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...رگا ام  رب  ياو   147113

روهظ کیدزن  نامز  رد  نامدق  تباث  هب  هژیو  تیانع   148114
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دشاب ام  روای  دعاسم و  لیلد  رگا   151116

زامن هژیو  هب  تدابع  زا  تذل   152116

مرب یم  تذل  ندناوخ  زامن  زا  اهنت   153116

لماک ناسنا  تاصتخم  زا  زامن ، زا  ندرب  تذل   154117

تسین لاغتشا  ترثک  هب  قیفوت   155118

! تموکح تمدخ  رد  تیناحور   156118

تادابع رد  تیفیک  مارح و  لالح و  رب  تبظاوم   157119

دوشن لصاح  ادب  دینک  اعد  تسا ، کیدزن  نم  جرف   158120

فلس ياملع  لاوحا  حرش  مجارت و  هعلاطم ي   159120

هتشذگ اب  هیملع  ياه  هزوح  یلعف  عضو  هسیاقم ي   160120

 - مالسلا امهیلع  نانم -  ؤمریما  ياعد  ای  رضخ و  ياعد  هللا ، همحر  لیمک -  ياعد   161121

ترتع نآرق و  يریذپان  کیکفت   162122

 - مالسلا مهیلع  مزعلاولوا -  يایبنا  تالامک  عماج  ترتع ، نآرق و   163122

ینآرق تامارک   164123

زیچ ره  يارب  نآرق  هب  لسوتو  هدش  مگ  زیچ  ندش  ادیپ  یشومارف و  عفر  يارب   165123

ترتع نآرق و  هب  هجوت  رد  دارفا  بتارم  فالتخا  نآرق و  ظفح  لمح و  تیمها   166124

ناظفاح يارب  نآرق  تئارق  رارکت  موزل  نآرق و  ظفح  تلوهس   167125

 - مالسلامهیلع نیموصعم -  راثآ  رگید  هیداجس و  هفیحص ي  هغالبلا و  جهن  نآرق و  يدحت   168126

 - مالسلا هیلع  نانم -  ؤمریما  ترضح  هرابرد ي  وا  نخس  دمحا و  نب  لیلخ   169126

تسام رب  هک  تسام  زا   170127

نآ جیاتن  طیارش و  جرف و  لیجعت  يارب  اعد  موزل   171128

یگدنب تعاط و  ایهت و  موزل  و  جرف ، راظتنا   172129

...رد نامیا  لها  دالب  هب  ترجه  موزل   173129

تسا زاس  ربمغیپ  نآرق ،  174129

میبارخ هک  میمهفب  دنک  ادخ   175130

هعیش ریاخذ  يایحا  يارب  یتایه  لیکشت  موزل   176130
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لمع یب  ناملاع  هللااب و  ياملع   177131

تسا جرف  رظتنم  مه  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما   178132

تبیغ نامز  رد  اعد   179132

 - مالسلا اهیلع  ارهز -  ترضح  یصاصتخا  روما  تلزنم و  ماقم و   180134

دوب مالسلا -  اهیلع  همطاف -  نآ  زا  كدف   181134

لسغ حسم و  توافت   182136

! نکن تعافش  رمش  زا  ارهز ، تردام  قح  هب   183136

ماش رد  مالسلا -  هیلع  بنیز -  ترضح  حیرض  زا  یتمارک   184136

 - اهیلع هللا  مالس  بنیز -  ترضح  رازم  نفدم و   185136

! بهذم هب  رفن  رازه  راهچ  تیاده  ربنم و  کی   186138

ددرگ نفد  هنابش  هک  نیا  هب  مالسلا -  اهیلع  ارهز -  ترضح  تیصو   187139

...و هنابش  نفد  رب  مالسلا -  اهیلع  ارهز -  همطاف ي  ترضح  دیکات   188139

! تسا ناسآ  میدید  دعب  میدرک ، یمن  رواب  لوا   189140

ناناملسم طاطحنا  رد  هیواعم  شقن   190140

مدیگنجن امش  اب  تاکز  زامن و  يارب  نم   191140

! ندرگ رب  بیلص  و  بابرا ! رکون و   192141

! مینک یم  ییادگ  میراد و  جنگ   193141

نانمشد ربارب  رد  نم  ؤم  حالس  اعد ،  194142

دش هتشک  نیمه  يارب  مه  يدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس   195143

تسا یگدنب  عرضت و  ههمدقم  تائالتبا ،  196144

نیلقث ثیدح  هب  لمعی  همزال  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  زا  دیلقت   197145

مالسلا اهیلع  ارهزلادیع -  سلاجم  رد  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  لیاضف  نایب   198145

نانمشد اب  مالسلا -  امهیلع  ادهشلا -  دیس  نینم و  ؤملاریما  يارادم   199146

ربمایپ زا  رت  سدقم  تما   200147

رفظم موحرم  یسولآ و  هرظانم ي   201147

!؟ مینک یمن  یشک  قح  ام  ایآ   202148
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قح ربارب  رد  عضاوت   203148

 - مالسلا امهیلع  داوج -  ماما  ربارب  رد  رفعج  نب  یلع  عضاوت   204148

 - مالسلا هیلع  رفعج -  نب  یلع  رازم  نفد و  لحم   205148

نامزلا رخآ  ياه  هنتف  رد  طایتحا  موزل   206149

!؟ دندرک یم  لمعهلاسر  هب ي ك  ناناملسم  مامت  رگا  دش  یم  هچ   207149

 - مالسلا هیلع  نیسح -  ماما  يوس  زا  همصاخم  كرت  داهنشیپ   208150

یبط هتکن ي  دنچ   209151

توابص زا  هیرگ  و  توبن ، زا  روتسد   210151

ناناملسم رب  طلست  يارب  نارگرامعتسا  اه و  تردق  ربا  هشقن ي   211152

! درک شدوخ  مه  ار  شرکف   212153

فحاصم ندرک  هزین  رس  رب   213154

! زیچ همه  رب  زیچان  يرترب   214154

اه نآ  هب  متس  ملظ و  نیرتگرزب  اه ، لسن  ندرک  هارمگ  لالضا و   215154

قح ترضح  هدهاشم ي   216155

لمج گنج  هشیاع و   217155

ادخ يایلوا  ادخ و  اب  گنج   218155

ناگدازماما روبق  هفرشم و  دهاشم  تامارک  ترثک   219156

یمالسا قرف  زا  یضعب  ياه  ضقانت  زا  هراپ يا   220156

ساط رقب  ینوتیا  هرابرد ي  دیدحلا  یبا  نبا  نخس  در   221157

هشیاع لقنهب  مالسلا -  اهیلع  همطاف -  و  مالسلا -  هیلع  یلع -  ترضح  تلیضف   222157

هماع ياملع  زا  یخرب  تاجن  ناکما   223157

یهقف یملع و  تیعجرم  ماقم  زا  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  درط   224158

! درادن ار  هفیلخ  نییعت  قح  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  ربمغیپ  طقف   225158

! دینک نوریب  سلجم  زا  ار  یضفار  نیا   226158

هعیش داهتجا  لوبقمدع  و  مالسلا -  هیلع  یلع -  اب  گنج  رد  هیواعم  داهتجا  شریذپ   227158

 - مالسلا مهیلع  تیب -  لها  تیالو  تابثا  هار  نیرتهب   228159
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هیواعم تثابخ   229159

یبلق هیقت ي  تیعونمم   230160

 - مالسلا اهیلع  ارهز -  ترضح  رب  زامن  هزانج و  عییشت  رد  هباحص  تکرش  مدع   231160

مالسلا هیلع  بلاطوبا -  ترضح  هرابرد ي  هماع  رظن  دقن   232160

دروآ یهاوخ  ار  وا  ياتمه  زین  وت  لاس  یس  زا  دعب   233160

 - مالسلا هیلع  یلع -  يارب  سمش  در  هرابرد ي  هماع  هاگدید  در   234161

مالسلا هیلع  یلع -  تلیضف  رد  یتیاور  شمعا و  زا  هفینحوبا  تدایع  يارجام   235161

 - مالسلا مهیلع  تیب -  لهاتفالخ  تیالو و  تابثا  يارب  ناهرب  نیرتهب   236163

! لهاج زا  يوریپ   237164

 - مالسلا هیلع  یبتجم -  نسح  ماما  هب  هیواعم  همان ي   238165

مالسا اب  هلباقم  رد  يراصن  دوهی و  داحتا   239165

تورث عیمطت و  هار  زا  لطاب  غیلبت  جیورت و   240167

( مکل بجتسا  ینوعدا   ) هفیرش ي هیآ ي  يانعم   241167

الولل البلا   242168

هلماعم رد  شغ  تنایخ و   243168

یسرد ياه  باتک  هیملع و  ياه  هزوح   244168

هغالبلا جهن   245170

 - هللا همحر  یسوط -  خیش  هناخباتک ي  ندز  شتآ   246171

ریدغلا باتک   247172

هعیش یهقف  ياه  باتک  زا  یخرب  ياه  یگژیو   248172

نآرق هب  مارتحا  شاداپ  میلس و  ناطلس   249172

یبهذم ینید و  بتک  نآرق و  رشن  عبط و  هوحن ي  رد  تقد   250172

نامثع ظفاح  طلغ  یب  طخ و  شوخ  نآرق   251172

! رسپ ندناسر  تنطلس  هب  يارب  ردپ  نتشک   252173

میتفین مارح  ماد  هب  يزور  بسک  يارب   253173

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  تبیغ  تلع   254174
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رگیدکی اب  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  طابترا  داحتا و   255175

ترتع نآرق و  زا  ینادردق  موزل   256175

اوقت بتارم   257177

هعیش يرادگرکش  موزل  و  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  راثآ  زا  نارگید  تیمورحم   258177

دنوادخ تیراهق  تایآ  زا  باوخ ،  259178

نید عورف  لوصارد و  یمالسا  بهاذم  فالتخا  یبرقلا و  يذ  تدوم   260178

!؟ دندروآ مالسا  عمط  يور  زا  یتفگن  ارچ   261179

ترتع نآرق و  نطاب  رهاظ و   262180

فیرش رازم   263181

...یضعب دنتفگ و  هنوگ  نیا  یضعب  مناد ؟ یم  هچ  نم   264183

دنتسه مالسلااهیلع -  همطاف -  دالوا  نایعیش ،  266184

! میرادن دیدرت  دوخ  تیناقح  رد   267184

دوخ خنس  زا  تاقولخم  لضفا  مالسلا -  اهیلع  همطاف -   268184

! تسین هسیاقم  لباق   - مالسلا مهیلع  تیب -  لها  اب  ملاع  مامت   269185

داتفا رب  داتفا  رد  مالسلا -  هیلع  یلع -  لآ  اب  هک  ره   270185

میراد هوقلاب  ام  دنتشاد  لعفلاب  دیزی  هیواعم و  هچ  نآ   271185

؟ دیتشکن ار  وا  ارچ  سپ   272185

! دشک یم  مان  هب  ینایفس   273186

یگتسبمه داحتا و  موزل   274186

قح رد  تدحو   275186

؟ اقآ مادک   276186

 - فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع   - نامز ماما  تمدخ  هب  فرشت  زا  رترب   277186

ناناملسم ياه  يراتفرگ  عفر  يارب  لاهتبا  عرضت و  هیرگ و   278186

تجاح کی  يارب  اعد  لاس  لهچ   279187

یسوط خیش  تافیلات  ترثک   280187

نایبلا عمجم  ریسفت   281187
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! دننیب رون  رد  قرغ  ار  ام  ات   282187

یبیغ ياهدادما   283189

تیصعم ملظ و  ماجرف   284189

ندوب ملاظ  زا  رتهب  ندوب  مولظم   285190

تسا ام  يالتبا  ناملسم  ره  يالتبا   286190

....مینک دایز  ار  یگدنز  تافیرشت  میتساوخ  هچ  ره   287191

ناراکهانگ هانگ و  تبقاع   288191

اه يراتفرگ  هدننک  فرطرب  لاهتبا  عرضت و  هبوت و   289191

راهطا همئا ي  تلزنم  ماقم و   290192

! وگب تگنت  لد  دهاوخ  یم  هچ  ره  یلو  هن ، ادخ   291193

ءوس تبقاع  سیلبا و  رابکتسا   292193

...دیآ یم  رب  سک  ره  زا  راک  نیا  میدرک  یم  لایخ   293195

...یلو دور  یمن  منهج  هب  یناویح  چیه   294196

تسا برشم  لکام و  زا  همه  هلغلغ ، همه  نیا   295197

یبلق نئمطیل  نکل  296198 و 

! میاهب زا  رت  تسپ  هکیالم و  زا  رترب   297198

هعمج لسغ  موادم  ندروآ  اج  هب  راثآ  زا   298199

مق رد  هزات  ندب  اب  يدنوار  بطق  ربق  ندش  ادیپ  يارجام   299199

نآ عیفر  ماقم  داهتجا و   300199

تاهبتشم رد  طایتحا  تاحضاو و  هب  لمع   301200

طایتحا هب  لمع  رد  یفرشا  جاح  تراهم   302200

.تسا ریذپان  جالع  ام  راک  میوش ، رود  املع  زا  رگا   303200

ممعم هن  هللااب ، ملاع   304200

! ناناملسم قفومان  ناحتما   305201

! دنتفرگ نازرا  ام  تسد  زا  ار  يریاخذ  هچ  دناد  یم  ادخ   306202

! ما هتفگ  نم  هک  دییوگن  رگید  سک  چیه  هب  ناشیا و  هب   307202

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلحت هیلخت و  هبوت و   308203

لامعا یلوبق  كالم  اوقت ،  309203

تسا تکاله  بجوم  لمع  رد  طیرفت  طارفا و   310203

! مدرکن ار  ادخ  تیصعم  زگره   311204

هیلاع بلاطم  هب  لینطیاسو  مالسلا -  مهیلع  نیموصعم -  همئا ي   312204

دوش یمن  رسیم  جنگ  جنر ، هدربان   313204

 - مالسلا هیلع  ملسم -  ترضح  هب  ناینج  زا  تیاکش   314205

دنک یم  روهظ  تقو  هچ  دناد  یم  شدوخ   315205

تسین رون  هب  هجوت  تبحم و  شزومآ  هب  يزاین  ار  هناورپ   316205

 - مالسلا هیلع  دمحم -  لآ  مئاق  روهظ  میالع  زا  اه  لد  تواسق   317205

دیتسه قباس  هبلط ي  نامه  امش   318205

! زگره ینطاب  بارطضا  یلو  يرآ ، لمع  رد  هیقت   319206

! میهدن تسد  زا  تفم  ار  تیالو  تمعن  دنک  ادخ   320206

هماع تایاور  رد  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  ماقم   321206

! تسا هیماما  بهذم  رایتخا  رد  طایتحا   322206

...ام میشاب و  لصتم  همشچرس  هب  هشیمه  ام  دهاوخ  یم  ادخ   323206

...تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ام  هفیظو ي   324207

نداد يوتف  زا  رارف   325207

تاضافا طرش  تائالتبا   326207

شردپ توف  خیرات  زا  ریسفت  بحاص  یناهفصا  نیسح  دمحم  عالطا   327207

...یلو ما ، هدرکن  تیصعم  لاح  هب  ات  فیلکت  لوا  زا   328208

مرب یم  نیب  زا  بش  ياعد  اب  ار  شتسوحن   329208

 - مالسلا هیلع  ادهشلا -  دیس  رب  هیرگ  ای  بش  زامن   330208

بش زامن  نتشاد  اپ  هب  يارب  سرد  یلیطعت   331209

! تسا نآ  رد  بجاو  رازه  هک  یبحتسم   332209

! مریم یم  امرس  یگنسرگ و  زا  دیهدن  رگا   333209
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! دیآ یمن  ممشخ  منک ؟ هچ   334210

ناحبس دنوادخ  هب  ناسنا  يرطف  يدنمزاین   335211

! دنسپم ار  مالسلا -  اهیلع  ارهز -  ترضح  دنزرف  يراوخ  نیا  زا  شیب  ایادخ   336212

لتق فلاخ  نم  و  رفک ، عبات  نم   337212

نانم ؤم  نمام  ترتع ، نآرق و   338212

روضح راضحتسا و  تاقالم و  تقو  نیرتالاب  زامن ،  339213

میا هدید  ار  ییاملع   340213

دوش زامن  لوغشمو  دشکب  تسد  راک  یمرگ  زا  ناسنا  هک  دهاوخ  یم  يوق  هزیگنا ي   341214

میوش یم  ادخ  هجوتم  رتشیب  هک  یلمع  لمع ، نیرتهب   342214

تسا مهارف  یصاخ  هدع ي  يارب  یلعا  دصقم  هب  يداه   343214

تسین مولع  لیصحت  طرش  غوبن   344214

مدرگنرب رگید  خزرب و  مورب  اج  نیا  زا  مهاوخ  یم   345215

تسا تقوم  تافو  نامه  باوخ ،  346215

هزور صوصخم  شاداپ   347215

دنناد یم  نیمئاص  ار  ماعط  تذل   348215

ناویح یمین  کلم و  یمین   349216

میقتسم طارص  زا  فرحنم  ناسنا  ینادرگرس   350216

! دش ماهلا  نم  هب  بادرس  رد   351216

...مراذگب میاپ  ریز  ار  متالوهجم  رگا   352217

! تسایر هام  شش  يارب  رمع  همه  نیا   353217

تسا ردق  هچ  يزیچ  ره  صلاخ  هک  دناد  یم  ادخ   354217

حاورا عاونا   355217

...دوب یفاک  تسام  نان و  اقآ ،  356218

...دیهاوخ یم  ار  رفک  يدازآ  امش   357219

تیعجرم نامز  رد  ناگرزب  دهز   358219

دنراد ار  ادخ  اه  نآ   359220
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دشاب وا  يزور  ادخ  هب  لکوت  دیاب  هبلط ،  360220

نیرادلا یف  هجولا  داوس  چوسلا   361220

 - هللا همحر  ردص -  نسح  دیس  اقآ  عضاوت  یگداس و   362220

 - هللا همحر  یناسارخ -  دنوخآ  هدازاقآ ي  تداهش  يارجام   363220

لمع ملع و  اب  هارمه  غیلبت  شزرا   364222

! ادص رس و  نودب  نیقی ، نامیا و  هیلاع ي  تاجرد  هب  لین   365222

 - مالسلا هیلع  ادهشلا -  دیس  ترصن  يارب  رتشیب  ینامداش   366223

مالسالا تجح  مالسالا و  نکر   367223

! نک مظفح  ایادخ  نک ! ما  يرای  ایادخ   368223

تسا هجوتم  نم  هب  ملاع  تائالتبا  مامت   369224

یگبلط ناحتما   370224

...و سرد  زامن و  زا  تسا  ترابع  ام  تسایر   371224

! دناوخ یم  نآرق  تافو  زا  دعب  هللا -  همحر  يرون -  هللا  لضف  خیش   372224

تسا ام  ینارذگ  شوخ  تقو  الاح   373225

؟ دیوگ یم  هچ  ینک  سپ   374226

تسا يرگید  تسد  هب  رما  ریبدت   375226

دندرک یمن  توعد  دوخ  هب  ار  سک  چیه   376226

تسا لضفا   - مالسلا هیلع  یسوم -  ردام  زا  نم  ردام   377226

میرذگب ناهج  نیا  زا  هرهب  یب  تسا  فیح   378227

! مینک ربص  دوبن  رگا   379228

ناگرزب تعانق  دهز و  زا  هنومن يا   380228

!؟ دوب زامن  بیقعت  نیا   381228

دوش یم  دراو  مالسا  هرکیپ ي  رب  گنلک  کی  خیاشم  زا  مادک  ره  نتفر  اب   382228

