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دیهش رازم  رب  نازوس  یهآ 

باتک تاصخشم 

یسوم 589-664ق. نب  یلع  سواط  نبا  هسانشرس : 
. هدیزگرب یبرع . یسراف -  . فوفطلا یلتق  یلع  فوهللا  يدادرارق :  ناونع 

دمحادیــس هـمجرت  سوواـط  نـبایلع  فیلاـت  فوـفطلایلتق  یلع  فوـهللا  نادیهــش =  رازم  رب  نازوـس  یهآ  روآدــیدپ :  ماــن  ناوـنع و 
یناجنزيرهف 

للملانیب 1385. رشن  پاچ و  تکرش  ، یمالسا تاغیلبت  نامزاس  نارهت  رشن :  تاصخشم 
304ص. يرهاظ :  تاصخشم 

978-964- مراهچ پاچ  لایر   40000 2-220-304-964-978 ؛  موس : پاچ  لایر   35000 0-220-304-964 ؛  لایر : 25000 کباش : 
:304-220-2

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. یبرع یسراف -  تشاددای : 

تسا  هدش  رشتنم  فلتخم  نارشان  طسوت  فلتخم  ياهلاس  رد  رضاح  باتک  تشاددای : 
زییاپ 1388. موس : پاچ  تشاددای : 

.1389 مراهچ : پاچ  تشاددای : 
موس  4 - 61ق. ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  عوضوم : 

61ق. البرک ، هعقاو  عوضوم : 
مجرتم دمحا 1301 - 1385 ،. یناجنز  يرهف  هدوزفا :  هسانش 

2ل904216 1385 فلا /BP41/5 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/9534 ییوید :  يدنب  هدر 

م15475-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

راد نع  هئایلوا  هزن  يذـلا  باـتکلا ، ۀنـسلا و  قطنمب  هدارم  نع  یلجملا  باـبلألا ، قفا  نم  هداـبعل  یلجتملا  هللادـمحلامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
مهنم فرع  لب  قئارطلا  لیمج  یلا  مهل  ءاجلا  و ال  قئالخلا ، یلع  مهل  ةاباحم  مهب  کلذ  لعفی  مل  و  رورـسلا ، عاونأ  یلا  مهب  امـس  و  رورغلا ،

تغرف یتح  لامعألا  لامکب  قلختلل  مهقفو  لـب  لاـمهالا ، لاـبحب  قلعتلا  مهل  ضری  ملف  فاـصوالا  نساـحمل  اقاقحتـسا  فاـطلالل و  ـالوبق 
ۀحرف مهیدل  يرتف  . هلضف همرک و  وحن  مهلامآ  اوفطع  هلظ و  یلا  مهبولق  قانعا  اوفرصف  هاضر  فرش  مهحاورأ  تفرع  هاوس و  نمع  مهـسوفن 
اوحن ۀفدارتم  مهتیحیرأ  هدارم و  نم  برق  ام  ۀفعاضتم  مهقاوشأ  لازت  هئاقل و ال  راطخا  نم  قفشملا  ۀحسم  مهیلا  رظنت  هئاقب و  رادب  قدصملا 

نم مهابح  قیدصتلا و  کلذ  ردقب  هنم  مهایحف  هراکذت  ةوالحب  ةرشبتسم  مهبولق  هرارسأ و  عامتسا  یلا  ۀیغصم  مهعامسا  هداریا و  هرادص و 
کلذ سناب  نوعتمتی  مهنا  یتح  هلاصو  نم  دعاب  ام  لکل  مهکرتأ  ام  هلالج و  نع  لغـشا  ام  لک  مهدنع  رغـصأ  امف  قیفـشلا  ربلا  ءابح  هندـل 

قفا زا  وا  لالج  راونا  هک  اریدنوادخ  ساپـسمیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هحفـص 2 ] لالجلا [ . ۀباهملا و  للح  ادبا  مهوسکی  لامکلا و  مرکلا و 
ابیرف يایندب  یگتسبلد  زا  ار  دوخ  ناتسود  هک  یئادخ  نایامن ، تنـس  باتک و  يایوگ  نابز  زا  شاهتـساوخ  و  تسا ، نابات  شناگدنب  لوقع 
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يراکوکین ياههار  ندومیپ  رد  ای  دـشخب و  یتداـیز  تهجیب  ار  ناـنآ  هک  يور ، نآ  زا  هن  دـیناسر ، ناـشنوگانوگ  ياـهیداشب  دـیناهر و 
ابیز تافـصب  شیارآ  يهتـسیاش  دنراد و  ار  یهلا  فاطلا  شریذـپ  تقایل  دـید ، یلاعتیادـخ  هک  دوب  يور  نآ  زا  هکلب  دـیامرف ، ناشریزگان 

، دومرف تیانع  قیفوت  ار  نانآ  هکلب  دننک ، يرپس  تلاطبب  دوخ  رمع  و  دنریگ ، تسدب  يراکیب  يهتشرشناتسود  هک  دشن  یضار  سپ  دنتسه ،
انـشآ قح  يدونـشوخ  تفارـش  تذل  اب  ناشناج  قاذم  هتـشگ و  رطاخ  هدوسآ  تسا  وا  زجب  هچ  ره  زا  ات  دـنریگ  وخ  لماک  ياهرادرکب  هک 

نانآ دزن  رد  . دـنتخاس فطعنم  شلـضف  شـشخب و  يوسب  ار  دوخ  ياهوزرآ  فرـصنم و  شفطل  يهیاـس  راـظتناب  دوخ  ياـهلد  اذـل  ددرگ ،
، دـیآ لصاح  قح  تاقالم  ياهرطخ  زا  هک  ینک  هدـهاشم  یـسرت  رثا  تسا و  دـیواج  ملاـعب  هدـیورگ  ياـهلد  صوصخم  هک  ینیب  يرورس 

دوشیم رداص  قح  هیحان  زا  هک  یتاروتـسد  ماجناب  ناشلیم  و  ینوزف ، رد  هراومه  دـیامن  ناـشکیدزن  دـنوادخ  يهتـساوخب  هچنآـب  ناـشقوش 
رکذ تذـل  زا  دـنراد  هک  ینامیا  رادـقمب  تسا ، ماک  نیریـش  وا  دای  زا  ناشیاهلد  و  یهلا ، رارـسا  ندینـش  يهداـمآ  ناشیاهـشوگ  و  ریگیپ ،

کچوک هچ  تشاد ، ینازرا  تنمیب  نانآب  تسا  ینابرهم  راکوکین  شـشخب  هتـسیاش  ار  هچنآ  شیاطع  يهنیزخ  زا  و  دومرف ، ناشدـنمهرهب 
كرت هرابکی  ددرگ  شلاـصو  میرح  زا  يرود  ثعاـب  هک  ار  هچ  نآ  ره  دـنک و  لوغـشم  قح  لـالج  زا  ار  لد  هچنآ  ره  ناـنآ  دزن  رد  تسا 
باوبأ اوعرق  ءاقبلا و  باوثأ  اوعلخ  همارکا  نیب  مهنیب و  لئاح  مهئاقب  همارم و  ۀـعباتم  نع  ۀـعنام  مهتایح  نا  اوفرع  اذاـف  هحفص 3 ] دنیوگ [ ،

فوصوملا فیرـشتلا  کلذ  یلا  .و  حامرلا فویـسلا و  رطخل  اهوضرع  حاورالا و  سوفنلا و  لذـبب  حاجنلا  کلذ  بلط  یف  اوذذـلت  ءاـقللا و 
یضترملا دیسلا  فصوب  مهصخأ  امف  فویـسلا  حامرلا و  بهن  اوحـضا  فوتحلا و  یلا  مدقتلا  یف  اوسفانت  یتح  فوفطلا  لها  سوفن  تمس 

اهدـصاق نأکاهیرقی  هللا  راوج  یف  سفنأ  ۀـلمهم و  ءاضمرلا  یلع  سوفن  مهل  : لاقف هیلا  انرـشأ  نم  حدـم  دـق  هیلع و  هللا  ناوضر  يدـهلا  ملع 
مالعأ نم  سمط  ام  لجأل  باصملا  عزجلا و  راعـش  سبل  یف  باتکلا  ۀنـسلا و  رمأ  لاثتما  ول ال  واهییحم  فیـسلاب  اهلتاق  نا  اـهعفان و  رـضلاب 
ۀمعنلا کلتل  انـسبل  دق  انک  الا  ةداهـشلا و  کلت  لاثتما  یلع  افهلت  ةداعـسلا و  نم  انتاف  ام  یلع  افـسأت  ۀیاوغلا و  ناکرأ  نم  سـسا  ۀـیادهلا و 

انسنآ عوزجلا و  لابرس  انسبل  دق  نحن  اهف  دابعلا  راربال  ضرغ  داعملا و  ناطلـسل  اضر  عزجلا  یف  ثیح  يرـشبلا و  ةرـسملا و  باوثأ  يربکلا 
مرک و اب  سنا  زا  هک  اجنآ  ات  هحفص 4 ] عئادو [  ناف  ءاسنلا  لکاوث  دج  يدج  بولقلل  و  ءاکبلا ، رتاوتب  يدوج  : نویعلل انلق  عومدلا و  لاسراب 

يوریپ زا  ار  نانآ  ایند  یگدنز  هک  دننیب  هب  نوچ  .و  دننک نتب  رخاف  ياههماج  لالج  تبیه و  ياهرویز  زا  هراومه  دنرب و  اهتذـل  قح  لامک 
دننکرب و نت  زا  ندنام  يهماج  لمأتیب  لیاح ، يدنوادخ  ياهشـشخب  نانآ و  نایم  ملاع ، نیا  رد  ندنام  تسا و  عنام  دنوادخ  يهتـساوخ 

رطخ ضرعم  رد  ار  دوخ  دننکیم و  يراکادف  يزابناج  دح  رس  ات  يراگتسر  نیاب  ندیسر  هار  رد  هکنیا  زا  دنبوکب و  رادید  ياهرد  رب  هقلح 
زا يزابناج  يارب  هک  دمآ  زاورپ  هب  یتفارـش  نینچ  جوا  رد  البرک  يهنحـص  نادرم  ناج  غرم  . دنربیم تذل  دـنهدیم  رارق  اههزین  اهریـشمش و 

يدهلا ملع  یضترم  دیس  هک  یفیصوت  تسا  اجب  هچ  دندادیم  امغیب  اهریـشمش  اههزین و  ربارب  رد  ار  ناشیاهناج  دنتفرگیم و  یـشیپ  رگیدکی 
ناناج مزب  رد  ناشناج  ناشكاپ  مسج  مرگ  كاخ  يور  . هدورـس نومـضم  نیدـب  هدوتـس و  میدومن  هراشا  هک  ار  يدارفا  هدومرف و  نانآ  زا 

رد رگا  وناشدوب  لتاق  ریـشمش  مد  زو  ناشدوس  رب  نایز  ره  دش  ودع  زایگدنز  نارب  غیت  زا  دنتفای  یگلمج  اهنایز  نآ  دیدرگ  دوسنامهیم 
یتداعس رب  فسأت  زا  یهارمگ و  ياههیاپ  سیسأت  تیاده و  ياههناشن  نتفر  نیب  زا  يهنیمز  رد  یگهدزتبیصم  یباتیب و  راعـش  ندیـشوپ 

نیا لباقم  رد  ام  دوبن ، ادخ  باتک  ربمغیپ و  تنس  رما  لاثتما  ام  ضرغ  هدش  نآ  رب  مادقا  هک  یتداهش  نیا  رب  رثأت  زا  و  هتفر ، ام  تسد  زا  هک 
و لصاح ، تیاضر  ار  داـعم  زور  هاـشداپ  تبیـصم ، نیاـب  ندـیلان  رد  نوچ  یلو  میدرکیم ، نتب  تراـشب  رورـس و  ياـههماج  گرزب  تمعن 

ناگهدـیدب میتفرگ و  سنا  نتخیر  کـشا  اـب  میدیـشوپ و  نتـسیرگ  يهماـج  مه  اـم  اذـل  تسا  بترتم  یـضرغ  ار  ناگدـنب  زا  ناراـکوکین 
تحیبا فؤرلا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  هحفص 5 ] نوچ [  مه  میتفگ : اهلدب  دینکم و  يراددوخ  نتـسیرگ  یپ  رد  یپ  زا  : میتفگ

ۀخرصملا حئاوجلا  بولقلل و  ۀحرقملا  حداوفلا  کلت  نم  ایف هللا  هئادعأ  همما و  يدیأب  تسمط  هئانبأ  همرحب و  هتیصو  موسر  فوفطلا و  موی 
یبس تقاس  یتلا  يدیألا  ۀلاسرلا و  مد  تقارا  یتلا  ماهـسلا  يوقتلا و  لمـش  ۀـقرفملا  بئاونلا  يولب و  لکل  ةرغـصملا  بئاصملا  بورکلاب و 
غلب یتلا  ۀعیجفلا  لاجرلا و  دوسا  تسکر  یتلا  ۀتامـشلا  لآلا و  ریخ  سوفن  تبلـس  یتلا  ۀیلبلا  لادبالا و  سؤر  تسکن  یتلا  ۀیزرلا  ۀلالجلا و 
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هعمد لامرلا و  یلع  ادرجم  هلوسر  محل  حبـصا  دق  .و  کلذ نوکی  فیک ال  لیلجلا و  برلا  یلع  تمظع  یتلا  ۀـعیطقلا  لیئربج و  یلا  اهؤزر 
کلت تماصلا و  قطانلا و  نم  رظنمب  نهبلـس  تماـشلا و  قئاـسلا و  نیعل  ۀـلوذبم  هتاـنب  هوجو  لالـضلا و  لـهأ  فویـسب  اکوفـسم  فیرـشلا 
نفطی مهـسأ  يدـهلا  بلق  یفف  یبنلا  لمـش  تددـب  بئاصم  . بارتلا یلع  ۀـیثاج  ۀـمرکملا  داسجالا  بایثلا و  نم  ۀـیراع  ۀـمظعملا  نادـبالا 

بولـسم و نیب  ام  اهینب  اهتانب و  یلا  رظنت  انیع  اهیبأ  ۀـمطافل و  تیل  ایففسألا  نزحلا و  رانب  هیلع  ترـس  هل  نم و  لم  ام  اذا  تایعان  وفلتلاب 
ياهتناما هک  دیـشوکب  هلان  رد  هدرم  دـنزرف  نانز  هحفـص 6 ] تاعوجفم [  بویجلا و  تاققـشم  ةوبنلا  تانب  حیبذ و  بوحـسم و  حـیرج و 

نیا دارفا  ياهتـسد  اب  شیاههچب  يارـسمرح و  يهرابرد  ترـضحنآ  تیـصو  ياهمـسر  و  دش ، هدرمـش  حابم  گنج  زور  رد  نابرهم  ربمغیپ 
ياهتبیـصم نیا  زا  و  دنکیم ، رادهحیرج  ار  اهلد  هک  گرزب  ياهراک  نیا  زا  میاهدنهانپ  وت  هب  ایادخ  ، تفر نایم  زا  ربمغیپ  نانمـشد  تما و 

شیپ نیا  زا  و  دـنکیم ، کچوک  ار  يراـتفرگ  عون  ره  هک  يراـتفرگ  نیا  دروآـیم و  نوریب  لد  زا  داـیرف  تروص  هب  ار  اـههصغ  هک  گرتس 
و درب ، يریساب  ار  تلالج  نادناخ  هک  یئاهتسد  تخیر و  ار  تلاسر  نوخ  هک  یئاهریت  زا  و  دزاسیم ، هدنکارپ  ار  يوقت  نوناک  هک  اهدمآ 

ریش تسد  هک  یشنزرس  و  دیـشک ، نوریب  ناشرکیپ  زا  ار  هداوناخ  نیرتهب  ياهناج  هک  یئالتبا  و  دومن ، هدنکفارـس  ار  ناگرزب  هک  یتبیـصم 
تمظع لـیلج  يادـخ  هاگـشیپ  رد  هک  يزوسناـج  يهعقاو  و  دـش ، ریگناـبیرگ  زین  ار  لـیئربج  هک  یـشارخلد  يهثداـح  و  تسب ، ار  نادرم 

ناهارمگ غیتب  شفیرـش  نوخ  هداـتفا و  اهنـش  يورب  هنهرب  ربمغیپ  ندـب  تشوگ  زا  ياهراـپ  هک  نآ  لاـح  ؟و  دـشابن نینچ  نیا  ارچ  .و  تشاد
نیا و  شوماخ ، ایوگ و  ره  رظنم  رد  ناشیاهـسابل  جارات  و  نایوگ ، تمـالم  ناـنار و  رتش  هاگدـید  رد  شنارتخد  ياـهتروص  هدـش و  هتخیر 

دناشن درک  ناشیرپ  ام  عمج  هک  اناج  تمغ  زا  میوگچ  . تسا هداتفا  كاـخ  يورب  راوگرزب  ياـهرکیپ  و  ساـبل ، زا  هنهرب  تمظعاـب  ياهندـب 
شاک يایهاک  نمرخ  رب  یشتآ  نوچ  دنک  رب  شیاج  اهنز ز  يهلان  ددرگ ، شوهیب  نوچ  نزح  طرف  زیهاکناج  ریت  تیاده  عمـش  لد  ردنا 

و دناهدیرب ، رـس  ای  دناهتـسب و  يریـسا  ریجنزب  ای  یمخز و  ای  دـناهدرک و  هنهرب  ای  ار  ناشنادـنزرف  نارتخد و  هک  دـندیدیم  شردـپ  همطاف و 
نم تازراب  روعشلل و  تارشان  بوبحملا و  دقفب  هحفص 7 ] تشپ [  زا  ناشیرپ  وم  هدز و  تبیـصم  كاچ و  نابیرگ  توبن  نادناخ  نارتخد 

رظاونلا و يوذ  ای  مانألا و  نم  رئاصبلا  لهأ  ایف  . لیفکلا یماـحملل و  تادـقاف  لـیوعلا و  ۀـحاینلل و  تایدـبم  دودـجلل و  تاـمداع  رودـخلا و 
یلع اوفـسأت  ةربعلا و  دجولا و  ةالاومب  مهودعاس  ةرثکلا و  ةدـحولا و  کلتل  هللااب  اوحون  ةرتعلا و  کیتاه  عراصمب  مکـسفنأ  اوثدـح  ماهفالا 

فیرشلا همفب  فشری  ناک  نم  لوتبلا و  نیع  ةرق  لوسرلا و  داؤف  ةرمث  مانألا و  ناطلس  عئادو  ماوقألا  کئلوا  سوفن  ناف  ةرصنلا  کلت  تاوف 
يوذـل دـهاش  لدـعا  كانهفلیزنتلا  مکحم  لوسلا و  ننـس  مهلاح  نع  لسف  کـش  یف  تنک  نا  . مهاـبا مهما و  هما  یلع  لـضفی  مهاـیانث و 
نامزالا ینادت  عم  سوفنلل  باط  فیکفلیئربج  يدی  یلع  هیلا  تئاج  مهیف  دـمحال  تقبـس  ۀیـصو  ولیـصفتلا  یلع  مهلـضف  نایب  یجحلا و 

هترتعب و هایاصول  لوبقلا  عضوم  نیأ  هدالوأ و  ءامد  ۀقاراب  هردق  ریغصت  هداؤف و  ةرمث  بیذعتب  هشیع  ریدکت  نارفکلاب و  مهیبأ  ناسحا  ۀلباقم 
ای رومالا و  کلت  راکذتل  عدصنی  بلق ال  نم  ایف هللا  هابرکا  مالـسالا و  يدان  هانب و  ام  موقلا  مده  دـق  هلاؤس و  هئاقل و  دـنع  باوجلا  ام  هلآ و 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادمحم  نا  اوملعی  ملأ  نازحالا  ملـسقأ  ۀعاضا  یف  نامیالا  وأ  مالـسالا  لها  رذع  ام  روهدـلا و  لهأ  ۀـلفغ  نم  هابجع 
يراز هحونب و  ادص  هتفر ، نایم  زا  ناشتاراختفا  دننز و  یمه  یلیـس  دوخ  تروصب  هدـمآ و  نوریب  اههدرپ  هحفص 8 ] عیجو [  روتوم  ملس 

دایب ار  نادـناخ  نیا  هاـگلتق  شوهاـب ، نیبزیت و  دارفا  يا  تریـصباب و  مدرم  يا  . دـناهداد تسد  زا  ار  ناتـسرپرس  ناراداوه و  و  هدومن ، دـنلب 
، دیشاب تسدمه  نانآ  اب  نامشچ  کشا  ریگیپ و  هودنا  اب  و  دینک ، یئارس  هحون  ادخب  ار  امش  نمـشد ، يرایـسب  یئاهنت و  نیا  اب  و  دیروآ ،

كراـبم ناـهداب  هک  یـسک  نآ  لوتب و  همطاـف  مشچ  رون  و  ربمغیپ ، لد  يهویم  و  دوب ، ناـهج  قلخ  هاـشداپ  ياـهتناما  ناـنآ  ياـهناج  هک 
نانآ لاوحا  تسا  لد  رد  یکـش  دیدرت و  ترگ  . تسنادیم رترب  شیوخ  ردپ  ردام و  زا  ار  نانآ  ردپ  ردام و  دـیکمیم و  ار  نانآ  ياهنادـند 

رب ود  نـیز  یناوـت  ار  ناـنآ  لـضف  حرـش  هـک  نادـنمدرخ  دزن  رد  ود  نـیا  دنیوگتـسار  یهاوـگینآرق  تاـیآ  ربـمغیپ و  تنـس  زا  سرپـب  ار 
نیمه هب  هک  دوب ؟ اراوگ  مدرم  رب  هنوگچینازرا  تشاد  تیـصو  نیا  راختفا  لـیربجب  دـمحا  رب  درک  شرافـس  ناـنآ  يهراـبرد  ادـخیناوخ 

اب و  دنزاس ، ردـکم  دـنداد  شلد  يهویمب  هک  ياهجنکـش  اب  ار  شترـضح  شیع  و  دـننک ، یـساپسان  شردـپ  ياهیکین  لباقم  رد  یکیدزن 
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ماگنه و  دـش ؟ هچ  درک  شنادـنزرف  نادـناخ و  يهراـبرد  هک  شرافـس  همهنآ  سپ  دنرمـش  کـچوک  ار  وا  ردـق  شنادـنزرف  نوخ  نتخیر 
هاتبیـصم او  دایرف  و  دندومن ، ناریو  دوب  هدرک  وا  هک  ار  یئانب  مدرمنیا  هکنیا  اب  داد ؟ دنهاوخ  خساپ  هچ  شاشـسرپ  ترـضح و  نآ  تاقالم 

ار نینمؤم  ای  ناناملسم و  رگم  هنامز ، نیا  مدرم  تلفغ  زا  اتفگش  دنکشن و  اهراک  نیا  دایب  هک  یلد  زا  میربیم  ادخب  هانپ  دش ، دنلب  مالسا  زا 
هتفرگ هدش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا  هک  ياهتشک  ماقتنا  زونه  هک  دننادیمن  ایآ  دننکیمن  اپب  متام  عون  ره  هک  تسا ؟ يرذع  هچ 

گرزب تبیـصم  نـیا  رب  ناگتـشرف  تـسا و  هداـتفا  نـیمز  رب  هتـشک  نمـشد و  راـتفرگ  شدـنبلد  تـسا و  دـنمدرد  شکراـبم  لد  و  هدـشن ؟
هنوزعی ۀـکئالملا  عیرـص و  روهقم  هبیبح  و  هحفـص 9 ] دنـشابیم [ . شیاهدرد  اههودنا و  نیا  کیرـش  ناربمیپ  دننکیم و  ضرع  شاتیلـست 

اهیأ کیلع  هللااب  ءاکبلا  یف  هنوساوت  مالع ال  ءایبنألا  متاخل  ءاـفولا  لـهأ  اـیف  . هباـصوأ هنازحأ و  یف  هنوکراـشی  ءاـیبنألا  هباـصم و  لـیلج  یلع 
باوث زوحت  کلعل  مالـسالا  كولم  یلع  کبا  ماجـسلا و  عومدـلاب  کحیو  دـج  ءارعلاب و  نیذوبنملا  یلع  اهعم  حـن  ءارهزلا  دـلاول  بحملا 
نمؤم امیا  : لوقی نیدباعلانیز  ناک  لاق : هنا  مالـسلاهیلع  رقابلا  انالوم  نع  يور  دقف  باسحلا ؛ موی  ةداعـسلاب  زوفت  باصملا و  یف  یـساوملا 
لیست یتح  هانیع  تعمد  نمؤم  امیا  اباقحأ و  اهنکسی  ۀنجلا  یف  افرغ  هللا  هأوب  هدخ  یلع  لیـست  یتح  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لتقل  هانیع  تفرز 

موی هنمآ  يذالا و  ههجو  نع  هللا  فرص  انیف  يذأ  هسم  نمؤم  امیا  وقدص  لزنم  هللا  هأوب  ایندلا  یف  انودع  نم  يذألا  نم  انـسم  امیف  هدخ  یلع 
هل هللا  رفغ  بابذـلا  حانج  لثم  ول  هانیع و  تضافف  هدـنع  انرکذ  نم  لاق  هنا  مالـسلاهیلع  قداصلا  انالوم  نع  يور  .و  رانلا طخـس  نم  ۀـمایقلا 

یلع هل  انمـض  ۀئام  انیف  یکبأ  وأ  یکب  نم  اولاق : مهنا  مهیلع  هیلع و  تاولـص  لوسرلا  لآ  نع  اضیأ  يور  ورحبلا  دبز  لثم  تناک  ول  هبونذ و 
تبسن هکیمدرم  يا  هحفـص 10 ] وأ [  یکب  نم  ۀنجلا و  هلف  نیثالث  یکبأ  وأ  یکب  نم  ۀـنجلا و  هلف  نیـسمخ  یکبأ  وأ  یکب  نم  ۀـنجلا و  هللا 

كاخ يور  رب  هک  نانآ  يازع  رد  ادـخب  ارت  ارهز  ردـپ  رادتـسود  يا  دـینکیمن ؟ يراکمه  هیرگ  رد  وا  اب  ارچ  دـیتسه  راداـفو  ءاـیبنا  متاـخب 
نیا رد  هکنانآ  شاداپ  دیاش  نک  هیرگ  مالسا  ناهاشداپ  رب  نک و  هناور  کشرس  لیس  وت ، رب  ياویا  و  شاب ، هلان  مه  ارهز  اب  دناهداتفا  نابایب 

هک تسا  هدـش  تـیاور  رقاـب  ماـما  اـم  رورـس  زا  هـک  یئآ  لـئان  باـسح  زور  یتخبـشوخ  هـب  هدروآ و  تسدـب  دـندرک  يدردـمه  تبیـصم 
هک ناـنچ  نآ  ددرگ  کـشا  زا  رپ  شناگدـید  مالـسلاهیلع  نیـسح  ندـش  هتـشک  رطاـخب  هک  ینمؤم  ره  : دومرفیم نیدـباعلانیز  ماـما  : دومرف
هک ینمؤم  ره  و  دوش ، نیزگیاج  اهنآ  رد  لاس  اهدص  هک  دـهد  صاصتخا  وا  يارب  تشهب  زا  ار  یئاههفرغ  دـنوادخ  دوش ، ناور  شتروصب 

ضوعب یلاعتیادخ  دوش  ریزارس  شاهنوگب  هک  رادقم  نآب  ددرگدولآ  کشا  شیاهمشچ  دیسر  ایند  رد  ام  نانمشد  زا  امب  هک  يرازآ  رطاخب 
، دزیرن شیوربآ  و  دنادرگب ، رازآ  وا  يور  زا  شاداپب ، دنوادخ  دنیب  يدازآ  ام  هار  رد  هک  ینمؤم  ره  و  دیامرف ، نیزگیاج  شقدص  لزنم  رد 
هک سک  ره  : دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  ام  رورس  زا  .و  دیامرف شنمیا  خزود  شتآ  مشخ  زا  زیخاتسر  زورب  و 
دنچ ره  دزرمایب  ار  شناهانگ  دنوادخ ، دشاب  یـسگم  لاب  يهزادـناب  هچ  رگا  ددرگ  کشا  زا  رپ  شناگدـید  دوش  وا  دزنب  ام  زا  يدای  نوچ 

نایرگ ار  رفن  دص  ای  دنک و  هیرگ  دوخ  ام ، تبیـصم  رد  هکیـسک  : تسا هدش  تیاور  ادخ  لوسر  نادنزرف  زا  زاب ، و  دشاب ، ایرد  فک  دـننام 
و تسا ، تشهب  لها  دـنایرگب  ار  رفن  هاجنپ  ای  دـنک و  هیرگ  هکیـسک  و  دـنادرگ ، تشهب  لها  ار  وا  دـنوادخ  هک  مینکیم  تنامـض  ام  دزاـس 

هیرگ هکیـسک  و  تسا ، تشهب  لها  دنایرگب  ار  رفن  هد  ای  دیرگب و  هکیـسک  و  تسا ، تشهب  لها  دنایرگب  ار  رفن  یـس  ای  دـیرگب و  هکیـسک 
نب یلع  لاق  . ۀنجلا هلف  یکرابت  نم  ۀنجلا و  هلف  ادحاو  یکبأ  وأ  یکب  نم  ۀنجلا و  هلف  ةرشع  یکبأ  هحفص 11 ] دنایرگب [  ار  رفنکی  ای  دنک و 

باتک تعمج  امل  یننا  باتکلا  اذه  كولس  یلع  انل  ثعاوبلا  لجأ  نا  باتکلا  اذه  عماج  ینیسحلا  سوواط  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم 
لقن نع  نغتـسم  هلماحف  تاقوألا  کلت  لامعا  راتخم  تارایزلا و  نساـحم  راـطقا  یلع  يوتحا  دـق  هتیار  رفاـسملا و  حاـنج  رئازلا و  حابـصم 
یلا اروشاع  ةرایز  یف  لتقم  لقن  نع  اینغتسم  هلماح  نوکی  نأ  اضیأ  تببحأ  فیطل  وأ  ریبک  رازم  لمح  وأ  فیرـشلا  تقولا  کلذل  حابـصم 

راثکالا ۀلاطالا و  نع  تلدع  راوزلا و  تقو  قیضل  حلصی  امانهیه  تعمج  دق  هیلا و  مضیل  باتکلا  اذه  تعضوف  مالسلاهیلع  نیسحلا  دهـشم 
فوهللا باتکب  هتمجرت  دق  هانعمب و  قیلی  ام  حور  هانغم  داسجا  یف  انعضو  انناف  نامیالا  بابرأحجنل  ۀیغب  ناجشألا و  باوبأ  حتفل  ۀینغ  هیف  و 

هیرگب ار  دوخ  هکیـسک  و  تسا ، تشهب  لـها  هحفـص 12 ] کلاملا [ . فؤرلاب  انیعتـسم  کلاسم  ۀـثالث  یلع  هتعـضو  فوفطلا و  یلتق  یلع 
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ارم زیچ  ره  زا  شیب  هچنآ  دیوگ : باتک  نیا  يهدنروآ  درگ  سوواط : نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  . تسا تشهب  لها  دنک  راداو 
نیرتهب لماش  دش  یباتک  هک  مدید  مدروآ  درگ  ار  رفاسملا  حانج  رئازلا و  حابصم  باتک  نوچ  نم  هک  دوب  نیا  تشاداو  باتک  نیا  نتـشونب 

غارچ نتـشادرب  زا  دـشاب  هتـشاد  هارمه  ار  باتک  نآ  هک  ره  دروآ و  اجب  دـیاب  ترایز  ماگنهب  هک  یلامعا  نیرتهدـیزگرب  ترایز و  ياـهاج 
دوخ اب  ار  باتک  نآ  هک  ره  هک  مدـش  دـنمقالع  اذـل  تسا  زاینیب  یکچوک  ای  گرزب و  ترایز  باتک  اـی  تراـیز و  ماـگنه  يارب  يرگید 

هب هـک  مدوـمن  هـیهت  ار  باـتک  نـیا  ورنیا  زا  ددرگ ، زاـینیب  اروشاـع  تراـیز  رد  ءادهـشلادیس  مرحب  زین  یلتقم  باـتک  ندرب  هارمه  زا  دراد 
هدومن هاتوک  ار  نخـس  يهتـشر  دنراد  يرتمک  تصرف  راوز  هکنیاب  هجوت  اب  ماهدروآ  مهارف  باتک  نیا  رد  هچنآ  دشاب و  باتک  نآ  تسویپ 

رد هک  دزاس ، راگتـسر  ار  نامیااب  دارفا  زاب و  هدنناوخ  يورب  ار  هودـنا  ياهرد  هک  تسا  یفاک  هزادـنا  نیمه  ماهدرک و  نایب  راصتخا  روطبو 
( گنج نادـیم  ناگتـشک  رب  نازوس  ياههآ  : ) فوفطلا یلتق  یلع  فوهللا  باتک  ار  شمان  میاهداهن و  ياهدـنزرا  قیاقح  ظاـفلا  نیا  بلاـق 

هحفص 13 ] مبلطیم [ . يرای  کلام  نابرهم و  يادخ  زا  مداد و  شرارق  کلسم  هس  رب  متشاذگ و 

فلؤم يهمجرت 

هینک بقل و  مان و 

دمحم نب  رفعج  نب  یسوم  نیدلا  دعـس  دنزرف  نیدلایـضر  شبقل  نسحلاوبا و  مساقلاوبا و  شاهینک  یلع و  شمانمیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
دوب یتروص  اریو  هک  تفای  بقل  سوواط  تهج  نیدب  دمحم  تسا و  سوواطب  بقلم  دمحم  هللا  دبعیبا  نب  دمحا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نب 
لجخ وا  دننک و  نیسحت  قلخ  تسه  هک  يراگن  شقنب و  ار  سوواط  . تشادن یبسانت  شیور  لامج  اب  سوواط  نوچمه  شیاهاپ  یلو  ابیز 
رهوش دیس ، دج  رفعج  دوب و  دنمشناد  رتخد  ود  ار  خیش  هک  تسا  یسوط  خیش  ۀفئاطلاخیـش  يهداون  ردام  فرط  زا  وشیوخ  تشز  ياپ  زا 

. دوب رتخد  ودنآ  زا  یکی 

تافو تدالو و 

دیاش درب و  رسب  تدالو  لحم  رد  ار  یناوج  یکدوک و  نارود  دیدرگ و  دلوتم  هلح  رهـش  رد  يرمق  يرجه  لاس 589  مرحم  هام  يهمین  رد 
سپس دومرف  تماقا  دوب  سابعینب  يافلخ  تموکح  تختیاپ  هک  دادغب  رد  لاس  دومن و 15  دادغبب  ترجاهم  هک  دوب  يدنا  لهچ و  نس  رد 

زور نآ  هک  دومن  ارماس  رد  ترواجم  دصق  مه  لاس  هس  دوب و  رواجم  لاس  هس  نیمظاک  البرک و  فجن و  زا  کی  ره  رد  تشگزاب و  هلحب 
نییبلاط تباقن  بصنم  دمآ و  دادغبب  هرابود  دومنیم  باجیا  هک  یحلاصم  ياضتقاب  رمع  رخاوا  رد  نابایب و  طسو  رد  دوب  ياهعموص  دـننام 

رد هکنیا  اب  دوب  بصنم  نیا  يدـصتم  هام  هدزای  و  هحفـص ج ] لاـس [  هس  تفرگ و  هدـهعب  لاس 661  رد  لوغم  ناخوکاله  روتـسدب  اـنب  ار 
دیس و نایم  دوخ ، يهعومجم  رد  هر  دیهـش  لقنب  انب  دومرفیم و  يراددوخ  تخـس  بصنم  نیا  شریذپ  زا  یـسابع  يهفیلخ  رـصنتسم  نامز 

يرادهنازخ هک  دمحم  نب  دمحم  لضفلایبا  نیدلازع  شدنزرف  شردارب و  یمقلعلا و  نب  دمحا  نب  دـمحم  نیدـلا  دـیؤم  رـصنتسملا : ریزو 
دوخ یلـصا  هاگداز  هلحب : سپـس  دومرف  تماقا  دادغب  رد  لاس  بیرق 15  اذـل  دوب و  یلماک  تدوم  تبحم و  قئالع  تشاد  هدـهعب  ار  لـک 
بدا ریخ و  هار  رد  هراومه  تشگزاب و  دادغبب  لوغم  تموکح  نارود  رد  زاب  دیدرگ  فرـشم  فرـشا  فجنب  نآ  زا  سپ  دومن و  تعجارم 
تافو یگلاس  نسب 75  لاس 664  هدعقلايذ  مجنپ  هبنـشود  زور  حبـص  هکنآ  ات  درک  یگدنز  یکاپ  تسادق و  لامک  اب  تشادیمرب و  مدـق 

. تفای

دیس نفدم 
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رد ات  القا  ای  دشاب  دوگ  تیم  تماق  يهزادناب  ربق  هک  تسا  هتسیاش  ربق : یگنوگچ  نایب  : دیامرفیم نینچ  لئاسلاحالف  باتک  رد  روکذم  دیس 
يادخ هک  ردقنامهب  سپ  تسا  یئاهنت  تولخ و  لزنم  هک  دنیشنب  نآ  نایم  رد  دناوتب  یـصخش  هک  هلبقب  ور  دشاب  هتـشاد  يدحلو  شندرگ 
لدـب یمیمـصت  نینچ  دوخ  نم  دوش  هداد  هعـسوت  یتسیاب  تسا  قح  يدونـشخ  لـئاسوب  برق  بجوم  تسا و  هدومرف  روتـسد  هلـالج  لـج 
مدوب هدـیزگرب  دوخ  ربق  يارب  هک  ار  یلحم  هیلع  هللا  تاولـص  بلاطیبا  نب  یلع  میالوم  مدـج و  راوج  رد  ات  مداد  روتـسد  ار  یکی  متـشاد و 
دیماب مشاـب و  شاهناـخ  رد  يادـگ  مدرگ و  وا  رب  دراو  هدـنهانپ و  موش و  ترـضح  نآ  ناـمهیم  مگرم  زا  سپ  رگم  دـیامن  هداـمآ  هدـنک و 
مردام ردـپ و  ياپ  نیئاپ  ار  ربق  لحم  مروآ و  تسدـب  هحفـص د ] دوشیم [  لسوتم  نآب  یـسک  هک  ار  ياهلیـسو  هنوگ  ره  مرب و  رـسب  ناسحا 

شرافـس مشاب و  لاب  هتـسکش  ردام  ردپ و  لباقم  رد  هک  تسا  هدومرف  مروتـسد  هلالج  لج  يادخ  مدید  اریز  مداد  رارق  امهیلع  هللا  ناوضر 
ردام ردـپ و  ياپب  شیوخ  رـس  دـنام  مهاوخ  روگ  كاخ  ریز  رد  هک  ینامز  ره  ات  متـساوخ  ور  نیا  زا  منک  یکین  نانآ  يهرابرد  اـت  هدومرف 

تـسا هدرک  نییعت  هک  اجنامه  رد  هدومن و  لمح  فجنب  ار  شاهزانج  اـت  دـشاب  هدومرف  تیـصو  تسیاـبیم  ناـیب  نیا  بسحب  . مشاـب هداـهن 
مالسلاامهیلع ۀمئالا  داوج  رفعج و  نب  یـسوم  رهطم  دقرم  راوج  نیمظاک و  رد  هک  دوب  نآ  بسانم  تروص  نیا  ریغ  رد  دنراپـسب و  كاخب 

رگا هک  تسا  ادیپ  و  نینمؤم ، هاگترایز  تسا و  دیـسب  بوسنم  هک  تسا  يدقرم  هلح  رهـش  نوریب  رد  لاح  نیا  اب  یلو  دـشاب  هدـش  نوفدـم 
. ملاعلا هللا  دنشاب و  هدرپس  شکاخب  هلح  رد  هک  دسریم  رظنب  دیعب  دشاب  هدرک  تافو  دادغب  رد  دیس 

دیس يهرابرد  هعیش  نادنمشناد  يهیرظن 

يهلمج زا  دیامرفیم : شاهزاجا  رد  یلح  يهمالع  تسا  دهز  يوقت و  ردق و  تلالجب  فورعم  هعیـش  نادنمـشناد  يهمه  دزن  راوگرزب  دیس 
سوواط نب  یسوم  داژن  ینیسح  نادنزرف  دمحا  نیدلالامج  یلع و  نیدلایضر  دنمتداعس : راوگرزب و  دیس  ود  هک  تسا  یتافینصت  اهباتک 

دوخ ردپ  زا  نم  دوب و  تامارک  بحاص  هک  هللا  ۀمحر  یلع  نیدلا  یضر  اصوصخم  عرواب و  دندوب و  دباع  ود  ره  دیـس  ود  نیا  دناهدومن و 
دنـس دیـس  زا  تسا  هدش  تیاور  دیامرفیم : هراختـسا  ثحب  رد  حالـصلا  جاهنم  رد  مدینـش و  ار  ناشیا  تامارک  زا  ياهراپ  نارگید  زا  مه  و 

رد یـشرفت  دیـس  میدـید و  ام  هک  دوب  شدوخ  هحفـص ه ] نارود [  درف  نیرتدـباع  وا  سوواـط و  نب  یـسوم  نب  یلع  نیدـلا  یـضر  دـیعس 
تسا ۀلزنملا  میظع  ردقلالیلج و  تسا  هعیش ) يهفیاط   ) هفیاط نیا  نیقثوم  ناگرزب و  زا  دیـس ) ینعی   ) وا هک  دیوگیم : لاجرلادقن ص 144 

ۀغلب رد  يزوحاـم  دوش ، ناـیب  هک  تسا  نیا  زا  رتروهـشم  دـهز  تداـبع و  رد  شلاـح  هزیکاـپ و  ینانخـس  دراد و  ظـفحب  یناوارف  تاـیاور 
بحاص هتفرگ و  تسدب  ار  رخافم  بقانم و  مامز  هک  هزیکاپ  كاپ و  دهاز  دـباع  دنمـشناد  دامتعا و  دروم  راوگرزب و  دنـس  دیـس  دـیوگیم :

لوا رد  شنادرگاش  زا  یـضعب  و  ... يدنوادخ راکـشآ  ناهنپ و  ياهفطل  ضیف و  رهظم  دـشابیم  تامارک  تافـشاکم و  تاماقم و  تاوعد و 
بیقن همالع و  لماک و  هیقف و  لضاف و  لداع و  ملاع و  هکیسک  ریبک و  فنـصم  بحاص  ام  يالوم  دیوگیم : نینچ  وا  يهرابرد  نیقی  باتک 

رثآم و لیاضف و  رخافم و  بقانم و  بحاص  دوب  رهاط  بیقن و  همالع و  لماک و  هیقف و  لیاضف و  رخاـفم و  بقاـنم و  بحاـص  دوب  رهاـط  و 
يهدومرفب ۀلمجلاب  و  نیفراعلا .... لامج  شنیرهاط  دادجا  يهنومن  نیملسملا  مالسالا و  نکر  نیدلایـضر  دهاجم  عرواب و  دباع و  دهاز و 

وا نابز  کیب  یگمه  دنراد  هک  یکلسم  برـشم و  فالتخا  اب  هعیـش  ءاملع  هک  تسا  يدرف  اهنت  سوواطنبا  هماقم  هللا  یلعا  يرون  ثدحم 
یگنهآمه نینچ  وا  زا  رخأتم  وا و  رب  مدقتم  ءاملع  زا  کی  چیه  يهرابرد  تسار و  دیس  رم  اهنت  تلیـضف  نیا  دننادیم و  تمارک  بحاص  ار 

ار راوگرزب  نآ  هک  تسا  نیا  دیآیم  تسدب  ۀجحملا  فشک  باتک  اصوصخم  دیس  تافیلأت  يهعلاطم  زا  هچنآ  دیامرف : زین  درادن و  دوجو 
فرشت شترضحب  هاگیب  هاگ و  هدوب و  حوتفم  شسدقم  روضح  ضیف  زا  هضافتسا  هدوارم و  باب  هیلع  هللا  تاولص  نامز  ماما  رـصع  یلو  اب 

المع الوق و  تیدحا  هاگشیپ  هحفص و ] رد [  ار  تیدوبع  بادآ  تسا  وا  تاعارم  راوگرزب  دیس  صیاصخ  زا  .و  یهتنا تسا  هدرکیم  لصاح 
ءارقفب ار  دوخ  تالغ  زا  مهـس  هن  تسا و  هدرواین  وا  دـننام  هلالج و  لج  يهملک  نودـب  ار  یلاعتیادـخ  مان  شتافیلأت  مامت  رد  هک  اـجنآ  اـت 
تـسا یتفرعم  دح  زا  فشاک  رادرک ، رد  دایقنا  میلـست و  راتفگ و  رد  بدا  نینچ  نیا  تسا و  هدادیم  صاصتخا  دوخب  مهـس  کی  هدادیم و 
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لاعتم ترضح  اب  شاتیدوبع  يهطبار  هک  تسا  هدوب  تفرعم  نیمه  راثآ  زا  یئوگ  تفای و  ناوت  رتمک  وا  نارقا  لاثما و  رد  ار  نآ  ریظن  هک 
ود ام  تسا و  هدوب  دنمهرهب  يونعم  تاماهلا  یبیغ و  ياهتیاده  زا  رادروخرب و  یهلا  يهصاخ  تیبوبر  زا  هتسویپ  هدوب و  ظوفحم  هراومه 

ار زور 12  نم  دیامرفیم : لوالاعیبر  زور 13  لامعا  باب  رد  لابقا  باتک  رد  - 1: مینکیم رکذ  ناگدنناوخ  هجوت  بلج  هنومن و  يارب  دروم 
رد یتیاور  منک  راـطفا  ار  زور 13  هک  دوب  نیا  رب  میمـصت  متـشاد و  هزور  هنیدـمب  يزور  نانچ  لثم  رد  ادـخ ص  لوسر  دورو  يهنارکـشب 

تشادرب و رد  سابعینب  تموکح  لاوز  زا  سپ  ار  تیب  لها  زا  يدرم  ندمآ  يهدژم  هک  دیسر  مرظنب  قداص  ماما  زا  ینیاطب  محالم  باتک 
ماما يهنازخ  رد  هخـسن  نآ  هدومن و  لقن  یمیدـق  ياهسخن  زا  هک  یتیاور  ظافلا  و  ام ، رب  یماعنا  زین  دـشاب و  امب  هراشا  هک  تفریم  لاـمتحا 

رتراوگرزب و رتالاو و  دـنوادخ ، دومرف : هک  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  تسا  هدرک  تیاور  ریـصبیبا  : تسا نینچ  دوب  مالـسلاهیلع  مظاـک 
دـشخب شیاسآ  ار  ملد  هک  دیئامرفب  يزیچ  تنابرقب  نم  : مدرک ضرع  دیوگ : دراذگاو ، لداع  ماما  نودـب  ار  نیمز  هک  تسا  نیا  زا  رتگرزب 
دهاوخن دوخ  راک  رد  یشیاشگ  هحفص ز ] زگره [  دمحم  تما  تسا  سابعینب )  ) نالفینب تسدب  تموکح  هک  مادام  دمحمابا  يا  دومرف :

دهاوخ هدامآ  تما  نیا  يارب  نادـناخ  اـم  زا  ار  يدرم  دـنوادخ  تشگ  ضرقنم  نوچ  ددرگ و  ضرقنم  ناـنآ  تموکح  هک  هاـگنآ  اـت  دـید 
هک مسق  ادخب  دریگیمن  هوشر  دـنکیم  هک  یتواضق  رد  دـیامیپ و  هار  نامه  زین  دوخ  هداد و  ناشن  مدرمب  يراگزیهرپ  يوقت و  هار  هک  دومرف 
زا اریدرم  نم  تسا  هدش  ضرقنم  سابعینب  تموکح  هک  یتقو  زا  دیامرف  تیاور  يهیقب  لقن  زا  سب  و  مسانشیم ... ردپ  مان  مانب و  ار  وا  نم 

ارهاظ یلاعتیادخ  لضف  هکیئاجنآ  زا  دریگن  هوشر  دشاب و  نآب  لماع  زین  دوخ  دنک و  هئارا  يوقت  هار  هک  ماهدینـشن  هدیدن و  ربمغیپ  نادـناخ 
نیاب یئاعد  اذـل  ام  رب  یماعنا  تسا و  امب  هراشا  تیاور  نیا  هک  دـش  نیا  رب  نیقی  هکلب  رتشیب و  نامگ  ارم  تسا  هدـش  ام  لاح  لماش  انطاب  و 

ار يراک  ره  يراد و  نمب  تبـسن  هک  یتمحر  تداع و  قبط  منم  دـنکیم  ةراشا  تیاور  هک  يدرم  نیا  رگا  اهلا  راـب  هک  متـشاد  هضرع  ینعم 
عیبر هام  هک 13  زور  نیا  يهزور  زا  ارم  يراذـگیم  مدازآ  مهد  ماجنا  یهاوخب  هک  ار  يراک  ره  یئامرف و  ماعنم  مهد  شماجنا  یهاوخن  هک 

زاب متشاد و  هزور  ار  زور  نآ  مدومن و  تفایرد  ار  هزور  روتـسد  هزاجا و  نم  هک  دوب  رهظ  هب  کیدزن  زور  نآ  باتفآ  رادمزاب ، تسا  لوالا 
عنم زامن  زا  اهنت  هن  متـساوخ و  اپب  سپ  رادمزاب  شیاهاعد  رکـش و  زامن  يادا  زا  ارم  هدـش  نمب  ةراشا  تیاور  رد  رگا  اهلا  راب  مدرک  ضرع 

رد هر  يرون  ثدـحم  - 2: تسا هدومرف  نایب  هچنآ  رخآ  ات  مدناوخ  ار  شیاهاعد  رکـش و  زامن  اذـل  دیـسر و  نمب  زین  يروتـسد  هکلب  مدـشن 
كرد يارب  اجنآ  زا  دیامرفیم : یلصفم  ناتساد  لقن  نمض  دیس  هک  دنکیم  لقن  دیس  يهقیاضم  هعـساوم و  يهلاسر  زا  كردتـسم  يهمتاخ 

نب نسح  میدش  دراو  هلحب  هراختـسا  مکحب  لاس 641  هحفـص ح ] ۀیناثلا [  يدامج  هعمج 27  بش  میدـمآ و  ۀـلحب  ور  بجر  لوا  ترایز 
رد هک  دیوگیم : تسا و  هدمآ  هلحب  نیشنهیداب و  تسا و  حالصلا  رهاظ  هک  نسحملادبع  مانب  درک  یفرعم  ار  یسک  هعمج  نامه  زورب  یلقب 
ارق نب  ظوفحم  مانب  ار  يدـصاق  نم  تسا  یمایپ  لماح  نم  يارب  ترـضح  بناج  زا  هدـش و  بایفرـش  ناـمز  ماـما  تمدـخب  يرادـیب  ملاـع 

شایئوگتسار رد  هک  متخانش  هتسارآ  يدرم  ار  وا  میدوب  هتـسشن  مه  دزن  تولخب  خیـش  نیا  نم و  رخآلا  يدامج  هبنش 28  بش  مداتسرف و 
اریخا تسا و  رشب  نصح  زا  شلـصا  هک  تفگ : مدیـسرپ  ار  نایرج  دوب  رتشیب  نم  زا  مه  شنـس  تفاییمن و  هار  لد  هب  يدیدرت  هنوگ  چیه 
اجنامه رد  العف  نسحلایبا و  نبا  بالودب  تسا  فورعم  تسا و  هدش  لقتنم  تسا  ۀیدهاجم  هب  فورعم  ۀـلوحم و  لباقم  هک  [ 1  ] یبالودب

يرادیرخ رئارس  یتلود  رابنا  زا  ياهلغ  دراد و  ۀلغ  تراجت  يهتشر  رد  یفیعض  بسک  هکلب  زرواشک  رگراک و  ناونعب  هن  یلو  تسا  نکاس 
هکنیمه هدـنام  ربحمب  تسا  فورعم  هک  یئاـهاج  رد  یناـبایب  ياـهبرع  دزن  ار  بش  دریگب  لـیوحت  ار  سنج  هک  هدـمآ  تسا و  هدوب  هدومن 

یقرش تمس  رد  یبآ  رهن  زا  هکنیا  دصقب  دوریم و  نوریب  لزنم  زا  اذل  دنک  هدافتسا  اهبرع  ياهبآ  زا  هک  درادن  شوخ  دوشیم  حبـص  کیدزن 
نیا دنیبیم و  تسا  برغم  تمـس  البرک و  هار  رد  هک  مالـس  لت  يالاب  ار  دوخ  دـیآیم و  دوخب  تقوکی  دـتفایم  هارب  دـنک  هدافتـسا  لزنم 
لاح لماش  یهلا  تالـضفت  نینمؤملاریما  ام  يالوم  تمدـخ  رد  هک  يزور  نامه  بش  ینعی  لاس 641  ۀیناثلا  يدامج  بش 19  رد  نایرج 
دوخ رانک  رد  ار  يراوس  بسا  هاگان  منک  هدافتـسا  بآ  زا  ات  متـسشن  هحفـص ط ] دیوگیم [ : میداد  حرـش  البق  ار  نآ  زا  ياهراپ  دـش و  نم 

دـشیم هدـید  یناوارف  يهشپ  اوه  رد  یلو  دوـب  یباـتهم  بش  مدینـش  ار  شبـسا  ياـپ  يادـص  هن  مدرک و  ساـسحا  ار  شندـمآ  هن  هک  مدـید 
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شاهمامع نت و  رب  دیفس  يهماج  دوخ ، دوب و  يدنت  خرس  گنرب  شبسا  تفگ : دنتـشاد  یتایـصوصخ  هچ  شبـسا  راوس و  هک  شامدیـسرپ 
: تفگ نسحملادبع  درذگیم  هنوگچ  مدرم  تقو  دیوگیم : نسحملادبع  خیش  هب  راوس ، دوب ، هتسب  نایمب  يریـشمش  تشاد و  کنحلا  تحت 

نم مدیسرپن  ار  نیا  هکنم  : دومرف تسا  دولآ  درگ  دراد و  ناوارف  هشپ  اوه  مدرک : ضرع  اذل  دسرپیم  اوه  عضو  تعاس و  زا  هک  منامگب  نم 
رـسب ناشلام  ناج و  هب  تبـسن  تینما  تعـسو و  رد  تسا و  بوخ  ناشلاح  مدرم  متفگ  تفگ . نسحملادـبع  مدیـسرپ  مدرم  لاـح  عضو  زا 
تقو هک  درک  لقن  ترضح  نابز  زا  سپس  تفگ  نم  يارب  ار  ترـضح  ماغیپ  وگب و  شنانچ  نینچ و  ورب و  سوواطنبا  دزنب  دومرف : دنربیم 

تاولـص نامزلا  بحاص  ام  يالوم  ترـضح  نآ  هک  مدرک  نیقی  تشذگ و  نم  لدب  تفگ  نسحملادبع  هدش  کیدزن  تقو  هدـش  کیدزن 
زا ترـضح  دارم  هـک  يدـیمهف  اـجک  زا  شمتفگ  درک  عوـلط  حبــص  اـت  مدوـب  شغ  لاـحب  روطناـمه  مداـتفارد و  ورب  سپ  . تـسا هـیلع  هللا 
زا متفگ  درکن  روطخ  رگید  سک  وت  رب  مایپ  زجب  ملد  رد  متخانـشیمن و  ار  یـسک  وت  زجب  سوواـط  دـالوا  زا  نم  تفگ  منم ؟ سوواـطنبا 
نم تفگ : ؟ ترـضح روهظ  تقو  ای  دوب  نم  گرم  شدوصقم  اـیآ  ؟ يدـیمهف هچ  تسا  هدـش  کـیدزن  تقو  دومرف  هک  ترـضح  شیاـمرف 

میمـصت تفر و  مهاوـخ  ـالبرک  هب  وـت و  دزن  زا  زورما  تفگ : هحفـص ي ] خیـش [  تسا  ترـضح  روـهظ  تقو  دوـصقم  هک  مدـیمهف  نینچ 
ترـضحنآ زا  مسرپب  متـشاد  لیم  هک  ار  یبلاطم  ارچ  هک  منامیـشپ  و  راگدرورپ ، شتـسرپ  لوغـشم  مشاب و  نیـشن  هناخ  ماهدـنز  اـت  ماهتفرگ 

دنتـشاد و عالطا  نم  ندش  نوریب  زا  هک  ار  اهبرع  زا  یـضعب  يرآ ، تفگ  يدومن ؟ هاگآ  نایرج  نیا  زا  مه  ار  یـسک  شمتفگ : مدیـسرپن 
زا هک  یـسرت  رثا  رد  هک  دـندیدیم  هوالع  ماهدـش و  كاله  هدرک و  مگ  هار  نم  هک  ناـشنامگب  مدوب  هدرک  رید  ندرک  شغ  هطـساوب  نوچ 
واب نم  دوب  یقاب  نم  رد  شغ  رثا  دوبن و  يداع  نم  لاـح  دوب  هبنـشجنپ  هک  زور  نآ  ماـمت  رد  مدوب  هدرک  شغ  هداد و  تسد  نمب  ترـضح 

تسا و داـیز  متورث  دوـخ  نم  تفگ  تفرگن و  هک  مداد  وا  هب  يزیچ  دـنکن و  لـقن  يرگید  يارب  زگره  ار  ناـیرج  نیا  هک  مدرک  شراـفس 
هتسشن هک  اجنامه  رد  ار  بش  مداتـسرف و  شیارب  یباوختخر  دش  ادج  نم  زا  نوچ  میتساوخرب و  ود  ره  وا  نم و  سپ  مرادن  مدرم  هب  يزاین 

یلاعتیادخ زا  مباوخب  هک  مدمآ  دورف  میدوب  هتسشن  مه  اب  هک  یناویا  زا  متـساوخرب و  نم  دیباوخ  هلح  رد  نم  یلعف  لزنم  رد  رب  ینعی  میدوب 
هدروآ و فیرـشت  نم  لزنم  هک  مدـید  باوخب  ار  قداـص  ماـما  اـم  يـالوم  دوـش ، رتنشور  بلطم  منیب و  هب  یباوـخ  بش  نآ  هک  متـساوخ 

ياـجب ار  ادـخ  رکـش  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  مسانـشیمن  ار  شردـق  یئوگ  یلو  مراد  ار  هیدـه  نآ  نم  هدروآ و  نم  يارب  ینارگ  يهیدـه 
هدروآ الاب  ار  هباتفآ  رازگتمدخ )  ) حتف دوب  رخالا  يدامج  هبنـش 28  بش  بش  نآ  مروآ و  ياجب  ار  بش  يهلفان  ات  مدش  ناویا  رب  مدروآ و 

تشاذگن دناخرچ و  تفرگ و  ار  هباتفآ  يهلول  یسک  مزیرب  بآ  متسد  رب  اب  متفرگ  هباتفآ  يهتسد  زا  هدرب و  ار  متسد  نم  داهن  نم  رانک  رد 
تظفاحم نآ  لامعتسا  زا  ارم  هک  تساوخ  نینچ  هلالج  لج  يادخ  تسا و  سجن  بآ  دیاش  متفگ ، دوخ  شیپ  مزاسب  وضو  زامن  يارب  نم 

متشاد ار  شاهقباس  هک  تسا  اهراک  لیبق  نیا  فاطلا  نامه  زا  یکی  تسا و  یناوارف  ياهفطل  نم  اب  ار  ای ] هحفص  لجوزعیادخ [  هک  دیامرف 
یلاخ نادرگرب و  ار  بآ  نیا  تسا  سجن  بآ  نیا  دیاش  متفگ : وج ، زا  تفگ  يدرک ؟ رپ  اجک  زا  ار  هباتفآ  بآ  متفگ  مدز و  ادص  ار  حـتف 
هباتفآ طش  زا  مدینشیم و  ار  هباتفآ  ندش  یلاخ  لق  لق  نم  دنادرگرب و  ار  هباتفآ  تفر و  حتف  نک ، رپ  طش  زا  شکب و  بآ  ار  هباتفآ  نک و 

دناخرچ و هتفرگ و  ار  هباتفآ  يهلول  یسک  زاب  مدومن  متسد  فک  رب  نتخیر  رب  عورـش  متفرگ و  ار  هباتفآ  يهتـسد  دروآ  هدومن و  بآ  رپ  ار 
شیپ یلبق  نایرج  نامه  متشادرب  ار  هباتفآ  اددجم  مدومن و  یئاهاعد  مدرک و  ربص  يرادقم  متشگرب و  نم  منک  هدافتـسا  بآ  زا  تشاذگن 
يراـج نم  رب  یمکح  ادرف  دـهاوخیم  دـنوادخ  دـیاش  متفگ  لد  رد  مناوخب و  بش  زاـمن  نم  تشاذـگ  دـنهاوخن  بشما  هک  مدـیمهف  دـمآ 

مرطاوـخب يزیچ  نیا  زج  متـسشن و  منک  اـعد  ـالب  نآ  زا  دوـخ  یتمالـس  يارب  بشما  نم  هک  دـهاوخیمن  دتـسرف و  نم  رب  یئـالب  دـیامرف و 
نسحملادبع خیش  شدوصقم   ) دروآ تمایپ  هکنآ  دیوگیم  نمب  يدرم  مدید  باوخب  دوبر  مباوخ  مدوب  هتـسشن  هک  لاح  نامه  هب  تشذگن 

مارتحا و رد  نم  هک  داتفا  ملد  رد  مدش و  رادیب  باوخ  زا  يرادرب  مدـق  وا  شیپاشیپ  نامالغ  نوچمه  وت  هک  تشاد  یگتـسیاش  یئوگ  دوب )
یئاج نینچ  رد  راک  هب  وت  هک  ار  هچنآ  مدومن و  هبوت  هلالج  لج  يادخ  يوسب  سپ  ماهدومن  یهاتوک  نسحملادبع ) خیـش   ) وا تشادگرزب 

متخاس ار  وضو  مدوب  دوخ  يداع  لاحب  نم  دوب و  هتفرگن  ار  هباتفآ  يولج  یسک  رگید  مدرک  عورش  وضوب  مدروآ و  ياجب  دروآیم  ياجب 
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زا دیاب  دیاش و  هک  روطنآ  نم  هک  مدیمهف  مدروآ و  ياجب  ار  بش  لفاون  ياضق  نم  سپ  دز  حبص  يهدیفس  هک  مدناوخ  زامن  تعکر  ود  و 
ودـنیا زا  ........ مدومن شمارکا  مدیـسر و  شتاقالمب  مدـمآ و  دورف  نسحملادـبع  بی ] هحفـص  خیـش [  دزنب  سپ  ماهتفرگن  مارتحا  ماـیپ  نیا 
دوشیم مولعم  يدح  ات  وا  يهرابرد  یبوبر  يهصاخ  تایانع  راگدرورپ و  ترضح  یتیبرت  بتکم  رد  راوگرزب  دیس  ماقم  دش  رکذ  هک  هنومن 

. هبیدأت تنسحاف  هتبدا  نمم  انلعجا  مهللا  نوسفانتملا  سفانتیلف  کلذ  یف  نولماعلا و  لمعیلف  اذه  لثمل  و 

دیس تافیلأت 

قرط فشکل  تازاـجالا  - 2 ۀنازخلا بتک  ۀفرعم  یف  ۀـنابالا  - 1. دوشیم رکذ  فورح  بیترتب  هک  تسا  يرایـسب  تاـفیلأت  ار  راوگرزب  دـیس 
زرطملا دـهازلا  ورمعیبا  باتک  نم  تاراـیتخالا  - 3 تـسا هدش  پاچ   17 راونـالاراحب ص 19 -  جرد 26  نآ  زا  یتمـسق  هک  تازاـفملا ،

كوـلملا و راـبخا  یف  ءافطـصالا  - 7 ةولصلا رارـسا  - 6 هنع ینغتـسی  الام  تاـجاحلا و  أـضقل  تاوعدـلا  رارـسا  - 5 تاعاسلا ۀـیعدا  - 3454
ةرهابلا راونالا  - 11 راطخالا نم  نامالا  - 10 ۀنسلا یف  ةرم  لمعی  امیف  ۀنـسحلا  لامعالاب  لابقالا  - 9 یعاسلا ۀناعا  وا  یعادلا  ۀثاغا  - 8 ءافلخلا

-14 ۀجهملا ةرمثل  ۀـجهبلا  - 13 جـی ] هحفـص  تامملا [  دـعب  ۀـمئالا  دـی  یلع  تاجاحلا  ءاـضقب  تاراـشبلا  - 12 ةرهاطلا ةرتعلا  راـصتنا  یف 
یف ننملاب  فیرشتلا  - 17 فیلکتلا تقو  فیرعتب  فیرـشتلا  - 16 نیقیلا باتک  یلع  داز  ام  رارـسا  یف  نیـصحتلا  - 15 لییذتلا نم  لیصحتلا 

-20 مایصلا رهـش  ماهمل  مامتلا  - 19 فیرـشلا دلوملل  فیرعتلا  - 18 تـسا هدیـسر  پاچب  ررکم  نتفلا  محالملا و  ماـنب  هک  نتفلاـب  فیرعتلا 
دنچ رد  بابلالا  عیبر  - 23 راطخالا نم  ۀیقاولا  عوردلا  - 22 عورشملا لمعلا  لامکب  عوبسالا  لامج  - 21 ءانفلا راد  قیرفت  دعب  ءافولل  قیفوتلا 

عیبرلا ةرهز  - 27 نامیلس نب  هللادبع  نب  دمحم  يورم  نم  نآمضلا  ير  - 26 رامسالا حور  رارسالا و  حور  - 25 [ . 2  ] ۀعیشلا عیبر  - 24 دلجم
حرش - 30 دوعسلا دعس  - 29 دی ] هحفص  خلا [  تایاورلا  یف  مولعم  موتحم  تقو  اهل  سیل  یتلا  تادابعلاب  تاداعـسلا  - 28 عیباسالا ۀیعدا  یف 

-34 فئاوطلا بهاذـم  یف  فـئارطلا  - 33 دلجم ود  رد  عوبـسالل  تاـمهم  تاولــص و  - 32 لوـضفلا ءاد  نم  لوـقلا  ءافـش  - 31 هغالبلاجهن
بابلالا و يوذ  نیب  باوبالا  حتف  - 37 يرثلا ناکسل  يرولا  ناطلس  ثایغ  - 36 اهموی ۀعمجلا و  ۀلیل  لمع  - 35 بقانملا ءایبنالا و  نم  فرطلا 

جرف - 39 رفاکلا قلخ  بوجو  حرـش  یف  رهابلا  باوجلا  بوجحم  حـتف  - 38 باوصلا هوجو  نم  اهیف  اـم  ةراختـسالا و  یف  باـبرالا  بر  نیب 
هدوب هتشون  دوخ  ياهتشادای  رد  دیـس  ردپ  تسا  یتایاور  رطاوخلا . ۀجهب  رظانلا و  ۀحرف  - 40 موجنلا نم  مارحلا  لالحلا و  ۀفرعم  یف  موهملا 

موـیلا و لـمع  یف  حاـجنلا  حـالفلا و  - 42 لئاسملا حاـجن  لـئاسلا و  حـالف  - 41 تـسا هدـیمان  شاماـن  نیدـب  هدومن و  يروآعمج  دیـس  هک 
ةرمث باتک  نیا  رگید  مان  ۀجهملا  ةرمثل  ۀـجحملا  فشک  - 45 تامارکلا باتک  - 44 حلاصلا سیلجلا  باتک  نم  حـضاولا  سبقلا  - 43 ۀلیللا

-48 یبتجملا ءاعدـلا  نم  ینتجملا  - 47 هی ] هحفـص  ةرقیبا [  نبا  باـتک  نم  ةرـسملا  باـبل  - 46 تـسا داعملا  ایندـلا و  ةداعـس  یلع  داؤفلا 
یلا کلاسملا  - 51 بیبح نب  دمحم  باتک  رصتخم  - 50 سفنلا ۀبساحم  - 49 ماثالا بونذلا و  نم  موی  لک  رخآ  مارکلا  ۀکئالملا  ۀبـساحم 

قاحللا قبسلا و  رامـضم  - 54 دلجم هس  رد  رفاسملا  حاـنج  رئازلا و  حابـصم  - 53 جاحلا کسانم  یلا  جاتحملا  کـلاسم  - 52 کلاملا ۀمدخ 
-58 یقتنملا - 57 رـضاح باتک  فوفطلا : یلتق  یلع  فوهللا ) ای   ) فوهلملا - 56 طقتلملا - 55 قانعالا قاتع  قازرالا و  قالطا  رهـش  موصب 

نونکا مه  هک  فوفطلا  یلتق  یلع  فوـهللا  وـنینمؤملاریما  ةرما  یف  نیقیلا  - 60 ۀقیاضملا ۀعساوملا و  - 59 تادابعلا جهنم  تاوعدلا و  جـهم 
ياهصالخ تسا  هدومرف  هراشا  باتک  يهمدقم  رد  دیس  هک  روط  نامه  باتک  نیا  دوشیم  هتـشاذگ  ناگدنناوخ  سرتسد  رد  هدش و  همجرت 

تسد رد  ءادهشلادیس  تبیصم  رد  یکچوک  باتک  هک  تسا  هدوب  نآ  باتک  نیا  فیلات  زا  دیـس  روظنم  البرک و  زوسناج  ناتـساد  زا  تسا 
باوث و زا  ترضح  نآ  بئاصمب  رکذت  اب  هتشاد و  هارمهب  ارنآ  رهطم  مرحب  فرشت  ماگنهب  دنناوتب  مالـسلاهیلع  هللادبعابا  ربق  نارئاز  ات  دشاب 

يوسب هنیدم  زا  مالـسلاهیلع  ماما  تکرح  وی ] هحفـص  ودب [  زا  بیترتب  ار  البرک  يهعقاو  اذل  دننامن  مورحم  شترـضح  رب  هیرگ  نزح و  رجا 
سدـقب و هعیـش  ءاملع  ءاهقف و  يهبطاق  هک  يدامتعا  اب  تسا و  هدومرف  لقن  تیاور  دانـسا  فذـح  اب  هنیدـمب  تیب  لها  تشگزاب  ات  ـالبرک 

رگم ات  دیدرگ  لوذبم  غیلب  یعس  هک  دوب  تهج  نیمه  زا  تسا و  هدش  هعیش  دروم  یخیرات  كرادم  زا  روکذم  باتک  دنراد  دیـس  تراهط 
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هادف انحاورا  نیسحلا  هللادبعیبا  نادیهش  رالاس  رورس و  نابـساپ  کیالم  ناتـسآ  ناگدنب  تسا  دیما  دشاب  هتـشاد  نتم  رب  لماک  شاهمجرت 
دمحم و یلع  هللا  یلـص  اهیدهم و  رادقم  یلع  ایادهلا  نا  هک  دنرگنن  شایکچوک  رب  دنریذپب و  لقم ) نم  دهج  هک   ) ار لباقان  يهیدـه  نیا 

هحفص 1 ] یناجنزلا [  يرهفلا  دمحا  دیسلا  قاتفملا  دبعلا  نیرهاطلا  هلآ 

( داد يور  گنج  زا  شیپ  هک  تسا  يروما  نایب  رد   ) ردتقملا رومالا  یف  لاتقلا  یلع  ۀمدقتملا  رومالا  یف 

عیبر رهـش  رخاوا  یف  لیف  هنم و  ثلاثلا  مویلا  لیق  ةرجهلا و  نم  عبرأ  ۀنـس  نابعـش  نم  نولخ  لایل  سمخل  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  دـلوم  ناـک 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نونهی  کلم  فلا  هعم  لیئربج و  طبه  مالـسلاهیلع  دـلو  اـمل  کـلذ و  ریغ  يور  ةرجهلا و  نم  ثالثۀنـس  لوـألا 
رکب نب  هللادبع  انأبنا  : تاقبطلا یف  سابعنبا  لاق  انیسح  هامس  هب و  رسف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلا  مالـسلااهیلع  ۀمطاف  تئاج  هتدالوب و 

نم ۀـعطق  ناک  هدـلوم  لبق  یمانم  یف  تیأر  : هیلع هللا  ناوضر  سابعلا  ۀـجوز  لضفلاما  تلاق  ۀعنـص  نب  متاح  انأبنا  لاـق  یمهـسلا  بیبح  نب 
لـضفلاما ای   ) لاقف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  کلذ  ترـسفف  يرجح  یف  تعـضوف  تعطق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  محل 

هحفص 14] هب [  تئجف  کلذ  یلع  رمألا  يرجف  تلاق  هیعضرتل  کیلا  هعفدا  امالغ و  دلتس  ۀمطاف  ناف  كایؤر  تقدص  نا  اریخ خ ل ) تیأر 
هب انب  هدوب و  نابعش  هام  موس  یضعب  يهتفگب  داد و  يور  ترجه  زا  سپ  لاس  راهچ  نابعـش  هام  مجنپ  بش  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  تدالو 

دلوتم ترـضح  نآ  نوچ  لاحرهب - - تسا هدـش  هتفگ  زین  نیا  زج  و  [ 3  ] تسا هدوب  يرجه  موس  لاس  لوـألا  عیبر  رخآ  ياـهزور  رد  یلوق 
مالسلاهیلع همطاف  دنتفگ  کیربت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  یگمه  دوب و  وا  هارمهب  هتـشرف  رازه  دمآ و  دورف  مالـسلاهیلع  لیئربج  دش 

تاقبط رد  سابعنبا  دـیمان ، شانیـسح  دـش و  ناـمداش  شدـنزرف  رادـیدب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دروآ  ربمغیپ  دزن  هب  ار  دازون 
هیلع هللا  ناوضر  سابع  رـسمه  لضفلاما  هک  داد : ربخ  امب  ۀعنـص  نب  متاح  تفگ : داد و  ربخ  ار  ام  یمهـس  بیبح  نب  رکب  نب  هللادبع  : دیوگ
هدش هدیرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تشوگ  زا  ياهراپ  یئوگ  مدید  باوخب  دوش  دلوتم  مالسلاهیلع  نیـسح  هک  نآ  زا  شیپ  : تفگ

یبوخ باوخ  دـشاب  تسار  تباوخ  رگا  لـضفلاما  يا  دومرف : مداد ، حرـش  ادـخ  لوسر  يارب  ار  دوخ  باوـخ  دـش ، هتـشاذگ  نم  نمادـب  و 
لـضفلاما یهدب ، شریـش  ات  درپس  مهاوخ  وت  هب  ار  دازون  نآ  نم  دروآ و  دهاوخ  يرـسپ  يدوز  نیمه  هب  مالـسلاهیلع  همطاف  اریز  ياهدـید :

یلـص یبنلا  بوث  یلع  ةرطق  هلوب  نم  ترطقف  لابف  هلبقی  وه  امنیبف  هرجح  یف  هتعـضوف  هیلا  اـموی  هحفـص 15 ] دش [ . مه  روط  نیمه  دیوگ :
تلاق ینبا  تعجوأ  دـق  لسغی و  یبوث  اذـهف  لضفلاما  ای  ـالهم  بضغملاـک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاـقف  یکبف  هتـصرقف  هلآ  هیلع و  هللا 

نا هلا  هیلع و  هللا  یلص  لاقف  هللا ؟ لوسر  ای  کئاکب  مم  تلقف : یکبی  هیلع  هللا  تاولـص  هتدجوف  تئجف  ءامب  هیتآل  تمق  هرجح و  یف  هتکرتف 
مالـسلاهیلع نیـسحلا  یلع  تتأ  املف  ثیدحلا  ةاور  لاق  . ۀمیقلا موی  یتعافـش  هللا  مهلانا  اذـه ال  يدـلو  لتقت  یتما  نا  ینربخأف  یناتا  لیئربج 

روثلا و ةروص  یلع  یناثلا  دسألا و  ةروص  یلع  مهدـحأ  اکلم  رـشع  ینثا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  طبه  ۀـلماک  ۀنـس  هدـلوم  نم 
اورـشن دـق  مهنویع  ۀـیکاب  مههوجو  ةرمحم  یتـش  روص  یلع  نوقاـبلا  ۀـینامثلا  مدآ و  دـلو  ةروـص  یلع  عـبارا  نینتلا و  ةروـص  یلع  ثلاـثلا 
یطعیس لیباق و  نم  لیباهب  لزن  ام  مالسلامهیلع  ۀمطاف  نب  نیـسحلا  كدلوب  لزنیـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ای  نولوقی  مه  مهتحنجا و 

هئرقی لک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلا  لزن  الا و  برقم  کلم  تاومسلا  یف  قبی  مل  لیباق و  رزو  لثم  هلتاق  یلع  لمحی  لیباه و  رجأ  لثم 
نم لذخا  مهللا  لوقی : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هتبرت و  هیلع  ضرعی  یطعی و  ام  باوثب  هربخی  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  یف  هیزعی  مالـسلا و 

يزور هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  جرخ  ناتنس  هدلوم  نم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلع  یتأ  املف  لاق  . هبلط امب  هعتمت  هلتق و ال  نم  لتقا  هلذخ و 
مالسلاهیلع نیـسح  دیـسوبیم  ار  شنیـسح  ادخ  لوسر  هک  نایم  نآ  رد  مدوب  هداهن  ترـضحنآ  نماد  رد  هدروآ و  ربمغیپ  دزن  هب  ار  نیـسح 

نمب دولآ  مشخ  ياهفایق  اب  ربمغیپ  داـتفا  هیرگب  مدیجنکـش  تشگنا  ود  اـب  ار  وا  نم  دیـسر  ربمغیپ  ساـبل  هب  وا  لوب  زا  ياهرطق  درک و  راردا 
دزن هب  ار  نیـسح  يزور  هحفـص 16 ] دـیوگ [ : لضفلاما  يدرزآ  ارم  دـنزرف  تسا  وشتـسش  لباق  نم  يهماج  نیا  لضفلاما  يا  مارآ  دومرف :

درک و راردا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دیـسوب  یم  ار  شنیـسح  ادخ  لوسر  هک  نایم  نآ  رد  مدوب  هداهن  ترـضح  نآ  نماد  رد  هدروآ و  ربمغیپ 
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مارآ دومرف : نمب  دولآ  مشخ  يا  هفایق  اب  ربمغیپ  داتفا  هیرگب  مدیجنکـش  تشگنا  ود  اـب  ار  وا  نم  دیـسر  ربمغیپ  ساـبل  هب  وا  لوب  زا  يا  هرطق 
ياجب ترضحنآ  شوغآ  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  : دیوگ لضفلا  ما  يدرزآ  ارم  دنزرف  تسا  وشتـسش  لباق  نم  هماج ي  نیا  لضفلا  ما  يا 

ارچ هللا  لوسر  ای  مدرک : ضرع  تسا  نایرگ  ترـضح  مدید  متـشگزاب  نوچ  مروایب  شاهماج  نتـسش  يارب  بآ  هک  متـساوخرب  هتـشاذگ و 
تمایق زورب  ارم  تعافـش  دنوادخ  تشک  دـنهاوخ  ار  مدـنزرف  نیمه  نم  تما  هک  داد  ربخ  دـمآ و  نم  دزنب  لیئربج  دومرف : دـینکیم ؟ هیرگ 

روضحب هتـشرف  هدزاود  دش  يرپس  مالـسلاهیلع  نیـسح  تدالو  زا  مامت  لاس  کی  نوچ  هک  دناهتفگ : ثیدح  نایوار  . دـیامرفن نانآ  بیـصن 
اـهدژا و تروص  هب  یموس  گـنلپ و  تروصب  یمود  هدوب و  ریـش  تروصب  ناـنآ  زا  یکی  دـندمآ  دورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 

ياهلای نایرگ و  ياهمـشچ  هتخورفارب و  ياهتروص  اب  یگمه  نوگانوگ ، ياهتروصب  رگید  يهتـشرف  تشه  هدازیمدآ و  تروصب  یمراهچ 
واب لیباه  شاداپ  دننام  دیـسر و  لیباه  هب  لیباق  زا  هک  دیـسر  دهاوخ  نآ  ۀمطاف  رـسپ  نیـسح  تدنزرفب  دمحم  ای  : دندرکیم ضرع  هدرتسگ 

یبرقم يهتشرف  اهنامسآ  يهمه  رد  دش و  دهاوخ  هتـشاذگ  لیباق  هانگ  نوچمه  یهانگ  راب  شاهدنـشک  شود  رب  دش و  دهاوخ  هداد  شاداپ 
یشاداپ زا  میدقت و  ار  مالسلاهیلع  نیسح  تبیصم  رد  تیلـست  بتارم  مالـس  ضرع  زا  سپ  همه  دسریم و  ربمغیپ  روضحب  هکنیا  رگم  دنامن 

