشا و  ریاس  ءاملع و  تاضق و  ناگدنـسیون و  ارزو و  ارما و  نایمـشاه و 

، تسا هدیناسرن  وا  هب  یبیسآ  یسک  تسا و  هدرم  دوخ  گرم  هب  دوخ  شارف  رب  تسا  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هدازدنزرف  یلع  نب  نسح 
تداهـش ینعم  نیا  رب  دنا و  هدیدرگ  علّطم  وا  لاوحا  رب  دنا و  هدوب  رـضاح  لودع  نادمتعم و  تاضق و  ءاّبطا و  وا  ضرم  تّدـم  رد  و 

.دندرک و نفد  دوخ  راوگرزب  ردپ  يولهپ  رد  ار  بانج  نآ  زامن  زا  دعب  و  درک ، زامن  ترـضح  نآ  رب  داتـسیا و  شیپ  سپ  دـنهد ، یم 
دهاوخ یلوتسم  ملاع  رب  بانج  نآ  دنزرف  هک  دوب  هدینـش  هک  اریز  دش ، ترـضح  دنزرف  سّـسجت  صّحفت و  هّجوتم  هفیلخ  نآ  زا  دعب 

نآ و  دنتفاین ، ترضح  نآ  زا  يزیچ  دندرک  صّحفت  هک  نادنچ  درک ، دهاوخ  ضرقنم  ار  لطاب  لها  و  دش ،
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ّتنـس لها  بهذم  قفاوم  سپ  دشن ، رهاظ  يرثا  دندرک و  یم  وا  لاوحا  صّحفت  لاس  ود  ات  دندوب  هدرب  وا  هب  لمح  نامگ  هک  ار  زینک 
ّیـصو نم  هک  درک  يوعد  شردام  و  دوب ، بانج  نآ  ردارب  هک  باّذـک  رفعج  رداـم و  ناـیم  دـندرک  تمـسق  ار  ترـضح  نآ  ثاریم 

.دیناسر توبث  هب  یضاق  دزن  و  میوا ،

یم تفگ : دمآ و  نم  ردپ  دزن  هب  باّذک  رفعج  سپ  تشاد ، یمن  رب  سّسجت  زا  تسد  دوب و  بانج  نآ  دنزرف  صّحفت  رد  هفیلخ  زاب 
عامتـسا زا  مردـپ  مهدـب ، الط  رانید  رازه  تسیود  لاس  ره  هک  میامن  یم  لـّبقت  نم  یئاـمن ، ضیوفت  نم  هب  ار  مردارب  بصنم  مهاوخ 

افلخ هک  تساهلاس  و  تفرگ ، ناوت  لّبقت  لاـم و  هب  هک  تسین  یبصنم  وت  ردارب  بصنم  قمحا  يا  تفگ : دـش و  مشخ  رد  نخـس  نیا 
دزن وت  رگا  دنتسناوتن ، دندرگرب و  وت  ردارب  ردپ و  تماما  داقتعا و  زا  هک  دنیامن  یم  رجز  دنشک و  یم  ار  مدرم  دنا و  هدیشک  ریـشمش 

يرادـن هبترم  ناشیا  دزن  رگا  و  تسین ، يرگید  هفیلخ و  هب  جایتحا  ار  وت  دـمآ و  دـنهاوخ  وت  يوسب  همه  يراد  تماما  هبترم  ناـیعیش 
ار وا  تناید  مدع  تهافـس و  لقع و  تّفخ  نخـس  نیا  هب  مردـپ  و  درک ، دـناوت  یمن  لیـصحت  وت  يارب  ار  هبترم  نیا  يرگید  هفیلخ و 

زورما ات  و  دـش ، توف  مردـپ  ات  تفاـین  هار  مردـپ  سلجم  هب  نآ  زا  دـعب  و  دـنهدن ، هار  سلجم  هب  رگید  ار  وا  هک  درک  رما  و  تسناد ،
«. 1  » دبای یمن  وا  رب  تسد  دوش و  یمن  علّطم  وا  راثآ  رب  و  دنک ، یم  بانج  نآ  صّحفت  هفیلخ 

همان مدرک و  یم  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تمدخ  نم  هک  تسا  هدرک  تیاور  نایدالا  وبا  زا  ربتعم  دنس  هب  هیوباب  نبا 
همان دندیبلط و  ارم  دـندومرف  تلحر  اقب  ملاع  هب  ضرم  نآ  رد  هک  يرامیب  رد  يزور  سپ  مدرب ، یم  اهرهـش  هب  ار  ترـضح  نآ  ياه 

یهاوخ نم  هناخ  زا  نویـش  يادص  و  دـش ، یهاوخ  هّرماس  لخاد  زاب  زور  هدزناپ  زا  دـعب  هک : دـندومرف  نیادـم و  هب  دنتـشون  دـنچ  يا 
.دنهد لسغ  تقو  نآ  رد  ارم  و  دینش ،

: دومرف تسیک ؟ اب  تماما  رما  دهد ، ور  هلیاه  هعقاو  نیا  هاگره  دّیس  يا  تفگ : نایدالا  وبا 

وا دنک  زامن  نم  رب  هک  ره  دومرف : امرفب ، یتمالع  رگید  متفگ : نم ، زا  دعب  تسا  ماما  وا  دنک  بلط  وت  زا  ارم  ياه  همان  باوج  هک  ره 
هک ره  تفگ : امرفب ، رگید  متفگ : دوب ، دهاوخ  نم  نیشناج 
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.تسامش ماما  وا  تسا  زیچ  هچ  نایمه  رد  هک  دیوگب 

مدیناسر و نیادم  لها  هب  ار  اه  همان  مدمآ و  نوریب  سپ  نایمه ، مادک  هک  مسرپب  هک  دش  عنام  ترضح  تباهم  هک : تفگ  نایدالا  وبا 
رّهطم ماما  نآ  لزنم  زا  نویش  هحون و  يادص  هب  مدش و  هّرماس  لخاد  مهدزناپ  زور  رد  دوب  هدومرف  هچنانچ  و  متشگرب ، هتفرگ  اهباوج 

.دوب هدش  دنلب 

تافو هب  تیزعت  ار  وا  و  دـنا ، هدـمآ  رب  وا  درگرب  نایعیـش  هتـسشن و  هناخ  رد  رب  هک  مدـید  ار  باّذـک  رفعج  مدـمآ ، هناخ  رد  هب  نوچ 
.دنیوگ یم  دوخ  تماما  هب  تینهت  ردارب و 

هک اریز  دراد ، تماما  ّتیلها  یک  قساف  نیا  تسا ، هدش  رگید  عون  تماما  سپ  تسا  ماما  نیا  رگا  هک : متفگ  دوخ  رطاخ  رد  نم  سپ 
نم زا  لاؤس  چیه  متفگ و  تینهت  تیزعت و  و  تخاون ، یم  روبنط  تخاب و  یم  رامق  دروخ و  یم  بارـش  هک  متخانـش  یم  ار  وا  رتشیپ 

رفعج نک ، زاـمن  وا  رب  اـیب و  دـنا  هدرک  نفک  ار  تردارب  هک : درک  باـطخ  رفعج  هب  دـمآ و  نوریب  مداـخ  دـیقع  لاـح  نیا  رد  درکن ،
رب هدرک  نفک  ار  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  میدید  میدیـسر  هناخ  نحـص  هب  نوچ  دندش ، هارمه  وا  اب  نایعیـش  تساخرب و 

.دنک زامن  دوخ  رهطا  ردارب  رب  هک  داتسیا  شیپ  رفعج  دنا ، هتشاذگ  شعن  يور 

دیـشک و ار  رفعج  يادر  دمآ و  نوریب  هام  هراپ  دننام  ینادند  هداشگ  يوم  هدیچیپ  نوگمدنگ  یلفط  دیوگ ، ریبکت  هک  تساوخ  نوچ 
لفط نآ  دـش ، ّریغتم  شگنر  داتـسیا و  بقع  رفعج  سپ  وت ، زا  دوخ  ردـپ  رب  زامن  هب  مرتراوازـس  نم  هک  تسیاب  سپ  ومع  يا  تفگ :