مدومن هدافتسا  رتشیب  مدرگاش  زا   383228

...و عورف  لوصا و  تابثا  رد  لقع  شقن   384230

نارودلا دنع  حیجرتلا  وه  نیدلا   385230
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!؟ درکتفلاخم دش  یم  دیگنج  مالسلا -  هیلع  یلع -  اب  هام  هدجه  هک  هیواعم  اب  ایآ   386231

...تسا طارص  ود  میقتسم  طارص   387232

تساهنآ دوخ  اب  تسنا  ؤم  تسلاجم و  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  زا  هدراو  ياهاعد  هب  مازتلا   388232

؟ میمورحم مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  تاضافا  زا  ارچ   389233

تخس رایسب  تائالتبا  رد  ناگرزب  تماقتسا  ربص و  زا  هنومن يا   390233

! ...و دشاب  نم  لام  کلهم  مس  نیا  میوگ : یم  نم   391234

! مینادب زاین  یب  نارگید  زا  ار  دوخ  هک  دنکن  ادخ   392235

املع رباقم  ترایز  تیمها   393235

! ياو ياو !  394236

! دوب تیاور  وا ، ربنم  مامت   395237

دنراک شوخ  مهف و  شوخ  هک  هبرف  قاچ و  دارفا  اسب  هچ   396238

! مربب روگ  هب  ملاس  رس  مراودیما   397238

مینک لمحت  میناوت  یمن  تسا  ینیگنس  راب   398238

! مینکن باترپ  ریت  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع   - نامز ماما  يوس  هب  دهد  قیفوت  ادخ   399238

فراعتم ضیقن  ود  نیب  عمج  و  هللا -  همحر  يراصنا -  خیش   400239

 - مالسلا هیلع  ماما -  مهس  و  هللا -  همحر  يراصنا -  خیش   401239

! مسوب یمن  مه  الاح   402239

صاخ جرف  یمومع و  جرف   403239

! دنتسه يربج  یگمه  هماع   404241

ام هفیظو ي  بهذم و  ناروای   405241

هللا همحر  يراصنا -  خیش  تامارک  زا   406242

يربنم هب  تیعجرم  زا   407243

دوواد ما  لمع  هب  لاغتشاو  هنامز  هاشداپ  هللا -  همحر  یناهفصا -  نسحلاوبا  دیس  اقآ   408244

 - مالسلا هیلع  ادهشلادیس -  هاگ  همیخ  تیناحور   409244

! درک دیهاوخن  دینک و  بارخ  دیناوت  یمن   410244

مرح رد  وا  صاخ  تالسوت  و  هللا -  همحر  یناهفصا -  يدهم  ازریم   411246
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دراد دوجو  ایر  ملاع ، رد  هک  دنتسناد  یمن  ایوگ   412246

 - هللا همحر  یناهفصا -  یلعنسح  خیش  اقآ  و  هللا -  همحر  يرون -  هللا  لضف  خیش  موحرم  هکم و  فیرش  ناتساد   413246

تسا زمر  مالسلا -  اهیلع  همطاف -  فحصم   414247

دیناسرب فجن  هب  ار  دوخ  دوز   415247

دینک اهر  ار  ناشیا  منماض ، نم   416247

دیوگ یم  ار  باوخ  همادا ي  هللا -  همحر  یلع -  حتف  الم  دنوخآ   417247

! دناوخ یم  ار  هدیدان  همان ي  هللا -  همحر  يدابآ -  ناطلس  یلع  حتف  الم  دنوخآ   418247

! داد تاجن  ارم  یلع  حتف  الم  دنوخآ  زامن   419248

هبقارم رد  زاتمم  یلع ، حتف  الم  دنوخآ  سوواط و  نب  دیس   420249

! میدوب نونجم  هشیمه  مه  ام  شاک  يا  تسا ، نونج  نیا  رگا   421249

بش زامن  رتو  تونق  رد  هزمحوبا  ياعد  ندناوخ  لاح  رد  رفن  داتفه   422249

دشاب شکالب  نادرم  هویش ي  یقشاع ،  423249

هدب نان  وا  هب  نم ، باسح  هب   424249

 - هللا همحر  يزاریش  یقت  دمحم  ازریم  اقآ  تاعاجرا   425251

! تسا وا  یگضرع  یب  زا  دهد ، یم  تلهم  ناطیش  رگا   426251

! دهد روتسد  یسک  هب  دوبن  رضاح   427251

 - هللا همحر  يزاریش -  یقت  دمحم  ازریم  هداعلا ي  قوف  تیملع  عضاوت و   428251

! تسا خیرات  تازجعم  زا  رهاوج   429252

تسادخ اب  تسین ، نم  اب  نآ   430252

! دوبن وا  فارطا  رد  سک  چیه  ایوگ   431252

! درک تدرط  دادن ! تهار  مالسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  يدوبن ، قیال   432253

میشیدنا یم  هراچ يا  مه  امش  ضرق  يادا  يارب  دیزادرپب ، نادرگاش  هب   433253

هللا همحر  یناقلاط -  یضترم  خیش  اقآ  هرابرد ي   434253

فجن رد  هللا -  همحر  یضاق -  یلع  دیس  اقآ  تماقا  لحم  يدنه ، هسردم ي   435254

! موش یم  لاحشوخ  تسا  هبنشراهچ  ممهف  یم  هک  يزور   436254

لیصحت مایا  لمکم  لیطعت  مایا   437254
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! یگشیمه یتمالس  و  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  زا  روثام  بط  هب  لمع   438255

تسا مالسلا  مهیلع  تیب -  لهازا  يرود  رثا  رد  دسر  یم  ام  هب  هک  ییالب  ره   439255

تایسدح هن  تایسح  رد  تفرشیپ   440255

! مور یم  ورف  رکف  رد  میوگن  رکذ  رگا   441256

...یشاب دنمتردق  ردق  ره   442256

...و مهدن  ماجنا  نیقی  فالخ  رب  یلمع  مرضاح   443256

مدرم تیاده  غیلبت و  هار  رد  قباس  ياملع  ياهراک  تاکرب   444257

دینک زاب  ار  ناتیاه  مشچ  بوخ   445257

دراد لاکشاافرع  امش  يارب  نابایخ  رد  ندروخ  نان   446258

؟ یسرت یمن  ادخ  زا  یشک ؟ یمن  تلاجخ   447258

تسا بوخ  هللا  اش  نا  يورب ، جح  یهاوخ  یم   448259

! دنیوگ یم  ار  بلطم  دننک و  یم  هراختسا  حیبست  اب  هک  نانآ  زا  بجع   449259

حلاص دیس  اقآ  یناهفصا و  تعیرش  موحرم  هداعلا  قوف  هظفاح ي   450259

دوش یمن  لصاح  هناخزپشآ  زا  قیفوت   451259

دش هدوشگ  شیور  هب  تمکح  باب  اج  نامه  زا   452259

مهد یم  حیجرت  مالسلا -  هیلع  ماما -  مهس  رد  فرصت  رب  ار  نتفرگ  هیسن  تلذ   453260

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع   - بیاغ ماما  ياضما  طخ و  اب  مالسلا -  هیلع  ماما -  مهس  رد  فرصت  هزاجا   454260

يزاریش يازریم  هب  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  بیاغ -  ماما  هلاوح ي   455261

؟ مینک يدزد  هک  زا   456261

هضفلا بهذلا و  نداعملاک  نداعم  سانلا   457261

هعمج بش  رد  ندناوخ  رعش   458262

مولعلارحب دیسو  یناهبهب  دیحو  موحرم  رضحم  رد  انغ  تروص  هب  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  یحادم   459262

رعش و  مالسلا -  مهیلع  همئا -   460262

نامیا لها  اب  یبلق  طابترا   461262

! مسوب یم  ار  راوز  ياپ  كاخ  درگ   462263

 - مالسلا مهیلع  همئا -  راصق  تاملک   463264
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طایتحا يوتف و  ياج   464264

یقثولا هورع  یشاوح   465264

دلقم عبات  دهتجم   466266

 - مالسلا مهیلع  موصعم -  ناماما  هویش ي  هیقت ،  467266

؟ دیهد یم  باوج  هنوگچ  دیا ، هدناوخن  لوقعم  هک  امش   468266

! دور یم  وا  زاوشیپ  هب  مالسلا -  هیلع  اضر -  ترضح   469266

؟ يدیسرتن يدید و  ار  ریش  روط  هچ   470268

هعیش تخس  تائالتبا  ربارب  رد  ام  هفیظو ي   471268

تسا مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  لام  روگنا  هشوخ ي   472268

انعم کی  زا  شیب  رد  ظفل  لامعتسا   473269

! تسا ربمغیپ  ربمایپ  یعقاو ، غلبم   474269

 - هللا همحر  يزاریش -  یقت  دمحم  ازریم  هراختسا ي   475270

؟ حیبست اب  ای  نآرق و  اب  هراختسا   476270

حیبست اب  تجهب  هللا  تیآ  ترضح  هراختسا ي   477270

نآرق اب  تجهب  هللا  تیآ  ترضح  هراختسا ي   478270

! دوب هعیش  ود  نیا  نوخ  ندیرخ  يارب  هریل  دص  نآ   479271

دمآ نوریب  كاخ  ریز  زا  یلاع  رایسب  رمرم  ياه  گنس   480272

لمع تحص  طرش  تیالو ،  481272

تادابع تاعاط و  مظعا  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  تبحم   482272

! دندش قحلم  ام  هب  خیش  جاح  ياقآ   483274

تسا هوقلاب  ام  هرابرد ي  هدوب ، لعفلاب  روعاب  معلب  هرابرد ي  هچ  نآ   484274

ناسنا رترب  تیفرظ  و  هکیالم ، راسفتسا   485274

! لهجوبا ای  ناملس  نیشنمه  ناسنا   486274

ناوج نز  یعمصا و  يارجام   487276

؟ دشاب افصاب  مرگ و  هداوناخ  طیحم  مینک  راک  هچ   488277

میدنبب دوخ  يور  هب  ار  هابتشا  اطخ و  هیجوت  باب  دیاب   489277
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میریم یم  بش  ره  ام   490277

! مریم یم  تعاس  عبر  هس  ای  مین  زا  دعب   491277

دیراذگب مالسلا -  مهیلع  نیموصعم -  ياپ  ياج  اپ   492278

تیبلا لها  انم  ناملس   493278

تسا هدش  بوسحم  تعدب  یگدنب ، رهاظم  نیرتالاب  هدش ، فیرحت  لیجنا  رد   494278

! میرادن دیفس  يور  نید  يایلوا  دزن  رد   495279

تسا هللا  یلا  رارف  تاجن ، هار   496280

؟ دنام یم  ظوفحم  مالسلا -  هیلع  نامز -  ماما  اقآ  اب  ام  طباور  رگا  دش  یم  هچ   497280

! تسا حفص  وفع و  یضعب  رکنم  زا  یهن   498281

! تا هدمآ  رت  نییاپ  تیناسنا  دح  زا  فرط  کی  اعطق   499282

میور یمن  ملاع  دزن  ارچ   500283

...دشاب ونش  فرح  رگا  ناسنا   501283

تسین هتسب  تداعس  هار   502284

...رگا ایند  دش  یم  یتشهب  هچ   503284

قح لامجراد  هنییآ  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  لوسر   504285

ادخ یلو  يریگتسد  اب  زیچ  همه  هب  چیه  زا   505286

زیخرب نایم  زا  ظفاح  يدوخ ، باجح  دوخ  وت   506286

...دش نئمطم  هللا  رکذ  هب  لد  هک  هاگ  نآ   507288

! دشاب رفاک  هک  نیا  ولو  ملاع  مارتحا   508288

داعم راکنا  ربج =   509288

...و میتفرن  ار  مالسلا -  هیلع  یلع -  هار   510288

!؟ دهد تاجن  ماد  نیا  زا  ار  ام  مییوگب  یسک  هچ  هب  میداتفا ، ماد  رد   511288

!؟ مینک یم  تمقن  دوخ  يارب  ار  ادخ  ياه  تمعن   512289

دوخ موش  فادها  هب  لین  يارب  رافک  زیواتسد  ملع   513289

! دننک یم  رورت  لوا ، زارط  ياملع   514290

...و فیعض  ياه  تلود  یتخبدب  رد  للم  نامزاس  شقن   515290
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دیهد رارق  هعیش  زا  ار  نارادنامرف   516291

رافک ياهدرگش  زا  املع ، رورت   517291

رگید موقلح  هب  یموقلح  زا  ناناملسم   518291

...دنراد يدودحم  قح  اینغا  لام  رد  ارقف   519291

تواخس تورث و   520291

! دروآ یمن  نمشد  هک  میروآ  یم  دوخ  رس  رب  يراک   521292

هزمحوبا ياعد  ندناوخ  ياضاقت  هاش و  نیدلارصان   522292

...دیربب مه  ارم  ندرگ  رگا   523292

هیوفص نیطالس  دزن  هللا -  همحر  یسلجم -  مارتحا   524293

هللا همحر  یسلجم -  دهز   525293

درف هب  رصحنم  یثیدح  ياه  باتک  ریثکت  خاسنتسا و  موزل   526293

رخآ ات  لوا  زا  دیفم  ياه  باتک  هعلاطم ي  موزل   527295

یتسرفن نم  لابند  هب  ار  یسک  هک  تسا  نیا  متجاح   528295

! تشاد یلاجر  هچ  هعیش  اعقاو   529295

تسا بالط  ياقب  هب  بهذم  ياقب   530296

؟ دراد یطبر  هچ  وت  هب  الوا   531297

يولهپ میژر  رد  بالط  ناماسبان  عاضوا   532297

لصیف هب  هاشاضر  ياه  شرافس   533297

ناریا رد  تیطورشم  زا  دعب  املع  نتشک   534297

قارع رد  املع  عاضوا   535298

دننیب یم  ار  رگیدمه  دالب  لها  نامزلا  رخآ  رد   536298

! میرادن ربخ  هتشذگ  زا  ام  دندید و  یم  ار  هدنیآ  اه  نآ   537298

! دوبن تایربک  رد  ام  فالتخا   538298

...مشون یمن  تسا  رهز  هساک ي   539299

ناریا رد  مالسلا -  هیلع  اضر -  ماما  مرح  دوجو  تمعن   540299

درادن ندوب  راد  لوپهب  یطبر  و  تسا ، باذجنا  بذج و  زا  ترایز  قیفوت   541300
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! موش ناملسم  دوب  کیدزن  هک  مدش  بوذجم  يدح  هب   542300

!؟ میتسین علطم  امش  لاح  زا  ام  دینک  یم  لایخ   543301

ام هب  اه  نآ  هن  میجاتحم ، مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  هب  ام   544302

روضح نامز  زا  تبیغ  نامز  رد  تدابع  تیلضفا   545302

! تسا ناسآ  جالع  هنرگ  میناد و  یمن  ضیرم  ار  دوخ   546303

تسا مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  هناخ ي  مق   547304

...رگن ار  هلگ  نیا   548304

! تسا لبق  لاسدص  ملاع  دص  ياج  ملاع ، کی  زورما   549304

میراذگماو ادرف  هب  ار  زورما  راک   550306

! دوب كاخ  رصاعم ، ياملع  هب  تبسن   551307

...مدوب هدروخ  یهورکم  ياذغ   552307

ناسنا تواقش  تداعس و  رد  مارح  لالح و  ياذغ  شقن   553308

رفک نامیا و  رد  اذغ  تیلخدم   554308

اذغ رد  عونت  لادتعا و  یتسردنت و   555309

! شخبب مالسلا -  هیلع  اضر -  ماما  هب  ارم   556309

! مداد سنج  ار  شا  هیقب   557309

! میسرب فده  هب  یهار  هچ  زا  میمهفب  ات  دهد  قیفوت  دنوادخ   558309

دننک هفیظو  هب  لمعدیاب  مالسلا -  هیلع  نامز -  ماما  ياهرکون   559311

؟ مینک اعد  هنوگچ   560311

یگدنب شیامزآ  هبرجت و  کحم   561311

یصخش يراتفرگ  عفر  يارب  جرف  ياعد   562312

اعد تباجتسا  طیارش   563313

اهدرد مامت  نامرد  رافغتسا ،  564314

دنروذعم دوخ  نیزاوم  ساسا  رب  اهقف   565314

ملع لها  يارب  غیلبت  هب  نتفر  موزل   566315

دناوت یم  مه  ناوخ  ینغم  باتک  نیدتم و  هبلط   567315
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دنور یمن  نارگید  هک  دنورب  ییاهاج  هب  دیاب   568316

دنا هدرپس  هک  هب  ار  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم -  لآ  ماتیا   569316

دتفا یم  ریخات  جرف  دیهدن ، همادا  اقآ   570317

! مسرب ماقم  نآ  هب  تشاذگن  تسایر  نو  ؤش   571317

! میدروخ یم  ار  امرخ  هتسه ي  زور  لهچ   572317

! میشاب رود  اه  نآ  زا  دنکن  ادخ   573318

ایند معنت  هرمث ي  ای  ساکعنا و  ترخآ  رد  معنت   574318

! مریمب هتسنادن  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  مریمب  منادب و   575319

! وگب اه  هدنرد  نیا  هب   576319

تامارک تاماقم و  لیصحت  هار  نیرتهب   577320

...دوش تیوقت  روضح  كرد  نیا  ردق  ره   578323

! تسا یفاک  دیناوخب  زامن  کی  یهام   579324

دریگب مارآ  بحم  دراذگ  یمن  تبحم   580324

...رای میلست  نماد  دریگب  نافوط  رد  هک  ره   581325

نک لسغورب  رادرب و  شرف  ریز  زا  ار  مامح  لوپ   582325

اه هناعا  يروآ  عمج  نادنمزاین و  لاح  هب  یگدیسر  موزل   583325

نامورحم هب  کمک  يارب  اه  تئیه  لیکشت  موزل   584327

میا هدرکن  رکش  هک  مینادب  اعطق  تسین ، ناوارف  تمعن  رگا   585327

روهظ تقو  ندرک  صخشم   586328

روهظ زا  لبق  راتشک   587329

ناراکهانگ تواقش و  لها  يارب  یتح  جرف  ياعد  موزل   588329

مالسلاهیلع بئاغ -  ترضح  زا  ام  رادید  باقن  باجح و  تامرحم ، باکترا  تابجاو و  كرت   589329