هک ار  یـسک  نک  راوخ  اهلا  راـب  دومرفیم : ترـضحنآ  .و  دـندادیم ناـشن  ترـضحنآب  ار  شربق  كاـخ  دـندادیم و  ربخ  دوشیم  هداد  واـب  هک 
تدالو زا  لاس  ود  نوچ  هک  : دناهتفگ .و  زاسم دنمهرهب  شاهتساوخ  زا  ار  شلتاق  دشکب و  ار  نیسح  هک  ار  نآ  شکب  دنک و  راوخ  ار  نیسح 

لاقف کلذ  نع  لئسف  هانیع  تعمد  عجرتسا و  قیرطلا و  ضعب  یف  فقوف  هل  رفـس  یف  هحفص 17 ] تفر [  يرفس  هب  ربمغیپ  تشذگ  نیـسح 
نم هل  لیقف  مالـسلامهیلع  ۀمطاف  نب  نیـسحلا  يدـلو  اهیلع  لتقی  البرک  اهل  لاقی  تارفلا  طشب  ضرأ  نع  ینربخی  مالـسلاهیلع  لیئربج  اذـه 

کلذ هرفـس  نم  عجر  مث  هنفدـم  هعرـصم و  یلا  رظنأ  ینأک  هللا و  ۀـنعل  دـیزی  همـسا  لـجر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لاـقف  هللا ؟ لوسر  اـی  هلتقی 
نسحلا سأر  یلع  ینمیلا  هدی  عضو  هتبطخ  نم  غرف  املف  هیدی  نیب  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نسحلا و  ظعو و  بطخف و  ربنملا  دعـصف  امومغم 
بئاطأ ناذه  کیبن و  كدبع و  ادمحم  نا  مهللا  لاق : ءامـسلا و  یلا  هسأر  مث  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  سأر  یلع  يرـسیلا  هدی  مالـسلاهیلع و 

هل كرابف  مهللا  لوذخم  لوتقم  اذـه  يدـلو  نا  مالـسلاهیلع  لیئربج  ینربخأ  دـق  یتما و  یف  اهفلخا  نم  یتمورا و  یتیرذ و  رایخ  یترتع و 
یلص یبنلا  لاقف  بیحنلا  ءاکبلاب و  دجسملا  یف  سانلا  جضف  لاق  . هلذاخ هلتاق و  یف  كرابت  مهللا و ال  ءادهشلا  تاداس  نم  هلعجا  هلتق و  یف 
هاـنیع ةزجوم و  يرخا  ۀـبطخ  بطخف  هجولا  رمحم  نوـللا  ریغتم  وـه  هیلع و  هللا  تاولـص  عـجر  مث  هنورـصنت ؟ ـال  هنوـکبتأ و  هلآ  هیلع و  هللا 

يداؤف و ةرمث  یئام و  جازم  یتمورا و  یتیب و  لهأ  یترتع  هللا و  باـتک  نیلقثلا  مکیف  تقلخ  دـق  ینا  ساـنلا  اـهیأ  لاـق  مث  اـعومد  نـالمهت 
ناگدید زا  کشا  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و  دومرف : داتسیا و  يرذگهر  هحفص 18 ] ینا [  الأ و  ضوحلا  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  یتجهم 

عقاو تارف  طش  رانک  رد  هک  ینیمز  زا  دهدیم  ربخ  ارم  هک  تسا  لیئربج  کنیا  دومرف : دش  لاوئس  لاح  نیا  تلع  زا  دش ، ریزارـس  ترـضح 
؟ دشکیم ار  وا  هک  هللا  لوسر  ای  دش : ضرع  دوشیم ، هتـشک  نیمزرـس  نآ  رد  همطاف ، رـسپ  نیـسح  نم  دنزرف  هک  دـنیوگ  شیالبرک  هدـش و 
، منیبیم دوشیم  نفد  نآ  رد  هک  یلحم  دـهدیم و  ناـج  نآ  رد  نیـسح  هک  اریئاـج  یئوگ  دـنک و  تنعل  شیادـخ  دـیزی  ماـنب  يدرم  دومرف :
رد زین  نیسح  نسح و  داد  دنپ  ار  مدرم  دش و  ربنم  رب  تشگزاب و  رفـس  نیا  زا  كانهودنا  یتلاح  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپس 

نیـسح رـس  رب  پچ  تسد  داهن و  مالـسلاهیلع  نسح  رـس  رب  شاتسار  تسد  دش  غراف  ندناوخ  هبطخ  زا  نوچ  دـندوب  ترـضح  نآ  لباقم 
درف نیرتكاپ  ود  نیا  و  تسا ، وت  ربمغیپ  وت و  يهدنب  دـمحم  انامه  اراگدرورپ  درک : ضرع  تشادرب و  نامـسآ  يوسب  رـس  مالـسلاهیلع و 
ربخ ارم  لیئربج  مراذگیم و  ياجب  متما  نایم  رد  ار  ودنیا  دوخ  زا  سپ  هک  دنتـسه  نم  يهداوناخ  نم و  نادنزرف  يهدیزگرب  نم و  نادـناخ 

رب اهلا  راب  هدب  رارق  نادیهش  نارورـس  زا  ار  وا  امرف و  كرابم  وا  رب  ار  يزاب  ناج  نیا  اهلا  راب  دش  دهاوخ  راوخ  هتـشک و  مرـسپ  نیا  هک  داد 
دندیـشک و رب  لد  زا  دایرف  هلان و  هرابکی  دندوب  دجـسم  رد  هکیمدرم  : دیوگ يوار  امرفم ، اطع  تکرب  دـنک  راوخ  ار  وا  هکنآ  شاهدنـشک و 
اب ترـضح  نآ  سپـس  دینکیمن ؟ يرای  ار  وا  دینکیم و  هیرگ  منیـسح  رب  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دنتـسیرگ  ياه  ياه 

تخیریمورف تدشب  ترـضحنآ  يهدید  ود  ره  زا  کشا  دـندناوخ و  يرگید  هاتوک  يهبطخ  تشگزاب و  خرـس  ياهرهچ  هتخورفا و  یگنر 
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ینعی نم  ترتـع  تسا و  ادـخ  باـتک  ود : نآ  متـشاذگ و  ياـجب  امـش  ناـیم  رد  سیفن  راـگدای  ود  نم  هک  اـنامه  مدرم  يا  دوـمرف : سپس 
رد ات  دندرگن  ادـج  زگره  مه  زا  ودـنیا  دـنانم و  يهشوگ  رگج  نم و  لد  يهویم  هدـش و  هتخیمآ  نم  لگ  بآ و  اب  هکنانآ  نم و  نادـناخ 

هچنآ زجب  مهاوخیمن  امـش  زا  چـیه  ود ، نیا  يهرابرد  نم  متـسه و  نانآ  اب  تاقالم  راظتنا  رد  نم  هک  ناه  دـنوش  دراو  نم  رب  ضوح  راـنک 
یبرقلا یف  ةدوملا  مکلئسأ  نأ  ینرمأ  یبر  ینرمأ  ام  الا  کلذ  یف  مکلئسأ  ینا ال  امهرظتنأ و  هحفص 19 ] هداد [  روتسد  نمب  نم  راگدرورپ 
یلوالا . ۀمالا هذه  نم  تایار  ثالث  ۀمیقلا  موی  یلع  درتس  هنا  الأ و  . مهومتملظ یترتع و  متضغبأ  دق  ضوحلا و  یلع  ادغ  ینوقلت  الا  اورظناف 

لوقأف برعلا  نم  دـیحوتلا  لهأ  نحن  نولوقی  يرکذ و  نوسنیف  متنأ ؟ نم  لوقأف  یلع  فقتف  ۀـکئالملا  هل  تعزف  دـق  ۀـملظم و  ءادوس  ۀـیار 
باتک یترتع و  یلها و  یف  يدـعب  نم  ینومتفلخ  فیک  مهل  لوقاف  دـمحا  ای  کتما  نم  نحن  نولوقیف  مجعلا  برعلا و  یبن  دـمحا  اـنا  مهل 

نوردصیف یهجو  مهنع  یلواف  ضرالا  دیدج  نع  مهرخآ  نع  مهدـیبن  نا  یلع  انـصرحف  کترتع  اما  هانعیـضف و  باتکلا  اما  نولوقیف  یبر 
رغـصالا ربکالا و  نیلقثلا  یف  ینومتفلخ  فیک  مهل  لوقاف  یلوالا  نم  اداوس  دـشأ  يرخا  ۀـیار  یلع  درت  مث  . مههوجو ةدوسم  اـشاطع  ءاـمظ 

اـشاطع ءامظ  نوردـصیف  ینع  مکیلا  لوقاف  قزمم  لک  مهانقز  مهانلذـخف و  رغـصالا  اما  انفلاخف و  ربکالا  اما  نولوقیف  یترتع  یبر و  باتک 
ۀما نحن  يوقتلا  دـیحوتلا و  ۀـملک  لهأ  نحن  نولوقیف  متنأ ؟ نم  مهل  لوقاـف  ارون  مههوجو  عملت  يرخا  ۀـیار  یلع  درت  مث  . مههوجو ادوسم 

تسا هحفـص 20 ] ۀـیرذ [  انببحأ  همارح و  انمرح  هلالح و  انللحأف  انبر  باـتک  اـنلمح  قحلا  لـهأ  ۀـیقب  نحن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
رانک رد  هک  تمایق  يادرف  دیـشاب  بقارم  موش  راتـساوخ  امـش  زا  ار  دوخ  ناکیدزن  ناشیوخ و  یتسود  نم  هدومرف : رما  نمب  نم  راگدرورپ 

دهاوخ نم  دزن  مچرپ  هس  تمایق  زور  هک  ناه  ؟ دیـشاب هدومن  متـس  نانآب  هتـشاد و  نمـشد  ارم  نادـناخ  ادابم  دـینک  یم  تاقالم  ارم  ضوح 
: میوگ یم  نم  سپ  دتـسیا ، یم  نم  دزن  رد  دوب و  دـنهاوخ  تشحوب  نآ  زا  ناگتـشرف  هک  کیرات  هایـس و  تسا  یمچرپ  یلوا  مچرپ  دـمآ 

مجع برع و  ربمغیپ  دـمحا و  نم  مان  : میوگ ارنانآ  نم  میتسه ، برع  زا  ناتـسرپ  ادـخ  ام  دـنیوگ : و  دـنربب ، دای  زا  ارم  ماـن  ؟ دـینایک اـهامش 
راتفر هنوگچ  نم  راگدرورپ  باـتک  نم و  ترتع  اـب  نم  زا  سپ  : میوگ ارناـنآ  میتسه ، وت  تما  زا  اـم  دـمحا  اـی  هک  دـنیوگ : هاـگنآ  متـسه ،

نم ماگنهنآ ، میزادـنارب ، نیمز  يهنحـص  زا  ار  ناشیگمه  هک  میدیـشوک  ترتع  اما  میدومن و  شعیاض  هک  ار  باتک  اـما  دـنیوگدیدومن :
دوش دراو  نم  رب  یلوا  زا  رتهایـس  يرگید  مچرپ  سپـس  دندرگیمزاب ، نم  دزن  زا  هایـس  يور  اب  هتخوس و  لد  هنـشت و  منادرگب  نانآ  زا  يور 

هنوگچ مترتع  مراـگدرورپ و  باـتک  ینعی  کـچوک ، گرزب و  نم : ياـهبنارگ  راـگدای  ود  اـب  نم  زا  سپمیوگ  دـنمچرپ  ریز  هک  ار  ناـنآ 
هراـپ هراـپ  میتـسناوت  هک  اـجنآ  اـت  میدومن و  راوخ  ار  کـچوک  راـگدای  اـما  و  میدوـمن ، تفلاـخم  ار  گرزب  راـگدای  اـما  دـنیوگ : ؟ دـیدوب

رب رون  هک  دیآ  نم  دزن  يرگید  مچرپ  سپس  . دنوش رود  نم  زا  هایـس  يور  اب  هتخوس و  رگج  هنـشت و  سپ  دیوش  رود  نم  زا  میوگ : . میدرک
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  راگزیهرپ و  تسرپ و  اتکی  مدرم  ام  دنیوگ : ؟ دینایک امـش  میوگ  نانآب  دشخردیم  مچرپ  ریز  دارفا  تروص 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  انیبن  هحفـص 21 ] لالح [  ار  شلالح  میتشادرب ، ار  ادخ  باتک  هک  قح  لها  يهدنامیقاب  میئام  و  میتسه ،
یف متنک  دقل  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مکیبن  اناف  اورشبا  مهل  لوقاف  مهاوان  نم  مهعم  انلتاق  انـسفنا و  هنم  انرـصن  ام  لک  نم  مهانرـصنف 
ناک لاق و  نیدبالا  دبأ  اهیف  نیدلاخ  ۀـنجلا  نولخدـی  مث  نیرـشبتسم  نییورم  نوردـصیف  یـضوح  نم  مهیقـسأ  مث  متفـصوامک  ایندـلا  راد 

بجر یف  کلذ  هللا و  هنعل  نایفسیبأ  نب  هیواعم  یفوت  املف  همودق  نوبقتری  هنومظعتسی و  مالسلاهیلع و  نیـسحلا  لتق  رکذ  نودواعتی  سانلا 
نیـسحلا یلع  ۀـصاخ  ماـع و  اـهلهأ  یلع  ۀـعیبلا  ذـخاب  هرمأـی  ۀـنیدملا  ریما  ناـک  ۀـبتع و  نب  دـیلولا  یلا  دـیزی  بتک  ةرجهلا  نم  نیتس  ۀـنس 

لاقف مالسلاهیلع  نیسحلا  رمأ  یف  هراشتسا  ناورملا و  دیلولا  رضحاف  هسأرب  یلا  ثعبا  هقنع و  برضاف  کیلع  یبأ  نا  هل  لوقی  مالـسلاهیلع و 
نیثلث یف  هئاجف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلا  ثعب  مث  اروکذـم  ائیـش  كأ  مل  ینتیل  دـیلولا  لاقف  هقنع  تبرـضل  کناکم  تنک  ول  لبقی و  هنا ال 

اذا نکل  ارـس و  نوکت  ۀـعیبلا ال  نا  ریمالا  اهیأ  لاقف  دـیزیل  ۀـعیبلا  هیلع  ضرع  ۀـیوعم و  توم  هیلا  دـیلولا  یعنف  هیلاوم  هتیب و  لهأ  نم  ـالجر 
لاق مث  . مالـسلاهیلع نیـسحلا  بضغف  هقنع  برـضاف  عیابی  مل  یتم  هرذـع و  ریمالا  اهیا  لبقت  ناورم ال  لاقف  . مهعم انعداف  ادـغ  سانلا  توعد 

شیوخ ربمغیپ  نادناخ  رادتسود  و  میتسناد ، مارح  ار  شمارح  و  هحفص 22 ] هللا [  تبذک و  یقنع  برضب  رمأت  تنأ  ءاقرزلا  نبای  کل  لیو 
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میدومن و هدافتسا  زین  نانآ  يرای  يارب  میتشاد . نتـشیوخ  يرای  دروم  رد  هک  یتاناکما  همه  زا  میدوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
نینچ نیا  ایند  رد  امش  هک  یتسار  میامش و  ربمغیپ  نم  هک  ار  امش  داب  هدژم  : میوگ نانآب  نم  سپ  میدیگنج ، ناشنانمشد  اب  نانآ  باکر  رد 
يارب دندرگ و  تشهب  لخاد  سپس  دنورب و  نم  دزن  زا  نادنخ  باریس و  منک و  باریس  دوخ  ضوح  زا  ار  نانآ  سپس  دیدوتـس ، هک  دیدوب 

مارتحا تمظع و  يهدید  اب  دنتشاد و  اهنابز  رب  ار  نیـسح  ندش  هتـشک  يوگتفگ  نانچمه  مدرم  تفگ : يوار  . دننامب دیواج  نآ  رد  هشیمه 
ادخ ياهتنعل  هک  دیزی ، ، تفر ایند  زا  ترجه  زا  تصش  لاسب  نایفسیبا  نب  ۀیوعم  نوچ  دنتشادیم  یمارگ  ار  شمدقم  هتسیرگن و  نیسحب 

و دریگب ، تعیب  نیسح  زا  هژیوب  هنیدم و  لها  يهمه  زا  هک  داد  شروتسد  تشون و  ياهمان  دوب  هنیدم  رادنامرف  هک  هبتع  نب  دیلوب  داب ، وا  رب 
، تسرفب نم  دزن  هب  ار  شاهدیرب  رس  نزب و  ریـشمش  اب  ار  شندرگ  دومن  يراددوخ  ندرک  تعیب  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  رگا  هک  درک  هفاضا 

دهاوخن ار  دـیزی  رب  تعیب  نیـسح  تفگ : ناورم  درک ، تروشم  وا  اب  نیـسح  يهراـبرد  تساوخ و  ار  ناورم  مکح ، تفاـیرد  زا  سپ  دـیلو 
، مدوب هتـشاذگن  دوجو  میلقاب  ياپ  مدـع  دـح  رـس  زا  نم  هک  شاک  يا  تفگ : دـیلو  مدزیم  ار  شندرگ  مدوب  وت  ياـجب  نم  رگا  تفریذـپ و 

ربخ دیلو  دمآ  دیلو  دزن  هب  شناتسود  شاهداوناخ و  دارفا  زا  رفن  یـس  هارمهب  ترـضح  نآ  داتـسرف و  مالـسلاهیلع  نیـسح  دزن  سک  سپس ،
ياهجیتن یناهنپ  تعیب  ریما  يا  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  دومن  مالسلاهیلع  نیسحب  ار  دیزی  رب  تعیب  داهنشیپ  داد و  نیـسحب  ار  هیوعم  گرم 

و ریذپن ، ار  داهنـشیپ  نیا  ریما  يا  تفگ : ناورم  . امن توعد  نانآ  اب  زین  ار  ام  دومن  یهاوخ  توعد  تعیب  يارب  ار  مدرم  همه  هک  ادرف  درادـن 
دوبک نز  رـسپ  يا  وت  رب  ياو  دومرف  و  دـش ، كانمـشخ  دینـشب  نخـس  نیا  نوـچ  مالـسلاهیلع  نیـسح  نزب ، ار  شندرگ  دـنکیمن  تعیب  رگا 

ندـعم ةوبنلا و  تیب  لهأ  انا  ریمالا  اهیأ  لاقف  دـیلولا  یلع  لـبقا  مث  تمؤل  و  هحفـص 23 ] دننزب [ ؟ ارم  ندرگ  هک  یهدیم  روتـسد  وت  مشچ ،
یلثم ال قسفلاب و  نلعم  ۀـمرحملا  سفنلا  لتاق  رمخلا  براش  قساف  لجر  دـیزی  هللا و  متخ  انب  هللا و  حـتف  اـنب  ۀـکئالملا و  فلتخم  ۀـلاسرلا و 

لاقف ینتیصع  دیلولل  ناورم  لاقف  . مالـسلاهیلع جرخ  مث  ۀعیبلا  ۀفالخلاب و  قحا  انیا  نورظنت  رظنن و  نوحبـصت و  حبـصن و  نکل  هلثمب و  عیابی 
هللا یقلی  ادحأ  نظأ  ام  هللا  انیسح و  تلتق  یننا  یل و  اهرساب  ایندلا  کلم  نا  بحأ  ام  هللا  يایند و  ینید و  باهذب  یلا  ترـشا  کنا  کحیو 
نم جرخف  مالسلاهیلع  نیـسحلا  حبـصا  لاق و  . میلا باذع  هل  هیکزی و  هیلا و ال  هللا  رظنیال  نازیملا  فیفخ  وه  الا و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  مدب 

عمسا یتح  لق  کلاذ  ام  مالسلاهیلع و  نیـسحلا  لاقف  دشرت  ینعطاف  حصان  کل  ینا  هللادبعابا  ای  هل  لاقف  ناورم  هیقلف  رابخالا  عمتـسی  هلزنم 
یلع نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و  . مالسلاهیلع نیـسحلا  لاقف  كایند  کنید و  یف  کل  ریخ  هناف  هیواعم  نب  دیزی  ۀعیبب  كرمآ  ینا  ناورم  لاقف 

لآ یلع  ۀمرحم  ۀفالخلا  لوقی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  يدج  تعمس  دقل  دیزی و  لثم  عارب  ۀمالا  تیلب  دق  ذا  مالسلا  مالسالا 
یترطف تسپ  یئوگیم و  غورد  مسق  ادخب  هحفص 24 ] نابضغ [ . وه  ناورملا و  فرصنا  یتح  ناورم  نیب  هنیب و  ثیدحلا  لاط  نایفـسیبأ و 

ناگتـشرف دش  دمآ و  لحم  ام  يهناتـسآ  میتلاسر  ناک  ربمغیپ و  نادـناخ  ام  ریما . دومرف : دومن و  دـیلوب  يور  سپـس  . يزاسیم رهاظ  ار  دوخ 
تنایخ شک و  مدآ  راسگیم و  راکهنگ و  تسا  يدرم  دـیزی  تسا و  هدـیدرگ  متخ  امب  لامک  يهرئاد  دـش و  زاب  اـم  ماـنب  دوجو  رتفد  تسا 
تقدب راک  نیرد  ام  دینک  حبص  زین  امش  مینک و  حبـص  ات  شاب  یلو  دومن  دهاوخن  تعیب  یـسک  نینچب  ینم  نوچمه  ور و  مرـشیب و  يهشیپ 
ناورم . دش نوریب  سلجم  زا  تفگب و  نیا  مالسلاهیلع  نیسح  تسا  رتراوازس  تعیب  تفالخب و  ام  زا  کی  مادک  هک  دیرگنب  زین  امش  میرگنب 

تـسود هک  دـنگوس  ادـخب  يدومن  نمب  ارم  ياـیند  نید و  نتفر  تسد  زا  هار  وـت ، رب  ياو  تفگ : يدرکن ؟ ارجا  ارم  روتـسد  تفگ : دـیلوب 
دیالایب و تسد  نیسح  نوخب  هکیسک  مرادن  نامگ  دنگوس  ادخب  مشکب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  مشاب و  کلام  ار  نیمز  يور  يهمه  مرادن 

كاپ هانگ  يدیلپ  زا  ار  وا  درک و  دهاوخن  تمحر  رظن  وا  رب  دنوادخ  دوب و  دهاوخ  کبـس  شلمع  نازیم  هکنیا  رگم  دـنک  تاقالم  ار  ادـخ 
نوریب شیوخ  يهناخ  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  دیمد  حبـص  نوچ  تفگ : يوار  . تسا هدامآ  وا  يارب  یکاندرد  يهجنکـش  تخاس و  دهاوخن 
نیسح یبای ! تاجن  ات  نک  تعاطا  ارم  متـسه  وت  هاوخ  ریخ  نم  هللادبعابا  ای  درک : ضرع  ناورم  دید ، ار  ناورم  دونـشب . ياهزات  ربخ  ات  دمآ 

عفنب مه  هک  ینک  تعیب  هیواعم  نب  دـیزیب  هک  میوگیم  وت  هب  نم  تفگ  ناورم  مونـشب ، اـت  وگب  تسیچ ؟ وت  یهاوخ  ریخ  دومرف : مالـسلاهیلع 
یتسرپرسب ناناملـسم  هک  نیا  زا  رتالاب  یتبیـصم  هچ  نوعجار ، هیلا  انا  انا هللا و  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  . تیایند دوسب  مه  تسا و  وت  نید 
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: دومرفیم هک  مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  نم  زا  هک  دومن  عادو  مالـسا  اب  دیاب  سپ  دندش  راچد  دـیزی  نوچ  مه 
هتفـشآرب و یتلاـح  اـب  ناورم  هک  اـجنآ  اـت  دـیماجنا ، لوط  هب  ناورم  نیـسح و  ناـیم  وـگتفگ  تسا ، مارح  نایفـسیبا  نادـنزرف  رب  تفـالخ 

هانققحت يذلا  باتکلا و  اذه  فلؤم  سوواط  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  لوقی  هحفص 25 ] تشگزاب [ . نیگمشخ 
باتک یف  مهئامـسأ  ترکذ  دـق  ۀـعامج و  ینربخا  هیلع ، دـمتعا  ام  هفیلکت  ناک  هیلا و  هلاح  تهتنا  امب  املاع  ناک  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نا 

نع رمع  نب  لضفملا  یلا  هدانساب  هیلاما  یف  رکذ  امیف  یمقلا  هیوباب  نب  دمحم  رفعجیبأ  یلا  مهدانساب  يرثلا  ناکـسل  يرولا  ناطلـس  ثایغ 
املف مالسلاهیلع  نسحلا  یلع  اموی  لخد  مالسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسح  نأ  مالسلامهیلع  هدج  نع  هیبأ  نع  مالـسلاهیلع  قداصلا 
موی نکلو ال  هب  لتقاف  یلا  سدی  مس  یلا  یتؤی  يذلا  نا  مالسلاهیلع  نیسحلا  لاقف  کب  عنصی  امل  یکبأ  لاق  کیکبی  ام  لاقف  یکب  هیلا  رظن 

نولحتنی ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  اندج  ۀما  نم  مهنا  نوعدی  لجر  فلا  نوثلث  کیلا  فلدزی  مالـسلاهیلع  هللادبعابا  ای  کمویک 
ۀیما ینبب  هللا  لحیاهدنعف  کلقث  باهتنا  کئاسن و  کیرارذ و  یبس  کتمرح و  كاهتنا  کمد و  کفس  کلتق و  یلع  نوعمتجیف  مالـسالا 
هیلا ترـشا  نم  مهنم  ۀعامج  ینثدـح  .و  راحبلا یف  ناتیحلا  شوحولا و  یتح  ءیـش  لک  کیلع  یکبی  ادامر و  امد و  ءامـسلا  رطمت  ۀـنعللا و 

تعمـس لاق  رمع  نب  دـمحم  هدـج  یلا  هدانـساب  بسنلا  یف  یفاشلا  باتک  رخآ  یف  هرکذ  امیف  هیلع  هللا  ناوضر  ۀـباسنلا  رمع  یلا  مهدانـساب 
ۀنیدـملاب دـیزیل  ۀـعیبلا  نع  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یخا  عنتما  امل  لاق  . لیقع لآ  یلاوخا  ثدـحی  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  رمع  یبا ،

ام دزن  یـسررب  قیقحت و  زا  سپ  هچنآ  : دـیوگ سوواـط  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  باـتک : نیا  فلؤم  هحفـص 26 ] تلخد [ 
لاـمک اـب  هک  دوب  ناـمه  شاهفیظو  دوـشیم و  یهتنم  اـجکب  شراـک  تبقاـع  هک  تسنادـیم  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  تسا  نیا  تسا  نشور 

رفعجیبا زا  دنداد  ربخ  نمب  ماهتفگ  مانب  ار  نانآ  يرثلا ) ناکسل  يرولا  ناطلـس  ثایغ   ) باتک رد  نم  هک  یتعامج  داد ، ماجنا  رطاخ  نانیمطا 
زا ردـپ  شردـپ و  زا  ماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  قداص  ماما  زا  وا  رمع و  نب  لضفم  زا  شایلاما  باتک  رد  یمق  هیوباب  نب  دـمحم 

نسح ماما  تسیرگ  داتفا ، رداربب  شمـشچ  نوچ  دش و  دراو  مالـسلاهیلع  نسح  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  يزور  هک  تسا : هدرک  لقن  شدج 
دوشیم نم  يارب  هک  يدـمآ  شیپ  دومرف : نسح  ماما  دوشیم ، وت  اب  هک  تسا  يراـتفر  يارب  ماهیرگ  دومرف  ینکیم ؟ هیرگ  هچ  يارب  دومرف :

ار وت  رود  رفن  رازهیـس  هک  درادن  شیپ  رد  يزور  وت  نوچمه  سک  چیه  هللادبعابا  ای  یلو  دنـشکب ، ارم  دـننک و  مماک  رد  هک  تسا  يرهز 
نتشک يارب  همه  دندنبیم و  دوخ  رب  ار  مالسا  نید  دنتسه و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ام  دج  تما  زا  هک  دننکیم  اعدا  دنریگیم و 
تنعل دنوادخ  دـننک  نینچ  نوچ  دـنوشیم و  تسدـمه  وت  لاوما  جارات  وت و  نانز  اههچب و  يریـسا  وت و  مارتحا  کته  وت و  نوخ  نتخیر  و 

رد یشحو  تاناویح  یتح  دوش  نایرگ  وت  لاح  هب  زیچ  همه  و  درابب ، مدرم  رس  رب  رتسکاخ  نوخ و  نامسآ  دتسرف و  ورف  هیماینب  رب  ار  دوخ 
هباسن رمع  زا  مدرک ، هراشا  البق  هک  تسا  يدارفا  نامه  نانآ  يهلمج  زا  هک  دـندرک  ثیدـح  ارم  یتعاـمج  .و  اـهایرد رد  اـهیهام  اـهنابایب و 

نب یلع  نب  رمع  مردـپ  زا  هک  تسا  هدرک  لقن  رمع  نب  دـمحم  دوخ  دـج  زا  بسنلا ) یف  یفاـشلا   ) باـتک ناـیاپ  رد  وا  هک  هیلع  هللا  ناوضر 
هحفص نم [  دومن ، يرادوخ  دیزیب  تعیب  زا  هنیدم  رد  نیـسح  مردارب  نوچ  : تفگیم نم ) ياهیئاد  : ) لیقع نادنزرف  هب  هک  مدینـش  بلاطیبا 

ۀعمدلا و ینقبـس  مث  مالـسلاامهیلع  هیبا  نع  نسحلا  دمحموبا  كوخا  ینثدح  هللادبعابا  ای  كادف  تلعج  هل  تلقف  ایلاخ  هتدـجوف  هیلع  [ 27
معن تلقف  كربخ ؟ یلتقب  کیبأ  قحب  کتلأس  لاقف  هللا  لوسر  نبای  تیـشوح  تلقف  لوتقم ؟ ینا  کثدح  لاق  هیلا و  ینمـضف  یقیهـش  الع 

نظتف هتبرت  برقب  نوکت  یتبرت  نا  یلتق و  هلتقب و  هربخا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  یبأ  ینثدح  لاقف  تعیاب  تلو و  انالولف 
دحا ۀنجلا  لخدی  هتما و ال  نم  اهتیرذ  تیقل  ام  ۀیکاش  اهابا  ۀمطاف  نیقلتل  ادـبا و  یـسفن  نم  ۀـیندلا  یطعا  هنا ال  هملعا و  مل  ام  تملع  کنا 

یف عمس  امأ  ۀلاحلا  هذه  لثمب  دبعتی  هللا ال  نا  دقتعی  ةداهشلاب  ةداعسلا  فرـش  قئاقح  فرعی  نم ال  ضعب  لعل  و  انأ ، لوقأ  . اهتیرذ یف  اهیذآ 
هلعل مکئراب و  دـنع  مکل  ریخ  مکلذ  مکـسفنا  اولتقاف  مکئراب  یلا  اوبوتف  یلاعت  لاقف  مهـسفنا  لـتقب  اـموق  دـبعت  هنا  لاـقملا  قداـصلا  نآرقلا 

.و ةداعـسلا تاجرد  غلبا  نم  هب  دبعتلا  امنا  کلذک و  رمالا  سیل  لتقلا و  وه  هنا  ۀکلهتلا  یلا  مکیدیاب  اوقلت  یلاعت و ال  هلوق  ینعم  نا  دـقتعی 
هحفـص 28] ملـسا [ . نع  يورف  لقعلاب  قیلی  ام  ۀـیالا  هذـه  ریـسفت  یف  مالـسلاهیلع  قداصلا  انالوم  نع  يورملا  لـتقملا  بحاـص  رکذ  دـقل 
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زا نسح  دـمحموبا  تردارب  هللادـبعابا  يا  تنابرقب  نم  مدرک : ضرع  تسین  شرـضحم  رد  یـسک  هتـسشن و  اهنت  مدـید  مدیـسر  شتمدـخب 
دینابسچ و هنیسب  ارم  ترضحنآ  دش  دنلب  ماهیرگ  يادص  دادن و  ملاجم  مشچ  کشا  متفگ  هک  ار  نیمه  دومرف ...، ثیدح  نم  يارب  شردپ 

باوج ملاوئـسب  تردپ  قح  هب  ار  وت  دومرف  هللا  لوسر  نبای  دنکن  ادـخ  مدرک : ضرع  موشیم ؟ هتـشک  نم  هک  درک  ثیدـح  وت  يارب  دومرف :
: دومرف ثیدح  نم  يارب  مردپ  دومرف : يدومرفیم ؟ تعیب  یتفرگیمن و  هرانک  هک  دشیم  هچ  يرآ ، متفگ  داد ؟ ربخ  نم  ندـش  هتـشک  زا  هدـب 

وت هک  ار  هچنآ  ینکیم  نامگ  دوب  دـهاوخ  ربق  کیدزن  نم  ربق  میوشیم و  هتـشک  ود  ره  نم  وا و  هک  تسا : هدومرف  مردـپب  ادـخ  لوسر  هک 
تیاکـش دـنکیم  تاقالم  ار  شردـپ  ارهز  يهمطاف  هک  يزور  مهدـن و  یتسپ  هب  نت  زگره  هک  تسا  نیا  تقیقح  و  منادـیمن ؟ نم  ینادـیم 
دناهدرزآ شنادنزرف  يهرابرد  ار  همطاف  لد  هکیدارفا  زا  رفنکی  دومرف و  دهاوخ  شاترضحب  دناهدید  تما  نیا  زا  شنادنزرف  هک  ار  هچنآ 

دنک نینچ  داقتعا  تسا  عالطایب  تداهش  تداعسب  ندیسر  تفارش  تقیقح  زا  هک  یضعب  دیاش  میوگیم : نم  . دش دهاوخن  لخاد  تشهب  هب 
نآرق : ) تسا نآرق  رد  هک  تسا  هدینشن  رگم  دراد  داقتعا  نینچ  هک  سکنآ  دومن  شتسرپ  ار  ادخ  ناوتن  ندش ) هتشک  اب  : ) لاح نینچ  اب  هک 
مکلذ مکـسفنا  اولتقاف  مکئراب  یلا  اوبوتف  : » دیامرفیم یلاعتیادخ  دندومن  شتـسرپ  تدابع و  ار  ادـخ  دوخ  نتـشک  اب  ياهفئاط  هک  وگتـسار )

رتهب نیمه  ناتراگدیرفآ  هاگـشیپ  رد  امـش  يارب  هک  دیـشکب  ار  دوخ  دیدرگزاب و  دوخ  راگدـیرفآ  يادـخ  يوسب  مکئراب :» دـنع  مکل  ریخ 
تکـالهب دوخ  تسد  اـب  ار  دوخ  ۀـکلهتلا :) یلا  مکیدـیاب  اوقلت  ـال  و   ) هفیرـش يهیآ  زا  هک  دـشاب  نآ  شاهدـیقع  نیا  أـشنم  دـیاش  و  تسا ،

هک تسا  یلیاسو  نیرتهب  زا  ندـش  هتـشک  اب  یلاعتیادـخ  تداـبع  هکلب  تسین و  نینچ  هکیتروص  رد  تسا  ندـش  هتـشک  دوصقم  دـیزادنین .
لقن یتیاور  ۀیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ام  يالوم  زا  يورم  لتقم  بحاص  . دناسریم یتخبکین  تداعس و  تاجردب  ار  صخش 

ضرعا امهنم و ال  لوط  أرأ  مل  نیفص  ودعلا  انیفطصا و  اهریغ و  لاق  وا  دنواهن  انوزغ  لاق  هحفص 29 ] تسا [ . هجوت  لباق  هک  تسا  هدومرف 
بویاوبا لاقف  ۀـکلهتلا  یلا  هسفن  یقلا  هللا  الا  هلا  سانلا ال  لاقف  ودـعلا  یلع  انم  لجر  لمحفمهتنیدـم  طئاحب  مهروهظ  اوقـصلا  دـق  مورلا  و 

انلغتـشا دق  انک  انال  انیف  ۀیالا  هذه  تلزن  امنا  کلذک  سیل  ةداهـشلا و  سمتلی  لجرلا  اذـه  لمح  نا  یلع  ۀـیالا  هذـه  نولؤت  امنا  يراصنالا 
لزناف اهنع  انلغاشتب  تعاض  دقف  اهنم  دسف  ام  حلـصن  اهیف و  میقن  نا  انلاوما  انیلاها و  انکرت  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ةرـصنب 

یلا مکیدـیاب  اوـقلت  ـال  اـنلاوما و  حالـصال  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ةرـصن  نـعفلختلا  نـم  انـسوفن  یف  عـقو  اـمل  اراـکنا  هللا 
مکیلع هللا  طخـس  ۀکلهتلا و  یلا  مکیدیاب  متیقلا  مکتویب  یف  متمقأ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  متفلخت  نا  هانعم  . ۀـکلهتلا

ودـعلا و یلع  لمح  لجر  یف  ۀـیالا  هذـه  تلزنا  ام  وزغلا و  یلع  انل  صیرحت  ۀـماقالا و  نم  هیلع  انمزع  انلق و  امیف  انیلع  در  کـلذ  متکلهف و 
ۀبطخ یف  کلذ  یلع  كانهبن  دـق  لوقأ و  . ةرخالا باوثل  ءاجر  هللالـیبس  یف  داـهجلاب  ةداهـشلا  بلطی  وأ  هلعفک  اولعفی  نا  هباحـصا  صرحی 

هحفـص 30] املف [  ناورم  ۀبتع و  نب  دیلولا  عم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  ثیدح  ةاور  لاق  . بابـسالا هذه  نع  فشکی  ام  یتایـس  باتکلا و  اذه 
میدومن و یئارآ  فص  مه  لباقم  رد  نمـشد  ام و  هک  تفگ  ار  رگید  يهوزغ  ای  دوب و  دنواهن  يهوزغ  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  ملـسا 

يهدامآ هداد و  هیکت  دوخ  رهش  راویدب  اهتشپ  مور  هاپس  و  مدوب ، هدیدن  فص  اهنآ  زا  رتنهپ  رتزارد و  نم  هک  دوب  نانچنآ  فص  ود  ره 
بویاوبا تخادـنا ، تکـالهب  ار  دوخ  درمنیا  هللا  ـالا  هلا  ـال  دـندز : داـیرف  مدرم  درک ، هلمح  نمـشد  هاپـسب  اـم  زا  يدرم  هک  دـندوب ، گـنج 

هکنآ لاـح  و  دوش ؟ دیهـش  ادـخ  هار  رد  دـهاوخیم  و  هدرک ، هلمح  درم  نیا  هک  دـینکیم  ینعم  روـط  نیا  ار  هیآ  نیا  امـش  تفگ : يراـصنا 
لایع و لها و  میدوب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يرای  مرگرـس  ام  هکنآ  يارب  دش ، لزان  ام  يهرابرد  هیآ  نیا  تسین ، نینچ 

رثا رد  هک  مینک  حالـصا  تسا  هدـش  دـساف  هک  ار  هچنآ  ات  میـشاب  نانآ  ناـیم  رد  هک  میداـتفا  لاـیخ  نیاـب  میدوب ، هدرک  اـهر  ار  دوخ  لاوما 
زا دوخ  راک  حالـصا  روظنمب  میتساوخیم  هک  میمـصت  نیاب  ضارتعا  يارب  یلاعتیادخ  تفریم ، تسد  زا  همه  ادخ  لوسر  تمدخب  یمرگرس 
ادخ لوسر  يرای  زا  رگا  هک  تسا  نینچ  شیانعم  «) ۀکلهتلا یلا  مکیدیاب  اوقلت  و ال  ، » دومرف لزان  هیآ  نیا  مینک  یچیپرس  ادخ  لوسر  يرای 

كاله هدـیدرگ  دـنوادخ  بضغ  راتفرگ  و  دـیاهتخادنا ، تکـالهب  دوخ  تسدـب  ار  نتـشیوخ  دینیـشنب  دوخ  ياـههناخ  رد  دـینز و  زاـب  رس 
صیرحت ار  ام  درک و  در  مینامب  دوخ  يهناخ  رد  هک  میدوب  هتفرگ  نآ  رب  میمـصت  میدوب و  هتفگ  ام  هک  ار  هچ  نآ  هیآ  نیا  و  دش ، دـیهاوخ 

دیهش رازم  رب  نازوس  www.Ghaemiyeh.comیهآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 84زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


هک تسا  نیا  شافدـه  هدومن و  نمـشد  رب  هلمح  هک  دـشاب  هدـش  لزان  يدرم  يهراـبرد  هکنیا  هن  دومن ، ادـخ  لوسر  باـکر  رد  گـنجب 
يهجردب هللا  لیبس  یف  داهج  هار  رد  دهاوخیم  يورخا  باوث  دیماب  هکنآ  ای  و  دننک ، هلمح  وا  دننام  ات  دـیامن  صیرحت  زین  ار  دوخ  ناتـسود 

رتنشور ینعمنیا  زین  هدـنیآ  بلاطم  رد  میدومن و  هیبنت  ینعم  نیاب  باتک ، يهبطخ  نمـض  رد  اـم  هک  میوگیم : نم  . دـسرب تداهـش  يهعیفر 
هجوتم مالـسلاهیلع  نیـسح  دش  حبـص  نوچ  هک  دناهتفگ : دناهدرک  لقن  هبتع  نب  دیلو  اب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  نانخـس  هکنانآ  . دش دهاوخ 

ماقاف نیتس  ۀنس  نابعش  نم  نیضم  ثالثل  ۀکم  یلا  مالسلاهیلع  نیسحلا  هجوت  ةادغلا  ناک  هحفص 31 ] زا [  هام  موس  زور  و  دش ، هکم  يوسب 
كاسمالاب هیلا  اراشاف  ریبز  نب  هللادبع  هیلع و  هللا  ناوضر  سابع  نب  هللادبع  هءاج  لاق و  هدـعقیذ  لاوش و  ناضمر و  رهـش  نابعـش و  یقاب  اهب 

ءاج مث  . هانیـسحا لوقی و  وه  سابعنبا و  جرخف  لاـق  هیف  ضاـم  اـنأورماب  ینرما  دـق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  اـمهل  لاـقف 
هللا یلع  ایندلا  نا  وه  نم  نا  تملع  امأ  نمحرلادبعابا  ای  هل  لاقف  لاتقلا  لتقلا و  نم  هرذح  لالضلا و  لها  حلصب  هیلا  راشاف  رمع  نب  هللادبع 

سمشلا عولط  یلا  رجفلا  عولط  نیب  ام  نولتقی  اوناک  لیئارساینب  نا  ملعت  اما  لیئارساینب  ایاغب  نم  یغب  یلا  يدها  ایرکز  نب  ییحی  سأر  نا 
ذخأ کلذ  دـعب  مهذـخا  مهلهما و  لب  مهیلع  هللا  لجعی  ملف  ائیـش  اوعنـصی  مل  ناـک  نورتشی  نوعیبی و  مهقاوسا  یف  نوسلجی  مث  اـیبن  نیعبس 

نم هعانتما  ۀکم و  یلا  مالسلاهیلع  نیـسحلا  لوصوب  ۀفوکلا  لها  عمـس  لاق و  . یترـصن نعدت  نمحرلادبعابا و ال  ای  هللا  قتا  ماقتنا  يذ  زیزع 
رـشعم ای  . هتبطخ رخا  یف  لاق  ابیطخ و  مهیف  درـص  نب  نامیلـس  ماق  اولماکت  املف  یعازخلا  درـص  نب  نامیلـس  لزنم  یف  اوعمجاف  دـیزیل  ۀـعیبلا 

یلع نب  نیـسحلا  اذه  دیزی و  هنبا  هعـضوم  یف  دـعق  دـق  هلمع و  یلع  مدـق  هبر و  یلا  راص  کله و  دـق  ۀـیوعم  ناب  متملع  دـق  مکنا  ۀعیـشلا 
يهدنامیقاب دوب و  يرجه  لاس 60  نابعش  هحفص 32 ] متنا [  نایفـسیبأ و  لآ  تیغاوط  نم  ابراه  ۀکم  یلا  راص  هفلاخ و  دق  مالـسلاامهیلع 

تمدخب ریبز  نب  هللادبع  هیلع و  هللا  ناوضر  سابع  نب  هللادبع  تفگ : يوار  . دوب هکم  رد  ار  هدـعقلايذ  لاوش و  ناضمر و  هام  مامت  نابعش و 
هک تسا  هداد  يروتسد  ارم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : دنک ، يراددوخ  هک  دنتساوخ  ترـضح  زا  و  دندمآ ، ترـضح 

دمآ و رمع  نب  هللادبع  سپـس  . انیـسحاو دزیم : ادص  دش و  نوریب  مالـسلاهیلع  نیـسح  دزن  زا  دینـشب  نیا  نوچ  سابعنبا  منک ، شیارجا  دیاب 
نمحرلادبعابا ای  دومرف : ترـضح  دشاب ، رانکرب  يزیرنوخ  گنج و  زا  دزاسب و  هارمگ  مدرم  اب  نیـسح  هک  درک : یـشیدنا  تحلـصم  نینچ 

ياهداز انز  دزن  هب  هیده  ناونعب  ایرکز  نب  ییحی  يهدیرب  رس  هک  تسا  زیچان  تسپ و  ردقنآ  دنوادخ  دزن  رد  ایند  هک  ياهدشن ؟ هجوتم  رگم 
ربمغیپ داتفه  باتفآ  عولط  ات  حبـص  عولط  هاتوک  يهلـصاف  رد  لیئارـساینب  هک  ینادـیمن ؟ رگم  دـش ، هداتـسرف  لیئارـساینب  ناـگدز  اـنز  زا 
همهنیا اب  دناهدادن ، ماجنا  یلمع  چیه  یئوگ  هک  نانچ  نآ  دـندرکیم  شورف  دـیرخ و  دنتـسشنیم و  اهرازاب  رد  نآ  زا  سپ  و  دنتـشکیمار ،
راتفرگ شـسدقم  تاذ  یئوجماقتنا  تزع و  مکحب  ارنانآ  یتدم  زا  سپ  داد و  تلهم  ارنانآ  هکلب  دومرفن ، باتـش  نانآ  باذع  رد  دـنوادخ 
هکمب مالـسلاهیلع  نیـسح  دندینـش  هک  هفوک  لها  دیوگ : يوار  . هدـم تسد  زا  ارم  يرای  زیهرپب و  ادـخ  زا  نمحرلادـبعابا  يا  درک ، باذـع 
نامیلس دندمآ  درگ  یگمه  نوچ  و  دندومن ، عامتجا  یعازخ  درص  نب  نامیلس  يهناخ  رد  تسا ، هدومرف  يرادوخ  دیزی  تعیب  زا  هدیـسر و 
بناجب تسا و  هدرم  ۀیوعم  هک  دیاهدینـش  امتح  هعیـش ، هورگ  يا  : تفگ نینچ  ینارنخـس  نایاپ  رد  تساوخ و  اپب  ینارنخـس  يارب  درـص  نب 

تسا یلع  نب  نیسح  نیا  تسا و  هتسشن  وا  ياجب  دیزی  شدنزرف  نونکا  تسا و  هدیسر  دوخ  رادرک  يهجیتن  هب  و  هتفاتـش ، دوخ  راگدرورپ 
اوبتکاف هودع  ودهاجم  هورصان و  مکنا  نوملعت  متنک  ناف  مویلا  مکترصن  یلا  جاتحا  دق  هلبق و  نم  هیبأ  ۀعیش  هتعیش و  هحفص 33 ] وا [  اب  هک 

نم نینمؤملاریما  یلع  نب  نیـسحلل  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هیلا  اوـبتکف  لاـق  . هسفن نم  لـجرلا  اورغت  ـالف  لـشفلا  نهوـلا و  متفخ  نا  هیلا و 
کیلع مالس  نینمؤملا  نم  هتعیش  لئاو و  نب  هللادبع  رهاظم و  نب  بیبح  دادش و  نب  ۀعافر  ۀبجن و  نب  بیسملا  یعازخلا و  درص  نب  نامیلس 

رمأت اهئیف و  اهبصغ  اهرما و  ۀمالا  هذه  زتبا  يذلا  مولظلا  موشغلا  دینعلا  رابجلا  لبق  نم  کیبا  ودع  كودع و  مصق  يذلا  دمحلاف هللا  دعب  اما 
سیل هنا  مث  دومث  تدعب  امک  هل  ادعبف  اهتاتع  اهتربابج و  نیب  ۀلود  هللا  لام  لعج  اهرارش و  یقبتسا  اهرایخ و  لتق  مث  اهنم  یـضر  ریغب  اهیلع 

ۀعامج و ال ۀعمج و ال  یف  هعم  عمجن  انسل  ةرامالا و  رصق  یف  ریـشبلا  نب  نامعنلا  قحلا و  یلع  کب  انعمجی  هللا  لعل  لبقاف  كریغ  ماما  انیلع 
یلع هللا و  لوسر  نبای  هتاکرب  هللا و  ۀـمحر  کیلع و  مالـسلا  ماشلاب و  قحلی  یتح  هانجرخا  تلبقا  کـنا  اـنغلب  دـق  ول  دـیع و  یف  هعم  جرخن 
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هحفص 34] ةأم و [  وحن  مهعم  ۀعامج  اوذفنا  نیموی و  اوثبل  باتکلا و  اوحرـس  مث  میظعلا  یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  کلبق و ال  نم  کیبا 
وا يهعیـش  هک  دیئامـش  تسا و  هدمآ  هکمب  نازیرگ  دنامب  ظوفحم  نایفـسیبا  نادـناخ  نارگمتـس  رـش  زا  هکنیا  يارب  هدـیزرو و  تفلاخم 

شیرای هک  دینادیم  رگا  تسا  امش  يرای  دنمزاین  مالسلاهیلع  نیـسح  زورما ، دیتشاد ، ار  شردپ  یگهعیـش  راختفا  مه  نیا  زا  شیپ  دیتسه و 
یتسس هفیظو  ماجنا  رد  هک  دیسرتیم  رگا  دیناسرب و  ضرعب  همان  يهلیسو  هب  ار  دوخ  ینابیتشپ  دیگنج ؟ دیهاوخ  شنمشد  اب  دومن و  دیهاوخ 

نیـسحب نومـضم  نیدب  ياهمان  هفوک ، مدرم  دیوگ : يوار  . دـیهدن بیرف  ار  یهلا  درم  هک  رتهب  هچ  دـیهدب ؟ تسد  زا  راک  يهتـشر  دـینک و 
نب بیسم  یعازخ و  درص  نب  نامیلس  زا  نینمؤملاریما ، یلع  نب  نیسحب  تسا  ياهمان  نابرهم ، يهدنشخب  دنوادخ  مانب  دنتـشون  مالـسلاهیلع 

ساپـس مالـس  میدقت  زا  سپ  و  وت ، رب  ام  مالـس  نینمؤم ، زا  شنایعیـش  و  لئاو ، نب  هللادبع  و  رهاظم ، نب  بیبح  و  دادش ، نب  ۀـعافر  و  ۀـبجن ،
روزب و ار  تما  نیا  راک  مامز  هک  يوجهنیک ، راکمتس  نمشد  نامه  تسکش ، مهرد  ار  تردپ  نیشیپ  نمشد  وت و  نمشد  هک  ار  يدنوادخ 

نامز تاـیانج  زا  دومن ، تموکح  ناـنآ  رب  تلم  ياـضر  نودـب  درک ، فرـصت  هنابـصاغ  ار  نیملـسم  لاـملاتیب  تفرگ و  تسدـب  يردـلق 
زا درپس ، عامتجا  ناشکرس  نارگمتـس و  تسدب  ار  ادخ  لام  دومن و  يرادهگن  ار  كاپان  دارفا  تشک و  ار  عامتجا  ناکین  هکنیا  شتموکح 
وت يهلیـسوب  دـنوادخ  دـیاش  باتـشب ، ام  يوسب  تسین  وت  زجب  یئاوشیپ  ار  ام  يراب  دـش ، رود  دومث  موق  هکنانچ  مه  داب  رود  ادـخ  تمحر 

زامنب هن  میوشیم و  رضاح  وا  يهعمج  زامن  هب  هن  ام  یلو  تسا ، يرادنامرف  خاک  رد  نونکا  ریشب  نب  نامعن  و  دروآ ، درگ  ام  زا  یقح  نوناک 
شیپ رد  ماش  هار  ات  درک  میهاوخ  نوریب  هفوک  زا  ار  وا  دسرب  امب  امش  تکرح  ربخ  رگا  میتسین و  هارمه  وا  اب  دیع  ياهزور  رد  و  شتعامج ،

زج هب  ياهوق  لوح و  دوب و  وت  زا  شیپ  هک  تراوگرزب  ردپ  رب  و  ربمغیپ ، رـسپ  يا  داب  وت  رب  ادـخ  تاکرب  تمحر و  وت و  رب  مالـس  و  دریگ ،
یگدنامنب ار  یتعامج  دعب  زور  ود  و  دنداتسرف ، ترضح  تمدخب  ار  قوف  يهمان  . تسین راوگرزب  گرزب و  يادخ  زا  دادمتـسا  رذگهر  زا 

ۀعبرالا ۀـثلثلا و  نینثالا و  لجرلا و  نم  ۀـباتک  نیـسمخ  هحفـص 35 ] ياهمان [  ره  دـندوب و  همان  هاجنپ  دـصکی و  لـماح  هک  دـندرک ، هناور 
یف هدنع  عمتجا  یتح  بتکلا  ترتاوت  باتک و  ةأمتـس  دـحاو  موی  یف  هیلع  دروف  مهبیجی  یناتی و ال  کلذ  عم  وه  مهیلع و  مودـقلا  هنولئـسی 

اذـهب یفنحلا  هللادـبع  نب  دیعـس  یعیبسلا و  یناه  نب  یناه  کلذ  دـعب  مالـسلاهیلع  هیلع  مدـق  مث  لاـق  . باـتک فلا  رـشع  ینثا  ۀـقرفتم  بون 
نینمؤـملاریما یلع  نب  نیـسحلل  میحرلا  نمحرلا  هللا  مـسب  هـیف  .و  ۀـفوکلا لـها  نـم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلع  درو  اـم  رخآ  وـه  باـتکلا و 

لجعلا لجعلاف  كریغ  مهل  يأر  کنورظتنی ال  سانلا  ناف  دعب  اما  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هیبا  ۀعیش  هتعیـش و  نم  مالـسلاهیلع  مالـسلاهیلع 
ةدنجم دنج  یلع  مدقت  امناف  تئش  اذا  انیلع  مدقاف  راجشالا  تقروا  ضرالا و  تبشعا  رامثلا و  تعنیأ  تانجلا و  رـضحا  دقف  هللا  لوسر  نبای 
یفنحلا هللادبع  نب  دیعس  یعیبسلا و  یناه  نب  یناهل  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لاقف  . کلبق نم  کیبا  یلع  هللا و  ۀمحر  کیلع و  مالـسلا  کل و 

نب دیزی  رحبا و  نب  راجح  یعبر و  نب  ثبـش  هللا  لوسر  نبای  الاقف  امکعم  یل  ادوس  هب و  بتک  يذـلا  باتکلا  اذـه  یلع  عمتجا  نم  یناربخ 
یلـصف مالـسلاهیلع  نیـسحلا  ماق  اهدنعف  لاق  . دراطع نب  ریمع  نب  دمحم  جاجحلا و  نب  ورمع  سیق و  نب  ةورع  میور و  نب  دـیزی  ثراحلا و 
ياضماب هحفـص 36 ] هعم [  بتک  لاحلا و  یلع  هعلطا  لیقع و  نب  ملـسم  بلط  مث  کلذ  یف  ةریخلا  هللا  لأس  ماقملا و  نکرلا و  نیب  نیتعکر 

زا مالـسلاهیلع  نیـسح  همهنیا  اب  یلو  دروایب . فیرـشت  هفوکب  دندوب  هدرک  اعدتـسا  ترـضح  زا  یگمه  هک  دوب ، رفن  راهچ  هس و  ود  کی و 
هکنآ ات  دیـسریم  یپ  رد  یپ  رگید  ياههمان  دیـسر و  هفوک  زا  همان  دصـشش  زور  کـی  رد  هکنیا  اـت  درکیم  يراددوخ  اـههمانب  نداد  خـساپ 
هللادبع نب  دیعـس  یعیبس و  یناه  نب  یناه  اههمان ، وریپ  دیوگ : يوار  . دیـسر همان  رازه  هدزاود  هب  دوب  هدمآ  تبون  دـنچ  رد  هک  اههمان  عمج 
ياهمان نابرهم ، يهدنیاشخب  دنوادخ  مانب  دوب : هتشون  نینچ  همان  رد  دندروآ  دوب ، نیـسحب  هدیـسر  يهمان  نیرخآ  هک  ار  لیذ  يهمان  یفنح 

وت زجب  دنتسه و  امش  دورو  راظتناب  مدرم  يهمه  دعب  اما  نینمؤملاریما  شردپ  نایعیش  شنایعیش و  زا  نینمؤملاریما ، یلع  نب  نیسح  هب  تسا 
، هدیـسر ناـتخرد  ياـههویم  و  زبسرـس ، اـهغاب  هک  دـیروایب  فیرـشت  رتدوز  هچره  رتدوز و  هچره  ربـمغیپ  رـسپ  يا  دـنهدیمن  يأر  یـسکب 

تشاد دنهاوخ  یمارگ  ار  تمدقم  هتسارآ  یهاپس  هک  دیروایب  فیرشت  دیراد ، میمـصت  رگا  تسا ، گربرپ  اهتخرد  هایگ و  زا  رپ  اهناتـسوب 
: دومرف یفنح  هللادـبع  نب  دیعـس  یعیبس و  یناه  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  . دوب وت  زا  شیپ  هک  تردـپ  رب  داب و  وت  رب  دـنوادخ  تمحر  مالس و 
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نب راجح  یعبر و  نب  ثبـش  هللا ، لوسر  نبای  دندرک : ضرع  دندوب ؟ گنهآ  مه  امـش  اب  همان  نیا  نتـشون  رد  یـصاخشا  هچ  دـیئوگب : نمب 
نیـسح تفگ : يوار  دراـطع ، نب  ریمع  نب  دـمحم  جاـجحلا و  نب  ورمع  سیق و  نب  ةورع  مـیور و  نـب  دـیزی  ثراـحلا و  نـب  دـیزی  رحبا و 

ریخ و هچنآ  ات  دومن ، تلئـسم  دـنوادخ  زا  و  تشاذـگ ، زاـمن  تعکر  ود  ماـقم  نکر و  ناـیم  تساوخ و  اـپب  دینـشب ، نیا  نوچ  مالـسلاهیلع 
و تشون ، ار  هفوک  لها  ياههمان  خساپ  دومرف و  شعلطم  نایرج  زا  تساوخ و  ار  لیقع  نب  ملـسم  نآ  زا  سپ  دـیامرف ، ردـقم  تسا  حالص 
لوبقلاب و مهدـعی  مهبتک  باوج  هحفـص 37 ] لیقع [  نب  ملـسم  مدوخ  مع  رـسپ  هک  دومرف  هفاضا  و  داد ، ار  نانآ  توعد  شریذپ  يهدـعو 

ۀفوکلاب لصو  یتح  باتکلاب  ملـسم  راصف  . لیمج يأر  نم  هیلع  متنا  ام  ینفرعیل  لیقع  نب  ملـسم  یمعنبا  مکیلا  تذـفن  دـق  هانعم  اـم  لوقی 
هیلا عمتجا  املف  هیلا  فلتخت  ۀعیـشلا  تراص  یفقثلا و  ةدـیبعیبا  نب  راتخملاراد  یف  هولزنا  مث  هبایاب  مهراشبتـسا  رثک  هباتک  یلع  اوفقو  اـملف 

ةرامع یلهابلا و  ملسم  نب  هللادبع  بتک  .و  افلا رشع  ۀینامث  مهنم  هعیاب  یتح  نوکبی  مه  مالسلاهیلع و  نیسحلا  ۀباتک  مهیلع  أرق  ۀعامج  مهنم 
نب هللادیبع  یلا  دیزی  بتکف  هریغ  ۀیالو  ریشب و  نب  نامعنلا  فرصب  هیلع  نوریـشی  ملـسم و  رمأب  هنوربخی  دیزی  یلا  دعـس  نب  رمع  دیلو و  نب 
یف هیلع  ددشی  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  رما  لیقع و  نب  ملـسم  رما  هفرع  هیلا و  اهمـض  ۀـفوکلا و  هالو  دـق  هناب  ةرـصبلا  یلع  ایلاو  ناک  دایز و 

فارـشا نم  ۀعامج  یلا  بتک  دق  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  ناک  ۀفوکلا و  یلا  ریـسملل  هللادـیبع  بهأتف  . هیلع هللا  ناوضر  هلتق  ملـسم و  لیـصحت 
رذنملا یلشهنلا و  دوعسم  نب  دیزی  مهنم  هتعاط  موزل  هترـصن و  یلا  هیف  مهوعدی  نیزرابا  ینکی  نامیلـس و  همـسا  هل  یلوم  عم  اباتک  ةرـصبلا 

یعـضوم و مکیف  نورت  فیک  میمتینب  ای  لاق  اورـضح  املف  دعـسینب  ۀلظنحینب و  میمتینب و  دوعـسم  نب  دیزی  عمجف  يدـبعلا  دوراجلا  نب 
رمال مکتعمج  دق  یناف  لاق  اطرف  هیف  تمدقت  اطـسو و  فرـشلا  یف  تللح  رخفلا  سأر  رهظلا و  ةرقف  هللا  تنا و  خـب  خـب  اولاقف  مکنم  یبسح 

يهمان اب  ملـسم ، . دـیامن هاـگآ  امـش  میمـصت  نیرخآ  دوجوم و  عضو  زا  ارم  اـت  مداتـسرف  امـش  يوسب  ار  هحفـص 38 ] مکرواشأ [  نا  دـیرأ 
رایـسب ملـسم  ندـمآ  زا  هتـشون  ناـنآب  هماـن  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  دـندیمهف  هفوک  مدرم  نوچ  دیـسر ، هفوکب  اـت  درک  تکرح  ترـضحنآ 

همادا بترم  روطب  ملـسم  دزنب  نایعیـش ، دمآ  تفر و  دندومن و  دراو  یفقث  يهدـیبعیبا  تب  راتخم  يهناخ  هب  ار  ملـسم  دـندش و  لاحـشوخ 
ماگنه هک  دوب  دیدش  نانچنآ  مدرم  تاساسحا  دناوخ . نانآب  ار  نیسح  يهمان  دندمآ ، درگ  ملـسم  دزن  نایعیـش  زا  یهورگ  هکنیمه  تشاد ،

نب رمع  دیلو و  نب  ةرامع  یلهاب و  ملـسم  نب  هللادیبع  . دـندومن تعیب  ملـسمب  رفن  رازه  هدـجیه  هکنآ  ات  دـندرکیم  هیرگ  همه  همان  ندـناوخ 
يرگید لزع و  هفوک  يرادنامرف  زا  ار  ریشب  نب  نامعن  هک  دندرک : رظن  راهظا  دنداد و  شرازگ  ار  ملسم  دورو  دنتشون و  دیزیب  ياهمان  دعس 

وا تمس  ظفح  اب  و  تشون ، همان  دوب  هرصب  رادنامرف  هک  دایز  نب  هللادیبع  هب  هفوک ، عاضوا  زا  عالطا  زا  سپ  دیزی  دیامن ، بوصنم  وا  ياجب 
ار ملسم  هک  داد  دیکا  روتـسد  و  دش ، رکذتم  همان  رد  ار  نیـسح  لیقع و  نب  ملـسم  راک  نایرج  و  دومن ، راذگاو  واب  زین  ار  هفوک  يرادنامرف 

یکی هلیـسوب  نیـسح  دیدرگ ، هفوک  فرطب  تکرح  هدامآ  هفوک ، يرادنامرف  غالبا  تفایرد  زا  سپ  هللادیبع  . دناسرب لتقب  هدومن و  ریگتـسد 
ار هرـصب  مدرم  همان ، نآ  رد  و  دوب ، هتـشون  هرـصب  ناگرزب  زا  ياهدـع  هب  ياهمان  دوب ، نیزراـبا  شاهینک : هک  نامیلـس  ماـنب  دوخ  ناـمالغ  زا 

نب رذنم  یلـشهن و  دوعـسم  نب  دیزی  نانآ  يهلمج  زا  و  دـیئامن ، تعاطا  نم  زا  تسا  مزال  هک  دوب  هداد  رکذـت  هدومن و  توعد  دوخ  يرایب 
تیعقوم میمتینب ، يا  تفگ : دندش  رضاح  همه  نوچ  درک  عمج  ار  دعس  هلظنح و  میمت و  ياههلیبق  دوعسم  نب  دیزی  دندوب . يدبع  دوراج 
کحنمن هللا  انا و  اولاـقف  هیلع  مکب  نیعتـسأ  هیف و  هحفـص 39 ] مسق [  ادخب  هبهب ، دنتفگ : دـینیبیم ؟ هنوگچ  دوخ  نایم  رد  ارم  تیـصخش  و 

مثالا روجلا و  باب  رسکنا  دق  هنا  الأ و  ادوقفم  اکلاه و  هللا  هب و  نوهاف  تام  ۀیوعم  نا  لاقف  . عمـسن یتح  لقف  يأرلا  کل  دهجن  ۀحیـصنلا و 
رواش لشفف و  هللا  دـهتجا و  دارا  يذـلا  تاهیه و  همکحا و  دـق  هنا  نظ  ارما  اهب  دـقع  ۀـعیب  ثدـحأ  ناک  دـق  ملظلا و  ناکرا  تعـضعضت  و 

ملح و رـصق  عم  مهنم  یـضر  ریغب  مهیلع  رمأتی  نیملـسملا و  یلع  ۀفالخلا  یعدی  روجفلا  سأر  رومخلا و  براش  دیزی  هنبا  ماق  دق  لذـخف و 
یلع نب  نیسحلا  اذه  نیکرـشملا و  داهج  نم  لضفا  نیدلا  یلع  هداهجل  اروربم  امـسق  هللااب  مسقأف  هیمدق  یئطوم  قحلا  نم  فرعی  ملع ال  ۀلق 

اذـهب یلوا  وه  فزنی و  ملع ال  فصوی و  لضف ال  هل  لیثالا  يأرلا  لیـصالا و  فرـشلا  وذ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  نبا 
تغلب ۀجحلا و  هب  تبج هللا  موق و  ماما  ۀیعر و  یعار  هب  مرکأف  ریبکلا  یلع  ونحی  ریغصلا و  یلع  فطعی  هتبارق  همدق و  هنس و  هتقباسل و  رمالا 
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اهولـسغاف لـمجلا  موی  مکب  لذـخنا  سیق  نب  رخـص  ناـک  دـقف  لـطابلا  ةدـه  یف و  اوعکـست  ـال  قحلا و  روـن  نع  اوـشعت  ـالف  ۀـظعوملا  هب 
هحفص هدلو [  یف  لذلا  هللا  هثروا  الا  هترـصن  نع  دحا  رـصقی  هللا ال  هترـصن و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرنبا  یلا  مکجورخب 
یشیپ ام  يهمه  زا  هدمآ و  دورف  يراوگرزب  تفارـش و  هریاد و  زکرم  رد  یتسه ، ام  تاراختفا  دمآرـس  ام و  تارقف  نوتـس  يهلزنمب  وت  [ 40

راک تفرشیپ  رد  امش  زا  منک و  تروشم  امش  اب  يراک  رد  مهاوخیم  هک  تسا : نیا  ماهدرک  عمج  ار  امـش  هکنیا  زا  روظنم  تفگ : ياهتفرگ ،
وت راـیتخا  رد  دـسریم  باوص  اـم  رظنب  هچنآ  هک  درک  میهاوخ  یعـس  میتـسه و  وت  شیدـناریخ  اـم  هک  مسق ، ادـخب  دـنتفگ : مریگب ، کـمک 
هک تسا  تیمهایب  رایـسب  شنتفر  تسد  زا  ندرم و  هک  ادخب  تسا و  هدرم  هیوعم  تفگ : . مینک شوگ  ات  نکب  ار  دوخ  داهنـشیپ  میراذگب ،

دقع دوخ  نامگب  و  تفرگ ، مدرم  زا  هک  دوب  یتعیب  وا  تایانج  زا  دیدرگ ، لزلزتم  متس  ياههیاپ  دش و  هتـسکش  وا  گرم  اب  ملظ  يهناخ  رد 
، دوخ دنزرف  دید ، یئاوسر  تروشم ، زا  دنام و  هجیتنیب  شاششوک  هک  مسق  ادخب  دیسرن ، دوخ  دوصقمب  زگره  یلو  درک ، راوتـسا  ار  نآ 

نودب دنکیم  تموکح  نانآ  رب  تسا و  نیملسم  رب  تفالخ  یعدم  کنیا  هک  دناشنب  دوخ  ياجب  ار  ناراکهبت  دمآرـس  راوخ و  بارـش  دیزی 
، درادرب دناوتیمن  قح  هار  رد  مدق  کی  دراد  هک  یکدنا  شناد  هاتوک و  يرابدرب  اب  رـسپ  نیا  دنـشاب ، یـضار  وا  تموکحب  ناناملـسم  هکنیا 

لضفا نیکرشم  اب  هزرابم  زا  ندرک  هزرابم  تفلاخم و  نید  تفرـشیپ  يارب  درم  نیا  اب  تسا  تسار  مدنگوس  منکیم و  دای  دنگوس  دنوادخب 
شاشناد و  فیصوت ، زا  رتالاب  شتلیـضف  یـساسا ، ریبدت  رادهشیر و  تفارـش  ياراد  تسا  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  یلع  نب  نیـسح  کنیا  تسا ،

ریز اب  تسا  تلاسر  نادـناخ  زا  دوخ  رتشیب و  شتنـس  مه  رتهب و  شاهقباـس  مه  هک  تسا  وا  تفـالخ  دنـسمب  رتراوازـس  همه  زا  ناـیاپیب و 
وا يهلیـسوب  دنوادخ  تسا  وا  هک  عامتجا ، يارب  یئاوشیپ  تیعر و  يارب  ینابهگن  راوگرزب  هچ  دیامن  ناسحا  ار  ناگرزب  نابرهم و  ناتـسد ،

ندومن تسپ  رد  دیـشابم و  روک  قح  رون  يهدـهاشم  زا  نیاربانب ، تسا ، هدومرف  لـماک  ار  شاهظعوم  ماـمت و  مدرم  يهمه  رب  ار  شاتجح 
زا ار  گنن  يهکل  نآ  ربمغیپ ، رـسپ  يرایب  نتفر  اب  زورما  دـش  راوخ  امـش  تسدـب  لمج  زور  رد  سیق  نب  رخـص  هک  دینیـشنن  تکاس  لطاب 

رارق وا  لیماف  رد  دوب  مک  يو و  نادنزرف  رد  یثوروم  تلذ  دنوادخ ، دنک  یهاتوک  وا  يرای  زا  هک  سک  ره  مسق  ادخب  دیئوشب ، دوخ  نماد 
مل برهی  نم  تمی و  لتقی  مل  نم  اهعردـب  اهل  تعر  دا  اهتمال و  برحلل  تسبل  دـق  اذ  اـنا  اـه  هتریـشع و  یف  ۀـلقلا  و  هحفص 41 ] دهدیم [ 
نا تبضا و  انب  تیمر  نا  کتریـشع  ناسرف  کتنانک و  لبن  نحن  دلاخابا  اولاقف  ۀلظنحونب  تملکتف  . باوجلا در  هللا  مکمحر  اونـسحاف  تفی 

تئـش اذا  اننادـباب  کیقن  انف و  ایـساب  هللا  كرـصنن و  اهانیقل  الا  ةدـش  هللا  یقلت و  اهانـضخ و ال  الا  ةرمغ  هللا  ضوخت و  تحتف ال  اـنب  توزغ 
انرمأ سیق  نب  رخـص  ناک  دق  کیأر و  نم  جورخلا  کفالخ و  انیلا  ءایـشالا  ضغبا  نادلاخابا  ای  اولاقف  دیزی  نب  دیعـسونب  تملکت  .و  لعفاف

ونب نحن  دـلاخابا  ای  اولاقف  میمت  نب  رماعونب  تملکت  انیأرب و  کیتأن  ةروشملا و  عجارن  انلهماف  انیفان  زع  یقب  اـنرما و  اندـمحف  لاـتقلا  كرتب 
هللا لاقف و  تئش  اذا  کل  رمالا  کعطن و  انرما  کبجن و  انعداف  کیلا  رمالا  تنعظ و  نا  نطون  تبضغ و ال  نا  یـضرن  کئافلخ ال  کیبا و 
. ] میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  مالسلاهیلع  نیسحلا  یلا  بتک  مث  . مکیف مکفیس  لاز  ادبا و ال  مکنع  فیسلا  هللا  عفر  اهومتلعف ال  نئل  دعسینب  ای 

درم و دهاوخ  ةرخالاب  دوشن  هتشک  هک  سکنآ  ره  ماهدیشوپ  مزر  هرز  هتـسارآ و  نت  رب  گنج  سابل  دوخ ، مهـسب  نم  هک  ناه  هحفص 42 ]
ۀلظنح يهلیبق  . دیهد خساپ  ارم  نانخـس  دنک  تمحر  ار  امـش  دنوادخ  تفای ، دهاوخن  تاجن  گرم  لاگنچ  زا  دـنک  رارف  گنج  زا  سک  ره 

يزادنا ریت  شیوخ  نمشدب  ام  يهلیسوب  رگا  میتسه ، وت  لیماف  ناراوس  وت و  شکرت  ياهریت  یگمه  ام  دلاخابا  يا  دنتفگ : دندمآ و  نخسب 
ره مسق  ادخب  و  میوشورف ، زین  ام  يورورف  وت  هک  یبادرگ  رهب  مسق  ادخب  دش ، یهاوخ  زوریپ  يور  گنج  ام  اب  رگا  دمآ و  دـهاوخ  فدـهب 
وت يارب  الب  رپس  ام  ياهندـب  و  میتسه ، وت  روای  رای و  دوخ  ياهریـشمش  اـب  مسق  ادـخب  مینک ، تاـقالم  زین  اـم  ینک  شتاـقالم  وت  هک  یتخس 
ام دزن  زیچ  نیرتضوغبم  دـلاخابا  يا  دـنتفگ : دـندمآ و  رد  نخـسب  دـیزی  نب  دعـس  يهلیبق  هاـگنآ  . نک یلمع  يراد  هک  یمیمـصت  ره  تسا 

هدش هداد  امب  هک  اریروتسد  زین  ام  داد  گنج  كرت  روتـسد  امب  دوخ  وا  سیق ، نب  رخـص  اما  و  تسا ، وت  يار  زا  ندش  نوریب  وت و  تفلاخم 
يهلیبق هاگنآ  . مینک مالعا  ار  هجیتن  هدومن  یتروشم  میدرگزاب و  ات  هد  یتلهم  ار  ام  وت  نونکا  تسا  یقاب  نانچ  مه  ام  تزع  و  میدوتـس ، دوب 
تیاضر ام  يدرک  كانمـشخ  وت  هکیدروم  رد  وت ، نانیـشناج  میئوت و  ناردارب  ام  دـلاخابا  يا  دـنتفگ : دـندمآ و  رد  نخـسب  میمت  نب  رماع 
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هدب روتسد  و  درک ، میهاوخ  تباجا  هک  ناوخب  ار  ام  تسا  وت  تسدب  ام  رایتخا  میریگن ، نطو  ار  اجنآ  ام  ینک  چوک  وت  هکیلحم  زا  میهدن و 
دینک تفلاخم  نم  اب  رگا  دعـسینب  يا  مسق  ادـخب  تفگ : دوعـسم  نب  دـیزی  . میتسه وت  رایتخا  رد  ام  يریگب  میمـصت  تقو  رهمیربناـمرف  هک 
سپس . تفر دهاوخ  راکب  رگیدکی  نوخ  نتخیر  رد  امش  ياهریـشمش  هشیمه  تشادرب و  دهاوخن  امـش  نایم  زا  ار  ریـشمش  زگره  دنوادخ ،
يدوب هتساوخ  نم  زا  هک  ار  هچنآ  و  دیـسر ، نمب  تطختـسد  دعب ، اما  نابرهم  يهدنیاشخب  دنوادخ  مانب  : تشون مالـسلاهیلع  نیـسحب  ياهمان 

نم یظحب  ذـخالا  نم  هل  ینتوعد  هیلا و  ینتب  دـنام  تمهف  کباتک و  یلا  لصو  دـقف  دـعب  اما  هحفص 43 ] هک [  ياهدومرف  متوعد  متـسناد ،
یلع هللا  ۀـجح  متنا  ةاجن و  لیبس  یلع  لیلد  وا  ریخب  اهیلع  لماع  نم  طق  ضرالا  لخی  ـال  هللا  نا  کترـصن و  نم  یبیـصنب  زوفلا  کـتعاط و 

میمتینب و قانعا  کل  تللذ  دقف  رئاط  دعـساب  تدعـس  مدقأف  اهعرف  متنا  اهلـصا و  وه  ۀیدمحا  ۀنوتیز  نم  متعرفت  هضرا  یف  هتعیدو  هقلخ و 
اهرودـص نرد  تلـسغ  دعـسینب و  کل  تللذ  دـق  اهظک و  اهـسمخ و  موی  ءالملا  دورول  ءامظلا  لبالا  نم  کتعاط  یف  اعباتت  دـشا  مهتکرت 

كاورا كزعا و  فوخلا و  موی  هللا  کنمآ  کل  ام  لاق  باتکلا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  أرق  املف  . عملف اهقرب  لمهتـسا  نیح  نزم  ۀباحـس  ءاـمب 
نب رذنملا  اما  .و  هنع هعاطقنا  نم  عزجف  ریـسی  نا  لبق  هلتق  هغلب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلا  جورخلل  هیلا  راشملا  زهجت  املف  ربکالا  شطعلا  موی 

تناک دایز و  نب  هللا  دـیبع  نم  اسیـسد  باتکلا  نوکی  نا  فاخ  رذـنملا  نال  دایز  نب  هللا  دـیبع  یلا  لوسرلا  باتکلاب و  ءاـج  هناـف  دوراـجلا 
یلع ةریـصبلا  لها  دعوت  بطخف و  ربنملا  دعـص  مث  هبلـصف  لوسرلا  دایز  نب  هللا  دیبع  ذـخأف  دایز  نب  هللا  دـیبعل  ۀـجوز  رذـنملا  تنب  ۀـیرحب 
یتح لزن  اهبراق  املف  ۀفوکلا  رـصق  یلا  وه  عرـسا  دایز و  نب  نامثع  هاخا  مهیلع  بانتـسا  حبـصا  املف  ۀلیللا  کلت  فاجرالا  ةراثا  فالخلا و 

هک یتسار  و  میآ ، لیان  مراد  وت  يرای  زا  هک  یبیـصن  هب  مروآ و  تسدـب  وت  يربناـمرف  زا  ار  دوخ  ظـح  هحفص 44 ] الیل [  اهلخد  مث  یـسما 
یهلا تجح  زورما  و  دراذگیمن ، یلاخ  دشاب  يراگتسر  هار  ربهر  ای  دهد و  ماجنا  يریخ  راک  هکیـسک  زا  ار  نیمز  يور  تقوچیه  دنوادخ ،

امـش تسا و  نآ  هشیر  شـسدقم  تاذ  هک  دیتسه  تیدـحا  نوتیز  تخرد  نامه  عرف  زا  امـش  دیئامـش ، شنیمز  رد  وا  تناما  شاقلخ و  رب 
يهدـنامیقاب لیلذ و  ترما  لاثتما  يارب  میمتینب ، ياهندرگ  اریز  تسا  هدوشگ  لاب  ترـس  رب  لابقا  ریاط  هک  روایب  فیرـشت  نآ ، ياـههخاش 

زین ار  دعس  يهلیبق  دیآ ، دورف  بآ  يهمـشچ  رـس  رب  رپ  مکـش  اب  هدیرچ و  زور  هس  هکیرتش  زا  دنارتتخـسرس  وت  نامرف  زا  يوریپ  رد  نانآ 
دیفس قرب  شـشخرد  زا  هک  يربا  دزیرورف : دیفـس  ربا  زا  هک  ماهتـسش  یناراب  بآ  اب  ناشنماد  زا  ار  تفلاخم  گنن  ماهدرک و  وت  نامرفب  رس 

زور ار  تتزع  دیامرف و  ترطاخ  هدوسآ  سرت ، زور  رد  دنوادخ  دوشیم ؟ هچ  ار  وت  دومرف : دـناوخ  ار  همان  یتقو  مالـسلاهیلع  نیـسح  . دـیامن
ندش نوریب  هدامآ  دوعسم ) نب  دیزی  : ) هدربمان صخش  هکنیمه  یلو  . دیامرف تباریس  دسر  تیاهنب  یگنشت  هک  تمایق  زور  رد  دنک و  نوزفا 