دش و نم  هّجوتم  درک و  نفد  مالّـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  يولهپ  رد  ار  بانج  نآ  و  درک ، زامن  دوخ  راوگرزب  ردپ  رب  داتـسیا و  شیپ 
هک اه  هناـشن  نآ  زا  ناـشن  ود  هک : متفگ  دوخ  رطاـخ  رد  مدرک و  میلـست  سپ  تسوت ، اـب  هک  ار  هماـن  باوج  هدـب  يرـصب  يا  تفگ :

رفعج هب  هاش  زجاح و  سپ  مدمآ  نوریب  تسا ، هدنام  تمالع  کی  دش و  رهاظ  دوب  هدومرف  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح 
هدـیدن زگره  ار  وا  نم  هَّللا  و  تفگ : رفعج  لفط ؟ نآ  دوب  یک  تفگ : تسین  ماـما  وا  هک  دـنک  ماـمت  وا  رب  تّجح  هکنآ  يارب  تفگ :

.متخانش یمن  مدوب و 

تسا هتفای  تافو  هک  دنتسناد  نوچ  مالّسلا ، هیلع  نسح  ماما  لاوحا  زا  دندرک  لاؤس  دندمآ و  مق  لها  زا  یتعامج  تلاح  نیا  رد  سپ 
يوسب دندرک  هراشا  مدرم  تسیک ؟ اب  تماما  هک : دندیسرپ 
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و تسا ، تعامج  هچ  زا  اه  همان  هک  وگب  تسه  دنچ  یلام  همان و  ام  اب  دنتفگ : دنداد و  تینهت  تیزعت و  دنتفر و  کیدزن  سپ  رفعج ،
دمآ نوریب  مداخ  لاح  نآ  رد  دـنهاوخ ، یم  بیغ  ملع  ام  زا  مدرم  تفگ : تساخرب و  رفعج  میئامن ؟ میلـست  ات  تسا  رادـقم  هچ  اهلام 

نآ رد  هک  تسه  ینایمه  و  تسه ، نالف  نالف و  صخش و  نالف  همان  امش  اب  تفگ : مالّـسلا و  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  بناج  زا 
دندرک و میلـست  ار  اهلام  اه و  همان  تعامج  نآ  دنا ؛ هدرک  شکور  ار  الط  هک  تسه  یفرـشا  هد  نایم  نآ  رد  و  تسه ، یفرـشا  رازه 

مالّـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دارم  و  تسا ، نامز  ماما  وا  يریگب  ار  اهلام  اه و  هماـن  نیا  هک  تسا  هداتـسرف  ار  وت  هک  ره  دـنتفگ :
.دوب نایمه  نیمه 

داتـسرف ار  دوخ  ناراکتمدخ  دمتعم  درک ، لقن  ار  هعقاو  نیا  و  دوب ، نامز  نآ  قحان  هب  هفیلخ  هک  دـمتعم  دزن  تفر  باّذـک  رفعج  سپ 
ناشیا هّنظم  عفر  يارب  زا  و  درک ، راکنا  هد و  ناشن  ام  هب  ار  لفط  نآ  هک  دنتفرگ  ار  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زینک  لقیـص  هک 

هب دنشکب ، دوش  ّدلوتم  دنزرف  نوچ  هک  دندرپس  یضاق  براوشلا  یبا  نبا  هب  ار  وا  ببس  نیا  هب  ترضح  نآ  زا  نم  مراد  یلمح  تفگ :
یضاق هناخ  زا  زینک  و  دندنام ، رد  دوخ  لاح  هب  ناشیا  و  درک ، جورخ  هرـصب  رد  جنزلا  بحاص  و  درم ، ریزو  ییحی  نب  هَّللا  دبع  هاگان 

«. 1  » دمآ دوخ  هناخ  هب 

هام متشه  هعمج  زور  رد  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  نیـسح  نب  دّمحم  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا 
هب رایـسب  ياه  همان  بش  نامه  رد  و  دومرف ، تلحر  یقاب  يارـس  هب  دادـماب  زامن  تقو  ترجه  زا  متـصش  تسیود و  لاس  لّوـالا  عیبر 
یم لقیـص  ار  وا  هک  بانج  نآ  هیراج  رگم  دوبن  رـضاح  ترـضح  دزن  تقو  نآ  رد  دوب ، هتـشون  هنیدـم  لـها  هب  دوخ  كراـبم  تسد 

.رمالا بحاص  ترضح  ینعی  دندوبن  علّطم  وا  رب  مدرم  هک  یسک  نآ  و  دندیمان ، یم  دیقع  ار  وا  هک  ار  بانج  نآ  مالغ  و  دنتفگ ،

نوچ دماشایب ، هک  تساوخ  دـندوب و  هدـیناشوج  یکطـصم  اب  هک  دـیبلط  یبآ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  تقو  نآ  رد  تفگ : دـیقع 
زامن تخاس و  وضو  درتسگ و  دوخ  نماد  رد  یلامتـسد  میدروآ ، بآ  نوچ  .منک  زامن  هک  دـیروایب  یبآ  لّوا  دومرف : میدرک  رـضاح 

تسد ضرم  تّدش  فعض و  تیاغ  زا  دماشایب ، هک  تفرگ  دندوب  هدیناشوج  هک  یکطصم  بآ  حدق  درک و  ادا  ار  دادماب 
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هب شـسّدقم  حور  تفرگ ، ار  حدق  لقیـص  دیماشایب و  ار  بآ  نوچ  دروخ ، یم  شفیرـش  ياهنادـند  رب  حدـق  دـیزرل و  یم  شکرابم 
«. 1  » دومن زاورپ  سدق  ملاع 

یسوط خیش  دوب ، ترجه  متصش  تسیود و  لاس  لّوالا  عیبر  هام  متشه  رد  ناخّروم  ناثّدحم و  رثکا  قافّتا  هب  ترضح  نآ  تداهش  و 
هتفگ زین  هبنشکی  یـضعب  و  هبنـشراهچ ، یـضعب  هدوب و  هعمج  زور  هک : دنا  هتفگ  رثکا  و  تسا ، هتفگ  زین  روکذم  هام  لّوا  حابـصم  رد 

ترضح نآ  تماما  تّدم  و  دنا ، هتفگ  زین  تشه  تسیب و  یضعب  و  دوب ، هتشذگ  لاس  هن  تسیب و  ترضح  نآ  فیرش  رمع  زا  و  دنا ،
.دوب لاس  شش  هب  کیدزن 

.درک دیهش  رهز  هب  ار  ترضح  نآ  دمتعم  دنا : هتفگ  نارگید  هیوباب و  نبا 

، متفر مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تمدخ  هب  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  قاحـسا  نب  دمحا  زا  تازجعملا  نویع  باتک  رد  و 
نوچ هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : نم ؟ زا  دعب  ماما  باب  رد  بیر  کش و  زا  دندوب  مدرم  هچنآ  امش و  لاح  دوب  هنوگچ  دومرف : ترـضح 

ترضح دندرک ، ترضح  نآ  تماما  هب  داقتعا  همه  مق  نایعیش  ریبک و  ریغص و  دیسر ، ام  هب  مق  رد  ام  بحاص  ام و  دّیـس  تدالو  ربخ 
هاجنپ و تسیود و  لاس  رد  سپ  قلخ ، رب  دشاب  ادـخ  تّجح  هک  دـشاب  یمن  ماما  زا  یلاخ  نیمز  زگره  هک  یناد  یمن  رگم  هک : دومرف 

عقاو وا  تافو  زا  دعب  هک  یئاه  هنتف  رگید و  لاس  رد  دوخ  تافو  هب  داد  ربخ  ار  وا  و  داتسرف ، جح  هب  ار  دوخ  هدلاو  ترضح  ترجه  هن 
مالّسلا هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  هب  ار  تلاسر  ترضح  بتک  هحلسا و  ناربمغیپ و  ثیراوم  یهلا و  مظعا  ءامـسا  سپ  دش ، دهاوخ 

رد و  دومن ، تلحر  ایند  زا  تصـش  تسیود و  لاس  رخآلا  عیبر  هام  رد  بانج  نآ  و  دـش ، هّکم  هّجوتم  بانج  نآ  ردام  و  درک ، میلـست 
«. 2  » دوب لاس  هن  تسیب و  بانج  نآ  فیرش  رمع  و  دیدرگ ، نوفدم  دوخ  راوگرزب  ردپ  يولهپ  رد  يأر  نم  ّرس 