...هک میتشاد  ار  یسک  رگا  دش  یم  هچ   590329

تسا ام  ياهدرد  ياود  جرف ، ياعد   591331

...یلو میبیاغ ، روضح  ضیف  زا  دنچ  ره   592332

 - مالسلا هیلع  بئاغ -  ترضح  روضح  اسک و  ثیدح   593333
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دننک ساسحا  ار  روج  ملظ و  هیاس ي  دیاب  همه   594333

الب ماگنه  هب  عرضت   595334

هن ای  تسا  هبوت  هب  طورشم  اعد   596334

! تسین هبوت  هب  طورشم  هک  ییاعد   597334

! تسا رون  رد  قرغ  هعیش   598334

ربکا هللا  رکذل  یناعم و   599335

مدش وا  هک  مدش  نانچ  وا  دای  زو   600336

اه تشون  337یپ 

ات 68  1337

ات 137  69342

ات 203  138348

ات 283  204355

ات 347  284364

ات 429  348370

ات 516  429379

ات 607  517387

ات 686  608395

ات 758  687403

زکرم 412هرابرد 
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تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  رضحم  رد 

باتک تاصخشم 

نیـسحدمحم تجهب /  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  رـضحم  رد  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  نیسحدمحم 1324 -  داش ، خر  هسانـشرس : 
 : کباش ناگرزب 1 2 . رضحم  رد  تسورف :  .ج  3 يرهاظ :  تاصخشم  ءامس 1385 -  یگنهرف  هسسوم  مق  رشن :  تاصخشم  .داشخر 
؛   ( مراهچ پاـچ  .ج ،1  ) لاـیر ) 22000 ؛  مجنپ پاـچ   ) لاـیر موـس 25000 ؛ ) پاـچ   ) لاـیر ) 22000 ؛  مود پاچ   ) لاـیر  25000
؛ ) مهد پاچ  .ج ،1   ) لایر مهن 30000 ؛ ) پاچ  .ج ،1  ) لایر متـشه 25000 ؛ : 978-964-7521-33-2  پاـچ  1، .ج لایر  25000 

؛ : 964-7521-46-4  مشش پاچ�  .ج 2 لایر  ) 30000 ؛  مراهچ پاچ  .ج ،2  ) لایر مهدزیس 25000 ؛ ) پاچ  .ج ،1  ) لایر 25000 
ترضح ياهـسرد  زا  يا  هدیزگرب  رـضاح  باتک  تشاددای :  مهدزناش ) پاچ  2، .ج ) لایر 35000 ؛ ) متفه پاچ  .ج ،2  ) لایر 25000 

پاچ تشاددای :  مجنپ .)1383  پاچ  1 ) .ج تشاددای :  مراهچ .)1382 : ات  مود  پاچ  .ج ( 1 تشاددای :  .دشاب  یم  تجهب  هللا  تیآ 
: مهدزیـس پاـچ  1. ) .ج تشادداـی :  مهد .)1386 : پاـچ  1 ) .ج تشادداـی :  مهن .)1385 : متـشه و  پاـچ  1 ) .ج تشادداـی :  .مـتفه 

: 1386(. مشـش پاچ  2 ) .ج تشاددای :  مراهچ .)1384 : پاچ  2 ) .ج تشاددای :  مهدزناـش )1389: پاـچ  1) .ج تشادداـی :  1388(. 
 600 تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  رـضحم  رد  1. .ج تاجردـنم :  همانباتک  تشاددای :  متفه .)1387 : پاـچ  2. ) .ج تشادداـی : 

 1294 یقتدمحم تجهب  عوضوم :  هتکن .)1300 - 601  زا   ) هتکن تجهب 700  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  رـضحم  رد  ج .2  هتکن -. 
هباطخ اه و  هلاقم  ناریا --  املع --  نادهتجم و  عوضوم :  اه  هباطخ  واه  هلاقم  یقت � -1294  دـمحم  تجهب �  عوضوم :  - 1388. 

هرگنک يدنب  هدر  اه 
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 82-11715 م یلم :  یسانشباتک  هرامش  ییوید 297 :  يدنب  هدر  ر 1385 3 93 ب  /  BP55/3 : 

همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نیعمجا مهئادعا  یلع  نعللا  و  نیبیطالا ، هلآ  دمحم و  یلع  هالصلا  و  نیملاعلا ، بر  هللادمحلا 

: تسا هدمآ  مالسلا -  هیلع  یلع -  نینم ، ؤملاریما  راصق  تاملک  رد 

(1  ) .مکحلا فئارط  اهل  اوغتباف  نادبالا ، لمت  امک  لمت  بولقلا  هذه  نا 

اه نآ  يارب  ار  فیرظ  ياـه  تمکح  نیارباـنب ، .دـنوش  یم  هتـسخ  زین  اـه  لد  دـنوش ، یم  هتفوک  هتـسخ و  اـه  ندـب  هک  هنوگ  ناـمه 
.دییوجب

ملاع لماک ، فراع  نیدهتجملا ، اهقفلا و  خیـش  هک  تسا  یباذـج  نیـشن و  لد  تاکن  نیچلگ  تسا ، امـش  يور  ارف  هک  يا  هعومجم 
و نآ ، زا  دـعب  ای  لوصا و  هقف و  جراخ  سرد  زا  شیپ  يدامتم ، ياه  لاس  رد  هلظدـم -  تجهب -  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  یناـبر :

.دنا هدومرف  نایب  دش -  یم  رازگرب  ناشیا  یصخش  لزنم  رد  هک  سرد -  يانثا  رد  هاگ 

هیارا ي يارب  ییاه  هیام  تسد  عقاو  رد  یلو  تسا ، قیقحت  هعلاطم و  رمع  کـی  لـصاح  یملع و  تاـکن  اـفاصنا  هچ  رگا  تاـکن  نیا 
و دیاقع ، دعب  رد  دارفا  ینورد  تیاده  نآ ، هب  کسمت  اب  هلظدم -  داتسا -  ترـضح  هک  تسا ، ینافرع  یقالخا و  یفراعم ، تارکذت 

ثحابم زا  نوگانوگ ، ثحاـبم  هب  هک  دـینک  یم  هدـهاشم  ور ، نیا  زا  .دنتـشاد  رظن  رادرک  راـتفر و  راـتفگ ، رد  یهلا  قـالخا  هب  قلخت 
فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع -  یلو  ترضح  هب  طوبرم  ثحابم  صوصخلا  یلع  تماما و  هلاسم ي  هژیو  هب  دیاقع ، یمالک و 

و ینابر ، ناملاع  لاح  حرش  مالسلا -  مهیلع  نیموصعم -  تارضح  هریس ي  زا  ییاه  هشوگ  یقالخا ، يریسفت ، ثحابم  ات  هتفرگ ، - 
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.تسا هدش  هراشا  ...و  یتشادهب  يداصتقا و  تاکن  یتح  هاگ  و  یعامتجا ، یسایس و  یخیرات ، تاکن 

هعلاطم ماگنه  رد  هتـسیرگن و  زومآدنپ  از و  تریـصب  تاکن  دید  هب  ار  بلاطم  نیا  هک  دور  یم  راظتنا  مرتحم  هدنناوخ ي  زا  نیاربانب ،
اه و نآ  یلومعم  هعلاـطم ي  زا  دـشاب و  هتـشاد  رظن  رادرک  قـالخا و  فراـعم ، هنیمز ي  رد  دوخ  حالـصا  رد  اـه ، نآ  زا  هدافتـسا  هب 

.دننک يراددوخ  دوخ  تاظوفحم  هب  دنچ  یتاعالطا  نتشابنا 

هتـشر ي هب  سرد  سلجم  رد  ار  بلاـطم  اـبلاغ  زیچاـن  نیا  هک  دوب  تروص  نیا  هب  هعومجم  نیا  شراـگن  يروآدرگ و  هوـحن ي  اـما 
زا یکی  رایتخا  رد  ار  هعومجم  لک  دش و  نآ  پاچ  هب  میمـصت  هک  نیا  ات  .مدومن  یم  یـسیون  كاپ  لزنم  رد  مدروآ و  یم  رد  ریرحت 

مدراذـگ و تسا -  هدومن  تکرـش  تجهب  هللا  تیآ  ترـضح  لوصا  هقف و  جراخ  سرد  رد  لاس  هد  زا  زواـجتم  دوخ  هک  ناتـسود - 
زاین هک  ار  يدراوم  یلک  روط  هب  و  تایاور ، تایآ ، یناشن  هدومن و  بیذهت  حیحصت و  يراتـساریو ، هعلاطم ، اهراب  ار  نتم  لک  ناشیا 

.دندنادرگرب یسراف  هب  ار  یبرع  نوتم  هدرک و  جارختسا  تشاد ، عبنم  كردم و  رکذ  هب 

.تفرگ رارق  يرگنزاب  یسررب و  هعلاطم ، دروم  نازیزع  رگید  هل و  مظعم  نادرگاش  یخرب  هدنب و  طسوت  هعومجم  لک  سپ ، نآ  زا 

: دریگ رارق  مرتحم  ناگدنناوخ  هجوت  دروم  هتکن  دنچ  تسا  هتسیاش  شیپاشیپ 

هتکن نیا  هب  هجوت  هدـش ، داریا  نآ  رد  بلاطم  نیا  هک  یتاسلج  وج  رب  مکاـح  ياوه  لاـح و  اـب  مرتحم  ناگدـنناوخ  ییانـشآ  يارب  . 1
ماقم هب  لین  ددصرد  هک  هزوح  یلاع  حطس  ناگتخومآ  شناد  يارب  تاکن  نیا  هک  تسا  يرورض 

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  رضحم  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


یلمع يرظن و  فراعم  دعب  رد  ناریگارف  هبنت  تریـصب و  شیازفا  اه  نآ  داریا  زا  یلـصا  فده  .تسا و  هدـش  حرطم  دنتـسه ، داهتجا 
ثحب و بناوج  عوضوم و  حرط  هب  حورـشم  تروص  هب  هدش و  حرطم  راو  هراشا  تاکن ، هک  دـینک  یم  هدـهاشم  رگا  نیاربانب ، .تسا 

نابطاخم تینهذ  وس  کی  زا  هک  تسا  نیا  يارب  هدشن ، هتخادرپ  ...و  شنیزگ  دروم  هاگدید  رب  لالدتسا  فلتخم و  ياه  هاگدید  نایب 
لیلد نیمه  هب  مه  بلاطم  دورف  زارف و  .تسا  هدرک  یم  باجیا  ار  یبلاق  نینچ  بلاـطم ، نیا  ناـیب  زا  فدـه  رگید  يوس  زا  و  هسلج ،

هدـنیآ ي تاقیقحت  لصفرـس  هک  نیا  يارب  یلـصا -  تاکن  هب  طقف  هک  هدرک  یم  اضتقا  ناریگارف  تاـعالطا  حطـس  هاـگ  اریز  تسا ؛
، دراد شقن  ناـسنا  تداعـس  رد  هک  نییاـپ  حطـس  یلیخ  لـیاسم  هب  یتح  هظعوم  دـنپ و  تهج  هب  هاـگ  و  دوش ، هدنـسب  ددرگ -  ناـنآ 

.تسا هدش  هتخادرپ 

هدافتـسا ي مدـع  تسا و  حوطـس  همه ي  يارب  يا  هشوت  هر  تاکن  نیا  تسین و  راکنا  لباق  هجو  چـیه  هب  شور  نیا  نسح  نیارباـنب ،
.دوب دهاوخن  راشقا  رگید  يارب  نآ  زا  يرادرب  هرهب  زا  عنام  تاکن ، همه ي  زا  ناگمه 

تاکن نیا  رد  روکذم  بلاطم  دروم  رد  تواضق  نیاربانب ، تسا  هدشن  هراشا  عوضوم  بناوج  همه ي  هب  هتکن  ره  رد  هک  اج  نآ  زا  . 2
.تسا ریذپ  ناکما  هعومجم  نیا  لک  هعلاطم ي  تروص  رد  اهنت  لیاسم  یخرب  رد  داتسا  ترضح  ییاهن  رظن  لیصحت  و 

رد تاکن  نتفرگ  رارق  بیترت  اتعیبط  نیارباـنب ، .تسا  داتـسا  ترـضح  ياـه  هدومرف  زا  ینیچلگ  تاـکن  نیا  دـش ، هتفگ  هک  ناـنچ  . 3
داتسا ترضح  طسوت  اه  نآ  داریا  بیترت  هب  باتک 
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.دوب دهاوخن 

هدیدرگ باختنا  داتـسا  ترـضح  هنامیکح ي  تانایب  زا  یـشنیزگ  تروص  هب  مه  يدراوم  رد  و  ححـصم ، طسوت  اه  هتکن  نیوانع  . 4
.تسا

یماسا اه ، لوق  لقن  رد  تسا  نکمم  لاح  نیا  اب  تسا ، هدش  هدروآ  لمع  هب  تقد  تیاهن  داتسا  ترضح  تانایب  ریرقت  رد  هچ  رگا  . 5
تروص رد  ار  یلامتحا  ياهوهس  هنوگ  نیا  هک  میهاوخ  یم  زیزع  ناگدنناوخ  زا  .دشاب  هداد  خر  هابتـشا  ...و  یخیرات  تانایرج  دارفا ،

.دنیامن هبتاکم  ام  اب  رشان ، سردآ  اب  ناکما 

نیا ینایاپ  دـلج  رد  بلاطم  یعوضوم  تسرهف  تایاور و  تایآ ، عبانم ، تسرهف  لماش ، اـمنهار  ياـه  تسرهف  ادـخ ، تساوخ  هب  . 6
.دش دهاوخ  رکذ  هعومجم 

روکـشلا وه  .میامن و  یم  رکـشت  ریدـقت و  هنامیمـص  دنتـشاد ، شقن  رثا  نیا  هضرع ي  رد  هک  یناردارب  مامت  يراـک  مه  زا  ناـیاپ  رد 
.هلآ دمحم و  یلع  هللا  یلص  و  دومحملا ،

داشخر نیسح  دمحم 

درادن يدح  هللا  رکذ   1

دح زا  رت  نییاپ  ناسنا  رگا  ینعی  دوش ، یم  لصاح  شدض  تشذگ ، دح  نآ  زا  رگا  هک  تسا  بولطم  نآ  زا  يدـح  يریخ ، لمع  ره 
دسر یم  يدح  هب  هک  نیا  ات  دوش ، یم  التبم  تبوعص  هب  دوب ، بولطم  دح  زا  رتالاب  رگا  و  تسا ، رصقم  ای  رصاق و  داد  ماجنا  بولطم 

یتاریخ محازم  ای  و  درادـن ، ار  ندـناوخ  زامن  دایز  تقاط  ناسنا  ندـب  هک  زاـمن  دـننام  .ددرگ  یم  رـشب  رودـقم  ریغ  نکمم و  ریغ  هک 
ریاس .دهد  ماجنا  هتـشذگ  لثم  ار  اه  نآ  دـناوت  یمن  ناسنا  رگید  هک  يا  هنوگ  هب  دـنوش ، یم  توف  ناسنا  زا  زامن  ببـس  هب  هک  تسا 

.تسین نآ  يارب  يدح  هک  دراد  تیاور  رد  هک  نانچ  هللا  رکذ  زج  هب  تسا ، هنوگ  نیا  زین  تاعاط  تاریخ و 
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(2)

، دـنوش یم  راچد  یتسـس  زجع و  فعـض و  تلالم و  هب  ناسنا  حراوج  اـضعا و  زین  نآ  رثا  رد  اریز  تسین ، یناـسل  رکذ  دوصقم  هتبلا 
هچ نآ  همه ي  تاـعاط و  ماـمت  نوـچ  تسا ، یندـب  رکذ  زا  معا  هکلب  یناـسل ، یبـلق و  رکذ  زا  معا  درادـن  يدـح  هک  هللا  رکذ  هـکلب 

يادا جیاوح ، ياضق  ریظن  دوش ، یم  هدایپ  تعاط  عون  ره  اب  و  عمج ، تاعاط  همه ي  اب  هنوگ  نیا  و  تسا ، هللا  رکذ  تسادـخ  یـضرم 
رکذ مه  تامرحم  تاهورکم و  كرت  هکلب  تسا ، هللا  رکذ  شلها  دزن  هک  تابحتـسم ، ندروآ  اج  هب  هکلب  تاـبجاو ، يادا  تاـبجاو ،

: تسا هدمآ  مالسلا -  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  نآ  رد  .تسا  هللا 

و هنم ، ناک  نا  ربکا و  هللا  هللا و  الا  هلا  هللادـمحلا و ال  هللا و  ناحبـس  ینعا  ال  لاق : مث  .اریثک  هللا  رکذ  هقلخ ، یلع  هللا  ضرف  ام  دـشا  نم 
(3  ) .مرح لحا و  ام  دنع  هللا  رکذ  نکل 

هللا و ناحبـس  مدوـصقم  دوـمرف : سپـس  .تسا  دـنوادخ  رایـسب  رکذ  هدوـمن ، بجاو  قـلخ  رب  دـنوادخ  هک  ییاـهزیچ  نیرت  تخـس  زا 
.تسا وا  مارح  لالح و  ماگنه  ادخ  دای  مروظنم  هکلب  تسادخ ؛ دای  زا  زین  اه  نیا  دنچ  ره  تسین ، ربکا  هللا  هللا و  الا  هلا  هللادمحلا و ال 

راتفگ نیا  ای  و  تسا ، دروآ ) یم  ادـخ  دا  هب ي  ار  ناسنا  رتشیب  ( ؛ اریکذـت دـشا  تسا و  هللا  ناحبـس  اعقاو  ایآ  .ضحم  یبلق  رکذ  ینعی 
: هک مالسلا -  هیلع  فسوی -  ترضح 

(4  ) نوملظلا حلفی  ال  هنا ، ياوثم  نسحا  یبر  هنا ، هللا  ذاعم 

راگتسر زگره  ناراکمتس  و  تسا ، هداد  رارق  وکین  ار  مهاگیاج  و  تسا ، نم  راگدرورپ  وا  ادخ ! رب  هانپ 
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.دنوش یمن 

: دیامرف یم  نآرق  هک  دوب  هتشذگ  راک  دییامرفب ، هللا  مسب 

(5  ) هبر نهرب  اءر  نا  آلول  اهب  مه  و 

.دید یمن  ار  شراگدرورپ  نشور  هناشن ي  ناهرب و  رگا  درک ، یم  ار  وا  گنهآ  زین  مالسلا -  هیلع  فسوی -  ترضح 

اهرازه اعطق  هتبلا  .دـید  ار  بر  ناهرب  هک  نیا  زج  درک  يراک  ایآ  درک ؟ راک  هچ  درک ؟ ظفح  ادـخ  ای  دوب ، وا  رایتخا  هب  شا  همه  اـیآ 
ناهرب ساسح  تیعقوم  نآ  رد  هک  دوب ، هدرک  لیـصحت  تولخ  تاقوا  رد  ار  بر  ناهرب  بابـسا  ات  دوب  هداد  ماـجنا  نآ  زا  شیپ  راـک 