تحاران رثأتم و  رایسب  تداعس  نیا  نتفر  تسد  زا  يو  دش ، هتشک  مالسلاهیلع  نیسح  هک  دیسر  ربخ  تکرح  زا  شیپ  تشگ  نیـسح  يوسب 
هللادیبع دزنب  نامیلس ) نیزروبا  : ) ناسر همان  اب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  يهمان  دوب ، سلجم  راضح  زا  یکی  هک  دوراج  نب  رذنم  اما  .و  دیدرگ

رتخد ۀیرحب  یفرط  زا  دشاب و  دایز  نب  هللادیبع  فرط  زا  ياهئطوت  ذغاک ، ادابم  دیـسرت  رذنم  اریز  دروآ  دوب ) هرـصب  رادـنامرف  هک   ) دایز نب 
دناوخ و ياهبطخ  دش و  ربنم  رب  سپس  تخیوآ ، شرادب  دومن و  ریگتسد  ار  ترضح  ناسر  همان  دایز  نب  هللادیبع  دوب  هللادیبع  رسمه  رذنم ،

نب نامثع  شردارب  دـش  حبـص  نوچ  دوب ، هرـصب  رد  ار  بش  نآ  دـناسرت و  تسپ ، وجارجام و  دارفا  کیرحت  تفلاخم و  زا  ار  هرـصب  مدرم 
املف هنم  اوند  همودقب و  اورشابف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هنا  اهلها  نظف  هحفـص 45 ] هفوک [  خاک  فرطب  دوخ  هدومن و  شیوخ  بیان  ار  داـیز 

ناطلسلا ۀیصعم  یلع  مهدعوت  مهبطخ و  ربنملا و  دعص  جرخ و  مث  ةادغلا  یلا  هیف  تاب  ةرامالا و  رـصق  لخدف  هنع  اوقرفت  دایزنبا  هنا  اوفرع 
یناه راد  دصق  راتخملا و  راد  نم  جرخف  راهنـشالا  نم  هسفن  یلع  فاخ  کلذب  لیقع  نب  ملـسم  عمـس  املف  . ناسحالاب ۀعاطلا  عم  مهدعو  و 

ثعـشالا و نب  دـمحم  اعد  یناه  راد  یف  هنا  ملع  املف  هیلع  دـصارملا  عضو  دـق  هللادـیبع  ناک  هیلا و  ۀعیـشلا  فالتخا  رثک  هاوآـف و  ةورع  نب 
کلذ ینغلب  دق  لاقف  یکتـشی  هنا  لیق  دق  يردن و  ام  اولاقف  اننایتا  نم  ةورع  نب  یناه  عنمی  ام  لاق  جاجحلا و  نب  ورمع  ۀجراخ و  نب  ءامـسا 
بحا ینأف ال  انقح  نم  هیلع  بجی  ام  عدـی  نا ال  هورم  هوقلأف و  هتدـعل  كاش  هنا  ملعا  ول  هراد و  باب  یلع  سلجی  هنا  ءرب و  دـق  هنا  ینغلب  و 

ملعا ول  لاق  كرکذ و  دق  هناف  ریمالا  ءاقل  نم  کعنمی  ام  اولاقف  هباب  یلع  ۀیشع  هیلع  اوفقو  هوتأف و  . برعلا فارـشا  نم  هلثم  يدنع  دسفی  نا 
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ءافچلا ءاطبالا و  كأطبتسا و  دق  كراد و  باب  یلع  ۀیـشع  لک  سلجت  کنا  هغلب  دق  هل  اولاقف  ینعنمت  يوکـشلا  مهل  لاقف  هتدعل  كاش  هنا 
هدمآ دورف  بکرم  زا  دیسر  هفوک  کیدزن  نوچ  درک ، تکرح  هحفص 46 ] نحن [  کموق و  یف  دیس  کنال  کلثم  نم  ناطلسلا  هلمحتی  ال 

زا اذل  هدروآ ، فیرشت  مالسلاهیلع  نیسح  هک  دندرک  نامگ  نینچ  هفوک  مدرم  دیدرگ ، هفوک  لخاد  هنابش  و  دیـسرارف ، بش  ات  درک  ربص  و 
يرادنامرف خاکب  دایزنبا  دندش ، هدـنکارپ  شدرگ  زا  تسا  دایزنبا  دنتخانـش  هکنیمه  دـنتفرگ و  ار  شفارطا  هدـش و  لاحـشوخ  شمدـقم 

دـناسرت و ارناـنآ  تقو  تموکح  ناـمرف  زا  یچیپ  رـس  زا  دـناوخ و  هبطخ  تفر و  ربـنم  رب  هدـمآ  نوریب  حبـص ، دوب  اـجنآ  حبـص  اـت  تفر و 
كانمیب دوخ  ناج  رب  دوب  صخـشم  شلحم  هکنیا  زا  دینـش  ار  دایزنبا  ندمآ  ربخ  هک  لیقع  نب  ملـسم  . داد يرادربنامرفب  یکین  ياههدـعو 

شدزنب اههعیـش  داد و  لزنم  دوخ  يهناخ  رد  ار  وا  یناه  دومن ، ار  ةورع  نب  یناه  يهناخ  دـصق  هدـمآ و  نوریب  راـتخم  يهناـخ  زا  اذـل  دـش 
نب ءامسا  ثعشا و  نب  دمحم  تسا ، یناه  هناخ  رد  وا  هک  تسناد  دوب و  هتـشامگ  ملـسم  رب  یئاههاگآ  راک  دایزنبا  دندرکیم ، دمآ  تفر و 

رامیب هک  میاهدینش  مینادیمن و  ار  شتهج  دنتفگ : تسا ؟ هدماین  ام  ندیدب  یناه  ارچ  تفگ : دیبلط و  روضحب  ار  جاجح  نب  ورمع  هجراخ و 
زونه هک  منادب  رگا  دنیشنیم و  شاهناخ  رد  رب  هتفای و  يدوبهب  شلاح  هک  ماهدینش  یلو  تسا  هدیسر  شیرامیب  ربخ  مه  نمب  تفگ  تسا ،

نم هک  دنک ، یهاتوک  دراد  امب  تبـسن  هکیاهفیظو  زا  دیابن  هک  دیزاس  شاهجوتم  دـینک و  تاقالم  ار  وا  موریم ، شتدایعب  امتح  تسا  رامیب 
رب رـصع  ماگنه  دندمآ و  یناه  دزن  هب  نانیا  . دنک ادیپ  ام  دزن  دب  يهقباس  تسا  برع  فارـشا  زا  هک  یتیـصخش  وا  نوچ  مه  مرادـن  تسود 

، دمآیم تدایعب  یتسه  رامیب  وت  هک  تسنادیم  رگا  تفگ : دوب و  وت  دایب  هک  ياهتفرن ؟ رادنامرف  ندـیدب  ارچ  دـنتفگ : هداتـسیا و  شاهناخ  رد 
زا ینیـشنیم  تاهناخ  رد  رب  هزور  همه  هک  تسا  هدینـش  رادنامرف  دنتفگ : تسا ، هدادن  نمب  تاقالم  يهزاجا  يرامیب  تسا و  نیمه  تفگ :

لیماف گرزب  وت  هک  دـناوتن ، یئانتعایب  لـمحت  یئوت  دـننام  زا  تقو  تموکح  هتبلا  تسا و  هدرمـش  یئاـنتعایب  ار  تاـقالمب  نتفرن  ور  نیا 
اعد مث  اهـسبلف  هب  ایثب  اعدـف  انعم  تبکر  ام  الا  کـیلع  مسقن  هحفـص 47 ] هارمه [  هدش و  راوس  هک  میهدـیم  دـنگوس  ار  وت  ام  یتسه ، دوخ 

اذـهل هللا  ینا و  یخانبا  ای  ۀـجراخ  نب  ءامـسا  نب  ناسحل  لاقف  ناک  يذـلا  ضعبب  تسحا  هسفن  ناک  رـصقلا  نم  اند  اذا  یتح  اهبکرف  هتلغبب 
يا یف  ملعی  ناسح  نکی  مل  الیبس و  کسفن  یلع  لعجت  ائیش و ال  کیلع  فوختأ  ام  مع  ای  هللا  لاق و  يرت ؟ امف  فئاخل  ریمالا خ )  ) لجرلا

تفتلا مث  هالجر  کل  نئاخب  کتتأ  لاق  ایناه  يأر  املف  هللادـیبع  یلع  اعیمج  اولخد  یتح  هعم  موقلا  یناـه و  ءاـجف  هللادـیبع  هیلا  ثعب  ءیش 
كریذع یلتق  دیری  هتایح و  دیرا  . يدیبزلا برک  يدعم  نب  ورمع  تیب  دـشنا  یناه و  یلا  راشا  هدـنع و  اسلاج  ناک  یـضاقلا و  حیرـش  یلا 

ۀماع نینموملاریمال و  كرود  یف  صبرت  یتلا  رومالا  هذـه  ام  یناه  ای  هیا  لاقف  ریمالا ؟ اهیا  كاذ  ام  یناه و  هل  لاـقفدارم  نم  کـلیلخ  نم 
یلع یفخی  کلذ  نا  تننظ  کلوح و  رودـلا  یف  لاجرلا  حالـسلا و  هل  تعمج  كراد و  یف  هتلخدا  لیقع و  نب  ملـسمب  تئج  نیملـسملا ؟
یلع هنیع  لقعم  ناک  يالوم و  لقعمب  یلع  دایزنبا  لاـقف  ریمـالا  هنا  حلـصا  تلعف  اـم  لاـقف  تلعف  دـق  یلب  داـیزنبا  لاـقف  تلعف ، اـم  لاـقف 

ریمالا و هللا  حلـصا  لاقف  هیلع  انیع  ناک  هنا  فرع  یناه  هآر  املف  هیدی  نیب  فقو  یتح  لقعم  ءاجف  مهرارـسا  نم  اریثک  فرع  دق  مهرابخا و 
دق ذا  اماف  هتفیضف  مامذ  کلذ  نم  ینلخد  هدر و  نم  تییحتساف  هترجأ  اریجتـسم  ینئاج  نکلو  هتوعد  لیقع و ال  نب  ملـسم  یلا  تثعب  ام  هللا 

ات دش  راوس  هدیبلط و  ار  رطاق  سپس  دیشوپ و  هدیبلط و  ار  شیاهـسابل  یناه  ایب ، رادنامرف  ندیدب  ام  هحفص 48 ] یتح [  یلیبس  لخف  تملع 
نیا زا  نم  هک  مسق  ادخب  هدازردارب ، يا  تفگ ، هجراخ  نب  ءامـسا  نب  ناسحب  درک  رطخ  ساسحا  شلد  یئوگ  دیـسر ، خاک  کیدزن  هکنآ 

هک تسنادیمن  ناسح  و  هدم ، هار  لدب  یلایخ  تهجیب  مرادـن  كاب  وت  رب  چـیه  زا  نم  مسق  ادـخب  ومع ، تفگ : تسیچ ؟ يأر  مسرتیم  درم 
، دندش لخاد  هللادیبع  رب  یگمه  ات  دندوب  شهارمه  هب  زین  رفن  دنچ  نآ  دمآ و  یناه  تسا ، هداتـسرف  یناه  لابندب  سک  تهج  هچب  هللادیبع 

ورمع رعش  یناهب  هراشا  اب  دومن و  دوب  هتسشن  هک  یضاق  حیرشب  ور  سپس  دمآ  دوخ  ياپ  اب  قمحا  تفگ : داتفا ، یناهب  شمشچ  هک  هللادیبع 
ریما تفگ : یناهنم  دزن  تتـسود  دروآ  رذع  هچ  نم  گرم  وا  مهاوخ  یگدنز  شانم  : نومـضم نیدب  دـناوخ  ار  يدـیبز  برکی  دـعم  نب 

راظتنا ناناملـسم  همه  نینموملاریما و  هب  تبـسن  وت  طـیحم  رد  هک  تسیچ  اـهراک  نیا  یناـه  يا  وش  تکاـس  تفگ : تسا ؟ هدـش  هچ  رگم 
ینکیم عمج  دوخ  فارطا  ياههناخ  رد  دارفا  هحلسا و  ياهداد و  شلزنم  تدوخ  يارس  رد  ياهدروآ و  هفوکب  ار  لیقع  نب  ملـسم  دوریم ؟
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ریما ادخ  تفگ ، ياهدرک ، وت  یلب  تفگ : دایزنبا  ماهدرکن . نم  ار  اهراکنیا  تفگ : دنامیم ؟ ناهنپ  ام  رب  تیاهراک  نیا  هک  ینکیم  نامگ  و 
يرایسب هک  دوب  دایزنبا  صوصخم  هاگآراک  لقعم ، دینک  رـضاح  نم  دزن  ارم  مالغ  لقعم ، تفگ : دایزنبا  ماهدرکن  نم  دیامرف  حالـصا  ار 

هک دـیمهف  تخانـش و  ار  وا  داتفا  وا  رب  یناه  مشچ  نوچ  داتـسیا ، دایزنبا  لباقم  رد  دـمآ و  لـقعم  دوب ، هدروآ  تسد  هب  ار  مدرم  رارـسا  زا 
نم هناخب  منکچ ؟ یلو  ماهدرک  توعد  ار  وا  هن  ماهداتسرف و  ملسم  دزنب  سک  هن  نم  ادخب ، دنک  حالصا  ار  ریما  ادخ  تفگ : هدوب ، هاگآراک 

هک لاح ، مدومن ، یئاریذپ  ملسم  زا  راچانب  دمآ و  نم  شود  رب  هک  دوب  يراب  میامن ، شدر  هک  دمآ  ممرـش  مداد و  شهانپ  نم  دروآ و  هانپ 
يراد نم  جورخلاب  هرما  هیلا و  عجرا  هحفـص 49 ] منک [  نوریب  دوخ  هناخ  زا  ار  ملـسم  مدرگزاب و  هک  نک  اهر  ارم  ياهدرک  ادیپ  عالطا  وت 

هب کئیجا  هللا ال  لاقف ال و  هب  ینیتأت  یتح  ادـبا  ینقرافت  دایزنبا ال  هل  لاقف  . هراوج همامذ و  نم  کلذـب  جرحأل  ضرالا  نم  ءاـش  ثیح  یلا 
لاقف یلهابلا  ورمع  نب  ملـسم  ماق  امهنیب  مالکلا  رثک  املف  هب  کیتا  هللا ال  لاق ال و  هب  ینیتأـتل  هللا  لاـق و  هلتقت ؟ یتح  یفیـضب  کـئیجا  ادـبا 

هل لاقف  . امهتاوصا اعفر  اذا  امهمالک  عمـسی  دایزنبا و  امهاری  ثیحب  امه  ۀـیحان و  هب  یلخف  ماقف  هملکا  یتح  هایا  ینلخ و  ریمـالا  هللا  حلـصا 
مع نبا  لجرلا  اذه  نا  لتقلا  نع  کب  سفن  ینا ال  هللاوف  کتریـشع  یلع  ءالبلا  لخدت  کسفن و ال  لتقت  نا ال  هللا  كدشنا  یناه  ای  ملـسم 
نا هللا  یناه و  لاقف  ناطلـسلا  یلا  هعفدـت  امنا  ۀـصقنم و  ةازخم و ال  کلذـب  کیلع  سیل  هناف  هیلا  هعفداف  هیرئاض  ـال  هیلتاـق و  اوسیل  موقلا و 
ریثک نیدـعاسلا  حیحـص  انأ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرنبا  لوسر  یفیـض و  يراج و  عفدا  اـنأ  راـعلا  يزخلا و  کلذـب  یلع 

عمـسف . هیلا ادـبا  هعفدأ  هللا ال  لوقی و  وه  هدـش و  انیذـخاف  هنود  تومأ  یتح  هعفدأ  مل  رـصان  یل  سیل  ادـحاو  ـالا  نکأ  مل  ول  هللا  ناوعـالا و 
كراد لوح  ۀقرابلا  رثکت  هللا  نذا و  یناه  لاقف  کقنع  نبرـض  الوا  هب  ینیتاتل  هللا  لاقف و  هنم  ینداف  ینم  هوندا  دایزنبا  لاقف  کلذ  دایزنبا 

نم زا  تفگ : دایزنبا  . میایب نوریب  ماهداد  واب  هک  یهانپ  مراد و  واب  تبـسن  هک  يدهعت  نیا  زا  نم  دورب و  دهاوخیم  اج  رهب  ات  هحفص 50 ] ] 
وت تسد  هب  ار  دوخ  نامهم  دروآ ، مهاوخن  وت  دزن  ار  وا  زگره  مسق  ادـخب  هن ، تفگ : يروایب  نم  دزن  ار  ملـسم  هکنآ  ات  دـش  یهاوخن  ادـج 
ود نآ  نایم  نخـس  نوچ  دروآ ، شمهاوخن  هک  ادـخب  هن  تفگ : یناه  يرواـیب ، نم  دزن  ار  وا  دـیاب  ادـخب  تفگ : یـشکب ؟ ار  وا  هک  مهدـب 

یـصوصخ هملک  دـنچ  یناه  اب  نم  هک  هدـب  هزاجا  دـنک ، حالـصا  ار  ریما  ادـخ  تفگ : تساوخرب و  یلهاب  ورمع  نب  ملـسم  دیـشک  ازاردـب 
هک دینـشیم  ار  ناشنخـس  دـیدیم و  ار  ودـنآ  داـیزنبا  یلو  درب  سلجم  زا  ياهشوگ  هب  ار  یناـه  تساـخرب و  تفگب و  نیا  منک ، تبحص 

ار وت  مهاوخیم  نم  مسق ، ادخب  نکم  التبم  ار  تلیماف  هدم و  نتشکب  ار  تدوخ  ادخب  ار  وت  یناه  يا  تفگ : ملسم  . دش دنلب  ناشیادص  هاگان 
میلست ار  وا  وت  دنناسریم  واب  ینایز  هن  دشکیم و  ار  وا  هن  تسا  مدرمنیا  يومع  رسپ  لیقع ) نب  ملـسم  : ) درم نیا  مهد  تاجن  ندش  هتـشک  زا 
ادـخب تفگ : یناه  ياهداد ، لیوحت  تقو  تموکحب  ار  وا  وت  اریز  تسین  وت  رب  يراع  گـنن و  هنوگچیه  هک  شاـب  نئمطم  نکب و  داـیزنبا 

يهدنیامن دوخ و  نامهیم  هدـنهانپ و  مراد  نم  هک  روای  رای و  همهنیا  ملاس و  يوزاب  ود  اب  هک  تسا  سب  نم  يارب  راع  گنن و  نیا  هک  مسق 
مهاوخن لیوحت  ار  وا  منامب  رواییب  اهنت و  کت و  مدوخ  مشاب و  هتشادن  سک  چیه  رگا  مسق  ادخب  مراپـسب ، نمـشد  تسدب  ار  ربمغیپ  رـسپ 
داـیزنبا لـیوحت  ار  ملـسم  زگره  مسق  ادـخب  تفگیم : وا  دادـیم ، مسق  ار  یناـه  هچ  ره  ملـسم  موش ، هتـشک  وا  زا  شیپ  مدوخ  هکنآ  اـت  داد 

نمب ار  ملـسم  دیاب  ای  مسق ، ادخب  تفگ : دندروآ ، شکیدزن  دیروآ  نم  کیدزن  ار  یناه  تفگ : دینـشب ، نانخـس  نیا  دایزنبا  نوچ  . مهدـن
دایزنبا دیشخرد  دهاوخ  تخاک  فارطا  رد  یناوارف  ياهریـشمش  قرب  یـشکب  ارم  رگا  تفگ : یناه  منزیم ، ار  تندرگ  ای  یهدب و  لیوحت 
ۀقرابلابا کیلع  هافهلا  دایزنبا و  لاـقف  هحفص 51 ] شاهلیبق [  هکنیا  نامگب  یناه  یناسرتیم ؟ ارم  ناشخرد  ياهریـشمش  اب  مفـسأتم ، تفگ :

هدخ هنیبج و  هفنأ و  برضی  لزی  ملف  بیضقلاب  ههجو  ضرعتساف  هنم  یندأف  ینم  هوندأ  لاق  مث  . هنوعمسی هتریـشع  نا  نظی  یناه  و  ینفوخت ؟
یطرش فیس  مثاق  یلا  هدیب  یناه  برضف  بیضقلا  رـسکناف  هتیحل  یلع  هنیبج  هدخ و  محل  رثن  هبایث و  یلع  ءامدلا  لیـس  هفنا و  رـسکنا  یتح 
لعفف اسرح  هیلع  اولعجا  لاقف  هباب  هیلع  اوقلغا  رادـلا و  تویب  نم  تیب  یف  هوقلا  یتح  هورجف  هوذـخ  دایزنبا  حاصف  لـجرلا  کـلذ  هبذاـجف 

نا انترما  ریمالا  اهیا  مویلا  رئاس  ردـغ  لسرأ  لاقف  ءامـسا  نب  ناسح  مئاقلا  نا  لیق  دایز و  نب  هللادـیبع  یلا  ۀـجراخ  نب  ءامـسأ  ماقف  هب  کلذ 
رما مث  انهیه  تنا  لاق و  دایزنبا و  بضغف  ۀلتقت  کناتمعز  هتیحل و  یلع  هئامد  تلیسو  ههجو  تمشه  هب  كانئج  اذا  یتح  لجرلاب  کئیجن 
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رمع غلب  و  يوارلا : لاق  . یناه ای  كاعنأ  یسفن  یلا  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  لاقف  رصقلا  نم  ۀیحان  یف  سبح  دیق و  كرت و  یتح  برـضف  هب 
رـصقلاب و طاحا  یتح  ۀفاک  جحذم  یف  ورمع  لبقاف  ةورع  نب  یناه  تحت  اذه  رمع و  تنب  ۀـحیور  تناک  لتق و  دـق  ایناه  نا  جاجحلا  نب  و 

ملعف لتق  دق  ایناه  انبحاص  نا  انغلب  دق  ۀـعامج و  قرافن  مل  ۀـعاط و  علخن  مل  اههوجو  جـحذم و  ناسرف  هذـه  جاجحلا و  نب  ورمع  انأ  يدان 
سپس . دنونشیم دایزنبا  اب  ار  وا  يوگتفگ  هحفص 52 ] هدهاشیف [  یناه  یلع  لخدی  نا  یضاقلا  احیرـش  رماف  مهمالک  مهعامتجاب و  هللادیبع 

دز یناه  تروص  یناشیپ و  ینیب و  رب  ردـقنآ  تشاد  تسد  رد  هک  یئاصع  اب  دـندرب  شرتکیدزن  دـیروایب  رتکیدزن  ار  یناه  تفگ : دایزنبا 
داـیزنبا یتـسد  بوچ  دـش و  هدیـشاپ  شنـساحم  رب  شیناـشیپ  تروـص و  ياهتـشوگ  تخیر و  شاساـبل  رب  نوـخ  تسکـش و  شینیب  هک 

ار یناه  دیریگب  ار  وا  دز  دایرف  دایزنبا  دیشک ، رانک  ار  دوخ  نابـساپ  یلو  تفرگ  ار  ینابـساپ  ریـشمش  يهضبق  درب و  تسد  یناه  . تسکش
، دنتـشاذگ قاطا  رد  رب  ینابهگن  داد : روتـسد  دایزنبا  دنتـسب  یناه  يورب  ار  شرد  دنتخادنا و  خاک  ياهقاطا  زا  یکیب  ناشک  ناشک  هتفرگ 

رکم نـالوسر  اـم  رگم  تفگ : و  دوـب ) ءامـسا  نب  ناـسح  هک  تسا  هتفگ  یـضعب  و   ) هدرک داـیزنباب  يور  تساـخرب و  ۀـجراخ  نب  ءامـسا 
نوخرپ ار  ششیر  یتسکش و  ار  شتروص  ياهناوختـسا  میدروآ  هکنیمه  میروایبوت  دزن  ار  درمنیا  هک  يداد  روتـسد  ار  ام  وت  ریما ، میدوب ؟

نابز زا  هک  دندز  ار  وا  ردقنآ  داد  روتـسد  سپـس  یئاجنیا ؟ وت  تفگ  دش و  كانمـشخ  دایزنبا  تشک ؟ یناوت  ار  وا  هک  يرادنپ  يدومن و 
وتب ار  مدوخ  گرم  ربـخ  یناـه  يا  نوـعجار  هیلا  اـنا  اـنا هللا و  تفگ : دـندومن ، شنادـنز  خاـک  زا  ياهشوـگ  رد  هدیـشک  شریجنزب  داـتفا و 

مامت اب  ورمع  دوب ، ةورع  نب  یناه  رـسمه  ورمع  رتخد  ۀحیور  دش و  هتـشک  یناه  هک  دیـسر  ربخ  جاجح  نب  ورمع  هب  تفگ : يوار  . مهدـیم
ناراوس و نانیا  مجاجح و  نب  ورمع  نم  دیـشک  دایرف  درک و  هرـصاحم  ار  دایزنبا  خاک  فارطا  هدرک و  تکرح  جحذم  دوخ  يهلیبق  دارفا 
هک هدیـسر  ربخ  امب  میاهتفرگ  هلـصاف  ناناملـسم  عاـمتجا  زا  هن  میاهدرک و  یچیپرـس  تقو  تموکح  تعاـطا  زا  هن  اـم  دـناجحذم  ناـگرزب 
ات داد  روتسد  حیرـشب  دننکیم  ینارنخـس  هدومن و  هرـصاحم  ار  خاک  جحذم ، يهلیبق  هک  تسناد  هللادیبع  تسا  هدش  هتـشک  یناه  ام  تسود 

کلذ و لعفف  لتقلا  نم  هتمالسب  لوق  ربخی  و  هحفص 53 ] دیامن [  غالبا  مدرمب  هدومن  هدهاشم  دوخ  مشچب  ار  وا  یتمالس  دورب و  یناه  دزنب 
راد رـصقب  هنم  نصحتف  دایز  نب  هللادـیبع  برح  یلا  هعیاب  نمب  جرخف  لیقع  نب  ملـسم  یلا  ربخلا  غلب  لاـق و  . اوفرـصنا هلوقب  اوضرف  مهربخأ 

نورذحی هنم و  نوفرشتی  رـصقلا  یف  هعم  نیذلا  هللادیبع  باحـصا  لعج  ملـسملا و  باحـصا  هباحـصا و  لتتقا  ةرامالا و  راد  لتتقا  ةرامالا و 
ام ضعبل  مهضعب  لوقی  هنع و  نوقرفتی  ملسم  باحصا  لعجف  لیللا  ءاج  یتح  کلذک  اولازی  ملف  ماشلا  دانجاب  مهنودعوتی  ملسم و  باحصا 

سفنا ةرشع  يوس  هعم  قبی  ملف  مهنیب  تاذ  هللا  حلصی  یتح  موقلا  ءالؤه  عدن  انلزانم و  یف  انلزانم  یف  دعقن  نا  یغبنی  ۀنتفلا و  لیجعتب  عنـصن 
لاقی ةأرما  باب  یلع  فقو  یتح  ۀفوکلا  بورد  یف  ادیحو  جرخ  کلذ  يأر  املف  هنع  ةرشعلا  قرفتفبرغملا  یلصیل  دجسملا  ملـسملا  لخدف 

مض ثعشالا و  نب  دمحم  رضحاف  دایزنبا  یلا  هقیرطب  ربخلا  یـشوف  اهدلو  هب  ملعف  هتراجاف  اهراجتـسا  مث  هتقـسف  ءام  اهنم  بلطف  ۀعوط  اهل 
براـحی لـعج  هسرف و  بکر  هعرد و  سبل  لـیخلا  رفاوح  عقو  ملـسم  عمـس  ۀـئرملا و  راد  اوغلب  اـملف  ملـسم  راـضحال  هذـفنا  ۀـعامج و  هیلا 

مث ةرجفلا  ةردغلل  ناما  ياو  ملسم  لاقف  نامالا  کل  ملسم  ای  لاق  ثعشالا و  نب  دمحم  هیلا  يدانف  ۀعامج  مهنم  لتق  یتح  هللادیبع  باحـصا 
نانآب ار  یناه  یتمالس  ربخ  درک و  ار  راکنیا  مه  حیرش  هحفص 54 ] نرقلا [ . موی  یمعثخلا  کلام  نب  نارمح  تایباب  زجتری  مهلتاقی و  لبقا 
هدومن شتعیب  هک  يدارفا  اب  دیسر  لیقع  نب  ملسمب  یناه  يراتفرگ  ربخ  تفگ : يوار  . دنتشگزاب هدش و  یـضار  حیرـش  هتفگب  زین  نانآ  داد 

اب هللادیبع  دنتخادرپ و  گنجب  ملـسم  نازابرـس  اب  شنازابرـس  تفرگ و  هانپ  يرادنامرف  خاک  رد  هللادیبع  دش  نوریب  هللادـیبع  گنجب  دـندوب 
رکشل کنیا  هک  دندادیم  اههدعو  دندناسرتیم و  گنج  زا  ار  ملسم  نارای  هدومن و  نوریب  خاک  زا  اهرس  دندوب  خاک  نایم  رد  هک  شنایفارطا 

وا رود  زا  ملـسم  نارای  بش ، ندـمآ  اب  دیـسرارف  بش  هکنآ  ات  تشاد  همادا  ءوس  تاغیلبت  نیا  دیـسر  دـهاوخ  ام  کمکب  رـس  تشپ  زا  ماش 
اهر ار  نانیا  مینیـشنب و  شیوخ  ياههناخ  رد  هک  رتهب  هچ  مینزب  نماد  هنتف  شتآ  نیاب  هک  هچ  ار  اـم  : دـنتفگیم رگیدـکیب  دـندش و  هدـنکارپ 

برغم زامن  ات  دش و  لخاد  دجـسم  هب  ملـسم  هارمه  رفن  هد  زجب  تاغیلبت  نیا  هجیتن  رد  دـنک ، رارقرب  ناشنایم  رد  ار  حلـص  دـنوادخ  ات  مینک 
ات تشگیم  هفوک  ياههچوک  رد  و  دش ، نوریب  دجـسم  زا  اهنت  کت و  دـید ، نینچ  نوچ  دـندش  هدـنکارپ  شدرگ  زا  زین  رفن  هد  نآ  دـناوخب 
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هاـنپ دوخ  هناـخ  رد  ار  وا  هک  درک  تساوخرد  سپـس  دومن  شباریـس  نز  تساوخ ، وا  زا  بآ  داتـسیا و  ۀـعوط  ماـنب  ینز  هناـخ  رد  رب  هکنآ 
ار ثعشا  نب  دمحم  دایزنبا  داد  شرازگ  دایزنباب  و  تسا ، وا  يهناخ  رد  ملسم  هک  تسناد  شدنزرف  داد ، شهانپ  تفریذپ و  زین  نز  دهد ،

شوگب اهبسا  مس  يادص  دندیسر و  نز  نآ  هناخ  ردب  نوچ  درک ، شاملسم  بلج  رومأم  و  دومن ، شهارمهب  زابرـس  ياهدع  درک و  راضحا 
تشک ار  نانآ  زا  ياهدع  هکنآ  ات  دیدرگ  گنج  لوغشم  هللادیبع  نازابرس  اب  دش و  راوس  دوخ  بسا  رب  دیشوپ و  ار  دوخ  هرز  دیـسر  ملـسم 

؟ تشاد ناوت  يدامتعا  هچ  رادرکدب  رگهلیح و  مدرم  ناما  هب  تفگ : ملسم  یتسه ، ام  ناما  رد  وت  ملـسم  يا  هک  دز  دایرف  ثعـشا  نب  دمحم 
تمسقا هحفص 55 ] نومضم [ : نیدب  دناوخیم  دوب  هدورس  نرق  زور  رد  هک  ار  یمعثخ  کلام  نب  نارمح  راعشا  دش و  گنج  لوغـشم  زاب 

مکبرـضا و ال ارـش  یقالی  اموی  يرما  لکارم  انخـس  درابلا  طلخا  وأ  ارغا  وأ  عدـخا  نا  هرکاارکن  ائیـش  توملا  تیأر  نا  ارح و  ـالا  لـتقأ  ـال 
یلا رخف  هفلخ  نم  لجر  هنعطف  حارجلاب  نخثأ  نادـعب  هیلع  اورثاکت  کلذ و  یلا  تفتلی  ملف  رغی  بذـکی و ال  ـال  هنا  هیلا  اودانفارـض  فاـخا 
ریماب یلوه  ام  هللا  کحی و  تکسا و  هل  لاقف  ریمالا  یلع  ملس  یسرحلا  هل  لاقف  هیلع  ملسی  مل  هللادیبع  یلع  لخدا  املف  . اریـسا ذخاف  ضرالا 
کناف دعب  ینم و  ریخ  وه  نم  کنم  رش  وه  نم  لتق  دقلف  ینتلتق  نا  ملسم  هل  لاقف  لوتقم  کناف  ملست  مل  مأ  تملس  کیلع  دایزنبا ال  لاقف 

کماما و یلع  تجرخ  قاش  ای  قاع  ای  دایزنبا  لاقف  کنم  اهب  یلوا  دحا  ۀبلغلا  مول  ةریرـسلا و  ثبخ  ۀلثملا و ال  حبق  ۀـلتقلا و  ءوس  عدـت  ال 
اهحقلا امناف  ۀنتفلا  اما  دیزی و  هنبا  ۀیوعم و  نیملـسملا  اصع  قش  امنا  دایزنباب  تبذـک  ملـسم  لاقف  ۀـنتفلا  تحقلا  نیملـسملا و  اصع  تققش 

ۀناجرمنبا ای  هلها  نم  ملـسم و  هل  لاقف  هلهال  هلعج  هنود و  هللا  ینقزری  ناوجرأ  انأ  فیقث و  نم  جالعینب  دبع  دـیبع  نب  دایز  كوبا  تنأ و 
زگ رس ، داد  مهاوخ  هدازآ  متسب  تسود  هارب  يزاب  ناج  دهع  نم  هحفص 56 ] امکح [  هللااب  ایضر  هللادمحلا  ملسم  لاقف  ۀیوعم  نب  دیزی  هلهأ 
اب ار  درس  ین  مبیرف  ین  دشاب  گنرین  اب  هن  یهارمتـسکش  رکـش  وا  قوش  زا  نایوط  نوچ  نکیل  دوب  یگنرـش  مماک  رد  گرم  رگمتـسر  دیق 
وتب یـسک  هک  دندز  ادص  نایرکـشلمتسد  برـض  زا  يدب  نآ  دینیب  زورما  ار  يدب  ندـید  شدـیاب  يزورب  سک  رهمتـستخیمآ  مرگ  خـلت و 

زا شیورین  دیـسر  شرکیپب  هک  یئاهمخز  رـصا  رد  دومنن و  یهجوت  نانآ  راتفگب  ملـسم  زاب  یلو  دـهدیمن ، بیرف  ار  وت  دـیوگیمن و  غورد 
تراسا تلاحب  و  داتفا ، نیمز  يور  رب  هک  دز  وا  رب  هزین  نانچ  رـس  تشپ  زا  يزابرـس  دندروآ  موجه  وا  رب  هللادـیبع  نازابرـس  تفر و  تسد 

شاب تکاس  تفگ : ملسم  هدب ، مالس  رادنامرفب  تفگ : ار  وا  ینابساپ  درکن ، مالس  دومن  دراو  دایزنبا  سلجمب  ار  ملسم  نوچ  . دش ریگتسد 
: تفگ ملـسم  دش ، یهاوخ  هتـشک  یهدن  ای  یهدب  مالـس  درادن  یلاکـشا  تفگ : دایزنبا  تسین ، نم  رادنامرف  وا  هک  مسق  ادـخب  وت  رب  ياو 
ندومن و هلثم  تشز  راـک  یـشک و  رجز  رد  وت  هتـشذگ ، نیا  زا  تسا  هتـشک  ارم  زا  رتهب  وت  زا  رتدـب  . درادـن یگهزاـت  یـشکب -  ارم  وت  رگا 

يا تفگ : دایزنبا  دـشاب ، رتراوازـس  تایانج  نیاب  وت  زا  هک  یهدـیمن  لاجم  سک  چـیهب  يزوریپ ، لاح  رد  یترطف  تسپ  تنیط و  یکاـپان 
يا تفگ : ملسم  یتخیگنارب ؟ بوشآ  هنتف و  و  یتسکش ؟ مهرد  ار  نیملسم  تدحو  فصو  يدرک ؟، جورخ  تیاوشیپ  رب  شکرس  فلاخم 

زا جالعینب  هدرب  دـیبع  نب  دایز  تردـپ  وت و  ار  بوشآ  هنتف و  تسکـش و  مهرد  دـیزی  شرـسپ  هیواعم و  ار  ناناملـسم  توحو  داـیز  رـسپ 
يزیچ يوزرآ  رد  تفگ : دایزنبا  دیامرف  نم  بیـصن  ار  تداهـش  قلخ  دارفا  نیرتدب  تسدب  دنوادخ  هک  مراودیما  نم  دومن و  اپرب  فیقث ،

نب دیزی  تفگ : دراد ؟ ارنآ  تیحالص  یسک  هچ  هناجرم  رسپ  يا  تفگ : ملـسم  درپس ، شلها  تسدب  ار  نآ  تشاذگن و  دنوادخ  هک  يدوب 
هحفص ياهدرک [  نامگ  وت  تفگ : دایزنبا  دیامرف ، مکح  امـش  ام و  نایم  ادخ  هک  میتسه  یـضار  ام  اریادخ  ساپـس  تفگ : ملـسم  هیواعم ،
ملسم ای  ینربخأ  دایزنبا  لاقف  نیقیلا  هنکل  نظلا و  وه  ام  هللا  ملسم و  هل  لاقف  ائیش  رمالا  یف  کل  نا  نظنأ  دایزنبا  هل  لاق  مکنیب  اننیب و  [ 57
متنفد رکنملا و  مترهظا  مکنکل  تیتا و  اذـهل  اـم  ملـسم  لاـقف  مهتملک  تقرف  مهنیب و  مهرما  تتـشف  مئتلم  مهرمأ  دـلبلا و  اذـه  تیتا  اذاـمب 

مهانیتاف رـصیق  يرـسک و  لامعاب  مهیف  متلمع  هب و  هللا  مکرمأ  ام  ریغ  یلع  مهومتلمح  مهنم و  یـضر  ریغب  ساـنلا  یلع  مترمأـت  فورعملا و 
ایلع و متـشی  همتـشی و  دایزنبا  لعجف  کلذ  لها  انک  ۀنـسلا و  باتکلا و  مکح  یلا  مهوعدـن  رکنملا و  نع  یهنن  فورعملاـب و  مهیف  رمأـنل 

نا نارمح  نب  رکب  دایزنبا  رماف  هللا  ودع  ای  ضاق  تنأ  ام  ضقاف  ۀمیتشلاب  قحا  كوبأ  تنأ و  ملسم  هل  لاقف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نسحلا و 
هقنع و برضف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلع  یلصی  هرفغتسی و  یلاعت و  هللا  حبسی  وه  هب و  دعصف  هلتقیف  رصقلا  یلعا  یلا  هب  دصعی 
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یلع لافوأ  هعبصا  یلع  اضاع  یئاذح  هجولا  یئیـس  دوسا  الجر  هتلتق  ۀعاس  تیأر  ریمالا  اهیا  لاقف  کنأش ؟ ام  دایزنبا  هل  لاقف  اروعذم  لزن 
هاجح و ذـما  لوقی و  لعجف  لتقیل  جرخاف  ةورع  نب  یناهب  رما  مث  تشهد  کلعل  هللا  هنعل  دایزنبا  لاقف  طق  هعزفا  مل  اعزف  هنم  تعزفف  هتفش 

هبرضف یسفن  یلع  مکنیع  تنک ال  ام  یخس و  اهبانا  ام  هللا  مهل و  لاقف  کقنع  دم  هل  لاقف  یتریشع  ینم  نیا  هاتریـشعا و  جحذم و  ینم  نیا 
: تفگ ملسم  تسا ؟ یبیصن  هرهب و  راک  نیا  رد  ار  وت  هک  هحفص 58 ] یناه [  ملسم و  لتق  یف  هلتقف و  دیشر  هل  لاقی  دایز  نب  هللادیبعل  مالغ 
يدز و مهب  ار  رهـش  مارآ  طیحم  يدـمآ و  رهـش  نیاب  ارچ  منادـب  وگب  تفگ : دایزنبا  مناد ، نیقی  هب  هکلب  مراد  نامگ  هکنیا  هن  مسق  ادـخب 

راک راکـشآ و  ار  تشز  ياهراک  هک  دیدوب  امـش  نیا  نکلو  دوبن  نیا  ندـمآ  زا  نم  روظنم  تفگ : ملـسم  يدرک  داجیا  عامتجا  نایم  هقرفت 
و دیدومن ، لیمحت  نانآ  رب  ار  یهلا  تاروتـسد  فالخ  و  دـیدرک ، تموکح  نانآ  رب  مدرم  ياضر  نودـب  دـیدرب و  عامتجا  نایم  زا  ار  کین 

تنـس نآرق و  مکحب  توعد  رکنم و  زا  یهن  فورعمب و  رما  يهمانرب  ات  میدـمآ  ام  دـیدومن ، راتفر  ناـنآ  ناـیم  رد  رـصیق  يرـسک و  مسرب 
ملسم مالسلامهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  هب  نتفگ  ازـسانب  درک  عورـش  دایزنبا  میتشاد ، زین  ار  راک  نیا  تیحالـص  مینک و  ارجا  ار  ربمغیپ 

ار ملـسم  هک  داد  تیرومأـم  نارمح  نب  رکب  هب  داـیزنبا  ادـخ ، نمـشد  يا  نکب  یهاوخ  هچ  ره  يرتراوازـس ، مانـشدب  تردـپ  وت و  تفگ :
هک دوب  ربمغیپ  رب  دورد  رافغتـسا و  یلاعتیادـخ و  حـیبست  لوغـشم  ملـسم  نابز  درب و  خاک  مابب  ار  ملـسم  رکب ، دـشکب ، هدرب و  خاک  يـالابب 

هایـس درم  متـشک  ار  ملـسم  هک  هظحل  نآ  ریما  تفگ  دـش ؟ هچ  ارت  تفگ : رکب  هب  دایزنبا  دـمآ  دورف  ماـب  زا  هدز  تشحو  دز و  ار  شندرگ 
زگره هک  مدیـسرت  وا  ندید  زا  نانچنآ  نازگ ) بل  : ) تفگ ای  هتفرگ و  نادـندب  تشگنا  هک  مدـید  دوخ  لباقم  رد  ار  یتروص  دـب  يهرهچ 

ار ةورع  نب  یناه  داد  روتـسد  سپـس  تسا  هدوب  هتفرگارف  ار  وت  هک  هدوبیم  یتشحو  زا  دیاش  تفگ : نوعلم  دایزنبا  مدوب ، هدیـسرتن  نینچ 
دنتـسه اجک  نم و  يهریـشع  يا  دسریم ، نم  دادب  جـحذم  يهلیبق  اجک  جـحذم و  يهلیبق  يا  تفگیم : ررکم  یناه  دنـشکب  هدروآ و  نوریب 

، منکن يرای  دوخ  نتـشکب  ار  امـش  مرادـن و  یتواخـس  نینچ  نم  هک  مسق  ادـخب  تفگ : ار  وا  لتق ، رومأم  دنـسرب  نم  دایرفب  هک  نم  لـیماف 
لوقی هحفص 59 ] يرعـش [  یناه  ملـسم و  ندش  هتـشک  هرابرد  يدسا  ریبز  نب  هللادبع  تشک  ار  یناه  وا  مان  دیـشر  تشاد  یمالغ  دایزنبا 

یناه یلا  يرظناف  توملا  ام  نیردت  تنک ال  ناف  : رعـش یفنحلا  نامیلـسل  اهنا  مهـضعب  لاق  قدزرفلل و  اهنا  لاقی  يدسالا و  ریبز  نب  هللادـبع 
لکب يرـسی  نم  ثیداحا  احبـصاف  یغبلا  خرف  امهباصالیتق  رامط  نم  يوهی  رخا  ههجو و  فیـسلا  مشه  دـق  لطب  یلالیقعنبا  قوسلا و  یف 

بکریألیقـص نیترفـش  يذ  نم  عطقا  ۀییح و  ةاتف  نم  ییحا  ناک  یتفلیـسم  لک  لاس  دق  مد  حضن  هنول و  توملا  ریغ  دق  ادـسج  يرتلیبس 
اونوکف مکیخاب  اورأثت  مل  متنا  نافلوسم  لئاس و  نم  ۀبقر  یلع  مهلک  دارم و  هیفافح  فوطتلوحذب  جحذم  هتبلط  دق  انمآ و  جیلامهلا  ءامسا 

هلاعف و یلع  هیف  هرکشب  هیلا  باوجلا  داعاف  ۀیوعمنبا  دیزی  یلا  یناه  ملسم و  ربخب  دایز  نب  هللادیبع  بتک  يوارلا و  لاقلیلقب  تیـضرا  ایاغب 
نوـنظلا و یلع  سبحلا  ماـقتنالا و  ةذـخاؤملاب و  کـلذ  دـنع  هرمأـی  هتهج و  یلا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هجوـت  هـغلب  دـق  نا  هـفرعی  هتوـطس و 

ۀجحلايذ نم  نیضم  نامثل  ءاعبرألا  موی  لیق  ۀجحلايذ و  نم  نیضم  ثلثل  اثلثلا  موی  ۀکم  نم  مالسلاهیلع  نیسحلا  هجوت  دق  ناک  .و  ماهوالا
امل مالسلاهیلع  هنا  يور  .و  هیلع هللا  ناوضر  ملسم  هیف  لتق  يذلا  مویلا  یف  ۀکم  نم  جرخ  مالسلاهیلع  هنال  ملسم  لتقب  ملعی  نا  لبق  نیتس  ۀنس 

هحفـص 60] توملا [  طخ  هلوسر  یلع  هللا  یلـص  هللااب و  الا  ةوق  هللا و ال  ءاـش  اـم  هللادـمحلا  لاـقف  اـبیطخ  ماـق  قارعلا  یلا  جورخلا  یلع  مزع 
وت رگ  : تسا هدناوخ  راعشا  هدنیارس  ار  یفنح  نامیلس  یضعب  تسا و  قدزرف  هدنیارس ، هک  تسا  هدش  هتفگ  و  تسا ، هدورـس  نومـضمنیدب 

هتـشگ ماـبز  رگید  يهتـشک  حورجم  تروص  غـیت  شک ز  ینت  لـیپرازاب  رـس  رب  وـت  رگن  یناـه  ملـسم و  مشچ  اـب  ینیب  گرم  هک  یهاوـخب 
شنوخ یمسج ، نوگرگد  هتشگ  گنر  گرم  زا  يرکیپراتشک  تیانج و  نیا  زور  نخـس  دش  تشغآ  ناشنوخب  ياهدازانز  تسدراسنوگن 

، جـحذم نمیا  بکرم و  راوس  ءامـسا  بجع  نیورابررـش  غـیت  مزرب ، یناور  ورـس  مرزآ  رپ  تخد  مزبـب ، یناوـج  هراـتراسهک  نمادـب  ناور 
تسپ و ردارب  ياـهبنوخ  دیناتـسن  رگراـبخا  بقارم  تصرف و  رظتنم  تسا  دارم  لـیخ  فاوـط  ردـنا  يودرگرارج  رکـشل  وـچ  وا  هاوـخناوخ 

يهمان دـیزی  داد ، شرازگ  دـیزیب  ار  یناه  ملـسم و  نتـشک  ربخ  ياهمان  نمـض  دایز  نب  هللادـیبع  تفگ : يوارراک  اـنز  ناـنز  نوچ  دـینوبز 
نآب مالسلاهیلع  نیسح  هک  تسا  یکاح  هدیـسر  شرازگ  هک  درک  هفاضا  داد و  خساپ  شلمع  تدش  اهراک و  زا  يرازگـساپس  اب  ار  هللادیبع 
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دریگ ماقتنا  دراد  تفلاخم  رس  داد  لامتحا  ای  درب و  نامگ  ار  سک  ره  دنک و  يریگتخـس  الماک  هک  داد  روتـسد  تسا و  هدش  هجوتم  وس 
زا مشـش  لاس  تسا ) هدش  هتفگ  زین  ۀجحلايذ  متـشه  هبنـشراهچ  زور   ) ۀجحلايذ موس  هنـشهس  زور  مالـسلاهیلع  نیـسح  ودـنک  ینادـنز  و 

نیسح تشگ  هتشک  ملـسم  هک  يزور  نامه  اریز  دوب  هدیـسرن  ترـضح  نآب  ملـسم  ندش  هتـشک  ربخ  زونه  درک و  تکرح  هکم  زا  ترجه 
تساوخ و اپب  ینارنخس  يارب  دوش  نوریب  هکم  زا  تساوخ  مالسلاهیلع  نیسح  نوچ  هک  تسا  هدش  تیاور  .و  دش نوریب  هکم  زا  مالسلاهیلع 
وأ ام  ةاتفلا و  دیج  یلع  ةدالقلا  طخم  مدآ  دلو  یلع  هحفص 61 ] زا [  زج  یئورین  دوشیم و  دهاوخب  ادخ  هچنآ  تساریادخ و  شیاتس  : دومرف

البرک سیواونلا و  نیب  تاولفلا  نالـسع  اهعطقتت  یلاصواب  یناک  هیقال  انأ  عرـصم  یل  ریخ  فسوی و  یلا  بوقعی  قایتشا  یفالـسا  یلا  ینهل 
ارجا اـنیفوی  هئـالب و  یلع  ربصن  تیبلا  لـهأ  اـناضر  هللا  یـضر  ملقلاـب  طـخ  موی  نع  صیحم  ـال  ابغـس  ۀـبرجا  اـفوج و  اـشارکا  ینم  نـألمیف 
هدعو مهب  زجنی  هنیع و  مهبرقت  سدقلا  ةریطح  یف  هل  ۀعومجم  یه  همتحل و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  ذشت  نل  نیرباصلا 

ریرج نب  دـمحم  رفعجوبأ  يور  .و  یلاعت هللا  ءاشنا  احبـصم  لحار  ینناف  انعم  لحریلف  هسفن  هللا  ءاقل  یلع  انطوم  هتجهم و  انیف  الذاب  ناـک  نم 
يدقاولا و دمحموبأ  لاق  لاق  شمعالا  نع  عیکو  هیبأ  نع  عیکو  نب  نایفـس  دمحموبأ  انثدح  لاق  ۀـمامالا  لئالد  باتک  یف  یمامالا  يربطلا 

مهفویس هعم و  مهبولق  نا  ۀفوکلاب و  سانلا  فعض  هانربخاف  قارعلا  یلا  جرخی  نأ  لبق  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  انیقل  جلخ : نب  ةرارز 
ءایـشالا و براقت  الول  لاقف  لج  زع و  هللا  الا  مهیـصحی  اددـع ال  ۀـکئالملا  تلزن  ءامـسلا و  باوبا  تحتفف  ءامـسلا  اوحن  هدـیب  یمواـف  هیلع 

نب رمعم  يور  .و  مالـسلاهیلع یلع  يدـلو  الا  مهنم  وجنی  یباحـصا ال  یعرـصم  كانه  نا  انیقی  ملعا  نکلو  ءالؤهب  مهتلتاـقل  لـجالا  طوبه 
هحفص دنج [  یف  ۀکم  یلا  صاقویبأ  نب  دعس  نب  رمع  مدق  ۀیورتلا  موی  ناک  املف  هظفل  اذه  ام  لاقف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لتقم  یف  ینثملا 
ردقچ ناوج ، نارتخد  ندرگ  رد  دنبندرگ  نوچمه  تسا  ملـسم  مدآ  دنزرف  رب  گرم  داب ، شربمغیپ  رب  دنوادخ  دورد  تسین  دنوادخ  [ 62
یئوگ مسرب ، اجنآ  دـیاب  هک  تسا  ررقم  یهاگراتـشک  ارم  دوب  قایتشا  فسوی  رادـیدب  ار  بوقعی  هکناـنچنآ  مناگتـشذگ  رادـیدب  مقاتـشم 

ياهنابنا یلاخ و  ياههدور  اـت  ـالبرک  سیواون و  ناـیم  ینیمزرـس  رد  دـننکیم  ادـج  مه  زا  اـهنابایب  ناـگرگ  ارم  ندـب  ياهدـنویپ  منیبیم 
شیالبب میتسه و  یـضار  دنوادخ  ياضرب  تلاسر  نادـناخ  ام  تسا ، ریزگان  تشونرـس  زا  یمدآ  دـننک ، رپ  نم  نت  ياههراپ  زا  ار  هنـسرگ 

هاگیاج رد  یگمه  ددرگن و  ادج  وا  زا  ادخ  لوسر  نت  يهراپ  زگره  دومرف  دهاوخ  اطع  امب  ار  نایابیکـش  شاداپ  نیرتهب  دنوادخ  و  ابیکش ،
راثن ام  هار  رد  ار  دوخ  لد  نوخ  ات  دهاوخ  هک  ره  دبای  ققحت  نانآب  یهلا  يهدعو  دوش و  نشور  نانآ  اب  شاهدـید  ات  دـنیوا  رانک  رد  سدـق 

رد یماما  يربط  ریرج  نب  دمحم  رفعجوبا  . دومن مهاوخ  چوک  بشما  هاگحبصب  نم  هک  دنک  چوک  ام  هارمه  تسه  تکرح  يهدامآ  دنک و 
دمحموبا تفگ : هک  هدومن  تیاور  شمعا  زا  وا  عیکو و  شردـپ  زا  عیکو  نب  نایفـس  دـمحموبا  هک  هدوـمن : تیاور  هماـمالا  لـیالد  باـتک 

هفوک مدرم  يرادیاپان  زا  میدرک و  تاقالم  دنک  تکرح  قارع  يوسب  هکنآ  زا  شیپ  ار  یلع  نب  نیسح  ام  دنتفگ : جلخ  نب  ةرارز  يدقاو و 
ياهراشا دینش  ار  ام  نخـس  نوچ  ترـضحنآ  وا ، يور  رب  ناشیاهریـشمش  یلو  تسا  وا  اب  نانآ  ياهلد  هک  میتفگ : ار  وا  میدومن و  شهاگآ 

نیا هن  رگا  دومرف : دنادن و  سک  دنوادخ  زج  ار  ناشهرامش  هک  دمآ  دورف  هتـشرف  ردقنآ  دش و  زاب  نامـسآ  ياهرد  دومن ، نامـسآ  بناجب 
هک منادـیم  نیقیب  نم  یلو  مدـیگنجیم  درمنیا  اب  ناگتـشرفنیا  يراـیب  تسا  هدیـسرارف  گرم  تقو  هدـش و  کـیدزن  مهب  یئاـهزیچ  هک  دوب 

هدرک تیاور  نیسحلا  لتقم  رد  ینثم  نب  رمعم  .و  تسین تاجن  ار  یسک  یلع  مدنزرف  زجب  تسا و  اج  نآ  نم  باحـصا  هاگلتق  نم و  هاگلتق 
نیـسحلا جرخف  . هیلع ردـق  نا  هلتاقی  وأ  هزجان  وه  نا  لاتقلا  نیـسحلا  زجانی  نا  دـیزی  هرما  دـق  فیثک  هحفـص 63 ] هیورت [  زور  نوـچ  تسا 

دواد نب  دـمحمل  ناک  هنا  لصالا  یلع  ۀـقثلا و  ةدـیری  نب  رمع  نب  نیـسحلانبا  دـمحالا  لصا  باتک  نم  تیور  ۀـیورتلا و  موی  مالـسلاهیلع 
نع اهتحیبص  جورخلا  دارأ  یتلا  ۀلیل  یف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلا  ۀیفنحلا  نب  دـمحم  راس  لاق  مالـسلاهیلع  هللادـبعیبا  نع  دانـسالاب  یمقلا 
نأ تیأر  ناف  یـضم  نم  لاحک  کلاح  نوکی  نأ  تفخ  دق  کیخا و  کیباب و  مهردغ  تفرع  دـق  نم  ۀـفوکلا  لهأ  نا  یخا  ای  لاقف  ۀـکم 
اذه ۀـمرح  هب  حابتـسی  يذـلا  نوکأف  مرحلا  یف  هیواعم  نب  دـیزی  ینلاتغی  نأ  تفخ  دـق  یخا  ای  لاقف  هعنمأ  مرحلا و  یف  نم  زعأ  کناف  میقت 
امیف رظنأ  لاقف  کیلع  ردـقی  هب و ال  سانلا  عنما  کناف  ربلا  یحاون  ضعب  وأ  نمیلا  یلا  رـصف  کـلذ  تفخ  ناـف  ۀـیفنحلانبا  هل  لاـقف  تیبلا 
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یندعت ملأ  یخا  ای  هل  لاقف  اهبکر  یتلا  هتقان  مامز  ذخاف  هاتاف  ۀیفنحلانبا  کلذ  علبف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لحت  رارحـسلا  یف  ناک  املف  تلق 
اب [ 4  ] صاقویبا نب  دعـس  نب  رمع  دش  هحفـص 64 ] لوسر [  یناتأ  لاقف  الجاع  جورخلا  یلع  كادـح  امف  لاق  یلب  لاق  کتلأس  امیف  رظنلا 

دنک و هزرابم  نیسح  اب  الباقتم  دنک  زاغآ  یگنج  يهزرابم  نیسح  رگا  هک  تشاد  تیرومأم  دیزی  فرط  زا  دش و  دراو  هکمب  يدایز  نوشق 
نب دمحا  لصا  زا  و  دش . نوریب  هکم  زا  هیورت  زور  مالسلاهیلع  نیسح  سپ  . دیامن زاغآ  ار  گنج  وا  دوخ  دشاب  هتشاد  یفاک  ردقب  ورین  رگا 

هک دنکیم  لقن  قداص  ماما  زا  یمق  دواد  نب  دمحم  لصا  زا  وا  هک  هدش  تیاور  تسا  دامتعا  دروم  یثدـحم  هک  ةدـیرب  نب  رمع  نب  نیـسح 
تفر و مالسلاهیلع  نیسح  دزنب  هنابش  ۀیفنح  نب  دمحم  دنک  تکرح  ۀکم  زا  تشاد  میمصت  مالسلاهیلع  نیسح  شحبصب  هک  یبش  دومر : ف
ردپ و لاح  دننام  زین  وت  لاح  هک  مسرتیم  نم  و  دندرب ، راکب  يرکم  هلیح و  هچ  تردارب  تردـپ و  اب  هفوک  لها  هک  يدـید  مردارب ، تفگ :

یـسرتسد وـتب  ار  یـسک  تسا و  یهلا  مرح  رد  هک  دوـب  یهاوـخ  يدرف  نیرتزیزع  دـشاب  هکم  رد  ندـنام  هـب  تـیأر  رگا  ددرگ ، تردارب 
هیفنح نب  دمحم  دورب  نایم  زا  نم  ندش  هتـشک  اب  هناخ  نیا  مارتحا  دشکب و  ارم  هاگانب  ۀیوعم  نب  دیزی  مسرتیم  مردارب ، دومرف : ، دوب دهاوخن 

ار یـسک  یـشاب و  ظوفحم  تهج  ره  زا  هک  ورب  تسد  رود  ياهنابایب  زا  یکی  ای  نمی و  يوسب  یـسرتیم  يدـمآ  شیپ  نینچ  زا  رگا  تفگ :
، دیسر هیفنح  نب  دمحمب  نیسح  ندرک  چوک  ربخ  درک  چوک  مالسلاهیلع  نیـسح  دش  رحـس  نوچ  منیب ، هب  ات  دومرف : دشابن  یـسرتسد  وتب 

رارق هجوت  دروم  ارم  داهنـشیپ  هک  يدومرفن  هدـعو  رگم  ردارب  درک : ضرع  تفرگب و  دوب  نآرب  راوس  ترـضح  هک  ار  يرتش  ماـمز  دـمآ و 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدـش  ادـج  وت  زا  هکنآ  زا  سپ  دومرف : يوریم ؟ نوریب  باتـش  نیاب  ارچ  سپ  درک : ضرع  ارچ ، دومرف : یهد ؟

هحفص هیفنح [  نب  دمحم  دنیب ، هب  هتشک  ار  وت  هک  تسا  نیا  رب  يدنوادخ  تیشم  هک  ورب  نوریب  نیـسح  دومرف : دمآ و  نم  دزن  ملـس  هلآ و 
انا ۀیفنحلانبا  هل  لاقف  الیتق  كاری  نا  ءاش  دق  هللا  ناف  جرخأ  مالسلاهیلع  نیسحلا  لاقف  کتقراف  ام  دعب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  [ 65
نا ءاش  دـق  هللا  نا  یل  لاق  دـق  هل  لاقف  لاق  لاحلا  هذـه  لثم  یلع  جرخت  تنأ  کعم و  ءاسنلا  ءالؤه  کلمح  ینعم  امف  نوعجار  هیلا  انا  هللا و 
نع نیـسحلا  نب  دمحم  نع  ییحی  نب  دمحم  نع  لئاسرلا  باتک  یف  ینیلکلا  بوقعی  نب  دمحم  رکذ  .و  یـضم هیلع و  ملـس  ایابـس و  نهیری 

مالـسلاهیلع و نیـسحلا  جورخ  اـنرکذ  لاـق  مالـسلاهیلع  هللادـبعیبأ  نع  نارمح  نب  ةزمح  نع  لیعمـسا  نب  ناورم  نع  ناوفـص  نع  بوـیأ 
مالسلاهیلع نیسحلا  نا  اذه  انسلجم  دعب  هنع  لئـست  ثیدحب ال  کثدحأس  ینا  ةزمح  ای  مالـسلاهیلع  هللادبعوبأ  لاقف  هنع  ۀیفنحلانبا  فلخت 

یب قحل  نم  هناف  دـعب  امأ  مشاهینب  یلا  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  بتک  ساطرقب و  رمأ  اهجوتم  لصف  امل 
یبنلا دولوم  باتک  یف  هنع  هللا  یضر  نامعنلا  نب  دمحم  نب  دمحم  دیفملا  رکذ  .و  مالسلا حتفلا و  غلبی  مل  ینع  فلخت  نم  دهـشتسا و  مکنم 

راس لاق  مالسلاامهیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  هللادبعیبأ  یلا  هدانـساب  مهیلع  هللا  تاولـص  ءایـصوالا  دلوم  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
مهیدـیأ یف  نیفدرملا  نیموسملا و  ۀـکئالملا  نم  جاوـفأ  هیقل  ۀـنیدملا  لخدـیل  ۀـکم  نم  اـمهیلع  هللا  تاولـص  یلع  نب  نیـسحلا  هللادـبعوبأ 

لوسر كدج  دما  لج  زع و  هللا  نا  هیخأ  هیبأ و  هدج  دعب  هقلخ  یلع  هللا  ۀـجح  ای  اولاق  هیلع و  اوملـسف  ۀـنجلا  بجن  نم  بجن  یلع  بارحلا 
البرک یه  اهیف و  دهشتسا  یتلا  یتعقب  یترفح و  دعوملا  مهل  لاقف  انب  كدما  هللا  نا  ةریثک و  نطاوم  یف  انب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 

نیا ندرب  هارمه  سپ  يوریم  نوریب  عضو  نیا  اـب  وت  هک  لاـح  نوعجار ، هیلا  اـنا  اـنا هللا و  تفگ : هحفـص 66 ] ای [  اولاقف  ینوتاف  اهتدرو  اذاف 
ریـسا و زین  ار  نانآ  هک  تسا  هدش  نیا  رب  ادخ  تیـشم  دومرف : نمب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : دراد ؟ ینعم  هچ  نانز 

نب دـمحم  زا  لئاسو  باـتک  رد  هر  ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم  . درک تکرح  هدومرف و  یظفاحادـخ  دـمحم  اـب  تفگب و  نیا  دـنیبهب  راـتفرگ 
ماـما زا  وا  نارمح و  نب  ةزمح  زا  وا  لیعمـسا و  نب  ناورم  زا  وا  ناوفـص و  زا  وا  حوـن و  نب  بوـیا  زا  وا  نیـسح و  نب  دـمحم  زا  وا  ییحی و 

رد هیفنحلا  نب  دمحم  ارچ  هکنیا  دوب و  مالسلاهیلع  نیسح  جورخ  فارطا  رد  تبحص  تفگ : يوار  هک  تسا : هدرک  لقن  مالسلاهیلع  قداص 
، ینکن یـشسرپ  هراب  نآ  رد  رگید  سلجم  نیا  زا  سپ  هکنیا  رب  طورـشم  میوگیم  وتب  یبلطم  نآلا  هزمح  يا  دومرف : ترـضح  دنام ؟ هنیدـم 
زا تسا  ياهماـن  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تشون  نآ  رب  دـندروآ و  يذـغاک  داد  روتـسد  دـنک  تکرح  تساوخ  نوچ  مالـسلاهیلع  نیـسح 

.و مالـسلاو دمآ  دهاوخن  لئان  يزوریپ  هب  دنامزاب  هک  ره  دش و  دـهاوخ  هتـشک  تسویپ  نمب  سک  ره  دـعب  اما  مشاهینب  هب  یلع  نب  نیـسح 

دیهش رازم  رب  نازوس  www.Ghaemiyeh.comیهآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 84زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلاهیلع قداص  رفعج  ماما  زا  دوخ  دنس  اب  ءایصوالا  دلوم  یبنلا و  دلوم  باتک  رد  هنع  هللا  یـضر  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  دیفم  خیش 
تشپ هتسارآ و  ياهفص  اب  ناگتـشرف  ياههورگ  درک  تکرح  هکمب  هنیدم  زا  هنابـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  هکیماگنه  دومرف : هک  دنکیم  لقن 

هکنآ يا  دندرک : ضرع  دنداد و  مالـس  دندیـسر و  ترـضح  تمدخ  راوس  یتشهب  ياهبـسا  زا  یبسا  رب  کی  ره  تسدـب و  هحلـسا  مه  رس 
کمک ام  يهلیسوب  يرایـسب  ياهاج  رد  ار  وت  دج  لجوزع  دنوادخ  هک  انامه  یتسه  وت  قلخ  رب  دنوادخ  ۀجح  ردارب ، ردپ و  دج و  زا  سپ 
یشخت لهف  عیطن  کل و  عمسن  نا  انرمأ  هللا  نا  هللا  ۀجح  هحفص 67 ] ترضح [  تسا ، هداتسرف  وت  يرایب  ار  ام  زین  نونکا  هدومرف و  يرای  و 

ای هل  اولاقف  نجلا  ینمؤم  نم  جاوفا  هتتا  .و  یتعقب یلا  لصأ  وأ  ۀـهیرکب  ینوقلی  یلع و ال  مهل  لیبس  لاقف ال  کعم  نوکنف  كاقلی  ودـع  نم 
مهل لاق  اریخ و  مهازجف  کلذ  كانیفکل  کناکمب  تنأ  کل و  ودع  لک  لتقب  انترمأ  ولف  ءاشت  امب  انرمف  كراصنا  کتعیـش و  نحن  انالوم 

مهیلع بتک  نیذـلا  زربل  مکتویب  یف  متنک  ول  لق  هلوق  یف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يدـج  یلع  لزنملا  هللا  باتک  متأرق  اـمأ 
دق یترفح و  نکاـس  نوکی  اذ  نم  نوربـتخی و  اذاـمب  سوـعتملا و  قـلخلا  اذـه  نحتمی  اـمیف  یناـکم  یف  تمقا  اذاـف  مهعجاـضم  یلا  لـتقلا 

نوکتف انتعیـش  نکـست  مهئاعد و  باجی  مهتاولـص و  مهلامعأ و  لبقت  انیبحم  انتعیـشل و  القعم  اهلعج  ضرالا و  احد  موی  یلاعت  هللا  اهراتخا 
لتقا هرخآ  یف  يذلا  ۀعمجلا  موی  ۀیاورلا  هذه  هریغ  یف  اروشاع و  موی  وه  تبـسلا و  موی  نورـضحت  نکل  ةرخالا و  یف  ایندلا و  یف  انامأ  مهل 

ای هللا  نحن و  نجلا  تلاقف  هللا  امهنعل  هیواعم  نب  دیزی  یلا  یسأر  راسی  یتیب و  لهأ  یناوخأ و  یبسن و  یلهأ و  نم  بولطم  يدعب  یقبی  و ال 
اجنآ هک  ياهعقب  لادوگ و  رد  امـش  نم و  هاگهدـعو  دومرف : هحفـص 68 ] انل [  زوجی  هنأ ال  ۀـعاط و  كرمأ  نأ  ـالول  هبیبحنبا  هللا و  بیبح 
شوگ هک  تسا  هدومرف  رومأم  ار  ام  دنوادخ ، دندرک : ضرع  دیئایب  نم  دزن  مدیسر  اجنآ  هب  نوچ  تسا  البرک  نامه  هک  دش  مهاوخ  دیهش 

هب ات  دنناسرب  نمب  یبیسآ  هک  دنرادن  یهار  دومرف : میشاب ، وت  هارمهب  ام  یتسه  كانمیب  ینمـشد  زا  رگا  میـشاب و  امـش  رادربنامرف  نامرفب و 
، دیهد روتسد  دیهاوخ  هچ  ره  میئامش  نارای  نایعیـش و  ام  اقآ ، دندرک : ضرع  دندمآ و  نج  نینمؤم  زا  یئاههورگ  .و  مسرب شیوخ  يهعقب 
: دومرف ترـضح  مینکیم ، ارجا  ار  روتـسد  اـم  ینکن  تکرح  دوخ  ياـج  زا  وت  دوـش و  هتـشک  وـت  نانمـشد  يهمه  هک  یهدـب  روتـسد  رگا 
رد رگا  دیامرفیم : هک  تسا ؟ هدمآ  دورف  ادخ  لوسر  مدـجب  هک  ار  ینآرق  دـیاهدناوخن  رگم  دومرف : و  دـهدب ، کین  شاداپ  امـشب  دـنوادخ 
رد نم  رگا  نیا ) زا  هتـشذگ  و   ) دـنوریم شیوخ  گرم  رتسب  يوسب  تسا  هدـش  ردـقم  ناشیا  رب  گرم  هکنانآ  دیـشاب  دوخ  ياههناخ  ناـیم 

هکیئاج دـش ؟ دـهاوخ  نیزگياج  نم  ربق  رد  یـسک  هچ  و  دـنوش ؟ شیاـمزآ  هلیـسو  هچب  راـسنوگن  مدرمنیا  سپ  مناـمب  دوخ  نطو  رهش و 
ناشاهزامن اهلمع و  ات  داد  رارق  ام  ناتسود  نایعیش و  هاگهانپ  دیزگرب و  نم  يارب  ار  ياج  نآ  درتسگ  ار  نیمز  طاسب  هک  زور  نآ  دنوادخ ،

هبنش زور  امش  یلو  دنـشاب  ناما  رد  ترخآ  ایند و  رد  ات  دننک  تنوکـس  اجنآ  ام  نایعیـش  ددرگ و  باجتـسم  ناشیاعد  دوش و  هتفریذپ  اجنآ 
زا سپ  دـش و  مهاوخ  هتـشک  زور  نآ  نایاپ  رد  نم  هک  يزور  تسا ) هعمج  زور  رگید  تیاور  رد  و   ) دـیوش رـضاح  تسا  اروشاع  زور  هک 

دزنب نم  يهدیرب  رـس  دوب و  دنهاوخن  نم  نادناخ  ناردارب و  لیماف و  هلئاع و  زا  یـسک  نوخ  نتخیر  لابندب  نم  نانمـشد  نم ، ندش  هتـشک 
وت تاروتـسد  هک  دوب  نیا  هن  رگا  مسق  ادخب  ادخ  تسود  دنزرف  ادخ و  تسود  يا  دنتفگ : ناینج  دـش ، دـهاوخ  هداتـسرف  هیواعم  نب  دـیزی 

یـسرتسد هکنآ  زا  شیپ  ار  وت  نانمـشد  يهمه  میدرکیم و  تفلاخم  درومنیا  رد  تسین ، یهار  نآ  تفلاخمب  ار  ام  تسا و  ءارجالا  مزـال 
هک سک  ره  يارب  هار  ات  یـشیامزآ  تسا  ياهلحرم  نکل  میرتاناوت و  امـش  زا  راـک  نیاـب  اـم  مسق  ادـخب  دومرف : میتشکیم ، دـننک  ادـیپ  وتب 

هحفص اجنآ [  داتفا ، میعنت  هب  شرازگ  ات  داد  همادا  دوخ  هارب  ترضح  سپس  ددرگ ، نایامن  نشور و  دیاب  دیواج  یگدنز  ای  دوش و  كاله 
نکل مکنم و  مهیلع  ردـقا  هللا  نحن و  مالـسلاهیلع و  مهل  لاقف  کـیلأ  اولـصی  نأ  لـبق  کئادـعأ  عیمج  اـنلتق  كاـنفلاخل و  کـتفلاخم  [ 69
ناسیر نب  ریحب  اهب  ثعب  دق  ۀیده  لمحت  اریع  كانه  یقلف  میعنتلاب  رم  یتح  راس  مث  . ۀـنیب نع  یح  نم  ییحی  ۀـنیب و  نع  کله  نم  کلهیل 

نأ بحا  نم  لامجلا  باحـصال  لاق  هیلا و  نیملـسملا  رومأ  مکح  نال  ۀیدهلا  مالـسلاهیلع  ذخأف  هیواعم  نب  دیزی  یلا  نمیلا  لماع  يریمحلا 
موق و هعم  یـضمف  قیرطلا  نم  عطق  ام  ردـقب  هارک  انیطعأ  انقرافی  نأ  بحی  نم  هتبحـص و  هعم  انـسحا  هارک و  هانیف  قارعلا و  یلا  اـنعم  قلطنی 

عم فویسلا  کعم و  بولقلا  تفلخ  لاقف  اهلهأ  نع  هلأسف  قارعلا  نم  ادراو  بلاغ  نب  رشب  یقلف  قرع  تاذ  غلب  یتح  راس  مث  . نورخآ عنتما 
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هـسأر عضوف  ةریهظلا  تقو  ۀیبلعثلا  لزنا  یتح  راس  مث  يوارلا  لاق  . دیری ام  مکحی  ءاشی و  ام  لعفی  هللا  نا  دساینب  وخأ  قدص  لاقف  ۀـیماینب 
لاقف قحلا  یلع  انـسلفأ  هبأ  ای  یلع  هنبأ  هل  لاقف  ۀنجلا  یلا  مکب  عرـست  ایانملا  نوعرـست و  متنأ  لوقی  افتاه  تیأر  دق  لاقف  ظقیتسا  مث  دـقرف 
ادـلو يزج  ام  ریخ  ینب  ای  هللا  كازج  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لاقف  توملاب  یلابن  نذا ال  هبأ  ای  لاقف  دابعلا  عجرم  هیلا  يذـلا  هللا  ینب و  اـی  یلب 

ای لاق  مث  هیلع  ملـسف  هاتأ  دق  يدزالا  ةرهابأ  ینکی  ۀفوکلا  نم  لجرب  اذا  حبـصأ  املف  روکذـملا  عضوملا  یف  مالـسلاهیلع  تاب  مث  . دـلاو نع 
نمی رادناتـسا  يریمح  ناسیر  نب  ریحب  هک  دوب  ياهیده  هلفاق  راب  هک  دید  ياهلفاق  هحفص 70 ] ملس [  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرنبا 

ره دومرف : نارادرتشب  دوب و  وا  ملـسم  قح  نیملـسم  يرادمامز  هک  تفرگ  لیوحت  ار  هلفاق  راب  ترـضح  دوب  هداتـسرف  هیواعم  نب  دیزی  يارب 
دوش ادج  ام  زا  دهاوخب  سک  ره  و  مینکیم ، ینادردـق  شیهارمه  زا  میزادرپیم و  امامت  ار  شاهیارک  دـیایب  قارعب  ام  اب  دراد  تسود  سک 

سپـس . دـندومن يراددوخ  رگید  یعمج  دـندمآ و  شهارمهب  یعمج  تخادرپ ، میهاوـخ  ار  شاهیارک  هدرک  یط  هار  زا  هک  هزادـنا  ناـمهب 
یعضو هچ  رد  قارع  لها  هک  شدیسرپ  دیآیم  قارع  زا  هک  دید  ار  بلاغ  نب  رشب  اجنآ  دیـسر  قرعلا  تاذب  ات  داد  همادا  دوخ  هارب  ترـضح 
دنوادخ تفگ ، تسارب  نخـس  دساینب  ردارب  دومرف : هیماینب ، اب  ناشاهریـشمش  یلو  دوب  وت  اب  ناشاهلد  مدمآ  هک  نم  درک : ضرع  دندوب ؟
شهارب مالـسلاهیلع  نیـسح  سپـس  تفگ : يوار  . دنکیم مکح  دیامرف  هرادا  هک  ار  هچ  ره  دهدیم و  ماجنا  دریذپ  قلعت  شتیـشم  هک  هچ  رهب 

امش دزیم  ادص  یکی  مدید  دومرف : دش و  رادیب  سپـس  تفر و  باوخب  تشاذگ و  نیلابب  رـس  دمآ ، دورف  ۀیبلعث  رد  رهظ  ماگنه  ات  داد  همادا 
: دومرف میتسین ؟ قح  رب  ام  رگم  ناج  ردپ  درک : ضرع  مالـسلاهیلع  یلع  شدنزرف  دربیم ، تشهب  هب  رتدـنت  ار  امـش  گرم  یلو  دـیوریم  دـنت 
؟ كاب هچ  گرم  زا  ار  ام  تسا  نینچ  رگا  ناج  ردـپ  درک : ضرع  تسا ، وا  يوسب  ناگدـنب  تشگزاب  هک  یئادـخ  نآـب  مسق  مدـنزرف ، ارچ 
رد مالـسلاهیلع  نیـسح  سپـس  . دیامرف اطع  وتب  هداد  ردپ  زا  يدنزرفب  هک  ار  یـشاداپ  نیرتهب  دنوادخ  مدـنزرف ، دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح 

هحفص 71] ترضح [  تمدخب  دمآیم ، هفوک  زا  دوب  يدزا  هرهابا  شاهینک  هک  يدرم  درک  حبـص  نوچ  دناسر  حبـصب  ار  بش  لزنم  نامه 
نا ةرهابأ  ای  کحی  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  لاقف  ملـس ؟ هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  كدـج  مرح  هللا و  مرح  نع  کجرخأ  يذـلا  ام 
افیس الماش و  الذ  هللا  مهنسبلیل  ۀیغابلا و  ۀئفلا  ینلتقتل  هللا  میا  تبرهف و  یمد  اوبلط  تربصف و  یضرع  اومتش  تربصف و  یلام  اوذخأ  ۀیماینب 

مالسلاهیلع راس  مث  . مهئامد مهلاومأ و  یف  تمکحف  ةأرمأ  مهتکلم  ذل  ابـس  موق  نم  لذأ  اونوکی  یتح  مهلذی  نم  مهیلع  هللا  نطلـسیل  اعطاق و 
اذا ناکف  هانقحل  یتح  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  رئاسن  انکف  ۀکم  نم  انلبقا  امل  نیقلا  نب  ریهز  عم  انک  اولاق  ۀلیجب  ةرازفینب و  نم  ۀعامج  ثدـحف 
ذا انل  ماعط  نم  يذـغتن  نحن  انیبف  هیف  هلزانن  نأ  نم  ادـب  دـجن  مل  ناکم  یف  لزن  مایالا  ضعب  یف  ناک  املف  ۀـیحان  انزنف  هاـنلزتعا  لوزنلا  دارأ 

ناسنا لک  حرطف  هیتاتل  کیلا  ینثعب  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعابأ  نأ  نیقلا  نب  ریهز  ای  لاق  مث  ملس  یتح  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لوسر  لبقا 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسرلا  نبا  کیلا  ثعبیأ  هللا  ناحبس  رمع و  تنب  ملید  یه  هتجوز و  هل  تلاقف  ریطلا  انسؤر  یلع  ناک  یتح  هدی  یف  انم 
هلقث و هطاطسفب و  رمأف  ههجو  قرشا  دق  ارشبتسم  ءاج  نأ  ثبل  امف  نیقلا  نب  ریهز  هیلا  یـضمف  همالک  نم  تعمـسف  هتیتاولف  هیتات ؟ مث ال  هلآ 
 ] نیسحلا ۀبحص  یلع  تمزع  دق  ریخ و  الا  یببسب  کبیصی  نا  بحأ  یناف ال  قلاط  تنأ  هتأرمال  لاق  مالسلاهیلع و  نیسحلا  یلا  لوحف  هعاتم 