مالّسلا هیلع  نسحلا  نب  هّجح  نمحّرلا  هفیلخ  نامّزلا و  بحاص  ترـضح  تداعّـسلا  روفوم  تدالو  خیرات  نایب  رد  مهدراهچ : باب 
تسا

شـش و هاجنپ و  یـضعب  و  دـش ، عقاو  ترجه  مجنپ  هاـجنپ و  تسیود و  لاـس  رد  هک  تسا  نآ  باـنج  نآ  تدـالو  خـیرات  رد  رهـشا 
نابعش متشه  یضعب  و  دوب ، نابعش  هام  مهدزناپ  هعمج  بش  تدالو  بش  هک  تسا  نآ  روهشم  و  دنا ، هتفگ  زین  تشه  هاجنپ و  یضعب 
بانج نآ  تدالو  قافّتا  هب  و  «، 1  » تسا هدرک  تیاور  ناضمر  هام  مّوس  تسیب و  نافلاخم  یضعب  زا  هّمغلا  فشک  رد  و  دنا ، هتفگ  زین 

.هدش عقاو  يأر  نم  ّرس  رد 

زیاج نتخاس  روکذم  ار  بانج  نآ  مسا  تبیغ  نامز  رد  و  تسا ، قفاوم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  تینک  مسا و  رد  و 
.تسا بحاص  تّجح و  رظتنم و  متاخ و  و  تسا ، يدهم  بانج : نآ  هفیرش  باقلا  .تسا و  یفخم  نآ  تمکح  و  تسین ،

دوب يراصنا  بّویا  وبا  نادنزرف  زا  هک  شورف  هدرب  نامیلس  نب  ریشب  زا  دنا  هدرک  تیاور  ربتعم  ياهدنس  هب  یـسوط  خیـش  هیوباب و  نبا 
يزور تفگ : يأر ، نم  رس  رهـش  رد  دوب  ناشیا  هیاسمه  مالّـسلا و  امهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  یقن و  یلع  ماما  ّصاخ  نایعیـش  زا  و 

.دومن بلط  ارم  دمآ و  نم  دزن  هب  مالّسلا  هیلع  یقّنلا  یلع  ماما  مداخ  روفاک 
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هدوب امش  نایم  رد  هشیمه  تیب  لها  ام  ّتبحم  تیالو و  يراصنا ، نادنزرف  زا  وت  دومرف : متسشن  متفر و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  نوچ 
منک یم  رایتخا  ار  وت  نم  و  دیا ، هدوب  ام  دامتعا  ّلحم  هتسویپ  و  لاح ، ات  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  نامز  زا  تسا 
یم علّطم  ناـهنپ  ياـهزار  رب  ار  وـت  و  اـم ، تیـالو  رد  يریگ  تقبـس  نایعیـش  رب  نآ  ببـس  هب  هک  یلیـضفت  هب  منادرگ  یم  فّرـشم  و 

.متسرف یم  يزینک  ندیرخ  هب  و  منادرگ ،
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رد هک  دندروآ  نوریب  يرز  هسیک  و  دندز ، نآ  رب  ار  دوخ  فیرش  رهم  و  یگنرف ، تغل  یگنرف و  ّطخ  هب  دنتـشون  يا  هزیکاپ  همان  سپ 
رـضاح رـسج  رـس  رب  زور  نالف  تشاچ  رد  و  وش ، دادغب  هّجوتم  ار و  رز  همان و  نیا  ریگب  دـندومرف : دوب  یفرـشا  تسیب  تسیود و  نآ 
يارما نالیکو  زا  نایرتشم  زا  یعمج  و  دید ، یهاوخ  اهیتشک  نآ  رد  نازینک  زا  یعمج  دـسر ، لحاس  هب  ناریـسا  ياهیتشک  نوچ  وش ،

هک یـشورف  هدرب  هب  نک  رظن  رود  زا  سپ  دـید ، یهاوخ  یعمج  ناریـسا  رـس  رب  و  دـید ، یهاوخ  برع  ناناوج  زا  یلیلق  ساـّبع و  ینب 
مامت و  دراد - تفص  نالف  نالف و  هک  یکزینک  دزاس  رهاظ  نایرتشم  يارب  زا  هک  یماگنه  ات  زور  مامت  رد  و  دراد ، مان  دیزی  نب  ورمع 

تـسد نایرتشم و  ندرک  رظن  زا  زینک  نآ  دومن  دهاوخ  عانتما  ابا و  و  تسا ، هدیـشوپ  هدـنک  ریرح  هماج  و  دومرف - نایب  ار  وا  فاصوا 
.دوش یم  رهاظ  وا  زا  یمور  يادص  هدرپ  سپ  زا  هک  دینش  یهاوخ  و  وا ، رب  ناشیا  نتشاذگ 

یم یفرشا  دصیس  نم  تفگ : دهاوخ  نایرتشم  زا  یکی  سپ  دش ، هدیرد  متّفع  هدرپ  هک  ياو  دیوگ : یم  یمور  نابز  هب  هک  نادب  سپ 
رگا تفگ : دهاوخ  صخـش  نیا  هب  یبرع  تغل  هب  زینک  نآ  سپ  دینادرگ ، رت  بغار  ندیرخ  رد  ارم  وا  تّفع  زینک ، نیا  تمیق  هب  مهد 

هب نکم و  عیاض  ار  دوخ  لام  درک ، مهاوخن  تبغر  وت  هب  نم  هک  یبایب  ار  وا  یهاشداپ  يوش و  رهاظ  دواد  نب  نامیلـس  ترـضح  ّيزب 
وت نتخورف  زا  رخآ  و  يوش ، یمن  یضار  يرتشم  چیه  هب  هک  منک  هراچ  هچ  وت  يارب  نم  دیوگ : شورف  هدرب  نآ  سپ  هدم ، نم  تمیق 

افو و داقتعا  و  دنک ، لیم  وا  هب  نم  لد  هک  دسر  مه  هب  يرتشم  دـیاب  هّتبلا  ینک  یم  لیجعت  هچ  دـیوگ : كزینک  نآ  سپ  تسین ، هراچ 
.مشاب هتشاد  وا  هب  تناید 

تفطالم يور  زا  ناراوگرزب  فارـشا و  زا  یکی  هک  تسه  نم  اب  يا  هماـن  هک : وگب  زینک و  بحاـص  دزن  هب  ورب  وت  تقو  نیا  رد  سپ 
نیا تسا ، هدرک  فصو  ار  دوخ  یگرزب  يراداـفو و  تواخـس و  مرک و  هماـن  نآ  رد  و  یگنرف ، ّطـخ  یگنرف و  تغل  هب  تسا  هتـشون 

وا يارب  ار  زینک  نیا  هک  ملیکو  راوگرزب  نآ  بناج  زا  نم  دوش ، یـضار  همان  نیا  بحاص  هب  رگا  دناوخب ، هک  هدب  زینک  نآ  هب  ار  همان 
.منک يرادیرخ 

هب ار  همه  دوب  هدومرف  هچنآ  و  دش ، عقاو  دوب  هتفگ  ترضح  هچنآ  تفگ : نامیلس  نب  ریشب 
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و شورفب ، هماـن  نیا  بحاـص  هب  ارم  هک : دـیزی  نـب  ورمع  هـب  تـفگ  تـسیرگ و  رایـسب  درک  رظن  هماـن  رد  زینک  نوـچ  .مدروآ  لـمع 
ات مدرک ، رایسب  يوگتفگ  تمیق  باب  رد  وا  اب  سپ  .منک  یم  كاله  ار  دوخ  یـشورفن ، وا  هب  ارم  رگا  هک  درک  دای  میظع  ياهدنگوس 

و متفرگ ، ار  زینک  مداد و  ار  رز  سپ  دـندوب ، هداد  نم  هب  مالّـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترـضح  هک  دـش  یـضار  تمیق  نامه  هب  هکنآ 
نوریب ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  همان  دیـسر  هرجح  هب  ات  و  مدوب ، هتفرگ  دادـغب  رد  هک  يا  هرجح  هب  دـمآ  نم  اب  دـش و  نادـنخ  داش و  زینک 