.دید ار  بر 

دریگ یم  ماجنا  یهلا  قیفوت  هب  ندوب ، يرایتخا  نیع  رد  ناسنا  لاعفا   2

، دشاب ادخ  هیحان ي  زا  قیفوت  يریگتسد و  دیاب  دریگ !؟ یم  ماجنا  ناسنا  يرایتخا  ياهراک  رگم  دشابن ، ادخ  يریگتـسد  قیفوت و  رگا 
تایح و ياقب  هب  طورـشم  يرایتخا  لاعفا  ماجنا  هزات  .دریگ  ماجنا  يرایتخا  ياهراک  هدـنب ، هیحاـن ي  زا  هدارا  راـیتخا و  لاـمعا  اـب  اـت 

عکار مئاق ، صخش  دوش و  لدبم  مایق  هب  دوجس  ناونع  دشاب و  ...و  دجاس  هدنب  دیاب  زامن  ماجنا  يارب  الثم  .تسا  عناوم  مدع  تحص و 
؛ تسا وا  هب  تانکـس ، تاکرح و  هب  دـسر  هچ  اـت  داـجیا ، دوجو و  اریز  تسا ؛ وا  هب  یلاـعت و  وا  زا  همه  مه  اـه  نیا  ددرگ ، دـجاس  و 

: دیامرف یم  هک  نانچ 

(6  ) یمر هللا  نکل  تیمر و  اذا  تیمر  ام  و 

.تخادنا ادخ  هکلب  یتخادنا ، هک  يدوبن  وت  نیا  يدومن ، باترپ  ار ]  اه  هزیرگنس   ] هک ماگنه  نآ 

رطضم ریغ  رطضم و  لاعفا  نیب  میتسین و  رطـضم  كرت  لعف و  رد  ام  هدرک و  یهن  هدومرف و  رما  دنوادخ  هک  میناد  یم  هزادنا  نیمه  ام 
نادجولاب زین  .تسا و  تبوقع  ححصم  نیمه  .تسا  هلصاف 
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تسادـخ و قولخم  یگمه  هک  نیا  لاح  میناد ، یم  لعف  قلاخ  راـتخم و  اـشی و  اـم  لـعاف  فیلکت ، دروم  رد  ار  دوخ  هک  تسا  تباـث 
هب ام  لعاف  ناسنا  .دهد و  ماجنا  رایتخا  هدارا و  نع  ار  لعف  ات  درادب  یقاب  ار  وا  ادخ  دـیاب  تسادـخ و  ياقبا  ضرف  رب  زین  هدـنب  رایتخا 

دناد یمن  هک  نیا  لاح  و  دوش ، یم  رداص  وا  زا  لعف  هک  نیا  تسا و  هنم  ام  لـعاف  هک  دـنک  یم  لاـیخ  یلو  ( 7  ) هنم ام  لعاف  هن  تسا 
ماجنا دصق  لوا  زا  هک  نیا  اب  هن ؛ ای  دوش  یم  رخآ  هب  ات  راک  ماجنا  هب  قفوم  ای  هن و  ای  دـسر  یم  رخآ  هب  ای  دـشک و  یم  لوط  ردـق  هچ 

.دراد ار  نآ  رخآ  ات  لعف 

! دزگ یمن  ار  اه  نآ  يراذگب ، ناشتسد  يور  برقع  رگا   3

ار وا  یـصخش  هک  یتقو  ای  تشگرب  یتقو  .تفر  اج  نآ  قـالخا  دـیتاسا  دزن  فجن  هب  دوب ، ییاـقآ  رکون  دادـغب  رد  یتسوپ  هایـس  درم 
یناسک اه  نآ  نایم  رد  تفگ : يدرک ؟ كرت  ار  ام  هک  دنتـشاد  هچ  اه  نآ  يدـید و  هچ  فجن  نایاقآ  زا  تفگ : وا  هب  درک ، تاـقالم 

: تفگ دـنک ؟ یمن  رثا  میراذـگب  وـت  تسد  رد  رگا  تفگ  .دزگ  یمن  ار  اـه  نآ  يراذـگب ، ناشتـسد  يور  ار  برقع  رگا  هک  دنتـسه 
ررکم برقع  دنتـشاذگ ، هایـس  رکون  تسد  يور  دندروآ و  ار  یهایـس  ای  يا  هوهق  هدند ي  تفه  برقع  داد  روتـسد  هاگ  نآ  .دـیاش 

.درکن رثا  وا  رد  چیه  و  دمآ ، تفر و  نییاپ  الاب و  وا  تسد  يور 

: دیامرف یم  مالسلا -  هیلع  یسیع -  ترضح  نابز  زا  نآرق  .تسا  رتالاب  اه  نیا  زا  ناسنا  تامارک 

صربالا و همکالا و  يربا  و 
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(8  ) هللا نذاب  یتوملا  یحا 

.منک یم  هدنز  ادخ  نذا  هب  ار  ناگدرم  مشخب و  یم  يدوبهب  ار  یسیپ  هب  التبم  صخش  انیبان و 

: دیامرف یم  زین  و 

(9  ) مکتویب یف  نورخدت  ام  نولکات و  امب  مکئبنا  و 

.تسا هللا  نذا  هب  اه  نیا  همه ي  .مزاس  یم  علطم  دینک  یم  هتخودنا  ناتیاه  هناخ  رد  دیروخ و  یم  هچ  نآ  زا  ار  امش 

تامدقم و نید و  نآرق و  هب  ینطاب  سنا  ینطاب و  یمرگ  دنک  ادخ  .تسا  دح  هچ  ات  ناسنا  يدوجو  عفانم  راثآ و  هک  دـناد  یم  ادـخ 
هتـشاد نیقی  نامدوخ  مه  ددرگ ، ینیقی  ام  دزن  نید  تیناقح  ات  دـشاب  یفاـک  ار  اـم  ترتع  باـتک و  و  میـشاب ، هتـشاد  يرادـنید  مزاول 

.مینک نیقی  لها  زا  ار  نارگید  هک  میشاب  هتشاد  تیلباق  مه  و  میشاب ،

...ام دنا و  هدرپس  ناج  تشهب  قوش  زا  نیبرقم   4

تافو نآ ، ندینـش  قوش  زا  یـسک  رگا  هک  هدرب  الاب  فیـصوت  رد  ار  نایتشهب  تشهب و  يدح  هب  ( 10  ) نآ ریغ  نآرق و  رد  دـنوادخ ،
: دیامرف یم  نآرق  تسا ، هنوگ  نیا  زین  منهج  تایآ  درادن ! داعبتسا  دنک ،

(11 ( ) دیدح نم  عمقم  مهل  (و 

.تسا مهارف  نانآ  ندز ]  يارب [  نینهآ  ياهزرگ 

! تسین دعبتسم  دریمب ، دریگب و  رظن  رد  ار  دوخ  یصاعم  ناسنا  رگا  هک 

ای تمعن و  تمحر و  تاـیآ  ندینـش  اریز  دـنا ؛ هدرم  تشهب  ياـقل  قوش  زا  نیبرقم  زا  یخرب  یلو  میرادـن ، راـک  نیرکنم  اـب  اـم  هتبلا 
ام رد  تایآ  نیا  همه  نیا  اب  دراپـس ، یم  ناج  تافوخم  ای  تاقوشم  زا  وا  و  دراذگ ، یم  رثا  انیوکت  دحوم  ناسنا  رد  تمقن ، باذع و 

! دنک یمن  رثا  چیه 

منهج تشهب و  هنیآ ي  نآرق   5

ام همه  نیا  اب  دـهد ، یم  ناشن  ار  منهج  تشهب و  هک  تسا  نآرق  نیمه  باتک  نآ  داد ، یم  ناشن  ار  ایـشا  سکع  هک  دوب  یباـتک  رگا 
هب نتـسویپ  قح و  زا  ندـش  ادـج  شزرا  هک  دوب  يزیچ  توافتلا  هب  ام  شاک  يا  .میا  هتـسب  لد  ایند  هب  میتسه و  تواـفت  یب  هنوگ  نیا 
هچ تاجانم  تولخ و  تاـقوا  رد  يونعم  تاـماقم  ناـبحاص  هک  دـناد  یم  ادـخ  دراد ؟ شزرا  هچ  شتاـماقم  اـیند و  .تشاد  ار  لـطاب 

! هاتوک تدم  رد  ولو  دنازوس  یم  یهلا  راونا  هدهاشم ي  رثا  رد  ار  اه  نآ  هنوگچ  رکف  یشوماخ  و  دنراد ، یلاح 

...و دشاب  هتشاد  روای  نویلیم  دص  راهچ  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  دوش  یم  ایآ   6
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مه ترتع )  ) نآرق لیدـع  دـنک ؛ یم  اه  یندـید  اه و  یندینـش  زا  تیاکح  لوزن ، هفلتخم ي  بتارم  رد  هک  تسا  يدوجوم  هچ  نآرق 
مینک و یمن  يراذگرکـش  ینادردـق و  دوخ  ياهرـصان  یماح و  يداه ، راوخمغ ، زا  ام  یلو  دـنک ؛ یم  ملاع  ياه  تمعن  زا  تیاکح 

: هک مینک ؛ یم  یپ  ار  ریخ  هطساو ي 

(12 ( ) اهورقعف )

.دندرک یپ  ار  هقان  سپ 

یلاعت هللا  لجع  نامز -  ماما  .مینک  هدهاشم  میناوت  یمن  دنتـسه  ضیف  يراجم  ام و  ياه  تمعن  یلو  هک  ار  مالـسلا -  مهیلع  همئا -  و 
هللا لجع  نامز -  ماما  دوش  یم  ایآ  .میدرک  شنیرهاط  يابآ  اب  هک  مینک  یم  ار  هلماـعم  ناـمه  وا  اـب  دـیایب  رگا  مه  فیرـشلا -  هجرف 

!؟ دنکن روهظ  دشاب و  هتشاد  روای  نویلیم  دصراهچ  فیرشلا -  هجرف  یلاعت 

؟ مینکن تیصعم  هک  مینک  هچ   7

نیموصعم زا  ریغ  اذل  و  تسا ، لاحملاک  هکلب  لکشم ، ندش  ناملس  و  تسا ، لکـشم  رهاظ  بسح  هب  تیـصعم  كرت  تعاط و  ماجنا 
، رشب دارفا  رد  یلو  تسا ، یندشن  هک  نیا  لثم  ندوب  موصعم  میتسه و  التبم  تیـصعم  لعف  تعاط و  كرت  هب  همه  مالـسلا -  مهیلع  - 

؟ دنک ناسآ  ار  ( 13  ) بلطم هک  تسه  يزیچ  ایآ  اما  تسا ؛ رایسب  مه  رمش 

رگا دنیبب  دـنک و  هظحالم  ناسنا  هک  تسا  نیا  دـشاب -  لوق  فالخ  رب  لمع  ولو  تسا -  ناسآ  هنوؤملا و  لهـس  یلیخ  هک  يروما  زا 
لاح نیا  ایآ  دـنک و  یم  تیـصعم  لعف  تعاط و  كرت  هک  تسا  یتروص  لثم  وا  لاح  ایآ  دـشاب ، تیـصعم  كرات  تعاط و  هب  مزتلم 

رتهب وا  يارب  نیا  دشاب ، برقم  قلطم ، سییر  ره  ای  روهمج  سییر  دزن  ناسنا  رگا  دینک  ضرف  ریخ ؟ ای  تسا  لوا  تلاح  لثم 
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رقف انغ و  تحـص و  ضرم و  تایح و  توم و  هک  یتاذ  هب  تسا  بوخ  ایآ  مورحم !؟ تسد و  یهت  ریقف  کـی  دزن  هک  نیا  اـی  تسا و 
!؟ تسا هراچیب  ناوتان و  جاتحم و  دوخ  هک  یسک  اب  ای  میشاب ، هتشاد  یتسود  هطبار ي  مینک و  هعجارم  تسا  وا  تسد  هب 

، تامم تایح و  هک  یـسک  اب  هک  نیا  نیب  تسا  ریاد  رما  ندوب ، سفن  ناطیـش و  نامرف  هب  تیـصعم و  رد  زین  یهلا و  رماوا  تعاطا  رد 
چیه هک  یـسک  اب  اـی  مینک  تسلاـجم  تسا ؛ وا  تسد  هب  ...و  تورث  هنازخ و  رتکد و  هناـخ و  ضیرم  تحـص و  ضرم و  رقف و  اـنغ و 

؟ تسا فرط  مادک  اب  تشهب ) قوش  ای  ران  فوخ  بسح  هب  هن   ) هینادجو تبحم  دنک و  یم  رایتخا  ار  مادک  ناسنا  درادن !؟

شناـبیتشپ یـصاع  هدـنب ي  و  تسا ، تاریخ  همه ي  عبنم  راوتـسا و  مکحم و  هوک ، لـثم  شناـبیتشپ  عـیطم ، هدـنب ي  رهاـظ  بسح  هب 
یصخش ریظن  .تسا  وا  نایز  هب  مامت  شدیدحالص  تسا و  رتدب  نادان  تسود  زا  هک  تسا  ناطیش )  ) ییاناد نمشد  وا و  زا  رت  جاتحم 

گرم و هب  مادقا  امش  يارب  راک  نیرت  هتـسیاش  تفگ : وا  دهد ، تاجن  راگزور  یتحاران  راشف و  رقف و  زا  ار  وا  ات  تفر  یـسک  دزن  هک 
باوخ ای  روآ  گرم  صرق  هک  تسا  نیا  رد  امـش  تاجن  حالـص و  دیوگب : هک  تسا  لیبق  نیا  زا  شدـید  حالـص  تسا ! یـشکدوخ 

میرک ياناد  رداق و  ینغ  اب  ینیـشنمه  یتسود و  تقاـفر و  هب  مزاـع  تعاـط  هب  مزع  رد  اـم  نیارباـنب ، دـیوش ! تحار  اـت  دـیروخب  روآ 
مزاع تیصعم  رب  مزع  رد  و  میتسه ،

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  رضحم  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


.میئل لهاج و  زجاع  ریقف  اب  ینیشنمه  تقافر و  هب 

هدرب دوس  تعاطا  رد  هک  دـیمهف  میهاوخ  مینک ، رواـب  نشور  حـضاو و  روط  هب  میمهفب و  میهد و  صیخـشت  تسرد  ار  اـنعم  نیا  رگا 
یم هدـنز  ادـخ  نذا  هب  ار  ناگدرم  ( ؛) 14 ( ) هللا نذاـب  یتوـملا  یحا  و   ) يدارفا میا  هدـید  هک  نیا  لـیلد  هب  تراـسخ ؛ ناـیز و  هن  میا ،

ره هکلب  درادن ، مه  مالسلا -  مهیلع  ایبنا -  هب  صاصتخا  تسین و  لاحم  تسا و  یندش  دنا و  هتـشاد  ار  لیبق  نیا  زا  یتامارک  و  .منک )
توبن و يدـحت  نودـب  هتبلا  دـبای ، تسد  اه  نآ  تامارک  تالامک و  تاماقم و  هب  هار  نیا  زا  دـناوت  یم  دـنک ، تعباتم  اـه  نآ  زا  هک 

تقافر ...و  میرک  رداق و  ینغ و  اب  تعاط ، رد  هک  دوش  راکـشآ  حضاو و  وا  يارب  دنک و  نیقی  ناسنا  رگا  سپ  نآ ؛ یعدـم  تیباذـک 
رانک زا  یهاشنهاش و  رصق  زا  دنک و  یمن  ادیپ  لیامت  تیصعم  هب  هاگ  چیه  اعبط  دوخ ، زا  رتجاتحم  رتزجاع و  اب  تیـصعم  رد  هدرک و 

رد دوش ، یمن  نیـشنمه  قیفر و  نآ  بحاص  اب  دور و  یمن  هناریو  هبارخ و  يارـسناوراک  هب  شیاسآ  يدابآ و  تمعن و  زان و  هنوگره 
! میدرگ مورحم  زیچ  ره  زا  و  میشاب ، وا  اب  وا و  قیفر  هک  تسین  یضار  مه  هناخبحاص  نآ  دوخ  هک  یلاح 

هب یکیدزن  تعاط ، هک  مینک  نیقی  میوش و  هجوتم  هک  میرادـن  نیا  زج  یهار  تیـصعم  زا  باـنتجا  تعاـط و  لیهـست  يارب  نیارباـنب ،
يرادن و یشوخان و  تیمورحم و  زا  تسا  ترابع  تیصعم ، و  تسا ، ...و  اه  تزع  اه و  ییاراد  اه و  یشوخ  اه و  تمعن  مامت 
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...و تلذ 

! تسا هدرکن  تافو  هن ،  8

هایـس ار  اه  هیکت  اهدجـسم و  دیـسر ، كارا  مدرم  هب  شتافو  ربخ  دوب ، هتفر  هکم  هب  كارا  ياملع  زا  یکی  بلاطوبا  دیـس  اقآ  موحرم 
هک یـسک  نامه  دـمآ -  رون  اقآ  موحرم  دزن  یـصخش  .دـش  هتفرگ  ناـشیا  يارب  متخ  سلاـجم  و  دـندومن ، يرادازع  دـندرک و  شوپ 

تاـفو ربـخ  و  .وت -  نم و  تسا و  هللا -  همحر  لوا -  دیهـش  اـهنت  دـهتجم ، دوب : هدوـمرف  وا  هراـبرد ي  ( 15  ) یقارن موحرم  شداتـسا 
، هن دومرف : لمات  يرادـقم  زا  دـعب  تخادـنا و  ریز  هب  رـس  تشاذـگ و  یناشیپ  يور  تسد  ناـشیا  داد ، ناـشیا  هب  ار  بلاـطوبا  موحرم 

ازع متخ و  سلاجم  وا  يارب  مدرم  و  تسا ، شوپ  هایس  رهـش  مامت  تسا ، یعطق  ربخ  دییامرف ؟ یم  هچ  اقآ  دنتفگ : .تسا  هدرکن  تافو 
زا امش  دش : ضرع  .هدرکن  تافو  دومرف : هرابود  تشادرب و  رس  دومن و  یلمات  هجوت و  تخادنا و  ریز  هب  رس  رگید  راب  .دنا  هدرک  اپرب 

هدینـش وا  يادـص  دـهد و  یم  ربخ  اهاج  مامت  هب  يا  هتـشرف  دور ، یم  ایند  زا  مظاعا  زا  یکی  یتقو  دوب : هدومرف  دـیهد ؟ یم  ربخ  اجک 
یمن ام  رـس  هب  اهالب  نینچ  میدوب ، املع  وریپ  ام  رگا  .دـیآ  یمن  ییادـص  ربخ و  نونکا  و  مونـش ، یمن  ار  نآ  يادـص  نم  و  دوش ، یم 

هک نیا  نودـب  دـیدرگ ، یم  رت  يوق  شنامیا  دـمآ  یم  شرـس  هب  الب  هچ  ره  هک  ( 16  ) میدوب مثیم  بانج  لثم  دـمآ  یم  رگا  ای  دـمآ ،
املع هنوگ  نیا  زا  دوب  رپ  هعیـش  دالب  درکن ! هیقت  مه  تهج  نیا  يارب  دنامب و  هدنز  یتح  هک  دـشن  رـضاح  و  درادرب ، تیالو  زا  تسد 

نادردق ام  ایآ 
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مه هلاسم  کی  اه  نآ  زا  هک  دش  یمن  ادـیپ  یـسک  ناشتایح  نامز  رد  دـیاش  دـنتفر !؟ ( 17  ) لدـب یلا  ام ال  نایم  زا  هک  میدوب  اـه  نآ 
! هتخانشان موتک و  ردق  نیا  دسرپب !