نیسح يدش ؟ نوریب  ادخ  لوسر  تدج  مرح  ادخ و  مرح  زا  هچ  يارب  ربمغیپ  رسپ  يا  درک : ضرع  سپس  درک  مالـس  دیـسر و  هحفص 72 ]
نتخیر لابندب  مدرک ، لمحت  زاب  دندز  همطل  میوربآب  دنداد و  ممانشد  مدرک  ربص  دنتفرگ  ار  متورث  ۀیماینب  هرهابا  ناه  دومرف : مالـسلاهیلع 

هک دناشوپ  هب  نانآب  یتلذ  سابل  دنوادخ  تشک و  دهاوخ  ارم  راکمتـس  یهورگ  امتح  هک  منکیم  دای  مسق  ادخب  و  مدرک ، رارف  دندوب  منوخ 
ینز هک  ابس  موق  زا  هک  درک  دهاوخ  طلـسم  نانآ  رب  ار  یـسک  دنوادخ  امتح  دیآ و  دورف  نانآ  رب  ینارب  ریـشمش  دریگارف و  ار  ناشياپ  ارس 

ۀلیجب يهلیبق  هرازفینب و  زا  یعمج  . دش هناور  اج  نآ  زا  سپـس  دـندرگ  رتلیلذ  تشاد  ار  ناشناج  لام و  رایتخا  درکیم و  تموکح  نانآ  رب 
ات میدوـب  تکرح  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  لابندـب  میدـمآیم و  نطوـب  ور  ۀـکم  زا  هـک  میدوـب  نـیق  نـب  ریهز  هارمهب  اـم  هـک  دـندرک  لـقن 

نیـسح هک  لزانم  زا  یکی  رد  میدـمآیم ، دورف  رگید  یفرط  رد  هتفرگ و  هرانک  ام  دـنک  لزنم  تساوخیم  نیـسح  هک  اج  ره  میدیـسرواب و 
يهداتـسرف میدید  هک  میدوب  ندروخ  اذغ  لوغـشم  ندمآ  دورف  زا  سپ  مینک  لزنم  اج  نامه  رد  هک  دوبن  نیا  زج  ياهراچ  ار  ام  دـمآ  دورف 
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منک غالبا  ار  وت  ات  تسا  هداتسرف  وت  دزنب  ارم  نیسحلا  هللادبعابا  نیق  نب  ریهز  يا  تفگ : سپس  درک و  مالس  ات  دمآ  دیآیم ، امب  ور  نیـسح 
هتـسشن اـم  رـس  رب  هدـنرپ  یئوـگ  میدـنکفا و  میتـشاد  تسد  رد  هک  اـههمقل  اـم  يهمه  دـناسر  ار  ماـیپ  نیا  هکنیمه  یئاـیب  نیـسح  دزن  هـک 
تباجا ار  شتوعد  وت  دتسرفیم و  وت  دزنب  سک  ربمغیپ  رسپ  هللا  ناحبس  : تفگ ریهزب  دوب  ورمع  رتخد  ملید  هک  ریهز  نز  میدنام ، تکرحیب 

نادـنخ و يور  اب  هک  تشذـگن  یناـمز  تفر  نیـسح  دزنب  دینـشب  نخـس  نیا  نوچ  ریهز  يدادـیمارف ، شوگ  شنخـسب  یتفریم و  ینکیمن ؟
متفگ قالط  ار  وت  تفگ : شنزب  دندرک و  اپرب  نیـسح  کیدزن  هدنک و  ار  شاثاثا  راب و  همیخ و  داد  روتـسد  تشگزاب و  ینارون  یتروص 

شیالب رپس  ار  مناج  منک و  شیادـف  ار  دوخ  اـت  مشاـب  نیـسح  هارمهب  متفرگ  میمـصت  نم  دـسرب  وتب  يزیچ  زج  نم  رطاـخب  مهاوخیمن  اریز 
یلا اهملس  اهلام و  اهاطعأ  مث  یحورب  هیقأ  یـسفنب و  هیدف  مالـسلاهیلع ال  هحفـص 73 ] واب [  تشاد  نزب  قلعت  لاوما  زا  هچ  ره  سپـس  میامن 

ۀمیقلا یف  ینرکذت  نأ  کلئسا  کل  هللا  راخ  انیعم  انوع و  هللا  ناک  تلاق  هتعدو و  تکب و  هیلا و  تماقف  اهلهأ  یلا  اهلصویل  اهمع  ینب  ضعب 
غلب یتح  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  راس  مث  . هب ینم  دهعلا  رخآ  وهف  الا  ینبحـصی و  نأ  بحأ  نم  هباحـصال  لاقف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  دج  دنع 
راـیخ هلها و  هعم  یقب  باـیترالا و  عاـمطالا و  لـهأ  هنع  قرفتف  هعبت  نمم  ۀـعامج  کلذـب  فرعف  لـیقع  نـب  ملـسم  ربـخ  اـهیف  هاـتاف  ۀـلابز 

راس مالسلاهیلع  نیسحلا  نا  مث  لیسم  لک  عومدلا  تلاس  لیقع و  نب  ملـسم  لتقل  لیوعلا  ءاکبلاب و  عضوملا  جترا  يوارلا و  لاق  . باحـصالا
ۀفوکلا لهأ  یلا  نکرت  فیک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرنبا  ای  لاق  هیلع و  ملـسف  رعاشلا  قدزرفلا  هیقلف  هیلا  هللا  هاعد  امل  ادصاق 

هللا حور  یلا  راص  دقلف  املسم  هللا  محر  لاق  مث  ایکاب  مالسلاهیلع  نیسحلا  ربعتساف  لاق  . هتعیش لیقع و  نب  ملـسم  کمعنبا  اولتق  نیذلا  مه  و 
ولبنا یلعا و  هللا  باوث  ناف  ۀسیفن  دعت  ایندلا  نکت  ناف  . لوقی ءاشنا  مث  انیلع  ام  یقب  هیلع و  ام  یـضق  دـق  هنا  امأ  هناوضر  هتنج و  هناحیر و  و 

ات درپـس  شیاـههدازومع  زا  یکی  تسدــب  ار  وا  داد و  هحفـص 74 ] لضفأ [  هللا  یف  فیـسلاب  ءرمأ  لـتقف  تئـشنأ  توملل  نادـبالا  نکت  نا 
تـسا ریخ  هچ  ره  و  داب ، تراکددـم  رای و  ادـخ  تفگ : دومن و  عادو  ریهز  اب  درک و  هیرگ  تساوخرب و  ياج  زا  نز  دـناسرب  شاهداوناـخب 

اب دراد  تسود  سک  ره  تفگ : شنارایب  ریهز  سپ  يربم ، دای  زا  نیـسح  دـج  دزن  تماـیق  زورب  ارم  مراد  هک  یـشهاوخ  دروآ  شیپ  تیارب 
دوب لزنم  نیا  رد  دیسر . ۀلابزب  ات  دش  هناور  لزنم  نآ  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  سپـس  . وا اب  تسا  نم  نیرخآ  رادید  نیا  هنرگو  دیایب  دشاب  نم 

ناشنیقی دندوب و  ایند  عمطب  هک  يدارفا  داد ، ار  ملسم  تداهش  ربخ  دندوب  وا  لابندب  هک  ياهدعب  ترضح  دیسر  واب  ملسم  تداهش  ربخ  هک 
ترضح اب  نارای ، زا  ناگدیزگرب  وا و  يهداوناخ  طقف  دندش و  هدنکارپ  ترضحنآ  درگ  زا  ملسم  تداهش  ربخ  ندینـش  زا  سپ  دوبن  لماک 

. دش يراج  اهکشا  بالیـس  دومن و  رپ  ار  نابایب  ياضف  هیرگ  نویـش و  يادص  دیـسر  ملـسم  تداهـش  ربخ  نوچ  تفگ : يوار  . دندنام یقاب 
رسپ يا  درک : ضرع  داد و  مالس  دیسر  شتمدخب  رعاش  قدزرف  . دش هناور  دوب  هدومرف  شتوعد  ادخ  هکیدصقمب  مالسلاهیلع  نیـسح  سپس 

ناگدـید زا  کشا  دنتـشک ، ار  وا  نارای  لیقع و  نب  ملـسم  وت  يومع  رـسپ  هک  دـنانامه  نانیا  ینکیم ؟ دامتعا  هفوک  لها  رب  هنوگچ  ربمغیپ 
تـشاد هدـهع  رب  هک  ياهفیظو  وا  تشگزاب  ناوضر  تشهب  ناحیر و  حورب و  وا  دـنک  تمحر  ار  ملـسم  ادـخ  دومرف : تخیرورف و  نیـسح 
نامیئل مشچب  رگا  ایند  : دومرف ءاشنا  نومـضم  نیدـب  يراعـشا  سپـس  میهد ، ماجنا  تسا  ام  رب  هچنآ  هک  تسا  اـم  تبون  نونکا  داد و  ماـجنا 

 ] تسا ام  راختفا  ندـش  هتـشک  تسود  هار  رد  دناهتـشرس  ار  ام  رکیپ  گرم  رهب  رگتسا  اـم  دزنب  رترب  رتنارگ و  قح  شاداـپ  تسا  اـهبنارگ 
هب كورتم  لاب  امف  اهعمج  كرتلل  لاومـالا  نکت  نا  ولـمجا  یعـسلا  یف  ءرملا  صرح  ۀـلقف  اردـقم  امـسق  قازرـالا  نکت  نا  و  هحفص 75 ]

ۀعامج دادش و  نب  ۀعافر  ۀبجن و  نب  بیسملا  یعازخلا و  درص  نب  نامیلـس  یلا  اباتک  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  بتک  يوارلا و  لاقلخبی  ءرملا 
دایز نب  هللادیبع  بحاص  ریمن  نب  نیصحلا  هضرتعا  ۀفوکلا  لوخد  براق  املف  يوادیصلا  رهصم  نب  سیق  عم  هب  ثعب  هفوکلاب و  ۀعیـشلا  نم 
لجر انأ  لاق  تنأ ؟ نم  هل  لاق  هیدی  نیب  لثم  املف  دایز  نب  هللادیبع  یلا  ریمن  نب  نیصحلا  هلمحف  هقزم  ۀباتکلا و  سیق  جرخأف  هشتفیل  هللا  هنعل 

؟ نم یلا  باتکلا و  نمم  لاق و  هیف  ام  ملعت  الئل  لاق  باتکلا ؟ تقرخ  اذاملف  لاق  هنبا  مالسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریمأ  ۀعیـش  نم 
ءامسأب ینربخت  یتح  ینقرافت  هللا ال  لاق و  دایزنبا و  بضغف  مهئامسا  فرعأ  ۀفوکلا ال  لهأ  نم  ۀعامج  یلا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نم  لاق 

امأ مهئامسأب و  كربخأ  الف  موقلا  امأ  سیق  لاقف  ابرأ  ابرأ  کتعطق  الا  هاخأ و  هابأ و  یلع و  نب  نیسحلا  نعلتف  ربنملا  دعصت  وأ  موقلا  ءالوه 
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نم رثکأ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلع  یلص  هیلع و  ینثا  هللادمحف و  ربنملا  دعصف  لعفأف  هیخا  هیبأ و  مالسلاهیلع و  نیـسحلا  نعل 
اهیأ لاـق  مث  . مهرخآ نع  ۀـیماینب  ةاـتع  نعل  هاـبأ و  داـیز و  نب  هللادـیبع  نعل  مث  مهیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نسحلا و  یلع و  یلع  محرتلا 
بلط صرح  هک  نآ  رتابیز  تسا  ردقم  ایند  يزور  ام ز  مهـس  نوچ  هحفص 76 ] هتفلخ [  دق  مکیلا و  مالسلاهیلع  نیـسحلا  لوسر  انأ  سانلا 

مالـسلاهیلع نیـسح  تفگ : يوار  ؟ تسا ارچ  يو  رهب  ندش  لیخب  نینچ  یلام  تسا  نتفگ  كرت  شتبقاع  لام  عمج  نوچتساکب  شلد  رد 
نب سیق  يهلیسوب  ار  همان  تشون و  هفوک  لها  زا  رگید  یعمج  دادش و  نب  ۀعافر  ۀبجن و  نب  بیسم  یعازخ و  درـص  نب  نامیلـس  هب  ياهمان 

ار وا  ات  تفرگب  وا  رب  هار  دوب  هللادیبع  ناکیدزن  زا  هک  ریمن  نب  نیصح  دیسر  هفوک  يهزاورد  کیدزن  هب  هک  سیق  داتسرف  يوادیـص  رهـصم 
رد نوچ  درب  دایز  نب  هللادیبع  دزنب  دوخ  اب  ار  وا  نیـصح  درک  هراپ  هراپ  هدروآ و  نوریب  ار  همان  دید  رطخ  رد  ار  دوخ  هک  سیق  دنک  شیتفت 
ات تفگ : يدرک ؟ هراپ  ارچ  ار  همان  تفگ : شدنزرف ، نینمؤملاریما و  نایعیـش  زا  يدرم  تفگ : یتسیک ؟ تفگ : واب  دایزنبا  داتـسیا  وا  ربارب 

منادـیمن ار  ناشیاهمان  هک  هفوک  لها  زا  یعمجب  دوب  نیـسح  زا  تفگ : دوب ؟ هکب  دوب و  هک  زا  همان  تفگ : يدرگن ، هاگآ  شنومـضم  زا  وت 
نب نیـسح  يوش و  ربنم  رب  هکنآ  ای  یئوگب و  ار  دارفا  نیا  مان  هکنآ  اـت  مرادـنرب  وت  زا  تسد  مسق  ادـخب  تفگ : تفرگ و  مشخ  ار  داـیزنبا 
همان هک  يدارفا  مان  اما  تفگ : سیق  درک ، مهاوخ  هعطق  هعطق  ار  وت  هنرگو  ینک  نعل  ار  شردارب  ردپ و  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یلع 

رب دورد  درک و  یهلا  ياـنث  دـمح و  دـش  ربنم  رب  سپ  مرـضاح  ار  شردارب  شردـپ و  نیـسح و  نعل  اـما  تفگ و  مهاوخن  وتب  دوب  ناـشیارب 
ناشکندرگ يهمه  رب  درک و  نعل  شردـپ  دایز و  نب  هللادـیبع  رب  سپـس  داتـسرف  ناوارف  تمحر  نیـسح  نسح و  یلع و  رب  تفگ و  ربمغیپ 

ار شتوعد  مدش . ادج  وا  زا  اج  نالف  رد  ماهدروآ و  مایپ  امشب  نیسح  فرط  زا  نم  مدرم  يا  : تفگ سپس  درک  نعل  رخآ  ات  لوا  زا  هیماینب 
هحفص يادخ [  تشگ  دیهش  دنتخادنا و  شریزب  خاک  يالاب  زا  هتفرگ  ار  وا  داد  روتسد  دش  هداد  شرازگ  دایزنبا  هب  نایرج  دینک ، تباجا 

هتوم مالـسلاهیلع  نیـسحلا  غلبف  تامف  كانه  نم  یقلاف  رـصقلا  یلاعا  نم  هئاقلاب  رمأـف  کلذـب  داـیزنبا  ربخأـف  هوبیجاـف  اذـک  عصومب  [ 77
ریدق و ءیـش  لک  یلع  کنا  کتمحر  نم  رقتـسم  یف  مهنیب  اننیب و  عمجا  امیرک و  الزنم  انتعیـشل  انل و  لعجا  مهللا  لاق  مث  ءاکبلاب  ربعتـساف 

یلع راص  یتح  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  راس  يوارلا و  لاـق  . کـلذ ریغ  لـیق  زجاـحلا و  نم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هبتک  باـتکلا  اذـه  نأ  يور 
لاقف هللادـبعابا  اـی  کـیلع  لـب  لاـقف  اـنیلع  مأ  اـنلأ  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لاـقف  سراـف  فلأ  یف  دـیزی  نب  رحلاـب  اذاـف  ۀـفوکلا  نم  نیتلحرم 
ینتتأ ام  فالخ  یلع  متنک  اذاف  مالسلاهیلع  نیـسحلا  هل  لاق  یتح  امهنیب  مالکلا  ددرت  مث  میظعلا  یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  مالـسلاهیلع ال 

لوسرنبا ای  ذخ  لب  لاق  کلذ و  نم  هباحـصأ  رحلا و  هعنمف  هنم  تیتأ  يذلا  عضوملا  یلا  عجرأ  ینناف  مکلـسر  یلع  هب  تمدق  مکبتک و  هب 
مالـسلاهیلع نیـسحلا  رـسایتف  قیرطلا  یف  ینتفلاخ  کناب  دایزنبأ  یلا  انأ  رذتعال  ۀنیدملا  یلا  کلـصوی  ۀفوکلا و ال  کلخدـی  اقیرط ال  هللا 

قییضتلاب هرمأی  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  رمأ  یف  همولی  رحلا  یلا  هللا  هنعل  دایز  نب  هللادیبع  باتک  دروف  لاق  . تاناجهلا بیذع  یلا  لصو  یتح 
نکل یلب و  رحلا  هل  لاقف  قیرطلا  نع  لودـعلاب  انرمات  ملا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هل  لاـقف  ریـسلا  نم  هوعنم  هباحـصأ و  رحلا و  هل  ضرعف  هیلع 

وا گرم  ربخ  نوچ  دنک  شتمحر  هحفص 78 ] کلذب [ . ینبلاطی  انیلع  یلع  لعج  دق  قییـضتلاب و  هیف  ینرمای  لصو  دق  هللادیبع  ریمالا  باک 
هاگرارق رد  امرف و  هدامآ  ام  نایعیش  ام و  يارب  یئوکین  لزنم  اهلا  راب  تفگ : سپس  دش  يراج  هیرگب  شیاهکشا  دیسر  مالسلاهیلع  نیـسحب 

نیا زا  ریغ  تشون و  زجاح  زا  ار  همان  نیا  مالسلاهیلع  نیسح  رگید  تیاورب  یئاناوت و  زیچ  همه  رب  وت  هک  نک  عمج  نانآ  ام و  نایم  تتمحر 
درک تاقالم  راوس  رازه  اب  ار  دـیزی  نب  رح  دیـسر  هفوک  یلزنم  ود  هب  اـت  دـش  هناور  مالـسلاهیلع  نیـسح  تفگ : يوار  . تسا هدـش  هتفگ  زین 

یلعلا هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  ال  دومرف : هللادـبعابا ، ای  امـش  نایزب  هکلب  درک : ضرع  ام ، نایزب  ای  یئام  دوسب  دومرف : رحب  مالـسلاهیلع  نیـسح 
هک یئاهمایپ  امش و  ياههمان  نومـضم  اب  نونکا  امـش  يأر  رگا  دومرف : نیـسح  هک  اجنآ  ات  دش  لدب  در و  ناشنایم  ینانخـس  سپـس  میظعلا 

ترضحنآ تشگزاب  زا  شنازابرس  رح و  مدرگیمزاب ، ماهدمآ  اجنآ  زا  هک  یئاجنامه  هب  نم  تسا  فلاخم  دناهدناسر  نمب  امش  ناگداتسرف 
دایزنبا دزن  يرذع  زین  نم  ات  يدرگزاب  هنیدمب  هن  دناسرب و  هفوکب  هن  ار  وت  هک  امرف  باختنا  ار  یهار  درک : ضرع  رح  دندرک و  يریگولج 

دیسر رحب  دایزنبا  يهمان  اجنیا  رد  تفگ : يوار  . دیسر تاناجه  بیذع  هب  هکنیا  ات  دش  هناور  پچ  تسدب  مالسلاهیلع  نیسح  مشاب  هتـشاد 
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نیسح رب  هار  رس  شنازابرـس  رح و  دریگب ، تخـس  نیـسح  رب  ار  راک  هک  دوب  هداد  روتـسد  دوب و  هدومن  شنزرـس  نیـسح  راک  رد  ار  وا  هک 
ارچ درک  ضرع  مینک ؟ لودـع  هفوک  هار  زا  ام  هک  یتفگن  دوخ  وت  رگم  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  دـندرک  يریگولج  تکرح  زا  هتفرگ و 

يارجا رظان  هک  هدومن  نم  رومأم  زین  ار  یهاگآراک  مریگب و  تخـس  امـش  رب  اـت  هداد  روتـسد  نمب  هک  دیـسر  هللادـیبع  ریما  زا  ياهماـن  یلو 
لاق مث  هیلع  یلصف  هدج  رکذ  هیلع و  ینثا  هللادمحف و  هباحصأ  یف  ابیطخ  مالسلاهیلع  نیـسحلا  ماقف  يوارلا  لاق  هحفص 79 ] دشاب [ . روتسد 

ۀبابـصک ۀبابـص  الا  اهنم  قبت  مل  ءاذح و  ترمتـسا  اهفورعم و  ربدا  ترکنت و  تریغت و  دق  ایندـلا  نا  نورت و  دـق  ام  رمالا  نم  انب  لزن  دـق  هنا 
یناف اقحم  هبر  ءاقل  یف  نمؤملا  بغریل  هنع  یهانتی  لطابلا ال  یلاو  هب  لمعی  الا  قحلا  یلا  نورت  لیبولا ال  یعرملاک  شیع  سیـسخ  ءانالا و 

ول کتلاقم و  هللا  لوسرنبا  ای  هللا  كادـه  انعمـس  دـق  لاق  نیقلا و  نب  ریهز  ماقف  اـمرب  ـالا  نیملاـظلا  عم  ةویحلا  ةداعـسالا و  توملا  يرا  ـال 
انهرک ام  هللا  لاقف و  یلجبلا  عفان  نب  لاله  ماق  يوارلا و  لاق  .و  ۀماقالا یلع  کعم  ضوهنلا  انرثال  نیدلخم  اهیف  انک  ۀـیقاب و  انل  ایندـلا  تناک 

نم دـقل  هللا  لوسرنبا  ای  هللا  لاقف و  ریـضخ  نب  نیرب  ماق  لاق و  . كاداع نم  يداعن  كالاو و  نم  یلاون  انرئاصب  انتاین و  یلع  انا  انبر و  ءاـقل 
بکر ماق و  مالسلاهیلع  نیـسحلا  نا  مث  لاق  . ۀمیقلا موی  انعیفـش  كدج  نوکی  مث  انئاضعا  کیف  عطقت  کیدی و  نیب  لتاقن  نا  انیلع  کب  هللا 

ام لاق  اهلـصو  املف  مرحملا  نم  یناثلا  مویلا  یف  کلذ  ناک  ءالبرک و  غلب  یتح  يرخا  هنوریاسی  ةرات و  هنوعنمی  ریـسملا  دارأ  املک  راـس و  و 
ار یهلا  يانث  دمح و  تساوخ  اپب  ندناوخ  ۀبطخ  يارب  مالسلاهیلع  نیـسح  تفگ : يوار  هحفص 80 ] لاقف [  ءالبرک  لیقف  ضرالا  هذه  مسا 

ایند يهرهچ  اـنامه  دـینیبیم و  هک  تسا  هدـمآرد  تروص  نیاـب  اـم  راـک  دومرف : سپـس  داتـسرف  وا  رب  دورد  درب و  ار  شدـج  ماـن  تفگ و 
: تسا هدنامن  یقاب  نآ  زا  شیب  ياهساک  هت  تسا و  نادرگ  ور  باتشاب  تسا و  هدش  نادرگ  ور  نآ  زا  یئوکین  هتـشگ و  تشز  نوگرگد و 

تـسا نمؤم  رب  ددرگیمن ؟ يریگولج  لطاب  زا  دوشیمن و  راتفر  قحب  هک  دینیبیمن  رگم  راوگان ) یهاگارچ  دـننام  ینوبز  تسپ و  یناگدـنز  )
هوتـس راکمتـس  مدرم  اـب  یناگدـنز  تسا و  یتخبـشوخ  نم  رظن  رد  گرم  هک  دـشاب  بغار  لد  ناـجب و  ار  دوـخ  راـگدرورپ  تاـقالم  هـک 

ام يارب  ار  ایند  رگا  میدینش  ار  تتاشیامرف  هللا  لوسر  نبای  دشاب  امنهار  ربهر و  ار  وت  دنوادخ  درک : ضرع  تساوخ و  اپب  نیق  نب  ریهز  . روآ
نب لاله  تفگ : يوار  . میتشادیم مدقم  ایند  دیواج  یناگدنز  رب  ار  وت  يرای  رد  يرادیاپ  ام  میتشاد  دـیواج  یگدـنز  نآ  رد  ام  دوب و  یئاقب 

ینیب نشور  اب  شیوخ  ياهتین  رد  میرادـن و  شوخان  ار  دوخ  راگدرورپ  تاقالم  ام  مسق  ادـخب  درک : ضرع  تساوخ و  ياـپب  یلجب  عفاـن 
هللا لوسر  نبای  مسق  ادـخب  درک : ضرع  تساوخرب  ریـضخ  نب  ریرب  تفگ : يوار  . نمـشد تنمـشد  اب  میتسود و  امـش  تسود  اـب  میرادـیاپ 

هعطق هعطق  ام  ياضعا  وت  يرای  رد  هک  تسا  هتـشگ  ام  بیـصن  وت  باکر  رد  گنج  راختفا  هک  ام  رب  دنوادخ  زا  تسا  یتنم  نیا  هک  یتسارب 
یلو درک  تکرح  دش و  راوس  تساوخرب و  مالسلاهیلع  نیـسح  سپـس  تفگ : يوار  . دنک تعافـش  ام  زا  تمایق  زور  وت  دج  سپـس  دوش و 
البرک نیمزرـسب  مرحم  مود  زور  ات  دـندرکیم  فرحنم  ریـسم  زا  ار  ترـضح  یهاگ  دـندرکیم و  تکرح  زا  يریگولج  یهاگ  رح  ناـیهاپس 

: دومرف سپس  ماهدنهانپ  وتب  الب  هودنا و  زا  نم  اهلا  راب  تفگ : البرک ، دش  ضرع  تسیچ ؟ نیمز  نیا  مان  دومرف : دیـسر  اج  نآب  نوچ  دیـسر 
کب ذوعأ  ینا  مهللا  مالسلاهیلع  هحفص 81 ] تسا [  ام  نفدم  هاگلتق و  زادنا و  راب  هک  دیئآ  دورف  دومرف : تسا و  الب  هودنا و  نیمزرس  اجنیا 

هللا لوسر  ینثدح  اذهب  انروبق  لحم  انه  انئامد و  کفـسم  انلاحر و  طحم  انهیه  اولزنا ، ءالب  برک و  عضوم  اذه  لاق  مث  ءالبلا  برکلا و  نم 
کل فا  رهد  ای  : لوقی هفیس و  حلصی  مالسلاهیلع  نیـسحلا  سلج  ۀیحان و  هباحـصأ  رحلا و  لزن  اعیمج و  اولزنف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

نم دـعولا  برقأ  ام  لیبس  کلاس  یح  لک  ولیدـبلاب  عنقی  رهدـلا ال  لیتق و  بحاص  بلاط و  نملیـصالا  قارـشالاب و  کل  مک  لـیلخ  نم 
لاقف لتقلاب  نقیا  نم  مالک  اذـه  یخا  ای  لاقف  کلذ  مالـسلااهیلع  ۀـمطاف  تنب  بنیز  تعمـسف  يوارلا  لاق  لیلجلا . یلا  رمالا  امنا  ولـیحرلا 

بویجلا نققش  دودخلا و  نمطل  ةوسنلا و  یکب  لاق و  هسفن  یلا  مالسلاهیلع  نیـسحلا  یعنی  هالکثا  بنیز و  تلاقف  هاتخا  ای  معن  مالـسلاهیلع 
لاق مالسلاهیلع و  نیسحلا  اهازعف  لاف  . هللادبعابا ای  كدعب  انتعیض  او  هانیـسح  او  هاخا  او  هاما  او  هایلع  او  هادمحم  او  يدانت  موثلکما  تلعج  و 

موثلکما و ای  هاتخا  ای  لاق  مث  نوکلهی  ۀیربلا  عیمج  نوتومی و  مهلک  ضرالا  لها  نونفی و  تاومسلا  ناکـس  ناف  هللا  ءازعب  يزعت  هاتخا  ای  اهل 
يور .و  ارجه نلقت  اهجو و ال  یلع  نشمخت  ابیج و ال  یلع  نققـشت  الف  تلتق  انأ  اذا  نرظنا  بابر  ای  تنأ  ۀـمطاف و  اـی  تنا  بنیز و  اـی  تنا 
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 ] یتح اهبوث  رجت  ةرساح  تجرخ  تانبل  ءاسنلا و  عم  ةدرفم  رخآ  عضوم  یف  تناک  تایبالا و  نومضم  تعمـس  امل  بنیز  نارخآ  قیرط  نم 
نیـسح دـندمآ  دورف  يرگید  تمـس  رد  شنازابرـس  رح و  دـندمآ  دورف  هلمج  سپ  داد  ربخ  نمب  ار  نیمه  ادـخ  لوسر  مدـج  هحفص 82 ]
یهاوخ هک  تداب  یتسود  رد  فا  خرچ  يا  : دناوخیم نومضم  نیدب  يراعـشا  نمـض ، رد  دوخ و  ریـشمش  حالـص  اب  تسـشن و  مالـسلاهیلع 

هب دـیاب  ياهدـنز  رهیهایگ  رب  لـگ  زا  عناـق  دوبن  خرچ  نیو  يراـی  یهاوخ و  اوه  زا  نوخ  رد  هتـشغآیهاگماش  ره  رد  یحبـص و  رهب  ینیب 
يواریهاـنپ دوبن  شتزع  هاـگراب  زج  ندرک  چوک  تقو  تسا  کـیدزن  هک  یلاـحیهار  یمـسر و  نیا  زا  ریغ  درادـن  یتـیگ  نم  هر  دـیامیپ 

: دومرف دشاب  هدرک  نیقی  شیوخ  ندش  هتشکب  هک  دیوگیم  ار  نخـس  نیا  یـسک  مردارب ، تفگ : دینـش  ار  راعـشا  همطاف  رتخد  بنیز  تفگ :
دـندش و ناـیرگ  هـمه  ناـنز  تـفگ : يوار  . دــهدیم نـمب  ار  دوـخ  گرم  ربـخ  نیــسح  یتبیــصم ! هـچ  هآ  تـفگ : بـنیز  مرهاوـخ ، يرآ 

ياو يا  ردام  ياویا  یلع  ای  ياویا  دـمحم  ای  ياویا  دزیم : دایرف  یه  موثلکما  دـندرک ، كاچ  اهنابیرگ  دـندزیم و  یلیـس  دوخ  ياـهتروصب 
: تفگ داد و  یلست  ار  رهاوخ  نیسح  دیوگ : يوار  . هللادبعابا يا  میراد  شیپ  رد  وت  زا  سپ  هک  یگراچیب  زا  ياو  يا  نیـسح  ياو  يا  ردارب 

ناهج تاقولخم  همه  دـنریمیم و  همه  نیمز  لها  دـندرگ و  یناف  همه  اهنامـسآ  نینکاس  هک  شاب  مرگلد  یهلا  ياههدـعو  هب  وت  مرهاوخ ،
یبأ ۀـمطاف و  یما  تتام  مویلا  ةویحلا  ینمدـعا  توملا  تیل  هالکث  او  تلاقف  هیلع  تفقو  هحفص 83 ] سپـس [  دنیامیپیم  یتسین  هار  یتسه 
یباب تلاقف  ناطیشلا  کملح  نبهذی  هاتخا ال  ای  لاقف  مالسلاهیلع  نیسحلا  اهیلا  رظنف  نیقابلا  لامث  نیـضاملا و  ۀفیلخ  ای  نسحلا  یخا  یلع و 

یسفن بصتغتفا  هاتلیو  ای  تلاقف  مانل  الیل  اطقلا  كرت  ول  لاق  مث  عومدلاب  هانیع  تقرق  رتو  هتـصغ  تدرف  ءادفلا  کل  یـسفن  لتقتـسأ ، یما  و 
یتح ءاملا  اهیلع  بصف  مالـسلاهیلع  ماقف  اهیلع  ۀیـشغم  ترخ  هتقـشف و  اهبیج  یلا  توها  مث  یـسفن  یلع  دشا  یبلقل و  حرقا  كاذف  اباصتغا 

لمحل اببـس  نوکی  نأ  نکمی  اـمم  .و  نیعمجا مهیلع  هللا  هدـجو  هیبا  تومب  هتبیـصمل  اـهرکذ  هدـهجب و  هیلع  هللا  تاولـص  اـهازع  مث  تقاـفأ 
دق هللا  نئاعل  امهیلع  ۀـیوعم  نب  دـیزی  ناک  دالبلا  نم  اهریغ  وأ  زاجحلاب  نهکرت  ول  مالـسلاهیلع  هنا  هلایع  هعم و  همرحل  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

مالسلاهیلع عنتمی  ةداهشلا و  داهجلا و  نم  مالسلاهیلع  نیـسحلا  عنمی  ام  لامعالا  ءییـسو  لاصیتسالا  نم  نهب  عنـص  هیلا و  نهذخایل  تذفنا 
هجوت باـبر  يا  وت  همطاـف و  يا  وت  بنیز و  يا  وت  موثلکما و  مرهاوـخ  دوـمرف : هحفـص 84 ] ةداعـسلا [ . تاماقم  نع  ۀیوعم  نب  دیزی  ذخاب 

هک بنیز  رگید  تیاورب  .و  دیروایم نابز  رب  هدوهیب  نانخس  دیشارخم و  نخان  هب  تروص  دینزم و  كاچ  نابیرگ  مدش  هتشک  هک  نم  دینک ،!
دزن ات  دمآ  یمه  دـش و  نوریب  ناشک  نماد  هنهربرـس و  دینـش  ار  تایآ  نومـضم  هکنیمه  دوب  هتـسشن  مرح  نارتخد  نانز و  اب  ياهشوگ  رد 
یلع مردپ  همطاف و  مردام  هک  منکیم  ساسحا  زورما  دادیم  نایاپ  نم  یگدنز  نیاب  گرم  شاک  يا  یتبیصم ! هچ  هآ  تفگ : دیـسر و  ردارب 

یئابیکش نماد  رهاوخ  دومرف : درک و  رهاوخب  یهاگن  نیسح  ناگدنامزاب ، هانپ  ناگتشذگ و  راگدای  يا  ماهداد  تسد  زا  ار  نسح  مردارب  و 
نیسح يولگ  هار  هیرگ  تیادفب ، نم  يا  يوشیم ؟ هتشک  يدوز  نیمه  هب  یتسار  تنابرقب ، مردام  ردپ و  تفگ : دریگن  تتسد  زا  ناطیش  ار 

: تفگ بنیز  دـیباوخیم  دوخ  يهنایـشآ  رد  دنتـشاذگیم  دوخ  لاحب  اراطق  غرم  رگا  دومرف : سپـس  دـش و  کشا  زا  رپ  اهمـشچ  تفرگ و  ار 
كاچ نابیرگ  درب و  تسد  تفگب و  نیا  تسا  رتتخس  شلمحت  رتقیمع و  بنیز  لد  رب  مخز  نیا  يوشیم ؟ هتشک  متس  ملظب و  وت  الیواو ،

هک اجنآ  ات  سپـس  دـمآ  شوهب  ات  دـناشفیب  بنیز  تروص  رـس و  رب  بآ  تساـخرب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  داـتفا ، نیمز  يورب  شوهیب  دز و 
نیـسح دش  ثعاب  هک  یتاهج  زا  یکی  تسا  نکمم  رکذت -  . دش روآدای  ار  شدـج  ردام و  ردـپ و  ياهتبیـصم  داد و  شتیلـست  تسناوتیم 

هک هیواعم ، نب  دیزی  تشاذگیم  ياجب  يرگید  رهش  ای  زاجح و  رد  ار  نانآ  رگا  هک  دشاب  نیا  دروایب  هارمهب  ار  نانز  ارسمرح و  مالسلاهیلع 
تداهش هزرابم و  زا  هلیسونیدب  دنهد و  رارق  ناشرازآ  هجنکش و  تحت  هتفرگ و  ریـسا  ار  نانآ  ات  داتـسرفیم  نارومأم  داب  وا  رب  ادخ  ياهتنعل 

. دنامب مورحم  تداعس  تاماقم  زا  مالسلاهیلع  نیسح  هک  دوش  ثعاب  دیزی ، تسد  رد  نانز  يراتفرگ  دنک و  يریگولج  مالسلاهیلع  نیـسح 
هحفص 85 ] ] 

( دوب گنج  لاحب  کیدزن  هچنآ  گنج و  لاح  فیصوت  رد   ) لاحلا کلت  نم  برقی  ام  لاتقلا و  لاح  فصو  یف 
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دعـس نب  رمع  نم  يرتشا  هوعاطاف و  هموق  فختـسا  هوعبتاف و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لاتق  یلا  هباحـصا  دایز  نب  هللادیبع  بدـن  يوارلا و  لاق 
هللا مهنعل  رکاسعلاب  دایزنبا  هعبتا  سراف و  فالآ  ۀعبرا  یف  مالسلاهیلع  نیـسحلا  لاتقل  جرخ  هابلف و  برحلا  ۀیالو  یلا  هاعد  هایندب و  هترخآ 
نم شطعلا و  هنم  لان  یتح  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلع  اوقیـضف  . سراف فلا  نورـشع  مرحملا  نم  نولخ  لاـیل  تس  یلا  هدـنع  تلمکت  یتح 
تنأ معن  اولاق  یننوفرعت ؟ لـه  هللا  مکدـشنأ  . مالـسلاهیلع لاـقف  هتوص  یلعاـب  يداـن  هفیـس و  مئاـق  یلع  یکتا  مالـسلاهیلع و  ماـقف  هباحـصأ 
معن مهللا  اولاق  هلآ ؟ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  يدج  نا  نوملعت  له  هللا  مکدشنا  لاق  هطبـس  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرنبا 
تنب ءارهزلا  ۀمطاف  یما  نا  نوملعت  له  هللا  مکدشنا  لاق  معن  مهللا  اولاق  مالسلاهیلع ؟ بلاطیبا  نب  یلعیبأ  نا  نوملعت  له  هللا  مکدشنا  لاق 

هذه ءاسن  لوا  دیلوخ  تنب  ۀجیدخ  یتدج  نا  نوملعت  له  هللا  مکدشنا  لاق  معن  مهللا  اولاق  ملس ؟ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصملا  دمحم 
هحفـص 86] هللا [  مکدشنا  لاق  معن  مهللا  اولاق  یبا ؟ مع  ءادهـشلادیس  ةزمح  نا  نوملعت  له  هللا  مکدشنا  لاق  معن  مهللا  اولاق  امالـسا ؟ ۀمالا 

راک نینچ  رب  ار  دوخ  نایفارطا  وا  دـندرک ، يوریپ  زین  نانآ  تخیگنارب  نیـسح  اب  گنج  يارب  ار  دوخ  نارای  دایز  نب  هللادـیبع  تفگ : يوار 
وا دومن  توعد  ۀیماینب  نادناخ  یتسودب  ار  وا  دیرخ و  شیایندب  ار  دعس  رمع  ترخآ  دایزنبا  دندرک و  يربنامرف  زین  نانآ  تشاداو  یتسپ 
مه رـس  تشپ  ار  نازابرـس  زین  داـیزنبا  دـش  نوریب  مالـسلاهیلع  نیـسح  گـنجب  راوس  رازه  راـهچ  اـب  داد و  تبثم  خـساپ  توـعد  نیاـب  زین 

دنتفرگ گنت  مالسلاهیلع  نیسح  رب  ار  راک  نانآ  . دیدرگ لیمکت  دعس  رمع  باکر  رد  راوس  رازه  تسیب  مرحم  هام  مشش  هکنآ  ات  داتـسرفیم 
يادص اب  داد و  هیکت  دوخ  ریشمش  يهتـسد  رب  تساوخ و  ياپب  مالـسلاهیلع  نیـسح  دروآ  راشف  یگهنـشت  شنارای  نیـسح و  رب  هک  اجنآ  ات 

هک دینادیم  ادخب  ار  امش  تفگ : یتسه ، وا  يهداون  يربمغیپ و  دنزرف  وت  يرآ  دنتفگ  دیسانشیم ؟ ارم  ادخ  هب  ار  امش  : تفگ دز و  دایرف  دنلب 
تفگ ادخب ، يرآ  دنتفگ  ؟ تسا بلاطیبا  نب  یلع  نم  ردپ  هک  دـینادیم  ادـخب  ار  امـش  تفگ : ادـخب ، يرآ  دـنتفگ  تسا ؟ ربمغیپ  نم  دـج 

هک دـینادیم  ادـخب  ار  امـش  تفگ : ادـخب ، يرآ  دـنتفگ : تسا ؟ یفطـصم  دـمحم  رتخد  ارهز  يهمطاف  نم  ردام  هک  دـینادیم  ادـخب  ار  اـمش 
دنکیم زاورپ  تشهب  رد  هک  نامه  رفعج  دـینادیم  ادـخب  ار  امـش  تفگ : ادـخب ، يرآ  دـنتفگ  تسا ؟ نم  ردـپ  يومع  ءادهـشلادیس  يهزمح 

، ادخب يرآ  دنتفگ : مراد ؟ رمک  رب  هک  تسا  ادخ  لوسر  ریشمش  نیا  هک  دینادیم  ادخب  ار  امش  تفگ  ادخب ، يرآ  دنتفگ  تسا ؟ نم  يومع 
یلع هک  دینادیم  ادخب  ار  امش  تفگ : ادخب ، يرآ  دنتفگ  ماهدیـشوپ ؟ هک  تسا  ادخ  لوسر  يهمامع  نیا ، هک  دینادیم  ادخب  ار  امـش  تفگ :
اولاق یمع ؟ ۀـنجلا  یف  راـیطلا  رفعج  نا  نوملعت  لـه  هحفص 87 ] رتدنمـشناد [  همه  زا  دروآ و  مالـسا  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  مالـسلاهیلع 

له هللا  مکدشنا  لاق  معن  مهللا  اولاق  هدلقم ؟ انا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  فیس  اذه  نا  نوملعت  له  هللا  مکدشنا  لاق  معن  مهللا 
مالـسلاهیلع ایلع  نا  نوملعت  له  هللا  مکدشنا  لاق  معن  مهللا  اولاق  هسبال ؟ انأ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀمامع  هذه  نا  نوملعت 

یبا و  یمد ؟ نولحتـست  مبف  لاـق  معن  مهللا  اولاـق  ۀـنمؤم ؟ نمؤم  ناـک  یلو  هنا  اـملح و  مهمظعا  اـملع و  مهملعا  امالـسا و  موقلا  لوا  ناـک 
انملع دق  اولاق  ۀمیقلا  موی  یبا  دی  یف  دمحلا  ءاول  ءاملا و  نع  رداصلا  ریعبلا  داذی  امک  الاجر  هنع  دوذی  ضوحلا  نع  دئاذلا  هیلع  هللا  تاولص 

نبدـن و نیکب و  همالک  بنیز  هتخا  هتانب و  عمـس  ۀـبطخلا و  هذـه  بطخ  املف  اشطع  توملا  قوذـت  یتح  کـیکرات  ریغ  نحن  هلک و  کـلذ 
باتک درو  يوارلا و  لاق  نهئاکب . نرثکیل  يرمعلف  نهاتکـس  امهل  لاق  هنبا و  اـیلع  ساـبعلا و  هاـخا  نهیلا  هجوف  نهتاوصا  تعفترا  نمطل و 

رمش لبقا  مالسلاهیلع و  نیـسحلا  وحن  اوبکرف  لامهالا  ریخاتلا و  نم  هرذحی  لاتقلا و  لیجعت  یلع  هثحی  دعـس  نب  رمع  یلع  دایز  نب  هللادیبع 
هناف اقـساف  ناک  نا  هوبیجأ و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لاقف  ناـمثع  ساـبعلا و  رفعج و  هللادـبع و  یتخاونب  نیا  يداـنف  هللا  هنعل  نشوجلايذ  نب 

ۀعاـط اومزلا  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  مکیخا  عم  مکـسفنا  اولتقت  ـالف  نونمآ  متنا  یتخا  ینب  اـی  لاـقف  کـناش ؟ اـم  هل  اولاـقف  مکلاوخا  ضعب 
اناخا و كرتن  نا  انرماتأ  هللا  ودع  ای  کناما  نم  هب  تئج  ام  نعل  كادـی و  تبت  مالـسلاهیلع  یلع  نب  سابعلا  هیدانف  لاق  دـیزی  نینمؤملاریمأ 
، ادـخب يرآ  دـنتفگ  دوـب ؟ ناـمیااب  نز  درم و  ره  یلو  رتراـبدرب و  همه  زا  و  هحفـص 88 ] لخدن [  مالـسلاهیلع و  ۀمطاف  نب  نیـسحلا  اندیس 

ینادرم تسا و  نم  ردپ  تسدب  رثوک  ضوح  زا  صاخـشا  ندرک  رود  رایتخا  هک  نیا  اب  دـیاهدرک ؟ لالح  ارم  نوخ  نتخیر  ارچ  س  تفگ :
اهنیا يهمه  دنتفگ : تسا ، وا  تسد  رد  زیخاتسر  زورب  دمح  مچرپ  دنار و  دنهاوخ  رثوک  ضوح  رانک  زا  بآ  زا  هدش  هدنار  نارتش  دننام  ار 
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دناوخ ار  هبطخ  نیا  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  يراپـسب  ناـج  هنـشت  اـت  میرادـنرب  وت  زا  تسد  همهنیا  اـب  یلو  مینادـیم  اـم  يداد  رکذـت  هک  ار 
نیسح دش  دنلب  هیرگب  ناشاهادص  دندز و  یمه  تروص  هب  یلیس  دنداد و  رس  هلان  هیرگ و  دندینش  ار  وا  نخس  بنیز  شرهاوخ  نارتخد و 

مسق مدوخ  ناجب  درک  هفاضا  دننک و  تکاس  ار  نانز  هک  داد  روتسد  داتسرف و  نانز  يوسب  ار  یلع  شدنزرف  سابع و  شردارب  مالـسلاهیلع 
هچ ره  دوب : هداد  روتسد  هک  دیسر  دعس  نب  رمع  هب  دایز  نب  هللادیبع  زا  ياهمان  تفگ : يوار  . دنراد شیپ  رد  یناوارف  ياههیرگ  ملسم  روطب 
نب رمـش  دومن  تکرح  نیـسح  فرطب  دش و  راوس  هفوک  رکـشل  همان  نیا  ندیـسر  اب  دنکن  هحماسم  ریخأت و  دنک و  عورـش  ار  گنج  رتدوز 

دومرف مالسلاهیلع  نیسح  دنیاجک ؟ نامثع  سابع و  رفعج و  هللادبع و  نم : ياههدازرهاوخ  دز  ادص  دمآ و  دنک ) شتنعل  ادخ   ) نشوجلايذ
رد اهامـش  نم  ناگدازرهاوخ  تفگ  يراد ؟ راـکچ  شدـنتفگ  تسا  امـش  ياـهیئاد  زا  یکی  هک  تسا  قساـف  دـنچ  ره  دـیهدب  ار  شباوج 
دز ادص  یلع  نب  سابع  تفگ : يوار  . دیـشاب رادربنامرف  دیزی  نینمؤملاریما  زا  دیهدن و  نتـشکب  نیـسح  ناتردارب  رطاخب  ار  ناتدوخ  دـیناما 

همطاف نب  نیسح  دوخ  ياقآ  ردارب و  زا  ینکیم : داهنشیپ  امب  ادخ  نمشد  يا  ياهدروآ  ام  يارب  هک  یناما  نآ  رب  تنعل  دابم و  تتسد  ود  ره 
هنعل رمـشلا  عجرف  لاق  ءانعللا  دالوا  ءانعللا و  ۀعاط  یف  هحفص 89 ] میروایب [ ؟ دورف  ناگداز  نوعلم  نانوعلم و  نامرفب  رـس  میرادرب و  تسد 

لاعفلا و ظعاومب  مهعافتنا  ۀـلق  لاتقلا و  لـیجعت  یلع  موقلا  صرح  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  يأر  اـمل  و  يوارلا : لاـق  . ابـضغم هرکـسع  یلا  هللا 
بحا ینا  ملعی  هناف  ۀلیللا  هذه  یف  انبرل  یلصن  انلعل  لعفاف  مویلا  اذه  یف  انع  مهفرصت  نا  تعطتـسا  نا  مالـسلاهیلع  سابعلا  هیخال  لاق  لاقملا 

نم مهنا  ول  هللا  يدیبزلا و  جاجحلا  نب  ورمع  لاقف  هللا  هنعل  دعس  نب  رمع  فقوتف  کلذ  سابعلا  مهلأسف  يوارلا  لاق  . هباتک ةوالت  هل و  ةولصلا 
يوارلا و لاق  کلذ  یلا  مهوباجاف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  مه  فیکف و  مهانبجال  کلذ  لـثم  اـنولأس  ملیدـلا و  كرتلا و 
ایلعیبأ و ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـمحم  يدـج  ۀـعاسلا  تیأر  ینا  هاتخا  اـی  لاـقف  ظـقیتسا  مث  دـقرف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  سلج 

بنیز تمطلف  يوارلا  لاق  . ادغ تایاورلا  ضعب  یف  بیرقنع و  انیلا  حئار  کنا  مالسلاهیلع  نیـسح  ای  نولوقی  مه  نسحلایخا و  ۀمطافیما و 
هباحـصأ مالـسلاهیلع  نیـسحلا  عمجف  لیللا  ءاج  مث  انب  موقلا  یتمـشت  ـال  ـالهم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  اـهل  لاـقف  تکب  تحاـص و  اـههجو و 
مکازجف یتیب  لهأ  نم  لضفا  ربا و ال  تیب  لهأ  مکنم و ال  حلـصا  اباحـصأ  ملعأ  یناف ال  دعب  اما  لاقف  مهیلع  لبقا  مث  هیلع  ینثا  هللادمحف و 

اذـه داوس  یف  اوقرفت  یتیب و  لها  نم  لجر  دـیب  مکنم  لاجر  لک  ذـخأیل  المج و  هوذـختاف  مکیـشغ  دـق  لیللا  اذـه  اریخ و  ینع  اعیمج  هللا 
يوار . تشگزاب دوخ  رگشل  يوسب  كانمشخ  دینش  ار  خساپ  نیا  هک  نوعلم  رمش  تفگ : يوار  هحفص 90 ] موقلا [  ءالؤه  ینورذ و  لیللا و 
رتمک هچ  ره  زیمآدنپ  ياهراتفگ  راتفر و  زا  دننک و  عورش  ار  گنج  رتدوز  هچ  ره  ات  دناصیرح  مدرم  دید  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  تفگ :
زامنب یهلا  هاگشیپ  رد  ار  بشما  دیاش  نکب  ینک  فرـصنم  گنج  زا  ار  نانیا  زورما  یناوتب  رگا  دومرف : سابع  شردارب  هب  دنوشیم  دنمهرهب 

ترضح يهتساوخ  مالـسلاهیلع  سابع  تفگ : يوار  . مرادیم تسود  ار  وا  يارب  ندناوخ  نآرق  ندراذگ و  زامن  نم  دنادیم  ادخ  هک  میتسیاب 
دوب ملید  كرت و  زا  ام  نمشد  رگا  مسق  ادخب  تفگ : يدیبز  جاجح  نب  ورمع  دومن  فقوت  شانتفریذپ  رد  دعس  نب  رمع  درک ، داهنشیپ  ار 

: تفگ يوار  . دـنتفریذپ ار  داهنـشیپ  راتفگ ، نیا  زا  سپ  دـنربمغیپ  دالوا  هک  نانیا  رب  دـسر  هچ  اـت  میتفریذـپیم  اـم  درکیم  يداهنـشیپ  نینچ 
مردام یلع و  مردپ  دـمحم و  مدـج  نالا  نیمه  مرهاوخ  دومرف : دـش و  رادـیب  سپـس  تفر  باوخب  تسـشن و  نیمز  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح 
یهاوخ ام  دزن  ادرف )  ) تایاور زا  یـضعب  رد  يدوز و  نیمه  هب  نیـسح  يا  دنتفگیم : یگمه  هک  مدـید  باوخب  ار  نسح  مردارب  ۀـمطاف و 

ریگب و مارآ  دومرف : واب  مالسلاهیلع  نیسح  درک  دنلب  هیرگب  ادص  دز و  دوخ  تروصب  یلیـس  دینـش  نخـس  نیا  هک  بنیز  تفگ : يوار  . دمآ
درک شیاتس  تفگ و  ساپس  ار  يادخ  درک و  عمج  ار  شنارای  مالسلاهیلع  نیـسح  دیـسرارف  بش  سپـس  نکم  ام  يوگ  تمالم  ار  نمـشد 

زا رتهب  رتراـکوکین و  ینادـناخ  هن  مسانـشیم و  امـش  زا  رتوکین  یناراـی  هن  نم  هکنیا  تقیقح  دـعب ، اـما  دومرف : هدومن و  ناراـیب  يور  سپس 
کی ره  دینک و  تکرح  هنابش  تسا  هتفرگارف  ار  امـش  بش  یکیرات  کنیا  دیامرف  اطع  کین  شاداپ  اهامـش  همهب  دنوادخ  مدوخ ، نادناخ 

هللا انارا  ال  كدعب ؟ یقبنل  کلذ ؟ لعفن  مل  رفعج و  نب  هللادـبع  ءانبا  هئانبا و  هتوخا و  هل  لاقف  يریغ  نودـیری  مهناف ال  هحفص 91 ] امش [  زا 
ملسم مکبحاصب  لتقلا  نم  مکبسح  لاقف  لیقعینب  یلا  رظن  مث  يوارلا  لاق  . هوعبات مث  مالسلاهیلع  یلع  نب  سابعلا  لوقلا  کلذب  مهأدب  ادبا 
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اذام انل و  سانلا  لوقی  امف  هللا  لوسرنبا  ای  اولاق  هتیب و  لها  عیمج  هتوخا و  ملکت  اهدنعف  لاق  رخآ  قیرط  نم  يور  مکل و  تنذا  دـقف  اوبهذا 
هللا لوسرنبا  ای  هللا  فیسب  برضن  مل  حمرب و  هعم  نعطن  مل  مهـسب و  هعم  مرن  مل  انیبن  تنبنبا  انریبک و  انخیـش و  انکرت  انا  لوقن  مهل ؟ لوقن 

نحن لاق  ۀجسوع و  نب  ملسم  ماق  مث  كدعب  شیعلا  هللا  حبقف  كدروم  درن  کیدی و  نیب  لتقن  یتح  انـسفناب  کیقن  انکل  ادبا و  کقرافن  ال 
یحمر و مهرودص  یف  رسکا  یتح  کلذ  لعفا  انا  ادبا و  هللا  یناری  هللا ال  ودعلا ال و  اذه  کب  طاحا  دق  کنع و  برـصنن  اذکه و  کیلخن 

دیعس ماق  لاق و  . کعم توما  وأ  کقرافا  مل  ةراجحلاب و  مهتفذقل  هب  مهلتاقا  حالس  یل  نکی  مل  ول  يدیب و  هتمئاق  تبث  ام  یفیـسب  مهبراضا 
هیلع و هللا  یلـص  دمحم  هلوسر  ۀیـصو  کیف  انظفح  دـق  انا  هللا  ملعی  یتح  ادـبا  کیلخن  هللا ال  لوسرنبا  ای  هللا  لاقف ال و  یفنحلا  هللادـبع  نب 

کنود یمامح  یقلا  یتح  کتقراف  ام  ةرم  نیعبس  یب  کلذ  لعفی  يرذأ  مث  ایح  جرخأ  مث  ییحا  مث  کیف  لتقا  ینا  تملع  ول  ملس و  هلآ و 
زا ار  یکی  تـسد  هحفـص 92 ] ریهز [  ماق  مث  ادـبا  اهل  ءاضقنا  ـال  یتلا  ۀـمارکلا  لاـنا  مث  ةدـحاو  ۀـلتق  یه  اـمنا  کـلذ و  لـعفا  ـال  فیک  و 

نادنزرف و ناردارب و  دنرادن  يراک  یـسک  اب  نم  زجب  هک  دیراذگب  نانیا  اب  ارم  دیوش و  هدنکارپ  بش  یکیرات  رد  دریگب و  ارم  يهداوناوخ 
ناشن امب  ار  يزیچ  نینچ  زگره  دنوادخ  مینامب ؟ هدنز  وت  زا  سپ  هکنیا  يارب  مینک ؟ نینچ  ارچ  دنتفگ : ادصکی  رفعج  نب  هللادـبع  نادـنزرف 
هتشک دومرف : درک و  لیقع  نادنزرفب  يور  سپس  تفگ : يوار  . وا لابندب  نارگید  تفگ و  یلع  نب  سابع  راب  نیتسخن  ار  نخـس  نیا  دهدن 

مالسلاهیلع نیسح  رگید  تیاورب  دیورب و  دیریگب و  دوخ  هار  اهامش  مداد  هزاجا  نم  تسا  یفاک  امـش  يارب  هداوناوخ  امـش  زا  ملـسم  ندش 
هچ مدرمب  اـم  و  دـنیوگیم ؟ هچ  اـمب  مدرم  سپ  ربـمغیپ  رـسپ  دـنتفگ : دـندمآ و  رد  نخـسب  وا  نادـناخ  یگمه  ناردارب و  تفگ  نـینچ  هـگ 
هن میدرب و  راکب  ياهزین  هن  میدومن و  اهر  يریت  هن  شباکر  رد  میدرک و  اـهر  ار  ناـمدوخ  ربمغیپ  رـسپ  گرزب و  سیئر و  میئوگب  میئوگب ؟

ربارب رد  هکنآ  ات  دوب  میهاوخ  وت  رادهگن  لد  ناجب و  هکلب  دش  میهاوخن  ادج  وت  زا  زگره  ربمغیپ  رـسپ  يا  مسق  ادـخب  هن  میدز ؟ يریـشمش 
ضرع تساوخرب و  هجـسوع  نب  ملـسم  سپـس  ار ، وت  زا  دعب  یگدنز  دـنادرگ  تشز  ادـخ  میدرگ  راچد  وت  تشونرـسب  میوش و  هتـشک  وت 
دنکن مبیصن  زگره  دنوادخ  مسق  ادخب  هن  تسا ؟ هتفرگ  ار  وت  درگادرگ  نمشد  نیا  هکیلاح  رد  میورب  مینک و  اهر  نینچ  نیا  ار  وت  ام  درک :

هحلـسا رگا  منزب و  ناشریـشمش  اب  مراد  تسد  رد  ریـشمش  يهضبق  ات  منکـشب و  ناشهنیـس  رد  ماهزین  اـت  متـسه  منک ؟ يراـک  نینچ  نم  هک 
نب دیعس  تفگ : يوار  . مماشایب ار  گرم  تبرش  وت  اب  ات  تشگ  مهاوخن  ادج  وت  زا  دیگنج و  مهاوخ  نانآ  اب  گنس  باترپ  اب  مشاب  هتـشادن 

ار ربمغیپ  شرافـس  ام  هک  دـنادب  دـنوادخ  اـت  مینکن  اـهر  ار  وت  اـم  زگره  ربمغیپ  رـسپ  يا  ادـخب  هن  درک : ضرع  تساـخرب و  یفنح  هللادـبع 
دنهدیم و دابب  ار  مدوجو  تارذ  سپـس  موشیم و  هدنز  سپـس  موشیم و  هتـشک  وت  هار  رد  هک  یمتـسناد  نم  رگا  میتشادـهگن و  وت  يهرابرد 

نع کنع و  لتقلا  عفد  دق  یلاعت  هللا  نا  ةرم و  فلا  ترشن  مث  تلتق  ینا  تددول  هللا  لوسرنبا  ای  هللا  لاق و  نیقلا و  نب  هحفص 93 ] داتفه [ 
انیدـیاب و کیقن  ءادـفلا  کل  انـسفنا  اولاق  کلذ و  وحنب  هباحـصأ  نم  ۀـعامج  ملکت  کـتیب و  لـهأ  كدـلو و  کـناوخا  نم  ۀـیتفلا  ءـالؤه 

کنبارـسا دق  لاحلا  کلت  یف  یمرـضحلا  ریـشب  نب  دمحمل  لیق  انیلع و  ام  انیـضق  انبرل و  انیفو  دق  نوکن  کیدی  نیب  انلتق  نحن  اذاف  انهوجو 
یف تنأ  هللا  کمحر  لاقف  هلوق  مالسلاهیلع  نیسحلا  عمسف  هدعب  یقبا  اناورـسوی  نا  بحا  تنک  ام  یـسفن  هبـستحا و  هللادنع  لاقف  يرلا  رغثب 

ءادـف یف  اهب  نیعتـسی  دوربلا  باوثالا  هذـه  کنبا  طعأف  لاق  کتقراف  نا  ایح  عابـسلا  ینتلکا  لاقف  کنبا  كاکف  یف  لمعاف  یتعیب  نم  لـح 
ام لحنلا  يودک  يود  مهل  ۀلیللا و  کلت  هباحـصأ  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  تاب  يوارلا و  لاق  . رانید فلا  اهتمیق  باوثا  ۀـسمخ  هاطعاف  هیخا 

نیـسحلا ۀیجـس  تناک  اذک  الجر و  نوثلث  نانثا و  دعـس  نب  رمع  رکـسع  نم  ۀلیللا  کلت  یف  مهیلع  ربعف  دعاق  مئاق و  دـجاس و  عکار و  نیب 
نم اب  راب  هحفـص 94 ] یلعل [  لیق  لاق  دـقعلا  باتک  نم  عبارلا  ءزجلا  یف  هبردـبعنبا  رکذ  .و  هتافـص لامک  هتولـص و  ةرثک  یف  مالـسلاهیلع 

تسین و شیب  ندش  هتشک  کی  هکنیا  اب  منکن  نینچ  ارچ  نونکا  موش و  هتـشک  وت  باکر  رد  هکنآ  ات  متـشگیمن  ادج  وت  زا  نم  دشیم  نینچ 
نم هک  مراد  تسود  ربمغیپ  رـسپ  يا  مسق  ادخب  تفگ : تساوخرب و  نیق  نب  ریهز  سپـس  تشاد  دـهاوخن  تلذ  زگره  هک  یتزع  شلابندـب 

ناردارب و هک  ناناوج  نیا  ناج  وت و  ناج  زا  ار  ندش  هتشک  یلاعتیادخ  یلو  دوش  رارکت  لمع  نیا  راب  رازه  موش و  هدنز  سپس  موش  هتشک 
ام ياهناج  دـندرک  ضرع  دـنتفگ و  نخـس  نیماضم  نیمه  هب  ترـضح  نآ  نارای  زا  رگید  یعمج  و  دریگزاـب ، دـناوت  نادـناخ  نادـنزرف و 
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دوخ راگدرورپ  اب  هک  يدـهعب  میوش  وت  هتـشک  يور  شیپ  رد  رگا  هک  درک  میهاوخ  وت  يالب  رپس  ار  دوخ  ياهتروص  اهتـسد و  ام  تیادـفب 
هک دیـسر  ربخ  یمرـضح  رـشب  نب  دـمحمب  هک  دوب  لاـح  نیمه  رد  میـشاب  هداد  ماـجنا  میراد  هدـهعب  هک  ياهفیظو  هدوب و  راداـفو  میاهتـسب 
نم هک  میدوبن  لیام  هکنیا  اب  مرادیم  روظنم  دنوادخ  باسحب  ار  مدوخ  وا و  يراتفرگ  تفگ : تسا  هدـش  ریـسا  ير  دـح  رـس  رد  تدـنزرف 

تدنزرف يدازآ  هب  تبسن  یئاهر ، نم  تعیب  دیق  زا  وت  داب  وت  رب  ادخ  تمحر  دومرف  دینـشب  نیا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ددرگ  ریـسا  وا  مشاب و 
رد ات  هدب  تدـنزرفب  ار  اهدرب )  ) اهـسابل نیا  سپ  دومرف  موش  ادـج  وت  زا  رگا  دـنروخب  هدـنز  هدـنز  ارم  ناگدـنرد  درک  ضرع  نک ، مادـقا 
اطع رشب  نب  دمحمب  رانید  رازه  شزراب  سابل  هعطق  جنپ  سپس  دنک  ردارب  يهیدف  ار  اهنآ  دیامن و  هدافتـسا  اههماج  نیا  زا  شردارب  يدازآ 

نوچمه ناشهلان  همزمز  دـندومنیم و  تاجانم  دـندرکیم و  هلان  حبـص  اـت  شناراـی  نیـسح و  اروشاـع ) بش  : ) بش نآ  تفگ : يوار  . دومرف
نآ دندوب  تدابع  لوغشم  هتـسشن  ياهدع  هداتـسیا و  یعمج  هدجـس و  رد  یـضعب  عوکر و  رد  ياهراپ  دشیم  هدینـش  لسع  روبنز  لاب  ياوآ 

مالسلاهیلع نیسح  راتفر  يرآ  دندش ) قحلم  ترضحنآب   ) داتفا نیسح  ياههمیخب  ناشرازگ  هک  دعـس  رمع  نازابرـس  زا  رفن  ود  یـس و  بش 
ضرع نیسحل  نب  یلعب  دیوگ : دقعلا  باتک  زا  مراهچ  ءزج  رد  هبردبعنبا  . دوب هلماک  تافص  ياراد  دناوخیم و  رایـسب  زامن  دوب : نینچ  نیا 

بجعلا لاقف  کیبا  دلو  لقا  ام  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  هحفـص 95 ] تشاد [  هک  ردق  نیمه  دومرف  تشاد ؟ رتمک  دالوا  وت  ردـپ  ارچ  دـش 
طاطـسفب مالـسلاهیلع  نیـسحلا  رما  ةادغلا  ناک  املف  لاق  . ءاسنلل غرفتی  ناک  یتمف  ۀعکر  فلا  ۀلیللا  مویلا و  یف  یلـصی  ناک  هل  تدلو  فیک 

هبردبع نب  نمحرلادـبع  ینادـمهلا و  ریـضخ  نب  ریرب  نا  يورف  یلطیل  لخد  مث  ةرون  اهدـنع  لعج  ریثک و  کسم  اهیف  ۀـنفجب  رماف  برـضف 
ۀعاس هذه  ام  کحـضتأ ؟ ریرب  ای  نمحرلادبع  هل  لاقف  نمحرلادـبع  کحاضی  ریرب  لعجف  هدـعب  ایلطیل  طاطـسفلا  باب  یلع  افقو  يراصنالا 

وه ام  هللا  وف  هیلا  ریـصن  امب  اراشبتـسا  کلذ  لعفا  امنا  اباش و  الهک و ال  لطابلا  تببحا  ام  یننا  یموق  ملع  دقل  ریرب  لاقف  لطاب  کحض و ال 
ثعبف هللا  مهنعل  دعـس  نب  رمع  باحـصأ  بکر  و  يوارلا : لاق  . نیعلا روحلا  قناعن  مث  ۀـعاس  اهب  مهجلاعن  انفایـساب  موقلا  ءـالؤه  یقلن  نا  ـالا 

مهتصنتساف هسرف  لیق  هتقان و  مالسلاهیلع  نیسحلا  بکرف  اوعفتنی  ملف  مهرکذ  اوعمتسی و  ملف  مهظعوف  ریـضخ  نب  ریرب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 
لسرلا و ءایبنالا و  ۀکئالملا و  یلع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یلع  یلـص  هلها و  وه  امب  هرکذ  هیلع و  ینثا  هللا و  دمحف  اوتـصناف 
مکنامیا و یف  انل  افیس  انیلع  متللس  نیفجوم  مکانخرصاف  نیهلا  انومتخرصتسا و  نیح  احرت  ۀعامجلا و  اهتیا  مکل  ابت  لاق  مث  لاقملا  یف  غلبا 

تغارف نانز  اب  شزیمآ  يارب  یک  دراذگیم  زامن  تعکر  رازه  يزور  هنابش  ره  رد  مردپ  اریز  دوب  روآتفگـش  هحفص 96 ] انیلع [  متششح 
کـشم هک  یگرزب  فرظ  رد  ات  دومرف  دندرک و  اپرب  ياهمیخ  دومرف  روتـسد  مالـسلاهیلع  نیـسح  دـش  رحـس  هکنیمه  تفگ : يوار  ؟ تشاد

ینادـمه و ریـضخ  نب  ریرب  هک  هدـش  تیاور  دـش  هـمیخ  لـخاد  فـیظنت  يارب  ترـضح  دوـخ  سپـس  دنتـشاذگ  هروـن  دوـب  نآ  رد  ناوارف 
ریرب لاحنیا  رد  دننک  هدافسا  هرون  زا  نانآ  ترـضح ، ندمآ  نوریب  زا  سپ  هک  دندوب  هداتـسیا  همیخ  رد  رب  يراصنا  هبردبع  نب  نمحرلادبع 
تقو هک  الاح  يدنخیم ؟ ارچ  ریرب  يا  تفگ : ریرب  هب  نمحرلادبع  دنادنخب  زین  ار  نمحرلادبع  هک  تشاد  یعس  دوب و  نادنخ  لاحـشوخ و 

نم تقونیا  یخوش  یلو  مدوبن  یخوش  لها  یناوج  رد  هن  يریپ و  رد  هن  نم  هک  دننادیم  نم  لیماف  همه  تفگ : ریرب  تسین  یخوش  هدـنخ و 
نیا زج  یتشهب  نایروح  اب  ندش  ندرگب  تسد  ام و  نایم  ياهلـصاف  مسق  ادـخب  میراد  شیپ  رد  هک  تسا  یتشونرـس  هب  یلاحـشوخ  طرف  زا 

دندـش راوس  داب ) نانآ  رب  ادـخ  تنعل  هک   ) دعـس رمع  نازابرـس  تفگ : يوار  . میگنجب دوخ  ياهریـشمش  اب  مدرم  نیا  اـب  یتعاـس  هک  تسین 
اذل دیـشخبن  يدوس  هک  داد  یتارکذت  دـندادن و  شوگ  شزردـنا  هب  یلو  دـهد  يدـنپ  ار  نانآ  رگم  ات  داتـسرف  ار  ریرب  مالـسلاهیلع  نیـسح 

دندش تکاس  دومرف  توکـسب  توعد  ار  نانآ  و  دش ) راوس  بسا  رب  هک  هدش  هتفگ  و   ) دش راوس  دوخ  رتش  رب  اصخـش  مالـسلاهیلع  نیـسح 
ناریفـس و ناگتـشرف و  متاخ و  ربمغیپ  رب  دومرف و  ناـیب  دوب  یبوبر  ماـقم  راوازـس  هچنآ  درک و  ار  وا  شیاتـس  تفگ و  ار  ادـخ  دـمح  سپ 
ار ام  دیدوب و  نادرگرـس  ناریح و  هک  مدرم  يا  امـش  رب  یناشیرپ  گرم و  دومرف : سپـس  داتـسرف  دورد  نیریـش  ینایب  اب  یهلا  ناگداتـسرف 
ام يرای  يارب  ناتیاهدـنگوس  قبط  تسیابیم  هک  يریـشمش  میدـمآ  امـش  یـسرداد  يارب  ناباتـش  ام  هکنیمه  دـیدناوخ  شیوخ  یـسردادب 

دوخ و نانمـشد  عفنب  زورما  دـیدز  نماد  ام  يارب  میدوب  هتخورفا  نامکرتشم  نانمـشد  ناجب  ام  هک  ار  یـشتآ  دیدیـشک و  ام  يورب  دیـشکب 
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لما مکیف و ال  هوشفا  لدع  ریغب  مکئایلوأ  یلع  مکئادعال  ابلا  متحبـصاف  مکودع  انودع و  یلع  اهانحدـتقا  اران  هحفص 97 ] ناتسود [  نایز 
ابدلا و ةریطک  اهیلا  متعرسا  نکل  فصحتسی و  امل  یمارلا  نماط و  شاجلا  میشم و  فیسلا  انومتکرت و  تالیولا  مکل  الهف  مهیف  مکل  حبصا 

ناطیشلا ۀثفن  ماثالا و  ۀبـصع  ملکلا و  یفرحم  باتکلا و  ةذبن  بازحالا و  ذاذش  ۀمالا و  دیبع  ای  مکل  اقحـسف  شارفلا  تفاهتک  اهیلا  متیعادت 
متنکف مکعورف  هیلع  ترزأت  مکلوصا و  هیلا  تجـش  میدـق و  مکیف  ردـغ  هللا  لجأ و  نولذاـختت  اـنع  نودـضعت و  ءـالؤهأ  ننـسلا  ءیفطم  و 

انل کلذ  هللا  یبای  ۀلذلا  انم  تاهیه  ۀلذلا و  ۀلسلا و  نیب  نیتنثا  نیبزک  ردق  یعدلانبا  یعدلا  نا  الا و  بصاغلل  ۀلک  اورظانلل  اجش  رمث  ثبخا 
فحاز ینا  الا و  مارکلا  عراصم  یلع  مائللا  ۀعاط  رثوت  نا  نم  ۀـیبا  سوفن  ۀـیمح و  فونا  ترهط و  تباط و  روجح  نونمؤملا و  هلوسر و  و 

ریغف بلغن  نا  امدق و  نومازهف  مزهن  ناف  . يدارملا کیـسم  نب  نب  ةورف  تایباب  همالک  لصوا  مث  رـصانلا  ۀلذخ  ددعلا و  ۀلق  عم  ةرـسالا  اذـهب 
ینفا امک  یموق  ةاورـس  مکلذ  ینفافانیرخاب  خانا  هلک  الک  سانا  نع  عفر  توملا  ام  اذاانیرخا  ۀـلود  انایانم و  نکل  نبج و  انبط  نا  ام  وانیبلغم 

رد یتلادع  مسر  هن  امش  نانمشد  هکنیا  اب  دیاهدمآ  درگ  هحفـص 98 ] انیقب [  اذا  مارکلا  یقب  ول  اندلخ و  اذا  كولملا  دلخ  ولفانیلوألا  نورقلا 
دیشکب و ماین  زا  ام  يرای  رد  يریشمش  کنآ  زا  شیپ  دیدرک ؟ اهر  ار  ام  امش  رب  ياو  دیاهتسب  نانآب  ياهزات  دیما  هن  دناهتشاذگ و  امش  نایم 
رب هناورپ  نوچ  مه  دیدز و  راکنیاب  تسد  خلم  دننام  یگدزباتش  اب  نکلو  دینک  ذاختا  یتباث  يهیرظن  ای  دیشاب و  هتشاد  يرطاخ  بارطضا  ای 

ماکحا ناگدننک  لیدبت  باتک و  ناگدننک  اهر  بازحا و  ناگهدش  هدـنار  عامتجا و  ناگهدرب  يا  امـش  رب  گرم  دـیدروآ  موجه  راک  نیا 
دینکیم و يرای  ار  نانیا  ایآ  ربمغیپ ، تیاده  ياهغارچ  ناگدننک  شوماخ  ناطیـش و  ناگدش  کیرـش  يا  هانگ و  اپارـس  تیعمج  يا  یهلا 

هتفرگارف ار  امش  ياههخاش  هدیچیپ و  ياههشیر  اهگرب و  هب  تسا و  امـش  رد  نامز  رید  زا  هک  تسا  یگنرین  مسق  ادخب  يرآ  راوخ ؟ ار  ام 
يهدازانز نیا  هک  ناه  اراوگ  ياهمقل  بصاغ  يارب  یلو  دـیریگ  ولگ  ناوختـسا  نوچمه  ار  نابغاب  هک  دـیتخرد  نآ  هویم  نیرتکاپان  امـش  و 

رایتخا گرم  رب  ار  تلذ  ام  هک  داـبم  زگره  تلذ  يوسب  یهار  گرم و  يوسب  یهار  تسا  هتـشادهگن  یهار  ود  رـس  رب  ارم  هدازاـنز  دـنزرف 
نت هک  يدارفا  دـنورن و  متـس  راب  ریز  هک  یمدرم  هدـیرورپ و  ار  ام  هک  هزیکاپ  كاـپ و  ياـهنماد  ناـمیااب و  مدرم  شربمغیپ و  ادـخ و  مینک 

دارفا نیا  اب  نم  هک  ناه  مینیزگرب  هنادنمتفارـش  ندـش  هتـشک  رب  ار  نامیئل  يربنامرف  هک  دـنهدیمن  هزاـجا  اـمب  همه ) همه و   ) دـنهدن تلذـب 
تسویپ يدارم  کیسم  نب  ةورف  راعش  اب  ار  شنخس  ترضح  سپس  دیگنج  مهاوخ  امـش  اب  مرادن  يروای  كدنا و  دنامک و  هکنیا  اب  ملیماف 

یناف دـش  زوریپ  را  لطاب  دوب  یقاـب  قح  واـم  اـب  قح  هکنازمیئن  ناـبولغم  میبولغم  هک  رو  میدـق  زا  میتسه  میدرگ  را  بلاـغ  : نومـضم نیدـب 
رد يرگید  یموق ، زات  تفرگرب  هنیـس  راو  رتشا  گرمتسا  یتلود  نانآ  گرم و ز  اـم  هک ز  تسا  یتبون  نیا  کـیل  سرت  اـم  رد  تسیندوب 
 ] ام نآ  زا  اقب  نآ  يدوبب  مه  اـقب  دـب  ار  ناهـش  ناـمیرک و  رگناینیـشیپ  زا  هدرک  وک  ناـنچ  مه  نارورـس  نم  زا  درک  یناـف  گرمتفرگرب 

رود مکب  رودت  یتح  سرفلا  بکری  ام  ثیرک  الا  اهدعب  نوثبلت  هللا ال  میا  مثانیقل  امک  نوتماشلا  یقلیس  اوقیفا  انب  نیتماشلل  لقف  هحفص 99 ]
یلا اوضقا  مث  ۀمغ  مکیلع  مکرمأ  نکی  مث ال  مکئاکرـش  مکرما و  اوعمجأف  يدج  نع  یبأ  یلا  هدهع  دهع  روحملا  قلق  مکب  قلقت  یحرلا و 
رطق مهنع  سبحا  مهللا  میقتـسم  طارـص  یلع  یبر  نا  اهتیـصانب  ذـخآ  وه  الا  ۀـباد  نم  اـم  مکبر  یبر و  هللا  یلع  تلکوت  ینا  نورظنت  ـال  و 

کیلع انبر  تنأ  انولذخ و  انوبذک و  مهناف  ةربصم  اساک  مهموسیف  فیقث  مالغ  مهیلع  طلس  فسوی و  ینـسک  نینـس  مهیلع  ثعبا  ءامـسلا و 
یبـع هبکرف و  زجت  رملا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سرفب  اـعد  مالـسلاهیلع و  لزن  مث  . ریـصملا کـیلا  اـنبنا و  کـیلا  اـنلکوت و 

نع يورف  . لاتقلل هباحصأ  یبع  هبکرف و  زجت  رملا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سرفب  اعد  مالـسلاهیلع و  لزن  مث  . لاتقلل هباحـصأ 
رکـسع وحن  یمرف  دعـس  نب  رمع  مدـقتف  يوارلا  لاق  . کلذ ریغ  يور  لجار و  ةأم  اسراف و  نیعبرأ  ۀـسمخ و  اوناـک  مهنا  مالـسلاهیلع  رقاـبلا 
هباحصال مالسلاهیلع  لاقف  رطقلا  اهناک  موقلا  نم  ماهسلا  تلبقا  یمر و  نم  لوا  یناریمالا  دنع  یل  اودهشا  لاق  مهسب و  مالسلاهیلع  نیـسحلا 

نایاپ رد  وزین  وت  يرادیپ  يزور ز  نینچ  نیاک  زیخ  باوخ  زا  ام  يوگ  تمـالم  ناـه  هحفـص 100 ] يذلا [  توملا  یلا  هللا  مکمحر  اوموق 
ایـسآ گنـس  نوچ  مه  هک  دومن  دیهاوخن  گنرد  یبسا  ندش  راوس  رادقم  زا  شیب  تیانج  نیا  زا  سپ  مسق  ادخب  هک  منکیم : هفاضا  نخس 

راک رد  تسا  هدرپس  نمب  مدج  زا  مردپ  هک  تسا  یتشاددای  دش  دیهاوخ  راچد  بارطـضا  یتحارانب و  نآ  طسو  يهلیم  دـننام  نادرگرس و 
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رب نم  لکوت  هک  دیهدم  متلهم  دیزادرپب و  نم  نتشک  راکب  سپس  دنامن  هدیشوپ  امش  رب  ناتراک  ات  دینیـشنب  اج  کی  مرج  ناکیرـش  اب  دوخ 
تسا تسار  هار  رب  نم  راگدرورپ  انامه  تسا  وا  تردق  تسدب  اههدنبنج  يهمه  تشونرـس  تسا  امـش  نم و  راگدرورپ  هک  تسا  یئادخ 
طلـسم نانآ  رب  ار  یفیقث  ناوج  تسرفب و  نانآ  رب  فسوی  یطحق  ياهلاس  دـننام  ار  یئاهلاس  رادزاب و  نانآ  زا  نامـسآ  ياهناراب  اهلا ، راب 