یم ار  همان  متفگ : بّجعت  يور  زا  نم  سپ  .دیلام  یم  ندب  هب  تشاذگ و  یم  ور  رب  دینابسچ و  یم  اه  هدید  رب  دیـسوب و  یم  دروآ و 
هب ار  دوخ  شوگ  ناربمغیپ ! يایـصوا  نادـنزرف  یگرزب  هب  تفرعم  مک  زجاع  يا  تفگ : زینک  یـسانش !؟ یمن  ار  شبحاص  هک  یـسوب 

هاشداپ رصیق  دنزرف  ياعوشی  رتخد  هکیلم  نم  منک ، حرش  وت  يارب  ار  دوخ  لاوحا  ات  رادب  غراف  نم  نخس  ندینش  يارب  لد  راپس و  نم 
: بیجع يرما  هب  مهد  ربخ  ار  وت  تسا ، مالّسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  ّیـصو  افـص  نب  نومح  نب  نوعمـش  نادنزرف  زا  مردام  و  ممور ،

رصق رد  درک  عمج  سپ  مدوب ، هلاس  هدزیس  هک  یماگنه  رد  دروآ  رد  دوخ  ردارب  دنزرف  دقع  هب  ارم  هک  تساوخ  رصیق  مّدج  هک  نادب 
دـص تفه  تلزنم  ردـق و  نابحاص  زا  و  رفن ، دصیـس  ناشیا  داّبع  اراـصن و  ياـملع  زا  مالّـسلا و  هیلع  یـسیع  نّویراوح  لـسن  زا  دوخ 

هک دنتخاس  رضاح  دومرف  یتخت  و  رفن ، رازه  راهچ  لیابق  ياه  هدرکرس  هاپس و  ناگرزب  رکسع و  نارادرس  رکشل و  يارما  زا  و  سک ،
ياهاپیلچ اهتب و  و  دـندرک ، هیبعت  هیاپ  لهچ  يور  رب  ار  تخت  نآ  و  دـندوب ، هدـینادرگ  عّصرم  رهاوج  عاونا  هب  دوخ  یهاشداپ  ماّیا  رد 

.داتسرف تخت  يالاب  رد  ار  دوخ  ردارب  رسپ  و  دنداد ، رارق  يدنلب  رب  ار  دوخ 

داتفا و رد  تخت  زا  کلم  ردارب  رسپ  و  نیمز ، رب  دنداتفا  یگمه  اهاپیلچ  اهتب و  دنناوخب ، هک  دنتفرگ  تسد  رب  اهلیجنا  ناشیشک ، نوچ 
ار ام  هاشداپ  يا  تفگ : مّدج  هب  ناشیا  گرزب  سپ  دیزرلب ، ناشیاضعا  دش و  ّریغتم  ناشیشک  ياهگنر  لاح  نآ  رد  سپ  دش ، شوهیب 

سپ ددرگ ، لیاز  يدوزب  یحیـسم  نید  هکنیا  رب  دـنک  یم  تلالد  هک  دومن  ور  اهتـسوحن  نآ  ببـس  هب  هک  يرما  نینچ  زا  راد  فاـعم 
رارق دوخ  ياج  هب  ار  اهاپیلچ  دینک و  اپرب  رگید  راب  ار  تخت  نیا  هک : ناشیشک  املع و  هب  تفگ : تسناد و  دب  لاف  هب  ار  رما  نیا  مّدج 

عفد ردارب  نآ  تداعس  ات  میئامن ، جیوزت  وا  هب  ار  رتخد  نیا  هک  ار  تخبدب  راگزور  هتشگرب  نیا  ردارب  دینادرگ  رضاح  و  دیهد ،
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لیجنا ندناوخ  هب  عورـش  ناشیـشک  نوچ  دندرب ، تخت  يالاب  رب  ار  رگید  ردارب  نآ  دـندرک و  نینچ  نوچ  .دـنکب  ردارب  نیا  تسوحن 
يرورـس تداعـس  زا  نیا  هک  دنتـسنادن  ار  راک  نیا  ّرـس  و  دوب ، رتدـب  ردارب  نیا  تسوحن  دومن و  يور  لّوا  تلاح  نامه  زاب  دـندرک ،

.ردارب ود  نآ  تسوحن  هب  تسا 

، متفر باوخ  هب  دش ، بش  نوچ  .تخیوآرد  تلاجخ  ياه  هدرپ  تشگزاب و  ارـس  مرح  هب  كانمغ  مّدج  و  دـندش ، قّرفتم  مدرم  سپ 
بصن رون  زا  يربنم  دندش و  عمج  مّدج  رصق  رد  نّویراوح  زا  یعمج  نوعمش و  مالّـسلا و  هیلع  حیـسم  ترـضح  هک  مدید  باوخ  رد 
ترضح سپ  دوب ، هتـشاذگ  ار  تخت  مّدج  هک  دندرک  هیبعت  عضوم  نامه  رد  و  دومن ، یم  يدنلبرـس  نامـسآ  رب  تعفر  زا  هک  دندرک 

دنزرف ناماما و  زا  یعمج  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  شداماد  یـصو و  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  يدّمحم  هانپ  تلاسر 
هب لالجا  میظعت و  يور  زا  بدا  مدق  هب  مالّسلا  هیلع  حیسم  ترضح  سپ  دنتخاس ، رّونم  شیوخ  مودق  رون  هب  ار  رصق  ناشیا  راوگرزب 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  سپ  دروآ  رد  بانج  نآ  ندرگ  رد  تسد  تفاتـش و  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  لابقتـسا 
هراشا و  میئامن ، يراگتـساوخ  دوخ  دنمتداعـس  دنزرف  نیا  يارب  ار  نوعمـش  وت  ّیـصو  دنزرف  هکیلم  هک  میا  هدمآ  هَّللا  حور  ای  دومرف :

.يداد نم  هب  ار  شا  همان  وت  هک  یسک  نآ  دنزرف  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تفالخ  تماما و  جرب  هام  هب  هک  دومرف 

دّمحم لآ  محر  هب  ار  دوخ  محر  نک  دنویپ  هدروآ ، يور  وت  هب  یناهج  ود  فرش  تفگ : نوعمـش و  يوسب  دنکفا  رظن  ترـضح  سپ 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  و  دندمآ ، رب  ربنم  نآ  رب  یگمه  سپ  مدرک ، تفگ : نوعمـش  سپ  مهیلع ، هَّللا  تاولص 
یّلص تلاسر  ترضح  و  دنتسب ، دقع  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  هب  ارم  مالّـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  اب  دندومرف و  ءاشنا  يا  هبطخ 

.دندش هاوگ  ناّیراوح  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

رد ار  ناگیار  جنگ  نیا  و  مدرکن ، لقن  ردپ  ّدج و  يارب  ار  باوخ  نآ  نتـشک  میب  زا  مدـش ، رادـیب  بآم  تداعـس  باوخ  نآ  زا  نوچ 
رارق ربص و  هیامرس  و  دش ، یم  لعتشم  ما  هنیس  نوناک  رد  زور  هب  زور  تماما  کلف  دیشروخ  نآ  ّتبحم  شتآ  و  متـشاد ، ناهنپ  هنیس 
راثآ دیهاک و  یم  ندب  دش و  یم  یهاک  هرهچ  زور  ره  و  دش ، مارح  نم  رب  ندیماشآ  ندروخ و  هک  يّدح  هب  ات  داد  یم  انف  داب  هب  ارم 

دنامن یبیبط  مور  ياهرهش  رد  سپ  دیدرگ ، رهاظ  نوریب  رد  یناهن  قشع 
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.داد یمن  يدوس  چیه  و  درک ، لاؤس  وا  زا  نم  درد  ياود  زا  و  درک ، رضاح  نم  هجلاعم  يارب  مّدج  هکنآ  رگم 