نآ هب  ندرک  هاگن  نودب  دصاق  بیج  رد  یلع  حتف  الم  دنوخآ  طسوت  همان  ندناوخ   9

زا دیدرت  ناهفـصا -  ياملع  ضعب  زا  ای  یلاها و  زا  دـندوب و  هتـشون  همان  گرزب  يزاریـش  موحرم  يارب  ناهفـصا  ياملع  زا  يا  هدـع 
هب دوب  شبیج  رد  همان  هک  یلاح  رد  دـصاق  .دـنا  هدرکن  لابقتـسا  یلیخ  وکابنت  میرحت  ياوتف  زا  هک  دـندوب  هدرک  هیالگ  تسا -  هدـنب 
ات لوا  زا  دننک  هاگن  هک  نیا  نودب  دوب  دصاق  بیج  رد  هک  ار  يا  همان  ناشیا  دوش ، یم  فرـشم  یلع  حتف  الم  دنوخآ  موحرم  تمدخ 

دنتـسبرب و تخر  دـنتفر و  اجک  لدـب  یلا  هیلمع و ال  هیملع و  تاماقم  تامارک و  بحاص  ياـملع  همه  نیا  دـندوب ! هدـناوخ  رخآ  هب 
!؟ دنام یلاخ  اه  نآ  ياج  دش و  هدیچرب  مدرم  نایم  زا  اه  نآ  طاسب 

ادخ رکذ   10

؟ تسیچ .منک ) دای  ار  امش  ات  دینک ، دای  ارم  سپ  ( ) 18 ( ؛) مکرکذا ینورکذاف   ) هلمج يانعم  لا : ؤس 

: تسا هدش  رکذ  هنوگ  نیا  نآ  يانعم  ریسافت ، یخرب  رد  باوج :

(19  ) .هباجالاب مکرکذا  اعدلاب  ینورکذا 

.منک دای  ار  امش  نآ ، تباجا  اب  زین  نم  ات  دینک ، دای  اعد  اب  ارم 

: تسا هدمآ  هیورم  هحراش ي  تایاور  رد  و 

(20  ) .هنم ریخ  الم  یف  هترکذ  الم ، یف  ینرکذ  نم  و  یسفن ؛ یف  هترکذ  هسفن ، یف  ینرکذ  نمف  ینرکذ ؛ اذا  يدبع  عم  انا 

ارم سک  ره  و  منک ؛ یم  دای  دوخ  دزن  رد  ار  وا  دنک ، دای  دوخ  لد  رد  ارم  سک  ره  نیاربانب ، .میوا  اب  نم  دنک ، دای  ارم  ما  هدنب  هاگره 
.دومن مهاوخ  دای  نآ  زا  رتهب  یهورگ  نایم  رد  ار  وا  دنک ، دای  یهورگ  نایم  رد 

ینعی الم  یف  هترکذ  و  دوش ، عفتنم  ادخ  رکذ  هب  زین  دوخ  دنک و  عفتنم  ادخ  دا  هب ي  ار  الم  ینعی  الم  یف  ینرکذ 
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هرهب منک ، یم  دای  ار  وا  هک  نیا  زا  اه  نآ  هک  يا  هنوگ  هب  منک ) یم  دای  نایمدآ  زا  رتهب  یهورگ  نایم  رد  ار  وا  ( ؛ .هل يرکذـب  نیعفاـن 
.دنرب یم 

...هدناوخ هللا  مسب  وت  شوگ  رد  هک  اقآ  نامه   11

دـش و یم  رـضاح  شـسرد  رد  هراومه  هک  شنادرگاش  زا  یکی  دـید  سرد  يانثا  رد  يراصنا  خیـش  موحرم  يزور  دـننک : یم  لـقن 
تشذگ و وا  رانک  زا  سرد  زا  دعب  دنک ، یم  لاکـشا  ناشیا  هب  مه  یهاگ  دمهف و  یم  ار  سرد  زور  نآ  درک ، یمن  كرد  ار  بلاطم 

! تسا هدومن  توالت  دمح  رخآ  ات  نم  يارب  هدناوخ ، هللا  مسب  وت  شوگ  رد  هک  اقآ  نامه  دومرف : وا  هب 

 - مالسلا هیلع  نانم -  ؤمریما  تیانع  هب  نآرق  لک  ظفح   12

مدید دعب  یلو  دیامرف ، یم  هچ  هک  متسناد  یمن  نم  دومرف و  مشوگ  رد  هملک  دنچ  مالسلا -  هیلع  ریما -  ترـضح  تفگ : یم  یناوج 
! متسه نآرق  لک  ظفاح  هک 

منیب یم  ار  اقآ  ناتشگنا  نایم  اباب !  13

تایونعم تامارک و  بحاص  هک  دـنا  هدوب  اه  نآ  ناـیم  رد  يرایـسب  دارفا  هک  مینیب  یم  مینک ، هعجارم  فلـس  ياـملع  مجارت  هب  یتقو 
! تسا تمارک  زین  ود  وا  نیب  عمج  .تیدوبع و  تایلمع و  رد  مه  دنا و  هدوب  تمارک  بحاص  تایملع  رد  مه  .دنا  هدوب 

ناشیا .دناوخب  دمح  هروس ي  وا  يافـشتسا  تهج  هب  هک  دوب  هدرب  ( 21  ) يرتشوش رفعج  خیش  موحرم  دزن  ار  شیانیبان  رسپ  یـصخش 
: دوب هدومرف 

.دیورب مردپ  دزن  هب  میرادن ، ار  اهریپ  سفن  لاح و  زونه  اه  ناوج  ام 

، دوـب هدـش  دـمح  هروـس ي  ندـناوخ  لوغـشم  هتـشاذگ و  هچب  مشچ  يور  تسد  مه  ناـشیا  و  دوـب ، هتفر  ( 22  ) ناـشیا ردـپ  دزن  يو 
ار زیچ  همه  اج و  همه  دوب ، هدش  مامت  دمح  هک  یتقو  .منیب و  یم  اقآ  ناتـشگنا  نایم  زا  اباب ! دوب : هتفگ  هچب  دوب  هدناوخ  هک  يرادـقم 

! دوب هدید  الماک 

! مناد یمن   14

، تسناد یم  ملعا  ار  دوـخ  ( 23  ) گرزب يازریم  زا  دـعب  هک  یناکدرا -  دـنوخآ  موحرم  نادرگاش  زا  يدزی -  یلع  دیـس  اقآ  موحرم 
لقن ناشیا  دوب ، هقف  زکرم  فرـشا  فجن  و  لوصا ، ملع  زکرم  نامز  نآ  رد  البرک  متفر و  یم  دنوخآ  سرد  هب  البرک  رد  دـیوگ : یم 
تقو لاح  ره  هب  میـسرب ؟ دنوخآ  تمدخ  هب  دوش  یم  ایآ  دنتفگ : دـندمآ و  البرک  هب  ناکدرا  ای  دزی  زا  ام  ياه  يرهـش  مه  درک : یم 

ام هک  یلاح  رد  و  میدیسر ، ناشیا  تمدخ  هب  راوز  زا  یتعامج  اب  هارمه  .میـسرب  دنوخآ  تمدخ  هب  یـصاخ  تقو  دش  رارق  میتفرگ و 
ناشیا زا  لا  ؤس  ناونع  هب  مدوب  دنوخآ  درگاش  هک  نم  .میدش  دراو  ام ، رس  لابند  اه  نآ  میدرک و  یم  تکرح  ولج 
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بوخ مدومن و  حرطم  مدوب  هدرک  هدامآ  الماک  نآ  رد  ار  دوخ  هک  ار  يا  هلاسم  تهاقف ، تیملع و  لضف و  لـحارم  راـهظا  يارب  یلو 
.مدوب باوج  رظتنم  یلالدتـسا و  یملع و  الماک  نایب  اب  یلو  لا  ؤس  تروص  هب  هتبلا  مدـناسر ، رخآ  هب  مدرک و  ریرقت  بیرقت و  ار  نآ 

نخس نیا  مناد ))! یمن  تفگ : مشوگ  رد  هتـسهآ  ناشیا  و  متفر ، ناشیا  دزن  ایب ، کیدزن  هک  درک  هراشا  نم  هب  هللا -  همحر  دنوخآ - 
ار راک  نیا  دیابن  هک  دنامهفب  نم  هب  تساوخ  یم  دنوخآ  .مدش  ضحم  تکاس  دش ، خرس  نم  يور  گنر و  درک و  رثا  نم  رد  یلیخ 

مدینش دش ، یم  هدینـش  اه  نآ  يادص  هچوک  هرجنپ ي  هچیرد ي  زا  متفر ، هناخرفاسم  هب  راوز  دیدزاب  يارب  هک  زور  نآ  يادرف  .درک 
! داد باوج  هملک  کی  اب  ار  همه  دنوخآ  یلو  درک ، تبحص  ردق  هچ  یلع  دیس  اقآ  دیدید  دنتفگ : یم  رگید  مه  هب 

دایز ناشتاملک  رد  عقوم ، هب  اج و  هب  اما  کیکر ، رهاظ  هب  ياه  فرح  دنتشاد و  بیارغ  بیاجع و  تازایتما  درگاش  داتسا و  هرخالاب ،
.دوب

! مدرک یم  رایتخا  ار  تبیغ  نم   15

هب درک ، یم  ریخم  نآ  رد  ار  ام  و  دوش ، بکترم  ناسنا  ار  یکی  تامرحم  نایم  زا  هک  داد  یم  هزاجا  دـنوادخ  رگا  دیـسرپ : یم  ییاقآ 
اریز مدرک ؛ یم  راـیتخا  ار  تبیغ  نم  تفگ : یم  وا  دوـخ  یلو  تفگ ؛ یم  ار  یمارح  سک  ره  تسا ؟ مادـک  مارح  راـک  نآ  امـش  رظن 
اذل مربب ؛ ییوگبیع  ییوگدـب و  رد  ار  فرط  مسا  هک  نیا  رگم  موش ، یمن  تحار  اه  هصغ  زا  دوش و  یمن  شوماخ  ملد  زوس  شتآ و 

زا داد  یم  هزاجا  ادخ  رگا 
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.مدرک یم  باختنا  ار  تبیغ  منک ، رایتخا  ار  یکی  ناهانگ  نایم 

! تسا نکمم  اباب  هن  میدید   16

هک دندرک  یم  ضارتعا  وا  هب  نیرصاعم  زا  یضعب  یتح  دوشن ، تبیغ  شسلجم  رد  هک  دوب  دیقم  یلیخ  یمق  نیـسح  اقآ  جاح  موحرم 
! نکن تبیغ  ییوگ : یم  اروف  مینزب ، فرح  ام  يراذگ  یمن  وت 

، تشاد تبیغ  زا  يریگولج  كرت و  رد  هللا -  همحر  نیـسح -  اقآ  جاح  هک  ار  يدیقت  زین  ( 24  ) يزاریش يداهلادبع  دیس  اقآ  موحرم 
ترـشاعم طالتخا و  وا  اـب  یتقو  یلو  دـشاب  هتـشاد  ار  يدـیقت  نینچ  یـسک  هک  تسا  لاـحم  اـیوگ  میتفگ  یم  ادـتبا  رد  اـم  .دوب  اراد 

.تسین لاحم  مه  چیه  تسا و  نکمم  اباب  هن  میدید  میدرک ،

مولعلارحب دیس  موحرم  زا  یتامارک   17

تافیرـشت و اب  ینوریب  هدوب ؛ یفارـشا  اـج  نآ  رد  ناـشیا  یگدـنز  هتـشاد  تماـقا  هکم  رد  هللا -  همحر  ( - 25  ) مولعلارحب دیـس  یتقو 
یم یـسک  يارب  یفرـشا  دنچ  اذغ و  يرادـقم  (، 26 ، ) همارکلا حاتفم  بحاص  طـسوت  یناـمز  ...و  دـمآ  تفر و  تساـیر و  جراـخم ،

.مدوب هدروخن  ییاذغ  نینچ  مرمع  رد  دیوگ : یم  وا  دتسرف ،

وا هب  هلاوح  تارب و  تروص  هب  يا  همان  هللا -  همحر  دیـس -  .تسا  هدـش  مامت  یجرخ  تفگ : وا  هب  هللا -  همحر  دیـس -  مداخ  يزور 
هلاوح دید و  تفر و  مداخ  .ریگب  وا  زا  ورب  تسا ، يرجات  ناکد  اج  نآ  هچرازاب ي  رد  هک  داد  سردآ  افص  تشپ  رد  ار  یلحم  داد و 

یلو دش ؛ نآ  ندرک  هنیزه  لوغـشم  هتـشذگ  دننام  و  درک ، میدـقت  مداخ  هب  لوپ  يدایز  رادـقم  مارتحا  اب  زین  رجات  نآ  و  داد ، وا  هب  ار 
اه ناکد  هچرازاب و  هلحم و  نآ  زا  يرثا  تشگ  هچ  ره  دنک ، ادیپ  ار  وا  ناکد  رجات و  ات  تفر  اج  نامه  هب  مداخ  یتدم  زا  دعب 
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.دندرک یم  جرخ  ار  نآ  دوب و  یقاب  نانچ  مه  دوب  هتفرگ  رجات  نآ  زا  هک  یلوپ  یلو  دیدن ، افص  تشپ  رد 

دنهد یم  ربخ  دوخ  ياعد  تباجتسا  زا   18

ناشیا رب  هللا -  همحر  توف ، زا  دـعب  هک  دراد  یم  راهظا  دیـس  .دـنک  یم  تدایع  یلوفزد  یلع  دیـس  موحرم  زا  يراصنا  خیـش  موحرم 
هک هنوگ  نامه  و  تسا ! هدش  باجتـسم  میاعد  دیناوخب و  زامن  نم  رب  امـش  هک  ما  هتـساوخ  ادخ  زا  دـیامرف : یم  خیـش  .دـناوخب  زامن 

.داتفا قافتا  دوب ، هدومرف  خیش 

(28  ) .دنهد یم  اعد  تقو  زا  زور  هس  تشذگ  زا  دعب  اعد  تباجتسا  ربخ  زین  هللا -  همحر  ( 27  ) سوواط نبا  دیس  ییاج  رد 

بولطم ددعت  وحن  هب  اعد   19

هکلب دـناوخ ؛ رگید  ياج  اـی  تقو و  رد  ناوتن  هک  يا  هنوگ  هب  تسین ، یـصاصتخا  ( 29  ) صاخ هنمزا ي  هنکما و  رد  هدراو  ياـهاعد 
.دناوخ ناکم  نامز و  نآ  ریغ  رد  ار  اعد  دوش  یم  نیاربانب ، .تسا  بولطم  ددعت  وحن  هب  اهروتسد  هنوگ  نیا 

نامیا لها  همه ي  نابز  هب  ندرک  اعد   20

.دهاوخب همه  يارب  ار  اه  نآ  نیماضم  دناوخب و  نانآ ) تاوما  ایحا و   ) نامیا لها  همه  نابز  هب  ار  اهاعد  ناسنا  تسا  بوخ 

میلست اب  هیرگ  اعد و  نزح ، تافانم  مدع   21

(30  ) .امحرلا هدابع  نم  هللا ]  محری [  امنا 

.دنک یم  محر  دوخ  نابرهم  ناگدنب  هب  دنوادخ ،

 - ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ -  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  .درادن  تافانم  یهلا  ياضق  هب  اضر  میلـست و  اب  لسوت  اعد و  نزح ،
ترضح يارب  هیرگ  روتسد  هکلب  دندرک ، هیرگ  مهیلع -  هللا  مالس  هزمح -  رفعج و  ترـضح  يارب  زین  میهاربا و  شدنزرف  گوس  رد 

(31  ) .تسا هدمآ  تایاور  رد  هزمح 

...دوب دنهاوخ  وا  ملعم  راوید  رد و  دشاب ، هتشاد  تیلها  یسک  رگا   22

.تسا یسفن  بولطم  بجاو و  ادخ  تفرعم  یلو  دنتسه ، ادخ  تفرعم  همدقم ي  فیلاکت  همه ي  و  تسا ، تادابعلا  مظعا  هللا ، هفرعم 
شملعم هللا  نذا  هب  راوید  رد و  دشاب ، هتشاد  صولخ  تیدج و  بلط ، رد  دشاب و  تفرعم  بلاط  ینعی  دشاب ، هتشاد  تیلها  یـسک  رگا 

! درکن رثا  لهجوبا  رد  هک  نانچ  درک ، دهاوخن  رثا  وا  رد  مه  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ -  نخس  هنرگ  و  دوب ؛ دنهاوخ 

! میتسه لفاغ  هرظانلا  هللا  نیع  زا  یلک  هب  ایوگ   23

ماقم نتـشاد  اـب  ینعی  تسا ، ( 32  ) درطم ناـشباوص  ملع و  هک  دنتـسه  یناگدـنب  مالـسلا -  مهیلع  تراـهط -  تمـصع و  تـیب  لـها 
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و قطانلا ، هناسل  هعماسلا و  هرظانلا  هللا  نیع  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  .هئیطخ و  هن  دـننک و  یم  اـطخ  هن  تمـصع 
عالطا ام  تاین  راکفا و  لاعفا ، لاوقا ، زا  تسا و  دـنوادخ ) هداشگ  تسد  ایوگ و  نابز  اونـش ، شوگ  اـنیب ، مشچ  ( ؛) 33  ) هطسابلا هدی 

یمن رظان  رضاح و  ار  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  صوصخ  هب  و  مالـسلا -  مهیلع  همئا -  ام  ایوگ  کلذ  عم  دراد ؛
.میتسه لفاغ  ترضح  نآ  زا  یلک  هب  میناد و  یمن  هدنز  الصا  هماع  دننام  ایوگ  هکلب  میناد ،

 - مالسلا هیلع  ماما -  تبیغ  نامز  رد  ردص  حرش  هب  لین  هار   24

، دشاب تعاس  کی  ولو  جرف  .دوش  فرطرب  نام  یبلق  ریحت  ( 34  ) نامسییر هطساو  هب  هک  مینک  ادیپ  ردص  حرش  يارب  یهار  دنک  ادخ 
!؟ مینک ادـیپ  بلطم  نیا  يارب  یهار  هک  میا  هدرک  رکف  چـیه  ایآ  تسا ، ام  جرف  مه  ییانـشور  .تسا  ییانـشور  نآ  زا  دـعب  هلحرم ي 