یئوت دنتـشادرب و  ام  يرای  زا  تسد  دـنتفریذپن و  ار  ام  توعد  نانیا  هک  دـنک  یلاخ  ناشماک  رد  ار  گرم  راوگان  خـلت و  ياهرغاس  ات  امرف 
يراوس بسا  دـمآ و  دورف  بکرم  زا  سپـس  . تسا وت  يوسب  همه  تشگزاب  میدروآ و  يور  وتب  تسا و  وت  رب  طقف  ام  لکوت  ام  راـگدرورپ 

مالـسلاهیلع رقاب  ماما  زا  . دومن یئارآ  فص  دوخ  باحـصا  زا  گـنج  يارب  دـش و  راوس  نآ  رب  تساوخب و  تشاد  ماـن  زجترم  هک  ار  ربمغیپ 
يوار . تسا هدش  تیاور  مهنیا  زا  ریغ  دـندوب و  هدایپ  رفن  دـصکی  راوس و  جـنپ  لهچ و  ترـضح ، نازابرـس  يهمه  هک  تسا : هدـش  تیاور 

هللادیبع رادنامرف  ام  دزن  رد  تفگ : دومن و  باترپ  ترـضح  نازابرـس  فرطب  يریت  دـش و  هفوک  رکـشل  گنهآ  شیپ  دعـس  نب  رمع  تفگ :
تفرگ ندـیراب  ناراـب  تارطق  دـننام  اـهریت  تفگب و  نیا  مدوب  نم  دومن  باـترپ  نیـسح  يوسب  ریت  هک  سک  نیتسخن  هک  دیـشاب  نم  هاوگ 

نالوسر اهریت  نیا  هک  دـیوش  هدامآ  تسین  نآ  زا  ياهراـچ  هک  ار  یگرم  دـیزیخرب و  داـب  امـش  رب  ادـخ  تمحر  دومرف : شناراـیب  ترـضح 
راهنلا نم  ۀعاس  اولتتقاف  مکیلا  موقلا  لسر  ماهـسلا  هذه  ناف  هنم  دبال  هحفص 101 ] زا [  يهراپ  رگشل  ود  سپ  امش  يوسب  نمـشد  زا  دنگرم 
لوقی لعج  هتیحل و  یلا  هدیب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  برـض  اهدنعف  لاق  . ۀعامج مالـسلاهیلع  نیـسحلا  باحـصأ  نم  لتق  یتح  ۀلمح  ۀلمح و 

ذا سوجملا  یلع  هبضغ  دتشا  ۀثلث و  ثلاث  هولعج  ذا  يراصنلا  یلع  هللا  بضغ  دتـشا  ادلو و  هل  اولعج  ذا  دوهیلا  یلع  یلاعت  هللا  بضغ  دتـشا 
نودیری امم  ءیـش  یلا  مهبیجا  هللا ال  اما و  مهیبن  تنبنبا  لتق  یلع  مهتملک  تقفتا  موق  یلع  هبـضغ  دتـشا  هنود و  رمقلا  سمـشلا و  اودـبع 

نب رمع  مالسلاهیلع و  نیسحلا  یقتلا  امل  لوقی  یبأ  تعمس  لاق  هنا  مالسلاهیلع  قداصلا  انیلوم  نع  يورف  . یمدب بضخم  انا  هللا و  یقلا  یتح 
نیب هئادعا و  یلع  یلع  رصنلا  نیب  ریخ  مث  مالسلاهیلع  نیسحلا  سأر  یلع  فرفر  یتح  رـصنلا  یلاعت  هللا  لزنا  برحلا  تماق  هللا و  هنعل  دعس 

ثیغم نم  امأ  مالـسلاهیلع  حاص  مث  يوارلا : لاق  . نیدـلا ملاعم  باتک  یف  یـسرنلا  نیـسحلا  دـمحم  رهاطوبأ  اهاور  هللا  ءاقل  راـتخاف  هللا  ءاـقل 
لاق لجرلا  اذه  تنأ  لتاقمأ  لاقف  دعـس  نب  رمع  یلا  لبقا  دق  دیزی  نب  رحلا  اذاف  لاق  هللا  لوسر  مرح  نع  بذی  باذ  نم  امأ  هللا  هجول  انثیغی 

نیرجاهملا هل  لاقف  لکفالا  لثم  هذخا  هباحصأ و  نم  افقوم  فقو  رحلا و  یضمف  لاق  يدیالا  حیطت  سؤرلا و  ریطت  نا  هرـسیا  الاتق  هللا  يا و 
هکنآ ات  دندرک  يرگید  زا  سپ  یکی  هلمح  دنچ  دـندیگنج و  مه  اب  ار  زور  هحفـص 102 ] نم [  یل  لیق  ول  بیرمل و  كرما  نا  هللا  سوا و 
مـشخ دومرفیم : دز و  فیرـش  نساـحم  رب  تسد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـگنه  نیا  رد  تفگ : يوار  . دـش دیهـش  ترـضح  ناراـی  زا  ياهدـع 
نیموس ار  دنوادخ  هک  تفای  ندش  یماگنه  يراصن  رب  یهلا  بضغ  دنداد و  رارق  ادخ  يارب  دنزرف  هک  دش  تخس  یعقوم  دوهی  رب  دنوادخ 
یهورگ رب  دنوادخ  دـندیتسرپ و  وا  ياجب  ار  هام  باتفآ و  هک  دـش  كانمـشخ  تخـس  هاگنآ  سوجم  يهفیاط  رب  دـندناوخ و  دوخ  يادـخ 
مهاوخن چیه  نانآ  ياههتساوخ  زا  مسق  ادخب  دناهدش  نابز  کی  ناشربمغیپ  رتخد  دنزرف  نتشک  يارب  همه  هک  تسا  هدش  كانبضغ  تخس 

هدش تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ام  يالوم  زا  . منک تاقالم  لاحنیا  اب  ار  یلاعتیادخ  موش و  نیگنر  شیوخ  نوخب  هک  هاگنآ  ات  تفریذپ 
دیدرگ اـپرب  گـنج  دـش و  وربور  نوعلم  دعـس  نب  رمع  اـب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هکیماـگنه  دومرفیم  هک  مردـپ  زا  مدینـش  دومرف : هک  تسا 

شنانمشد رب  هک  دندرک  ریخم  ار  شترضح  سپس  دندوشگ  نیسح  رس  يالاب  ار  دوخ  ياهلاب  هک  اجنآ  ات  داتـسرفورف  یبیغ  ددم  یلاعتیادخ 
رد یسرن  نیسحلا  نب  دمحم  رهاطوبا  ار  تیاور  نیا  دیزگرب ، ار  دنوادخ  تاقالم  ترضحنآ  دیامن و  تاقالم  ار  دنوادخ  ای  ددرگ و  زوریپ 

دادب ادخ  ياضر  يارب  هک  تسین  یسرداد  ایآ  دروآرب  دایرف  مالسلاهیلع  نیسح  سپس  تفگ : يوار  . تسا هدرک  تیاور  نیدلاملاعم  باتک 
رح دومن  ار  تساوخداد  نیا  مالسلاهیلع  نیـسح  نوچ  تفگ : يوار  ؟ دنک عافد  ادخ  لوسر  مرح  زا  هک  تسین  ياهدننک  عافد  ایآ  دسرب ؟ ام 
نآ شلحارم  نیرتناسآ  هک  یگنج  ادـخب ، يرآ  تفگ  دـیگنج ؟ یهاوخ  درم  نیا  اب  یتسار  تفگ : هدروآ و  دعـس  نب  رمعب  يور  دـیزی  نب 

شنازابرـس کیدزن  یئاج  رد  تشذگ و  دعـس  نب  رمع  دزن  زا  رح  سپ  دیوگ : دتفیب  اهرکیپ  زا  اهتسد  درپب و  اهندـب  زا  اهرـس  هک  دـشاب 
یسفن ریخا  ینا  هللا  لاقف و  کنم  يرا  يذلا  اذه  امف  کتودع  امل  ۀفوکلا  لها  عجـشا  هحفص 103 ] دوب [ ، هداتفا  شمادنا  رب  هزرل  داتسیا و 
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هسأر و یلع  هدی  مالسلاهیلع و  نیسحلا  یلا  ادصاق  هسرف  برض  مث  تقرحا  تعطق و  ول  ائیش و  ۀنجلا  یلع  راتخأ  هللا ال  وف  رانلا  ۀنجلا و  نیب 
انا كادـف  تلعج  مالـسلاهیلع  نیـسحلل  لاـق  کـیبن و  تنب  دـالوأ  کـئایلوأ و  بولق  تبعرا  دـقف  یلع  بتف  تبنا  کـیلا  مهللا  لوـقی  وـه 
نم یل  يرت  لهف  یلاعت  هللا  یلا  بئات  انا  يرا و  ام  کنم  نوغلبی  موقلا  نا  تننظ  ام  کب و  عجعج  عوجرلا و  نع  کسبح  يذـلا  کـبحاص 
لاق مث  يرما  رخآ  ریصی  لوزنلا  یلا  الجار و  کل  ینم  ریخ  اسراف  کل  انا  لاقف  لزناف  کیلع  هللا  بوتی  معن  مالسلاهیلع  نیـسحلا  لاقف  ۀبوت 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادمحم  كدـج  حـفاصی  نمم  نوکا  یلعل  کیدـی  نیب  لیتق  لوا  نوکا  نا  یل  نذأف  کیلع  جرخ  نم  لوا  تنک  اذاف 
لاتق نسحأ  لتاقی  لعجف  هل  نذاف  . درو امک  هلبق  اولتق  ۀعامج  نال  نالا  نم  لیتق  لوأ  دارأ  امنا  هر )  ) باتکلا عماج  لاق  . ۀـمیقلا یف  ادـغ  ملس 

امک رحلا  تنأ  لوقی  ههجو و  نع  بارتلا  حسمی  لعجف  مالسلاهیلع  نیسحلا  یلا  لمحف  دهـشتسا  مث  لاطبا  ناعجـش و  نم  ۀعامج  لتق  یتح 
سوا نب  رجاهم  هحفص 104 ] ادباع [  ادهاز  ناک  و  یمرضخلا )  ) ریضخ نب  ریرب  جرخ  و  يوارلا : لاق  . ةرخالا ایندلا و  یف  ارح  کما  کتمس 
یمان وت  زج  نم  تسیک ؟ هفوک  لها  دارفا  نیرتروالد  دشیم  شـسرپ  نم  زا  رگا  هچ  ماهدنامرد  وت  راک  رد  نم  هک  مسق  ادـخب  تفگ : ار  وا 
مسق ادخب  منیبیم و  خزود  تشهب و  یهار  ود  رس  رب  ار  دوخ  هک  ادخب  تفگ : منیبیم ؟ وت  رد  هک  تسا  یتلاح  هچ  نیا  مدربیمن  يرگید  زا 

نیـسح يوسب  هجوتم  دز و  بسا  رب  باـکر  تفگب و  نیا  دزوسب  شتآـب  مرکیپ  موش و  هراـپ  هراـپ  دـنچ  ره  تفر  مهاوـخن  تشهب  هار  زجب 
وت و ناتسود  ياهلد  نم  هک  ریذپب  ار  ماهبوت  متشگزاب  وت  يوسب  اهلا  راب  درکیم : ضرع  هتشاذگ و  دوخ  رـس  رب  تسد  هک  یلاح  رد  دیدرگ 
يدرگزاب و وت  متشاذگن  مدوب و  وت  هارمهب  هک  منامه  نم  موش  تیادف  درک : ضرع  ترضحنآ  هب  سپ  مدنازرل  ار  وت  ربمغیپ  رتخد  نادنزرف 

ماهتـشگزاب ادخ  يوسب  نونکا  نم  دناسر و  دـنهاوخ  دـح  نیاب  ات  وت  اب  ار  راک  مدرمنیا  هک  مدربیمن  نامگ  یلو  متفرگ  گنت  وت  رب  ار  راک 
یلاح درک : ضرع  وشب ، هدایپ  بسا  زا  دریذپیم  ار  وت  يهبوت  دـنوادخ  يرآ  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ینیبیم ؟ هتفریذـپ  ارم  يهبوت  ایآ 

وت رب  هار  رـس  هک  مدوب  سک  نیتسخن  نم  نوچ  تفگ : سپـس  دماجنایم  ندش  هدایپ  هب  مراک  نایاپ  ندش و  هدایپ  ات  تسا  رتهب  مندوب  هراوس 
زا ینخـس  .) دننکیم هحفاصم  دمحم  تدج  اب  هک  مشاب  يدارفا  زا  تمایق  يادرف  دـیاش  مشاب  نم  وت  هار  دیهـش  نیلوا  ات  امرفب  هزاجا  متفرگ 
دنچ زین  وا  زا  شیپ  هدـش  هتفگ  هچنانچ  هنرگو  دوب  دـعب  هب  مدـنآ  زا  دیهـش  نیلوا  نیـسح  هار  دیهـش  نیلوا  زا  رح  دوصقم  باتک ) بحاـص 

ار نمشد  نانامرهق  ناروالد و  زا  ياهدع  هکنآ  ات  درک  ینایامن  گنج  رح  دومرف ، هزاجا  رحب  مالـسلاهیلع  نیـسح  يراب  . دندش دیهـش  يرفن 
تروص زا  رابغ  درگ و  دوخ  تسد  اب  مالسلاهیلع  نیسح  دندروآ  مالسلاهیلع  نیسح  دزن  ار  شرکیپ  دیشون  تداهـش  تبرـش  سپـس  تشک 

هک ریـضخ  نب  ریرب  تفگ : يوار  . ترخآ ایند و  رد  دازآ  يدرم  دازآ  وت  اعقاو  دـیمان  ار  وت  تردام  هکنانچ  مه  دومرفیم  درکیم و  كاپ  رح 
دیزی هیلا  جرخف  هحفص 105 ] يأر [  دش  نوریب  فلاخم  رکـشل  زا  وا  اب  هزرابم  يارب  لفغم  نب  دیزی  دمآ و  نادیمب  دهاز  دباع و  دوب  يدرم 

لتق یتح  لتاقی  لزی  مل  ریرب و  هلتقف  ایقالت  لطبملا و  امهنم  قحملا  لتقی  نا  یف  یلاعت  هللا  یلا  ۀلهابملا  یلع  ۀلهابملا  یلع  اقفتاف  لفغملا  نب 
عجرف هتدـلاو  هتأرما و  هعم  ناک  داهجلا و  یف  غلاـب  دـالجلا و  یف  نسحاـف  یبلکلا  باـبح )  ) حاـنج نب  بهو  جرخ  لاـق و  . هیلع هللا  ناوضر 

ینعجفت کیلع ال  هللااب  هتأرما  تلاق  مالسلاهیلع و  نیـسحلا  يدی  نیب  لتقت  یتح  تیـضر  ام  مامالا  تلاقف  ما ال  تیـضرأ  هما  ای  لاق  امهیلا و 
لتاقی لزی  ملف  عجرف  ۀـمیقلا  موی  هدـج  ۀعافـش  لنت  کیبن  تنبنبا  يدـی  نیب  لتاقف  عجرا  اهلوق و  نع  بزعاینب  ای  هما  هل  تلاـقف  کـسفنب 

هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  مرح  نیبیطلا  نود  لتاق  یما  یبا و  كادـف  لوقت  یه  هوحن و  تلبقاف  ادومع  هتأرما  تذـخاف  هادـی  تعطق  یتح 
نم متیزج  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لاقف  کعم  توما  نا  نود  دوعأ  نل  تلاق  هبوث و  بناجب  تذخأف  ءاسنلا  یلا  اهدری  یک  لبقاف  ملـس  هلآ و 
نب ملـسم  جرخ  مث  . هیلع هللا  ناوضر  لـتق  یتح  لـتاقی  یبلکلا  لازی  مل  نهیلا و  فرـصناف  هللا  کـمحر  ءاـسنلا  یلا  یعجرا  اریخ  یتیب  لـهأ 
نب بیبح  هعم  مالسلاهیلع و  نیسحلا  هیلا  یشمف  قمر  هب  ضرالا و  یلا  طقس  یتح  ءالبلا  لاوها  یلع  ربص  ءادعالا و  لاتق  یف  غلابف  ۀجـسوع 

دنوادخ زا  دننک و  هلهابم  هک  دـش  نآ  رب  ود  ره  هحفص 106 ] یضق [  نم  مهنمف  ملسم  ای  هللا  کمحر  مالسلاهیلع  نیـسحلا  هل  لاقف  رهاظم 
ردقنآ نآ  زا  دعب  تشک و  ار  وا  ریرب  دنتخیوآرد و  مه  اب  دشکب و  تسا  لطاب  رب  هک  ارنآ  تسا  قح  رب  هک  ودـنآ  زا  کی  ره  هک  دـنهاوخب 
ناشن دوخ  زا  وکین  یتدالج  دش  نادیمب  یبلک  حانج  نب  بهو  تفگ : يوار  . هیلع هللا  ناوضر  دیشون  تداهش  تبرـش  هک  داد  همادا  گنجب 
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شرـسمه ردام و  يوسب  درک  هک  یگنج  زا  سپ  بهو  دـندوب  ـالبرک  رد  شهارمهب  زین  بهو  رداـم  رـسمه و  درک  یناـیامن  گـنج  داد و 
، يوش هتـشک  نیـسح  لباقم  رد  هک  هاگنآ  ات  موشن  یـضار  وت  زا  تفگ : ردام  يدـش ؟ یـضار  نم  زا  ناج  ردام  تفگ : رداـمب  تشگزاـب و 
رد درگزاب و  نادـیمب  هدـم و  ترـسمه  فرحب  شوگ  مرـسپ  تفگ : شردام  نکم  ـالتبم  تقارفب  ارم  ادـخب  ار  وت  بهو ، تفگ : شرـسمه 
ات درک  گنج  ردـقنآ  تشگزاب و  بهو  يدرگ ، دـنمهرهب  شدـج  تعافـش  زا  تماـیق  زور  اـت  نک  گـنج  تربمغیپ  رتخد  رـسپ  يورـشیپ 

ینعی ناکاپ  يرای  رد  تنابرقب  مردام  ردپ و  تفگیم : دمآ و  وا  يوس  ور  تفرگ و  تسدب  ار  همیخ  دومع  شرـسمه  دش  هدیرب  شیاهتـسد 
ار بهو  نماد  تخادـنا و  تسد  نز  دـنادرگزاب  نانز  همیخ  هب  ار  وا  ات  دـمآ  شرـسمه  هب  ور  بهو  هدـب  همادا  ار  گنج  ادـخ  لوسر  مرح 

نیا ضوع  رد  امـشب  دـنوادخ  دومرف : دـیدب  هرظنم  نیا  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  موش  هتـشک  وت  اب  ات  مدرگیمنزاـب  زگره  تفگ : تفرگب و 
زا روتـسدنیا  هک  نز  مرح ، نانز  دزنب  درگرب  نز  يا  دـنک  تمحر  تیادـخ  دـیامرف  اطع  وکین  شاداـپ  دـینکیم  نم  تیب  لـها  زا  هک  يراـی 

هجسوع نب  ملسم  سپس  . هیلع هللا  ناوضر  دیسر  تداهش  يهعیفر  هجردب  ات  دش  گنج  لوغشم  یبلک  تشگزاب و  همیخب  تفایرد  ترـضح 
رد یناج  همین  زونه  دمآرد  ياپ  زا  هک  هاگنآ  ات  دومن  یئابیکش  گنج ، ساره  لوه و  رب  درک و  يرادیاپ  نمـشد  اب  هزرابم  رد  دش  نادیمب 

هبحن یضق  نم  مهنمف  ملسم و  يا  داب  وت  رب  ادخ  تمحر  دومرف : دمآ و  شنیلاب  رهاظم  نب  بیبح  قافتاب  مالسلاهیلع  نیـسح  هک  دوب  شندب 
هنم اند  الیدبت و  اولذب  ام  رظتنی و  نم  نم  مهنم  هبحن و  هحفص 107 ] ینادرمناوج [  زا  وت  هکنیاب  هراشا   ) الیدبت اولدب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  و 

رثالا یف  ینا  ملعا  یننا  ول ال  بیبح  هل  لاق  مث  هللا  كرشب  افیعض  الوق  ملسم  هل  لاقف  ۀنجلاب  رشبا  ملـسم  ای  کعرـصم  یلع  زع  لاق  بیبح و 
لاقف تومت  یتح  هنود  لتاقف  مالسلاهیلع  نیسحلا  یلا  راشأ  اذهب و  کیـصوأ  یناف  ملـسم  هل  لاقف  کمها  ام  لکب  یلا  یـصوت  نا  تببحأل 
لاتق لتاقف  هل  نذاف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نذأتـساف  يراصنالا  ۀـطرق  نب  ورمع  جرخف  . هیلع هللا  ناوضر  تاـم  مث  اـنیع  کـنمعن  ـال  بیبح  هل 
یتأی ناک ال  داهج و  دادس و  نیب  عمج  دایزنبا و  بزح  نم  اریثک  اعمج  لتق  یتح  ءامـسلا  ناطلـس  ۀمدخ  یف  غلاب  ءازجلا و  یلا  نیقاتـشملا 

حارجلاب نخثا  یتح  ءوس  مالسلاهیلع  نیسحلا  یلا  لصی  نکی  ملف  هتجهمب  هاقلت  الا  فیس  هدیب و ال  هاقتا  الا  مهس  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلا 
هللا لوسر  ءارقاف  ۀنجلا  یف  یمامأ  تنأ  معن  لاقف  تیفوأ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرنبا  ای  لاق  مالسلاهیلع و  نیسحلا  یلا  تفتلاف 

نیـسحلا هل  لاـقف  دوـسا  ادـبع  ناـک  رذیبأ و  یلوـم  نوـجزرب  مث  . هیلع هللا  تاولـص  لـتق  یتـح  لـتاقف  رثـالا  یف  ینأ  هملعأ  مالـسلا و  ینع 
ةدـشلا یف  مکعاصق و  سحلأ  ءاخرلا  یف  انأ  هللا  لوسر  نبای  لاقف  انقیرطب  لتبت  الف  ۀـیفاعلل  ابلط  اـنتعبت  اـمناف  ینم  نذا  یف  تنأ  مالـسلاهیلع 

اب یتسارب  هک  يدوب  هحفـص 108 ] یحیر [  بیطتف  ۀـنجلاب  یلع  سفنتف  دوسـأل  ینول  میئلل و  یبسح  نا  نتنمل و  یحیر  نا  هللا  مکلذـخأ و 
، ملسم تفگ : تسشن و  ملسم  رانک  رد  بیبح  دنتسه ) يزابناج  راظتنا  رد  رگید  یـضعب  دندرپس و  ناج  نانآ  زا  یـضعب  دنتـسب  نامیپ  ادخ 

نیرخآ تیاـکح  هک  ياهلاـن  اـب  ملـسم  یتسه ، یتشهب  هک  ار  وت  داـب  هدژم  یلو  منیبیم  ار  وت  ندـنک  ناـج  هک  تسا  راوشد  یـسب  نم  يارب 
دمآ مهاوخ  وت  لابندب  زین  نم  هک  دوب  نیا  هن  رگا  تفگ : ملـسمب  بیبح  سپـس  دنک ، تماکداش  دـنوادخ  تفگ : درکیم  شیگدـنز  قیاقد 

متیصو تفگ : درکیم  نیسحب  هراشا  هکنیا  نمض  ملسم  مهد ، شاماجنا  ات  يدرکیم  تیـصو  نم  هب  یتشاد  لد  رد  هچنآ  هک  متـشاد  تسود 
ملسم كاپ  ناور  سپس  مراد  تنم  هدید  رب  تفگ : بیبح  ینک ، يراکادف  يزابناج  دح  رس  ات  شايرای  رد  هک  تسا  ترـضح  نیا  هرابرد 
نیـسح تساوـخ  هزاـجا  نیـسح  زا  دـمآردب و  اـههمیخ  زا  يراـصنا  يهطرق  نبرمع  ملـسم  زا  سپ  . هیلع هللا  ناوـضر  دـش  نوریب  شندـب  زا 
نامرهق نیا  تشکب  ناوارف  دایزنبا  نازابرس  زا  ات  دیشوک  رایسب  اهنامسآ  ناطلس  تمدخ  رد  دیگنج و  هناقشاع  داد ، شاهزاجا  مالـسلاهیلع 
يریشمش ره  درکیم و  رپس  ار  دوخ  تسد  دشیم  باترپ  نیسح  يوسب  هک  يریت  ره  تشاد  ار  یعافد  رگنـس  مه  درکیم و  گنج  مه  دیـشر 

يا تفگ : درک و  نیـسح  بناج  هب  يور  دنامن  شناوت  بات و  همخز  يدایز  رثا  رد  ات  دیرخیم  شدوخ  ناجب  دـمآیم  نیـسح  فرطب  هک 
ناسرب ضرعب  نک و  غالبا  ادـخ  لوسر  هب  ارم  مالـس  يوریم  تشهب  هب  نم  زا  شیپ  وت  نوچ  يرآ و  دومرف : مدرک ؟ يرادافو  ربمغیپ  رـسپ 
هدومن شدازآ  یگهدرب  زا  شارذیبا  هک  نوج  سپـس  . هیلع هللا  ناوضر  دش  دیهـش  ات  درک  گنج  ردقنآ  سپ  میآیم  وت  لابندب  زین  نم  هک 

ام يورهلاـبند  رد  وت  هزیگنا  هک  يریگ  شیوخ  رـس  اـت  مهدیم  هزاـجا  وتب  نم  دومرف : ار  وا  نیـسح  دـش  نوریب  دوب  ياهرهچ  هایـس  مـالغ  و 
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زور رد  مشاب و  نادناخ  امـش  سیل  هساک  یـشوخ  زور  رد  نم  ربمغیپ  رـسپ  يا  درک : ضرع  يدرگ  راتفرگ  ام  هار  رد  دـیابن  دوب و  یتمالس 
وت هک  تسا  نکمم  روطچ  یلو  ماهرهچ  هایـس  ترطف و  تسپ  وبدب و  هک  مهاگآ  دوخ  نم  مسق  ادـخب  مرادرب ؟ امـش  يرای  زا  تسد  یتخس 
هللا ناوضر  لتاق  مث  مکئامد  عم  دوسألا  مدلا  اذـه  طلتخی  یتح  مکقرافأ  هللا ال  یهجو ال و  ضیبی  یبسح و  فرـشی  و  هحفص 109 ] لخب [ 

قحلأ نأ  تممه  دق  كادـف  تلعج  هللادـبعابأ  ای  مالـسلاهیلع  نیـسحلل  لاقف  يوادیـصلا  دـلاخ  نب  ورمع  زرب  مث  يوارلا  لاق  . لتق یتح  هیلع 
مدقتف ۀعاس  نع  کب  نوقح  اناف ال  مدـقت  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هل  لاقف  الیتق  کلها  نیب  ادـیحو  كارأف  فلختأ  نأ  تهرک  کباحـصاب و 

حامرلا و ماهسلا و  هیقی  مالسلاهیلع  نیـسحلا  يدی  نیب  فقوف  یماشلا  دعـسأ  نب  ۀلظنح  ءاج  يوارلا و  لاق  . هیلع هللا  ناوضر  لتق  یتح  لتاقف 
مهدعب و نم  نیذلا  دومث و  داع و  حون و  موق  بأد  لثم  بازحالا  موی  لثم  مکیلع  فاخأ  ینا  موق  ای  يدانی  ذخا  هرحن و  ههجوب و  فویسلا 

انیـسح اولتقت  موق ال  اـی  مصاـع  نم  هللا  نم  مکل  اـم  نیربدـم  نولوت  موی  داـنتلا  موی  مکیلع  فاـخأ  ینا  موق  اـی  داـبعلل و  اـملظ  دـیری  هللا  اـم 
حر یلب  لاقف  انناوخاب  قحلن  انبر و  یلا  حورن  الفأ  هل  لاقف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلا  تفتلا  مث  يرتفا  نم  باخ  دق  باذعب و  هللا  مکتحـسیف 
هللا ناوضر  لتق  یتح  لاوهالا  لامتحا  یلع  ربص  لاطبألا و  لاتق  لتاقف  مدـقتف  یلبی  کلم ال  یلا  اهیف و  ام  ایندـلا و  نم  کل  ریخ  وه  ام  یلا 

وبـشوخ و موش و  یتشهب  نم  هکنیا  زا  يزروب  هحفص 110 ] نیقلا و [  نب  ریهز  مالسلاهیلع  نیسحلا  رماف  رهظلا  ةولـص  ترـضح  لاق و  . هیلع
گنج سپس  ددرگ  هتخیمآ  امش  ياهنوخ  اب  نم  هایـس  نوخ  هکنیا  ات  مرادنرب  نادناخ  امـش  زا  تسد  ادخب  هن  مدرگ ؟ دیفـسور  دنمتفارش و 

نم موش  تیادف  هللادبعابا  ای  درک  ضرع  دـمآ و  شیپ  يوادیـص  دـلاخ  نب  ورمع  سپـس  تفگ : يوار  . هیلع هللا  ناوضر  دـش  دیهـش  ات  درک 
ورشیپ دومرف : واب  مالسلاهیلع  نیسح  منیب  هب  تاهچب  نز و  نایم  رد  اهنت  ار  وت  منامب و  مرادن  شوخ  مدنویپب و  تنارایب  هک  ماهتفرگ  میمـصت 

نب ۀلظنح  تفگ : يوارهیلع  هللا  ناوضر  دش  دیهـش  ات  دومن  گنج  داهن و  شیپ  مدق  سپ  دیـسر  میهاوخ  وت  هب  دـعب  یتعاس  زین  ام  هک  شاب 
شیوخ هنیس  تروص و  رب  راورپس  دمآیم  نیسح  هب  ور  هک  ار  یئاهریشمش  اههزین و  اهریت و  داتسیا و  نیسح  لباقم  رد  دمآ و  یماش  دعسا 

ناینوعرف هب  نوعرف  لآ  نمؤم  هک  تسا  یئاهزردنا  لماش  هفیرش  تایآ  و   ) درکیم توالت  ار  دیجم  نآرق  زا  یتایآ  دنلب  زاوآ  هب  دیرخیم و 
موق دننام  دیسر  ناگتشذگ  رب  هک  یباذع  دننام  دسرب  یباذع  زین  امـش  رب  هک  مسرتیم  نم  مدرم  يا  :(. نومـضم نیدب  تسا  هدرک  دزـشوگ 

مسرتیم تمایق  يور  زا  امش  رب  نم  مدرم  يا  درادن  اور  متـس  دوخ  ناگدنب  رب  دنوادخ  دندوب و  نانیا  زا  سپ  هک  نانآ  دومث و  داع و  حون و 
رد هک  دیـشکن  ار  نیـسح  مدرم  يا  درادهگن  ادخ  باذع  زا  ار  امـش  هک  دشابن  سک  دینادرگرب و  منهج  يوسب  رـشحم  زا  يور  هک  يزور 

میورن دومن  ضرع  هدرک و  نیـسحب  يور  سپ  دفابب ، غورد  ادخ  رب  هکنآ  تسا  راکنایز  انامه  دش و  دـیهاوخ  هراچیب  یهلا  يهجنکـش  ریز 
ورب تسا  رتـهب  وت  يارب  تسا  نآ  رد  هچ  ره  اـیند و  زا  هچنآ  يوسب  ورب  ارچ  دومرف  میدـنویپن ؟ ناـمناردارب  فصب  ناـمراگدرورپ و  يوـسب 

تـشگ دیهـش  ات  دومن  یئابیکـش  دئادش  لمحت  رب  دیگنج و  هنانامرهق  داهن و  رتشیپ  مدق  سپ  تسین  نآ  يارب  یلاوز  انف و  هک  یکلم  يوسب 
شیپ ات  داد  روتسد  ار  یفنح  هللادبع  نب  دیعـس  نیق و  نب  ریهز  مالـسلاهیلع  نیـسح  دیـسرارف  رهظ  زامن  تقو  تفگ : يوار  . هیلع هللا  ناوضر 

فوخلا ةولص  مهب  یلص  مث  هعم  فلخت  نم  فصنب  همامأ  امدقتی  نا  یفنحلا  هللادبع  نب  دیعس  هحفص 111 ] سپ [  دتسیاب  ترضحنآ  يور 
وه ضرالا و  یلا  طقس  یتح  یطخت  لاز و ال  ام  هسفنب  هیقی  فقو  یفنحلا و  هللادبع  نب  دیعس  مدقتف  مهس  مالسلاهیلع  نیـسحلا  یلا  لصوف 

ۀیرذ رـصن  یف  کـباوث  تدرأ  یناـف  حارجلا  ملا  نم  تیقل  اـم  هغلبأ  مالـسلا و  ینع  کـیبن  غلبأ  مهللا  دومث  داـع و  نعل  مهنعلا  مهللا  لوـقی 
دیوس مدقت  و  يوارلا : لاق  . حامرلا نعط  فویسلا و  برض  نم  هب  ام  يوس  امهس  رـشع  ۀثلث  هب  دجوف  هیلع  هللا  ناوضر  هبحن  یـضق  مث  کیبن 

یلتقلا و نیب  طقس  یتح  لزانلا  بطخلا  یلع  ربصلا  یف  غلاب  لسابلا و  دسألا  لاتق  لتاقف  ةولصلا  ریثک  افیرش  ناک  عاطملایبأ و  نب  ورمع  نب 
انیکـس و هفخ  نم  جرخا  لماحتف و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لتق  نولوقی  مهعمـس  یتح  كارح  هب  سیل  کلذک و  لزی  ملف  حارجلاب  نخثأ  دق 

لیق امک  اوناک  هیدـی و  نیب  لتقلا  یلا  نوعراسی  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  باحـصأ  لعج  لاق و  . هیلع هللا  ناوضر  لتق  یتح  اـهب  مهلتاـقی  لـعج 
قبی مل  املفسفنألا  باهذ  یلا  نوتفاهتی  مهنأک  عوردلا  یلع  بولقلا  اوسبلسدرکم  نسعدم و  نیب  لیخلا  ۀملم و  عفدـل  اودون  اذا  موق  . مهیف

 ] مث هل  نذأف  لاتقلا  یف  هابأ  نذأتساف  اقلخ  مهنسحأ  اهجو و  سانلا  حبصأ  نم  ناک  مالسلاهیلع و  نیسحلا  نب  یلع  جرخ  هتیب  لها  يوس  هعم 
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سپ دش  باترب  ترـضح  بناجب  يریت  ءانثانیا  رد  داتـسیا  زامنب  فوخ ) زامن  بیترتب   ) شنارای هدنامیقاب  زا  یمین  اب  ترـضح  هحفص 112 ]
زا هکنآ  ات  دومن  نمـشد  ياهریت  رپس  ار  دوخ  لاونم  نیمه  هب  دیرخ و  دوخ  ناجب  ار  نآ  داد و  رارق  ریت  ریـسم  رد  ار  دوخ  هللادبع  نب  دـیعس 

روضح هب  ارم  مالـس  اهلا  راب  ياهدرک  دومث  داـع و  رب  هک  یتنعل  هب  ار  مدرمنیا  نک  تنعل  اـهلا  راـب  تفگیم  داـتفا و  نیمز  رب  دـمآرد و  ياـپ 
شاداپ زجب  یفده  تربمغیپ  نادناخ  يرای  رد  ارم  هک  امرف  هاگآ  دیـسر  نم  هب  هک  یئاهمخز  درد  زا  ار  ترـضحنآ  امرفب و  غالبا  تربمغیپ 

نب دیوس  تفگ : يوار  . دش هدید  شندب  رد  ریشمش  هزین و  ياهمخض  زجب  ریت  يهبوچ  هدزیس  هیلع و  هللا  ناوضر  تشذگرد  سپـس  دوبن  وت 
دـشیم دراو  وا  رب  هک  يدئادش  رد  دیگنج و  ریلد  ریـش  دننام  راذگزامن ، رایـسب  فیرـش و  دوب  يدرم  وا  داهن  شیپ  مدـق  عاطملایبا  نب  رمع 

تکرح و نودـب  لاح  نیمه  هب  دـمآرد و  ياپ  زا  ناگتـشگ  نایم  دـنامن و  شاناوت  مخـض  يداـیز  زا  هک  نآ  اـت  دـیزرو  یئابیکـش  ـالماک 
اب دروآ و  ردـب  يرجنخ  شاهزوم  زا  تساوخ و  ياپب  يدایز  تمحز  اب  دـش  هتـشک  نیـسح  دـنیوگیم  مدرمنآ  دینـش  هکنآ  اـت  دوب  یـشبنج 

دنتفرگیم و یـشیپ  رگیدـکی  زا  ندـش  هتـشک  يارب  نیـسح  نارای  تفگ : يوار  . هیلع هللا  ناوضر  تشگ  دیهـش  هکنآ  ات  دـیگنجیم  نمـشد 
نینهآ ربز  نشوجزناراوس  لیخ  ناراد و  هزین  یپ  دنیامن  نمـشدب  ور  نوچ  هک  یهورگ  : تسا هدـش  هتفگ  ناشهرابرد  هک  دـندوب  روطنامه 

ابیز زا  هک  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  دنامن  یسک  شنادناخ  زجب  ترـضحنآ  اب  نوچ  وناسآ  نداد  فکز  ناج  ناشدزن  دوب  دنـشوپب  لد 
واب هناسویأم  یهاگن  سپـس  داد  شاهزاجا  ترـضح  تساوخ  گنج  هزاجا  شردـپ  زا  دـش و  نوریب  دوب  راگزور  ناتریـس  وکین  ناتروص و 
هیلا رظن  هحفـص 113 ] تروص و [  رد  هک  یناوج  شاب  هاوگ  اهلاراب  دومرف : سپـس  تخیرورف ، کشا  دـنکفا و  ریزب  دوخ  نامـشچ  درک و 
یلص کلوسرب  اقطنم  اقلخ و  اقلخ و  سانلا  هبشأ  مالغ  مهیلا  زرب  دقف  دهـشا  مهللا  لاق  مث  یکب  هنیع و  مالـسلاهیلع  یخرأ  هنم و  سئآ  رظن 

موقلا وحن  مدقتف  یمحر  تعطق  امک  کمحر  هللا  عطق  دعسنبا  ای  لاق  حاصف و  هیلا  انرظن  کیبن  یلا  انقتشا  اذا  انک  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا 
ءاملا نم  ۀبرش  یلا  لهف  یندهجأ  دق  دیدحلا  لقث  ینلتق و  دق  شطعلا  تبأ  ای  لاق  هیبأ و  یلا  عجر  مث  اریثک  اعمج  لتق  ادیدش و  الاتق  لتاقف 

کیقسیف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادمحم  كدج  یقلت  ام  عرسأ  املف  الیلق  لتاق  ینب  ای  هاثوغا  لاق و  مالسلاهیلع و  نیـسحلا  یکبف  لیبس 
مهـسب یلاعت  هللا  هنعل  يدـبعلا  ةرم  نب  ذـقنم  هامرف  لاتقلا  مظعأ  لتاق  لازنلا و  فقوم  یلا  عجرف  ادـبا  اهدـعب  أمظت  ۀبرـش ال  یفوـألا  هسأـکب 

نیـسحلا ءاجف  تامف  ۀقهـش  قهـش  مث  انیلع  مودـقلا  لجع  کل  لوقی  مالـسلا و  کئرقی  يدـج  اذـه  مالـسلا  کیلع  هاتبا  ای  يدانف  هعرـصف 
یلع لوسرلا  ۀـمرح  كاهتنا  یلع  هللا و  یلع  مهأرجأ  ام  كولتق  اموق  هللا  لتق  لاـق  هدـخ و  یلع  هدـخ  عضو  هیلع و  فقو  یتح  مالـسلاهیلع 

نیـسحلا ءاجف  هیلع  تبکأف  تئاج  هاخانبا و  ای  هابیبح  ای  يدانت  مالـسلاهیلع  یلع  تنب  بنیز  تجرخ  و  يوارلا : لاـق  . ءاـفعلا كدـعب  ایندـلا 
تریس و و  هحفص 114 ] دعب [  مهنم  لجرلا  جرخی  مهیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  هتیب  لهأ  لعج  مث  ءاسنلا  یلا  اهدر  اهذخأف و  مالـسلاهیلع 

میدرکیم هاگن  ناوج  نیاب  میدـشیم  قاتـشم  تربمغیپ  ندـیدب  هاگره  اـم  تفر  مدرم  نیا  گـنجب  دوب  تربمغیپ  هب  مدرم  نیرتهیبش  راـتفگ 
دش و رکـشل  بناجب  مالـسلاهیلع  یلع  يدرک  عطق  ارم  محر  هکنانچمه  دنک  عطق  ار  وت  محر  ادخ  دعـس  رـسپ  يا  دز  ادص  دنلب  دایرفب  سپ 

نینهآ هحلسا  ینیگنس  زا  دروآ و  مناجب  یگنشت  ناج  ردپ  درک : ضرع  تشگزاب و  شردپ  دزنب  تشک و  ار  ياهدع  دومن و  یتخس  گنج 
هدب همادا  گنجب  مه  یمک  مناج  رـسپ  ناما ، يا  دومرف  داتفا و  هیرگب  مالـسلاهیلع  نیـسح  دوشیم ؟ مهارف  یبآ  يهعرج  ایآ  متحاران  تخس 

زا سپ  هک  یبآ  درک  دـهاوخ  باریـس  ار  وت  بآ  زا  زیربـل  ياهساـک  اـب  وا  ینک  تاـقالم  ار  دـمحم  تدـج  هک  تسا  هدـنامن  شیب  یتعاـس 
يریت نیعل  يدبع  ةرم  نب  ذقنم  هکنآ  ات  دومن  یمیظع  رازراک  تشگزاب و  نادیمب  ناوج  نآ  سپ  دـش  یهاوخن  هنـشت  زگره  نآ  ندـیماشآ 

هچ ره  دیامرفیم  دناسریم و  مالـس  وت  رب  هک  تسا  مدـج  کنیا  وت  رب  مالـس  مردـپ  دز  يادـص  دروآرد  شاياپ  زا  دومن و  باترپ  وا  يوسب 
تروص تسشن و  شنیلاب  رب  ات  دمآ  مالسلاهیلع  نیسح  [ 5  ] دومن زاورپ  نت  سفق  زا  شحور  غرم  دروآرب و  ياهرعن  سپ  ایب  اـم  دزن  رتدوز 
دنتـشاد ربمغیپ  مارتحا  کته  ادخب و  تبـسن  یتئرج  هچ  دنتـشک  ار  وت  هک  ار  یهورگ  دشکب  ادخ  دومرف : تشاذگ و  یلع  تروص  رب  دوخ 

مردارب و دنزرف  يا  مدنبلد  يا  دزیم  دایرف  دش و  نوریب  اههمیخ  زا  مالسلاهیلع  یلع  رتخد  بنیز  تفگ : يوار  . داب ایند  رس  رب  كاخ  زا  دعب 
نادرم زا  دینادرگرب  مرح  نانز  يوسب  تفرگ و  ار  رهاوخ  يوزاب  دمآ و  نیسح  تخادنا  ناوج  نآ  هتشک  يور  رب  ار  دوخ  هکنآ  ات  دمآیم 
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مالسلاهیلع نیـسحلا  حاصف  ۀعامج  مهنم  موقلا  لتق  یتح  لجرلا  هحفـص 115 ] هکنآ [  ات  دمآیم  نادـیم  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  هداوناخ 
ۀقش ههجو  ناک  مالغ  جرخ  و  يوارلا : لاق  . ادبا مویلا  اذه  دعب  اناوه  متیأر  هللا ال  وف  یتیب  لها  ای  اربص  یتمومعینب  ای  اربص  لاحلا  کلت  یف 

یلجی امک  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلجف  هامع  ای  حاص  ههجول و  مالغلا  عقوف  هقلفف  هسار  یلع  يدزـالا  لیـضفنبا  هبرـضف  لـتاقی  لـعجف  رمق 
رکسعلا و لها  هعمـس  ۀحیـص  حاصف  قفرملا  ندل  نم  هنطاف  دعاسلاب  اهاقتاف  فیـسلاب  لیـضفنبا  برـضف  بضغا  ثیل  ةدش  دش  مث  رقـصلا 

وه مالغلا و  سأر  یلع  امئاق  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  تیارف  ةربغلا  تلجنا  و  لاق : . کله یتح  لیلخلا  هتاطوف  هوذقنتـسیل  ۀـفوکلا  لـها  لـمح 
یلع هللا  زع و  لاق  مث  كوبأ  كدج و  کیف  ۀـمیقلا  موی  مهمـصخ  نم  كولتق و  موقلا  ادـعب  لوقی  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هیلجرب و  صحفی 
یلع مالغلا  هیلع  هللا  تاولـص  لمح  مث  هرـصان  لق  هرتاو و  رثک  هللا  موی و  اذه  هتوص  کعفنی  الف  کبیجی  وا  کبیجی  الف  هوعدـت  نأ  کمع 

يدان هتجهمب و  موقلا  ءاقل  یلع  مزع  هتبحا  هنایتف و  عراصم  مالسلاهیلع  نیـسحلا  يأر  امل  و  لاق : . هتیب لهأ  نم  یلتقلا  نیب  هاقلأ  یتح  هردص 
له انتثاغاب ؟ هللا  وجری  ثیغم  نم  له  انیف ؟ هللا  فاخی  دحوم  نم  له  ملـس ؟ هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مرح  نع  بذی  باذ  نم  له 

دندش هتشک  نمشد  تسدب  نانآ  زا  یعمج  هحفـص 116 ] مدقتف [  لیوعلاب  ءاسنلا  تاوصا  تعفتراف  انتناعا ؟ یف  هللا  دنع  ام  وجری  نیعم  نم 
دعب هب  زورما  زا  مسق  ادخب  دینک  يرابدرب  نم  نادـناخ  يا  دیـشاب  ابیکـش  نم  ياهومعرـسپ  يا  دروآرب  دایرف  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماگنهنیا 

اب يدزا  لیـضفنبا  دش  گنج  لوغـشم  دوب و  هام  هراپ  یئوگ  شتروص  هک  دـش  نوریب  یناوج  تفگ : يوار  . دـید دـیهاوخن  يراوخ  زگره 
زاب دـننام  مالـسلاهیلع  نیـسح  سرب  مدادـب  ناجومع  دز  دایرف  داتفارد و  يورب  ناوج  تفاکـش  ار  شرـس  هک  دز  شقرفرب  ناـنچ  يریـشمش 

زا دومن و  رپس  دوخ  تسد  وا  هک  دز  لیـضفنبا  رب  يریـشمش  دـش و  روهلمح  نیگمـشخ  ریـش  نوچمه  دـناسر و  نادـیمب  ار  دوخ  يراکش 
اهبـسا مس  ریزب  شندب  هجیتن  رد  دـندمآرد و  ياج  زا  شتاجن  يارب  هفوک  مدرم  دندینـش  رکـشل  يهمه  هک  دز  دایرف  نانچ  دـش  ادـج  قفرم 

تدش زا  ناوج  هداتسیا و  ناوج  نآ  نیلاب  رب  مالسلاهیلع  نیسح  مدید  تسشنورف  رازراک  رابغ  درگ و  تفگ : يوار  . دیسر تکالهب  دنام و 
رفیک نانآ  زا  تمایق  زورب  تردپ  دج و  دنتـشک و  ار  وت  هک  یهورگ  داب  رود  ادخ  تمحر  زا  دیوگیم  نیـسح  دـیاسیم و  نیمز  رب  ياپ  درد 

ای دـنکن  تباـجا  ارت  توعد  وا  یناوخب  دوخ  يراـیب  ار  وا  وت  هک  تسا  راوشد  تیومع  رب  مسق  ادـخب  دومرف : سپ  دوـمن  دـنهاوخ  تساوـخ 
شعن سپس  كدنا  روای  تسا و  ناوارف  وجهنیک  تیومع  يارب  هک  تسا  يزور  زورما  مسق  ادخب  دشخبن  يدوس  وت  لاحب  یلو  دنک  تباجا 

همه شناتسود  ناناوج و  دید  هک  نیسح  تفگ : يوار  . تشاذگ شاهداوناخ  ناگتشک  نایم  رد  دروایب و  دوخ  اب  تفرگ و  هنیس  هب  ار  ناوج 
یـسک ایآ  دز  ادص  دنک  تسود  راثن  ار  شلد  نوخ  دورب و  نمـشد  گنجب  دوخ  هک  تفرگ  میمـصت  دـناهداتفا  نیمز  يورب  هدـش و  هتـشک 
شاداپ دیما  هب  هک  تسه  یـسرداد  ایآ  دسرتب ؟ ادـخ  زا  ام  يهرابرد  هک  تسه  یتسرپ  ادـخ  ایآ  دـنک ؟ عافد  ادـخ  لوسر  مرح  زا  هک  تسا 
دندینش ار  ترضحنآ  يادص  هک  ارسمرح  نانز  دنک ؟ يرای  ار  ام  تسادخ  دزن  هچنآ  دیماب  هک  تسه  يروای  ایآ  دسرب ؟ ام  دادب  يدنوادخ 
بنیزل لاق  ۀـمیخلا و  یلا  هحفـص 117 ] دومرف [ : بنیزب  دش و  کیدزن  همیخ  ردب  مالـسلاهیلع  نیـسح  دندرک  دنلب  هیرگب  ادـص  نانز  هرعن 
هحبذف هرحن  یف  عقوف  مهـسب  یلاعت  هللا  هنعل  يدسالا  لهاکلا  نب  ۀلمرح  هامرف  هلبقیل  هیلا  أموأ  هذخأف و  هعدوأ  یتح  ریغـصلا  يدـلو  ینیلوان 

مالسلاهیلع رقابلا  لاق : . هللا نیعب  هنا  یب  لزن  ام  یلع  نوه  لاق  مث  ءامسلا  وحن  مدلاب  یمر  اتالتما  املف  هیفکب  مدلا  یقلت  مث  هیذخ  بنیزل  لاقف 
هوخأ سابعلا  تارفلا و  دیری  ةانسملا  بکرف  مالسلاهیلع  نیسحلاب  شطعلا  دتشا  و  يوارلا : لاق  . ضرالا یلا  ةرطق  مدلا  کلذ  نم  طقسی  ملف 

هللا تاولـص  عزتناف  فیرـشلا  هکنح  یف  هتبثأـف  مهـسب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  مرادینب  نم  لـجر  یمرف  دعـسنبا  لـیخ  هتـضرتعاف  هیدـی  نیب 
اوعطتقا مث  کیبن  تنب  نباب  لعفی  ام  کیلا  وکشأ  ینا  مهللا  لاق  هب و  یمر  مث  مدلا  نم  هاتحار  تالتما  یتح  هکنح  هیدی  طسب  مالسلاهیلع و 

لوقی کـلذ  یف  ادـیدش و  ءاـکب  هلتقل  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یکبف  هحور  هللا  سدـق  هولتق  یتح  بناـج  لـک  نم  هب  اوطاـحأ  هنع و  ساـبعلا 
ءیش هینثی  هاسا ال  نم و  وءامدلاب  جرضملا  لضفلاوبأ  یلع  هدلاونبا  هوخأءالبرکب و  نیـسحلا  یکبأ  یتف  هیلع  یکبی  نأ  سانلا  قحا  : رعاشلا

تسدب ارم  لاسدرخ  دنزرف  هحفص 118 ] لزی [  ملف  زاربلا  یلا  سانلا  اعد  مالسلاهیلع  نیـسحلا  نا  مث  يوارلا : لاقءامب  شطع  یلع  هلداج  و 
لهاـک نب  ۀـلمرح  دـسوبب  ار  شکدوک  تساوخ  هک  نیمه  تفرگ و  تسد  يور  هب  ار  كدوـک  منیب  هب  ار  وا  راـب  نیرخآ  يارب  اـت  هدـب  نم 
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ار كدوک  ریگب  دومرف : بنیزب  مالـسلاهیلع  نیـسح  دیرب  ار  وا  تشوگ  اتـشوگ  دیـسر و  كدوک  يولگ  هب  هک  دومن  شباترپ  يریت  يدـسا 
دومن باـترپ  نامـسآ  يوسب  ار  نوخ  دـش  نوخ  زا  رپ  شیاـهفک  نوچ  تفرگ و  كدوـک  يوـلگ  نوـخ  ریزب  ار  تسد  فـک  ود  ره  سپس 

رب هرطقکی  نوخ  نآ  زا  مالـسلاهیلع : رقاب  ماما  دـنیبیم ، دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دـنکیم  ناسآ  نم  رب  ار  هدراو  تبیـصم  هچنآ  دومرف : سپس 
زین سابع  شردارب  دوش و  تارف  لخاد  ات  دمآرب  بآ  دس  زارفرب  سپ  دیسر  یتخس  تیاهنب  نیسح  یگنشت  تفگ : يوار  : داتفین نیمز  يور 

هناـچ ریزب  ریت  دومن  باـترپ  نیـسح  يوـسب  يریت  مراد  هلیبـق  زا  يدرم  دـنومن و  يریگوـلج  دعـسنبا  نازابرـس  دوـب  ترـضحنآ  شیپاـشیپ 
نامـسآب ار  نوخ  سپـس  دـش  نوخ  رپ  شیاهفک  ات  تفرگ  نوخ  ریزب  تسد  ود  ره  دیـشک و  نوریب  ار  ریت  نیـسح  تفرگ  ياج  ترـضحنآ 

نیسح زا  ار  سابع  نازابرس ، سپس  منکیم  وت  هاگشیپ  هب  دوشیم  ربمغیپ  رتخد  دنزرف  اب  هک  ار  يراتفر  تیاکـش  اهلاراب  درک  ضرع  دیـشاپ و 
تخـس شردارب  ندش  هتـشک  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هحور ، هللا  سدق  دـندومن  شدیهـش  هکنآ  ات  دـنتفرگ  ار  شدرگادرگ  دـندرک و  ادـج 
نیـسح شمتام  زگ  تسا  یـسک  رتراوازـس  هیرگب  نامدرم  زا  : تسا نینچ  شنومـضم  هک  دراد  يراعـشا  هراب  نیا  رد  برع  رعاش  تسیرگ 

ناج داد  هنـشت  ةاساوم و  نیـسح  اب  دومنبتسیرگ  اوسام  وا  رب  هک  نوخ  قرغ  سابع  رـسپ  نید  هاش  یلعب  ردارب و  ار  واتسیرگ  الب  تشدـب 
هک ار  سک  ره  درک  توعد  نت  هب  نت  گنجب  ار  مدرم  مالـسلاهیلع  نیـسح  سپـس  تفگ : يوارتسیرگ  ارجام  نیا  رب  شرع  هک  شهر  رد 

کلذ یف  وه  ۀمیظع و  ۀـلتقم  لتق  یتح  هیلا  زرب  نم  لک  لتقی  هحفص 119 ] دومن [  یگرزب  راتـشک  هکنآ  ات  تشکیم  دمآیم  شنادیم  هب 
هتیب و لها  هدـلو و  لتق  دـق  طق  اروثکم  تیأر  ام  هللاوف  ةاورلا  ضعب  لاقرانلا : لوخد  نم  یلوأ  راـعلا  راـعلا و  بوکر  نم  یلوأ  لـتقلا  : لوقی

ناک دقل  بئذلا و  هیف  دـشا  ذا  يزعملا  فاشکنا  هنع  فشکنیف  هفیـسب  اهیلع  دـشیف  هیلع  دـشتل  لاجرلا  تناک  نا  هنم و  اشاج  طبرا  هباحـصا 
الا ةوق  ـال  لوح و  ـال  لوقی  وه  هزکرم و  یلا  عجری  مث  رـشتنملا  دارجلا  مهناـک  هیدـی  نیب  نومزهیف  اـفلأ  نیثـلث  اولمکت  دـقل  مهیف و  لـمحی 

نید و مکل  نکی  مل  نا  نایفـسیبأ  لآ  ۀعیـش  ای  مکلیو  حاصف  هلحر  نیب  هنیب و  اولاح  یتح  مهلتاقی  مالـسلاهیلع  لزی  مل  و  يوارلا : لاق  . هللااب
ام هللا  هنعل  رمـش  هادانف  لاق  نومعزت  امک  ابرع  متنک  نا  مکباسحأ  یلا  اوعجرا  هذـه و  مکاـیند  یف  ارارحأ  اونوکف  داـعملا  نوفاـخت  ـال  متنک 

ضرعتلا نم  مکتاغط  مکل و  اهجو  مکتاتعا  وعنماف  حاـنج  نهیلع  سیل  ءاـسنلا  یننولتاـقت و  مکلتاـقأ و  لوقأ  ینا  لاـقف  ۀـمطافنبا  اـی  لوقت 
کلذ یف  وه  هیلع و  نولمحی  مهیلع و  لمحی  لعجف  برحلاب  هودـصقف  ۀـمطافنبا  ای  کلذ  کل  هللا  هنعل  رمـش  لاـقف  اـیح  تمداـم  یمرحل 

هاتا ذا  فقاو  وه  انیبف  لاتقلا  نع  فعـض  دق  ۀعاس و  حـیرتسی  فقوف  ۀـحارج  نوعبـس  نانثا و  هباصأ  یتح  يدـجی  الف  ءام  نم  ۀبرـش  بلطی 
تشکیم و وا  هحفص 120 ] هبلق [  یلع  عقوف  بعش  ثلث  هل  مومـسم  مهـس  هاتأف  هتهبج  نع  مدلا  حسمیل  بوثلا  ذخاف  هتهبج  یلع  عقوف  رجح 
: تسا هتفگ  هدوب  اجنآ  هک  يراگنربخرتوکن  يادخ  شتآ  زا  مه  گنن  نیگنن  یناگدنز  هب ز  ندـش  هتـشکدومرفیم  نومـضم  نیدـب  يرعش 

نیسح زا  رتروالد  دنـشاب  هدش  هتـشک  شنارای  نادناخ و  نادنزرف و  هدومن و  هطاحا  ار  وا  درگ  نمـشد  هک  مدیدن  یـسک  زگره  مسق  ادخب 
هلمح اهنآ  رب  گرگ  هک  ینادنفـسوگ  دننام  دربیم  هلمح  نانآب  تسدب  ریـشمش  وا  هکنیمه  دـندرکیم  هلمح  واب  گنج  نادـیم  نادرم  دـشاب 
نابایب نآ  رد  دنکارپ  ياهخلم  دننامه  دندوب  رفن  رازه  یس  املسم  درکیم و  هلمح  نانآب  هک  نیـسح  دندرکیم  رارف  شریـشمش  لباقم  زا  دنک 

اب ردقنآ  تفگ : يوار  . هللااب الا  ةوق  لوح و ال  ال  دومرفیم : تشگیمزاب و  دوخ  صوصخم  هاگیاجب  مالسلاهیلع  نیسح  سپـس  دندشیم  شخپ 
امش رب  ياو  دز : دایرف  ترضحنآ  دنتفرگ  رارق  اههمیخ  نیسح و  نایم  يهلصاف  رد  رکـشل  هوبنا  اهفـص  ندروخ  مهب  رثا  رد  هک  دیگنج  نانآ 
رگا دیـشاب  درم  دازآ  دوخ  يایند  رد  لقاال  سپ  تسین  یئاورپ  ار  امـش  نیـسپزاب  زور  زا  دیرادن و  ینید  رگا  نایفـسوبا  نادـناخ  ناوریپ  يا 

نم دومرف  یئوگیم ؟ هچ  همطاف  رسپ  يا  هک  دز  شیادص  نیعل  رمش  تفگ : يوار  . دیدرگزاب دوخ  يداژن  نوئـشب  دیداژن  یبرع  دوخ  نامگب 
دیراذگن ماهدنز  نم  ات  ار  ناتنارگمتس  نانادان و  نارس و  هریخ  نیا  تسین  یهانگ  نایم  نیا  رد  ار  نانز  نم ، اب  امش  منکیم و  گنج  امـش  اب 

، دـندومن ترـضحنآ  اب  گنج  گنهآ  یگمه  سپ  مریذـپیم  ار  تداهنـشیپ  همطاف  رـسپ  يا  تفگ : نیعل  رمـش  دـنوشب ، نم  مرح  ضرعتم 
هک نآ  ات  تشادن  يدوس  یلو  تساوخیم  یبآ  هعرج  نانآ  زا  نیسح  لاح  نیع  رد  دندرکیم و  هلمح  ترضح  رب  نانآ  نانآ و  رب  ترضح 

ترضح هک  لاح  نیا  رد  دوب  هدنامن  شاگنج  تقاط  رگید  هک  دنک  تحارتسا  یتعاس  رگم  ات  داتسیا  دیـسر ، شاندب  رب  مخز  ود  داتفه و 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ۀلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  مالـسلاهیلع  لاقف  هحفص 121 ] دروخ [  شایناشیپ  هب  دمآ و  یگنس  دوب  هداتـسیا 
مهـسلا ذـخا  مث  هریغ  یبـن  تنب  نباا  ضرـالا  هجو  یلع  سیل  ـالجر  نولتقی  مهنأ  ملعت  تنا  یهلا  لاـق  ءامـسلا و  یلا  هسار  عـفر  مث  ملـس  و 

یتح همدب  هللا  یقلی  نا  ۀهارک  هنع  فرـصنا  لجر  هاتا  املکف  فقو  لاتقلا و  نع  فعـضف  بازیم  هناک  مدلا  ثعبناف  هرهظ  ءارو  نم  هجرخاف 
فیسلا لصو  سنربلا و  عطقف  فیسلاب  فیرشلا  هسا  یلع  هبرض  مالسلاهیلع و  نیسحلا  متشف  رسیلا  نب  کلام  هل  لاقی  ةدنک  نم  لجر  هئاج 

اوثبلف متعا  اهـسبلف و  ةوسنلقب  یعدتـسا  هسار و  اهب  دشف  ۀـفرخب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یعدتـسأف  يوارلا : لاق  . امد سنربلا  ءالتماف  هسار  یلا 
یلا فقو  یتح  دتـشی  ءاسنلا  دنع  نم  قهاری  مل  مالغ  وه  مالـسلاهیلع و  یلع  نب  نسحلا  نب  هللادبع  جرخف  هب  اوطاحا  هیلا و  اوداع  مث  ۀـئینه 
رحب يوهاف  یمع  قرافا  هللا ال  لاقف ال و  ادیدش  اعانتما  عنتما  یباف و  هسبحیل  مالسلاهیلع  یلع  تنب  بنیز  هتقحلف  مالسلاهیلع  نیـسحلا  بنج 

اهاقتاف فیسلاب  هبرضف  یمع  لتقتأ  ۀثیبخلانبا  ای  کلیو  مالغلا  هل  لاقف  فیسلاب  مالسلاهیلع  نیـسحلا  یلا  لهاک  نب  ۀلمرح  لیق  بعک و  نب 
ام یلع  ربصا  یخا  نبا  ای  لاق  هیلا و  همـض  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  هذخاف  هاما  ای  مالغلا  يدانف  ۀقلعم  یه  اذاف  دلجلا  یلا  اهنطأف  هدـیب  مالغلا 

شایناشیپ زا  نوخ  اـت  تفرگرب  ار  شاشنماد  هحفـص 122 ] نیحلاصلا [ . کئابآب  کقحلی  هللا  ناف  ریخلا  کـلذ  یف  بستحا  کـب و  لزن 
نامسآ رب  رس  سپس  ادخ  لوسر  نید  رب  ادخ و  يرایب  ادخ و  مانب  دومرف : تسشن ، وا  بلق  رب  دمآ و  نیگآرهز  رپ  هس  ریت  هاگانب  دنک  كاپ 

ار ریت  سپس  تسین  وا  زجب  يربمغیپ  رتخد  دنزرف  نیمز  يور  رب  هک  دنـشکیم  ار  يدرم  نانیا  هک  ینادیم  وت  اهلا  راب  درک : ضرع  تشادرب و 
داتسیاب دوخ  ياج  رد  دنامن و  گنج  يارای  ار  نیسح  رگید  تخیر  ورف  نادوان  زا  بآ  نوچمه  نوخ  دیشک  نوریب  رـس  تشپ  زا  تفرگ و 

زا يدرم  هکنآ  ات  دشاب  هدولآ  نیـسح  نوخب  شنماد  دنک و  تاقالم  ار  ادـخ  تساوخیمن  تشگیمزاب و  دـمآیم  هک  نمـشد  زا  سک  ره 
دیرب و ار  ترضح  هالک  هک  دز  شنینزان  رس  رب  نانچنآ  ریشمش  اب  تفگ و  ازـسان  ار  نیـسح  تسخن  دمآ  رـسی  نب  کلام  مانب  هدنک  يهلیبق 
تسب و ار  رـس  مخز  نآ  اب  دـیبلط و  ياهچراپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  تفگ : يوار  . دـش نوخ  زا  رپ  هالک  تسـشن و  ترـضح  رـس  رب  ریـشمش 
ار نیسح  فارطا  هتشگزاب و  سپس  دنتـشادرب و  گنج  زا  تسد  یکدنا  رکـشل  تسب ، نآ  رب  همامع  تشاذگ و  رـس  رب  تساوخ و  یهالک 

یلع رتخد  بنیز  داتسیا  نیـسح  رانک  رد  ات  دیودیم  دمآ و  نوریب  نانز  يهمیخ  زا  دوب  غلابان  ياهچب  هک  یلع  نب  نسح  نب  هللادبع  دنتفرگ ،
نب رحب  موشن  ادج  میومع  زا  ادخب  هن  تفگ : درک و  يراددوخ  تخـس  دشن و  رـضاح  وا  یلو  درادب  شزاب  ندمآ  زا  ات  دـناسر  واب  ار  دوخ 

كاپان دنزرف  يا  وت  رب  ياو  تفگ : هچب  رـسپ  دنزب  ترـضح  رب  ریـشمش  هک  دش  کیدزن  دوب ) لهاک  نب  ۀلمرح  دـناهتفگ  یـضعب  و   ) بعک
نازیوآ تسوپ  زا  دیرب و  تسوپ  ات  ار  وا  تسد  داد  ریـشمش  يولج  ار  دوخ  تسد  كرـسپ  دروآ  دورف  ار  ریـشمش  وا  یـشکیم ؟ ارم  يومع 

رد نک و  ربص  دیسر  وت  هب  هچنآ  رب  ردارب  دنزرف  دومرف : دینابسچ و  هنیسب  تفرگب و  ار  رسپ  مالسلاهیلع  نیسح  ردام ، دز : ادص  كرسپ  دش 
لهاک نب  ۀلمرح  هامرف  لاق : هحفص 123 ] درب [ . دهاوخ  تاهتـسیاش  ناردپ  دزنب  ار  وت  دنوادخ  هک  نکب  ریخ  بلط  دنوادخ  زا  یتخـس  نیا 

یلع لاق  مث  حمرلاب  هنعطف  نیـسحلا  طاطـسف  یلع  لمح  نشوجلايذ  رمـش  نا  مث  . مالـسلاهیلع نیـسحلا  همع  رجح  یف  وه  هحبذـف و  مهـسب 
ءاج رانلاب و  هللا  کقرحا  یلها  یلع  قرحتل  رانلاب  یعادـلا  تنا  نشوجلايذنبا  اـی  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هل  لاـقف  هیف  نم  یلع  هقرحا  راـنلاب 

یتأف هنم  درجا  الئل  یبایث  تحت  هلعجا  هیف  بغری  ابوث ال  یلا  وغبا  مالسلاهیلع  نیـسحلا  لاق  و  يوارلا : لاق  . فرـصنا ایحتـساف و  هخبوف  ثبش 
یعدتـسا مث  هنم  هودرج  مالـسلاهیلع  لتق  املف  هبایث  تحت  هلعج  هقرخف و  اقلخ  ابوث  ذـخاف  ۀـلذلا  هیلع  تبرـض  نم  سابل  كاذ  لاقف ال  نابتب 

كرت هللا و  هنعل  بعک  نب  رحب  اهبلس  مالسلاهیلع  لتق  املف  اهبلسی  الئل  اهزرف  امنا  اهسبل و  اهزرفف و  ةربح  نم  لیوارسب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 
امد ناحضنتف  ءاتشلا  یف  نابطرتت  ناسب و  ای  نادوع  امهناک  فیصلا  یف  ناسبیت  کلذ  دعب  رحب  ادی  تناکف  ادرجم  هیلع  هللا  تاولص  نیـسحلا 

هترـصاخ یلع  يرملا  بهونبا  حلاص  هنعط  ذفنقلاک  یقب  حارجلاب و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نخثا  امل  و  لاق : . یلاعت هللا  هکلهأ  نأ  یلا  احیقو 
تاولص ماق  مث  هللا  لوسر  ۀلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  لوقی  وه  نمیالا و  هدخ  یلع  ضرالا  یلا  هسرف  نع  مالسلاهیلع  نیـسحلا  طقـسف  ۀنعط 

تخادنا و يریت  لهاک  نب  ۀلمرح  تفگ : يوار  هحفص 124 ] هاخا [  او  يدانت  یه  طاطـسفلا و  باب  نم  بنیز  تجرخ  و  يوارلا : لاق  . هیلع
ار شاهزین  درک و  هلمح  نیسح  ياههمیخب  نشوجلايذ  نب  رمش  سپـس  . دیرد شوگ  ات  شوگ  دوب  شیومع  شوغآ  رد  هک  ار  رـسپ  يولگ 

دیهش رازم  رب  نازوس  www.Ghaemiyeh.comیهآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 84زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


دنزرف دوـمرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  منازوـسب  شتآ  هب  تـسا  نآ  رد  هـک  ره  هـمیخ و  اـت  دـیروایب  یـشتآ  تـفگ : سپـس  درب و  ورف  هـمیخب 
راک نیا  رب  ار  رمـش  دمآ و  ثبـش  دـنازوسب ، شتآب  تیادـخ  یبلطیم ؟ شتآ  نم  يهداوناخ  ندـنازوس  يارب  هک  یتسه  وت  نیا  نشوجلايذ 

هک دیهدب  نمب  دشابن  یسک  تبغر  دروم  هک  ياهماج  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  تفگ : يوار  . تشگزاب هدز  تلجخ  مه  وا  دومن  شنزرس 
تـسا یـسک  يهماج  نیا  هن  دومرف : دندروآ  شروضحب  یهاتوک  راولـش  دنرواین  نوریب  منت  زا  ار  نآ  رگم  ات  مشوپب  دوخ  ياهسابل  ریز  زا 

یتقو یلو  دیـشوپ  شیاههماج  ریز  درک و  هراـپ  هراـپ  تفرگ و  ار  يرگید  يهنک  يهماـج  سپ  دـشاب  هدـش  شریگنماد  يراوخ  تلذ و  هک 
شاهراپ روظنم  نیاب  دیشوپ  درک و  هراپ  تساوخ و  دوب  نمی  تفاب  هک  يرازا  يهچراپ  سپس  دوب  هنهرب  زین  هماج  نآ  زا  شاندب  دش  هتشک 

ود ره  تیانج  نیا  زا  سپ  تشاذگ و  هنهرب  ار  نیـسح  درب و  شیامغی  هب  نیعل  بعک  نب  رحب  دش  هتـشک  یتقو  یلو  دـنربن  تراغب  هک  درک 
تکـاله هب  هکنآ  اـت  دوب  يراـج  اـهنآ  زا  نوخ  كرچ و  ناتـسمز  رد  دیکـشخیم و  کـشخ  بوچ  ود  نوـچمه  ناتـسبات  رد  رحب ، تسد 

نب حلاص  دش  تشپ  راخ  نوچمه  ریت  يدایز  زا  شندب  دمآ و  رد  ياپ  زا  مخز  يدایز  رثا  رد  مالسلاهیلع  نیسح  نوچ  تفگ : يوار  . دیـسر
ادخ و مانب  تفگیم : تفرگ و  رارق  كاخ  يورب  شتـسار  يهنوگ  داتفا و  نیمز  يورب  بسا  زا  هک  دز  شیولهپ  رب  ياهزین  نانچ  يرم  بهو 
 ] ياو يا  دزیم  ادـص  دـش و  نوریب  اههمیخ  رد  زا  بنیز  تفگ : يوار  . تساوخرب كاخ  يور  زا  سپـس  ادـخ ، لوسر  نیدـب  ادـخ و  يرایب 
ام هباحصاب  رمش  حاص  و  لاق : . لهسلا یلع  تکدکدت  لابجلا  تیل  ضرالا و  یلع  تقبطا  ءامـسلا  تیل  هاتیب  لها  او  هادیـس  او  هحفص 125 ]

هعرصف ۀعرز  مالسلاهیلع  نیسحلا  برض  يرسیلا و  هفتک  یلع  کیرش  نب  ۀعرز  هبرضف  بناج  لک  نم  هیلع  اولمح  لاق و  لجرلاب  نورظتنت 
سنا نب  نانـس  هنعطف  بکی  ءونی و  لعج  ایعا و  دق  ناک  ههجول و  اهب  مالـسلاهیلع  ابک  ۀبرـض  فیـسلاب  سدـقملا  هقتاع  یلع  رخا  برـض  و 
عزنف ادعاق  سلج  مالسلاهیلع و  طقسف  هرحن  یف  عقوف  مهسب  اضیا  نانس  هامر  مث  هردص  یناوب  یف  هنعطف  حمرلا  عزتنا  مث  هتوقرت  یف  یعخنلا 

ابوصغم یمدب  ابـضخم  هللا  یقلا  اذکه  لوقی  وه  هتیحل و  هسأر و  امهب  بضخ  هئامد  نم  اتالتمأ  املکف  اعیمج  هیفک  نرق  هرحن و  نم  مهـسلا 
زتحیل یحبصالا  دیزی  نب  یلوخ  هیلا  ردبف  لاق  هحراف  مالسلاهیلع  نیسحلا  یلا  کحی  لزنا و  هنیمی  نع  لجرل  دعس  نب  رمع  لاقف  یقح  یلع 
کنا ملعأ  کسار و  زتجال  ینا  هللا  لوقی و  وه  فیرشلا و  هقلح  یف  فیسلاب  برضف  هللا  هنعل  یعخنلا  سنا  نب  نانـس  هیلا  لزنف  دعراف  هسار 
تلدع ۀیزر  ياف  : رعاشلا لوقی  کلذ  یف  مظعملا و  سدقملا  هسار  زتجا  مث  امأ  ابا و  سانلا  ریخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرنبا 

يا تخیر و  یم  ورف  نیمز  رب  نامـسآ  شاک  يا  ماهداوناخ ، ياو  يا  میاـقآ ، ياو  يا  مردارب ، هحفص 126 ] نانس [  افک  هریبت  ةادغ  انیـسح 
رودص اب  تفگ : يوار  ؟ دیتسه هچ  رظتنم  درم  نیا  يهرابرد  دز  گناب  شنایفارطاب  رمش  تفگ : يوار  . دشیم هدیشاپ  اهنابایب  هب  اههوک  شاک 

ار هعرز  دوخ  ریشمش  اب  نیسح  هک  دز  ترضح  بچ  يهناش  رب  ریـشمش  اب  کیرـش  نب  ۀعرز  دندرک و  هبناج  همه  يهلمح  کی  نامرف  نیا 
دزیخرب تساوخیم  دوب  هدش  هتسخ  نیسح  رگید  داتفا  نیمزب  ورب  هک  دز  نانچ  نآ  شاسدقم  شود  رب  ریشمش  اب  يرگید  دروآرد و  ياپ  زا 

رب دیــشک و  نوریب  ار  هزین  سپــس  دربورف و  ترــضح  يوـلگ  يدوـگب  ار  شاهزین  یعخن  سنانـبا  نانــس  ماـگنه  نـیا  داـتفایم  يورب  یلو 
تساوخرب و داتفا ، نیمز  يورب  ترضح  تسشن  ترضح  يولگ  رب  ریت  درک و  اهر  مه  يریت  نانـس  سپـس  دیبوک و  شاهنیـس  ياهناوختـسا 

تروص رس و  دش  نوخ  زا  رپ  شیاهفک  هکنیمه  تفرگ  نوخ  ریزب  تسد  فک  ود  ره  دروآ و  نوریب  شیولگ  زا  ریت  تسشن و  نیمز  يورب 
نب رمع  درک ، مهاوخ  تاقالم  ار  دـنوادخ  دـناهدرک  بصغ  ار  مقح  ماهتـشغآ و  منوخب  هک  لاح  نیمه  اـب  تفگیم ، درک و  نیگنر  ار  دوخ 

یحبصا دیزی  نب  یلوخ  تفگ : يوار  . نک تحار  ار  نیسح  يآ و  دورف  وت  رب  ياو  تفگ : دوب  هداتسیا  شتسار  تمـس  رد  هک  يدرمب  دعس 
ترضح يولگ  رب  ریشمش  دمآ و  دورف  بسا  زا  یعخن  سنا  نب  نانس  سپ  داتفا  شمادنا  رب  هزرل  دربب  ار  ترضح  رـس  هک  درک  یتسد  شیپ 

ردام ردپ و  زا  تردام  ردپ و  یئادخ و  لوسر  رسپ  وت  هک  منادیم  تخاس و  مهاوخ  ادج  ندب  زا  ار  وت  رس  نم  هک  مسق  ادخب  تفگیم  دز و 
مغ نوچ  ناهجب  مغ  مادک  دشاب  : دیوگیم نومضم  نیدب  هراب  نیا  رد  دیرب  ار  راوگرزب  نآ  مظعم  سدقم و  رس  سپس  دنارتهب ، مدرم  يهمه 
لاق لاق  نیدـلا  ملاعم  باـتک  یف  یـسرتلا  نسحلا  نب  دـمحم  رهاـطوبا  يور  و  هحفص 127 ] رس [  دیرب  شنانـس  ياهتـسد  هکیزور  نیـسح 

کیفص و نیسحلا  اذه  بر  ای  تلاق  ءاکبلاب و  هللا  یلا  ۀکئالملا  تجض  ناک  ام  مالسلاهیلع  نیسحلا  رما  نم  ناک  امل  مالـسلاهیلع  هللادبعوبا 
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عطق مث  ۀلمنا  هلمانا  عطقف  راتخملا  هذـخا  اذـه  انانـس  نأ  يور  .و  اذـهل مقتنا  اذـهب  لاق  مالـسلاهیلع و  مئاقلا  لظ  هللا  ماقاف  لاق  کیبن  تنبنبا 
ءادوس ةدیدش  ةربغ  تقولا  کلذ  یف  ءامسلا  یف  تعفتراف  يوارلا : لاق  . برطضی وه  اهیف و  هامر  تیز و  اهیف  اردق  هل  یلغا  هیلجر و  هیدی و 
لاله يور  .و  مهنع تلجنا  مث  ۀعاس  کلذک  اوثبلف  مهئاج  دق  باذعلا  نا  موقلا  نظ  یتح  رثا  نیع و ال  اهیف  يرت  ءارمح ال  حیر  اهیف  ۀملظم 

لاق مالسلاهیلع  نیـسحلا  لتق  رمـش  اذهف  ریمالا  اهیا  رـشبا  خراص  خرـص  ذا  هللا  هنعل  دعـس  نب  رمع  باحـصا  عم  افقاو  تنک  ینا  لاق  عفان  نب 
دقل اهجو و  رونا  هنم و ال  نسحا  همدب  اخمضم  الیتق  طق  تیأر  ام  هللا  وف  هسفنب  دوجیل  مالسلاهیلع  هنا  هیلع و  تفقوف  نیفـصلا  نیب  تجرخف 
درت یتح  ءاملا  قوذـت  هللا ال  لوقی و  الجر  تعمـسف  ءام  لاـحلا  کـلت  یف  یقـستساف  هلتق  یف  ةرکفلا  نع  هتئیه  لاـمج  ههجو و  رون  ینلغش 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  يدج  یلع  درا  لب  اهمیمح  نم  برشا  ۀیماحلا و ال  درا  انا ال  کلیو  ای  لوقی  هتعمسف  اهمیمح  نم  برشتف  ۀیماحلا 

رد یـسرت  نسح  نب  دمحم  رهاطوبا  هحفص 128 ] نم [  برـشأ  ردتقم و  کیلم  دنع  قدص  دعقم  یف  هراد  یف  هعم  نکـسا  ملـس و  هلآ و  و 
یهلا هاگراب  رد  ناگتـشرف  دـش  مامت  نیـسح  راک  هک  نیمه  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  تسا : هدومن  تیاور  نیدـلا  ملاـعم  باـتک 
لاعتم دنوادخ  سپ  دومرف : تسا ، وت  ربمغیپ  رتخد  دنزرف  وت و  هدیزگرب  نیـسح ، نیا  اراگدرورپ  دندومن : ضرع  دندرک و  دنلب  هیرگب  ادص 
راـتخم ار  نانـس  نیمه  هک : تسا  هدـش  تیاور  .و  تفرگ مهاوخ  ار  نیا  ماـقتنا  نیا ، تسد  اـب  دوـمرف : دـنایامن و  ار  مئاـق  ترـضح  يهیاـس 