تـسه ایند  رد  يوزرآ  يزیچ و  ترطاخ  رد  ایآ  نم  مشچ  رون  يا  تفگ : نم  هب  يزور  دـنام ، سویأـم  نم  درد  جـالع  زا  نوچ  سپ 
ناناملسم ناریـسا  زا  رازآ  هجنکـش و  رگا  منیب ، یم  هتـسب  دوخ  يور  رب  جرف  ياهرد  نم ! ّدج  يا  متفگ : مروآ ؟ لمع  هب  وت  يارب  هک 

هیلع حیـسم  ترـضح  هک  مراودیما  ینک ، دازآ  ار  ناشیا  یئاشگب و  ناشیا  زا  ار  اهریجنز  اهدـنب و  یئامن و  عفد  دـناوت  نادـنز  رد  هک 
سپ مدومن ، لوانت  یماعط  كدنا  متخاس و  رهاظ  دوخ  زا  یتّحـص  كدنا  درک ، نینچ  نوچ  .دـشخب  تیفاع  نم  هب  شردام  مالّـسلا و 

.تشاد یمارگ  زیزع و  ار  ناناملسم  رگید  و  هدش ، داش  لاح و  شوخ 

اب میرم  ترضح  و  دمآ ، نم  ندید  هب  مالّسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  نایملاع  نانز  نیرتهب  هک  مدید  باوخ  رد  بش ، هدراهچ  زا  دعب  سپ 
رهوش ردام  نانز و  نیرتهب  نوتاخ  نیا  هک : تفگ  نم  هب  میرم  سپ  دـندوب ، ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  تشهب  ناـّیراوح  زا  زینک  رازه 

هیلع نسح  ماـما  ترـضح  هک  مدرک  تیاکـش  متـسیرگ و  متخیوآ و  رد  شنماد  هب  سپ  مالّـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  تسوـت 
ادخ هب  هکنآ  لاح  دیآ و  وت  ندید  هب  هنوگچ  هک : دومرف  ترضح  نآ  سپ  دیامن ، یم  ابا  نم  ندید  زا  دنک و  یم  افج  نم  هب  مالّـسلا 
لیم رگا  وت ، نید  زا  ادـخ  يوسب  دـیوج  یم  يرازیب  نارمع  رتـخد  میرم  مرهاوـخ  کـنیا  و  یئاـسرت ، بهذـم  رب  يروآ و  یم  كرش 

هلا نأ ال  دهشأ  : » وگب سپ  دیایب ، وت  ندید  هب  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  و  دندرگ ، دونـشخ  وت  زا  میرم  یلاعت و  قح  هک  يراد 
يرادلد دینابسچ و  دوخ  هنیس  هب  ارم  ءاسّنلا  هدّیس  ترـضح  مدومن ، ظّفلت  هبّیط  هملک  ود  نیا  هب  نوچ  هَّللا » لوسر  ًادّمحم  ّنأ  هَّللا و  ّالا 

یم ناـبز  رب  ار  هملک  ود  نآ  مدـش و  رادـیب  سپ  .متـسرف  یم  وت  يوسب  ار  وا  هک  شاـب  مدـنزرف  ندـمآ  رظتنم  نونکا  تفگ : دومرف و 
.مدرب یم  ترضح  نآ  یمارگ  تاقالم  راظتنا  مدنار و 

ار ملد  هک  نآ  زا  دعب  نم ! تسود  يا  متفگ : دیدرگ ، علاط  ترضح  نآ  لامج  دیـشروخ  متفر ، باوخ  هب  دمآ ، رد  هدنیآ  بش  نوچ 
وت هکنآ  يارب  رگم  دوبن  وت  دزن  هب  نم  ندـمآ  رید  دومرف : يداد ؟ اـفج  دوخ  لاـمج  تقراـفم  زا  ارچ  يدـینادرگ ، دوـخ  ّتبحم  ریـسا 

كرشم
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نیا دـناسرب و  رگیدـکی  هب  رهاظ  هب  ار  وت  ام و  یلاـعت  قح  هکنآ  اـت  دوب ، مهاوخ  وت  دزن  هب  بش  ره  يدـش  ناملـسم  هک  نونکا  يدوب 
اود لاصو  تبرـش  هب  ارم  نارجه  درد  هک  تسا  هتـشذگن  بش  کـی  لاـح  اـت  بش  نآ  زا  سپ  دـنادرگ ، لّدـبم  لاـصو  هب  ار  نارجه 

.دیامرفن

هک اهبش  زا  یبش  رد  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  داد  ربخ  ارم  تفگ : يداتفا ؟ ناریـسا  نایم  رد  هنوگچ  تفگ : نامیلـس  نب  ریـشب 
نایم رد  ار  دوخ  وت  و  تفر ، دـهاوخ  ناشیا  بقع  زا  دوخ  سپ  داتـسرف ، دـهاوخ  ناناملـسم  گنج  هب  يرکـشل  تّدـج  زور  نالف  رد 

رکـشل هیالط  مدرک  نانچ  ورب ؛ هار  نالف  زا  و  وش ، هناور  دوخ  ّدج  یپ  زا  و  دسانـشن ، ار  وت  هک  یتئیه  هب  زادنیب  ناراکتمدخ  نازینک و 
هک تسا  هتسنادن  وت  زا  ریغ  هب  یـسک  لاح  ات  و  يدید ، هک  دوب  نآ  نم  راک  رخآ  و  دندرک ، ریـسا  ار  ام  دندروخ و  رب  ام  هب  ناناملـسم 

: تفگ مراد ، ماـن  سجرن  متفگ : درک ، لاؤس  نم  ماـن  زا  مداـتفا  وا  هّصح  هب  نم  تمینغ  رد  هک  يریپ  درم  و  ممور ، هاـشداپ  رتـخد  نم 
هک یتّبحم  يرایـسب  زا  متفگ : یناد ، یم  کین  ار  یبرع  نابز  یگنرف و  لها  زا  وت  هک  تسا  بجع  تفگ : سپ  تسا ، نازینک  مان  نیا 
یم ود  ره  یبرع  یگنرف و  نابز  هک  ار  یمجرتم  نز  درادب ، هنـسح  بادآ  نتفرگ  دای  هب  ارم  تساوخ  یم  تشاد  نم  هب  تبـسن  مّدـج 

.دش يراج  تغل  نیا  هب  منابز  هکنآ  ات  تخومآ ، یم  نم  هب  یبرع  تغل  دمآ و  یم  ماش  حبص و  هک  دوب  هدرک  رّرقم  تسناد 

باطخ ار  زینک  ترضح  مدیناسر ، مالّسلا  هیلع  یقّنلا  یلع  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  مدرب ، يأر  نم  ّرـس  هب  ار  وا  نم  هک : دیوگ  ریـشب 
؟ ار وا  دالوا  دّـمحم و  يراوگرزب  فرـش و  و  ار ، اراصن  نید  ّتلذـم  و  ار ، مالـسا  نید  تّزع  دومن  وت  هب  یلاعت  قح  هنوگچ  هک : درک 

.هَّللا لوسر  نب  ای  یناد  یم  رتهب  نم  زا  وت  هک  ار  يزیچ  وت  يارب  منک  فصو  هنوگچ  تفگ :

ار وت  ای  مهد  وت  هب  یفرـشا  رازه  هد  کنیا ، وت  دزن  هب  تسا  رتهب  کیمادـک  مراد ، یمارگ  ار  وت  هک  مهاوخ  یم  تفگ : ترـضح  سپ 
ار وت  داب  تراشب  دندومرف : ترضح  مهاوخ ، یمن  لام  مهاوخ و  یم  ار  يدبا  فرش  هب  تراشب  تفگ : يدبا ؟ فرش  هب  مهد  تراشب 
، دـشاب هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هکنآ  زا  دـعب  دـنک  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  و  دوش ، ملاع  برغم  قرـشم و  هاـشداپ  هک  يدـنزرف  هب 
وا يارب  ار  وت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  هک  یـسک  نآ  زا  دومرف : دمآ ؟ دهاوخ  لمع  هب  هک  زا  دنزرف  نیا  تفگ :