(35  ) .دینک اعد  رایـسب  جرف  يارب  : ) دنا هدومرف  اذـل  دـنا و  هدرک  تجح  مامتا  ام  اب  ار  بلطم  نیا  مالـسلا -  مهیلع  ام -  همئا ي  ایوگ 
: دنا هدومرف  زین  و  نابز ؛ هقلقل  هن  هتبلا 

(36  ) .لوالا رمالاب  اوکسمت 

هداد دای  ام  هب  مالسلا -  مهیلع  ام -  همئا ي  .دینک  لمع  دیدرک  یم  لمع  هتشذگ  رد  هک  هنوگ  نآ  هزات  ياهدادیور  عیاقو و  رد  ینعی 
.مییامن طایتحا  فقوت و  میتشادن  نیقی  اج  ره  و  مینک ، لمع  تاینیق  هب ي  هک  دنا 

تسا هناورپ  عمش و  هصق ي  هدابعلل  الها  کتدجو   25

، دندرک یمن  عمط  فوخ و  يارب  ار  تدابع  یلو  تشهب ؛ هب  عمط  مه  دنتـشاد و  منهج  زا  سرت  مه  مالـسلا -  مهیلع  راهطا -  همئا ي 
دهد یمن  تسد  هب  زیچ  چیه  .مدـیتسرپ ) متفای و  شتـسرپ  هتـسیاش ي  ار  وت  ( ) 37 ( ؛ .کتدبعف هدابعلل ، الها  کتدـجو  هلمج ي  اریز 

: ینعی تسا ؛ هناورپ  عمش و  هصق ي  هکلب  مینک ، یم  تدابع  ارچ  هک 

.دبعی داری و  بلطی و  نال  الها 

.یشاب دوبعم  دارم و  بولطم و  هک  نیا  لها  ینعی  متفای ، تدابع  لها  ار  وت 

زامن لاحرد  مالسلا  هیلع  نانم -  ؤمریما  ياپ  زا  ریت  ندروآ  نوریب  نایرج  خودرم و   26

تکرش زین  ( 40  ) خودرم سلجم  نآ  رد  دومن  اپرب  ینـشج  سلجم  ریدغ  دیع  ( 39  ) بش رد  يولهپ  میژر  رد  ناـمرک  ( 38  ) رادنامرف
ریت ندروآ  نوریب  نایرج  هب  مالسلا  هیلع  نانم -  ؤمریما  ترضح  هرابرد ي  ییارس  هحیدم  راعـشا و  ندناوخ  نمـض  رد  حادم  .تشاد 
ربنم ياپ  هک  خودرم  ياقآ  بانج  درک ، هراشا  نآ  هب  راوگرزب  نآ  هجوت  تافتلا و  مدع  زامن و  لاح  رد  ترـضح  نآ  كرابم  ياپ  زا 

!؟ تسین هناسفا  اه  نیا  ایآ  رادنامرف ، ياقآ  دز : دایرف  دنلب  يادص  اب  رادرهش و  ياقآ  هب  درک  ور  دوب  هتسشن 

بـش متفگ : دوخ  اب  دـمآ ، دورف  نم  رـس  رب  هوک  کی  لثم  تیعمج  نآ  ناـیم  رد  سلجم و  نآ  رد  وا  ضارتعا  دـیوگ : یم  رادـنامرف 
بهذم مالسا و  تسکـش  مهدن  باوج  رگا  مدید  یلو  مهدن ؛ ار  وا  خساپ  نم  و  میـشاب ، نامداش  رـشبتسم و  تسا  بوخ  تسا  ریدغ 
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نیا رد  .میامن  هلداجم  ثحب و  ای  مهدـب و  وا  هب  یفاک  باوج  ات  متـسین ، ملع  لها  زا  نم  تسا و  ملاع  وا  مدـید  رگید  يوس  زا  .تسا 
هب هبترم  کی  دش و  ماهلا  نم  هب  ایوگ  هظحل 
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لاعتم دنوادخ  هک  دییامرف  یم  هچ  هیآ  نیا  هرابرد ي  متفگ : هلب ، تفگ : دـیا ؟ هدـناوخ  نآرق  امـش  اقآ  میوگب : هک  درک  روطخ  منهذ 
: دیامرف یم 

(41  ) نهیدیا نعطق  و  هنربکا ، هنیار و  املف 

.دندیرب ار  دوخ  ياه  تسد  هتشاگنا و  گرزب  ار  وا  دندید ، ار  مالسلا -  هیلع  فسوی -  نانز ، نوچ 

زامن رد  مالـسلا -  هیلع  ریما -  ترـضح  يارب  هک  یتایلجت  اجک و  اه  نیا  دـندید ، ار  یقولخم  لامج  اخیلز  سلجم  رد  يرـصم  ناـنز 
، دندیرب ار  دوخ  ياه  تسد  رایتخا  یب  دندش و  وا  لامج  رادید  وحم  مالـسلا  هیلع  فسوی -  لامج  ندید  اب  اه  نآ  اجک !؟ دمآ  شیپ 

لامج لالج و  هدـهاشم ي  یهلا و  راونا  تایلجت  ربارب  رد  زامن  لاح  رد  مه  مالـسلا -  هیلع  ناـنم -  ؤمریما  ترـضح  تشاد  اـج  سپ 
هب گنـس  ییوگ  ( ؛)) .ارجح مقلا  هناک  نخـس ، نیا  اب  .ددرگن  ناشکرابم  ياپ  زا  ریت  ندـمآ  نوریب  هجوتم  هدـش و  قرغ  قح  ترـضح 

.تفگن چیه  رگید  تخادنا و  ریز  هب  ار  شرس  اذل  .دنتخادنا ) وا  ناهد 

(43  ) .تسا هدوب  مالسلا -  هیلع  نسح -  ماما  ترضح  ( 42  ) داشرا هب  ترضح  ياپ  زا  ریت  ندروآ  نوریب  دننک : یم  لقن 

تایمسم اب  امسا  میلعت  تیفرظ  ناسنا و   27

گـنج و توهـش و  بضغ و  تسا و  نیگنـس  هدـش و  هتخاـس  لـگ  بآ و  زا  مالـسلا -  هیلع  مدآ -  نوـجعم  دـندید  یتـقو  هکیـالم 
اب دنوادخ  یلو  ( 44  ) .دننک زاورپ  دنناوت  یمن  دنتسین و  ینامسآ  کبـس و  ام  لثم  اه  نیا  دنتفگ : دیآ ، یم  رب  وا  زا  داسف  يزیرنوخ و 

: دومرف هک  نانچ  دشاب ، هکیالم  زا  رتالاب  دناوت  یم  مه  یکاخ  رشب  هک  دنامهف  اه  نآ  هب  شیامزآ  کی 

مهضرع مث  اهلک  امسالا  مداء  ملع  و 
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(45  ) نیقداص متنک  نا  الوه  امساب  ین  ؤبنا  لاقف  هکئلملا  یلع 

تسار رگا  دومرف : دومن و  هضرع  هکیالم  رب  ار  اه  نآ  سپس  تخومآ ، مالسلا -  هیلع  مدآ -  هب  ار  دوخ  تالامک ]  و   ] امسا یمامت  و 
.دییوگب نم  هب  ار  نانیا  تالامک ]  و  امسا [  دیتسه ،] مالسلا -  هیلع  مدآ -  زا  رترب  هک   ] دییوگ یم 

هب ینیگنـس و  نامه  هب  ام  هک  سوسفا  یلو  ار ؛ یمـسم  نودب  اهنت  مسا  هن  دراد ، ار  تایمـسم  اب  هارمه  امـسا  میلعت  تیفرظ  رـشب  ینعی 
: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  دنوادخ  هک  نانچ  .میا  هدنام  یقاب  یکاخ  تلاح  نامه 

(46  ) هئوه عبتا  ضرالا و  یلا  دلخا  هنکل  و 

.دومن يوریپ  شیوخ  سوه  اوه و  زا  دروآ و  يور  نیمز  هب  نکیل 

قباس ربمایپ  ماکحا  زا  لضفا  قحال  ربمغیپ  تیعبت   28

اب .تسا و  یجراخ  عوضوم  ققحت  هب  دـیقم  هیقیقح و  يایاضق  وحن  هب  ظوفحم  حول  رد  لـعج  اـشنا و  ماـقم  رد  هیهلا  هیلک ي  ماـکحا 
هطساو هب  و  یحو ، ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ -  هب  کلم  طسوت  هب  و  دسر ، یم  تیلعف  ماقم  هب  جراخ ، رد  عوضوم  ققحت 

هللا یلـص  ربمغیپ -  يایـصوا  ای  و  مالـسلا -  هیلع  یـسیع -  ترـضح  نییراوح  طسوت  هک  یماکحا  .دوش  یم  غالبا  مدرم  هب  ناشیا  ي 
هیئاشنا ماکحا  يوار  اه  نیا  همه ي  دـننک و  یم  تیاکح  ظوفحم  حول  زا  یگمه  دوش ، یم  لـقن  ناـیوار  اـی  و  ملـس -  هلآ و  هیلع و 

نیا زا  .لوضفم  ربمغیپ  زا  يوریپ  هن  تسا ، وا  هتباث ي  هیلک ي  ماکحا  ادـخ و  زا  تیعبت  ياـنعم  هب  قباـس ، ربمغیپ  زا  تیعبت  .دنتـسه و 
نیا اب  مالسلا -  هیلع  میهاربا -  ترضح  ور ،

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  رضحم  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


، دوب مدقتم  مالسلا -  امهیلع  یسیع  یسوم و  ترضح  رب  ینامز  ظاحل  زا  هک 

، عامجا قافتا و  هب  تسا ، لـضفا  همه  زا  همه و  رب  قحـال  هک  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربمغیپ  و  دوب ، لـضفا  ود  نآ  زا 
هکلب تسین  طرـش  ماکحا  تایئزج  مامت  رد  تیلـضفا  قباـس ، رب  قحـال  تعیرـش  تیلـضفا  رد  هتبلا  .تسا  هدوب  شیوخ  تعیرـش  عباـت 
تسا عوضوم  عبات  هکلب  دنتسین ، یـصاخ  هفیاط  موق و  ای  ناکم  ای  نامز  هب  دیقم  هیهلا  ماکحا  .تسا  مزال  عومجملا  ثیح  نم  عومجم 

.تسا تباث  ناکم  رصم و  ره  نامز و  رصع و  ره  رد  و  دیفس ، هایس و  یمور ، یجنز و  يارب  و 

تسا ادخ  رکذ  زا  عنام  رایغا  تی  ؤر   29

رمع دا  هب ي  ادخ ، رکذ  زا  لفاغ  ناسنا  دوش : یم  هدافتسا  نآ  زا  هک : تسا  هدمآ  مکحلاررغ -  باتک  رد  منامگ  هب  یبیجع -  تیاور 
(47  ) .تسا رکب  و و 

، تسا هللا  رکذ  اه  نآ  رکذ  هک  دنتـسه  يا  هدع  هتبلا  .دنتـسه  بوخ  ياه  مدآ  نیمه  تسادـخ ، رکذ  زا  عنام  هک  رایغا  زا  روظنم  سپ 
؛) 48  ) هتی ؤر  هللا  مکرکذـی  زا  دوصقم  تسا  نکمم  اـیآ  .دـیازفا ) یم  رکاذ  تینارون  هب  ( ؛ اریوـنت رکذـلا  دـیزی  دراد و  تیطرـش  هکلب 

ارهقف .ریخ  دشاب ؟ تسا  ادخ  رکذ  لباقم  هک  ادخ ) دای  زا  لفاغ  ندید  ( ؛ .هللا یسانلا  هی  ؤر  .دروآ ) یم  ادخ  دا  هب ي  ار  امش  شرادید  )
بجوم ادـخ ، وا  زا  دای  ندـید و  ارهق  سپ  ( ؛ .یلاعت هل  یـسانلا  ال  هتی ، ؤر  رکذـم  رکاذـلاف هللا  هللا ، رکذ  یف  دـیز  هرکذ هللا ي  هتی و  ؤر 

، تسا رکذم  تسا  ادخ  رکاذ  هک  یسک  تی  ؤر  سپ  دوش ، یم  هدننیب  يارب  ادخ  رکذ  شیازفا 
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( .تسا لفاغ  لاعتم  دنوادخ  دای  زا  هک  یسک  فالخ  رب 

! دشاب وا  راک  زا  رتهب  ام  راک  تسین  مولعم   30

سرد اب  تمحازم  دح  ات  هتبلا  يرادـقم -  دوب  هتفر  ربنم  هب  هک  یـصخش  یبش  .دومرف  یم  لوصا  جراخ  سرد  اه  بش  ( 49  ) ام داتسا 
! دشاب وا  راک  زا  رتهب  ام  راک  تسین  مولعم  دومرف : داتسا  .دهد  یم  لوط  ارچ  هک  دندمآ  رد  ادص  هب  نادرگاش  .داد  لوط  - 

لوبق مادک  تسین  مولعم  تمایق  يادرف  اریز  دنادرگ ، کیرـش  ار  دوخ  دسیونب و  ریخ  راک  ره  رد  ار  دوخ  مسا  ناسنا  هک  تسا  بوخ 
اریز دوش ؛ در  همه  دـیاش  .تسا  هراک  نالف  ای  غلبم  ای  ملاـع  هک  دـنکن  اـفتکا  نیا  هب  ناـسنا  تسا  هتـسیاش  اذـل  .دوش  یم  در  مادـک  و 

نآ ماجنا  هوحن ي  ریخ و  راک  رد  دیاب  ناسنا  نیاربانب ، .دنوشن  تیاعر  لمع  ماگنه  دیاش  هک  دراد  رایـسب  عناوم  طورـش و  ریخ  لامعا 
.دشاب دیفم  فده  هب  ندیسر  يارب  هک  دشاب  يراکتبا  بجوم  شرکف  دنک و  رکف 

! میتسین نآ  رکف  رد  یلو  میکیدزن ، گرم  هب  ردق  هچ   31

یم ( 50  ) يریاح ياقآ  تسا ! لفاغ  نآ  زا  درادنپ و  یم  رود  ار  نآ  ردـق  هچ  لاح  نیع  رد  تسا و  کیدزن  گرم  هب  ردـق  هچ  ناسنا 
تقو اـهنت  هکلب  درم ؛ میهاوخ  میناد  یم  هک  نیا  اـب  .دـینک  تحارتسا  دـیاب  امـش  دومرف : نم  هب  لـییارزع  هک  مدـید  باوخ  رد  دومرف :
نآرق هک  نانچ  تسین ، ام  تسد  شرایتخا  چیه  هک  میور  یم  خزرب  زا  یملاوع  رد  بش  ره  اریز  تسین ، ام  نومظم  ای  مولعم و  گرم 

: دیامرف یم  فیرش 

(51 ( ) توملا اهیلع  یضق  )

.تسا هتشون  نآ  رب  یمتح  تروص  هب  ار  گرم 

: دیامرف یم  نینچ  مه 

(52  ) يوخالا لسری  توملا و  اهیلع  یضق  یتلا  کسمیف 

یم اهر  ار  يرگید  دراد و  یم  هاگن  هدومن  یمتح  ار  وا  گرم  دنوادخ  هک  ار  یسک  سفن  هاگ  نآ 
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.دنک

: دوش هتفگ  هک  تسا  هدش  دراو  بحتسم  بش  زامن  ماجنا  يارب  باوخ  زا  ندش  رادیب  زا  دعب  تسخن  هدجس ي  رد  و 

(53  ) .ینتاما ام  دعب  ینایحا  يذلا  دمحلا هللا 

.دینادرگ هدنز  گرم ، زا  دعب  ارم  هک  ار  ییادخ  ساپس 

.دندوب گرم  دا  هب ي  رظتنم و  ایهم و  هشیمه  هک  دندوب  یصاخشا  هلب ، میتسه ! لفاغ  گرم  زا  هنوگ  نیا  همه ، نیا  اب 

تافو لاحرد  هللا -  همحر  یمطاف -  نیسح  اقآ  جاح  تالاح   32

اب هک  نیا  لوا  مراد : تجاح  ود  ادـخ  زا  نم  تسا : هدومرف  یم  شتافو  لاـح  اـب  هطبار  رد  هللا -  همحر  ( 54  ) یمطاف نیسح  اقآ  جاح 
.دشاب ظوفحم  رخآ  ات  نم  اب  بسانم  لاح  نیا  هک  نیا  مود : مورب ؛ ایند  نیا  زا  یبسانم  لاح 

هیلع و هللا  یلـص  لوسر -  ترـضح  ما  هدروخ  مه  ار  مماش  ما ، هدناوخ  هک  ار  مزامن  تسا : هدومرف  یم  ررکم  شتافو  تقو  نینچ  مه 
: دومرف هک  مه  ملس -  هلآ و 

(55  ) هنجلا لخد  هللا ، الا  هلا  همالک ال  رخآ  ناک  نم 

بلطم هرابود  زاب  و  هتفگ ، یم  لیلهت  راب  دنچ  سپس  .دش  دهاوخ  تشهب  دراو  دشاب ، هللا  الا  هلا  هملک ي ال  شنخس  نیرخآ  سک  ره 
؟ دنتسه هچ  ای  میتسه  هچ  رظتنم  بوخ ، لاح  نیا  اب  تفگ : یم  سپس  درک و  یم  رارکت  ار 

! دریگ رارق  لابقتسا  دروم  بوخ  ترخآ  رد  دورب و  ایند  زا  بوخ  لاح  اب  هک  یسک  تداعس  هب  اشوخ  .تفر  ایند  زا  لاح  نیا  اب  و 

هیعرش تاهوجو  فرصم  رد  يدورهاش  سابع  دیس  اقآ  موحرم  طایتحا   33

وا هب  تاهوجو  ناـموت  رازه  هد  اـت  دـمآ  ( 56  ) يدورهاش سابع  دیـس  اـقآ  موحرم  دزن  یـسک  هک  درک  یم  لـقن  شردـپ  زا  یـصخش 
هک لاح  هدومرف : مردپ  هب  سابع  دیـس  اقآ  یلو  دـنک ، لوبق  ناشیا  ات  دوش  هطـساو  هک  دـمآ  نم  ردـپ  دزن  درکن ، لوبق  ناشیا  دزادرپب ،
دزن اه  لوپ  درک و  لوبق  مردپ  .دیزادرپب  دش  هداد  هلاوح  هک  سک  ره  هب  دشاب و  امـش  دزن  یلو  منک ، یم  لوبق  ار  هجو  دیراد  رارـصا 
یقاب يزیچ  اه  لوپ  زا  ایآ  دیـسرپ : دمآ و  مردپ  ناکد  هب  يزور  هک  نآ  ات  .داد  یم  هلاوح  مردـپ  هب  ار  یـصاخشا  ناشیا  دوب و  مردـپ 

، تسا هدنام 
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.تسا هدش  مامت  ریخ ، هن  تفگ : مردپ  .ریخ و  ای 

...تسا ناناملسم  تسد  رد  نآرق  ات   34

، دوب هتفرگ  تسد  هب  ار  نآرق  درک و  یم  قطن  هک  یلاح  رد  ناگدـنیامن  زا  رفن  کی  ( 57  ) سیراپ ياروش  سلجم  رد  هک  میا  هدـینش 
! مینک تموکح  اه  نآ  رب  میناوت  یمن  تسا ، ناناملسم  تسد  رد  باتک  نیا  ات  تفگ :