دیـشوجیم شتآ  يور  هک  نغور  یگید  رد  هاگنآ  دـیرب  ار  شیاپ  ود  تسد و  ود  سپـس  دومن  زیر  زیر  ار  وا  ياهتشگنا  درک و  ریگتـسد 
هک تفرگ  ارف  ار  البرک  نامسآ  يدیدش  رابغ  درگ و  نیسح ، تداهش  ماگنه  تفگ : يوار  . درم دز و  اپ  تسد و  نآ  نایم  رد  وا  تخادنا و 

نامگ مدرم  دشیمن و  هدید  يرثا  نیع و  سک  چـیه  زا  هک  تفرگ  ندـیزو  خرـس  يداب  نانچ  نآ  دـش و  کیرات  بش  نوچمه  نشور  زور 
دعس نب  رمع  نازابرـس  اب  هک  دومن : تیاور  عفان  نب  لاله  . دش نشور  اوه  سپـس  دوب و  نینچ  یتعاس  دمآ  دورف  نانآ  رب  باذع  هک  دندرک 
نایم رد  مدش و  نوریب  رگشل  نایم  زا  دیوگ  هتشک ، ار  نیسح  هک  تسا  رمـش  نیا  هدژم ، ریما ، دروآرب : دایرف  یکی  هک  مدوب  هداتـسیا  نوعلم 

مدیدن وا  زا  رتینارون  رتابیز و  ار  ینوخب  هتشغآ  يهتشک  زگره  مسق  ادخب  دوب و  ندنک  ناج  لاح  رد  وا  مداتسیا و  نیـسح  نیلاب  فص  ود 
لاح نآ  رد  نیـسح  دنـشکیم  ار  وا  هنوگچ  مدـشن  هجوتم  هک  مدوب  هدـش  هفایق  نآ  لامج  وحم  تروص و  نآ  رون  تاـم  ناـنچ  نآ  نم  اریز 

نآ مرگ  بآ  زا  يدـش و  دراو  منهج  نازوس  مرگ و  هاـگیاجب  اـت  دیـشچ  یهاوخن  بآ  مسق  ادـخب  تفگیم : يدرم  مدینـش  تساوخ و  بآ 
ادخ لوسر  مدج  رب  نم  هکلب  بارش  ارم  هن  نآ  میمح  تسا و  نم  ياج  هن  هیماح  وت  رب  ياو  يا  دومرفیم : ترضح  هک  مدینـش  سپ  یـشونب 
بلق یف  لعجی  مل  هللا  ناک  یتح  مهعمجاب  اوبضغف  لاق  یب  متلعف  ینم و  متبکترا  ام  هیلا  وکشا  نسآ و  ریغ  ءام  هحفص 129 ] مهاوخ [  دراو 
اولبقا مث  لاق : . ادـبا رما  یلع  مکعماجا  هللا ال  تلق و  مهتمحر و  ۀـلق  نم  تبجعتف  مهملکیل  هنا  هسار و  اوزتجاف  ائیـش  ۀـمحرلا  نم  مهنم  دـحا 
عـضب ةأم و  هصیمق  یف  دجو  هنا  يور  .و  هرعـش طعتما  صربا و  راصف  هسبلف  یمرـضحلا  ۀیوح  نب  قحـسا  هصیمق  ذخاف  نیـسحلا  بلـس  یلع 

ۀبرض و نوثلث  عبرأ و  ۀنعط و  نوثلث  ثلث و  مالسلاهیلع  نیسحلاب  دج  و  مالسلاهیلع : قداصلا  لاق  .و  ۀبرض مهس و  هنعط  ۀیمر و  نیب  ام  ةرشع 
ۀمقلع نب  دـثرم  نب  سنخا  هتماـمع  ذـخا  هیلجر و  نم  ادـعقم  اـنمز  راـص  هنا  يورف  یلاـعت  هللا  هـنعل  یمیتـلا  بـعک  نـب  رحب  هلیوارـس  ذـخا 

نب لدجب  همتاخ  ذخأ  هللا و  هنعل  دلاخ  نب  دوسالا  هیلعن  ذـخا  اهوتعم و  راصف  اهب  متعاف  هللا  امهنعل  يدوالا  دـیزی  نب  رباج  لیق  یمرـضحلا و 
ذخا کله و  یتح  همد  یف  طحـشتی  هکرت  هیلجر و  هیدی و  عطقف  راتخملا  هذـخا  اذـه  متاخلا و  عم  مالـسلاهیلع  هعبـصا  عطق  یبلکلا و  میلس 
ذخا هلتاق و  ةرمعیبال  راتخملا  اهبهو  رمع  لتق  املف  دعس  نب  رمع  ءارتبلا  هعرد  ذخا  ثعشالانبا و  سیق  زخ  نم  تناک  مالسلاهیلع  هل  ۀفیطق 

یلشهنلا سفالفلا  هفیس  ذخا  هنا  دعـسیبا  نبا  ۀیاور  یف  ۀلظنح و  نب  دوسا  هل  لاقی  میمتینب  نم  لجر  لیق  يدوالا و  قلخلا  نب  عیمج  هفیس 
ناطلـس هاگـشیپ  قدـص و  هاگیاج  رد  وا  رانک  رد  دـش و  هحفـص 130 ] نب [  بیبح  تنب  یلا  کـلذ  دـعب  عقو  هنأ  اـیرکز  نب  دـمحم  داز  و 

: تفگ يوار  درب  مهاوخ  ترضحنآب  نم  اب  ار  امش  راتفر  تیاکـش  دیـشون و  مهاوخ  ریذپان  رییغت  یتشهب  بآ  زا  تسـشن و  مهاوخ  دنمورین 
زونه تسا و  هدادـن  رارق  ناـنآ  زا  کـی  چـیه  لد  رد  رهم  ياهرذ  دـنوادخ ، یئوگ  هک  ناـنچ  نآ  دنتفـشآرب  ترـضحنآ  رب  یگمه  هراـبکی 

رد امـش  اب  زگره  مسق  ادخب  متفگ : دمآ و  متفگـش  نانآ  یمحریب  زا  دندرک  ادج  شندب  زا  ار  شرـس  هک  تفگیم  نخـس  نانآ  اب  نیـسح 

دیهش رازم  رب  نازوس  www.Ghaemiyeh.comیهآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 84زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


ار ترضح  نهاریپ  یمرضح  ۀیوح  نب  قحسا  دندز  نیسح  ياهـسابل  تراغب  تسد  سپـس  تفگ : يوار  . درک مهاوخن  تکرـش  يراک  چیه 
دصکی و ترـضح  نهاریپ  رد  هک  هدش  تیاور  .و  تخیرب شندب  ياهیوم  دـش و  راتفرگ  یـسیپ  يرامیب  هب  دومن  رب  رد  ار  وا  نوچ  یلو  درب 

مخز یس  هزین و  مخز  هن  یس و  نیسح  فیرـش  رکیپ  رد  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  .و  دش هدید  ریـشمش  هزین و  ریت و  ياج  يدنا  هد و 
دنامزاب و تکرح  زا  شیاپ  ود  ره  دش و  ریگ  نیمز  هک  هدـش : تیاور  درب و  ار  ترـضح  راولـش  نوعلم  یمیت  بعک  نب  رحب  دوب و  ریـشمش 

هناوید تشاذگ  رس  رب  نوچ  دوب و  يدوا  دیزی  نب  رباج  هک  هدش : هتفگ  درب و  ار  ترـضح  يهمامع  یمرـضح  يهمقلع  نب  دثرم  نب  سنخا 
نیمه دیرب  رتشگنا  اب  ار  ترضح  تشگنا  هک  درب  یبلک  میلـس  نب  لدجب  ار  شرتشگنا  درب و  نیعل  دلاخ  نب  دوسا  ار  ترـضح  نیلعن  دش و 

ترـضح درپس ، ناج  ات  دـیطلغیم  شیوخ  نوخ  رد  نانچمه  درک و  شیاهر  دـیرب و  ار  شیاپ  تسد و  درک و  ریگتـسد  راـتخم  ار  لدـجب 
هتـشک رمع  نوچ  درب و  دعـس  نب  رمع  دوب ) ادخ  لوسر  هرز  هک   ) ار ءارتب  هرز  درب و  ارنآ  ثعـشا  نب  سیق  دوب و  زخ  زا  هک  تشاد  ياهفیطق 
هحفص هک [  هدش : هتفگ  درب و  يدوا  قلخ  نب  عیمج  ار  ترضح  ریشمش  دیشخب و  دوب  دعس  نب  رمع  لتاق  هک  هرمعیبا  هب  ار  نآ  راتخم  دش 

دق ۀمامالا و  ةوبنلا و  رئاخذ  نم  هلاثما  عم  انوصم  اروخذم و  ناک  کلذ  ناف  راقفلا  يذب  سیل  روهشملا  بوهنملا  فیسلا  اذه  لیدب و  [ 131
نا هللا  ۀما  ای  لجر  اهل  لاقف  مالسلاهیلع  نیسحلا  میخ  ۀیحان  نم  ۀیراج  تئاج  و  يوارلا : لاق  . هانیکح ام  ةروص  هانلق و  ام  قیدصت  ةاورلا  لقن 

لوسرلا و لآ  تویب  بهن  یلع  موقلا  قباست  و  لاق : . نحص یهجو و  یف  نمقف  حیصا  انا  یتدیس و  یلا  تعرساف  ۀیراجلا  تلاق  لتق  كدیس 
همیرح ملـس و  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  لآ  تاـنب  جرخ  اـهرهظ و  یلع  ۀـئرملا  ۀـفحلم  نوعزتـنی  اوـلعج  یتـح  لوـتبلا  نـیع  ةرق 
اهجوز عم  تناک  لئاو  نب  رکبینب  نم  ةارمأ  تیأر  لاق  ملـسم  نب  دیمح  يور  .و  ءابحالا ةامحلا و  قارفل  نب  دـنی  ءاکبلا و  یلع  نودـعاستی 
تلبقا افیس و  تذخا  نهنوبلسی  مه  نهطاطسف و  مالسلاهیلع و  نیـسحلا  ءاسن  یلع  اومحتقا  دق  موقلا  تأر  املف  دعـس  نب  رمع  باحـصا  یف 

یلص هللا  لوسر  تاراثل  ای  الا هللا  مکح  ملـس ال  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تانب  بلـستأ  لئاو  نب  رکب  لآ  ای  تلاق  طاطـسفلا و  وحن 
رـساوح نجرخف  رانلا  اـهیف  اولعـشا  ۀـمیخلا و  نم  ءاـسنلا  جرخأ  مث  يوارلا : لاـق  . هلحر یلا  اـهدر  اـهجوز و  اهذـخاف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

یلا ةوسنلا  رظن  املف  مالسلاهیلع  نیسحلا  عرصم  یلع  انب  متررم  ام  الا  هللا  قحب  نلق  ۀلذلا و  ارسا  یف  ابایس  نیـشمی  تایکاب  تایفاح  تابلـسم 
سفالف ار  ترضح  ریـشمش  هک  تسا  دعـسیبا  نبا  تیاور  رد  دوب و  ۀلظنح  نب  دوسا  مانب  میمتینب  زا  يدرم  هحفص 132 ] نحص [  یلتقلا 

تفر تراغب  هک  يریـشمش  نیا  داتفا و  لیدب  نب  بیبح  رتخد  تسدب  روبزم  ریـشمش  هک  تسا  هدرک  هفاضا  ایرکز  نب  دمحم  درب و  یلـشهن 
نیا دوشیم و  يرادهگن  تسا و  ظوفحم  هک  تسا  تماما  توبن و  ياههدرپس  زا  رگید  زیچ  دـنچ  نآ و  اریز  تسا  راقفلاوذ  ریـشمش  نآ  هن 
دمآ نیـسح  ياـههمیخ  فرط  زا  يزینک  تفگ : يوار  . تسا ثیدـح  ناـیوار  قیدـصت  دروم  میدومن  تیاـکح  ار  شتروـص  میتـفگ و  هک 
متفر دوخ  يوناب  دزن  نانک  دایرف  باتـش و  اب  مدینـش  ار  ربخ  نیا  نوچ  تفگ : زینک  دـش  هتـشک  وت  ياقآ  ادـخ  زینک  يا  تفگ : وا  هب  يدرم 
ارهز مشچ  رون  ربمغیپ و  دالوا  ياههناخ  تراغ  هب  مدرم  تفگ : يوار  دـندرک . زاغآ  داـیرف  نویـش و  دنتـساوخ و  اـپب  دـندید  ارم  هک  ناـنآ 

دـنتخیر و نوریب  اههمیخ  زا  ربمغیپ  نادـناخ  نانز  نارتخد و  دـندربیم و  هدیـشک و  دوب  هتـسب  شرمکب  نز  هک  يرداچ  یتح  دـندرب  هلمح 
ار لئاو  نب  رکب  يهفئاط  زا  ینز  تسا : هدرک  تیاور  ملسم  نب  دیمح  . دندرکیم یئارـسهحون  ناشناگتـشک  رب  دنتـسیرگیم و  یعمج  هتـسد 

دنتخات مالسلاهیلع  نیسح  نارتخد  نانز و  رب  ناهگان  مدرم  دید  نوچ  هک  مدید  دعس  نب  رمع  باحـصا  نایم  رد  دوب  شرهوش  هارمه  هب  هک 
نارتخد نت  زا  سابل  ایآ  رکب  يهلیبق  نادرم  يا  دز  ادص  دمآ و  همیخ  هب  ور  تفرگ و  تسدب  يریـشمش  دندومن  لواپچ  تراغب و  عورـش  و 
شیوخ هاگیاجب  تفرگب و  ار  وا  تسد  شرهوش  ادخ ، لوسر  ناگدنشک  يا  یئادخ  ریغ  تموکح  نیا  رب  گرم  دوریم ؟ امغیب  ادخ  لوسر 

هنهرب و اپ  هتفر و  امغیب  هماج  هنهرب و  رـس  ار  نانز  دندز و  اههمیخب  شتآ  دندنار و  نوریب  همیخ  زا  ار  نانز  سپـس  تفگ : يوار  . درب شزاب 
دندرک نینچ  دـیربب و  نیـسح  هاگلتق  ار  ام  ادـخب  ار  امـش  دـنتفگ : دـندربیم  يراوخ  اب  هدومن  ریـسا  ار  نانآ  دـندروآ و  نوریب  نانک  نویش 

مالسلاهیلع و نیسحلا  بدنت  مالـسلاهیلع  یلع  تنب  بنیز  یـسنا  هللا ال  وف  لاق  نههوجو  نبرـض  و  هحفـص 133 ] رب [  ناوناب  مشچ  هکنیمه 
یلا ایابس  کتانب  ءاضعالا و  عطقم  ءامدلاب  لمرم  نیـسح  اذه  ءامـسلا  ۀکئالم  کیلع  یلـص  هادمحم  ای  بیئک  بلق  نیزح و  توصب  يدانت 
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ءارعلاب نیسح  اذه  هادمحم  ای  ءادهشلادیس  ةزمح  یلا  ءارهزلا و  ۀمطاف  یلا  یـضترملا و  یلع  یلا  یفطـصملا و  دمحم  یلا  یکتـشملا و  هللا 
ءالؤه هادمحم  باحصا  ای  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يدج  تام  مویلا  هابرک  او  هانزح  او  ایاغبلا  دالوا  لیتق  ابـصلا  هیلع  یفـست 

زورجم نیسح  اذه  ابصلا و  حیر  مهیلع  یفست  ۀلتقم  کتیرذ  ایابس و  کتانب  هادمحم  ای  ۀیاور : یف  ایابسلا و  قوس  نوقاسی  یفطـصملا  ۀیرذ 
بئاغ نم ال  یباب  يرعلا  عطقم  هطاطـسف  نم  یباب  ابهن  نینثالا  موی  یف  هرکـسع  یحـضا  نم  یباب  ءادرلا  ۀمامعلا و  بولـسم  افقلا  نم  سارلا 

ءامدلاب رطقت  هتبیـش  نم  یباب  یـضم  یتح  ناشطعلا  یباب  یـضق  یتح  مومهملا  یباب  ءادفلا  هل  یـسفن  نم  یباب  يوادیف  حـیرج  یجتریف و ال 
ۀجیدـخ یباب  یفطـصملا  دـمحم  یباب  يدـهلا  یبن  طبـس  وه  نم  یباب  ءامـسلا  هلا  لوسر  هدـج  نم  یباب  یفطـصملا  دـمحم  هدـج  نم  یباب 

لک هللا  تکباف و  يوارلا : لاق  . یلص سمـشلا  هل  تدر  نم  یباب  ءاسنلا  ةدیـس  ءارهزلا  ۀمطاف  یباب  مالـسلاهیلع  یـضترملا  یلع  یباب  يربکلا 
يدان مث  يوارلا : لاق  . هنع اهورج  یتح  بارعالا  نم  ةدع  تعمتجاف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  اهیبا  دسج  تقنتعا  ۀنیکـس  نأ  مث  قیدص  ودع و 
ادخب تفگ : يوار  دندیشارخ  تروص  دندز و  هحیص  ناگهتـشک  ياهرکیپ  هحفص 134 ] نیسحلل [  بدتنی  نم  هباحصا  یف  دعـس  نب  رمع 

رب نامسآ  ناگتـشرف  هک  يدمحم  يا  دزیم : ادص  دیلانیم و  نیـسح  رب  درد  رپ  لد  كانمغ و  يادص  اب  هک  دوریمن  مدای  زا  یلع  رتخد  بنیز 
هب ار  متیاکش  دنریـسا  هک  تسا  وت  نارتخد  نیا  تسا و  هدش  ادج  مه  زا  شیاضعا  هتـشغآ و  نوخب  هک  تسا  نیـسح  نیا  داتـسرف  دورد  وت 

یلص دمحم  يا  منک  یمه  تیاکش  ءادهشلادیس  يهزمح  ارهز و  يهمطاف  یضترم و  یلع  یفطصم و  دمحم  هب  مربیم و  دنوادخ  هاگـشیپ 
هتـشک ناگدازانز  تسدب  دشاپیم  شندـب  رب  ار  نابایب  كاخ  ابـص  داب  هداتفا و  كاخ  يور  هب  هک  تسا  نیـسح  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

دنایفطـصم نادناخ  نانیا  دمحم  نارای  يا  منکیم  ساسحا  ار  ادخ  لوسر  مدـج  گرم  زورما  یتبیـصم ! هچ  و  ياهصغ ! هچ  هآ  تسا  هدـش 
رب كاخ  ابـص  داب  دندش  هتـشک  تنادنزرف  دندش و  ریـسا  تنارتخد  دمحم  يا  تفگ : هک  تسا  یتیاور  رد  و  دنربیم ، هدومن  ناشریـسا  هک 

هکنآ يادـفب  مردـپ  تسا  هتفر  جاراـت  هب  شاهماـمع  هدـش و  هدـیرب  ندرگ  تشپ  زا  شرـس  هـک  تـسا  نیـسح  نـیا  دـشاپیم و  ناـشرکیپ 
يادفب مردپ  تسشنورف ، شهاگرخ  همیخ و  هدش و  هدیرب  شاهمیخ  ياهبانط  هکنآ  نابرقب  مردپ  دش  جارات  هبنـشود  زور  رد  شهاگهمیخ 

نم ناج  شاک  يا  هکنآ  يادفب  مردپ  دشاب  ریذـپ  مهرم  هک  تشادرب  یمخز  هن  دـشاب و  نآ  رد  تشگزاب  دـیما  هک  تفر  يرفـسب  هن  هکنآ 
يهداون هک  نآ  يادفب  مردپ  درپس ، ناج  هنـشت  بل  اب  هکنآ  يادفب  مردپ  تفر ، ایند  زا  هصغرپ  لد  اب  هکنآ  يادـفب  مردـپ  دـشیم ، وا  نابرق 

هب مردپ  یـضترم  یلع  دنزرف  نابرقب  مردپ  يربک  يهجیدخ  دنزرف  نابرقب  مردپ  یفطـصم  دمحم  دنزرف  نابرق  هب  مردپ  دوب  تیاده  ربمغیپ 
ادـخب تفگ : يوار  درک  زامن  ات  تشگزاب  وا  يارب  باتفآ  هکیـسک  دـنزرف  نابرق  هب  مردـپ  نانز ، يهمه  يوناب  ارهز  يهمطاف  دـنزرف  نابرق 

رانک زا  ار  وا  دندمآ و  اهبرع  زا  یعمج  دیشک  شوغآ  رد  ار  نیسح  شردپ  شعن  هنیکس  سپس  دروآ ، رد  هیرگب  ار  تسود  نمـشد و  مسق 
ءیطاویف مالسلاهیلع  هحفص 135 ] درک [ : مالعا  شنازابرس  نایم  رد  دعـس  نب  رمع  سپـس  تفگ : يوار  . دندرک ادج  هدیـشک و  ردپ  شعن 

نب میکح  دثرم و  نب  سنخا  هصیمق و  مالسلاهیلع  نیـسحلا  بلـس  يذلا  ۀیرح  نب  قحـسا  مه  ةرـشع و  مهنم  بدتناف  هردص  هرهظ و  لیخلا 
بهو نب  حـلاص  معان و  نب  ظحاو  یفعجلا و  ۀـمیثخ  نب  ملاس  يدـبعلا و  ذـقنم  نب  ءاجر  يوادیـصلا و  حـیبص  نب  رمع  یـسبنسلا و  لـیفط 

هردص و اوضر  یتح  مهلیخ  رفاوحب  مالسلاهیلع  نیسحلا  اوس  ادف  یلاعت  هللا  مهنعل  کلام  نب  دیـسا  یمرـضحلا و  ثبـش  نب  یناه  یفعجلا و 
ردصلا انضضر  نحن  : هللا نئاعل  مهیلع  ةرـشعلا  دحا  کلام  نب  دیـسا  لاقف  دایزنبا  یلع  اوفقو  یتح  ةرـشعلا  ءالؤه  ءاج  و  يوارلا : لاق  . هرهظ

لاق هردص  رجانح  انحط  یتح  نیـسحلا  رهظ  انلویخب  انئطو  نیذلا  نحن  اولاق  متنأ ؟ نم  دایزنبا  لاقفرـسالا : دـیدش  بوبعی  لکب  رهظلا  دـعب 
راتخملا مهذخأ  ءالؤه  ءانز و  دالوا  اعیمج  مهاندجوف  ةرـشعلا  ءالؤه  یلا  انرظنف  دهازلا  انرظنف  دـهازلا  رمعوبا  لاق : . ةریـسی ةزئاجب  مهل  رماف 

لتق دهـش  دـق  افوفکم  الجر  تیأر  لاق  حایرنبا  يور  .و  اوکله یتح  مه  روهظ  لیخلا  ءاطوا  دـیدحلا و  ککـسب  مهلجرا  مهیدـیا و  دـشف 
تعجر مالسلاهیلع  لتق  املف  مرأ  مل  برضأ و  مل  ینا  ریغ  ةرشع  رشاع  هلتق  تدهش  تنک  لاقف  هرصب  باهذ  نع  لئسف  مالسلاهیلع  نیـسحلا 

ام تلقف  كوعدی  هناف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  بجا  لاقف  یمانم  یف  تآ  یناتاف  تمن  ةریخالا و  ءاشعلا  تیلص  یلزنم و  یلا 
مئاق کلم  ۀبرحب و  ذخآ  هیعارذ  نع  رـساح  ءارحـص  یف  سلاج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  اذاف  هیلا  ینرج  یبیبلتب و  ذخاف  هل  یل و 
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بلطواد رفن  هد  دزاـتب ؟ بسا  وا  يهنیـس  تشپ و  رب  دوشب و  بلطواد  نیـسح  يهراـبرد  تسیک  هحفـص 136 ] فیـس [  هدی  یف  هیدی و  نیب 
نب رمع  یـسبنس و  لیفط  نب  میکح  دثرم و  نب  سنخا  درب و  امغیب  ار  نیـسح  نهاریپ  هک  ۀیرح  نب  قحـسا  زا  دـندوب  ترابع  نانآ  دـندش و 

یمرضح ثبـش  نب  یناه  یفعج و  بهو  نب  حلاص  معان و  نب  ظحاو  یفعج و  همیثخ  نب  ملاس  يدبع و  ذقنم  نب  ءاجر  يوادیـص و  حیبص 
هنیس ياهناوختسا  هک  نانچنآ  دندومن  لامیاپ  ار  نیسح  رکیپ  شیوخ  ياهبسا  مس  اب  نانیا  داب  ناشهمه  رب  ادخ  تنعل  هک  کلام  نب  دیسا  و 

تشپ و هک  میئام  : تفگ دوب  رفن  هد  زا  یکی  هک  کلام  نب  دیسا  دندیـسر  دای  زنبا دزن  هب  رفن  هد  نیا  تفگ : يوار  تسکـش  مهرد  تشپ  و 
هکنآ ات  میتخات  بسا  نیـسح  تشپ  رب  هک  میتسه  يدارفا  ام  دـنتفگ : دـیتسیک ؟ امـش  تفگ : داـیزنبامیدرک  روتـس  مس  لاـماپ  هاـش  يهنیس 

: تفگ دهاز  رمعوبا  دوش  هداد  نانآب  یمک  يهزئاج  داد  روتسد  دایزنبا  تفگ : يوار  میدرک  مرن  ار  شاهنیـس  ياهناوختـسا  ایـسآ  نوچمه 
رب بسا  درک و  بوکخیم  ار  ناشیاهاپ  اهتـسد و  دومن و  تشادزاب  ار  نانیا  راتخم  دـندوب و  هدازاـنز  یگمه  مدـیرک  یـسررب  ار  رفن  هد  نیا 

تمشچ ارچ  شدندیسرپ  هدوب  مالسلاهیلع  نیسح  ندش  هتشک  دهاش  هک  مدید  ار  یئانیبان  درم  دیوگ : حایرنبا  . دندرم ات  تخات  نانآ  تشپ 
مدومنن باترپ  يریت  مدربن و  راکب  يریـشمش  نم  یلو  مدوب  نیـسح  ندـش  هتـشک  دـهاش  هک  متـسه  رفن  هد  زا  یکی  نم  تفگ : دـش ؟ انیبان 

ارت ادخ  لوسر  تفگ : ارم  دـمآ و  یـصخش  باوخ  ملاع  رد  مدـیباوخ  مدـناوخ و  اشع  زامن  متـشگزاب و  ماهناخب  دـش  هتـشک  نیـسح  نوچ 
لوسر مدید  درب  شاتمدـخب  ناشک  ناشک  تفرگب و  ارم  نابیرگ  وا  تسین ، يراک  وا  اب  ارم  متفگ : شاب  شتمدـخ  رـضاح  هدومرف  راضحا 

نیب توثج  هنم و  توندف  اران  مهسفنأ  تبهتلا  ۀبرـض  برـض  املکف  ۀعـستلا  یباحـصأ  لتقف  ران  نم  هحفص 137 ] هتـسشن [  ینابایب  رد  ادخ 
مل یترتع و  تلتق  یتمرح و  تکهتنا  هللا  ودع  ای  لاق  هسأر و  عفر  مث  الیوط  ثکم  یلع و  دری  ملف  هللا  لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  تلق  هیدی و 

داوسلا ترثک  کنکل  تقرص و  لاق  مهـسب  تیمر  حمرب و ال  تنعط  فیـسب و ال  تبرـض  ام  هللا  لوسر  ای  هللا  تلعف و  ام  تلعف  یقح و  عرت 
ۀعاسلا ال یتح  تهبتناف  مدلا  کلذ  نم  ینلحکف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  يدـلو  مد  اذـه  یل  لاقف  امد  ولمم  تسط  اذاف  هنم  توندـف  ینم  ندا 

ۀمطاـفل بصن  ۀـمیقلا  موـی  ناـک  اذا  لاـق  هنأ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  یلا  هعفری  مالـسلاهیلع : قداـصلا  نع  يور  .و  ائیـش رـصبا 
یبن برقم و ال  کلم  عمجلا  یف  یقبی  ۀقهـش ال  تقهـش  هتأر  اذاف  هدی  یف  هسأر  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  لبقی  رون و  نم  ۀبق  مالـسلاامهیلع 

هیلع و نیزهجملا  هتلتق و  اهل  لجوزع  هللا  عمجیف  سار  الب  هتلتق  مصاخی  وه  ةروص و  نسحأ  یف  اهل  لجوزع  هللا  هلثمیف  اهل  یکب  ـالا  لـسرم 
نم دـحا  یقبی  الف  نورـشنی  مث  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  مهلتقیف  نورـشنی  مث  مهرخآ  یلع  یتآ  یتح  مهلتقأـف  لـتق  یف  مهکرـش  نم 

رد ياهتشرف  دراد و  تسد  رد  ياهبرح  هدز و  الاب  نیتسآ  و  هحفص 138 ] نزحلا [ . یسنی  ظیغلا و  فشکی  کلذ  دنعف  ۀلتق  مهلتق  الا  انتیرذ 
ار ناـشیاپ  ارـس  دزیم  ریـشمش  هک  کـی  رهب  تشک و  ارم  ناـقیفر  رفن  هن  تسا و  وا  تسدـب  شتآ  زا  يریـشمش  هداتـسیا و  ترـضح  لـباقم 

باوج ترـضح  ادـخ ، لوسر  يا  وت  رب  مالـس  متفگ : مدـمآرد و  ونازب  شرـضحم  رد  متفر و  ترـضح  کیدزن  تفرگیمارف  شتآ  يهلعش 
ارم قح  یتشک و  ارم  نادناخ  يدرب و  نایم  زا  ارم  مارتحا  ادخ  نمـشد  يا  دومرف : تشادرب و  رـس  سپـس  تشذگ  یتدـم  دادـن و  ارم  مالس 

مدومن باترپ  يریت  هن  مدرب و  راکب  ياهزین  هن  مدز و  يریشمش  هن  هللا  لوسر  ای  ادخب  مدرک  ضرع  يدرک ، هچنآ  يدرک  يدرکن و  هظحالم 
: دومرف ارم  دوب  ترـضح  لباقم  رد  نوخ  رپ  یتشط  متفر . کیدزن  ایب ، کـیدزن  يدوزفا  ناشرگـشل  یهایـس  رب  یلو  یئوگیم  تسار  دومرف :

ماما زا  .و  منیبیمن چـیه  زورما  اـت  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  نم  دیـشک و  نم  مشچ  رب  نوخ  ناـمه  زا  سپ  تسا  نیـسح  مدـنزرف  نوخ  نیا 
رون زا  ياهبق  ارهز  يهمطاـف  يارب  دوش  تماـیق  زور  نوچ  : دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا : هدـش  تیاور  قداـص 
نانچ دـتفیب  هرظنم  نآ  رب  همطاف  مشچ  نوچ  دـیآیم  هبق  نآب  يور  هتفرگ  تسدـب  شیوخ  رـس  هکیلاح  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  دوش  بصن 

نیـسح دـنوادخ ، سپ  دـنیآرد ، هیرگب  همطاـف  لاـحب  دـنعمج  اـجنآ  هک  لـسرم  ناربـمغیپ  یهلا و  برقم  ناگتـشرف  ماـمت  هـک  درآرب  هرعن 
ناگدنـشک يهمه  دنوادخ  سپ  دریگیم  ماقتنا  دوخ  ناگدنـشک  زا  رـسیب  هک  دهد  هولج  یتروص  نیرتابیز  رد  همطاف  يارب  ار  مالـسلاهیلع 

ار نانآ  رفن  نیرخآ  ات  نم  دـنکیم و  عمج  هدومن  ترـضحنآ  نتـشک  رد  تکرـش  هک  سک  ره  ناـنآ و  رب  ناگدـننک  يراـی  ترـضح و  نآ 
دنوشیم و هدنز  سپـس  دشکیم  ار  نانآ  نسح  دنوشیم و  هدنز  سپـس  دشکیم و  ارنانآ  نینمؤملاریما  دنوشیم و  هدنز  سپـس  مشکیم 
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دـشکیم ارنانآ  رابکی  مادک  ره  هکنآ  رگم  دنامیمن  یقاب  ام  نادناخ  زا  رفن  کی  دنوشیم  هدنز  سپـس  دشکیم  ار  نانآ  مالـسلاهیلع  نیـسح 
هللا محر  مالـسلاهیلع  قداصلا  لاـق  مث  هحفـص 139 ] تفگ [ : يوار  سپـس  دورب  داـی  زا  هودـنا  دنیـشنورف و  مشخ  شتآ  دوش  نینچ  نوـچ 
اذا لاق  هنأ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  .و  ةرسحلا نزحلا و  لوطب  ۀبیصملا  یف  انوکرش  هللا  دقف و  نونمؤملا  هللا  مه و  انتعیش  انتعیش 

يدعب نم  يدلوب  عنص  ام  ملعأ  یتح  لخدأ  لوقتف ال  ۀنجلا  یلخدا  اهل  لاقیف  اهئاسن  نم  ۀمل  یف  مالـسلااهیلع  ۀمطاف  تئاج  ۀمیقلا  موی  ناک 
ۀکئالملا خرصت  اهخارصل و  خرصأف  ۀخرص  خرصتف  سأر  هیلع  سیل  امئاق  مالسلاهیلع  نیـسحلا  یلا  رظنتف  ۀمیقلا  بلق  یف  يرظنأ  اهل  لاقیف 

اهیلع دقوأ  دق  به  به  اهل  لاقی  اران  رمایف  کلذ  دنع  اهل  لجوزع  هللا  بضغیف  لاق  هاداؤف  ةرمث  او  هادلو  او  يدانت  ۀیاور و  یف  .و  اهخارـصل
تلهـص و اهتلـصوح  یف  اوراص  اذاف  نیـسحلا  ۀـلتق  یطقتلا  لاقیف  ادـبأ  مغ  اهنم  جرخی  ادـبا و ال  حور  اهلخدـی  ـال  تدوسا  یتح  ماـع  فلأ 

مهیتایف ناثوالا  ةدـبع  لبق  رانلا  انل  تبجوأ  مب  انبر  ای  ۀـقطان  ۀـقلذ  ۀنـسلأب  نوقطنیف  اهب  اورفز  ترفز و  اهب و  اوقهـش  تقهـش و  اهب و  اولهص 
دلجملا یف  تیأر  لامعالا و  باقع  باتک  یف  هیوباـبنبا  نیربخلا  نیذـه  يور  ملعی ، ـال  نمک  سیل  ملع  نم  نأ  لـجوزع  هللا  نع  باوجلا 
تعمـس لاق  ۀحلط  نع  هدانـساب  يدزالا  سابعلایبأ  تنب  ۀـمطاف  ۀـمجرت  یف  راجنلا  نب  دـمحم  دادـغبب  نیثدـحملا  خیـش  لییذـت  نم  نیثلثلا 

قداص ماما  هحفـص 140 ] تام [  نوره  یخأ  نا  بر  ای  لاق  هبر  لئـس  نارمع  نب  یـسوم  نا  لوقی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
دنتسه و ام  تبیصم  کیرش  دنگوس ) ادخب   ) هکنانآ دننانآ  یعقاو  نینمؤم  هک  ادخب  دنک  تمحر  ار  ام  نایعیش  دنوادخ  دومرف : مالـسلاهیلع 

تمایق زور  نوچ  دومرف : هک  تسا  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  .و  دنرب ترـسح  دنروخ و  مغ  ام  تبیـصم  رد  هراومه 
هچ مدنزرف  اب  نم  زا  سپ  منادب  ات  موشن  لخاد  دیوگ : وشب  تشهب  لخاد  هک  دوشیم  هتفگ  واب  دیآیم  شنانز  زا  یعمج  هارمهب  همطاف  دوش 

دایرف نانچ  نآ  تسا  هداتـسیا  رـسیب  هک  دنیبیم  ار  نیـسح  دنک  هاگن  نوچ  نک  هاگن  رـشحم  يارحـص  طسو  هب  دوشیم  هتفگ  واب  دـندرک ؟
ملد يهویم  ياویا  مرسپ ، ياویا  دنزیم  ادص  هک  تسا : یتیاور  رد  .و  دنرآرب دایرف  شدایرفب  ناگتشرف  مشک و  دایرف  وا  دایرفب  نم  هک  درآرب 
هایـس هکنآ  ات  تسا  هدش  هتخورفا  لاس  رازه  تسا و  به  به  شمان  هک  ار  یـشتآ  دنک و  بضغ  لجوزع  يادـخ  تقونیا  رد  سپ  دومرف :
سپ ریگورف  دوخ  ماک  رد  ار  نیسح  ناگدنـشک  هک  دیامرف  روتـسد  هدشن  نوریب  نآ  هودنا  مغ و  هتفاین و  هار  نادب  یمیـسن  زگره  هتـشگ و 

هک دنزب  يدایرف  دنـشکب و  هحیـش  زین  نانآ  هک  دـشکب  ياهحیـش  دـنریگ  رارق  شتآ  لد  رد  یگمه  نوچ  دریگ و  دوخ  ماکب  ار  نانآ  شتآ 
ناتـسرپ تب  زا  شیپ  ار  ام  هچ  يارب  ام  راگدرورپ  دننک  ضرع  ایوگ  ياهنابز  اب  سپ  دنزورفارب  زین  نانآ  دزورفارب و  دننز و  دایرف  زین  نانآ 

ار ربخ  ود  نیا  تسین  دنادیمن  هک  سکنآ  دننام  دنادیم  هک  سکنآ  دسر : نانآ  رب  خساپ  لجوزع  يادخ  بناج  زا  سپ  يدنکفا ؟ شتآ  رد 
رد هک  راجن  نب  دـمحم  دادـغب  رد  نیثدـحملا  خیـش  لییذـت  زا  مایـس  دـلج  رد  تسا و  هدرک  تیاور  لامعالا  باقع  باـتک  رد  هیوباـبنبا 

: دومرفیم ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  ۀحلط  زا  دوخ  دنـسب  هک  مدـید  تسا  هتـشون  يدزا  سابعلایبا  رتخد  همطاف  تالاح 
نیرخالا نیلوـالا و  یف  ینتلئـسول  نارمع  نب  یـسوم  اـی  هیلا  هللا  یحواـف  هل  رفغاـف  هحفـص 141 ] شراـگدرورپ [  زا  نارمع  نب  یـسوم  هک 

، زرمایب ار  وا  درم  نوراه  مردارب  اراگدرورپ  دیـسرپ  . امهیلع همالـس  هللا و  تاولـص  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  لـتاق  ـالخ  اـم  کـتبجأل 
نب یلع  نـب  نیـسح  لـتاق  زجب  مـنک  تتباـجا  یهاوـخب  ار  نـیرخآ  نـیلوا و  شزرمآ  رگا  نارمع  نـب  یـسوم  يا  درک  یحو  واـب  دـنوادخ 

هحفص 142 ] ار [ . بلاطیبا 

( تفرگ ماجنا  ترضح  تداهش  زا  سپ  هک  ییاهراک  رد   ) هلتق نع  ةرخأتملا  رومالا  یف 

ملسم نب  دیمح  یحبصالا و  دیزی  نب  یلوخ  عم  اروشاع  موی  وه  مویلا و  کلذ  یف  مالسلاهیلع  نیسحلا  سأرب  ثعب  دعس  نب  رمع  نا  مث  لاق 
نب سیق  هللا و  هنعل  نشوجلايذ  نب  رمش  عم  اهب  حرس  تفظنف و  هتیب  لهأ  هباحـصأ و  نم  نیقابلا  سؤرب  رمأ  دایز و  نب  هللادیبع  یلا  يدزألا 

فلخت نمب  لحر  مث  سمـشلا  لاوز  یلا  یناثلا  مویلا  هموی و  ۀیقب  ماقأ  ۀـفوکلا و  یلا  اهب  اومدـق  یتح  اولبقأف  جاجحلا  نب  ورمع  ثعـشالا و 
زور  ) زور نامه  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  كزاـبم  رـس  دعـس  نب  رمع  سپـس  تفگ : يوار  هحفـص 142 ] مالـسلاهیلع و [  نیـسحلا  لایع  نم 
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نارای و يهیقب  ياهرـس  داد  روتـسد  داتـسرف و  داـیز  نب  هللادـیبع  دزن  يدزا  ملـسم  نب  دـیمح  یحبـصا و  دـیزی  نب  یلوخ  هارمهب  اروشاـع )
هفوکب ات  دندمآ  نانیا  داتسرف  جاجح  نب  ورمع  ثعشا و  نب  سیق  نشوجلايذ و  نب  رمش  هارمهب  دومن و  وش  تسـش و  ار  ترـضح  نادناخ 

البرک زا  ار  نیسح  لایع  لها و  ناگدنامزاب  هاگنآ  دنام  البرک  رد  رهظ  ات  ار  رگید  زور  نایاپ و  ات  ار  زور  نآ  دعـس  نب  رمع  دوخ  دندیـسر 
تافـشکم ءاط  ریغب و  لامجلا  باتقأ  سالحأ  یلع  هیلع  هللا  تاولـص  هئاسن  لـمح  هحفـص 143 ] رب [  ار  هللادـبعیبا  مرح  ناـنز  داد و  چوک 

یلع یلـصی  . هلئاق رد  مومهلا و هللا  بئاصملا و  دشا  یف  مورلا  كرتلا و  یبس  قاسی  امک  نهوقاس  ءایبنالا و  عئادو  نه  ءادعالا و  نیب  هوجولا 
باحصأ سور  نأ  يور : وباسحلا  موی  هدج  ۀعافش  انیسح  تلتق  ۀما  وجرتأ  : رخآ لاق  وبیجعل  اذ  نا  هونب  يزغی  مشاه و  لآ  نم  ثوعبملا 

هللا مهنعل  ۀیوعم  نب  دیزی  یلاو  دایز  نب  هللا  دیبع  یلا  کلذب  برقتل  لئابقلا  اهتمـستقاف  اسأر  نیعبـس  ۀـینامث و  تناک  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 
هللا و مهنعل  نشوجلايذ  نب  رمش  مهبحاص  اسأر و  رشع  ینثاب  نزاوه  تئاج  ثعشالا و  نب  سیق  مهبحاص  اسأر و  رـشع  ۀثلثب  ةدنک  تئاجف 

لاق . اسأر رـشع  ۀـثلثب  سانلا  یقاب  ءاج  سؤر و  ۀعبـسب  جـحذم  تئاج  اسأر و  رـشع  ۀتـسب  دـسأونب  تئاج  اسار و  رـشع  ۀعبـسب  میمت  تئاـج 
اهونفد ءامدلاب و  ۀلمرمالا  رهاوطلا  ثثجلا  کلت  یلع  اولصف  دسأینب  نم  موق  جرخ  البرک  نع  هللا  هنعل  دعـس  نب  رمع  لضفنا  امل  و  يوارلا :

نم ةأرما  تفرـشأف  يوارلا : لاق  . نهیلا رظنلل  اهلها  عمتجا  ۀـفوکلا  اوبراق  اـملف  هیلا  راـشملا  یبسلاـب  دعـسنبا  راـس  هیلع و  نـالا  یه  اـم  یلع 
هحفـص تعمجف [  اهحطـس  نم  ۀـئرملا  تلزنف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  يراسأ  نحن  نلقف  نتنأ  يراسألا  يأ  نم  تلاقف  تایفوکلا 

اب همه  نمـشد  هاپـس  ناـیم  رد  یناـبیاس  هن  دنتـشاد  یلمحم  هن  دوب  هدـش  هتخادـنا  ناـشتشپ  رب  یمیلگ  هراـپ  هک  درک  راوس  ینارتـش  [ 144
يراتفرگ طیارش  نیرتتخـس  رد  مور  كرت و  ناریـسا  نوچ  مه  ار  نانآ  دندوب و  ادخ  ناربمغیپ  ياهتناما  نانآ  هکنیا  اب  هدوشگ  ياهتروص 

ار و وا  يهداز  دنشک  یلو  لوسر و  رب  دنتـسرفب  قح  دورد  : تسا هتفگ  يرعـش  نیدب  هک  يرعاشب  دهد  ریخ  ادخ  دندرب  يریـساب  یتحاران  و 
؟و دنراد وا  دجب  تعافـش  مشچ  هنوگچ  نیـسح  نالتاق  هک  منادن  رـشح  زورب  : تسا هتفگ  نومـضم  نیدب  يرگید  وتسا  یبجعلوب  هچ  نیا 

نب دیزی  دایز و  نب  هللادیبع  رابردب  برقت  روظنمب  برع  لئابق  هک  دوب  رـس  تشه ) داتفه و   ) نیـسح نارای  ياهرـس  هک  تسا : هدش  تیاور 
اب نزاوه  دوب و  ثعشا  نب  سیق  ناشسیئر  هک  دمآ  هدیرب  رس  هدزیس  اب  هدنک  يهلیبق  دندرک  تمـسق  دوخ  نایم  دنک ) ناشتنعل  ادخ   ) هیوعم

يهیقب رس و  تفه  اب  جحذم  رـس و  هدزناش  اب  دساینب  رـس و  هدفه  اب  میمت  دنک و  ناشتنعل  ادخ  نشوجلايذ  نب  رمـش  تسایرب  رـس  هدزاود 
نآ رب  دـندمآ و  دـساینب  زا  یهورگ  تفر  نوریب  ـالبرک  نیمزرـس  زا  نوعلم  دعـس  نب  رمع  هکنیمه  تفگ : يوار  . رـس هدزیـس  اـب  مه  هاـپس 
هار ناریـسا  هارمهب  دعـسنبا  دـندرک و  نفد  تسه  نونکا  مه  هک  یتروص  نیمه  هب  دـندناوخ و  زامن  دوب  هتـشغآ  نوخب  هک  كاپ  ياهندـب 

دروآ و رب  رـس  هفوک  ناـنز  زا  ینز  تفگ : يوار  . دـندمآ درگ  ناریـسا  ياـشامت  يارب  هفوک  مدرم  دندیـسر  هفوک  یکیدزن  هب  نوـچ  دوـمیپ 
عناقم و ارزا و  و  ءـالم ، نهل  هحفص 145 ] نیا [  نوچ  نز  میدمحم ، لآ  زا  ناریسا  ام  دنتفگ : دیتسه ؟ لیماف  مادک  زا  ناریـسا  امـش  تفگ :

یـساو دق  ناک  ینثملا و  نسحلا  نب  نسحلا  ۀلعلا و  هتکهن  دق  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ءاسنلا  عم  ناک  و  يوارلا : لاق  . نیطغتف نهتطعا 
نیسحلا نأ  حیباصملا  باتک  فنصم  يور : .و  حارجلاب نخثا  دق  ثترا و  امنا  حامرلا و  نعط  فویسلا و  برض  یلع  ربصلا  یف  هماما  همع و 

هلاخ هذخأف  عقوف  ۀحارج  رشع  ۀینامث  هباصا  اسفن و  رـشع  ۀعبـس  مویلا  کلذ  یف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  همع  يدی  نیب  لتق  ینثملا  نسحلا  نب 
مالسلاهیلع طبسلا  نسحلا  ادلو  ورمع  دیز و  اضیأ  مهعم  ناک  ۀنیدملا و  یلا  هلمح  ءرب و  یتح  هاواد  ۀفوکلا و  یلا  هلمحف  ۀجراخ  نب  ءامسأ 

نب ریـشب  لاق  ؟ انلتق يذـلا  اذ  نمف  انلجأ  نم  نوکبت  نوحونت و  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لاقف  نوکبی  نوحونی و  ۀـفوکلا  لها  لعجف 
بلاـطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  ناـسل  نم  غرفت  اـهنأک  اـهنم  قطنأ  هللا  ةرفخرأ و  مل  ذـئموی و  یلع  تنب  بنیز  یلا  ترظن  يدـسألا و  میزخ 

هلآ دمحمیبأ و  یلع  ةولـصلا  دمحلا هللا و  . تلاق مث  سارجألا  تنکـس  سافنألا و  تدتراف  اوتکـسا  نأ  سانلا  یلا  تأموأ  دق  مالـسلاهیلع و 
اهلزغ تضقن  یتلا  مکلثم  امنا  ۀنرلا  تأده  ۀـعمدلا و ال  تاقر  الف  نوکبتأ  ردـغلا  لتخلا و  لهأ  ای  ۀـفوکلا  لهأ  ای  دـعب  اما  رایخالا  نیبیطلا 

نانآ داد و  ناریـساب  درک و  عمج  تشاد  يرـسور  رداچ و  هچ  ره  دـمآ و  دورف  ماـب  زا  دینـشب  هحفـص 146 ] نوذختت [  اثاکنأ  ةوق  دـعب  نم 
هک دوب  ینثم  نسح  نب  نسح  رگید  دوب و  هدـش  رغال  روجنر و  يرامیب  زا  هک  دوب  نیـسحلا  نب  یلع  ناـنز ، هارمهب  تفگ : يوار  . دندیـشوپ
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هک ار  وا  دش  ناوتان  مخز  يدایز  زا  نوچ  درک و  لمحت  ار  اههزین  مخز  اهریـشمش و  برـض  دومن و  يراکادـف  دوخ  ماما  ومع و  هب  تبـسن 
زور نآ  شیومع  باکر  رد  ینثم  نسح  نب  نسح  هک  دیوگ : حیباصم  باتک  فنـصم  . دندرب نوریب  رازراک  نادیم  زا  تشادـن  یقمر  زونه 

شنامردب درب و  شاهفوکب  تفرگرب و  ار  يو  هجراخ  نب  ءامـسا  وا : یئاد  دمآ و  رد  ياپ  زا  تشادرب و  مخز  هدجیه  تشک و  ار  رفن  هدفه 
نوچ ار  هفوک  لها  دندوب ، ریـسا  ناوراک  هارمهب  زین  نسح  ماما  نادنزرف  ود  رمع  دیز و  درب و  شاهنیدمب  تفای و  يدوبهب  هکنآ  ات  دیـشوک 

؟ دینکیم هیرگ  هحون و  ام  لاح  رب  هک  دیئامش  نیا  دومرف : مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  دندومن  یئارس  هحون  دنتـسیرگ و  داتفا  نانآ  رب  هاگن 
مـسق ادخب  اریز  درک  بلج  دوخب  ارم  هجوت  یلع  رتخد  بنیز  زور  نآ  تفگ : يدسا  میزخ  نب  ریـشب  ؟ دوب هک  تشک  ار  ام  هک  سکنآ  سپ 

هتفرگارف بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نابز  زا  ار  نتفگ  نخـس  یئوگ  هک  ماهدیدن  رتنارنخـس  وا  زا  دـشاب  ایح  مرـش و  اپارـس  هک  ار  ارینز 
زا دوب  اهبکرم  ندرگب  هک  اهگنز  دـش و  سبح  اههنیـس  رد  اهسفن  دـیوش ، تکاس  تفگ : مدرمب  تسد  يهراشا  اب  هارمه  هکنیمه  دوب ،
يا هفوک ، مدرم  يا  دعب  اما  داب  وا  يهدیزگرب  كاپ و  دالوا  دمحم و  مردپ  رب  دورد  تسا و  ادخ  صوصخم  شیاتس  : دومرف داتسیا  تکرح 

هک دـیتسه  ینز  نآ  دـننام  طقف  امـش  دانیـشننورف ، امـش  يهلان  دابم و  کشخ  ناتکـشا  دـینکیم ؟ هیرگ  ام  لاحب  نایافویب ، نازاـب و  گـنرین 
اردـصلا فطنلا و  فلـصلا و  الا  مکیف  لهوالأ  مکنیب  ـالخد  مکناـمیأ  هحفـص 147 ] هچ [  درکیم  زاـب  ندـیبات  زا  سپ  ار  دوـخ  ياههتـشر 

مکیلع و هللا  طخـس  نأ  مکـسفنأ  مکل  تمدق  ام  ءاسالأ  ةدوحلم  یلع  ۀضفک  وأ  ۀنمد  یلع  یعرمک  وأ  ءادعألا  زمغ  ءامالا و  قلم  فنـشلا و 
لـسغب اهوضحرت  نل  اهرانـش و  اهراعب و  متبهذ  دقلف  الیلق  اوکحـضا  اریثک و  اوکباف  هللا  يا و  نوبحتنت  نوکبتأ و  نودلاخ  متنأ  باذعلا  یف 

رانم مکتلزان و  عزفم  مکتریخذ و  الم  ۀـنجلا و  لهأ  بابـش  دیـس  ۀـلاسرلا و  ندـعم  ةوبنلا و  متاخ  لیلـس  لتق  نوضحرت  ینأ  ادـبأ و  اهدـعب 
هللا نم  بضغب  متؤب  ۀقفصلا و  ترسخ  يدیالا و  تبت  یعسلا و  باح  دقلف  اقحس  مکل و  ادعب  نورزت و  ام  ءاس  الأ  مکتنس  ةردم  مکتجح و 

متکفس و هل  مد  يأ  متزربأ و  هل  ۀمیرک  يأ  متیرف و  هللا  لوسرل  دبک  يأ  نوردتأ  ۀفوکلا  لها  ای  مکلیو  ۀنکسملا  ۀلذلا و  مکیلع  تبرـض  و 
نا متبجعفأ  ءامـسلا  ءالم  وا  ضرالا  عالطک  ءاهوش  ءاقرخ  اهـضعب ) یف  و   ) ءامقف ءآوس  ءاقنع  ءاعلـص  اهب  متئج  دقل  متکهتنا و  هل  ۀمرح  يأ 
نا راثلا و  توف  فاخی  رادـبلا و ال  هزفحی  هناف ال  لهملا  مکنفختـسی  الف  نورـصنت  ـال  متنأ  يزخأ و  ةرخـالا  باذـعل  اـمد و  ءامـسلا  ترطم 
یلا افقاو  اخیـش  تیأر  مههاوفأ و  یف  مهیدیأ  اوعـضو  دـق  نوکبی و  يرایح  ذـئموی  سانلا  تیأر  دـقل  هللا  وف  يوارلا : لاق  . داصرملابل مکبر 
امش رد  یتلیـضف  هحفـص 148 ] ریخ [  مکبابـش  لوهکلا و  ریخ  مکلوهک  یما  متنأ و  یباـب  لوقی  وـه  هتیحل و  تلـضخا  یتـح  یکبی  یبـنج 
نیچ نخـس  نانمـشد : نوچ  مه  نطابب  و  وگقلمت ، زینک  نانز  نوچمه  رهاظب  هنیک ، رپ  ياههنیـس  یگدولآ و  فازگ و  فال و  زجب  تسه ؟

رادرک شیوخ  ترخآ  يارب  هک  دـینادب  دـنیارایب  ار  هدرم  ربق  نآ  اب  هک  ياهرقن  ای  هدـیئور و  اهبالجنم  رب  هک  دـیتسه  یئاهیزبس  دـننام  اـی 
؟ دیاهدرک دنلب  هیرگب  دایرف  و  دینکیم ؟ هیرگ  ایآ  دنام ، دیهاوخ  دیواج  باذع  رد  راتفرگ و  دنوادخ  مشخ  هب  هک  دیداتـسرف  شیپ  زا  یتشز 

شیوش تسـش و  زگره  هک  دـیاهدومن  هدولآ  یگنن  راع و  هب  ار  شیوخ  نماد  هک  دـیدنخب  رتمک  دـینک و  هیرگ  داـیز  یتسیاـب  ادـخب  يرآ 
هانپ تشهب و  لها  ناناوج  رورس  نوخ  ار ؟ تلاسر  ندعم  توبن و  متاخ  رـسپ  نوخ  تسـش  دیناوت  ناسچ  درک ، دیناوتن  ناسچ  درک ، دیناوتن 

ار یتشز  هانگ  هک  دینادب  ار  امـش  نیناوق  ربهر  گرزب و  امـش و  تجح  رون  هاگیاج  امـش و  راوگان  ياهدـمآ  شیپ  هاگزیرگ  امـش و  ناکین 
دوخ يادوس  رد  دش و  هدیرب  راک  زا  امش  ياهتسد  تفر و  ردهب  اهششوک  هک  دیوش  دوبان  دیشاب و  رود  ادخ  تمحر  زا  دیوشیم  بکترم 

يرگج هچ  دینادیم  هفوک ، مدرم  يا  امش  رب  ياو  دش ، هدز  امش  مانب  یتخبدب  يراوخ و  يهکس  دیدش و  راتفرگ  ادخ  مشخب  دیدید و  نایز 
روطب ؟ دیدرک کته  وا  زا  یمارتحا  هچ  و  دیتخیر ؟ وا  زا  ینوخ  هچ  و  دیدیشک ؟ نوریب  شمرح  زا  ینیشن  هدرپ  هچ  دیدیرب و  ادخ  لوسر  زا 

امـش يارب  نامـسآ ، شیاجنگ  نیمز و  يزیربل  هب  روآمرـش  زیمآتنوشخ و  اوران و  تشز و  تخـس و  گرزب و  سب  دیدرک  يراک  ملـسم 
دنهاوخن يرای  ار  امـش  یـسک  تسا و  رتنیگنن  ترخآ  ملاع  يهجنکـش  انامه  دـیراب ؟ نوخ  نایرج  نیا  رد  نامـسآ  هک  تسا  روآتفگش 

هک دـسرتن  ماـقتنا  تشذـگرد  زا  دـنکیمن و  هدزباتـش  ار  ادـخ  امـش  نتفرگ  یـشیپ  هک  دـینکن  هدافتـسا  هدـش  هداد  امـشب  هک  یتلهم  زا  درک 
تریح زا  دنتـسیرگیم و  نادرگرـس  ناریح و  هک  مدـید  ار  مدرم  زور  نآ  مـسق  ادـخب  تـفگ : يوار  . تـسا هاـگنیمک  رد  امـش  راـگدرورپ 
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هحفـص تفگیم [ : دوب و  هدش  رت  شـشیر  هک  درکیم  هیرگ  ردقنآ  دوب  هداتـسیا  مرانک  رد  مدـید  ار  يدرم  ریپ  دـندیزگیم  نادـندب  تشگنا 
يدـج نع  یبأ  ینثدـح  لاـق : یـسوم  نـب  دـیز  يور : .و  يزبـی ـال  يزخی و  ـال  لـسن  ریخ  مکلـسن  ءاـسنلا و  ریخ  مکئاـسن  بابـشلا و  [ 149
هدمحأ يرثلا  یلا  شرعلا  ۀنزو  اصحلا  لمرلا و  ددع  دمحلأ هللا  تلاقف  البرک  نم  تدر  نأ و  دعب  يرغصلا  ۀمطاف  تبطخ  لاق  مالـسلامهیلع 
هدالوا نأ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هلوسر  هدـبع و  ادـمحم  نأ  هل و  کیرـش  هدـحو ال  هللا  الا  هلا  ـال  نا  دهـشأ  هیلع و  لـکوتأ  هب و  نم  وأ  و 

نم هیلع  تلزنأ  ام  فالخ  کیلع  لوقأ  نأ  وأ  بذـکلا  کیلع  يرتفأ  نأ  کـب  ذوعأ  ینا  مهللا  تارت  ـال  لـحذ و  ریغب  تارفلا  طـشب  اوحبذ 
هیف هللا  تویب  نم  تیب  یف  سمالاب  هدلو  لتق  امک  بنذ  ریغ  نم  لوتقملا  هقح  بولـسملا  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هیـصول  دوهعلا  ذـخأ 

ۀکیرعلا بیط  ۀـبیقنلا  دومحم  کیلا  هتـضبق  یتح  هتامم  دـنع  هتایح و ال  یف  امیـض  هنع  تعفد  اـم  مهـسؤرل  اـسعت  مهتنـسلأب  ۀملـسم  رـشعم 
اریبک و هبقانم  تدمح  اریغص و  مالسالل  مهللا  هتیده  لذاع  لذع  مئال و ال  ۀمول  کیف  مهللا  هذخأت  مل  بهاذملا  روهـشم  بقانملا  فورعم 

هتیـضر کلیبس  یف  کل  ادهاجم  ةرخالا  یف  ابغار  اهیلع  صیرح  ریغ  ایندلا  یف  ادهاز  کیلا  هتـضبق  یتح  کلوسرل  کل و  احـصان  لزی  مل 
انب مکالتبا  مکب و  هللا  انالتبا  تیب  لها  اناف  ءالیخلا  ردـغلا و  رکملا و  لهأ  ای  ۀـفوکلا  لهأ  ای  دـعب  امأ  . میقتـسم طارـص  یلا  هتیدـهف  هترتخاف 
امش نانز  ناناوج و  نیرتهب  امش  ناناوج  ناریپ و  نیرتهب  امش  نابرقب  مردام  ردپ و  هحفص 150 ] اندنع و [  هملع  لعج  انسح و  انئالب  لعجف 

زا مردپ  هک  تسا : هدرک  تیاور  یـسوم  نب  دـیز  . تسا ریذـپ  تسکـش  هن  ددرگیم و  راوخ  هن  تسا  لسن  نیرتهب  امـش  لسن  نانز و  نیرتهب 
ینارگ هب  و  اهگنس ، اهگیر و  يهرامشب  اریادخ  ساپس  دومرف : دناوخ و  ياهبطخ  دیـسر  هک  البرک  زا  يرغـص  يهمطاف  هک  درک : لقن  مدج 

تسین و یئادـخ  زابنایب  ياتکی  دـنوادخ  زجب  هک  مهد  یهاوگ  منک و  واب  لکوت  مراد و  واب  نامیا  میوگ و  وا  ساپـس  كاخ ، اـت  شرع  زا 
وتب هانپ  نم  اهلا  راب  دندش ، هدیرب  رـس  هنیک  ینمـشد و  يهقباس  نودب  تارف  دور  رانک  رد  شنادنزرف  تسا و  وا  يهداتـسرف  هدـنب و  دـمحم 
نب یلع  ربمغیپ  یـصو  يارب  هک  یئاهنامیپ  يهراـبرد  ياهداتـسرفورف  هچنآ  فـالخ  رب  میوگب  ینخـس  اـی  مدـنبهب و  وت  رب  یغورد  هک  مربیم 

دنتشک و ادخ  ياههناخ  زا  ياهناخ  رد  زورید  ار  شدنزرف  هچنانچ  دنتشک  شهانگیب  دندوبر و  ار  شقح  هک  یلع  نامه  یتفرگ  بلاطیبا 
دنتشادزاب و ار  یمتس  شایگدنز  رد  هن  یلع  دنزرف  زا  هک  ناشرس  رب  كاخ  يا  دندوب  رـضاح  دندرکیم  یناملـسم  راهظا  نابزب  هک  یعمج 

لئاضف كاپ ، تشاد  یتنیط  هدیدنـسپ و  تشاد  یتشرـس  هکیلاح  رد  یتفرگزاب  ار  وا  حور  هکنآ  اـت  دـندومن  شايراـی  گرم  ماـگنه  هب  هن 
راب وت  تفرگن  رارق  یئوگ  تمالم  چیه  شنزرس  ریثأت  تحت  اهلا  راب  وت  هار  رد  ناهج ، روهشم  شاکین  دیاقع  و  همه ، فورعم  شایقالخا 

تبـسن یهاوخریخ  يهفیظوب  هراومه  يدومرف ، اطع  شیوکین  لاصخ  دـش  گرزب  نوچ  و  يدومرف ، يربهر  مالـساب  یکدوک  زا  ار  وا  اـهلا 
ترخآب تشادـن و  ایندـب  یـصرح  دوب و  نادرگور  ایند  زا  هکیلاح  رد  یتفرگزاب  ار  وا  شیوخ  يوسب  هکنآ  اـت  درکیم  ماـیق  تربمغیپ  وتب و 

، هفوک مدرم  يا  دعب  اما  . يدش شنومنهر  تسار  هارب  يدـیزگرب و  ار  وا  یتشگ و  دونـشوخ  وا  زا  وت  ات  درکیم  داهج  وت  هار  رد  دوب ، بغار 
هحفـص 151] ار [  ام  و  ام ، اب  ار  امـش  هدومن و  شیامزآ  امـش  اب  ار  ام  ادخ  هک  میتسه  ینادـناخ  ام  ربکتم ، رگهلیح و  زابگنرین و  مدرم  يا 

یلـص دمحم  هیبنب  انلـضف  هتمارکب و  هللا  انمرکأ  هدابعل  هدالب  یف  ضرالا  یلع  هتجح  هتمکح و  همهف و  ءاعو  هملع و  ۀـبیع  نحنف  ایندـل  همهف 
لباک كرت و  دالوأ  اننأک  ابهن  انلاومأ  الالح و  انلاتق  متیأر  انومترفک و  انومتبذکف و  انیب  الیضفت  قلخ  نمم  ریثک  یلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
ارکم هللا و  یلع  ءارتفا  مکبولق  تحرف  مکنویع و  کلذل  ترق  مدقتم  دقحل  تیبلا  لها  انئامد  نم  رطقت  مکفویس  سمألاب و  اندج  متلتق  امک 

بئاصملا نم  انباصأ  ام  ناف  انلاومأ  نم  مکیدیا  تلان  انئامد و  نم  متبصا  امب  لذجلا  یلا  مکسفنا  مکنوعدت  الف  نیرکاملا  ریخ  هللاو  مترکم 
هللا ال مکیتآ و  امب  اوحرفت  مکتاف و ال  ام  یلع  اوسات  الیکل  ریـسی  هللا  یلع  کلذ  نا  اهئربن  نأ  لبق  نم  باتک  یف  ۀـمیظعلا  ایازرلا  ۀـلیلجلا و 

قیذـی باذـعب و  مکتحـسیف  تامقن  ءامـسلا  نم  ترتاوت  مکب و  لح  دـق  نأکف  باذـعلا  ۀـنعللا و  اورظتناف  مکل  ابت  روخف  لاتخم  لـک  بحی 
؟ مکنم انتغاط  دی  ۀیأ  نوردتأ  مکلیو  نیملاظلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا  انومتلظ  امب  ۀمیقلا  موی  میلالا  باذعلا  یف  نودلخت  مث  ضعب  سأب  مکـضعب 
مکتدـئفأ و یلع  عبط  مکدابکأ و  تظلغ  مکبولق و  تسق  هللا  انتبراحم و  نوغبت  انیلا ؟ متیـشم  لـجر  ۀـیاب  مأ  اـنلاتق ؟ یلا  تعزن  سفن  ۀـیأ  و 

يأ ۀفوکلا  لهأ  ای  مکلابتف  نودتهت  متنأف ال  ةواشغ  مکرصب  یلع  لعج  مکل و  یلمأ  ناطیشلا و  مکل  لوس  مکرـصب و  مکعمـس و  یلع  متخ 
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رارق ام  دزن  ار  مهف  شناد و  دومرف و  شیامزآ  وکین  هحفص 152 ] مکیدل [  هل  لوخد  مکلبق و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرل  تارت 
يراوگرزب هب  ار  ام  ادخ  میدنوادخ  ۀـجح  نیمز  ياهرهـش  رد  ادـخ  ناگدـنب  رب  میئوا و  تمکح  مهف و  لحم  شناد و  هاگیاج  ام  سپ  داد 

تسا هدومرف  تیانع  راکشآ  یتلیضف  مدرم  زا  يرایسب  رب  ار  ام  مالـسلاهیلع  دمحم  شربمغیپ  يهطـساوب  هدیـشخب و  مارتحا  تزع و  شیوخ 
لها ام  یئوگ  دـیرب  دـیرب  امغیب  ار  ام  یئاراد  دیدرمـش و  لالح  ار  اـم  اـب  گـنج  دـیدناوخ و  نارفاـک  دـیدرک و  بیذـکت  ار  اـم  امـش  یلو 
لها ام  نوخ  زا  دیتشاد  ام  زا  هک  ياهنیرید  يهنیک  رطاوخب  امش  ياهریـشمش  دیتشک  ار  ام  دج  زورید  هکنانچ  مه  میدوب  لباک  ناتـسکرت و 

نیرتهب ادخ  دیدرک و  ادخ  اب  هک  یگنرین  دیتسب و  ادخ  رب  هک  یغورد  نیا  اب  داش !! ناتلد  نشور !! امـش  ياهمـشچ  تسا ، ناکچنوخ  تیب 
گرزب و ياهتبیصم  نیا  هک  دیـشاب  لاحـشوخ  داتفا  امـش  تسدب  ام  زا  هک  یلاوما  دیتخیر و  ام  زا  هک  ینوخ  زا  ادابم  تسا  اههدننک  رکم 

هتفر امش  تسد  زا  هچنآ  رب  ات  تسا  ناسآ  ادخ  رب  نیا  دوب و  یهلا  ریدقت  رد  دسرب  ام  رب  هکنیا  زا  شیپ  هدیسر  امب  هک  فرگـش  ياهتنحم 
، درادیمن تسود  دشاب  شورف  دوخ  ربکتم و  هک  ار  یسک  ره  دنوادخ  دیدرگن و  كانحرف  هدیسر  امـشب  هچنآ  رب  دیـشابن و  كانفـسا  تسا 

لابندب نامسآ  زا  یئاهباذع  تسا و  هدمآ  دورف  امـش  رب  یئوگ  هک  تسا  کیدزن  نانچنآ  دیـشاب ، باذع  تنعل و  راظتنا  رد  امـش ، رب  گرم 
يهجنکـشب دیتشاد  اور  هک  یمتـس  يهجیتن  رد  سپـس  دـیامن و  راتفرگ  رگیدـکی  لاگنچب  ار  امـش  دـنک و  دوبان  ار  امـش  هک  دزیریمورف  مه 

نایغط ام  رب  امـش  زا  یتسد  هچ  دینادیم  امـش  رب  ياو  داب  ناراکمتـس  رب  ادخ  تنعل  هک  ناه  دوب ، دـیهاوخ  دـیواج  زیخاتـسر ، زور  كاندرد 
رگج تخس و  امش  ياهلد  مسق  ادخب  دیگنجب ؟ ام  اب  دیتساوخیم  هک  دیدمآ  ام  يوسب  یئاپ  هچب  ای  تفاتـش ؟ ام  گنجب  یـسک  هچ  و  دومن ؟

ياهوزرآب هداد و  بیرف  ار  امش  ناطیش  تسا و  هدش  هدز  تلفغ  رهم  امش  مشچ  شوگ و  رب  هتسب و  امش  ياهلد  يهچیرد  هدش و  هایس  امش 
امش رد  ادخ  لوسر  زا  ياهنیک  هچ  هفوک  لها  يا  امش  رب  گرم  دیباییمن ، ار  هار  هک  تسا  هدیـشک  هدرپ  امـش  مشچ  رب  هدومن و  التبم  زارد 

رختفاف رایخالا  نیبیطلا  هترتع  هینب و  يدـج و  بلاطیبا  نب  یلع  هیخأب  متدـنع  امب  هحفص 153 ] نیا [  هک  دیتشاد ؟ وا  اب  ینمـشد  هچ  و  دوب ؟
لئاقلا اهیا  کیفبحاطن  يأف  مهانحطن  كرت و  یبس  مهئاسن  انیبس  وحامر  ۀیدنه و  فویـسب  یلع  ینب  ایلع و  انلتق  نحن  . لاق رختفم و  کلذـب 
ءيرما لکل  امناف  كوبأ  یعقا  امک  عقأ  مظکأف و  سجرلا  مهنع  بهذأ  هللا و  مهرهط  هللا و  مهاکز  موق  لـتقب  ترختفأ  بلث  ـالا  ثکثکلا و 
اعدـلا يراوی  ام  جاس  كرحب  انروحب و  ارهد  شاج  نا  انبنذ  امف  . هللا انلـضف  اـم  یلع  مکل  ـالیو  اـنومت  دـسحأ  هادـی  تمدـق  اـم  بسک و  اـم 

ءاکبلاب و تاوصالا  تعفتراف  لاق : . رون نم  هلامف  ارون  هل  هللا  لـعجی  مل  نم  میظعلا و  لـضفلاوذ  هللا  ءاـشی و  نم  هیتؤی  هللا  لـضف  کـلذاصم 
یلع تنب  موثلکما  تبطخ  لاق و  . تتسکف انفاوجا  تمرـضا  انروحن و  تجـضنا  انبولق و  تقرحا  دقف  نیبیطلا  ۀنبا  ای  کبـسح  اولاق  بیخلا و 

متبهتا هومتلتق و  انیـسح و  متلذخ  مکلام  مکل  ۀئوس  ۀفوکلا  لهأ  ای  تلاقف  ءاکبلاب  اهتوص  ۀعفار  اهتلک  ءارو  نم  مویلا  کلذ  یف  مالـسلاهیلع 
 ] يأ و  متلمح ؟ مکروهظ  یلع  زرو  يأ  و  مکتهد ؟ هاود  يأ  نوردتأ  مکلیو  اقحـس  مکل و  ابتف  هومتبکن  هئاسن و  متیبس  هومتثرو و  هلاومأ و 

رخف هک  اجنآ  ات  دیدومن  يزروهنیک  شاهدیزگرب  كاپ و  نادناخ  نادـنزرف و  بلاطیبا و  نب  یلع  مدـج  شردارب و  اب  نینچ  هحفص 154 ]
میدومن ریـسا  ناشیاهنزشیوخ  نانـس  نعط  يدنه و  ياهغیت  اب  وا  لآ  ار و  یلع  گنجب  ام  میتشک  : تفگ یمه  دیلابیم و  دوخ  رب  ياهدـننک 

نانآ دنوادخ  هک  يدیلاب  یمدرم  نتـشکب  یتفگ  نینچ  هک  تنهد  رب  كاخ  ياشیوخ  نانمـشد  زا  سک  هدـیدن  نینچ  یمزر  كرت  وچمه 
نامه سک  ره  يارب  هک  تسـشن  تردپ  هکنانچنآ  نیـشنب  دوخ  ياج  رب  دنب و  رب  ناهد  هدرب  نانآ  زا  ار  يدیلپ  هدومرف و  هزیکاپ  كاپ و  ار 

هس ود  رگ  مرج  هچ  ار  ام  ؟ دیزرویم دسح  هدیشخب  تلیضف  ار  ام  دنوادخ  هچنآ  رب  ایآ  امش  رب  ياو  هداتسرف  شیپ  هدروآ و  تسدب  هک  تسا 
بحاص دنوادخ  دیامرفیم و  اطع  دهاوخب  سک  ره  رب  هک  تسا  یهلا  لضف  نیابیقر  زا  هدـنام  یهت  تسا و  رپ  امز  رغاس  لد  ماکب  يزور 

دش دنلب  نویش  هیرگب و  اهادص  تفگ : يوار  . تشاد دهاوخن  رگید  يرون  دهدن  رارق  يرون  وا  يارب  دنوادخ  هکیسک  میظع و  تسا  یلـضف 
تکاس وناب  نآ  سپ  تفرگ  شتآ  ام  نوردـنا  تخوسب و  ام  ياهولگ  يدـنازوس و  ار  اـم  ياـهلد  هک  نک  سب  ناـکاپ  رتخد  يا  دـنتفگ : و 

يا تفگ : دناوخ و  ياهبطخ  درکیم  هیرگ  دـنلب  يادـص  اب  هکیلاح  رد  یکزان  يهدرپ  سپ  زا  یلع  رتخد  موثلکما  زورنآ  تفگ : يوار  . دـش
ۀمیرک يأ  و  اهومتکفـس ؟ ءاـمد  هحفـص 155 ] شلاوما [  و  دـیتشک ؟ ار  وا  دـیدومن و  راوـخ  ار  نیـسح  ارچ  امـش  رب  یئاوـسر  هفوـک  مدرم 
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نم ۀمحرلا  تعزن  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دعب  تالاجر  ریخ  متلتق  اهومتبهتنا ؟ لاومأ  يأ  و  اهومتبلس ؟ ۀیبص  يأ  و  اهومتبـصا ؟
اهرح اراـن  نوزجتـس  مکمـال  لـیوف  اربـص  یخأ  متلتق  : تلاـق مث  نورـساخلا  مه  ناطیـشلا  بزح  نوزئاـفلا و  مـه  هللا  بزح  نا  ـالأ  مکبوـلق 

یف یکبأل  ینا  واودلخت  انیقی  اقح  رقـس  یفل  ادـغ  مکنا  رانلاب  اورـشباف  الأدـمحم  مث  نآرقلا  اهمرح  اهکفـس و  هللا  مرح  ءامد  متکـس  . دـقوتی
سانلا جبـضف  يوارلا : لاقدمجی  سیل  امئاد  ینم  دخلا  یلع  فکفکم  لهتـسم  زیرغ  عمدبدلویـس  یبنلا  دعب  نم  ریخ  یلع  یخأ  یلع  یتایح 

روبثلا و لیولاب و  نوعد  نهدودخ و  نبرض  نههوجو و  نشمخ  نهسؤر و  یلع  بارتلا  نعـضو  نهروعـش و  ءاسنلا  رـشن  حونل و  ءاکبلاب و 
نانز دـیتسناد و  دوخ  نآ  زا  دـیدرب و  جاراـتب  ار  هحفـص 156 ] مویلا [ . کلذ  نم  رثکا  كاـب  ۀـیکاب و  ری  ملف  مهاـحل  اوفتن  لاـجرلا و  یکب 
امـش ریگنماد  یئالب  هچ  دینادیم  ایآ  امـش  رب  ياو  يا  داب  امـش  رب  يدوبان  گرم و  دیدومن  شاهجنکـش  رازآ و  دـیدومن و  ریـسا  ار  شمرح 

؟ دیدوبر سابل  یناکدوک  هچ  زا  و  دیدش ؟ وربور  يراوگرزب  هچ  اب  و  دیتخیر ؟ یئاهنوخ  هچ  و  دیدیـشک ؟ تشپ  رب  یهانگ  راب  هچ  و  دش ؟
بزح هک  ناه  تسب  رب  تخر  امـش  لد  نوناـک  زا  يزوسلد  دـیتشک و  ار  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  نادرم  نیرتهب  دـیدرب ؟ جاراـتب  یلاوما  هچ  و 
یباذع ار  امش  رفیکب  اداب  هک  ردارب  نم  زا  دیتشکب  : دومرف نومضم  نیدب  يراعـشا  سپـس  راک ، نایز  ناطیـش  بزح  تسا و  زوریپ  دنوادخ 
دیواـج دـینامب  خزودـب  ادرف  هـک  ار  امــش  شتآـب  تراـشبنآرقب  لوـسر و  ادــخ و  مـکحب  یمارح  نوـخ  زیر  نوـخ  دــیتشگ  وـچنازورف 
همـشچ نوچ  دنکـشخن  زگره  هک  مناگدید  نانچ  یکـشا  دـنزیربناماد  هدرورپ  هک  ره  زا  هب  يدوب  هک  ملانب  تگرم  ردارب ز  يرمعبنازوس 
نخانب تروص  دـنتخیر و  رـس  رب  كاخ  دـندومن و  ناشیرپ  ناوسیگ  ناـنز  دـندرک و  دـنلب  هحون  هیرگب و  ادـص  مدرم  تفگ : يوارناراـس 

درم چیه  رتشیب  زور  نآ  زا  دندنک و  اهشیر  دنداتفا و  هیرگب  نادرم  دندرک و  دنلب  الیواوب  ادص  دندزیم و  دوخ  تروصب  یلیس  دندیشارخ و 
ینثا هللادمحف و  امئاق  ماقف  اوتکسفا  اوتکسا  نأ  سانلا  یلا  ءام  وأ  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  نا  مث  هحفص 157 ] دشن [ . هدید  نایرگ  ینز  و 

یسفنب هفرعأ  انأف  ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دقف  ینفرع  نم  سانلا  اهیأ  لاق  مث  هیلع  یلـص  مث  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  رکذ  هیلع و 
انأ هلاـیع  یبـس  هلاـم و  بهتنا  هتمعن و  تبلـس  هتمرح و  تـکهتنا  نـم  نـبا  اـنأ  مالـسلامهیلع  بلاـطیبأ  نـب  یلع  نـب  نیـسحلا  نـب  یلع  اـنأ 

مکنأ نوملعت  له  هللا  مکدـشناف  سانلا  اهیا  ارخف  کلذـب  یفک  اربص و  لتق  نم  نبا  انا  تارت  لخد و ال  ریغ  نم  تارفلا  طشب  حوبذـملانبا 
ۀیأب مکیأرل  ةءاوس  مکـسفنال و  متمدـق  امل  ابتف  هومتلتاق  ۀـعیبلا و  قاثیملا و  دـهعلا و  مکـسفنأ  نم  هومتیطعأ  هومتعدـخ و  یبأ و  یلا  متبتک 