ّیصو حیسم و  ترضح  هک : دیسرپ  وا  زا  سپ  درک ؛ يراگتساوخ 
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: تفگ یـسانش ؟ یم  ار  وا  ایآ  دومرف : ترـضح  مالّـسلا ، هیلع  نسح  ماما  وت  دنزرف  دقع  هب  تفگ : دـندروآ ؟ رد  هک  دـقع  هب  ار  وت  وا 
ترـضح سپ  دشاب !؟ هدـماین  نم  ندـید  هب  وا  هک  تسا  هتـشذگ  یبش  ما ، هدـش  ناملـسم  نانز  نیرتهب  تسد  هب  هک  یبش  نآ  زا  رگم 

نیا دومرف : ترـضح  دـش ، لخاد  نوتاخ  همیکح  نوچ  نک ، بلط  ار  نوتاخ  همیکح  مرهاوخ  ورب و  دومرف : دـیبلط و  ار  مداخ  روفاک 
رتخد يا  دومرف : ترـضح  سپ  دـش ، داـش  درک و  شزاون  رایـسب  تفرگ و  رب  رد  ار  وا  نوتاـخ  همیکح  متفگ ، یم  هک  تسا  زینک  نآ 

«. 1  » تسا رمالا  بحاص  ردام  يرکسع و  نسح  نز  وا  و  زومایب ، وا  هب  ار  اهیتّنس  تابجاو و  دوخ و  هناخ  هب  ربب  ار  وا  ادخ ، لوسر 

همیکح زا  دنا  هدرک  تیاور  ربتعم  ياهدنس  هب  نأش  یلاع  نیثّدحم  زا  ناشیا  ریغ  یضترم و  دّیس  یسوط و  خیش  هیوباب و  نبا  ینیلک و 
سجرن هب  يدـنت  هاگن  دـندروآ و  فیرـشت  نم  هناخ  هب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  يزور  هک  مالّـسلا  اهیلع  نوتاخ 

زا هاگن  نیا  هّمع  يا  هک : دومرف  متـسرفب ؟ امـش  تمدـخ  هب  تسه  نآ  شهاوخ  ار  امـش  رگا  هک : مدرک  ضرع  سپ  دـندرک ، نوتاـخ 
هکنآ زا  دعب  دنک  تلادع  زا  رپ  ار  ملاع  هک  دروآ  نوریب  يراوگرزب  دنزرف  وا  زا  یلاعت  قح  يدوز  نیا  رد  هک  اریز  دوب ، بّجعت  يور 

: هک متفگ  دشاب ، هدش  متس  روج و  ملظ و  زا  رپ 

.باب نیا  رد  بلطب  تصخر  مراوگرزب  ردپ  زا  هک : دومرف  امش ؟ دزن  هب  ار  وا  متسرفب  سپ 

مدرک و مالـس  نوچ  متفر ، مالّـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماـما  مردارب  هناـخ  هب  مدیـشوپ و  ار  دوخ  ياـه  هماـج  هک : دـیوگ  نوتاـخ  همیکح 
نم دّیس  يا  متفگ : مدنزرف ، يارب  تسرفب  ار  سجرن  همیکح  يا  هک : دومرف  ادتبا  زا  ترـضح  میوگب ، ینخـس  نم  هکنآ  یب  متـسشن ،

دهاوخ یم  ادخ  تکرب  بحاص  راوگرزب  يا  هک : دومرف  مریگب ، تصخر  رما  نیا  رد  هک  مدـمآ  وت  تمدـخ  هب  بلطم  نیمه  يارب  زا 
.درک يرما  نینچ  هطساو  ار  وت  هک  دیامرف ، تمارک  وت  هب  تداعس  ریخ و  زا  میظع  هرهب  و  دنادرگ ، کیرش  یباوث  نینچ  رد  ار  وت  هک 

يزور دنچ  زا  دـعب  و  متخاس ، عقاو  دوخ  هناخ  رد  ار  تداعـس  تّوتف و  ندـعم  نآ  فافز  و  متـشگرب ، هناخ  هب  يدوزب  تفگ : همیکح 
دیشروخ هناخ  هب  رظنم  هرهز  نآ  اب  ار  ربکا  دعس  نآ 
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تفالخ جرب  هام  و  دومن ، بورغ  اقب  ملاع  برغم  رد  تماما  علطم  باتفآ  نآ  يزور  دـنچ  زا  دـعب  و  مدرب ، وا  رّهطم  دـلاو  ینعی : رونا ،
یم رشبلا  ماما  نآ  تمدخ  هب  ردپ  نامز  رّرقم  تداع  هب  هتسویپ  نم  و  دیدرگ ، وا  نیشناج  تماما  رد  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

نوتاخ و یئوت  متفگ : منک ، نوریب  تیاپ  زا  شفک  هک  نک  زارد  اـپ  نوتاـخ ! يا  تفگ : دـمآ و  نوتاـخ  سجرن  يزور  سپ  مدیـسر ،
ّتنم منک و  یم  تمدخ  ار  وت  نم  هکلب  ینک ، تمدـخ  ارم  ینک و  نوریب  نم  ياپ  زا  شفک  وت  هک  مراذـگن  زگره  هکلب  نم ، بحاص 

.هّمع يا  دهد  ریخ  يازج  ار  وت  ادخ  تفگ : دینش  نم  زا  ار  نخس  نیا  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  مهن ، یم  هدید  رب 

: هک دوخ  زینک  هب  مدز  ادص  سپ  باتفآ ، بورغ  تقو  ات  متسشن  بانج  نآ  تمدخ  رد  سپ 

قح هک  یمارگ  دـنزرف  دوش  یم  دـّلوتم  بش  نیا  رد  هک  شاب  ورم ، بشما  هّمع  يا  دومرف : ترـضح  مورب ، اـت  ارم  ياـه  هماـج  رواـیب 
هب هک  زا  متفگ : تلالض ، رفک و  عویـش  هب  دشاب  هدرم  هکنآ  زا  دعب  تیاده ، نامیا و  ملع و  هب  ار  نیمز  دنادرگ  یم  هدنز  وا  هب  یلاعت 

سپ يرگید ، زا  هن  دـسر  یم  مـه  هـب  سجرن  زا  دوـمرف : مباـی ؟ یمن  یلمح  رثا  چـیه  سجرن  رد  نـم  نـم و  دّیـس  يا  دـسر  یم  مـه 
دومرف و مّسبت  ترـضح  مدرک ، ضرع  متـشگرب و  سپ  متفاین ، يرثا  هنوگ  چیه  مدرک  هظحالم  ار  سجرن  تشپ  مکـش و  متـسجرب و 
رب يرییغت  چیه  تدالو  ماگنه  ات  هک  تسا  یسوم  ردام  لثم  وا  لثم  و  دش ، دهاوخ  رهاظ  وا  رب  لمح  رثا  دوش ، یم  حبص  نوچ  تفگ :

و یـسوم ، ترـضح  بلط  يارب  تفاکـش  یم  ار  هلماح  نانز  مکـش  نوعرف  هک  اریز  دیدرگن ، علّطم  وا  لاح  رب  يدحا  دشن و  رهاظ  وا 
.یسوم ترضح  هب  تسا  هیبش  رما  نیا  رد  زین  دنزرف  نیا  لاح 

محر زا  و  دـشاب ، یم  ولهپ  رد  دـشاب و  یمن  مکـش  رد  ناربمغیپ  يایـصوا  اـم  لـمح  دومرف : ترـضح  هک  تسا  نیا  رگید  تیاور  رد 
هدـینادرگ رود  ام  زا  ار  تساجن  كرچ و  و  میا ، یلاعت  قح  ياهرون  ام  هک  اریز  میئآ ، یم  دورف  ناردام  نار  زا  هکلب  میئآ  یمن  نوریب 

.تسا

، میامن یمن  هدهاشم  دوخ  رد  يرثا  چیه  نوتاخ  يا  تفگ : متفگ ، وا  هب  ار  لاح  نیا  متفر و  سجرن  دزن  هب  هک : تفگ  نوتاخ  همیکح 
دوـخ لاـح  هب  وا  متفرگ و  یم  ربـخ  وا  زا  تعاـس  ره  رد  و  مدـیباوخ ، سجرن  کـیدزن  مدرک و  راـطفا  مدـنام و  اـجنآ  رد  بـش  سپ 