، فحـصم دـیاب  تسا : هدـمآ  یمالـسا  ياه  هقرف  نارادمدرـس  زا  یکی  همان ي  نامیپ  رد  شیپ  لاس  دصیـس  هک  نآ  بلطم  نیا  دـییات 
(58  ) .ددرگ همجرت  یبرع  ریغ  هب  دوش و  صقن 

هرطیس ام  رب  دوخ  ياه  هدناشن  تسد  هطـساو ي  هب  رافک  دشاب و  ناناملـسم  دوخ  تسد  هب  یمالـسا  ياه  تلود  تموکح  تسا  رارق 
دشابن ناناملـسم  تسد  رد  نآرق  هک  تسا  نیا  ناشدوصقم  .تسین  نآرق  رگید  نآرق  همجرت ي  هک  تسا  نشور  اریز  دنـشاب ؛ هتـشاد 

.تسا هدش  پاچ  همجرت و  مه  یسراف  نابز  هب  هک  دشاب  یلعف  لیجنا  تاروت و  نیمه  ریظن  نآرق  ینعی  دننک ، تموکح  اه  نآ  رب  ات 

یقاـب یتسرپادـخ  هب  طوـبرم  تاـیآ  طـقف  .ددرگ و  طاقـسا  نآرق  زا  راـفک  نعل  بس و  نیکرـشم و  زا  تئارب  تاـیآ  تسا  رارق  زین  و 
هک نیا  ات  دوش  پاچ  نآرق  ياج  هب  هیبختنم  تایآ  دـنتفگ : یم  هک  دـش  یم  هدینـش  مه  یهاگ  .یلعف و  لیجنا  تاروت و  لـثم  دـنامب ،

: ینعی ( 59  ) .دشابن اه  تسد  رد  نآرق  لک 

(60  [ ) همسر هسرد [  الا  نآرقلا  نم  یقبی  ال 

! نآرق مامت  هن  دنام ، یم  نآرق  ضعب  سرد  هکلب  دنام ، یمن  مه  نآرق  سرد  تروص  نیا  رد  هتبلا 

لایخ رافک  نارگرامعتـسا و  هک  میهد  هبنت  ار  ناناملـسم  دیاب  دنوش !؟ رادیب  ناناملـسم  ات  درک  ناونع  هشیمه  ار  بلطم  نیا  دـیابن  ایآ 
یهار ره  زا  دنراد 
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نارگید دنک و  یم  پاچ  نآرق  یمالـسا  ياه  تموکح  زا  یکی  نآلا  .دـنریگب  اه  نآ  تسد  زا  ار  نآرق  هدـش  هک  يا  هلیـسو  ره  هب  و 
سپ دنناوت  یم  مه  ناشدوخ  دنا  هداد  ناناملسم  تسد  هب  ناشدوخ  هک  ار  يزیچ  تسا  مولعم  ( 61  ) .دننک پاچ  ار  نآرق  دنناوت  یمن 

مک دنهد و  یم  ناناملـسم  تسد  هب  تاوزج  ازجا و  تروص  هب  دنریگ و  یم  ار  نآرق  هیعامتجا ي  تئیه  ادتبا  .دنهد  رییغت  ای  دنریگب 
رد نآرق و  صـصق  خـیرات و  مکح و  ظعاوم و  زا  يا  هعومجم  هبختنم و  تایآ  ادـتبا  ای  .دـنریگ  یم  ناشتـسد  زا  مه  ار  ازجا  نآ  مک 

يرادـیب و همه  اب  مه  ام  .دـنریگ  یم  اه  نآ  تسد  زا  یناسآ  هب  مه  ار  نامه  دـعب  تدـنهد  یم  مدرم  تسد  هب  ار  صقاـن  نآرق  هجیتن 
!؟ دنک یم  هچ  ام  هیلع  نمشد  مینیبب  ات  میوش  یم  رادیب  یک  سپ  میباوخ ، رد  نانمشد  ياه  هئطوت 

ناناملسم رب  رافک  طلست  زاغآ  رافک ، اب  طالتخا   35

دنراذگ و یم  مارتحا  اه  نآ  هب  دننک و  یم  ییاریذـپ  ناناملـسم  زا  ادـتبا  ینعی  دـشک ، یم  اهاج  نیمه  هب  شرخآ  رافک  اب  ام  طالتخا 
نارادمتـسایس اس و  ؤر  یتقو  و  دننک ، یم  لخاد  دوخ  یناگرزاب  تالماعم  تراجت و  رد  دنیامن و  یم  توعد  دوخ  دالب  هب  ار  اه  نآ 

نیدب .دننک  تموکح  یمالـسا  دالب  رب  اه  نآ  ات  دـنهد  تازایتما  اضما و  دـنوش  یم  رـضاح  .دـندش  لوپ  ریغ  لوپ و  تسم  ناناملـسم 
رافک الثم  رگا  ایآ  .دزاس  یم  رتناسآ  ناناملسم  رب  ار  اه  نآ  تموکح  طلـست و  رافک ، اب  طالتخا  یلکـش و  مه  یـسنج و  مه  بیترت ،

ناریا رب  دنناوتن  هک  دوش  یم  دندرک ، تموکح  ناریا  تفن  رب 

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  رضحم  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 55 

http://www.ghaemiyeh.com


و ریازجلا ؛ ناـنبل و  هیروـس ، رد  هـسنارف  دـنوشن !؟ ناناملـسم  یمالـسا و  کـلامم  باـقرلا  کـلام  و  دـننک !؟ تموـکح  ناریا  مدرم  و 
اب دـندومرف : هک  مالـسلا -  مهیلع  ام -  همئا ي  يرآ ، .تسا  اـکیرمآ  تسد  رد  ـالعف  و  تشاد ، تموکح  زاـجح  قارع و  رد  سیلگنا 

ییاج هب  راک  .دـننک و  نیمات  ام  دوخ  يارب  ار  ام  يایند  دنتـساوخ  یم  و  دوب ، ام  يایند  ظفح  يارب  تقیقح  رد  دـینکن ، طالتخا  رافک 
هب ای  ییاقآ و  قدصت و  ناونع  هب  دعب  دنرب ، یم  تراغ  هب  ار  ام  نداعم  ینیمز و  ریاخذ  یعیبط و  ياه  تورث  تفن و  رافک  هک  هدیشک 

تسد و ریز  رد  و  اه ، نآ  دیبع  ریسا و  ناناملـسم  ام  نونکا  دنهد ! یم  ام  هب  تفوطع  رهم و  فطلت و  اب  نالک  ياه  هرهب  اب  ماو  ناونع 
ام دوخ  درکلمع  زا  اـیآ  میا !؟ هدروخ  تسکـش  هنوگ  نیا  هچ  يارب  میمهف  یمن  زونه  یلو  میتـسه ، لـیلذ  راوـخ و  اـه  نآ  همکچ ي 

!؟ غالک ندیرپ  زا  الثم  ای  و  تسا ،

يور هنایم  لادتعا و   36

.تشاد دهاوخ  ار  بولطم  هجیتن ي  سکع  دنک ، ادیپ  لیامت  طیرفت  ای  طارفا  فرط  هب  طسو  هنایم و  دح  زا  زیچ  ره 

.هدض یلا  بلقنا  هدح ، زواج  یش ء  لک 

.ددرگ یم  لیدبت  نآ  دض  هب  درذگب ، شدح  زا  زیچ  ره 

نآ هصیقن ي  هدایز و  فرط  ود  و  تسا ، عفان  یجنم و  رگید ، راک  ره  كاروخ و  باوخ ، توهـش ، بضغ ، رد  يور  هناـیم  نیارباـنب ،
(62  ) .هل دح  هک ال  يرما  رگم  .کلهم  رضم و 

 - مالسلا مهیلع  تیب -  لها  نآرق و  درگ  رب  هناقشاع  فاوط   37

ود نآ  زا  زا  بکرم  نوجعم  و  ترتع ، نآرق و  یگناگی  میناوتب  الوا  ات  ترتع ، نآرق و  عومجم  هب  دوش  ادیپ  یقـشع  ام  رد  دـنک  ادـخ 
ره زا  اه  نآ  هک  مینادـب  و  مییامنب ، هناقـشاع  فاوط  ود  نآ  روحم  رب  ود و  نآ  هب  هجوت  اب  لمع ، يوریپ و  ماـقم  رد  اـیناث  و  میباـیب ؛ ار 

: هک تسا  مالسلا -  هیلع  فسوی -  ترضح  هب  عجار  دنتسه ، يزرو  قشع  هتسیاش ي  رتشیب  یقوشعم 

یناحورلا هلامج  یبن  یصو  وا  یبن  لک  و  ینامـسجلا ، هلامج  نم  مظعا  یناسفنلا  هلامج  و  هندب ، یف  هلامج  نم  یلعا  هسفن  یف  هلامج 
.ینامسجلا فسوی  لامج  نم  مظعا 

 - فسوی ترضح  هب  صاصتخا  نیا  هک  تسا  نشور  .دوب  رتگرزب  رترب و  شا  ینامـسج  یندب و  ییابیز  ار  وا  ینطاب  ینورد و  لامج 
هیلع فسوی -  ترـضح  ینامـسج  ییابیز  زا  اه  نآ  نانیـشناج  ایـصوا و  ناربمایپ و  مامت  یناحور  لامج  هکلب  درادن ، مالـسلا -  هیلع 

.تسا رتشیب  رترب و  مالسلا - 

یف هنم  نسحا  هنطاب  یف  وه  ایآ  تسار !؟ ای  تسا  غورد  دندید )، ار  مالسلا -  هیلع  فسوی -  یتقو  نانز ، ( ؛) 63 ( ) نهیدیا نعطق   ) ایآ
هزات تسا !؟ غورد  .دوب ) رتابیز  شرهاظ  زا  وا  نطاب  ( ؛ .هرهاظ
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 - مالسلا هیلع  فسوی  ترضح  یعقاو  لامج  .تسا ) هدشن  هداد  امـش  هب  یکدنا  زج  ملع ، زا  ( ؛) 64 ( ) الیلق الا  ملعلا  نم  متیتوا  اـم  (و 
: هک میراد  نینچ  مه  .دوب  هدش  افخا 

(65  ) ...سانلا یقابل  رخآلا  فصنلا  و  نسحلا ، رطش  فسوی  یطعا 

...نارگید هب  رگید  فصن  و  دوب ، هدش  اطع  ییابیز  زا  یمین ]  یشخب [  مالسلا -  هیلع  فسوی -  ترضح  هب 

: دیامرف یم  مالسلا -  هیلع  یلع -  ماما 

(66  ) انیقی تددزا  ام  اطغلا ، فشک  ول 

.دوش یمن  هدوزفا  نم  نیقی  رب  دور ، رانک  هدرپ  رگا 

یم ادیپ  نیقی  دور ، رانک  امـش  ناگدید  ولج  زا  هدرپ  یتقو  هک  نانچ  ( ؛) 67  ) .متنقیت مکل و  اطغلا  فشک  ول  امک  اـنیقی  ددزا  مل  ینعی 
( .ددرگ یمن  هدوزفا  نم  نیقی  رب  دینک ،

 - مالسلا مهیلع  صاخ -  ایبنا  یصاصتخا  تاماقم  زا  ریغ  مالسلا -  مهیلع  ایصوا -  ایبنا و  تاماقم  هب  لین  يارب  ناسنا  تیلباق   38

و دنک ، ادـیپ  لزنت  دـناوت  یم  اجک  ات  لفاست  رد  هک  هدـش  هدـیرفآ  يا  هنوگ  هب  ناسنا  تسا !؟ یتیلعف  هچ  رد  دراد و  یتیلباق  هچ  ناسنا 
صاخ ایبنا  هصتخم  تاماقم  زا  ریغ  مالـسلا -  مهیلع  ایبنا -  قلطم  تاماقم  دناوت  یم  ناسنا  ددرگ !؟ لیان  دـناوت  یم  اجک  ات  یلاعت  رد 

همه نیا  زا  دـعب  رـشب  هزات  .دومن  ( 68  ) رمقلا قـش  ملـس -  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  یبـن  .ددرگ  زیاـح  ار  مالـسلا -  مـهیلع  - 
.دنک مالتـسا  دناوت  یم  هزات  .تاودا  تالآ و  اب  مه  نآ  .دنک  مالتـسا  ار  نآ  دورب و  هام  هرک ي  هب  دـناوت  یم  تافاشتکا  تاعارتخا و 

ذغاـک رگم  دومن ، قش  تشگنا  اـب  ار  نآ  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  لوسر  هنوـگچ  تسا  زجاـع  نآ  ندرک  قـش  زا  یلو 
!؟ دفاکشب ار  نآ  یتحار  هب  هک  تسا 

نآرق طسوت  هب  تاداع  قرخ   39

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

(69  ) یتوملا هب  ملک  وا  ضرالا  هب  تعطق  وا  لابجلا  هب  تریس  اناءرق  نا  ول  و 

.دندمآ یم  نخس  هب  ناگدرم  ای  ضرالایط ،)  ) دش یم  هدومیپ  نیمز  ای  دمآ ، یم  شدرگ  هب  نآ  اب  اه  هوک  هک  دوب  ینآرق  رگا  و 

رس ( ؛) 70 ( ) اعیمج رمالا  لب هللا   ) هلمج ي و  .دوب ) نآرق  نیمه  دوخ  اـعطق   ) .نآرقلا اذـه  ناـکل  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  ول )  ) باوج اـیآ 
؛ درادـن روکذـم  تاداع  قراوخ  هب  صاصتخا  نآرق  زاجعا  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  زین  .تسادـخ ) تسد  هب  اـهراک  همه ي  هتـشر ي 

نآرق دوخ  لیلد  هب  تسا ؟ بوسنم  نآرق  هب  تاداع  قرخ  نیا  لیلد  هچ  هب  اما  .تسا  .زیچ ) ره  رگنایب  ( ) 71 ( ) یش ء لکل  انیبت   ) هکلب
لیبق زا  هک 
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: اریز تسا ؛ تداع  قرخ 

.هیف امب  حضنی  انا  لک 

.تسا وا  رد  هک  دوارت  نامه  هزوک  زا 

ترتع نآرق و  هب  اـم  اـیآ  هن ! اـی  میـسانش  یم  جـنرت  زا  تسد  هک  دوش  یم  مولعم  هاـگ  نآ  مینیبب ، شا  یعقاو  تروص  هب  ار  نآرق  رگا 
!؟ میتسه مزتلم  ترتع  هب  ام  و  نآرق ، هب  هماع  ایآ  میتسه !؟ مزتلم 

تسا یسانشادخ  امسا ، میلعت  زا  دوصقم   40

هب ملع  .تخومآ ) مالسلا -  هیلع  مدآ -  ترـضح  هب  ار  امـسا  یمامت  و  ( ؛) 72 ( ) اهلک امـسالا  مداء  ملع  و   ) هیآ ي رد  امـسا  زا  روظنم 
مسا اهنت  هن  تسا  امسا  قیاقح  امسا  زا  دوصقم  نیاربانب ، .ددرگ  یم  ناگتشرف  هکلب  تاناویح  زا  ناسنا  زایتما  بجوم  هک  تسا  قیاقح 

رد .نانیا ) یماسا  هب  ( ) 73 ( ؛) ؤه ال امساب   ) و تسا ؛ هدش  قالطا  یمسم  رب  مسا  یمـسم ، مسا و  تدحو  تهج  هب  هک  یمـسم ، نودب 
، بلطم تقیقح  .ـالامجا و  تسا  رث  ؤم  هب  ملع  الیـصفت ، رثا  هب  ملع  اریز  اـه ؛) یمـسم  نیا  هب  ( ؛ تایمـسملا ـال  ؤهب  ینع  هیآ ي  لـیذ 

.تسا یسانشادخ  نامه 

دهده هرابرد  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  اب  هفینحوبا  هرظانم ي   41

 - مالـسلا هیلع  نامیلـس -  رکـشل  يامنهار  دهده  دومرف : مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  تشاد ، روضح  زین  هفینحوبا  هک  یـسلجم  رد 
: تفگ اروف  هفینحوبا  دنیب ، یم  ار  نیمز  ریز  ياه  بآ  دهده  اریز  دوب ،

! تمتفرگ .کب ؛ ترفظ 

: دومرف ترضح 

؟ هنوگچ كاذ ؛؟ فیک  و 

؟ دـتفا یم  ماد  هب  دـنیب و  یمن  هدرک  ناهنپ  وا  يارب  دایـص  هک  ار  یماد  ارچ  سپ  دـنیب ، یم  ار  نیمز  ریز  بآ  دـهده  رگا  درک : ضرع 
: دومرف ترضح 

، دسر یم  ارف  دنوادخ  ردق  یتقو  هک  یناد  یمن  رگم  نامعن ، يا  ( 74 ( !؟ رصبلا یشغا ]   ] یشغا ردقلا ، اج  اذا  هنا  تملع  اما  نامعن ! ای 
.تسا وا  ریقحت  فافختسا و  يارب  درک ، باطخ  نامعن  وا  هب  ترضح  هک  نیا  ینعی  هفینحوبا ، مسا  هب  حیرـصت  ددرگ ! یم  انیبان  هدید 

(75 ( ؟ منک هراچ  هچ  دسر ، یم  نکش  هبوت  راهب 

یلجال کتقلخ  و  کلجال ، ایشالا  تقلخ  یسدق  ثیدح  يانعم   42
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يارب ار  وت  و  وت ، يارب  ار  ایـشا  ماـمت  ( ) 76 ( ؛ یلجال کتقلخ  و  کلجال ، ایـشالا  تقلخ  یـسدق  ثیدـح  رد  قولخم  قلخ و  هجیتن ي 
.تسا تفرعم  ملع و  .مدیرفآ ) دوخ 

تفرعم تدابع و  مزالت   43

نوحبسی ، ) تسا يوق  ناشدوهش  هدید ي  هک  یناسک  اذل  ( 78 ( ؛ دنا نیمزالتم  نوفرعیل  الا  و  ( 77 ( ) نودبعیل الا   ) تفرعم و تدابع و 
.دنتسه .دنوش ) یمن  هتسخ  زگره  دننک و  یم  ار  ادخ  حیبست  زور  بش و  ( ؛) 79 ( ) نورتفی راهنلا ال  لیلا و 

رشب صقن  لامکی و  هشیر  مالسلا -  مهیلع  ایبنا  زا  تعباتم  مدع  تعباتم و   44

لثمم هیبش و  اه  نآ  زا  تعباتم  رثا  رد  و  تسا ، مالسلا -  مهیلع  ایبنا  تعباتم  میلاعت و  زا  يرود  سفن و  يوریپ  رثا  رد  رشب  صقن  مامت 
! مینک یم  ار  اه  نآ  باوخ  يوزرآ  ام  هک  ددرگ  یم  مالسلا -  مهیلع  همئا -  ایبنا و 