تعفتراـف يوارلا : لاـق  . یتـما نم  متـسلف  یتـمرح  متکهتنا  یترتـع و  متلتق  مکل  لوقی  ذا  هلآ ؟ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلا  نورظنت  نیع 
هللا یف  یتیصو  ظفح  یتحیصن و  لبق  اءرما  هللا  محر  مالسلاهیلع  لاقف  نوملعت  ام  متکله و  ضعبل  مهـضعب  لوقی  ۀیحان و  لک  نم  تاوصالا 

نوعیطم نوعماس  هللا  لوسرنبا  ای  انلک  نحن  مهعمجاب  اولاقف  ۀنسح  ةوسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یف  انل  ناف  هتیب  لها  هلوسر و  یف  و 
دیزی نذـخأنل  کملـسلل  ملـس  کبرحل و  برح  اناف  هللا  کمحری  كرمأب  انرمف  کنع  نیبغار  کیف و ال  نیدـهاز  ریغ  کمامذـل  نوظفاح 

نأ نودیرتأ  مکسفنأ  تاوهش  نیب  مکنیب و  لیح  ةرکملا  ةردغلا  اهیأ  تاهیه  تاهیه  مالـسلاهیلع  لاقف  انملظ  کملظ و  نمم  أربن  هللا و  هنعل 
اپب دندش  تکاس  همه  دیوش  تکاس  هک  دومرف  هراشا  نیدـباعلانیز  سپـس  هحفـص 158 ] الک و [  لبق  نم  یئابآ  یلا  متیتا  اـمک  یلا  اوتاـت 
هک تخانـش  ارم  هک  ره  مدرم  يا  تفگ : سپـس  داتـسرف  دورد  يو  رب  درب و  ربـمغیپ  ماـن  دـناوخ و  اـنث  تفگ و  ساپـس  اریادـخ  تساوخ و 
هک متسه  یسک  دنزرف  نم  مبلاطیبا  نب  یلع  دنزرف  نیسح  دنزرف  یلع  نم  منکیم  یفرعم  واب  ار  دوخ  نم  تخانـشن  هک  ره  تسا و  هتخانش 

رانک رد  ار  وا  هک  متـسه  یـسک  دنزرف  نم  دش  ریـسا  شلایع  لها و  تفر و  جارات  هب  شتورث  دش و  هدوبر  شلاوما  دـش و  کته  شمارتحا 
امش مدرم  يا  سب  ار  وا  رخف  نیمه  دنتشک و  هجنکش  اب  ار  وا  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم  دندیرب  رس  توادع  هنیک و  يهقباسیب  تارف  دور 

دیتخادرپ شگنجب  دیدومن و  تعیب  دیتسب و  نامیپ  وا  اب  و  دیداد ؟ شبیرف  دیتشون و  همان  مردپ  رب  دیدوب  امـش  هک  دینادیم  دنگوس  ادـخب  ار 
دیهاوخ هاگن  ادخ  لوسر  يورب  ياهدید  هچ  اب  امش  يأر  نیا  رب  یئاوسر  دیداتسرف و  دوخ  يارب  شیپ  زا  هک  يرادرک  نیا  اب  امـش  رب  گرم 

ره زا  اهادـص  تفگ : يوار  دـیتسین  نم  تما  زا  دـیاهدرک  کـته  ارم  مارتحا  دیاهتـشک و  ارم  ترتع  نوچ  دـیوگب : امـشب  هکیماـگنه  درک ؟
ارم تحیـصن  هک  ار  یـسک  دنک  تمحر  دنوادخ  دومرف : ترـضح  سپ  دینادیمن  دـیاهدش و  دوبان  دـنتفگیم  رگیدـکیب  تساوخرب و  فرط 
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تـسا یئاوشیپ  وکین  ام  يارب  ادـخ  لوسر  هک  دـنک  يرادـهگن  ادـخ  لوسر  تیب  لها  وا و  لوسر  ادـخ و  يهرابرد  ارم  شرافـس  دریذـپب و 
میدنمقالع وتب  تبـسن  وت و  يوربآ  مارتحا و  رادهگن  رادربنامرف و  میئوت و  نامرفب  شوگ  یگمه  ام  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  دـنتفگ : یگمه 

حلـص وت  يهدننک  حلـص  اب  میتسه و  یگنج  وت  نمـشد  اب  ام  هک  دنک  تمحر  ار  وت  دـنوادخ  امرفب  يراد  يروتـسد  ره  میتسین  نادرگور  و 
مدرم يا  زگره . زگره ، دومرف : ترضح  مرازیب  هدومن  متس  ام  وتب و  تبسن  هکیسک  زا  مینکیم و  تساوخزاب  نوعلم  دیزی  زا  ملسم  روطب  وج 

بر هحفص 159 ] ار [  مناردپ  هچنانچ  دیهد ؟ بیرف  زین  ارم  دیراد  میمصت  دیسر  دیهاوخن  شیوخ  لد  ياههتـساوخب  رگهلیح  زاب و  گنرین 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لکث  یسنی  مل  هعم و  هتیب  لهأ  سمألاب و  هیلع  هللا  تاولص  یبأ  لتق  لمدنی  امل  حرجلا  ناف  تاصقارلا 

انل اونوکت ال  نأ  یتلئـسم  يردص و  شارف  یف  يرجت  هصـصغ  یقلح و  يرجانح و  نیب  هترارم  یتاهل و  نیب  هدجو  ویبا  ینب  یبأ و  لکث  و 
کلذ ناک  نیسح  بیصا  يذلاب  نافوک  لها  ای  اوحرفت  الفمرکا  نیسح و  نم  اریخ  ناک  دق  هخیشف  نیسحلا  لتق  ناورغ  :ال  لاق مث  انیلع  و ال 

مث يوارلا : لاق  . انیلع موی  انل و ال  موی  الف  سأرب  اسأر  مکنم  انیـضر  لاق  مثمنهج  ران  ءادرا  يذـلا  ءازج  هئادـف  یحور  رهنلا  طشب  لیتقامظعا 
مالسلاهیلع نیسحلا  ءاسن  لخدأ  هیدی و  نیب  عضوف  مالسلاهیلع  نیسحلا  سأرب  ءییج  اماع و  انذا  نذأ  سانلل و  رصقلا  یف  سلج  دایزنبا  نا 

يذـلا هللادـمحلا  لاقف  اهیلا  لبقأف  مالـسلاهیلع  یلع  تنب  بنیز  لیقف  اهنع  لأسف  ةرکنتم  مالـسلاهیلع  یلع  تنب  بنیز  تسلجف  هیلا  هناـیبص  و 
لهأ کیخاب  هللا  عنص  تیأر  فیک  دایزنبا  لاقف : انریغ  وه  رجافلا و  بذکی  قسافلا و  حضتفی  امنا  تلاقف  مکتثودحأ  بذکأ  مکحـضف و 
يزیچ نینچ  هک  دنگوس  [ 6 ( ] جح هار  رد  راوهر  نارتش   ) يادخب دـیداد ، بیرف  شیپ  زا  هحفـص 160 ] الیمج [  الا  تیأر  ام  تلاقف  کتیب 
مردپ غاد  ادخ و  لوسر  تبیصم  زونه  دیتشک  شاهداوناخ  دارفا  اب  ار  مردپ  هک  دوب  زورید  تسا  هتفاین  يدوبهب  لد  مخز  زونه  دش  دهاوخن 

ناشورخ اهمغ  نیا  زا  ملد  ناشوج و  ماهنیـس  رد  اههودنا  نیا  تسا و  نم  ریگولگ  اههصغ  نیا  زونه  تسا  هدشن  شومارف  مردپ  نادنزرف  و 
نیسح رک  بجع  تسین  : دومرف نومضم  نیدب  يراعشا  سپـس  ام  نایزب  هن  دیـشاب و  ام  دوسب  هن  هک  تسا  نیا  مهاوخیم  امـش  زا  هچنآ  تسا 

بآ بل  هتشکرترب  دشاب  هانگ  ره  زا  هنگ  نیاک  دیئام ؟ نتشک  نایفوک ز  ارچ  داشرتهب  يدوب  تشگ و  هتـشک  یلع  هکناز  ملظ  زا  دش  هتـشک 
رگید زور  هن  دیـشاب و  ام  دوسب  يزور  هن  میتسه  یـضار  رـسب  رـس  ام  دومرف : سپـسرفیک  ار  شاهدنـشک  خزود  شتآ  شیادـفب  نم  تشگ 

یلع رتـخد  بنیز  دـندروآ  ار  نیـسح  رـس  داد و  ماـعرا  هب  تسـشن و  دوـخ  یـصاصتخا  خاـک  رد  داـیزنبا  سپـس  تفگ : يوار  . اـم ناـیزب 
يور دایزنبا  تسا . مالسلاهیلع  یلع  رتخد  بنیز  دش : هتفگ  تسیک ؟ نز  نیا  دیسرپ  دایزنبا  تسشنب  ياهشوگ  سانشان  روطب  مالـسلاهیلع 
اوسر قساف  طقف  دومرف : بنیز  دـنایامن  ناتراتفگ  رد  ار  امـش  غورد  درک و  اوسر  ار  امـش  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  تفگ : هدومن و  بنیزب 

 ] یبوخ زجب  دومرف : درک ؟ هچ  تنادناخ  ردارب و  اب  ادخ  يدـید  تفگ : دایزنبا  ام ، هن  تسا  يرگید  وا  دـیوگیم و  غورد  راکدـب  دوشیم و 
نوکی نمل  رظناف  مصاخت  جاـحتف و  مهنیب  کـنیب و  هللا  عمجیـس  مهعجاـضم و  یلا  اوزربف  لـتقلا  مهیلع  هللا  بتک  موق  ءـالؤه  هحفص 161 ]
ذخؤت ةأرملا ال  ةأرما و  اهنا  ثیرح  نب  ورمع  هل  لاقف  اهب  مه  هناک  دایزنبا و  بضف  يوارلا : لاق  . ۀناجرم نب  ای  کما  کتلبه  ذـئموی  جـلفلا 

تلتق دـقل  يرمعل  تلاقف  کتیب  لها  نم  ةدرملا  ةاصعلا  نیـسحلا و  کتیغاط  نم  یبلق  هللا  یفـش  دـقل  دایزنبا  اهل  لاقف  اـهقطنم  نم  ءیـشب 
ارعاش كوبأ  ناک  دقل  يرمعل  ۀعاجـس و  هذه  دایزنبا  لاقف  تیفتـش  ادـقف  كافـش  اذـه  ناک  ناف  یلـصا  تثثتجا  یعرف و  تعطق  یلهک و 

نیسحل نب  یلع  لیقف  اذه ؟ نم  لاقف  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  یلا  دایزنبا  تفتلا  مث  . ۀعاجـسلا ةأرملل و  ام  دایزنبا  ای  تلاقف  اعاجس 
لاقف هلتق  هللا  لب  لاقف  سانلا  هلتق  نیسحلا  نب  یلع  هل  لاقی  یخأ  یل  ناک  دق  مالسلاهیلع  یلع  لاقف  نیسحلا  نب  یلع  هللا  لتق  دق  سیلأ  لاقف 
هقنع اوبرضاف  هب  اوبهذا  یباوج ؟ یلع  ةأرج  کلأ  دایزنبا  لاقف  اهمانم  یف  تمت  مل  یتلا  اهتوم و  نیح  سفن  الا  یفوتی  هللا  مالـسلاهیلع  یلع 

هتمعل مالـسلاهیلع  یلع  لاقف  هعم  ینلتقاف  هلتق  یلع  تمزع  تنک  ناـف  ادـحأ  اـنم  قبت  مل  کـنا  داـیزنبا  اـی  تلاـقف  بنیز  همتع  هب  تعمـسف 
هحفص ةداهشلا [ . انتمارک  ةداع و  انل  لتقلا  نا  تملع  اما  دایزنبا  ای  ینددهت  لتقلابأ  لاقف  مالـسلاهیلع  لبقا  مث  هملکأ  یتح  ۀمع  ای  یتکـسا 

مالسلاهیلع یلع  تنب  بنیز  تلاقف  مظعالا  دجسملا  بنج  یلا  راد  یلا  اولمحف  هلهأ  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  نب  یلعب  دایزنبا  رما  مث  [ 163
ۀفوکلا و ککـس  یف  هب  فیطف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  سأرب  دایزنبا  رما  مث  . انیبس امک  نیبس  نهناف  ۀکولمم  وا  دـلوما  الا  ۀـیبرع  نلخدـی  ال 
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وعفری ةانق  یلع  نیرظانلل  هیـصو  دـمحم و  تنبنبا  سأر  : لوسرلا لآ  نم  الیتق  اهب  یثری  لوقعلا  يوذ  ضعبل  تایباب  انه  لـثمتأ  نا  یل  قحی 
تداهـش ار  ناشتشونرـس  دنوادخ  هک  دندوب  يدارفا  نانیا  مدیدن  هحفـص 162 ] عجفتم [  مهنم و ال  رکنم  عمـسمب ال  رظنمب و  نوملـسملا 

همکاحمب ار  وت  ات  دـنک  عمج  نانآ  وت و  نایم  دـنوادخ ، يدوز  نیمه  هب  دـنتفر و  دوخ  يدـبا  ياههاگباوخب  زین  ناـنآ  اذـل  دوب  هدرک  نییعت 
دش نیگمشخ  دایزنبا  تفگ : يوار  هناجرم ، رسپ  يا  دنیـشنب  تیازعب  تردام  دوب ؟ دهاوخ  ار  هک  يزوریپ  همکاحم  نآ  رد  ات  رگنب  دنـشک 

شراـتفگب دـیابن  ار  نز  تسین و  شیب  ینز  نیا ، تفگ : داـیز  نباـب  ثیرح  نب  ورمع  تـفرگ  ار  بـنیز  نتـشک  میمـصت  یئوـگ  هکناـنچنآ 
دنوادخ دندرکیم  یچیپرـس  تاررقم  زا  دندوب و  وت  لیماف  هک  يدارفا  زا  تاشک و  ندرگ  نیـسح  زا  تفگ : بنیزب  دایزنبا  درک  هذـخاؤم 

يافش رگا  يدنک  ارم  يهشیر  يدیرب و  ارم  ياههخاش  یتشک و  ارم  لیماف  گرزب  وت  هک  مسق ، مدوخ  ناجب  دومرف : بنیز  داد ، افش  ارم  لد 
بنیز زادرپ ، هیفاق  دوب  يرعاش  زین  شردپ  هک  مدوخ  ناجب  دیوگیم و  نخس  هیفاق  اب  هچ  نز  نیا  تفگ : دایزنبا  دشاب ، تسا  نیا  رد  وت  لد 

نب یلع  دش : هتفگ  تسیک ؟ نیا  تفگ : هدرک و  نیـسحلا  نب  یلعب  يور  دایزنبا  سپ  راکچ ؟ يزادرپ  هیفاق  اب  ار  نز  دایز  رـسپ  يا  دومرف :
ار وا  مدرم  دوب  نیسحلا  نب  یلع  شمان  هک  متشاد  يردارب  دومرف : ترـضح  تشکن ؟ ادخ  ار  نیـسحلا  نب  یلع  رگم  تفگ : تسا  نیـسحلا 
دریگیم و گرم  ماگنهب  ار  اهناج  دنوادخ  هک  نومضم  نیدب  دناوخ  نآرق  زا  ياهیآ  مالسلاهیلع  یلع  تشک . شیادخ  هکلب  تفگ ، دنتـشک 
ار شندرگ  دـیربب و  ار  نیا  يراد ؟ نمب  یئوگ  خـساپ  تئرج  زونه  تفگ  دایزنبا ، دریگیم  ار  شناج  باوخ  ماـگنهب  تسا  هدرمن  هک  ارنآ 
مه ار  یکی  نیا  نتشک  میمصت  رگا  یتشاذگن  یقاب  نم  يارب  یسک  هک  وت  دایز  رسپ  يا  دومرف : دینـشب و  روتـسد  نیا  بنیز  شاهمع  دینزب ،

هدرک و دایزنباب  ور  سپـس  میوگب  نخـس  وا  اب  نم  ات  شاب  مارآ  ناج  همع  دومرف : شاهمعب  مالـسلاهیلع  یلع  شکب ، وا  اب  زین  ارم  ياهتفرگ 
هحفـص ام [ . يدنلبرـس  يهیام  تداهـش  تسا و  ام  تداع  ندـش  هتـشک  هک  ياهتـسنادن  رگم  یناسرتیم ؟ گرم  اب  ارم  دایز  رـسپ  يا  دومرف :
مالسلا هیلع  یلع  تنب  بنیز  تلاقف  مظعالا  دجسملا  بنج  یلا  راد  یلا  اولمحف  هلهأ  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  نب  یلعب  دایز  نبارما  مث  [ 163

ۀفوکلا و ککـس  یف  هب  فیطف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  سأرب  دایز  نبا  رما  مث  . انیبس امک  نیبس  نهناف  ۀکولمم  وا  دلو  ما  الا  ۀیبرع  نلخدی  ال 
وعفری ةانق  یلع  نیرظانلل  هیـصو  دـمحم و  تنب  نبا  سأر  : لوسرلا لآ  نم  الیتق  اهب  یثری  لوقعلا  يذ  ضعبل  تایباب  اـنه  لـثمتأ  نا  یل  قحی 

تنک انافجأ و  تظقیأعمست  نذأ  لک  كءزر  مصا  ۀیامع و  نویعلا  كرظنمب  تلحکعجفتم  مهنم و ال  رکنم  عمسمب ال  رظنمب و  نوملسملا 
دعـص دایزنبا  نا  مث  يوارلا : لاقعجـضم  كربق  ظحل  ةرفح و  کل  اهنا . تنمت  الا  ۀـضور  اـمعجهت  کـب  نکت  مل  اـنیع  تمنأ  يرک و  اـهل 

نب باذکلا  لتق  هعایـشأ و  نینموملاریمأ و  رـصن  هلهأ و  قحلا و  رهظأ  يذلا  هللادمحلا  همالک  ضعب  یف  لاق  هیلع و  ینثأ  هللا و  دـمحف  ربنملا 
يرـسیلا هنیع  تناک  اهداهز و  ۀعیـشلا و  رایخ  نم  ناک  يدزألا و  فیفع  نب  هللادـبع  هیلا  ماق  یتح  ائیـش  مالکلا  اذـه  یلع  دازامف  باذـکلا 

هحفص باذکلا [  نا  دایزنبا  ای  لاقف  لیللا  یلا  هیف  یلصی  مظعالا  دجسملا  مزالی  ناک  نیفصلا و  موی  یف  يرخألا  لمجلا و  موی  یف  تبهذ 
: دومرف یلع  رتخد  بنیز  دندرب  دوب  مظعا  دجـسم  رانک  هک  ياهناخب  ار  شنادـناخ  نیـسحلا و  نب  یلع  ات  داد  روتـسد  دایزنبا  سپـس  [ 164

رـس داد  روتـسد  دایزنبا  سپـس  دـناهدید ، يریـسا  ام  دـننام  مه  نانآ  هک  نازینک  رگم  دـیایب  ام  رادـیدب  درادـن  قح  يداژن  برع  نز  چـیه 
ار راعـشا  نآ  هک  میوگب  لاثم  ناونعب  ار  یتایبا  اـج  نیا  رد  مراد  قح  نم  دـندنادرگ ، هفوک  ياـههچوک  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  كراـبم 
رب یلع  ارهز و  يهشوگ  رگج  رون  رپ  رس  . تسا نینچ  راعشا  نومضم  تسا  هدورس  ربمغیپ  دالوا  زا  ياهتشک  يهیثرم  رد  نادنمدرخ  زا  یکی 

دیدرگ روکتسا  ارچ  راکنا و  هن  درد و  رپ  ار  سک  هن  هک  تسا  بجع  ما  نیز  رگاشامت و  دنانیملـسمتساغد  موق  نآ  هگاـشامت  هزین  رس 
باوخب دوب  بش  همه  ترهم  هکنآ ز  باوخ  دشتساونـش ز  ار  مغ  تنحم و  نیا  هک  شوگ  نآ  دـش  رک  دـید  هرظنم  نیا  هک  مشچ  نآ  ره 

ار تـنت  هـک  ینیمز  دوـب  نآ  زا  هـک  تـسین  لد  رب  شیوزرآ  نـیا  هـک  تـسین  ینــشلگتساور  باوـخ  نوــنک  دــیباوخن  هـک  ار  ياهدــید 
لها قح و  هک  اریئادخ  ساپـس  تفگ : نخـس  نمـض  دروآ و  ياجب  یهلا  يانث  دمح و  دش و  ربنم  رب  دایزنبا  سپـس  تفگ : يوارتساوأم 

زا شیپ  تفگب  نخـس  نیا  هکنیمه  تشک  ار  وگغورد  دـنزرف  وگ و  غورد  دومرف و  يرای  ار  شناوریپ  نینمؤملاریما و  درک و  زوریپ  ار  قح 
رد وا  پچ  يهدید  دوب و  داهز  هعیـش و  دارفا  نیرتهب  زا  راوگرزب  نیا  تساوخرب و  يدزا  فیفع  نب  هللادبع  دنک  ادا  يرگید  يهلمج  هکنآ 
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زامنب دجـسم  رد  بش  ات  ار  زور  يهمه  دوب و  دجـسم  مزالم  هراومه  و  نیفـص ، زورب  شتـسار  يهدـید  دوب و  هتفر  تسد  زا  لـمج  گـنج 
ودع ای  هوبأ  کلمعتـسا و  نم  كوبأ و  تنأ و  باذکلانبا  هحفص 165 ] تردپ [  یتسه و  وت  وگغورد  دایز  رسپ  يا  تفگ : دوب ، لوغـشم 

انأ لاـقف  ملکتملا ؟ اذـه  نم  لاـق  داـیزنبا و  بضغف  يوارلا : لاـق  . نینمؤملا رباـنم  یلع  مـالکلا  اذـهب  نوملکتت  نییبـنلا و  ءاـنبأ  نولتقتأ  هللا 
دـالوأ نیأ  هاـثوغأ  و  مالـسالا ؟ نید  یلع  کـنأ  معزت  سجرلا و  اـهنع  هللا  بهذا  دـق  یتـلأ  ةرهاـطلا  ۀـیرذلا  لـتقتأ  هللا  ودـع  اـی  مـلکتملا 

یتح دایزنبا  بضغ  داد  زاف  يوارلا : لاق  . نیملاعلا بر  لوسر  ناسل  یلع  نیعللا  نب  نیعللا  هتیغاـط  نم  نومقتنی  ـال  راـصنالا  نیرجاـهملا و 
يدیأ نم  هوصلخف  همعینب  نم  دزألا  نم  فارـشالا  تماقف  هوذخأیل  ۀیحان  لک  نم  ةزوالجلا  هیلا  تردابتف  هب  یلع  لاق  هجاد و  وأ  تخفتنا 
یمعأ امک  هبلق  هللا  یمعأ  دزألا  یمعأ  یمعألا  اذه  یلا  اوبهذا  دایزنبا  لاقف  هلزنم  یلا  هب  اوقلطنا  دجسملا و  باب  نم  هوجرخأ  ةزوالجلا و 
عمجف دایزنبا  کلذ  غلب  لاق  مهبحاص  اوعنمیل  نمیلا  لئابق  مهعم  تعمتجا  اوعمتجا و  دزألا  کلذ  غلب  املف  هیلا  اوقلطناف  لاق  هب  ینوتاف  هنیع 

لاق برعلا  نم  ۀعامج  مهنیب  لتق  یتح  ادیدش  الاتق  اولتتقاف  يوارلا : لاق  . موقلا تاقب  مهرمأ  ثعشالا و  نب  دمحم  یلا  مهمض  رـضم و  لئابق 
لاقف ال رذـحت  ثیح  نم  موقلا  كاتأ  هتنبا  تحاصف  هیلع  اومحتقا  بابلا و  اورـسکف  فیفع  نب  هللادـبع  راد  یلا  دایزنبا  باحـصا  لـصو  و 

يا شردپ ، هدرک و  رادنامرف  ام  رب  ار  وت  هکیـسک  و  هحفـص 166 ] لوقی [ : هسفن و  نع  بذی  لعجف  هایا  هتلوانف  لاق  یفیـس  ینیلوان  کیلع 
تفگ دش و  مشخ  رد  دایزنبا  تفگ : يوار  دیناریم ؟ نخس  نینچ  نینمؤم  ياهربنم  زارف  رب  دیـشکیم و  ار  ناربمغیپ  نادنزرف  ادخ  نمـشد 
نامگ یشکیم و  هدومرف  رانکرب  ار  يدیلپ  نانآ  زا  دنوادخ  هک  ار  یکاپ  نادناخ  ادخ  نمـشد  يا  منم  تفگ : هللادبع  تسیک ؟ وگنخـس  نیا 

راگدرورپ ربمغیپ  دـمحم  نابز  هب  شردـپ  دوخ و  هک  وت  شکرـس  ریما  زا  هک  راـصنا  نیرجاـهم و  دـنیاجک  ياو  يا  یناملـسم ؟ هک  ینکیم 
نیا تفگ : دیدرگ و  نوخ  زا  رپ  شندرگ  ياهگر  هک  اجنآ  ات  دش  رتنوزف  دایزنبا  مشخ  تفگ : يوار  دنریگب ، ماقتنا  تسا  نوعلم  نایناهج 

دنتساوخ اپب  دندوب  شیومع  رـسپ  هک  دزا ، يهلیبق  فارـشا  دنریگب  ار  وا  ات  دندیود  شیپ  فرط  ره  زا  ناتمدخشیپ  دیروایب  نم  دزن  ار  درم 
دزا يهلیبق  روک  نیا  دیورب و  داد : روتـسد  دایزنبا  دندناسر  شاهناخ  هب  دندرب و  شنوریب  دجـسم  رد  زا  دنتفرگ و  ناشارف  تسد  زا  ار  وا  و 
عمج دیـسر  دزا  يهلیبقب  ربخ  نوچ  دنتفر و  نیرومأم  تفگ : يوار  دیروآ ، نم  دزنب  دنک  روک  شمـشچ  دننام  زین  ار  شلد  دـنوادخ  هک  ار 

داد روتـسد  دیـسر ، شرازگ  دایز  نیاب  تفگ : يوار  دوش  راتفرگ  ناـشگرزب  اـت  دـندرک  یگنهآ  مه  ناـنآ  اـب  زین  نمی  ياـههلیبق  دـندش و 
ات دندرک  یتخس  گنج  تفگ : يوار  داد  گنج  نامرف  ثعـشا  نب  دمحم  یهدنامرفب  دندش و  راضحا  مچرپ  ریز  تمدخب  رـضم  ياههلیبق 
ار رد  دـندرک و  يورشیپ  فیفع  هللادـبع  هناخ  رد  ات  داـیزنبا  نازابرـس  تفگ : يوار  دـندش  هتـشک  ناـیم  نیا  رد  برع  زا  یهورگ  هکنآ 
ارم ریشمش  دنرادن  يراک  وت  اب  تفگ : یتشاد ، نآ  میب  هک  یهار  زا  دندمآ  مدرم  دروآرب : دایرف  شرتخد  دندروآ  موجه  هناخب  دنتـسکش و 

لـضفلا يذ  نبا  انأ  هحفـص 167 ] دناوخیم [ : نومـضمنیدب  يرعـش  درکیم و  عافد  دوخ  زا  هللادـبع  داد  شاتسدـب  ار  ریـشمش  رتخد  روایب 
تنک ینتیل  تبأ  ای  لوقت  هتنبا  تلعج  لاقرواغم و  هتلج  لطب  رـساح و  مکعمج و  نم  عراد  مکرماعما  نبا  یخیـش و  فیفع  رهاـطلا  فیفع 

ملف هسفن  نع  بذی  وه  ۀهجو و  لک  نم  هیلع  نورودی  موقلا  لعج  لاق و  ةرربلا  ةرتعلا  یلتاق  ةرجفلا  ءالؤه  مویلا  کیدـی  نیب  مصاخا  الجر 
یباب و طاحی  هالذا  هتنب و  تلاقف  هب  اوطاحا  هیلع و  اورثاکت  یتح  اذک  ۀهج  نم  كؤاج  تبا  ای  تلاق  ۀهج  نم  هئاج  املک  دحا و  هیلع  ردـقی 
: يوارلا لاقيردـصم  يدروم و  مکیلع  قاض  يرـصب  نع  یل  حـسفی  ول  مسقأ  : رعـش لوقی  هفیـس و  ریدـی  لـعجف  هب  نیعتـسی  رـصان  هل  سیل 
هللا و ودـع  ای  فیفع  نب  هللادـیبع  هل  لاقف  كازخأ  يذـلا  هللا  دـمحلا  لاق  هآر  املف  دایزنبا  یلع  لخداف  لمح  مث  هوذـخأ  یتح  هب  اولازامف 

لاقف نافع ؟ نب  نامثع  یف  لوقت  ام  هللا  ودع  ای  دایزنبا  لاقيردصم  يدروم و  کیلع  قاض  يرـصب  نع  یل  جرف  ول  هللا  :و  هللا ینازخا  اذامب 
هفلخ یلو  یلاعت  كرابت و  هللا  اودـسفأ  مأ  حلـصأ  نسحأ و  وا  ءاسأ  نافع ؟ نب  نامثع  تنأ و  ام  همتـش  ۀـناجرمنبا و  ای  جـالعینب  دـبع  اـی 

وا ءیـش  نع  کتلئـسال  هللا  دایزنبا و  لاقف  هیبأ  دیزی و  نع  کنع و  کیبا و  نع  ینـس  نکل  قحلا و  لدعلاب و  نامثع  نیب  مهنیب و  یـضقی 
کباچ نامرهق  سبرماعما  ممام  فیفع و  مباب  رهاط  فیفع و  ملضاف  دنزرف  هحفص 168 ] نب [  هللادبع  لاقف  ۀصغ  دعب  ۀصغ  توملا  قوذت 

نیا اـب  زورما  وت  ربارب  رد  مدوب و  درم  نم  شاـک  يا  ناـج  ردـپ  تفگیم : شرتـخد  تفگ : يوارروانـش  نوخب  امـش  زا  مدـنکفاک  روـالد  و 
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یـسک درکیم و  عافد  دوخ  زا  وا  دنتفرگیم و  ار  وا  درگ  فرط  ره  زا  مدرم  تفگ : يوار  مدرکیم  هزرابم  ناکین  نادناخ  نالتاق  ناراکدـب و 
دـش و دایز  نمـشد  دارفا  هکنآ  ات  دـندمآ  وس  نالف  زا  ناـج  ردـپ  تفگیم  شرتخد  دـندمآیم  هک  فرط  ره  زا  دوبن و  تفرـشیپ  تئرج  ار 

درگب ریـشمش  هللادبع  دبلطب  يرای  وا  زا  مردپ  هک  درادن  يرای  دناهدرک و  هطاحا  ار  مردپ  مدش  لیلذ  هآ  تفگ : شرتخد  دنتفرگ  ار  شدرگ 
: تفگ يوارجورخ  لوخد و  هر  ار  امش  زاب  دوبن  ارم  دوب  زاب  هدید  رگ ، هک  تسود  ناجب  : تفگیم نومضم  نیدب  يرعـش  دناخرچیم و  دوخ 

درک راوخ  ار  وت  هک  اریادخ  ساپس  تفگ : داتفا  واب  شمشچ  نوچ  دندرب  شدایزنبا  دزنب  هدومن و  ریگتسد  ار  هللادبع  ات  درک  هزرابم  ردقنآ 
رب زاـب  یهر  دوبن  ار  وت  نشور  ماهدـید  دوب  را  مسق  ار  يادـخ  ؟ درک راوخ  ارم  ادـخ  هچ  يارب  ادـخ  نمـشد  يا  تفگ : فیفع  نب  هللادـبع  و 

هناجرم رـسپ  يا  جالع  يهلیبق  دیرخ  رز  يا  تفگ : یئوگ ؟ هچ  نافع  نب  نامثع  يهرابرد  ادخ  نمـشد  يا  تفگ : دایزنباجورخ  لوخد و 
رب مکاح  دوخ  یلاعت  كرابت و  يادـخ  یهابت ، ای  درک  حالـصا  دـب ، ای  درک  بوخ  نافع ؟ نب  نامثع  اب  هچ  ار  وت  داد ) واب  دـنچ  یـشحف  (و 

ینقزری نأ  یبر  هللا  لئسأ  تنک  دق  ینأ  امأ  نیماعلا  بر  هللا  دمحلا  فیفع  هحفص 169 ] نانآ [  نایم  هک  دشابیم  دوخ  ناگدیرفآ  تاردقم 
ةداهشلا نع  تسئی  يرصب  فک  املف  هیلا  مهضغبأ  هفلخ و  نعلأ  يدی  یلع  کلذ  لعجی  نأ  هللا  تلئس  کمأ و  كدلت  نأ  لبق  نم  ةداهـشلا 

یلا دایز  نب  هللادیبع  بتک  و  يوارلا : لاق  . ۀخبـسلا یف  بلـص  هقنع و  تبرـضف  هقنع  اوبرـضا  دایزنبا  لاقف  اهینقزر  يذلا  هللا  دمحلاف  نالا  و 
امأ کلذ  لثمب  ۀنیدملا  ریمأ  صاعلا  نب  دیعس  نب  ورمع  یلا  اضیأ  بتک  هتیب و  لهأ  ربخ  مالسلاهیلع و  نیـسحلا  لتقب  هربخی  هیوعم  نب  دیزی 

بنیز تناک  متاملا و  بئاصملا و  ننـس  اوماقا  مشاهینب و  ۀـیعا  کلذ و  مهملعا  سانلا و  بطخ  ربنملا و  دعـص  ربخلا  هلـصو  ثیحف  ورمع 
یترتعبممألا رخآ  متنأ  متلعف و  اذام  مکل  یبنلا  لاق  نا  نولوقت  اذام  : لوقت مالسلاهیلع و  نیـسحلا  بدنت  مالـسلاهیلع  بلاطیبأ  نب  لیقع  تنب 

املفیمحر يوذ  یف  ءوسب  ینوفلخت  نأ  مکل  تحـصن  ذا  یئازج  اذه  ناک  اممدـب  اوجرـض  مهنم  يراسا و  مهنم  يدـقتفم  دـعب  یتیب  لها  و 
دیزی و تدوخ و  تردپ و  لاح  وت  یلو  دـیامرف  تواضق  قح  داد و  هب  نامثع  و  هحفص 170 ] يدانی [ . افتاه  ۀنیدملا  لهأ  عمـس  لیللا  ءاج 

فیفع نب  هللادبع  یشونب ، هعرج  هعرج  ار  گرم  راوگان  تبرش  ات  منکن  وت  زا  یشسرپ  رگید  ادخب  تفگ : دایزنبا  سرپب ، نم  زا  ار  شردپ 
هک مدوب  هتـساوخ  دوخ  راگدرورپ  دـنوادخ ، زا  دـیازب  ار  وت  رداـم  هکنا  زا  شیپ  نم  تسا  ناـیناهج  راـگدرورپ  هک  اریادـخ  ساپـس  تفگ :

دریذپ ماجنا  دنوادخ  دزن  رد  نانآ  نیرتضوغبم  قلخ و  نیرتنوعلم  تسد  اب  تداهش  نیا  هک  مدوب  هتساوخ  دنادرگ و  نم  يزور  ار  تداهش 
دومرف و يزور  نم  رب  ار  تداهـش  يدیماان  زا  سپ  هک  اریئادخ  ساپـس  نآلا  مدـش و  سویأم  تداهـش  زا  تفرب  تسد  زا  ممـشچ  هک  نیمه 

هخیـس رد  دـندز و  ار  شندرگ  دـینزب ، ار  شندرگ  تفگ : دایزنبا  دناسانـش  نمب  مدوب  هدومن  نامز  رید  زا  هک  ار  یئاـعد  ندـش  باجتـسم 
داد و شرازگ  ار  شلایع  لها و  نایرج  نیـسح و  ندش  هتـشک  ربخ  تشون و  همان  دیزی  هب  دایز  نب  هللادیبع  تفگ : يوار  دنتخیوآ  شرادـب 

مدرم يارب  تفر و  ربنم  رب  دیسر  وا  هب  ربخ  هک  نیمه  ورمع  اما  داتسرف ، دوب  هنیدم  رادنامرف  هک  صاع  نب  دیعس  نب  ورمعب  ار  همان  تشونور 
دنتشاد اپب  يراوگوس  ازع و  مسارم  تساوخرب و  مشاهینب  نادناخ  زا  نویش  هلان و  يادص  درک  مالعا  نانآب  ار  هدیـسر  ربخ  دناوخ و  هبطخ 

رخآ تما  نیرخآ  يا  هک  دیوگ  وچ  خساپ  دیئوگ  هچ  ار  یبن  : نومضم نیدب  درک  یئارس  هحون  نیسح  رب  بلاطیبا  نب  لیقع  رتخد  بنیز  و 
منادـناخ زا  رپ  لاب و  هک  یهاوخ  ریخ  زا  مشاداپ  دوب  نیا  هندـیتشک  ملظ  هر  زا  اـی  دنریـسا و  ناـنآ  زک  نم  زا  سپ  ملها  دالوابدـیدرک و  هچ 

هحفـص دناوخ [ . یمه  نومـضم  نیدب  يراعـشا  دشیمن و  هدید  شاهدنیوگ  هک  دندینـش  يزاوآ  هنیدم  مدرم  دیـسرارف  بش  نوچدیتسکش 
ناسل یلع  متنعل  دـقلیبق  کلام و  یبن و  نم  مکیلع  وعدـی  ءامـسلا  لهأ  لکلیکنتلا  باذـعلاب و  اورـشبأ  انیـسح  الهج  نولتاقلا  اـهیأ  [ 171

هیف هرمأی  هیلا  باوجلا  داعأ  هیلع  فقو  دایز و  نب  هللا  دیبع  باتک  هلـصو  امل  هناف  ۀیوعم  نب  دیزی  امأ  ولیجنالا  بحاص  یـسوم و  دوادنبا و 
ملـسف يذئاعلا  ۀـبلعث  نب  رفحمب  دایزنبا  یعدتـساف  هلایع  هئاسن و  هلاقثا و  لمحب  هعم و  لتق  نم  سور  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  سأر  لمحب 

هریغ ۀـعیهلنبا و  يورف  . راطقألا لها  نههوجو  حفـصتی  رافکلا  ایابـسب  راسی  امک  ماشلا  یلا  رفحم  مهبراصف  ءاسنلا  يرـسألا و  سؤرلا و  هیلا 
هللا و ال قتا  هللا  دبع  ای  هل  تلقف  العاف  کیرأ  ام  یلرفغا و  مهللا  لوقی  لجرب  اذاف  تیبلاب  فوطأ  تنک  لاق  ۀجاحلا  عضوم  هنم  انذخأ  اثیدح 

لاعت یل  لاقف  لاق  میحر  روفغ  هناف  کل  اهرفغ  هللا  ترفغتـساف  راجـشألا  قرو  راطمألا و  رطق  لثم  تناک  ول  کبونذ  ناف  کـلذ  لـثم  لـقت 
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انعـضو انیـسمأ  اذا  انکف  ماشلا  یلا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  سأر  عم  راس  نمم  ارفن  نیـسمخ  اـنک  اـنا  ملعا  لاـقف  هتیتأـف  یتصقب  كربخأ  یتح 
تیأر ادعر و  تعمس  لیللا  نج  املف  مهعم  برشأ  مل  اورکس و  یتح  ۀلیل  یباحصأ  برشف  توباتلا  لوح  رمخلا  انبرـش  توبات و  یف  سأرلا 
مهیلع هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  انیبن  قحسا و  لیعمـسا و  میهاربا و  حون و  مالـسلاهیلع و  مدآ  لزن  تحتف و  دق  ءامـسلا  باوبأ  اذاف  اقرب 

زک هدژم  لهج  هر  زا  نیسح  دیتشکب  هک  یهورگ  يا  هحفص 172 ] توباتلا [  نم  لیئربج  اندف  ۀکئالم  نم  قلخ  لیئربج و  مهعم  نیعمجا و 
دنک نعل  امشب  نامیلس  مهران  کلام  کلم و  فوفـص  هچ  ربمیپ  هچ  نیرفن  ار  امـش  هلمج  امـس  لها  دننکیمرازآ  باذع و  تسه  امـش  رهب 

دش هاگآ  شنومضم  زا  دیسر و  واب  دایز  نب  هللادیبع  يهمان  هکنیمه  هیوعم ، نب  دیزی  اما  وراد  رس  رب  دوب  نعل  امشب  یسیع  مه ز  یسوم  مه 
تالایع نانز و  لاوما و  هارمهب  دناهدش  هتـشک  واب  هک  يدارفا  ياهرـس  مالـسلاهیلع و  نیـسح  يهدـیرب  رـس  هک  داد  روتـسد  همان  خـساپ  رد 

ار نانآ  رفحم  داد  وا  لیوحتب  ار  ناـنز  ناریـسا و  اهرـس و  تساوخ و  ار  يذـئاع  يهبلعث  نب  رفحم  داـیزنبا  اذـل  دتـسرفب  ماـشب  ترـضحنآ 
نانآ زا  ام  تسا  هدرک  تیاور  یثیدـح  يرگید  ۀـعیهلنبا و  . درب ماـش  هب  دـندیدیم  ار  ناـنآ  راـید  رهـش و  مدرم  هک  راـفک  ناریـسا  نوچمه 
نامگ زرمایب و  ارم  اهلا  راب  دیوگیم : يدرم  مدید  هک  مدوب  هبعک  يهناخ  فاوطب  دـیوگ : مینکیم  لقن  میدـنمزاین  هک  رادـقم  نامه  ثیدـح 
گرب ناراب و  ياههرطق  يهرامـشب  رگا  هک  رایم ، نابز  رب  نخـس  نینچ  زیهرپب و  ادخ  زا  ادـخ  يهدـنب  يا  متفگ : ار  وا  يزرمایب ، هک  مرادـن 

ات اـیب  تـفگ  ارم  دـیوگ : تـسا  ناـبرهم  هدـنزرمآ و  وا  هـک  دزرمآیم  تیادـخ  یهاوـخب  شزرمآ  ادـخ  زا  یـشاب و  هتـشاد  هاـنگ  ناـتخرد 
ار نیسح  يهدیرب  رـس  هک  مدوب  يرفن  هاجنپ  نامه  وزج  نم  هک  نادب  تفگ : سپ  متفر ، شهارمهب  منک  نایب  وت  يارب  ار  مدوخ  تشذگرس 

يراسگیم يراوخبارشب و  هتسشن و  نآ  درگ  رب  دوخ  میداهنیم و  یقودنص  رد  ار  رس  دشیم  بش  نوچ  هک  دوب  نینچ  همانرب  میدرب  یم  ماشب 
سأرلا و جرخأ  و  هحفـص 173 ] یکیرات [  نوچ  مدوب  هدروخن  نم  دندوب و  هدـش  تسم  هدروخ و  یم  یگمه  نم  ياقفر  یبش  میتخادرپیم 

هزع مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  سأر  یلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا -  یکب  مهلک و  ءایبنألا  لـعف  کلذـک  مث  هلبق  هسفن و  یلا  همض 
ضرالا و مهب  تلزلز  ینترمأ  ناف  کتمأ  یف  کعیطأ  نأ  ینرمأ  یلاعت  كراـبت و  هللا  نأ  دـمحم  اـی  مالـسلاهیلع  لـیئربج  هل  لاـق  ءاـیبنألا و 

مث ۀـمیقلا  موی  هللا  يدـی  نیب  افقوم  یعم  مهل  ناف  لیئربج  ای  هلآ ال  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  طول  موقب  تلعف  امک  اهلفاس  اـهیلاع  تلعج 
نیثدحملا خیـش  راجنلا  نب  دمحم  لییذت  یف  تیأر  .و  کل هللا  رفغ  الف  بهذا  لاقف  هللا  لوسر  ای  نامألا  تلقف  انولتقیل  انوحن  ۀـکئالملا  ءاج 

اوسلج هسأرب  اولمح  یلع و  نب  نیسحلا  لتق  امل  لاق  هظفل  اذه  ام  ثیدحلا  اذه  یف  ةدایز  هدانساب  یکوبشلا  رصننبا  یلع  ۀمجرت  یف  دادغبب 
لاقباسحلا موی  هدج  ۀعافـش  انیـسح  تلتق  ۀما  وجرتأ  : طئاحلا یلع  دـیدحلا  مقب  تبتک  ودـی  تجرخف  سأرلاب  مهـضعب  ءییجی  نوبرـشی و 

قـشمد نم  اوبرق  املف  هلاجر  نم  يرـسألا  هئاسن و  نیـسحلا و  سأرب  موقلا  راس  و  يوارلا : لاـق  اومزه . سأرلا و  اوکرت  کلذـب  اوعمـس  اـملف 
لیلق برد  یف  انلمحاف  دلبلا  انب  تلخد  اذا  تلاق  کتجاح ؟ ام  لاقف  ۀجاح  کیلا  یل  هل  تلاقف  مهتلمج  نم  ناک  رمـش و  نم  موثلکمأ  تند 
یقرب مدینـش و  يدعر  يادص  تفرگ  ارف  ار  اج  همه  بش  هحفـص 174 ] لماحملا [  نیب  نم  سؤرلا  هذه  اوجرخی  نأ  مهیلا  مدقت  ةراظنلا و 

هللا یلـص  نینمؤملاریما  دمحم  ام  ربمغیپ  قحـسا و  لیعمـسا و  میهاربا و  حون و  مدآ و  دش و  هدوشگ  نامـسآ  ياهرد  هک  مدـید  دیـشخرد ،
رس دمآ و  قودنص  کیدزنب  لیئربج  دندوب  ناشهارمهب  زین  ناگتشرف  زا  یعمج  لیئربج و  دندمآ و  دورف  نیعمجا  میلع  ملس و  هلآ و  هیلع و 

ناربمیپ درک و  هیرگ  هدیرب  رـس  نیلاب  رب  ادـخ  لوسر  دـندرک  نینچ  یگمه  ناربمیپ  سپـس  شدیـسوب  تفرگ و  هنیـس  رب  دروآ و  نوریب  ار 
امش هک  تسا  هدومرف  روتسد  نمب  یلاعت  كرابت و  يادخ  دمحم ، يا  درک  ضرع  ترضحنآب  لیئربج  دندومن  ضرع  تیلست  ار  شترـضح 

طول موقب  هچنانچ  منک  شیور  ریز و  مروآ و  رد  شزرلب  ار  نیمز  ات  دیئامرفیم  روتسد  رگا  منک  ارجا  نم  دیئامرفب  تما  يهراب  رد  يرما  ره 
ار ام  ات  دندمآ  ام  يوسب  ناگتشرف  سپ  تسا  یفقوم  یهلا  هاگـشیپ  رد  تمایق  زورب  نم  اب  ار  نانآ  لیئربج  يا  هن  دومرف : ادخ  لوسر  مدومن 

دوب دادغب  نیثدـحملا  خیـش  هک  راجن  نب  دـمحم  لییذـت  رد  .و  دزرماین تیادـخ  هک  ورب  دومرف : ناما ، ناما ، هللا  لوسر  ای  متفگ  نم  دنـشکب 
یلع نب  نیسح  نوچ  تفگ : يوار  ثیدح : کنیا  تسا ، هدرک  لقن  یتدایز  اب  ار  ثیدح  نیا  یکوبش  رصن  نب  یلع  يهمجرت  رد  هک  مدید 

دمآرب نیتسآ  زا  یتسد  دندید  هک  دندادیم  تسدب  تسد  ار  رس  دنتخادرپ و  یگراوخیمب  دنتسشن و  دنتشادرب  هارمهب  ار  شرس  دش و  هتشک 
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يواردنراد وا  دج  هب  تعافش  مشچ  هنوگچ  نیسح  نالتاق  هک  منادن  رـشح  زورب  . نومـضم نیدب  تشون  راوید  رب  يرعـش  نینهآ  یملق  اب  و 
کیدزنب نوچ  دندرب  ریسا  نادرم و  نانز و  هب  ار  نیسح  رس  نایفوک  تفگ : يوار  . دندرک رارف  هتشاذگ و  ار  رس  دندینـشب  نیا  نوچ  تفگ :

نیا هب  هک  ار  ام  دومرف  تسیچ ؟ تفگ  تسا  يزاین  وت  هب  ارم  دومرف : ار  وا  دش و  کیدزن  دوب  نانآ  وزج  هک  رمشب  موثلکما  دندیـسر  قشمد 
ةریثک نم  انیزخ  دـقف  اهنع  اـنوحنی  و  هحفـص 175 ] نانیاب [  هکنآ  رگید  دـشاب و  رتمک  رگاـشامت  هک  دـینک  دراو  ياهزاورد  زا  دـیربیم  رهش 

مهب کلـس  ارفک و  هنم و  ایغب  لماحملا  طاسوأ  یف  حامرلا  یلع  سؤرلا  لعجی  نأ  اهلاؤس  باوج  یف  رمأف  لاحلا  هذـه  یف  نحن  انیلا و  رظنلا 
ءالضف ضعب  نا  يورف  . یبسلا ماقی  ثیح  عماجلا  دجـسملا  باب  جرد  یلع  اوفقوف  قشمد  باب  مهب  یتأ  یتح  ۀفـصلا  کلت  یلع  ةراظنلا  نیب 

لاقف کلذ  نع  هولأس  هودقف  ذا  دعب  هودجو  املف  هباحصأ  عیمج  نم  ارهش  هسفن  یفخأ  ماشلاب  مالسلاهیلع  نیسحلا  سأر  دهاش  امل  نیعباتلا 
نیدماع اراهج  اولتق  دمحم  تنب  نبا  ای  کب  امناک  والیمرت  هئامدب  المرتم  دمحم  تنب  نبا  ای  کسأرب  اؤاج  : لوقی أشنأ  انب و  لزن  ام  نورت  الأ 

ءاج و  يوارلا : لاقالیلهتلا  ریبکتلا و  کب  اولتق  امنا  تلتق و  نأب  نوربکی  والیزنتلا  لـیوأتلا و  کـلتق  یف  اوبقرتی  مل  اـناشطع و  كولتقـالوسر 
نع دالبلا  حارأ  مککلهأ و  مکلتق و  يذـلا  هللادـمحلا  لاـقف  عضوملا  کـلذ  یف  مه  هلاـیع و  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  ءاـسن  نم  اـند  خـیش و 

؟ ۀیالا هذه  تفرع  لهف  لاق  معن  لاق  نآرقلا ؟ تأرق  له  خیش  ای  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  هل  لاقف  مکنم  نینموملاریمأ  نکمأ  مکلاجر و 
تأرق لهف  خیش  ای  یبرقلا  نحنف  هل  مالـسلاهیلع  یلع  لاقف  کلذ  تأرق  دق  معن  خیـشلا  لاق  یبرقلا  یف  ةدوملا  الا  ارجأ  هیلع  مکلئـسأ  لق ال 

هک دننک  رود  ام  زا  دنربب و  نوریب  ام  ياههواجک  نایم  زا  ار  اهرـس  نیا  هک  نک  داهنـشیپ  هحفص 176 ] یبرقلا [  اذ  تآ  و  لیئارـساینب ؟ یف 
ار اهرس  هک  داد  روتسد  تشاد  هک  يرفک  دانع و  زا  وناب  نآ  يهتـساوخ  خساپ  رد  رمـش  میدش ، لیلذ  راوخ و  دندید  لاحنیا  اب  ار  ام  سب  زا 

يهزاورد هب  ار  نانآ  هکنآ  ات  دـننادرگب  نارگاشامت  نایم  رد  ار  نانآ  لاـح  نیا  اـب  دـننک و  میـسقت  اـههواجک  ناـیم  دـننزب و  اـههزین  زارف  رب 
نیعبات ءالضف  زا  یکی  هک  هدش  تیاور  . دنتشادیمهگن ار  ناریسا  هک  اجنامه  ینعی  دنتشاداپب  عماج  دجـسم  رد  ياههلپ  رد  دندروآ و  قشمد 
دنتفای ار  وا  دوبن  هک  یتدـم  زا  سپ  نوچ  درک  ناهنپ  شناتـسود  يهمه  زا  ار  دوخ  هام  کی  دـید  ماش  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  رـس  نوچ 

رس . درک ءاشنا  نومضم  نیدب  يراعشا  و  تسا ؟ هدمآ  ام  رس  رب  یئالب  هچ  دینیبیمن  رگم  تفگ : يدوب ؟ هدرک  ناهنپ  ار  دوخ  ارچ  دندیـسرپ 
هورگ نیا  لسر  متخ  لتقب  دمعب  راکـشآ و  دندومن  وت  نتـشکبماشب  دـنروآ  تسا و  باضخ  شیوخ  نوخب  ارهز  لد  يهویم  يا  تاهدـیرب 

دنـشک و لیلهت  يدوب و  ریبکت  ینعم  هک  ار  وتمارم  دارم و  یئوت  نآرق  يهیآ  هیآ  زگ  تفگن  مصخ و  دومن  تدیهـش  هنـشت  نابلمادـقا  نود 
دندوب هداتـسیا  دجـسم  رد  رب  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  تـالایع  ناـنز و  هب  دـمآ و  يدرم  ریپ  تفگ : يوارماـئل  مورگ  نیا  ریبـکت ، هب  گـناب 

امـش رب  ار  نینمؤملاریما  دومن و  هدوسآ  امـش  نادرم  زا  ار  اهرهـش  درک و  دوبان  تشکب و  ار  امـش  هک  اریادخ  ساپـس  تفگ  دـش و  کیدزن 
وگب ياهدرک ؟ كرد  وکین  ار  هیآ  نیا  يانعم  دومرف : يرآ ، : تفگ ياهدـناوخ  نآرق  درمریپ  يا  دومرف : واـب  نیـسحلا ، نب  یلع  درک  طلـسم 

تأرق دق  خیشلا  لاقف  هقح  هحفص 177 ] تفگ [ : درمریپ  منادنواشیوخ ، یتسود  زجب  مهاوخیمن  امش  زا  يدزم  تلاسر  يارب  نم  ربمغیپ  يا 
یبرقلا يذل  لوسرلل و  هسمخ و  ناف هللا  ءیش  نم  متمنغ  امنا  اوملعا  و  ۀیآلا ؟ هذه  تأرق  لهف  خیـش  ای  یبرقلا  نحنف  نیـسحلا  نب  یلع  لاقف 

مکرهطی تیبلا و  لهأ  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  ۀیآلا  هذـه  تأرق  لهف  خیـش  ای  یبرقلا  نحنف  مالـسلاهیلع  یلع  هل  لاقف  معن  لاق 
یقبف يوارلا : لاق  . خیـش ای  ةراهطلا  ۀـیآب  هللا  انـصصخ  نیذـلا  تیبلا  لهأ  نحنف  مالـسلاهیلع  یلع  لاقف  کلذ  تأرق  دـق  خیـشلا  لاـق  اریهطت 

اندج قح  کش و  ریغ  نم  مه  نحنل  انأ  هللاات  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  لاقف  مه ؟ مکنا  هللااب  لاق  هب و  ملکت  ام  یلع  امدان  اتکاس  خیشلا 
لآ ودع  نم  کیلا  أربن  انا  مهللا  لاق  ءامسلا و  یلا  هسأر  عفر  مث  هتمامع  یمر  خیـشلا و  یکبف  مه  نحنل  انا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

دیزی غلبف  انأ  انعم  تنأ  کیلع و  هللا  بات  تبت  نأ  معن  هل  لاقف  ۀبوت  نم  یل  له  لاق  مث  سنا  نج و  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
نب دیزی  یلع  هتیب  لهأ  نم  فلخت  نم  هئاسن و  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  لقث  لخدأ  مث  يوارلا : لاق  لتقف . هب  رماف  خیـشلا  ثیدح  ۀـیوعم  نب 

ای هللا  كدشنأ  مالسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هل  لاق  لاحلا  کلت  یلع  مه  هیدی و  نیب  اوفقو  املف  لابحلا  یف  نونرقم  مه  هللا و  امهنعل  ۀیوعم 
نیب مالـسلاهیلع  نیـسحلا  سأر  عضو  مث  تعطقف  لابحلاب  دیزی  رمأف  ۀفـصلا  هذه  یلع  انآرول  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  کنظ  دـیزی 
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يهروس رد  خیش  يا  میئام ، ربمغیپ  نادنواشیوخ  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ماهدناوخ  ار  هیآ  نیا  يرآ ، هحفص 178 ] ءاسنلا [  سلجأ  هیدی و 
نیا درمریپ  يا  میئام ، دنواشیوخ  دومرف : نیـسحلا  نب  یلع  ماهدناوخ ، تفگ  خیـش  نک  ادا  نادـنواشیوخ  قح  هک  ياهدـناوخ ؟ لیئارـساینب 
یلع يرآ ، تفگ : لوسر ، نادـنواشیوخ  لوسر و  تسا و  ادـخ  صوصخم  نآ  کـی  جـنپ  دـیدرب  دوس  هچ  ره  دـینادب  :؟ ياهدـناوخ ار  هیآ 

درادرب و نادناخ  امش  زا  ار  يدیلپ  هک  تسا  هتـساوخ  دنوادخ  ياهدناوخ :؟ ار  هیآ  نیا  ربمغیپ ، نادنواشیوخ  میئام  دومرف : واب  مالـسلاهیلع ،
ار ریهطت  يهیآ  دنوادخ  هک  ینادناخ  نآ  میئام  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  ماهدناوخ ، ار  هیآ  نیا  تفگ : خیـش  دیامرف ، هزیکاپ  كاپ و  ار  امش 
زا سپ  دوب  نایامن  شاهرهچ  رب  دوب  هتفگ  هچنآ  زا  ینامیـشپ  راثآ  داتـسیا و  تکاس  درمریپ  تفگ : يوار  تسا ، هدومرف  لزان  ام  صوصخم 

لوسر مدج  قحب  مینادناخ  نامه  ام  کش  نودب  مسق  ادخب  دومرف : نیـسحلا  نب  یلع  ؟ یتفگ هک  دینامه  امـش  ادـخب  ار  وت  تفگ : ياهظحل 
نانمشد زا  هک  ام  اهلا  راب  تفگ : تشادرب و  نامـسآ  رب  رـس  سپـس  دز و  نیمز  رب  همامع  دش و  نایرگ  درمریپ  مینادناخ ، نامه  ام  هک  ادخ 

يهبوت دنوادخ  ینک  هبوت  رگا  يرآ ، دومرف : تسه ؟ نم  يارب  ياهبوت  هار  ایآ  درک : ضرع  ترضحب  سپ  میرازیب  دمحم  لآ  یسنا  ینج و 
، دنتـشک ار  وا  داد  روتـسد  دیـسر  دـیزی  هب  درمریپ  نیا  راتفر  شرازگ  مراک ، هبوت  نم  درک : ضرع  دوب  یهاوخ  اـم  اـب  وت  دریذـپیم و  ار  وت 

ربارب رد  نوچ  دندرک  دیزی  سلجم  دراو  دندوب  هتسی  اهنامـسیرب  مه  فیدر  هک  ار  نیـسح  ناگدنامزاب  نانز و  نازینک و  سپ  تفگ : يوار 
هچ دـیدیم  عضو  نیا  اب  ار  اـم  ادـخ  لوسر  رگا  وت  ناـمگب  دـیزی  يا  ادـخب  ارت  دومرف : دـیزیب  نیـسحلا  نب  یلع  دنداتـسیا  لاـح  نینچ  اـب  وا 
هن ار  وا  ات  داد  ياج  دوخ  رـس  تشپ  رد  ار  نانز  تشاذگ و  دوخ  ربارب  رد  ار  نیـسح  رـس  سپ  دـندیرب  ار  اهبانط  داد  روتـسد  دـیزی  درکیم ؟

بنیز اما  دومرفن و  لیم  دشاب  هدش  هیهت  ناویح  رـس  زا  هک  یئاذغ  رمع  نایاپ  ات  دـید  ار  هرظنم  نیا  هک  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دـننیب 
کلذ دعب  سؤرلا  لکأی  ملف  مالسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هآرف  هیلا  نورظنی  الئل  هفلخ  هحفص 179 ] درب [  تسد  دید  ار  هدیرب  رـس  نوچ 

ۀکم و نبا  ای  هللا  لوسر  بیبح  ای  هانیـسح  ای  بولقلا  عزفی  نیزح  توصب  تدان  مث  هتقـشف  اهبیج  یلا  توهأ  هتأر  امل  اهناف  بنیز  امأ  ادبأ و 
هللا نئاعل  هیلع  دـیزی  سلجملا و  یف  ناک  نم  لک  هللا  تکبأف و  يوارلا : لاق  . یفطـصملا تنب  نبا  ای  ءاسنلا  ةدیـس  ءارهزلا  ۀـمطافنبا  اـی  ینم 

ای هاتیب  لهأ  دیس  ای  هابیبح  ای  يدانت  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  یلع  بدنت  هللا  هنعل  دیزی  راد  یف  تناک  مشاهینب  نم  ةأرما  تلعج  مث  تکاس .
نارزیخ بیـضقب  ۀنعللا  هیلع ! دیزی  اعد  مث  اهعمـس  نم  لک  تکبأف  يوارلا  لاق  ءایعدألا  دالوا  لیتق  ای  یماتیلا  لمارألا و  عیبر  ای  هادمحمنبا 

مالسلاهیلع نیـسحلا  رغث  کبیـضقب  تکنتأ  دیزی  ای  کحیو  لاق  یملـسألا و  ةزربوبأ  هیلع  لبقأف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  ایانث  هب  تکنی  لعجف 
لوقی مالـسلاامهیلع و  نسحلا  هیخا  ایانث  هایانث و  فشری  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  تیأر  دقل  دهـشأ  اهیلع  هللا  تاولـص  ۀمطافنبا 

جرخأف هجارخاب  رمأ  دـیزی و  بضغف  يوارلا  لاق  اریـصم  تئاس  منهج و  هل  دـعأ  هنعل و  امکلتاق و  هللا  لتقف  ۀـنجلا  لهأ  بابـش  ادیـس  اـمتنأ 
ای اولاق  مث  احرف  اولهتسا  اولهأللسالا و  عقو  نم  جرزخلا  عزج  اودهش  ردبب  یخایشا  ثیل  : يرعبزلانبا تایباب  لثمتی  دیزی  لعج  و  لاق : . ابحس
ار اهلد  هک  زوسناج  ياهلان  اب  سپـس  دز  كاچ  ناـبیرگ  و  هحفـص 180 ] لدتعاف [  ردبب  هانلدع  مهتاداس و  نم  موقلا  انلتق  دـقلشت  دـیزی ال 

رتخد رسپ  يا  ناوناب ، رورس  ارهز  يهمطاف  رسپ  يا  ینم ، ۀکم و  دنزرف  يا  ادخ ، لوسر  بیبح  يا  نیـسح ، يا  دز : ادص  درکیم  رادهحیرج 
زا ینز  سپـس  دوـب  تکاـس  ناـنچ  مه  نیعل ، دـیزی  دروآرد و  هیرگب  دوـب  سلجم  رد  هـک  ار  هـک  ره  مـسق  ادـخب  تـفگ : يوار  یفطـصم ،

دمحم رسپ  يا  ام ، نادناخ  رورس  يا  ام ، بیبح  يا  دزیم : ادص  درک  نیسح  يارب  یئارسهحون  هب  عورش  دوب  دیزی  يهلخاد  رد  هک  مشاهینب 
نوعلم دـیزی  سپ  دـش  نایرگ  دینـش  ار  شیادـص  هک  ره  تفگ : يوار  ناگدازانز ، نادـنزرف  هتـشک  يا  نامیتی ، نانز و  هویب  تسرپرـس  يا 

تیاصع اب  دیزی  يا  وت  رب  ياو  تفگ : درک و  دیزیب  ور  یملـسا  هزربوبا  دیبوکیم ، نیـسح  ياهنادند  رب  نآ  اب  دـیبلط و  ار  شنارزیخ  ياصع 
شردارب نیسح و  ياهنادند  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  مدوب  دهاش  دوخ  نم  ینزیم ؟ بوچ  ار  همطاف  دنزرف  نیـسح  ياهنادند 

هدامآ وا  يارب  ار  خزود  دنک و  شاتنعل  ار و  امش  هدنـشک  دشکب  ادخ  دیتشهب  لها  ناناوج  رورـس  ود  امـش  تفگیم : دیکمیم و  ار  نسح 
را ار  وا  ناـشک  ناـشک  سپ  دـننک  نوریب  سلجم  زا  ار  وا  داد  روتـسد  تفـشآرب و  دـیزی  تفگ : يوار  تسا ، يدـب  هاـگیاج  هچ  هک  دـیامن 

ریـشمش مد  زا  اههلان  جرزخ  زا  ردبب  هک  مناردپ  : نومـضم نیدب  دـناوخیم  يرعبزنبا  زا  يراعـشا  دـیزی  تفگ : يوار  دـندرب  نوریب  سلجم 
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تبعل هحفـص 181 ] دیدرگ [  ربارب  ردب  اب  هک  ات  میتشک  نانآ  زا  رورـس  ردقنآدیزی  دانیبم  درد  وت  تسد  داش  يدنتفگب  دندوب و  شاکدینش 
نب یلع  تنب  بنیز  تماقف  يوارلا : لاقلعف  ناک  ام  دمحاینب  نم  مقتنأ  مل  نا  فدـنخ  نم  تسللزن  یحو  ءاج و ال  ربخ  الف  کلملاب  مشا 

ۀبقاع ناک  مث  لوقی  کلذک  هناحبس  هللا  قدص  نیعمجأ  هلآ  هلوسر و  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا  تلاقف  مالـسلاهیلع  بلاطیبا 
انحبـصاف ءامـسلا  قافآ  ضرألا و  راطقا  انیلع  تذخأ  ثیح  دیزی  ای  تننظأ  . نؤزهتـسی اهب  اوناک  هللا و  تایآب  اوبذک  نأ  يوسلا  اؤاسأ  نیذلا 

کفطع یف  ترظن  کفنأب و  تخمـشف  هدـنع  كرطخ  مظعل  کلذ  نأ  ۀـمارک و  هیلع  کب  هیلع و  اناوه  انب  نأ  ءارـسألا  قاـست  اـمک  قاـسن 
یلاعت و ال هللا  لوق  تیسنأ  الهم  الهمف  انناطلس  انکلم و  کل  افص  نیح  ۀقستم و  رومألا  ۀقثوتسم و  کل  ایندلا  تیأر  ثیح  ارورسم  نالذج 

كریدـخت ءاقلطلانبا  ای  لدـعلا  نمأ  نیهم  باذـع  مهل  امثا و  اودادزیل  مهل  یلمن  امنا  مهـسفنال  ریخ  مهل  یلمن  امنأ  اورفک  نیذـلا  نبـسحی 
نهب ودـحت  نههوجو  تیدـبا  نهروتـس و  تکته  دـق  ایابـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تانب  کـقوس  کـئامأ و  كرئارح و 

نم نهعم  سیل  فیرـشلا  یندلا و  دیعبلا و  بیرقلا و  نههوجو  حفـصتی  لقانملا و  لهانملا و  لهأ  نهفرـشتسی  دلب و  یلا  دـلب  نم  ءادـعألا 
مشاه و يزاب  هحفـص 182 ] نم [  همحل  تبن  ءایکزألا و  دابکأ  هوف  ظفل  نم  ۀـبقارم  یجتری  فیک  یمح و  نهتامح  نم  یلو و ال  نهلاـجر 

نب یلع  رتخد  بنیز  تفگ : يواردیدرتیب  یبن  لآ  ماهنیک ز  مناتـسن  رگا  فدنخ  زا  میندیـسرن  ییحو  دمان و  يربخ  نیا  زج  تسا و  کلم 
نخـس ناحبـس  يادـخ  شنادـنزرف  همه  ربمغیپ و  رب  دورد  تسا و  نایملاع  راگدرورپ  هک  اریادـخ  ساپـس  تفگ : تساوخ و  اپب  بلاـطیبا 
هرخسم ار  اهنآ  هتـشادنپ و  غورد  ار  یهلا  تایآ  هک  تسا  نیا  دندرک  تشز  راک  رایـسب  هکنانآ  راک  نایاپ  دیامرف : نینچ  هک  دومرف  تسارب 

نیا هک  تنامگ  هب  دنـشکیم ، يریـساب  نازینگ  دـننام  ار  ام  یتفرگ و  گنت  ام  رب  فرط  ره  زا  ار  نامـسآ  نیمز و  هک  وت  دـیزی  يا  دـننکیم 
هک تسا ؟ گرزب  دـنوادخ  رد  وت  ردـق  هک  تسا  نآ  زا  نیا  و  تسا ؟ یمارتحا  ادـخ  دزن  رد  ار  وت  دـنوادخ و  هاگـشیپ  رد  تسا  ام  يراوخ 

مهب ار  اهراک  هتـشر  هدـید و  مکحم  دوخ  دوسب  ار  ایند  ياههیاپ  هک  یمرخ  داش و  ینکیم  هاگن  هناربکتم  یتخادـنا و  ینیب  رد  داب  نینچ  نیا 
ار ادـخ  يهدومرف  رگم  مارآ ، مارآ ، ياهدروآ ، تسدـب  محازم  نودـب  دوب  اـم  نآ  زا  هک  ار  یتردـق  تموکح و  هدوـمن و  هدـهاشم  هتـسویپ 

ناشهانگ هک  تسا  روظنم  نآب  طقف  ام  تلهم  تسا  نانآ  ریخب  میهدیم  نانآب  ام  هک  ار  یتلهم  دـندربن  نامگ  نارفاک  هک  ياهدرک ؟ شومارف 
دوخ نازینک  نانز و  هک  تسا ؟ تلادع  مسر  نیا  ناگدـش  دازآ  دـنزرف  يا  تسا  هدامآ  نانآ  يارب  شخب  تلذ  ياهجنکـش  ددرگ و  رتنوزف 

ناشیاهتروص هدـش و  کته  ناشمارتحا  اـههدرپ  تربارب ، رد  هتـسب  تسد  ریـسا و  ادـخ  لوسر  نارتخد  یلو  ياهداد  ياـج  هدرپ  تشپ  ار 
ره رود و  کیدزن و  ره  زادنا  مشچ  رد  یناتسهوک و  ینابایب و  مدرم  ناگدید  لباقم  رد  دننادرگیم و  رهشب  رهش  نانمـشد ، ار  نانآ  نایامن ،

ناکاپ ياهرگج  شناهد  هکیسک  زا  تشاد  مشچ  هچ  ياهدننک ، تیامح  ناشنارای  زا  هن  دنراد و  یتسرپرس  ناشنادرم  زا  هن  فیرش  تسپ و 
یف ءاطبتسی  فیک  ءادهـشلا و  ءامد  هحفـص 183 ] هچ [  دیئور و  نادیهـش  نوخ  زا  شاتشوگ  و  تسناوتن ) ندیوج  و   ) تخادـنا نوریب  ار 

ای اولاق  مث  احرف  اولهتسا  واولهأل  : مظعتسم مثأتم و ال  ریغ  لوقت  مث  نافعضألا  نحألا و  نآنـشلا و  فنـشلاب و  انیلا  رظن  نم  تیبلا  لهأ  انـضعب 
ۀـحرقلا و تاکن  دـق  کلذ و  لوقت  فیک ال  کترـصخمب و  اهتکنت  ۀـنجلا  لـهأ  بابـش  دیـس  هللادـبعیبأ  اـیانث  یلع  اـیحتنملشت  ـال  دـیزی 

تمعز کخایشاب  فتهت  بلطملادبع و  لآ  نم  ضرألا  موجن  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ۀیرذ  ءامد  کتقاراب  ۀفأشلا  تلـصأتسا 
مقتنا انقحب و  انلذخ  مهلا  تلعف  ام  تلعف  تلق و  ام  تلق  نکت  مل  تمکب و  تللـش و  کنا  ندوتل  مهدروم و  اکیـش  ندرتلف و  مهیدانت  کنا 

هللا لوسر  یلع  ندرتل  کمحل و  الا  تززح  كدـلج و ال  الا  تیرف  ام  هللاوف  انتامح  لتق  انئامد و  کفـس  نمب  کبـضغ  للحأ  انملاظ و  نم 
مهثعش و ملی  مهلمش و  هللا  عمجی  هتمحل  هترتع و  یف  هتمرح  نم  تکهتنا  هتیرذ و  ءامد  کفس  نم  تلمحت  امب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هیلع و هللا  یلـص  دمحمب  امکاح و  هللااب  کبـسح  نوقزری و  مهبر  دنع  ءایحأ  لب  اتاومأ  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبـسحت  مهقحب و ال  ذخأی 
اناکم و رـش  مکیا  الدـب و  نیملاظلل  سئب  نیملـسملا  باقر  نم  کـنکم  کـل و  لوس  نم  ملعیـس  اریهظ و  لـیئربجب  امیـصخ و  ملـس  هلآ و 
يربع و نویعلا  نکل  کخیبوت  رثکتسأ  کعیرقت و  مظعتسأ  كردق و  رغصتس  ینا ال  کتبطاخم  یهاودلا  یلع  ترج  نئل  ادنج و  فعـضأ 

بلحتت هاوفألا  انئامد و  نم  فطنت  يدـیألا  هذـهف  ءاقلطلا  ناطیـشلا  بزحب  ءابجنلا  هللا  بزح  لتقل  بجعلا  لک  بجعلاف  ـالأ  يرح  رودـصلا 
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ام رب  یئوج  هنیک  نیهوت و  ینمـشد و  ضغب و  يهدـید  اب  هکیـسک  زا  تیب  لـها  اـم  ینمـشد  ریخأـت  رد  راـظتنا  هحفـص 184 ] انموحل [  نم 
داش يدـنتفگب  دـندوب  شاکیئوگیم  ینک  كرد  ار  لـمع  نیا  یگرزب  ینیب و  هب  راـکهنگ  ار  دوخ  هکنیا  نودـب  همهنیا ، زا  سپ  تسیرگن و 

یتسد بوچ  اب  ینکیم و  تشهب  لها  ناناوج  رورـس  هللادـبعیبا  ياهنادـندب  هراشا  یتسد  بوچ  اـب  هکیلاـح  رددـیزی  داـنیبم  درد  وت  تسد 
ینوخ نیا  اب  يدروآرد  ار  اـم  يهشیر  یتشادرب و  اـم  لد  مخز  زا  تسوپ  هک  وت  یئوگن ؟ نینچ  ارچ  ینزیم  ار  ترـضح  ياهنادـند  شیوخ 
گناب ار  تناردپ  دیزی ، یتخیر  بلطملادبع  دالوا  زا  نیمز  يور  ناشخرد  ناگراتـس  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نادناخ  زا  هک 

هک درک  یهاوخ  وزرآ  تقونآ  تفر و  یهاوخ  دنتـسه  نانآ  هک  یئاـجب  يدوز  نیمه  هب  دـسریم  ناشـشوگب  تیادـص  هک  تناـمگب  ینزیم 
هکنآ زا  ریگزاـب و  ار  اـم  قح  اـهلاراب  يدرکیمن  ياهدرک  هک  يراـک  يدزیمن و  یفرح  نینچ  لـال و  تناـبز  دوب و  قـالچ  تتـسد  شاـکیا 
رگم يدیردن  مسق  ادـخب  دـیزی  رآ ، دورف  تشک  ار  ام  نارای  تخیر و  ار  ام  ياهنوخ  هکیـسک  رب  ار  دوخ  مشخ  ریگب و  ماقتنا  درک  متـسامب 

رد وا  مارتـحا  کـته  ادـخ و  لوسر  هیرذ  نوخ  نتخیر  زا  هک  يراـب  نیمه  اـب  املـسم  ار و  دوخ  تشوـگ  رگم  يدـیربن  ار و  دوـخ  تسوـپ 
درگ ار  نانآ  یگدنکارپ  دیامنیم و  عمج  ار  همه  دنوادخ  هکیماگنه  دش  یهاوخ  دراو  ادخ  لوسر  هب  يراد  شودرب  شناشیوخ  نادـناخ و 

اهیزور زا  ناـشراگدرورپ  دزن  رد  دـنناگدنز و  هکلب  رادـنپم  هدرم  دـناهدش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  یناـنآ  دریگزاـب  ار  ناـنآ  قـح  دروآ و 
وت داد و  تبیرف  هکنآ  يدوز  نیمه  هب  وا و  نابیتشپ  لیئربج  اوعد و  فرط  دمحم  تسا و  مکاح  دنوادخ  هک  سب  ار  وت  نیمه  رادروخرب و 

رتدب و شهاگیاج  امـش  زا  کی  مادـک  تسا و  بیـصن  يدـب  ضوع  ار  ناراکمتـس  هک  دـیمهف  دـهاوخ  درک  راوس  ناناملـسم  ندرگ  رب  ار 
ثثجلا کلت  و  هحفص 185 ] رد [  یلو  هدناشک  وت  اب  نتفگ  نخـسب  ارم  راگزور ، راوگان  ياهدمآ  شیپ  هچ  رگا  تسا و  رتناوتان  شهاپس 

كادی و تمدق  ام  الا  دجت  نیح ال  امرغم  اکیـش  اندجتل و  امنغم  انتذـختا  نئل  لعارفلا و  تاهما  اهفرعت  لساوعلا و  اهباتنت  یکاوزلا  رهاوطلا 
تیمت انرکذ و ال  وحمت  هللاوف ال  كدهج  بصان  کیعـس و  عساو  كدیک  دـکف  لوعملا  هیلع  یکتـشملا و  هللا  یلاف  دـیبعلل  مالظب  کبر  ام 

ۀنعل الأ  يدانملا  يدانی  موی  ددب  الا  کعمج  ددع و  الا  کمایأ  دنف و  الا  کیأر  له  اهراع و  کنع  ضحرت  اندمأ و ال  كردـت  انیحو و ال 
مهل لمکی  نأ  هللا  لأسن  ۀـمحرلا و  ةداهـشلاب و  انرخآل  ةرفغملا و  ةداعـسلاب و  انلوأل  متخ  يذـلا  نیملاعلا  بر  هللادـمحلاف  نیملاـظلا  یلع  هللا 

نم دمحت  ۀحیـص  ای  : هللا هنعل  دـیزی  لاقف  . لیکولا معن  هللا و  انبـسح  دود و  میحر و  هنا  ۀـفالخلا  انیلع  نسحی  دـیزملا و  مهل  بجوی  باوثلا و 
هل لاقف  أورج  ءوس  بلک  نم  نذـختت  اولاـقف ال  مهب  عنـصی  اـمیف  ماـشلا  لـهأ  راشتـسا  مث  يوارلا  لاقحـئاونلا  یلع  حونلا  نوهأ  اـم  حـئاوص 

گرزب و تشنزرس  زیچان و  نم  رظن  زا  تاشزرا  لاح  نیع  هحفص 186 ] مهب [ . هعنصاف  مهب  عنصی  لوسرلا  ناک  ام  رظن  اریـشب  نب  نامعنلا 
دارفا هک  تسا  یتفگش  هیام  یسب  تسا و  روآتفگش  هک  ناه  تسا  نازوس  اههنیس  کشا و  رپ  اهمـشچ  هک  منک  هچ  تسا  رایـسب  تتمالم 

دکچیم اهنآ  زا  ام  نوخ  هک  تسا  اهتسد  نیا  دنوش و  هتشک  دندوب  هدش  دازآ  ناگهدرب  هک  ناطیش  بازحا  اب  گنج  رد  ادخ  بزح  بیجن 
رد هتـشگ و  هدـنرد  ياهگرگ  كاروخ  یپ  رد  یپ  هک  هزیکاپ  كاپ و  ياهرکیپ  نیا  هدـش و  بآ  رپ  ام  تشوگ  زا  هک  تسا  اـهنهد  نیا  و 
هک دـید  یهاوخ  يدوز  نیمه  هب  يرادـنپیم  یتمینغ  دوخ  يارب  ار  ام  زورما  رگا  تسا و  هدـش  هدولآ  كاخ  هب  اهراتفک  هچب  لاـگنچ  ریز 
نم درادـیمن  اور  متـس  ناگدـنب  رب  وت  راگدرورپ  دـید و  یهاوخ  ياهداتـسرف  شیپ  زا  هچ  ره  هک  تسا  یماگنه  نآ  میاهدوب و  تنایز  هیاـم 

غیرد يراد  هک  یـششوک  ره  نکب و  یناوت  هک  یمادـقا  ره  نزب و  یهاوـخ  هک  یگنرین  ره  تسا  وا  هب  ملکوـت  مرب و  ادـخ  دزن  هب  تیاـکش 
وت نماد  زا  گنن  نیا  دیـسر و  یهاوخن  ام  هب  ندرک و  شوماخ  ار  اـم  یحو  رون  هن  ندرک و  وحم  یناوت  ار  اـم  ماـن  هن  هک  مسق  ادـخب  رادـم 
هک دـسریم  يزور  هدـنکارپ ، تعاـمتجا  رامـش و  تشگنا  تتردـق  ياـهزور  تسا و  غورد  وـت  يأر  هکنیا  هن  رگم  تشگ  دـهاوخن  هتـسش 