بش زامن  متساخرب و  دّجهت  زامن  هب  رگید  ياهبش  زا  شیب  بش  نیا  رد  و  دش ، یم  هدایز  متریح  تعاس  ره  و  دوب ، هدیباوخ 
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حبـص مدرک  رظن  نوچ  دروآ ، اـجب  ار  بش  زاـمن  تخاـس و  وضو  تسج و  باوخ  زا  سجرن  مدیـسر ، رتو  زاـمن  هب  نوـچ  .مدرک  ادا 
ماما ترـضح  هاگان  دوب ، هدومرف  ترـضح  هک  يا  هدعو  زا  دیآ  دیدپ  ملد  رد  یّکـش  هک  دـش  کیدزن  سپ  دوب ، هدرک  عولط  بذاک 

.تسا هدیسر  کیدزن  شتقو  هک  نکم  کش  هک : دندز  ادص  دوخ  هرجح  زا  مالّسلا  هیلع  نسح 

.مدناوخ وا  رب  ار  یهلا  مان  متفرگ و  رب  رد  ار  وا  سپ  مدرک ، هدهاشم  یبارطضا  سجرن  رد  تقو  نیا  رد 

رهاظ تفگ : يراد ؟ لاح  هچ  هک : مدیـسرپ  وا  زا  سپ  ناوخب ، وا  رب  ار  ردقلا » هلیل  یف  هانلزنأ  ّانا   » هروس هک : دندز  ادـص  ترـضح  زاب 
.دوب هدومرف  میالوم  هچنآ  رثا  تسا  هدش 

رد درک  یهارمه  نم  اـب  رداـم  مکـش  رد  لـفط  نآ  هک  مدینـش  ردـقلا ، هلیل  یف  هاـنلزنا  اـّنا  هروس  ندـناوخ  هب  مدرک  عورـش  نوـچ  نم 
هب ار  ام  نالفط  یلاعت  قح  هک  یهلا  تردق  زا  نکم  بّجعت  هک : دندز  ادص  ترضح  سپ  مدیسرت ، نم  درک ، مالس  نم  رب  و  ندناوخ ،

.نیمز رد  هتخاس  دوخ  تّجح  یگرزب  رد  ار  ام  و  دنادرگ ، یم  ایوگ  تمکح 

سپ دـیدرگ ، لیاح  وا  نم و  نایم  يا  هدرپ  ایوگ  دـش  بیاغ  نم  هدـید  زا  سجرن  دـش ، مامت  مالّـسلا  هیلع  ماما  ترـضح  مالک  نوچ 
دوخ ياج  رد  ار  وا  هک  هّمع  يا  درگرب  هک : دومرف  ترـضح  نانک ، دایرف  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  يوسب  مدـیود 

.دید یهاوخ 

هب ور  هک  مدید  ار  بحاص  ترضح  و  درک ، هریخ  ارم  هدید  هک  مدرک  هدهاشم  يرون  سجرن  رد  دش و  هدوشگ  هدرپ  متـشگرب ، نوچ 
هل و کیرش  هدحو ال  هَّللا  ّالا  هلا  نأ ال  دهشأ  دیوگ : یم  هدرک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  هباّبس  ناتـشگنا  و  اهوناز ، هب  هداتفا  هدجـس  هب  هلبق 

مهَّللا دومرف : دیـسر  شدوخ  هب  ات  درمـش  ار  ناماما  کی  کـی  سپ  .هَّللا  لوسر  ّیـصو  نینمؤملا  ریمأ  یبأ  ّنأ  هَّللا و  لوسر  يّدـج  ّنأ 
.ًاطسق الدع و  یب  ضرألا  ألما  یتأطو و  ّتبث  يرمأ و  یل  ممتأ  يدعو و  یل  زجنأ 

نانمشد زا  ارم  ماقتنا  ءالیتسا و  و  نک ، مامت  ارم  تماما  تفالخ و  رما  و  نک ، افو  يا  هدومرف  نم  هب  هک  ترصن  هدعو  ادنوادخ  ینعی :
.داد لدع و  زا  نم  ببس  هب  ار  نیمز  نک  رپ  و  نادرگ ، تباث 

وا زا  يرون  دش ، ّدلوتم  مالّسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  نوچ  هک : تسا  نانچ  رگید  تیاور  رد 
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يور و رـس و  رب  ار  دوخ  ياهلاب  دندمآ و  یم  ریز  هب  نامـسآ  زا  هک  مدید  دیفـس  ناغرم  و  دش ، نهپ  نامـسآ  قافآ  هب  هک  دـش  عطاس 
هب ریگرب و  ارم  دنزرف  هّمع ! يا  هک : داد  زاوآ  ارم  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  دندرک ، یم  زاورپ  دندیلام و  یم  ترـضح  نآ  ندب 

.روایب نم  دزن 

َّنِإ ُلِطاْبلا  َقَهَز  ُّقَْحلا َو  َءاج  هک  دوب  هتشون  شتسار  عارذ  رب  و  متفای ، هزیکاپ  كاپ و  هدیرب و  فان  هدرک و  هنتخ  ار  وا  متفرگ  رب  نوچ 
و تسا ، یندش  لحمـضم  لطاب  هک  یتسرد  هب  سپ  دـیدرگ ، وحم  دـش و  لحمـضم  لطاب  دـمآ و  قح  ینعی : « 1  » ًاقوُهَز َناک  َلِـطاْبلا 

.دراد یمن  اقب  تابث و 

، درک مالـس  داتفا ، شردپ  رب  شرظن  هک  نیمه  مدرب ، شراوگرزب  ردـپ  دزن  هب  ار  دنمتداعـس  دـنزرف  نآ  نوچ  هک : تفگ  همیکح  سپ 
پچ تسد  فک  رب  دینادرگ و  نابز  ششوگ  ود  ره  ناهد و  رد  و  دیلام ، شا  هدید  ود  رب  كرابم  نابز  تفرگ و  ار  وا  ترضح  سپ 

.یهلا تردق  هب  وگب  نخس  دنزرف ! يا  تفگ : دیلام و  وا  رس  رب  تسد  و  دیناشن ، ار  وا 

ِضْرَأـْلا َو ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدـیُِرن  میحّرلا َو  نمحّرلا  هَّللا  مسب  تفگ  هدوـمرف  هذاعتـسا  مالّـسلا  هیلع  رمـالا  بحاـص 
هیآ نیا  « 2  » َنوُرَذْـحَی اُوناک  ام  ْمُْهنِم  امُهَدُونُج  َناماه َو  َنْوَعِْرف َو  َيُِرن  ِضْرَْألا َو  ِیف  ْمَُهل  َنِّکَُمن  َو  َنِیثِراْولا * ُمُهَلَعَْجن  ًهَِّمئَأ َو  ْمُهَلَعَْجن 

میهاوخ یم  هک : تسا  نیا  شرهاظ  همجرت  و  هدـش ، لزان  وا  راوگرزب  ياـبآ  ترـضح و  نآ  نأـش  رد  هربتعم  ثیداـحا  قفاوم  همیرک 
مینادرگب و  نید ، نایاوشیپ  ار  ناشیا  مینادرگب  و  دنا ، هدینادرگ  فیعض  نیمز  رد  ناراکمتـس  ار  ناشیا  هک  یتعامج  رب  میراذگ  ّتنم 

و رمع - رکب و  اـبا  ینعی  ار - ناـماه  نوـعرف و  مییاـمنب  و  نیمز ، رد  ار  ناـشیا  میـشخب  ءـالیتسا  نیکمت و  و  نـیمز ، ناـثراو  ار  ناـشیا 
.دندرک یم  رذح  ار  هچنآ  ناماما  نآ  زا  ار  ناشیا  ياهرکشل 

ناماما عیمج  نینمؤملا و  ریما  ترـضح  تلاـسر و  ترـضح  رب  تاولـص  رمـالا ، بحاـص  ترـضح  سپ  ثیدـح : همجرت  هب  میتشگرب 
ناغرم زا  یکی  هب  سپ  دندش ، عمج  ترضح  نآ  كرابم  رس  کیدزن  رایـسب  ناغرم  لاح  نیا  رد  سپ  .دوخ  راوگرزب  ردپ  ات  داتـسرف 