ار ام  رخآ  ترفغم و  یتخبشوخ و  اب  ار  ام  لوا  هک  ار  نایناهج  راگدرورپ  ساپس  سپ  داب  ناراکمتس  رب  ادخ  تنعل  ناه  دنکیم  ادن  يادانم 
یکین ناگدنامزاب  ار  ام  دـیامرف و  اطع  رتشیب  هچ  ره  لماک و  روطب  ار  نانآ  شاداپ  هک  مهاوخیم  ادـخ  زا  داد و  نایاپ  تمحر  تداهـش و  اب 
نیدـب دـناوخ  يرعــش  باوـج  رد  دـیزی  تـسا  یئوـکین  لـیکو  تـسا و  سب  ار  اـم  دـنوادخ  تـسا و  تبحماـب  ناـبرهم و  وا  هـک  دـنادرگ 

هچ ناریسا  اب  هک  دومن  تروشم  ماش  لها  اب  دیزی  سپس  تفگ : يواررگهحون  رب  هحون  دوب  ناسآ  هک  رتهدیدنسپ  ناک  ياهلان  اسب  : نومضم
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هچ نانآ  اب  ادخ  لوسر  نیب  هب  تفگ : ریـشب  نب  نامعن  دشن ) همجرت  تلاسر  نادناخ  اب  بدا  تاعارم  مکحب  هک   ) دـنداد يرظن  نانآ  دـنک ؟
ینازرا نم  هب  ار  زینک  نیا  نینموملاریما  ای  تفگ  داتفا  نیـسح  رتخد  همطاف  هب  شهاگن  ماش  لـها  زا  يدرم  سپ  نک  ناـمه  زین  وت  درکیم ؟

به نینموملاریمأ  ای  لاقف : مالسلاهیلع  نیسحلا  تنب  ۀمطاف  یلا  ماشلا  لها  نم  لجر  رظنف  هحفص 187 ] همع [  تفگ : شاهمعب  همطاف  راد ،
هذـه نم  یماشلا  لاقف  قسافلا  اذـهل  ۀـمارک  ال و ال  بنیز : تلاقف  مدختـسا  تمت و  وا  هاـتمع  اـی  اـهتمعل : ۀـمطاف  تلاـقف  ۀـیراجلا  هذـه  یل 
یلع مالسلاامهیلع و  ۀمطاف  نب  نیـسحلا  یماشلا  لاقف  بلاطیبا  نب  یلع  تنب  بنیز  کلت  نیـسحلا و  تنب  ۀمطاف  هذه  دیزی  لاقف  ۀیراجلا ؟

مورلا یبس  مهنأ  الا  تمهوت  ام  هللا  هتیرذ و  یبست  کیبن و  ةرتع  لتقتأ  دـیزی  ای  هللا  کنعل  یماـشلا  لاـقف  معن  لاـق  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب 
هابأ نیـسحلا و  مذیف  ربنملا  دعـصی  نأ  هرمأ  بطاخلاب و  دیزی  اعد  و  يوارلا : لاق  هقنع . تبرـضف  هب  رمأ  مث  مهب  کنقحلأل  هللا  دـیزی و  لاقف 

امهیلع دـیزی  هیواعمل و  حدـملا  امهیلع و  همالـس  هللا و  تاولـص  دیهـشلا  نیـسحلا  نینموملاریمأ و  مذ  یف  غلاب  دعـصف و  امهیلع  هللا  تاولص 
رانلا و نم  كدعقم  ءوبتف  قلاخلا  طخـسب  قولخملا  ةاضرم  تیرتشا  بطاخلا  اهیأ  کلیو  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  حاصف  هللا  نئاعل 

لاقاهداوعأ مکل  تبصن  هفیسب  هبسب و  نونلعت  ربانملا  یلعأ  : لوقی هیلع  هللا  تاولـص  نینموملاریمأ  فصو  یف  یجاخلا  نانـسنبا  نسحا  دقل 
لزنم ال یلا  مهب  رمأ  مث  تاجاح  ثالث  هل  یـضقی  هنا  مویلا  کلذ  یف  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  یلاعت  هللا  هنعل  دـیزی  دـعو  يوارلا و 

نیــسحلا یلع  نوـحونی  هـیلا  راـشملا  دـلبلا  یف  مهتماـقا  ةدــم  اوناـک  مههوـجو و  ترــشقت  یتـح  هـب  اوماـقأف  درب  ـال  و  رح -  نـم  مـهنکی 
: دومرف بنیز  موشب ؟ مه  زینک  مدش  میتی  ناج  هحفص 188 ] مانملا [  یف  تیأر  انماقم  نم  عبارلا  مویلا  یف  ناک  املف  ۀنیکس  تلاق  . مالسلاهیلع

نب یلع  رتخد  بنیز  مهنآ  تسا و  نیـسح  رتخد  همطاف  نیا ، تفگ : دـیزی  تسیک ؟ كزینک  نیا  تفگ : یماش  نکن ، قساف  نیاب  یئانتعا  هن 
دنزرف دیزی  يا  دنک  تنعل  ار  وت  ادخ  تفگ : یماش  يرآ ، تفگ : بلاطوبا ؟ دنزرف  یلع  همطاف و  رـسپ  نیـسح  تفگ : یماش  تسا  بلاطیبا 
نانآب زین  ار  وت  هک  ادـخب  تفگ : دـیزی  دـنامور  ناریـسا  نانیا  هک  منامگب  نم  مسق  ادـخب  ینکیم  ریـسا  ار  شنادـناخ  یـشکیم و  ار  ربمغیپ 

نیسح و زا  دوش و  ربنم  رب  هک  داد  روتـسد  دیبلط و  ار  رابرد  يوگنخـس  دیزی  تفگ : يوار  دندز  ار  شندرگ  داد و  روتـسد  سپ  مدنویپیم 
دیزی هیواعم و  زا  درک و  یئوگدب  رایسب  مالسلاامهیلع  دیهـش  نیـسح  نینموملاریماب و  تبـسن  دش و  ربنم  هب  وگنخـس  دنک  یئوگدب  شردپ 

يدـیرخ راگدـیرفآ  مشخب  ار  قولخم  ياضر  هک  وگنخـس  يا  وت  رب  ياو  تفگ : دز و  وا  رب  گناب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  شیاـتس ،
هک ار  يرعـش  تسا  هدورـس  بوـخ  هـچ  نینموـملاریما  فیـصوت  رد  یجاـفخ  نانـسنبا  هـک  یتـسار  نـیب  هـب  شتآ  رد  ار  دوـخ  هاگنمیـشن 
نب یلعب  نیعل  دیزی  زور  نآ  تفگ : يوارتشارفرب  هیاپ  شايو  غیت  هک  يربنم  رب  راکشآ  دنیامنب  یسک  زا  یئوگدب  : تسا نینچ  شنومضم 

ناشهاگن امرگ  زا  هن  هک  دـنداد  ياج  یلزنم  رد  ارنآ  داد  روتـسد  سپـس  دومن  دـهاوخ  هدروآرب  ار  وا  تجاـح  هس  هک  داد  هدـعو  نیـسحلا 
یئارس هحون  ناشراک  دندوب  رهش  نیا  رد  هک  یتدم  مامت  رد  تخادنا و  تسوپ  ناشیاهتروص  هکنآ  ات  دندوب  اجنآ  امرـس ، زا  هن  تشادیم و 

ینز دیوگیم  نآ  نایاپ  رد  هک  هدومرف  لقن  ینالوط  مدید  یباوخ  میدوب  ماش  رد  ام  هک  دوب  يزور  نیمراهچ  تفگ : ۀنیکـس  دوب ، نیـسح  رب 
هرخآ یف  لوقت  الیوط  اـمانم  ترکذ  اـیؤر و  هحفـص 189 ] نز [  نیا  مدیـسرپ  هتـشاذگ  رـس  رب  تسد  تسا و  راوس  یجدوه  رب  هک  مدـید 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تنب  ۀمطاف  هذـه  یل  لیقف  اهنع  تلئـسف  اهـسار  یلع  ۀـعوضوم  اهدـی  جدوه و  یف  ۀـبکار  ةأرما  تیأر 
هاما ای  لوقأ  یکبأ و  اهیدـی  نیب  تفقوف  اهب  تقحل  یتح  اهوحن  ةردابم  تیعـسف  انب  عنـص  ام  نربخأل  اـهیلا و  نقلطنـأل  هللا  تلقف و  کـیبأما 
یفک یل  تلاقف  انابأ  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللا  اولتق و  هاما  ای  انمیرح  هللا  اوحابتـسا و  هاما  ای  انلمـش  هللا  اوددـب و  هاما  اـی  اـنقح  هللا  اودـحج و 

نع ۀـعیهلنبا  يور  .و  هب هللا  یقلا  یتح  ینقراـفی  ـال  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  کـیبأ  صیمق  اذـه  یبلق  طاـین  تعطق  دـقف  ۀنیکـس  اـی  کـتوص 
متنأ ینمظعتف و  یناقلت  دوهیلا  نا  ابأ و  نیعبـسل  دواد  نیب  ینیب و  نا  هللا  لاقف و  تولاجلا  سأر  ینیقل  لاق  نمحرلادبع  نب  دـمحم  دوسأیبأ 
دیزی یلا  مالسلاهیلع  نیسحلا  سأرب  یتا  امل  لاق  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  نع  يور  .و  هدلو متلتق  دحاو  بأ  الا  هنیب  مکیبن و  نبا  نیب  سیل 
کلم لوسر  هسلجم  یف  موی  تاذ  رضحف  هیلع  برشی  هیدی و  نیب  هعضی  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  سأرب  یتأی  برـشلا و  سلاجم  ذختی  ناک 
تعجر اذا  ینا  لاقف  سأرلا ؟ اذهل  کلام و  دیزی  هل  لاقف  نم ؟ سأر  اذه  برعلا  کلم  ای  لاقف  مهئامظع  مورلا و  فارـشأ  نم  ناک  مورلا و 
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هیلع دیزی  لاقف  رورسلا  حرفلا و  یف  کگراشی  یتح  هبحاص  سأرلا و  اذه  ۀصقب  هربخأ  نأ  تببحأف  هتیأر  ءیش  لک  نع  ینلئـسی  انکلم  یلا 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  ۀمطاف  لاقف  هما ؟ نم  یمورلا و  لاقف  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  سأر  اذه  ۀنعللا 

هک میوگب  مورب و  شدزنب  دیاب  هک  ادخب  متفگ : تسا  وت  ردپ  ردام  تسا و  دـمحم  رتخد  همطاف  نیا ، دـنتفگ : نمب  تسیک ؟ هحفص 190 ] ] 
ام قح  هک  ادخب  ناج  ردام  متفگیم : نانک  هیرگ  مداتـسیا و  شربارب  رد  مدناسر و  واب  ار  دوخ  مدیود و  شیوس  هب  ناباتـش  دندرک  ام  اب  هچ 
ام ردپ  نیـسح  هک  ادخب  ناج  ردام  دنتـسناد  حابم  ار  ام  میرح  هک  ادخب  ناج  ردام  دندنکارپ  ار  ام  تیعمج  هک  ادخب  ردام ، دندرک  راکنا  ار 

مدوخ زا  هک  تسا  وت  ردپ  نهاریپ  نیا  يدـیرب  ار  ملد  دـنب  هک  وگم  نیا  زا  شیب  هنیکـس  دومرف : دینـش  نم  زا  نانخـس  نیا  نوچ  دنتـشک  ار 
سأر هک  تسا  هدرک  تیاور  هللادبع  نب  دمحم  دوسالایبا  زا  ۀـعیهلنبا  .و  منک تاقالم  ار  ادـخ  نهاریپ  نیمه  اب  ات  دومن  مهاوخن  شیادـج 

ممارتحا دنـسریم  نم  هب  یتقو  دوهی  تسا و  هلـصاف  ردپ  داتفه  دواد  نم و  نایم  ادخب  تفگ  درک و  تاقالم  ارم  نادوهی ) گرزب   ) تولاجلا
هدش تیاور  نیدباعلانیز  ماما  زا  :و  دیتشک ار  شنادنزرف  هک  تسین  هلـصاف  رتشیب  ردپ  کی  ربمغیپ  امـش و  ربمغیپ  دنزرف  نایم  دـنراذگیم و 
دوخ لباقم  رد  دروآیم و  ار  كرابم  رـس  دادـیم و  بیترت  يراسگیم  سلاـجم  دـندروآ  دـیزی  دزن  ار  نیـسح  يهدـیرب  رـس  نوچ  هک  تسا 

تشاد روضح  سلجم  رد  دوب  ناگرزب  فارشا و  زا  یکی  دوخ  هک  مور  هاشداپ  ریفـس  يزور  درکیم  یگراوخیم  هرفـس  نآ  رب  تشاذگیم و 
زا ماهدـید  هچنآ  زا  مدرگیمزاب  هاشداپ  دزنب  هک  نم  تفگ : راکچ ؟ رـس  نیا  اب  ار  وت  تفگ : دـیزی  ؟ تسیک زا  رـس  نیا  برع  هاش  يا  تفگ :

نوعلم دیزی  دشاب  وت  رورس  يداش و  کیرش  زین  وا  ات  مشاب  هتفگ  شیارب  ار  رس  بحاص  رس و  نیا  ناتساد  هک  متـشاد  تسود  دسرپیم  نم 
رب نیرفن  تفگ : ینارصن  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  تفگ : تسیک ؟ شردام  تفگ : یمور  تسا  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسح  رس  نیا  تفگ :

هحفص هلصاف [  يرایـسب  ناردپ  دواد  نم و  نایم  تسا و  دواد  ناگداون  زا  نم  ردپ  اریز  تسا  امـش  نید  زا  رتهب  هک  نم  نید  وت ، نید  وت و 
ةریثـک و ءاـبآ  هنیب  ینیب و  مالـسلاهیلع و  دواد  دـفاوح  نم  یبأ  نا  مکنید  نم  نـسحأ  نـید  یل  کنیدـل  کـل و  فا  ینارـصنلا  لاـقف  [ 191
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  نبا  نولتقت  متنأ  مالـسلاهیلع و  دواد  دفاوح  نم  ینأب  اکربت  یمدق  بارت  نم  نوذخأی  ینومظعی و  يراصنلا 

عمسأ یتح  لق  هل  لاقف  رفاحلا ؟ ۀسینک  ثیدح  تعمـس  له  دیزیل  لاق  مث  مکنید . نید  يأف  ةدحاو  مأ  الا  مکیبن  نیب  هنیب و  ام  ملـس و  هلآ و 
یلع ام  اخسرف  نینامث  یف  اخسرف  نونامث  هلوط  ءاملا  طسو  یف  ةدحاو  ةدلب  الا  نارمع  اهیف  سیل  ۀنس  ةریـسم  رحب  نیـصلا  نامع و  نیب  لاقف 

نم دـحال  کلم  يراصنلا ال  يدـیأ  یف  یه  ربنعلا و  دوعلا و  مهراجـشا  توقاـیلا  روفاـکلا و  لـمحی  اـهنم  اـهنم و  ربکا  ةدـلب  ضرـألا  هجو 
اذـه نا  نولوقی  رفاح  اهیف  ۀـقلعم  بهذ  ۀـقح  اهبارحم  یف  رفاحلا  ۀـسینک  اهمظعا  ةریثک و  سئانک  ةدـلبلا  کلت  یف  مهاوس و  اـهیف  كولملا 

اهلوح و نوفوطی  يراصنلا و  نم  ملاع  ماع  لک  یف  اهدصقی  جابیدـلاب  ۀـقحلا  لوح  اونیز  دـق  مالـسلاهیلع و  یـسیع  هبکری  ناکرامح  رفاح 
یـسیع هبکری  ناـک  راـمح  رفاـح  هنأ  نوـمعزی  راـمح  رفاـحب  مـهتیأر  مهنأـش و  اذـه  اهدـنع  یلاـعت  هللا  یلا  مهجئاوـح  نوـعفری  اـهنولبقی و 

الئل ینارـصنلا  اذـه  اولتقا  هللا  هنعل  دـیزی  لاقف  . مکنید یف  مکیف و ال  یلاـعت  هللا  كراـب  ـالف  مکیبن  تنبنبا  نولتقت  متنأ  مهیبن و  مالـسلاهیلع 
ای لوقی  مانملا  یف  مکیبن  ۀحرابلا  تیأر  ینا  ملعا  لاق  معن  لاق  ینلتقت ؟ نأ  دـیرتأ  هل  لاق  کلذـب  ینارـصنلا  سحأ  املف  دالب  یف  ینحـضفی 

یلا بثو  مث  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ادمحم  نأ  هللا و  هلا  الا  نأ ال  دهشأ  همالک و  نم  تبجعتف  ۀنجلا  لهأ  نم  تنأ  ینارـصن 
امـش دـنرادیمرب و  مدواد  يهداون  نم  هک  كربت  ناونعب  نم  ياپ  كاـخ  زا  دنرامـشیم و  گرزب  ارم  يراـصن  تسا و  هحفص 192 ] سأر [ 

: تفگ دیزی  هب  سپس  ؟ تسا ینید  هچ  نیا  تسین  هلصاف  رتشیب  ردام  کی  امش  ربمغیپ  وا و  نایم  هکنیا  اب  دیشکیم  ار  ادخ  لوسر  رتخد  رـسپ 
رد يدابآ  چیه  تسا و  هار  لاسکی  هک  نیچ  نامع و  نایم  تسا  یئایرد  تفگ : مونشب  ات  وگب  تفگ : ياهدینـش ؟ ار  رفاح  ياسیلک  ناتـساد 

شتارداص تسین  نیمز  يورب  نآ  زا  رتگرزب  يرهـش  خسرف ، داتـشه  رد  خـسرف  داتـشه  تسا  ایرد  طسو  رد  هک  رهـش  کی  رگم  تسین  نآ 
یکلم اجنآ  يراصن  زجب  ار  ناهاشداپ  زا  کـی  چـیه  تسا و  يراـصن  فرـصت  رد  ربنا و  تسا و  دوع  همه  شناـتخرد  توقاـی و  روفاـک و 
تسا نازیوآ  ییالط  يهقح  اسیلک  نآ  بارحم  زا  تسا  رفاح  ياسیلک  رتگرزب  همه  زا  هک  تسا  يرایـسب  ياهاسیلک  رهـش  نیا  رد  تسین و 
يریرح رب  ار  هقح  نآ  يراـصن  دـشیم  نآ  رب  راوس  یـسیع  هک  تسا  یـشوگ  زارد  نخاـن  دـنیوگیم : تسا و  هقح  نآ  ناـیم  رد  ینخاـن  هک 
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دوخ ياهتجاح  نآ  دزن  دنـسوبیم و  ار  نآ  دننکیم و  فاوط  هقح  نآ  درگ  رب  دنیآیم و  اجنآ  يراصن  زا  ناهج  کی  هلاس  همه  دـناهدیچیپ و 
ناشربمغیپ يراوس  شوگ  زارد  نخان  ناشنامگب  هک  یشوگ  زارد  نخانب  تبـسن  تسا  نانآ  هدیقع  راتفر و  نیا  دنهاوخیم  یلاعتیادخ  زا  ار 

ات دیشکب  ار  ینارصن  نیا  تفگ : نیعل  دیزی  دنکن  كرابم  ار  امـش  نید  امـش و  دنوادخ  دیـشکیم ، ار  دوخ  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  امـش  تسا و 
؟ يراد ار  نم  نتشک  میمصت  رگم  تفگ : تسا  وا  نتـشک  ددص  رد  دیزی  هک  درک  ساسحا  ینارـصن  نوچ  دربن  دوخ  روشک  رد  ارم  يوربآ 

نخـس زا  نم  یتـشهب و  لـها  وت  ینارـصن  يا  دوـمرفیم : نمب  هک  مدـید  باوـخب  ار  امـش  ربـمغیپ  بشید  نم  هک  نادـب  تفگ : يرآ ، تفگ 
رس دیرپ و  دوخ  ياج  زا  سپس  تسا  وا  يهداتسرف  دمحم  دنوادخ و  زجب  یئادخ  تسین  هک  مهدیم  تداهش  مدش  تفگـش  رد  ترـضحنآ 
لاق . لتق یتح  یکبی  هلبقی و  لعج  هردص و  یلا  همضف  مالسلاهیلع  نیسحلا  هحفص 193 ] تفرگ [  هنیس  رب  تشادرب و  ار  مالسلاهیلع  نیسح 
لاق هللا  لوسرنبا  ای  تیـسمأ  فیک  هل  لاقف  ورمع  نب  لاـهنملا  هلبقتـساف  قشمد  قاوسأ  یف  یـشمی  اـموی  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  جرخ  و 

یبرع ادمحم  نأب  مجعلا  یلع  رختفت  برعلا  تسمأ  لاهنم  ای  مهئاسن  نویحتسی  مهئانبأ و  نوحبذی  نوعرف  لآ  یف  لیئارساینب  لثمک  انیسمأ 
هیلا انا  اناف هللا و  نودرـشم  نولوتقم  نوبوصغم  نحن  هتیب و  لهأ  رـشعم  انیـسمأ  اهنم و  ادـمحم  نأب  برعلا  رئاـس  یلع  رختفت  شیرق  تسمأ  و 
هونب مکح  یبأباوعـضو  هدالوأ  مهلجرأ  تحت  هربنم و  داوعأ  هل  نومظعیرعـش  لاق : ثیح  رایهم  رد  هللا  .و  لاهنم اـی  هیف  انیـسمأ  اـمم  نوعجار 
ورمع ناک  نیـسحلا و  نب  ورمع  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  نب  یلعب  اموی  هللا  نئاعل  هیلع  دـیزی  اعد  وعبت  هل  بحـص  مکنا  مکرخف  مکنوعبتی و 

مث انیکـس  هطعأ  انیکـس و  ینطعأ  نکل  ورمع ال و  هل  لاقف  ادلاخ  هنبا  ینعی  اذـه  عراصتأ  هل  لاقف  ۀنـس  ةرـشع  يدـحا  هرمع  نا  لاقی  اریغص 
ثالثلا کتاجاح  رکذا  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلعل  لاق  وۀیحلا  الا  ۀـیحلا  دـلت  له  مزخأ  نم  اهفرعأ  ۀنـشنشهللا  هنعل  دـیزی  لاقف  هلتاقأ 

ام انیلع  درت  نأ  ۀیناثلا  هنم و  دوزتأف  مالـسلاهیلع  نیـسحلایبأ  يالوم و  يدیـس و  هجو  ینیرت  نأ  یلوالا  هل  لاقف  نهئاضقب  کتدـعو  یتاللا 
نیدـباعلانیز يزور  تفگ : يوار  دـش ، هتـشک  اـت  درکیم  هـیرگ  دیـسوبیم و  ار  وا  و  هحفـص 194 ] تمزع [  تنک  نا  ۀـثلاثلا  اـنم و  ذـخأ 

ار اهزور  هللا  لوسر  نبای  درک : ضرع  دش  وربور  ترـضحنآ  هب  ورمع  نب  لاهنم  دزیم  مدـق  قشمد  ياهرازاب  رد  دـمآ و  نوریب  مالـسلاهیلع 
دندیربیم و رس  ار  ناشنادنزرف  هک  میدوب  نوعرف  لآ  نایم  رد  لیئارـساینب  دننام  هک  تشذگ  ام  رب  يزور  دومرف : دیناسریم ؟ بشب  هنوگچ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  درکیم  تاهابم  اهبرع  رگید  رب  هک  تشذگ  شیرق  رب  يزور  لاهنم  يا  دنتـشادیم  هاگن  هدـنز  ار  ناشنانز 

هدش هدـنار  نطو  زا  میدوب و  هدـش  هتـشک  نامدوخ  دوب و  هدـش  بصغ  ام  قح  هک  تشذـگ  شنادـناخ  ام  رب  يزور  تسا و  شیرق  زا  ملس 
نیدب تسا  هتفگ  يرعـش  هک  رایهم  هب  دهد  ریخ  يازج  ادخ  . نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  میوگب  دیاب  تشذگ  ام  رب  هک  یتبیـصم  نیا  رد  میدوب ،
تبحص تسامش  رخف  دننک  يوریپ  امـشز  ناسچ  وا  دالواناشماگ  ریز  نیب  هب  هداتف  وا  دالوا  کیلو  دننک  ار  وا  ربنم  بوچ  میظعت  : نومـضم

هدزای تسا  هدـش  هتفگ  هک  دوب  یکدوک  ورمع  درک و  راضحا  نیـسح  نب  ورمع  اب  ار  نیـسحلا  نب  یلع  نوعلم  دـیزی  يزورناـشمارگ  دـج 
یلو متـسین  رـضاح  وا  اب  نتفرگ  یتشکب  هن ، تفگ  باوج  رد  رمع  يریگیم ؟ یتشک  دلاخ  نم  دـنزرف  نیا  اب  تفگ : ورمع  هب  تشاد و  لاس 
رام زج  رام  زا  هک  دیما  مراد  يوخ  نیمه  مزخاز  : نومـضم نیدب  دناوخ  يرعـش  دـیزی  میگنجب  مه  اب  ات  هدـب  وا  هب  يرجنخ  نمب و  يرجنخ 

نیرخآ يارب  یهدب  هزاجا  هکنیا  لوا  دومرف : وگب ، مروآرب  مدوب  هداد  هدعو  هک  ار  یتجاح  هس  نآ  تفگ : نیسحلا  نب  یلعب  دیزیدیدپ  دیان 
ارم نتشک  میمصت  رگا  هکنیا  موس  ینادرگزاب  امب  دناهدرب  امغیب  ام  زا  هچنآ  هکنیا  مود  منیب ، ار  نیسح  دوخ  ردپ  الوم و  دیس و  تروص  راب 
نأ یلتق  یلع  هحفـص 195 ] ار [  تردـپ  يور  اما  تفگ : دـناسرب ، ناشدـج  مرح  هب  ار  نانآ  ات  تسرفب  نانز  نیا  هارمه  هب  ار  یـسک  يراد 
دقف کلتق  امأ  ادـبأ و  هارت  نلف  کـیبأ  هجو  اـما  لاـقف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نه  دـج  مرح  یلا  نه  دری  نم  ةوسنلا  ءـالوه  عم  هجوت 

امأ مالـسلاهیلع  لاقف  هتمیق  فاعـضأ  هنع  مکـضوعأ  انأف  مکنم  ذـخأ  ام  امأ  ۀـنیدملا و  یلا  كریغ  نهدری  امف  ءاـسنلا  اـمأ  کـنع و  توفع 
اهتعنقم و ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تنب  ۀـمطاف  لزغم  هیف  نال  انم  ذـخا  ام  تبلط  امنا  کیلع و  رفوم  وه  هدـیرن و  ـالف  کـلام 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  ۀنیدمب  نهناطوأ  یلا  مالـسلا  هیلع نیسحلا  ایابـس  يراسالا و  درب  رمأ  مث  ءارقفلا  یف  رمأف  اهـصیمق  اهتدالق و 

ینعملا اذه  یلع  ۀفئاطلا  لمع  ناک  مالـسلاهیلع و  فیرـشلا  هدسج  عم  البرکب  نفدـف  دـیعأ  هنأ  يورف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  سأر  امأف  . ملس
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عجر امل  يوارلا و  لاق  . باتکلا راصتخا  نم  هانطرـش  ام  خسفنی  الیک  اهعـضو  انکرت  هانرکذ  ام  ریغ  ۀـفلتخم  ةریثک  راثآ  تیور  هیلا و  راشملا 
رباج اودجوف  عرصملا  عضوم  یلا  اولـصوف  البرک  قیرط  یلع  انبرم  لیلدلل  اولاق  قارعلا  اوغلب  ماشلا و  نم  هلایع  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  ءاسن 

ربق ةراـیزل  اودر  دـق و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لآ  نم  ـالاجر  مشاـهینب و  نم  ۀـعامج  هللا و  همحر  يراـصنألا  هللادـبع  نب 
کلذ ءاسن  مهیلا  عمتجا  دابکألل و  ۀـحرقملا  متاملا  اوماقا  مطللا و  نزحلا و  ءاکبلاب و  اوقـالت  دـحاو و  تقو  یف  وفاوف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

هحفـص 196] لیلا [  یف  ۀـنابجلا  یلا  جرخن  انک  اولاق  نوصاصجلا  انثدـح  لاق  یبلکلا  بابحیبا  نع  يورف  امایأ . کلذ  یلع  اوماقاف  داوسلا 
دناهدرب امغیب  امش  زا  هچنآ  اما  دنادرگیمنزاب و  هنیدمب  رگید  یسک  وت  زج  ار  نانز  مدیشخب و  ار  وت  تنتشک  اما  دید و  یهاوخن  زگره  هک 

ار هدـش  جارات  لاوما  هک  نم  داب و  تدوخ  ینازرا  مهاوخیمن و  هک  ار  وت  لام  اـما  دومرف : مزادرپیم ، ار  شتمیق  ربارب  نیدـنچ  دوخ  زا  نم 
دـنبندرگ و يرـسور و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رتخد  همطاف  فاب  تسد  يهچراپ  لاوما  نآ  وزج  هک  دوب  روظنم  نیاـب  متـساوخزاب 

نآ مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  درک  هفاضا  شدوخ  لام  زا  مه  رانید  تسیود  دندینادرگزاب و  ار  هیثاثا  نیا  هک  داد  روتسد  دیزی  دوب  شنهاریپ 
ناشدوخ و ياهنطو  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  يهداوناخ  ناریـسا  هک  داد  روتـسد  دـیزی  سپـس  درک  شخپ  ناریقف  نایم  رد  ار  راـنید  تسیود 

هفیاط لمع  دش و  نفد  شافیرش  رکیپ  اب  البرک  رد  هدروآ و  شزاب  هک  هدش  تیاور  مالسلاهیلع  نیسح  رس  اما  .و  دندرگزاب ربمغیپ  هنیدمب 
طرش ات  میتشاذگ  هتفگن  ام  هک  تسا  هدش  تیاور  میتفگ  هچنآ  زجب  ینوگانوگ  راثآ  تسا و  هدوب  میتفگ  هک  ینعم  نیمه  قبط  رب  مه  هعیش 

يامنهارب دندیسر  قارع  روشک  هب  دنتشگزاب و  ماش  زا  نیسح  تالایع  نانز و  نوچ  تفگ : يوار  . دورن نایم  زا  میدوب  هدرک  هک  يراصتخا 
زا ینادرم  مشاهینب و  زا  یعمج  يراصنا و  هللادـبع  نب  رباج  دـندید  دندیـسر  هاگلتقب  ات  دـندمآ  سپ  ربب  البرک  هار  زا  ار  اـم  دـنتفگ  هلفاـق 
درگ نیمزرـس  نآ  رد  ماگنه  کیب  یگمه  سپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ربق  تراـیز  يارب  دـناهدمآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـالوا 

رد هک  ینانز  دندومن و  اپرب  درکیم  رادهحیرج  ار  اهلد  هک  یئازع  سلجم  دـندرک و  تاقالم  مه  اب  ینز  هنیـس  هودـنا و  هیرگ و  اب  دـندمآ و 
دندوب يراک  جگ  نایانب  تفگ : هک  هدش  تیاور  یبلک  بابحیبا  زا  . تشذگ لاونم  نیمه  هب  يزور  دنچ  دـندش و  عمج  دـندوب  یحاون  نآ 
عمسنف مالسلاهیلع  نیـسحلا  لتقم  دنع  هحفص 197 ] میدینـشیم [  میتفریم  نیـسح  هاگلتق  رانک  يارحـص  هب  اهبـش  هک  ام  دنتفگ : ام  يارب  هک 

اولـصفنا مث  يوارلا  لاقدودجلا  ریخ  هدـج  شیرق و  یلعأ  نم  هاوبأدودـخلا  یف  قیرب  هلف  هنیبح  لوسرلا  حـسم  : نولوقیف هیلع  نوحونی  نجلا 
هئاسن لزنا  هطاطسف و  برض  هلحر و  طحف  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  لزن  اهنم  انبرق  املف  ملذج  نب  ریـشب  لاق  ۀنیدملا  نیبلاط  ءالبرک  نم 
رعاشل ینا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نب  ای  یلب  لاقف  هنم ؟ ءیش  یلع  ردقت  لهف  ارعاش  ناک  دقل  كابا  هللا  محر  ریـشب  ای  لاق  و 

یبنلادجسم تغلب  املف  ۀنیدملا  تلخد  یتح  تضکر  یسرف و  تبکرف  ریشب  لاق  مالسلاهیلع  هللادبعابأ  عناو  ۀنیدملا  لخدا  مالـسلاهیلع  لاقف 
ءالبرکب هنم  مسجلاراردـم  یعمدأف  نیـسحلا  لتق  اهب  مکل  ماقم  لهأ ال  ای  لوقأ  تأشنا  ءاکبلاب و  یتوص  تعفر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
مکئانفب اولزن  مکتحاسب و  اولح  دق  هتاوخا  هتامع و  عم  مالسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  اذه  تلق  مث  لاقرادی  ةانقلا  یلع  هنم  سأرلا  جرـضم و 
ۀـشمخم نهروعـش  ۀـفوشکم  نهرودـخ  نم  نزرب  الا  ۀـبجحم  ةردـخم و ال  ۀـنیدملا  یف  تیقب  امف  لاق  هناـکم  مکفرعا  مکیلا  هلوسر  اـنأ  و 

ۀیراج تعمـس  هنم و  نیملـسملا  یلع  رما  اموی  مویلا و ال  کلذ  نم  رثکأ  ایکابرأ  ملف  روبثلا  لیولاب و  نوعدی  نهدودخ  تابراض  نههوجو 
یئارسهحون نج  هفیاط  هک  هحفص 198 ] اعجفأف [  هاعن  عان  ینضرمأ  اعجواف و  هاعن  عان  يدیـس  یعن  . لوقتف مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یلع  حونت 

گرزب شمام  باب و  دوبتسوا  دخ  رد  هک  یقرب  تسا  نآ  زا  درک  حسم  ادخ  لوسر  شنیبج  . دنناوخیم نومـضم  نیدـب  يرعـش  دـننکیم و 
نوـچ تفگ : ملذـج  نب  ریـشب  دـندرک  تکرح  هنیدـم  دـصقمب  ـالبرک  زا  سپـس  تفگ : يوارتسوا  دـج  رگم  دـج  نیرتـهب  یمه  شیرق 
ریشب يا  : دومرف دومن و  هدایپ  ار  نانز  تخاس و  اپرب  ار  شاهمیخ  درک و  زاب  ار  اهراب  دمآ و  دورف  نیسحلا  نب  یلع  میدیـسر  هنیدم  کیدزنب 

: دومرف ترضح  مرعاش  مه  نم  هللا  لوسر  نبای  يرآ  درک : ضرع  یناوت ؟ ندورس  رعـش  مه  وت  دوب  رعاش  وا  دنک  تمحر  ار  تردپ  يادخ 
ربمغیپ دجـسمب  نوچ  مدش  هنیدم  دراو  تخاتب  مدش و  راوس  ار  مبـسا  تفگ : ریـشب  نک  مالعا  ار  هللادـبعیبا  گرم  وشب و  هنیدـم  رعـش  دراو 

هیرگ تشگ  هتـشک  نیـسح  هکناز  دیدنب  هب  راید  نیز  تخر  نایبرثی  . مدرک داشنا  نومـضم  نیدب  يرعـش  مدرک و  دنلب  هیرگب  ادص  مدیـسر 
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اب تسا  نیسحلا  نب  یلع  نیا  متفگ : سپـس  تفگ : ریـشبرازاب  هچوکب و  شرـس  دش  ین  رـس  رب  نوخ  رد  هدش  البرکب  شکاپ  رکیپراز  منک 
ریـشب مهد  ناشن  امـشب  ار  وا  ياج  هک  میوا  دـصاق  نم  دـناهدمآ و  دورف  نآ  رانک  رد  دناهدیـسر و  رهـش  کیدزن  هک  شنارهاوخ  اـههمع و 
هعمطل ناشارخ و  تروص  ناشیرپ و  وم  دندمآ  نوریب  هدرپ  تشپ  زا  هکنیا  رگم  دنامن  هنیدـم  رد  یباجح  اب  نیـشن و  هدرپ  نز  چـیه  تفگ :

رب يزینک  هک  مدینـش  و  رتخلت ، نیملـسم  رب  زور  نآ  زا  هن  ماهدـید و  نک  هیرگ  رتـشیب  زور  نآ  زا  هن  نم  دـندومن  دـنلب  ـالیواوب  ادـص  ناـنز 
 ] دیسر هچ  لد  رب  هعجاف  نیا  زا  هک  میوگ  هچ  هو  دینشب  لد  وت و  گرم  ربخ  دصاق  داددناوخیم  رعش  نومضم  نیدب  درکیم و  هحون  نیـسح 

نیدلا دجملا و  اذه  حبصأف  اعزعزف  لیلجلا  شرع  یهد  نم  یلعاعم  امکعم  ددعب  عمدب  ادوجو  ابکـسا  عومدلاب و  ادوج  ینیعف  هحفص 199 ]
تشدخ مالسلاهیلع و  هللادبعیبأب  اننزح  تددج  یعانلا  اهیأ  تلاق  مثاعسشا  رادلا  طحاش  انع  ناک  نا  هیصونبا و  هللا و  یبننبا  یلعاعدجأ 

عضوم یف  لزان  وه  مالسلاهیلع و  نیسحلا  نب  یلع  يالوم  ینهج  ملذج و  نب  ریـشب  انأ  تلقف  هللا ؟ کمحر  تنأ  نمف  لمدنت  امل  احورق  انم 
دق سانلا  تدجوف  مهیلا  تعجر  یتح  یسرف  تبرضف  ینورداب  یناکم و  ینوکرتف  لاق  هئاسن  مالسلاهیلع و  هللادبعیبأ  لایع  عم  اذک  اذک و 

مالـسلاهیلع نیـسحلا  نب  یلع  ناک  طاطـسفلا و  باب  نم  تبرق  یتح  سانلا  باقر  تیطخت  یـسرف و  نع  تلزنف  عضاوملا  قرطلا و  اوذـخأ 
تعفترا ةربعلا و  نع  کلامتی  وه ال  هیلع و  سلج  هل و  هعـضوف  یـسرک  هعم  مداـخ  هفلخ  هعومد و  اـهب  حـسمی  ۀـفرخ  هعم  جرخف و  ـالخاد 

نا هدـیب  أموأف  ةدـیدش . ۀجـض  ۀـعقبلا  کلت  تجـضف  ۀـیحان  لک  نم  هنوزعی  ساـنلا  يراوجلا و  ناوسنلا و  نینح  ءاـکبلاب و  ساـنلا  تاوصأ 
یلعلا و تاومـسلایف  عفتراف  دعب  يذلا  نیعمجأ  قئالخلا  ءيراب  نیدلا  موی  کلام  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  لاقف  مهتروف  تنکـسف  اوتکـسا 

ۀعظافلا بئاصملا  میظع  ءزرلا و  لیلج  عذاوللا و  ۀضاضم  عئاجفلا و  ملا  روهدلا و  عئاجف  رومالا و  مئاظع  یلع  هدمحن  يوجنلا  دهـشف  برق 
زو دیزرل  یهلا  شرغ  وا  متام  رد  هکنآدیهـش  هاش  مغز  یپایپ  دزیر  کشا  غیرد  دیئامنم  شیازع  کشاز  ناگدید  هحفص 200 ] ۀمظاکلا [ 
يا تفگ : سپـسدیواج  دش  امز  رود  شاهگمارآ  هچ  رگ  یـصو  دـنزرف  هللا و  یبن  كاپ  رـسپدیجم  نید  فکز  داد  فرـش  دـجم و  شمغ 

هک وت  يدیـشارخ  دوب  هتفاین  دوبهب  زونه  هک  ار  یئاهمخز  يدرک و  هزات  هللادـبعیبا  متام  رد  ار  ام  هودـنا  يدروآ  ام  يارب  گرم  ربخ  هکنآ 
اج نالف  رد  مه  شدوخ  داتسرف و  وس  نیاب  ارم  نیسحلا  نب  یلع  میاقآ  هک  متـسه  ملذج  نبریـشب  نم  متفگ : دنک  تمحر  تیادخ  یتسه ؟

مبساب نم  دنداتفا  شیپ  نم  زا  دنتشاذگ و  اجنامه  ارم  تفگ : ریشب  تسا  وا  هارمهب  زین  مالسلاهیلع  نیـسح  نانز  تالایع و  تسا  هدمآ  دورف 
هب ار  دوخ  مدرم  شود  يور  زا  مدش و  هدایپ  بسا  زا  دناهتفرگ  ار  اهورهدایپ  اههداج و  همه  مدرم  مدید  متشگزاب  نآ  يوسب  مدز و  باکر 
نآ اب  ار  شناگهدید  کشا  هک  تشاد  تسدب  یلامتـسد  دمآ و  نوریب  ترـضح  مدناسر  دوب  شنایم  رد  نیـسحلا  نب  یلع  هک  ياهمیخ  رد 

هیرگ رایتخایب  تسشن و  یـسرک  نآ  رب  ترـضح  تشاذگ  نیمزب  ار  یـسرک  دوب  ترـضح  لابند  تسدب  یـسرک  یمداخ  درکیم و  كاپ 
نیمز زا  هعطق  نآ  دندرکیم  ضرع  تیلست  ترـضحب  فرط  ره  زا  مدرم  دندز  هلان  نازینک  نانز و  دش و  دنلب  هیرگ  هب  مدرم  يادص  درکیم 

هک اریادخ  ساپـس  : دومرف ترـضح  دنداتفا  شورخ  شوج و  زا  مدرم  دـیوش  تکاس  هک  درک  هراشا  تسد  اب  ترـضح  دـش  هیرگ  هچراپکی 
شعیفر ماقم  هک  تسا  رود  ردقنآ  مدرم  لوقع  هاگدید  زا  هک  یئادـخ  شنیرفآ ، همه  يهدـننیرفآ  ازج ، کلام  تسا و  نایملاع  راگدرورپ 
ياهراک رب  میراذگـساپس  ار  يادخ  دونـشیم  ار  ادص  نیرتهتـسهآ  هک  تسا  کیدزن  ردقنآ  شناگدـیرفآب  هتفرگارف و  ار  دـنلب  ياهنامـسآ 

هللا نا  موقلا  اهیأ  ۀحئاجلا  ۀحدافلا  هحفـص 201 ] اهنابز [  مخز  شزوس  اهيراوگان و  نیا  درد  راگزور و  راوگان  ياهدمآ  شیپ  گرزب و 
اوراد هتیبص و  هئاسن و  یبس  هترتع و  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  هللادبعوبأ  لتق  ۀمیظع  مالـسالا  یف  ۀملث  ۀـلیلج و  بئاصمب  انالتبا  دـمحلا  هل  و 
داؤف يأ  مأ  هلتق ؟ دعب  نورـسی  مکنم  تالاجر  يأف  سانلا  اهیأ  ۀیزر  اهلثم  سیل  یتلا  ۀیزرلا  هذه  نانـسلا و  لماع  قوف  نم  نادلبلا  یف  هسأرب 

اـهجاومأب و راـحبلا  تکب  هلتقل و  دادـشلا  عبـسلا  تکب  دـقلف  اـهلامهنا ؟ نع  نضت  اـهعمد و  سبحت  مکنم  نیع  ۀـیأ  مأ  هلجا ؟ نم  نزحی  ـال 
ای نوعمجأ  تاومـسلا  لها  نوبرقملا و  ۀـکئالملا  راحبلا و  جـجل  ناتیحلا و  اهناصغاب و  راجـشالا  اهئاجرأب و  ضرألا  اهناکرأب و  تاومـسلا 

اهیأ مصی ؟ مالـسالا و ال  یف  تملث  یتلا  ۀـلمثلا  هذـه  عمـسی  عمـس  يأ  مأ  هیلا ؟ نحی  داؤف ال  يأ  مأ  هلتقل ؟ عدـصنی  بلق ال  يأ  سانلا  اـهیأ 
هانبکترا و هورکم  هانمرتجا و ال  مرج  ریغ  نم  لباک  كرت و  دالوأ  انأک  راصمالا  نع  نیعساش  نیدوذم و  نیدرشم  نیدورطم  انحبصأ  سانلا 
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یف مهیلا  مدقت  امک  انلاتق  یف  مهیلا  مدقت  یبنلا  نأ  ول  هللا  قالتخا و  الا  اذه  نا  نیلوالا  انئابآ  یف  اذهب  انعمس  ام  اهانملث  مالـسالا  یف  ۀملث  ال 
اهرمأ و اهعظفأ و  اهظکأ و  اهعجفأ و  اهعجوأ  اهمظعا و  ام  ۀبیـصم  نم  نوعجار  هیلا  اـنا  اـناف هللا و  اـنب  اولعف  اـم  یلع  اوداز  اـمل  اـنب  ۀـیاصولا 

انمز ناک  ناحوص و  نب  ۀعـصعص  نب  ناحوص  ماقف  يوارلا  لاق  . ماـقتنا وذ  زیزع  هناـف  اـنب  غلب  اـم  اـنباصأ و  اـمیف  بستحن  هللا  دـنعف  اهحدـفأ 
روآهودنا و زوسلد و  گرزب و  ياهتبیصم  و  هحفص 202 ] هترذعم [  لوبقب  هباجأف  هیلجر  ۀنامز  نم  هدنع  امب  هیلع  هللا  تاولـص  هیلا  رذتعاف 
رد یگرزب  تسکـش  دومرف و  التبم  یگرزب  ياهتبیـصمب  ار  اـم  داـب  وا  رب  ساپـس  دـمح و  هک  دـنوادخ  اـنامه  مدرم  يا  نک  هشیر  راوشد و 

هدز و هزین  كون  رب  ار  شاهدیرب  رس  دندرک و  ریسا  ار  شاناکدوک  نانز و  دنتشک و  ار  شاهداوناخ  نیسحلا و  هللادبعوبا  دمآ : دیدپ  مالسا 
داش و نیـسح  ندش  هتـشک  زا  سپ  دناوتیم  امـش  نادرم  زا  کی  مادک  مدرم  يا  درادن  يدننام  هک  دوب  یتبیـصم  نیا  دندنادرگ و  ار  اهرهش 

يریگولج نآ  شزیر  زا  سبح و  ار  شناگدید  کشا  امش  زا  کی  مادک  ای  دوشن ؟ نیگهودنا  وا  يارب  هک  تسا  یبلق  مادک  ای  دشاب ؟ مرخ 
اب نیمز  ناشناکرا و  اب  اهنامـسآ  جوم و  همهنآ  اـب  اـهایرد  درک و  هیرگ  شندـش  هتـشک  يارب  مکحم  نامـسآ  تفه  هکنیا  اـب  دومن ؟ دـناوت 

مدرم يا  دندرک  هیرگ  همه  همه و  اهنامـسآ  لها  ادـخ و  برقم  ناگتـشرف  اهایرد و  جاوما  اهیهام و  ناشیاههخاش و  اب  اهتخرد  شقامعا و 
تـسکش نیا  هک  تسا  یـشوگ  مادک  ای  دنکن ؟ هلان  هک  تسا  یبلق  مادک  ای  و  دوشن ؟ هتفاکـش  شندـش  هتـشک  يارب  هک  تسا  یلو  هچ  نآ 

میدوب نطو  زا  رود  اهنابایب و  ردـب  رد  هدـش و  هدـنار  دوخ  رهـش  زا  هکیلاح  رد  میدرک  حبـص  ام  مدرم  يا  دوشن ؟ رک  دونـشب و  ار  یمالـسا 
مالسا رد  یتسکش  میـشاب و  هدش  بکترم  هک  یتشز  راک  دشاب و  هدز  رـس  ام  زا  هک  یهانگ  چیه  نودب  میلباک  ناتـسکرت و  لها  هک  یئوگ 

اب گنج  داهنشیپ  نانیاب  ربمغیپ  رگا  مسق  ادخب  دوب  يروهظ  ون  راک  کی  نیا  میاهدینشن  نیشیپ  ياهلسن  رد  یمسر  نینچ  میشاب  هدروآ  دراو 
گرزب تبیصم  هچ  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  درک  دنتسناوتیمن  رتشیب  دندرک  راتفر  ام  اب  هچنآ  زا  درک  ار  ام  شرافس  هکنانچنآ  دومرفیم  ار  ام 
میرادیم روظنم  ادخ  باسحب  دیـسر  امب  داد و  يور  هک  ار  هچنآ  ام  دوب  يزوسناج  خـلت و  راوگان و  هدـنهد و  جـنر  كاندرد و  زوسلد و  و 

نیمز شیاهاپ  هکنیا  زا  تساوخرب و  دوب  ریگ  نیمز  هک  ناحوص  نب  ۀعـصعص  نب  ناحوص  تفگ : يوار  . هدنریگ ماقتنا  تسا و  زیزع  وا  هک 
نب یسوم  نب  یلع  لاق  . هیبأ یلع  محرت  هل و  رکش  هیف و  نظلا  نسح  و  هحفص 203 ] تفریذپ [  ار  شرذع  ترضح  دیبلط  شزوپ  تسا  ریگ 

هلاجر هموق و  لزانم  یلا  رظن  هلایع و  هلهاب و  ۀـنیدملا  یلا  لحر  هیلع  هللا  تاولـص  هنا  مث  باتکلا  اذـه  عماج  سوواط  نب  دـمحم  نب  رفعج 
لأست لکاوثلا و  بدن  مهیلع  بدنت  اهلاجر و  اهتامح و  دقفل  اهلاسرا  عومدـلا و  لالعاب  حوبت  اهلاوحا و  ناسلب  حونت  لزانملا  کلت  دـجوف 

لـیوعلا و ۀـحاینلا و  یلع  ینورذـعا  موق  اـی  لوقت  هـالکث و  او  مهلجـال  يداـنت  هـالتق و  عراـصم  یلع  هنازحأ  جـیهت  لـهانملا و  لـها  مهنع 
یملظ و راونا  يراهن و  یلیل و  رامـس  اوناک  مهقالخا  مارک  یلا  نحأ  مهقارفل و  بدـنأ  نیذـلا  موقلا  ناف  لیلجلا  باـصملا  یلع  ینودـعاس 
یتشحو و مهمارکاب  اودرـش  ۀلیل  مک  يرامقأ  یـسومش و  نم  فلخلا  يراصتنا و  یتوق و  بابـسا  يراختفا و  یفرـش و  بانطأ  يراحـسأ و 

یعبط اورطع  مهلفاحمب و  یعبر  اورمع  موی  مک  مهرارـسأ و  عادـباب  ینوعتمأ  مهراحـسأ و  تاجانم  ینوعمـسأ  یتمرح و  مهماـعناب  اودـیش 
بئاونلا و نم  یلحم  اوسرح  بقانملا و  نم  یل  اوسرغ  مک  مهدوعـس و  ءاـمنب  یـسوحن  اوبهذا  مهدوهع و  ءاـمب  يدوع  اوقروأ  مهلئاـضفب و 

روذـحملا تاـفر  نم  یباـتعا  یلع  اوشاـتنا  مک  رورـسلا و  لذـجلا و  بوث  یف  سیماو  روصقلا  لزاـنملا و  یلع  فرـشتأ  مهب  تحبـصأ  مک 
عطقت مراکملا  تحبصأ  ءادتعالا و  ماهسل  اضرغ  ءادعألا و  نیب  ءابرغ  اوحبصأف  مایألا  مکح  مهیلع  یندسح  مامحلا و  مهنم  مهیف  یندصقاف 

رب درک و  يراذگساپس  شنظ  نسح  زا  و  هحفص 204 ] مهئاظعأ [  لاوزب  لوزت  نساحملا  مهلئامش و  دقفل  وکـشت  بقانملا  مهلمانا و  عطقب 
هللا تاولص  ترضح  نآ  سپس  دیوگ : باتک  نیا  يهدنروآ  درگ  سوواط  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  . داتـسرف تمحر  شردپ 

هحون همه  لاح  نابز  اب  اههناخ  نآ  دید  تخادنا  شاهداوناخ  نادرم  لیماف و  ياههناخب  یهاگن  درک  چوک  هنیدم  رهشب  لایع  لها و  اب  هیلع 
يرذـگهر ره  زا  دـننکیم و  هیرگ  هدـیدغاد  ياهردام  دـننام  هتفر و  تسد  زا  ناشنادرم  ناگدـننک و  تیامح  هک  دـنزیریم  کشا  دـنرگ و 

نیا رد  ارم  مدرم  يا  دـنیوگیم : تسا و  دـنلب  اهنآ  زا  اتبیـصم  او  دایرف  دـنروخیم و  اههصغ  ناشناگهتـشک  رب  دوشیم و  نانآ  لاـح  ياـیوج 
منکیم و هیرگ  نانآ  قارف  رد  نم  هک  یمدرم  نآ  هک  دینک  یتسدمه  گرزب  ياهتبیـصم  نیا  رد  ارم  دیرادب و  مروذـعم  هلان  یئارـسهحون و 
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دندوب و نم  تاهابم  تفارش و  يهیام  دندوب و  نم  رات  ياهرحس  اهبـش و  رون  دندوب و  نم  يزور  هنابـش  سینا  ماهدادلد  ناشقالخا  مراکمب 
رود نم  زا  ارم  تشحو  ناشيراوگرزب  اب  هک  یئاهبـش  هچ  دندوب  نم  ياههام  اهدیـشروخ و  نیـشناج  دندوب و  نم  يورین  تردـق و  ثعاب 
نم تسدـب  یئاهزار  دـندناسر و  نم  شوگب  يرحـس  ياهتاجانم  دـندرک و  راوتـسا  مکحم و  ارم  مارتحا  ياههیاپ  ناشیاهتمعن  اب  دـندرک و 

دـندرک و رطعم  ناشلئاضف  اب  ارم  ناج  ماشم  هدرک و  دابآ  ارم  نیمزرـس  دوخ  سلاـجم  اـب  هک  یئاـهزور  دوب  شخب  تذـل  ارم  هک  دـندرپس 
هچ دندرب  نایم  زا  ارم  ياهیـسحن  ناشنوزفا  زور  تداعـس  اب  دـندناشن و  گربب  دـنداد  هک  یپ  رد  یپ  ياهبآ  اب  ارم  يهدیکـشخ  تخرد 

اهلزنم رب  نانآ  ببس  هب  هک  تشذگ  نم  رب  اهحبص  هچ  دندومن  ینابهگن  راوگان  ياهدمآ  شیپ  زا  ارم  دنتشاک و  نم  رد  هک  تبقنم  ياهلاهن 
رد دوب  هدروآ  ناشناگهدرم  رامـشب  راگزور  هک  ار  يدارفا  هچ  مدـیمارخیم  رورـس  يداش و  هعماـج  رد  مدومنیم و  فرـش  راـهظا  اـهخاک  و 

کـشر دروم  راگزور  مکحب  دیـسر و  ناـنآ  رب  گرم  ریت  سپ  دنتـشادرب  نم  هار  زا  هک  اـهراخ  هچ  دندیـشخب و  یناگدـنز  نم  ياـههبعش 
کلت یف  همد  قیرا  عرو  نم  ایف هللا  مهئاجرأ  ۀشحول  حونت  ماکحالا  و  هحفص 205 ] نانمشد [  نایم  هجیتن ، رد  هتفرگ و  رارق  نانآ  يهرابرد 

ادعـسم یل  ناف  لوقعلا  لهج  بئاصملا  دنع  ینلذخ  لوقعلا و  لهأ  ةدـعاسم  تمدـع  نئل  بوطخلا و  کلتب  هملع  سکن  لامک  بورحلا و 
لاح ناـسل  مهیلع  حونی  فیک  متعمـس  ولف  یبرک  يدـج و  لـثم و  دـجت  یبدـنک و  بدـنت  اـهناف  ۀـسماطلا  مـالعالا  ۀـسرادلا و  ننـسلا  نم 

مهیدانت دـجاسملا و  بیراحم  مهیکبت  مراکالا و  ۀـیدنأ  مهیلا  حاترت  مراکملا و  ۀـیوط  مهقاتـشت  تاولخلا و  ناسنا  مهیلا  نحی  تاولـصلا و 
ولخ يراسکنا و  یتدحو و  متیأر  ول  لب  ۀلماشلا  ۀبیصملا  هذه  یف  مکریصقت  متفرع  ۀلزانلا و  ۀیعاولا  کلت  عامس  مکاجـشل  دئاوفلا  بیرآم 

فکا یب  ترفظ  رایدلا و  نم  یندسحی  ناک  نم  یب  تمـش  دقل  رودصلا  نازحأ  جیهی  روبـصلا و  بلق  عجوی  ام  متیأرل  يراثآ  یـسلاجم و 
فوتحلا و رح  مهنع  عفدأ  فویـسلا و  زح  مهیدفأ  اناسنا  تنک  ینتیل  هونطوتـسا  هدنع و  اوماقأ  لهنم  هونکـس و  لزنم  یلا  هاقوش  ایف  راطخالا 

مهموسج مضل  الحم  تنک  ۀـبجاولا  ةاـساوملا  کـلت  فرـش  ینتاـف  اذا  ـاله  ناودـعلا و  ماهـس  مهنع  درأ  نانـسلا و  لـهأ  نم  یظیغ  یفـشأ 
سوفنل اطحم  داسجألا و  کلتل  اطخم  تنک  ول  هآ  مث  هآف  یلقلا  رجهلا و  اذه  ۀعول  نم  انوصم  یلبلا و  نم  مهلئامـش  ظفحل  الهأ  ۀعجاشلا و 
قالخا مراکم  دندش  هنیک  ریت  جامآ  دندنام و  بیرغ  هحفـص 206 ] میدقب [  اهل  تیفو  دوهجملا و  ۀیاغ  اهظفح  یف  تلذبل  داوجألا  کئلوا 

لاوز اب  اهیئابیز  دوشگ و  دـنهاوخ  تیاکـشب  نابز  اهتبقنم  ناشاههفایق  نادـقف  اب  دـش و  دـهاوخ  عطق  نانآ  ياهتشگنا  ندـش  هدـیرب  اب 
دش و هتخیر  اهگنج  نیا  رد  شدوخ  هک  یئاوقت  تقیقح  هچ  ایادخ  رگهحون  ناشن  داتفا  ریخات  تشحو  زا  یهلا  ماکحا  لئاز و  ناشیاضعا 

ماگنهب نانادان  مداد و  تسد  زا  ار  نادـنمدرخ  یتسدـمه  رگا  نم  دـیدرگ  نوگنرـس  اهتبیـصم  نیا  رد  شمچرپ  هک  یلامک  يهمـسجم  هچ 
مه نم  اب  زین  اهنآ  هک  تسه  يراک  ددـم  روای  ارم  هتفر  ناـیم  زا  ياـههناشن  نیرید و  ياـهمسر  زا  ضوعب  یلو  دـندرک  راوخ  ارم  تبیـصم 

ياهناکم مشچ  دننکیم و  یئارسهحون  نانآ  رب  لاح  نابز  اب  هنوگچ  اهزامن  هک  دیونشب  لد  شوگب  رگا  نم ، هودنا ، مغ و  کیرش  دناهلان و 
ياهبارحم نامداش و  نانآ  دوجوب  يراوگرزب  تاـعامتجا  تسا و  ناشقاتـشم  یقـالخا  مراـکم  هعومجم  تسا و  ناـنآ  راـظتنا  رد  تولخ 

هتخاس و نیگهودنا  ار  امش  املسم  هلان ) دایرف و  کناب و  همهنیا   ) دننزیم ادص  ار  نانآ  دوس  رپ  ياهيدنمزاین  دنانایرگ و  نانآ  رب  اهدجسم 
ارم راثآ  ندش  یلاخ  سلاجم و  ندش  تولخ  یگتسکش و  یئاهنت و  رگا  هکلب  دیاهدرک  ریـصقت  یناگمه  تبیـصم  نیا  رد  هک  دندیمهفیم 

دربیم کشر  نمب  هکیرهـش  اققحم  نآ  دزیگنایمرب  ار  اههنیـس  ياهمغ  دروآ و  دردب  ار  ابیکـش  صخـش  لد  هک  دیدوب  هدید  نآ  دـیدیدیم 
هک يروخبآ  هب  دنتـسه و  نکاس  نانآ  هک  یلزنمب  مراد  قوش  ردـق  هچ  دـهدیم  راشف  ارم  يولگ  رطخ  ياههجنپ  دـنکیم و  مشنزرـس  نونکا 

شیوخ ناجب  ار  اهریـشمش  شرب  اـت  مدوب  ناـسنا  کـی  تروصب  نم  شاـک  دـناهتخاس  شیوخ  نطو  ار  اـجنآ  تسا و  ناـنآ  تماـقا  لـحم 
نارادهزین زا  متـشادیم و  زاب  نانآ  زا  ار  نانمـشد  ریت  متفرگیم و  ماـقتنا  ناراد  هزین  زا  متـشادیمزاب و  ناـنآ  زا  ار  گرم  ترارح  مدـیرخیم و 
ياهرکیپ شاک  هتفر  نم  تسد  زا  ار  یمتح  يراکادف  تفارش و  نینچ  هک  نونکا  مدنادرگیمزاب و  نانآ  زا  ار  نانمشد  ریت  متفرگیم و  ماقتنا 

مدشیم ناما  رد  نارجه  نیا  شزوس  زا  رگم  ات  ندیـسوپ  زا  نانآ  ياههفایق  يرادهگن  قیال  یمدوب و  يوأم  لحم و  ار  نانآ  يهدـیرپ  گنر 
تیضق دوهعلا و  هحفـص 207 ] متـسناوتیم [  هک  اجنآ  ات  مدوب  نامیرک  نیا  هاگدورف  نم  دـندوب و  نم  شوغآ  رد  اهرکیپ  نآ  رگا  هآ  زاب  هآ 

دیهش رازم  رب  نازوس  www.Ghaemiyeh.comیهآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 84زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


دودخلا و کلتل  تشرف  عیطتـسملا  دهج  اهل  تلذب  عیطملا و  دـبعلا  ۀـمدخ  اهتمدـخ  لدانجلا و  عقو  نم  اهتیقو  لئاوألا و  قوقحلا  ضعب  اهل 
یلها ۀبیغل  هاقلق  ای  ینامألا و  کلت  یلا  هاقوش  ایف  اهقارـشاب  یتملظ  رونا  اهقانتعا و  نم  یتینم  غلبأ  تنک  لالجالا و  مارکالا و  شرف  لاصوال 

بابلجب مهدعب  تسنا  نازحالا و  باوثأ  مهدقفل  تسبل  دق  انأ  اهو  ینیفشی  مهریغ ال  ءاود  لک  ینینح و  نع  رـصقی  نینح  لکف  یناکـس  و 
یلع یکب  دق  یلاعت و  هللا  همحر  ۀبیتقنبا  نسحا  دقل  ورشحلا  كدعوم  مایالا  ةولـس  ای  تلق : ربصلا و  دلجتلا و  یبملی  نا  تسیا  ناجـشألا و 

یمعزب مهنم  تحبـصا  نا  اهلهأ و  رایدلا و  هللا  دعبی  الفتلح  موی  اهلاثمأ  اهرأ  ملف  دمحم  لآ  تایبأ  یلع  تررم  : لاقف اهیلا  راشملا  لزانملا 
ملأتلج ایازرلا و  کلت  تمظع  دقل  ۀیزر  اوحـضأ  مث  اثایغ  اوناک  وتلذـف  نیملـسملا  باقر  تلذأ  مشاه  لآ  نم  فطلا  یلتق  نا  الأتلخت 

دقف باتکلا ، ةامح  نم  ةودقلا  کلسم  باصملا  اذهب  عماسلا  اهیأ  کلـسافترعشقا  دالبلا  نیـسح و  دقفل  ۀضیرم  تحـضأ  سمـشلا  نأ  رت 
ثبلا و میظع  يولبلا و  کـلتل  ءاـکبلا  اریثـک  ناـک  هنا  فصولا  هغلبی  ـال  يذـلا  ملحلا  وذ  وه  مالـسلاهیلع و  نیدـباعلانیز  اـنالوم  نع  يور 

هیلوا ياهقح  زا  ياهراپ  مدشیم و  رادافو  مدوب  هتـسب  هک  ینیرید  ياهنامیپ  هب  مدیـشوکیم و  نانآ  يرادهگن  رد  هحفص 208 ] يوکشلا [ .
هچنآ زا  متـسبیم و  نایم  ار  ناشتمدخ  رادرب ، نامرف  ناگدنب  نوچ  مه  مدومنیم و  ناشتظفاحم  گرزب  ياهدمآ  شیپ  زا  مدرکیم و  ادا  ار 

هب ناـنآ  یـشوغآ  مه  زا  اـت  مدرتـسگیم  تشادـگرزب  مارتـحا و  شرف  اهندـب  ياـههراپ  اـهتروص و  نآ  يارب  مدرکیمن و  غیرد  دوب  میئاـناوت 
میاـهوزرآ نیاـب  هک  مقاتـشم  ردـق  هچ  متخاـسیم  رونم  نشور و  ار  دوـخ  کـیرات  يهناـشاک  ناـشرون  زا  هدیـسر و  مدوـخ  نیرید  يوزرآ 

شخب افـش  نانآ  زجب  یئوراد  چـیه  ماهدز و  مک  منز  هلان  هچ  ره  دـنابیاغ  نم  مشچ  زا  منینکاس  لها و  هک  مناشیرپ  ردـق  هچ  مدیـسریم و 
زا ماهتفرگ و  سنا  اهتبیـصم  سابل  اب  نانآ  زا  سپ  ماهدرک و  نت  هب  مغ  ياههعماج  نانآ  نداد  تسد  زا  رطاخب  نم  کنیا  دوب  دـناوتن  درد 

ار هدش  هراشا  ياهلزنم  هک  هللا  همحر  ۀـبیتقنبا  و  تمایق . رد  رادـید  يداش  راگزور  يا  هک : ماهتفگ  مسویأم و  یئابیکـش  يراد و  نتـشیوخ 
ررـش رپ  لد  هناخ  بارخ و  منیب  منک  رذگ  نوچ  یبن  لآ  ياههناخ  رب  ( نومـضم نیدب   ) تسا هدورـس  يراعـشا  بوخ  هچ  هتـسیرگ  هدـید و 
راوخ دـش  یمـشاه  لآ  زا  هیراـم  ناگتـشک  نازمنک  رظن  نوچ  نونک  تسا  یلاـخ  دـنچ  ره  تسود  یهت ز  مراـید  رهـش و  داـبم  زگرهمنک 
ینیب کلفب  ور  درز  هصغ  نیز  ؟ منک ردب  نوچ  ملدز  نینچ  یمغ  رد و  قلخ  هانپ  يدـندب  هانپیب و  دنتـشگمنک  رـسب  یکاخ  هچ  نیملـسم و 

ناـیماح زا  ناـیاوشیپ  هک  ریگ  شیپ  ار  یهار  زین  وت  يونـشیم  ار  اهتبیـصم  نیا  هکنآ  يامنک  رمـس  شرجه  هصق  نوچ  نیمز  دزرل  باـتفآ 
رد دوب  ار  ترـضحنآ  هک  فیـصوت  لباق  ریغ  يرابدرب  همهنآ  اب  تسا  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ام  يالوم  زا  هک  دـنتفر  نآرق 

هلیل امئاق  هراهن و  امئاص  ۀنس  نیعبرأ  هیبأ  یلع  یکب  مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  نا  لاق  هنأ  مالسلاهیلع  قداصلا  نع  يورف  هحفص 209 ] نیا [ 
لتق اعئاج  مالـسلاهیلع  هللا  لوسرنبا  لتق  لوقیف  يالوم  ای  لک  لوقیف  هیدـی  نیب  هعـضیف  هبارـش  هماـعطب و  همـالغ  ءاـج  راـطفالا  رـضح  اذاـف 

کلذـک لزی  ملف  هعومدـب  هبارـش  جزمی  مث  هعومد  نم  هماعط  لتبی  یتح  یکبی  کلذ و  ررکی  لازی  ـالف  اـناشطع  مالـسلاهیلع  هللا  لوسرنبا 
عمـسا انأ  تفقوف و  ۀنـشخ  ةراجح  یلع  دجـس  دق  هتدجوف  هتعبتف  لاق  ءارحـصلا  یلا  اموی  زرب  هنا  هل  یلوم  ثدح  .و  لجوزع هللااب  قحل  یتح 

مث . اقدـص اقیدـصت و  انامیا و  هللا  الا  هلا  اقر ال  ادـبعت و  هللا  الا  هلا  اقح ال  اقح  هللا  الا  هلا  لوقی ال  ةرم  فلأ  هیلع  تیـصحا  هئاـکب و  هقیهش و 
لقی نأ  کئاکبل  یضقنی و  نأ  کنزحل  نآ  امأ  يدیس  ای  تلقف  هینیع  عومد  نم  ءاملاب  ارمغ  دق  ههجو  هتیحل و  نا  هدوجـس و  نم  هسأر  عفر 

دحاو و نزحلا  نم  هسأر  باشف  مهنم  ادحاو  هللا  بیغف  انبا  رشع  ینثا  هل  یبننبا  ایبن  ناک  میهاربا  نب  قحسا  نب  بوقعی  نا  کحیو  یل  لاقف 
نیلوتقم یعرص  یتیب  لها  نم  رشع  ۀعبس  یخأ و  یبأ و  تیأر  انأ  ایندلا و  راد  یف  یح  هنبا  ءاکبلا و  نم  هرـصب  بهذ  مغلا و  نم  هرهظ  بد 

نزحلا ال نم  ابوث  مهحازتناب  انیسبلملا  ربخم  نم  : لوقأف مهیلع . هللا  تاولص  مهیلا  ریشأ  لثمتأ و  انأ  اه  یئاکب و  لقی  ینزح و  یضقنی  فیکف 
هک تسا  هدش  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  اریز  درکیم  هیرگ  رایسب  گرزب  یتحاران  هودنا و  يراتفرگ و  هحفص 210 ] انیلبی [  یلبی و 

ماگنه هدوب  اپرب  تدابعب  اهبـش  تشاد و  هزور  ار  اهزور  تدمنیا  رد  تدمنیا و  رد  تسیرگ و  لاس  لهچ  شردـپ  رب  نیدـباعلانیز  دومرف :
. دینک لیم  دـیئامرفب  اقآ  درکیم : ضرع  تشاذـگیم و  شالباقم  رد  دروآیم و  ار  ترـضح  بآ  اذـغ و  شراذـگتمدخ  دیـسریم  هک  راطفا 
ات تسیرگیم  درکیم و  رارکت  ار  اههلمج  نیا  ردقنآ  دش  هتـشک  هنـشت  ادخ  لوسر  دنزرف  دش . هتـشک  هنـسرگ  ادـخ  لوسر  دـنزرف  دومرفیم :
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لجوزع يادـخب  ات  دوب  نینچ  ترـضحنآ  لاح  تخیمآیم  شگـشا  اب  ترـضح  یندـیماشآ  بآ  دـشیم و  رت  شناگدـید  بآ  زا  شیاذـغ 
یتخس گنس  رب  یناشیپ  مدش  نوریب  شالابندب  زین  نم  دیوگ : تفر  نابایب  هب  ماما  يزور  هک  تسا  هتفگ  ترضح  نامالغ  زا  یکی  تسویپ 

هلا اقر ال  ادبعت و  هللا  الا  هلا  اقح ال  اقح  هللا  الا  هلا  تفگ ال  راب  رازه  مدرمش  مدینـشیم  ار  شاهیرگ  هلان و  يادص  مداتـسیا و  نم  تسا  هداهن 
: مدرک ضرع  شمشچ  گشا  زا  دوب  بآ  رد  قرغ  شتروص  شنساحم و  تشادرب  شاهدجسزا  رس  سپـس  اقدص  اقیدصت و  انامیا و  هللا  الا 

نب قحـسا  نب  بوقعی  وت  رب  ياو  دومرف  نمب  دـبای ؟ شهاک  تاهیرگ  دریذـپ و  ناـیاپ  تهودـنا  راـگزور  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  نم  ياـقآ 
دیفـس قارف  هودـنا  زا  شرـس  يوم  درک  ناـهنپ  ار  شنادـنزرف  زا  یکی  دـنوادخ  تشاد  دـنزرف  هدزاود  دوب و  هدازربـمغیپ  ربـمغیپ و  میهاربا 
هدفه مردارب و  مردپ و  نم  یلو  هدنز  دوب و  ایند  نیمه  رد  شدنزرف  هکنیا  اب  انیبان  شاهدـید  هیرگ ، زا  دـش و  مخ  شرمک  مغ ، زا  تشگ و 
هدومن هراشا  ترضح  نآ  هب  کنیا  نم  دهاکب  ماهیرگ  دیآرس و  مهودنا  راگزور  هنوگچ  مدید  هداتفا  نیمز  يورب  هتشک و  ار  ملیماف  زا  نت 

 ] نهریپ نآ  زونه  ینیب  ون  دیسوپ و  امز  نت  نتب  ار  ام  ياهماج  مغ  زا  تخود  نارجه  تسد  : میوگیم هدروآ و  تبسانم  نیمه  هب  يراعـشا  و 
وانیلایل اضیب  مهب  تناک  ادوس و  تدغف  انمایأ  مهدقفل  تلاحانیکبی  قیرفتلاب  راص  مهبرقب  انکحـضی  ناک  دـق  يذـلا  نامزلا  نا  هحفص 211 ]

مهف هسنج و  ءانبا  یلع  هزیمت  فرع  همجح  رغص  هراصتخا و  عم  همسر  هبیترت و  یلع  فقو  نم  هاندصق و  ام  رخآ  هاندروأ و  ام  یهتنم  انهیه 
لاصو نارود  دوب  هحفص 212 ] نیموصعملا [ . نیرهاطلا  نیبیطلا  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا  هسفن و  یف  هتلیـضف 

مدـب تخب  زا  کیل  ناتـسود  يور  رهم  زا  زور  وچ  میاهبـش  دوبنخـسیب  ام  زا  دـهاوخ  تنایرگ  مشچ  یئادـج  رد  راگزور  رورپ ، هدـنخرا 
شمسر بیترتب و  سک  ره  .و  دسریم رخآ  هب  متشاد  میمـصت  هچنآ  دریذپیم و  نایاپ  اج  نیمه  هب  ام  يهتـشوننم  زور  دش  هیـس  بش  نوچ 

دوخ يدوخب  ار  شايرترب  هدرک و  كرد  شاسنج  مه  ياـهباتک  هب  تبـسن  ار  شزاـیتما  مجح  مک  تسا و  رـصتخم  هکنیا  اـب  دوـش  هاـگآ 
، همجرت نایاپ  شموصعم -  هزیکاپ و  كاپ و  نادنزرف  دمحم و  رب  دورد  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  هک  اریادـخ  ساپـس  دـیمهف و  دـهاوخ 

انطاب ارهاظ و  ارخآ و  الوأ و  هللادمحلا  ویناجنز  يرهف  دمحا  دیس  دبعلا : دادرخ 1348  قباطم 18  لوالا  عیبر  هبنشکی 22  بش 

یقرواپ

. دنشکیم نآ  زا  بآ  هدش  هتسب  مهب  ياهولد  يهلیسوب  هک  تسا  یبآ  هاچ  بالود  [ 1]
تـسا یمالک  هراب  نیا  رد  ار  يرون  ثدـحم  تسا و  يرولا  مالعا  باـتک  ناـمه  تسا و  هدـش  هداد  تبـسن  دیـسب  اهابتـشا  باـتک  نیا  [ 2]

. دوش عوجر  كردتسم  يهمتاخب 
هداتفا قافتا  هبیط  هنیدم  رد  يرجه  موس  لاس  لوالا  عیبر  رهش  رخآ  رد  ءادهشلا  دیـس  تدالو  هک  تسا  نآ  تایاور  نقتا  لاوقا و  حصا  [ 3]

ماما ترضح  دالیم  هک  هتسویپ  قیقحتب  هچ  تسا  سورد  رد  لوا  دیهش  بیذهت و  رد  هفئاطلا  خیش  یفاک و  رد  مالسالاۀقث  راتخم  هچ  نانچ 
هتفرگ و لمح  ابع  لآ  سماخب  ارذـع  لوتب  بانج  نآ  تدالو  زا  رهط  کـی  زا  سپ  هدوب و  ترجه  مود  لاـس  ناـضمر  فصتنم  رد  یبتجم 

ناک رهط و  نیـسحلا  نسحلا و  نیب  ناک  لاق  مالـسلاهیلع  هللادبعیبا  نع  هدروآ  یفاک  رد  هچنانچ  دشاب  زور  هد  ثیدح  نیرد  رهط  زا  دارم 
ماما تدالو  نیب  ام  لصف  هک  تیاور  ود  نیا  زا  کی  ره  ضرف  رب  دوب و  لمح  تدـم  مامت  هامـشش  ارـشع  رهـشا و  ۀنـس  دـالیملا  یف  اـمهنیب 
دالیم هک  دوب  دـناوتن  زگره  هدوبن  دایز  هامـشش  زا  لمح  تدـم  هک  ءاملع  حیرـصت  زین  دـشاب و  زور  هاجنپ  اـی  دـحاو و  رهط  لـمح  نسح و 

لوق نادب  لوالا و  عیبر  رهش  رخآ  رد  ابع  لآ  سماخ  تدالو  دحاو  رهط  تیاور  رب  دشاب و  نابعش  مجنپ  ای  میس  رد  ءادهـشلادیس  ترـضح 
لیالد یف  يربطلا  متسرنبا  ریرج  نب  دمحم  رفعجوبا  لاف  هتفگ  میظنلا  رد  بحاص  هکنانچ  دشاب  یلوالا  يدامج  مجنپ  هدوب  زور  هاجنپ  هک 
مجنپ ای  موسب  لئاق  ام  رگا  الا  ةرجهلا و  نم  عبرا  ۀنـس  یلوالا  يدامج  نم  نولخ  سمخل  ءاثالثلا  موی  هنیدملاب  دلو  مالـسلاهیلع  هنا  ۀـمامالا 
ماقمق داتفا -  موقرم  هک  تسا  هربتعم  هحیحـص  ثیداحا  تایاور و  اب  فلاخم  نیا  مینک و  داقتعا  هام  هن  ار  لمح  تدـم  دـیاب  میوشب  نابعش 

. هلودلادمتعم
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هابتـشا دوب  هنیدم  مکاح  هیواعم  توف  ماگنه  هک  قدشا  دیعـس  نب  رمع و  اب  تیاور  دیاش  دـیامنیم و  دـیعب  هکمب  دعـس  نب  رمع  ندـمآ  [ 4]
سلجم رد  لیقع  نب  ملـسم  تیـصو  نایرج  رد  هکنیا  رتبیجع  تسا و  هدـمآ  هکمب  دـیزی  دزن  زا  ای  ترفاـسم و  زا  هک  هدوب  وا  تسا و  هدـش 

دمحا نب  یلع  ۀسایـسلا و  ۀـمامالا و  رد  هبیتقنبا  دـیرفلا و  دـقع  رد  هبر  دـبعنبا  تسا و  هداد  يور  سکعب  هابتـشا  دعـس  نب  رمعب  داـیزنبا 
. مجرتم دناهتشون . دیعس  نب  ورمع  دعس  نب  رمع  ياجب  ۀمهملا  لوصف  رد  یکلام 

هاتبا ای  لاـق  مث  همد  یف  بلقنی  لـبقا  هقرخف و  هقلح  یف  عقوف  مهـسب  یمر  یتح  ةرک  دـعب  ةرک  رکی  لـعج  و  تسا : نیببلاـطلا  لـتاقم  رد  [ 5]
ات دومن  یپ  رد  یپ  ياههلمح  ایندلا ، قرام  ۀقهـش  قهـش  انیلا و  مودقلا  لجع  لوقی  مالـسلا و  کئرقی  هللا  لوسر  يدج  اذه  مالـسلا  کیلع 

مالس ناج  ردپ  تفگ : سپس  دیطلغیم  دوخ  نوخ  رد  مالسلاهیلع  یلع  دیرد  ار  شیولگ  تسشن و  هب  شیولگب  هک  دش  يریت  يهناشن  هکنآ 
، درپـس ناـج  دز و  ياهحیـص  تفگب و  نیا  باتـشب  اـم  دزن  رتدوز  دـیوگیم  دـناسریم و  مالـس  وت  رب  هک  تسا  ادـخ  لوسر  مدـج  نیا  وت  رب 

. مجرتم
. مجرتم اهبرع : دزن  لومعم  فراعتم و  تسا  يدنگوس  [ 6]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
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یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
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ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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