.روایب ام  دزن  هب  هبترم  کی  زور  لهچ  ره  و  امن ، تظفاحم  وکین  رادرب و  ار  لفط  نیا  هک : دز  ادص 
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مالّـسلا هیلع  نسح  ماما  سپ  دندرک ، زاورپ  وا  بقع  زا  زین  ناغرم  ریاس  و  درک ، زاورپ  نامـسآ  يوسب  تفرگ و  ار  ترـضح  نآ  غرم ،
تکاس دومرف : ترضح  دش ، نایرگ  نوتاخ  سجرن  سپ  درپس ، وا  هب  ار  یـسوم  یـسوم ، ردام  هک  یـسک  نآ  هب  ار  وت  مدرپس  دومرف :

شرداـم هب  ار  یـسوم  ترـضح  هچناـنچ  دـننادرگ  یم  رب  وت  يوسب  ار  نآ  يدوزب  و  دروخ ، دـهاوخن  وـت  ریغ  ناتـسپ  زا  ریـش  هک  وـش 
.دیدرگ نشور  وا  هب  شردام  هدید  ات  شردام  يوسب  ار  یسوم  میدینادرگرب  سپ  هک : تسا  هدومرف  یلاعت  قح  هچنانچ  دندینادرگرب ،

ناشیا همئا ، هب  تسا  لّکوم  هک  تسا  سدـقلا  حور  نآ  دومرف : دـیدرپس ؟ وا  هب  ار  بحاص  هک  دوب  هک  غرم  نیا  دیـسرپ : همیکح  سپ 
.دهد یم  تنیز  ملع  هب  ار  ناشیا  و  دراد ، یم  هاگن  اطخ  زا  و  ادخ ، بناج  زا  دنادرگ  یم  ّقفوم  ار 

، دور یم  هار  هناخ  نایم  رد  یلفط  مدید  مدـش  لخاد  نوچ  متفر ، ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  تشذـگ  زور  لهچ  نوچ  تفگ : همیکح 
؟ تسیک زا  هلاسود  لفط  نیا  نم ! دّیس  يا  متفگ :

و دـننک ، یم  امن  وشن و  رگید  لافطا  فالخ  رب  دنـشاب ، ماما  هاگره  ناشیا  يایـصوا  ناربمغیپ و  دـالوا  دومرف : دومن و  مّسبت  ترـضح 
راگدرورپ تدابع  دنناوخ و  یم  نآرق  دنیوگ و  یم  نخـس  ردام  مکـش  رد  ناشیا  و  تسا ، نارگید  هلاس  کی  دننام  ناشیا  ههام  کی 

.دنوش یم  لزان  ناشیا  رب  ماش  حبص و  ره  و  دنرب ، یم  ناشیا  نامرف  هکئالم  ندروخ  ریش  ماگنه  رد  و  دننک ، یم 

زور دنچ  هکنآ  ات  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  نامز  رد  مدیـسر  یم  وا  تمدخ  هب  هبترم  کی  زور  لهچ  ره  دومرف : همیکح  سپ 
ارم هک  تسیک  درم  نیا  متفگ : دوخ  ردارب  دنزرف  هب  متخانـش ؛ لماک  درم  تروص  هب  مدرک  تمزالم  ار  وا  ترـضح  نآ  تافو  زا  لبق 

؟ منیشنب وا  دزن  نم  هک  یئامرف  یم 

ینک و لوبق  ار  وا  نخس  دیاب  مور ، یم  امش  نایم  زا  نم  بیرق  نع  و  نم ، زا  دعب  تسا  نم  هفیلخ  و  تسا ، سجرن  دنزرف  نیا  دومرف :
.یئامن تعاطا  ار  وا  رما 

ار رمالا  بحاص  ترضح  نم  نونکا  و  دومن ، لاحترا  سدق  ملاع  هب  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  زور  دنچ  زا  دعب  سپ 
و دهد ، یم  ربخ  ارم  و  میامن ، یم  تمزالم  ماش  حبص و  ره 

ات تدالو  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  بئاصم  یناگدنز و  رد  نویعلا : ءالج 
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«. 1  » دیامرف یم  باوج  هدرکن  لاؤس  زونه  منکب  یلاؤس  مهاوخ  یم  هک  تسا  هاگ 

وا ياقل  قاتشم  مالّـسلا ، هیلع  بحاص  ترـضح  تدالو  زا  زور  هس  زا  دعب  هک : تفگ  نوتاخ  همیکح  هک  هدش  دراو  رگید  تیاور  رد 
؟ تساجک نم  يالوم  هک : مدیسرپ  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تمدخ  هب  متفر  مدش ،

.ام دزن  هب  ایب  دوش  متفه  زور  نوچ  دوب ، یلوا  ّقحا و  وا  هب  وت  ام و  زا  هک  یسک  هب  ار  وا  مدرپس  دومرف :

یم نم  يور  هب  هدراـهچ ، بش  هاـم  نوچ  مدـید  ار  دوخ  يـالوم  مدـیود ، هراوهگ  رـس  رب  مدـید ، يا  هراوهگ  متفر ، متفه  زور  نوچ 
: هک دنداد  زاوآ  ترضح  سپ  دومرف ، یم  مّسبت  دیدنخ و 

.دنزرف يا  وگب  نخس  دومرف : دینادرگ و  شکرابم  ناهد  رد  نابز  مدرب ، ترضح  نآ  تمدخ  هب  نوچ  .روایب  ارم  دنزرف 

تشذگ هک  يا  هیآ  تفگ و  هَّللا  مسب  داتسرف و  هّمئا  ریاس  تلاسر و  ترضح  رب  تاولـص  دومرف و  نیتداهـش  رمالا  بحاص  ترـضح 
.دومن توالت 

ادتبا سپ  .تسا  هداتـسرف  شناربمغیپ  رب  یلاعت  هناحبـس و  قح  هچنآ  دـنزرف  يا  ناوخب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  سپ 
میهاربا و فحـص  حـلاص و  باتک  دوه و  باتک  حون و  باـتک  سیردا و  باـتک  و  دـناوخ ، ینایرـس  ناـبز  هب  مدآ  فحـص  زا  دومن 

ياه هّصق  سپ  دـناوخ  ار  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولـص  یفطـصم  دّـمحم  مّدـج  نآرق  یـسیع و  لیجنا  دواد و  روبز  یـسوم و  تاروت 
.درک دای  ار  ناربمغیپ 

هک داتسرف  کلم  ود  دومرف ، اطع  نم  هب  ار  تّما  نیا  يدهم  یلاعت  قح  نوچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  سپ 
هدرک قلخ  ار  وت  هک  نم  هدنب  يا  وت  هب  ابحرم  هک : دومن  باطخ  وا  هب  یلاعت  قح  سپ  دـندرب ، ینامحر  شرع  ياه  هدرپ  ارـس  هب  ار  وا 

تعاطا هب  هک  مروخ  یم  دوخ  تاذ  هب  مسق  نم ، ناگدـنب  هتفای  تیادـه  یئوت  و  دوخ ، تعیرـش  رما  راهظا  دوخ و  نید  يرای  يارب  ما 
تفلاخم هب  و  مزرمآ ، یم  ار  ناگدنب  وت  تیاده  تعافش و  ببـس  هب  و  ار ، مدرم  منک  یم  باقع  وت  ینامرفان  هب  و  مهد ، یم  باوث  وت 

! کلم ود  يا  منک ، یم  باذع  ار  ناشیا  وت 
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ّرش زا  ار  وا  تسا ، نم  تیامح  ظفح و  هانپ و  رد  وا  هک : دیئوگب  دیناسرب و  مالس  ار  وا  نم  بناج  زا  شردپ و  يوسب  ار  وا  دینادرگرب 
و مزاس ، نوگنرس  وا  هب  ار  لطاب  مراد و  اپرب  وا  هب  ار  قح  و  میامن ، رهاظ  ار  وا  هک  یماگنه  ات  میامن  یم  تظفاحم  تسارح و  نانمشد 

«. 1  » دشاب صلاخ  نم  يارب  قح  نید 

.ددرگ اطخ  رحب  قیرغ  نیا  تاجن  هلیسو  ازج  زور  هک  مراودیما  یلاعت  قح  زا  و  ار ، هدئافلا  ریثک  هلاجع  نیا  مدرک  متخ  اجنیا  هب 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
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 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 
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