ایلوا تاماقم  هب  لینناکما  روضح و  نامز  زا  تبیغ  نامز  رد  تدابع  تیلضفا   45

ندش هتـشک  هب  رـضاح  یتح  هک  رامع  لثم  ای  دندرک و  ربص  اهالب ، مامت  اب  هک  دـنوش  یم  هللاامهمحر -  رذوبا -  ای  ناملـس  همه  رگم 
ار هللا -  همحر  ناملـس -  بش  کی  زامن  شزرا  اهیفام  ایند و  مامت  .تسا  هدـش  هتـسب  دندیـسر  نادـب  نانآ  هک  یتاـماقم  رد  دـیدرگ ؟

کی هدرمشرب : ار  شلزنم  مزاول  هیثاثا و  یتیاور  رد  و  تشاد ، بیرغ  بیجع و  يالصم  تسشن ، یم  يدنفسوگ  تسوپ  يور  .درادن 
، وا دـض  و  تشاد ، یماقم  هچ  ناملـس  ( 80  ) .تسا نیگنـس  شراـب  ادرف  هک  هدرک  یم  هیرگ  زاـب  یلو  ...و ؛ درآ  هسیک  کـی  تسوـپ ،

هدافتسا ناوتب  تسا  روضح  لاح  رد  تدابع  زا  لضفا  تبیغ  رد  تدابع  دنا : هدومرف  هک  نیا  زا  اسب  هچ  هتبلا  یماقم ؟ هچ  هیواعم  ینعی 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  لوسر -  ترـضح  نامز  رد  ام  رگا  هک  تسا  نیا  مدوصقم  تسا ! نکمم  اـم  يارب  يرتـالاب  تاـماقم  هک  درک 

تاماقم نآ  هب  ردـق  هچ  دنتـسه ، یتاماقم  ياراد  هک  دنتـسه  ناملـس  لاثما  ترـضح ، نآ  فارطا  رد  هک  میدـید  یم  میدوب و  ملس - 
هک دوش  یم  لصاح  وا  يارب  دیدرت  اریز  تسا ؛ روذعم  نآ  لیـصحت  زا  دـنیب  یمن  ار  اه  نآ  هک  یـسک  یلو  میدـش ؛ یم  قیوشت  هیلاع 

بیاجع املع  تامارک  زا  زین  ام  اما  ریخ !؟ ای  دوش  یم  لصاح  وا  يارب  تاماقم  هنوگ  نیا  ایآ 
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یمن یلو  دنروآ !؟ یمن  مه  ار  شمسا  دننیب و  یم  نارگید  ارچ  هک  میدرک  یم  بجعت  درک و  نایب  دوش  یمن  هک  میا  هدید  یبیارغ  و 
!؟ میتسه توافت  یب  تاماقم  نآ  لیصحت  هب  تبسن  زاب  ارچ  مناد 

 - مالسلا مهیلع  تیب -  لها  قالخا  مراکم  تامارک و  یخرب   46

ترضح تداهش  زا  دعب  .تسا  زوریپ  دش و  زوریپ  ( 81 ، ) دوش نفد  هنابش  درک  هک  یتیصو  نامه  اب  مالـسلا -  اهیلع  ارهز -  همطاف ي 
تخت رد  ییوگ  هک  دناوخ  یم  هبطخ  هنادرم  نانچ  نآ  تراسا  رد  مالسلا -  اهیلع  بنیز  ترـضح  مالـسلاامهیلع ، یلع -  نب  نیـسح 
هناهاش لیاس  هب  تشاد ، ندرگ  هب  ( 82  ) هعماج لغ  هک  یلاح  رد  تراسا و  لاح  رد  مالسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  .دراد  رارق  تنطلس 

! میرادن ار  اه  نآ  ایوگ  یلو  تساه ، نآ  زا  ام  زیچ  همه  هک  میراد  نز ) درم و   ) ناگرزب نینچ  ام  .دنک  یم  کمک 

! مدشن دنمزاین  رگید   47

، میتشادن نان  بآ و  هک  يدح  هب  میتفرگ  یم  رارق  هقیضم  رد  یهاگ  میدوب ، هک  فجن  ای  البرک  رد  تفگ : یم  ملع  لها  زا  یـصخش 
مراذگ یم  دـینکب  رارـصا  رگا  و  منک ، یمن  ار  راک  نیا  متفگ : یم  نم  و  هاوخب ؛ وا  زا  ورب  تسا ، عجرم  اقآ  نالف  تفگ : یم  هداوناخ 

.مور یم  نوریب  هناخ  زا  و 

، دـننک یمن  جایتحا  رقف و  راهظا  اهنت  هن  هک  سفن  تزع  ایح و  اب  دارفا  نیقحتـسم و  هب  هک  دـنفظوم  هجوم  ياه  ناسنا  هک  تساج  نیا 
اینغا دننام  و  دـنک ، یم  جرخ  دـنمزاین  دارفا  دـننام   ) اینغالاک رهاظتی  ارقفلا و  هقفن  قفنی  دـنیامن : یم  ییاراد  انغ و  راهظا  اسب  هچ  هکلب 

.دنهد رارق  اه  نآ  لاح  زا  سسجت  صحف و  تهج  ار  يدارفا  دننک و  کمک  .دنک ) یم  ییاراد  هب  رهاظت 

، دوب فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز -  ماـما  دـنز ، یم  رد  یـسک  مدـید  باوخ  بش  تفگ : یم  صخـش  نآ  لاـح ، ره  رد 
ماگنه و  دنتسشن ، يرادقم  دندش و  هناخ  دراو  مدیسوب ، ار  شتسد 
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مدید دنا ، هتشاذگ  هچ  منیبب  مدرک  هاگن  باوخ  ملاع  رد  ناشندرب  فیرشت  زا  دعب  دنتـشاذگ ، کشت  ریز  يزیچ  مدید  ندرب  فیرـشت 
نآ اب  ناوت  یم  هک  یغلبم  نیرتمک  ( ؛ هب يرتشی  عابی و  ام  لقا  قارع و  لوپ  دحاو  نیرتکچوک  هک  دـنا ، هتـشاذگ  ار  یقارع  سلف  کی 
رقف هب  رگید  باوخ  نآ  زا  دعب  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  دـننکن  لوبق  ار  نآ  مه  ارقف  دـیاش  هک  تسا  .تخورف ) ای  دـیرخ و  ار  يزیچ 

.تفر يدوبهب  هب  ور  ام  عضو  دیسر و  ناموت  داتشه  ای  دص  هلاوح ي  ناهفصا  زا  .مدشن  راتفرگ 

هچ نآ  هب  دننکن و  هشیپ  ار  تعانق  هار  یـسک  تسا  لاحم  میراد !؟ نارگید  هب  یجایتحا  هچ  میراد ، ( 83  ) ياجلم ذالم و  نینچ  هک  ام 
هیلع قداص -  ماما  نانخس  زا  دشاب ، دایز  دنچ  ره  دسر ، یم  وا  هب  شجاتجیام  دنک ، تعانق  یسک  رگا  سکع ، رب  ددرگ  یضار  دراد 

: دومرف هک  تسا  مالسلا - 

(84  ) .رقتفی نا ال  دصتقا  نمل  تنمض 

.ددرگن نارگید  دنمزاین  هک  منک  یم  تنامض  دنک ، هشیپ  يور  هنایم  هک  یسک  يارب  نم 

ناگدنب لامعا  رب  مالسلا -  هیلع  ماما -  فارشا   48

رون زا  يدومع  يرهـش  ره  رد  هک : دراد  یفاک  تیاور  رد  هک  نیا  اب  دوش ، هتفرگ  هدـیدان  ادـخ  لـمع ، رد  هک  تسا  نیا  رب  اـنب  اـیوگ 
سدقلا حور  نینچ  مه  ( 85  ) .دروآ یم  ربخ  وا  يارب  یکلم  ای  و  دنیب ، یم  نآ  رد  ار  ناگدـنب  لامعا  مالـسلا -  هیلع  ماما -  هک  تسا 

(86  ) .دوش یم  لزان  وا  رب  ردق  بش  رد  راب  کی  لاس  ره  هک  یحو  نآ  زا  ریغ  تسا ، وا  اب  وا و  دی  ؤم 

ماما دید  درادن و  هدیاف  میشکب ، لمع  رود  مه  يا  هدرپ  الثم  رگا  نیاربانب ،
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تی ؤر  رد  نینچ  مه  .دنک  یمن  داجیا  لیاح  عنام و  مالـسلا -  هیلع  وا -  نیب  عقاو  نامـشچ  ربارب  رد  و  تسا ، رتذفان  مالـسلا -  هیلع  - 
ام نهیف و  ام  عبس و  تاوامس  یلفس و  نیضرا  رب  هتسشن ، هک  اج  ره  هکلب  تسین ، طرش  ( 87  ) تاذاحم هلباقم و  مالسلا -  هیلع  ماما - 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  .دراد  فارشا  نهنیب 

(88 ( ) ایبص مکحلا  هنیتاء  (و 

.میدرک اطع  وا  هب  ار  مکح  یکدوک ، لاح  رد 

: دیامرف یم  زین  و 

(89  ) ایبن ینلعج  بتکلا و  ینئتا  هللادبع  ینا  لاق 

، دور ـالاب  یـسانش  ماـما  هلاـسم ي  رگا  .تسا  هداد  رارق  ربماـیپ  هدرک و  اـطع  باـتک  نـم  هـب  دـنوادخ  میادـخ ، هدـنب ي  نـم  تـفگ :
یم ناشن  ار  ملاع  مامت  تقیقح  هک  تسا  يا  هنییآ  ماما  مالـسلا !؟ هیلع  ماما -  زا  رتالاب  یتیآ  هچ  اریز  دور ؛ یم  ـالاب  مه  یـسانشادخ 

!؟ دهد

؟ يدرک اهر  ار  ییاقآ  نینچ  ارچ   49

 - مالـسلا هیلع  نینم -  ؤملاریما  هب  تشگرب  فرـشا  فجن  هب  هک  یتقو  .داتفا  ایرد  رد  دیاش  دش و  مگ  شنایمه  هکم  هار  رد  یـصخش 
دمآ و مق  هب  يو  .تسا  ( 90  ) یمق يازریم  دزن  مق  رد  وت  نایمه  دومرف : وا  هب  ترضح  دید ، باوخ  رد  ار  ترضح  بش  .دش  لسوتم 
، دیـسر ناـشیا  هناـخ ي  رد  هب  هک  یماـگنه  .دـندرک  ییاـمنهار  یمق  يازریم  هناـخ ي  هب  ار  وا  .تفرگ  ار  هللا -  همحر  ازریم -  غارس 

دید درک و  زاب  ار  نآ  يو  .داد  وا  هب  ار  نایمه  رد ، خاروس  زا  لا ، ؤس  نودـب  هناـخ و  رد  ندرک  زاـب  تاـقالم و  زا  شیپ  ازریم  موحرم 
: دنتفگ وا  هب  تشگزاب ، یگدنز  لحم  هب  هک  یتقو  .تشگزاب  یگدنز  لحم  هب  تسا و  وا  نایمه 
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اقآ هک  دـید  دیـسر ، یتـقو  یلو  .دومن  تعجارم  مق  هب  ازریم  موحرم  هب  تمدـخ  دـصق  هب  هراـبود  يدرک !؟ اـهر  ار  ییاـقآ  نینچ  ارچ 
هتفرگ رارق  ازریم  هربقم ي  لخاد  وا  ربق  نونکا  و  دش ، نفد  ازریم  دزن  و  تفر ، ایند  زا  هک  نیا  ات  دش  شربق  مداخ  تسا ، هدـش  موحرم 

.تسا

! هعلاطم نودب  جراخ  سرد   50

یم مه  هعلاطم  نودـب  یتح  .دوب  ظـفح  یهقف  لـیاسم  یماـمت  رد  ار  روهـشم  باحـصا و  ياواـتف  (، 91  ) نسحلاوبا دیـس  اـقآ  موحرم 
! دناسرب رخآ  هب  ار  سرد  تسناوت 

، دیـسیونب ار  تااتفتـسا  نیا  باوج  دومرف : نم  هب  مدوب  ناشیا  دزن  دومرف : یم  بجعت  اـب  هللا -  همحر  يداـبآ -  فجن  یلع  دیـس  اـقآ 
هتشادرب ار  اه  نآ  زا  يرایسب  دادعت  ناشیا  مدید  ناهگان  دیشک  لوط  یلیخ  مدش و  لطعم  یتدم  مسیونب ، ار  اه  نآ  زا  یکی  متـشادرب 

! مدوب هداد  باوج  تمحز  اب  ار  یکی  زونه  نم  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تسا ! هتشون  ار  شباوج  و 

رد هک  يا  هلاسم  کی  رد  مراد  دای  هب  درادن ، یلطعم  وا  يارب  تسا و  رضحتسم  لیاسم ، باوج  رد  هک  تسا  روط  نیا  يوق  هظفاح ي 
نآ اب  و  دراد ، باتک  نالف  رد  هعمل  حرـش  هیـشاح ي  رد  هراب  نیا  رد  یتیاور  یلع  خیـش  دومرف : ناشیا  میتشاد ، ثحب  ناشیا  تمدـخ 

.دناسر رخآ  هب  ار  بلطم 

.دوب هناگی  دوخ  نیرصاعم  املع و  نایم  رد  ظفاح  توق  ظاحل  زا  ناشیا  ارهاظ 

دـشاب و هدرک  هعلاطم  یباـتک  سرد  زا  شیپ  هک  نیا  نودـب  هللا -  همحر  ( 92  ) یسوط خیـش  دجـسم  رد  ناشیا  مدید  مدوخ  رگید  راب 
: تفگ درک و  عورش  ار  دوب ) جح  باتک  ایوگ   ) یباتک لصفم ، یلیطعت  زا  سپ  تسا ، اجک  سرد  عورش  ناج  هک  دنادب 
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نـسح دیـس  ياقآ  موحرم  شداـماد ، داد و  يراگیـس  وا  هب  ربنم  نییاـپ  زا  ییاـقآ  دوب  ربنم  يور  .دـیروایب  یعیارـش  يرهاوج ، دـیورب 
یم ناونع  ار  يا  هلاسم  دومرف : ناشیا  هک  نیا  ات  .دشن  مولعم  سرد  عورـش  ياج  اما  دروآ ، يرهاوج  ماوق  هسردـم  زا  ( 93  ) يدرونجب

.مینک یم  كرادت  میا  هدناوخن  ار  نآ  رتشیپ  دش  مولعم  هچ  نانچ  میناوخ ، یم  مینک و 

عورـش تسا ، اجک  زا  سرد  عورـش  تسناد  یمن  الـصا  دوب و  هدرکن  مه  هعلاطم  دوب و  هدـشن  حرطم  هک  ار  يا  هلاـسم  بیترت ، نیدـب 
! تسا هدرک  هعلاطم  ار  نآ  ایوگ  هک  دومن  ثحب  لالدتسا  اب  هلاسم  فارطا  رد  نانچ  یلو  دناسر ، رخآ  هب  ات  درک و 

...یلو مدوب ، هتشون  ار  اه  باوج  لوا  زور  نامه   51

هب تبسن  هیهلا ، بهاوم  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  و  دوب ، ناسآ  یضعب  يارب  لکشم و  املع  زا  یـضعب  يارب  نداد  يوتف  داهتجا و  رما 
.تسا فلتخم  صاخشا 

ناشیا زا  ار  یلیاسم  یـصخش  دوب ، نکاـس  نیمظاـک  رد  شرمع  رخاوا  رد  سباـقم  بحاـص  (، 94  ) يرتست هللادـسا  خیـش  اقآ  موحرم 
ربص دوش و  لمات  دـیاب  هک  دینـش  یم  خـساپ  یلو  درک  یم  هعجارم  ناشیا  هناـخ ي  هب  بترم  باوج  نتفرگ  يارب  دوب و  هدرک  اتفتـسا 

، تسین رـضاح  دومرف : یم  ررکم  ناشیا  درک و  هعجارم  ناشیا  تمدخ  هام  شـش  اه  لا  ؤس  باوج  يارب  هک  نیا  ات  .نآ  لاثما  دینک و 
.دینک ربص  تسین ، ایهم 

اه و هتشون  نامه  هدننک  لا  ؤس  صخش  .دندش و  فرشم  نیمظاک  هب  اطغلا  فشاک  رفعج  خیش  موحرم  رـسپ  یـسوم ، خیـش  اقآ  اقافتا 
مداخ هب  دورب ، ییاج  هب  تساوخ  یم  دوب و  راوس  بکرم  رب  هک  یلاح  رد  ناشیا  .دـیامرفب  باوج  ات  داد  هیارا  ناـشیا  هب  ار  تـالا  ؤس 

تفگ
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.دنادرگرب شبحاص  هب  دومرف و  موقرم  ار  تالا  ؤس  باوج  اروف  لاح  نامه  رد  و  دنک ، رضاح  تاود  ذغاک و  هک 

ضارتعا ناونع  هب  داد و  ناشن  ناشیا  هب  ار  اـه  باوج  تفر و  دوب -  اـطغلا  فشاـک  داـماد  هک  سباـقم -  بحاـص  دزن  هدـننک  لا  ؤس 
 - هللا همحر  یـسوم -  خیـش  اقآ  یلو  دیا ، هدومرفن  باوج  زونه  ما و  هداد  ناتتمدـخ  هب  ار  تالا  ؤس  تسا  هام  شـش  نم  درک : ضرع 

ياه باوج  قباطم  هک  داد  ناشن  وا  هب  دروآ و  ار  اـه  لا  ؤس  باوج  هناـخ  ینوردـنا  زا  تفر و  نک و  ربص  دومرف : .دـناد  باوج  اروف 
دراذگ یمن  طایتحا  منک ؟ راک  هچ  یلو  مدوب ، هتـشون  ار  اه  باوج  نیا  لوا  ياهزور  نامه  مه  نم  دومرف : سپـس  .دوب  یـسوم  خیش 

!؟ منک راهظا  مهدب و  امش  تسد  هب 

.دوب اطغلا  فشاک  موحرم  دالوا  نیرتگرزب  نیرتفورعم و  دیاش  راوگرزب و  یلیخ  یلیخ  اطغلا  فشاک  موحرم  دنزرف  یسوم ، خیش  اقآ 
.دندوب عراب  تهاقف  رد  یسوم  خیش  اقآ  دننام  زین  اطغلا  فشاک  نیسح  دمحم  خیش  دمحا و  خیش  موحرم  ناشیا ، رگید  ردارب  ود  هتبلا 

! نادیهش نوخ  زا  رترب   52

: دیامرف یم  لئاسر  باتک  زا  ییاج  رد  هللا -  همحر  ( 95  ) يراصنا خیش 

(96  ) داهجلا یف  ثکملا  لوط  نم  قشا  وه  يذلا  داهتجالا  هللا  انقزر 

رت تخـس  قشا و  داهتجا  دمهف  یمیـسک  يرآ ، دنک ! يزور  ام  هب  تسا ، رت  تخـس  داهج  رد  یگداتـسیا  زا  هک  ار ، داهتجا  دـنوادخ ،
.دمهفب ار  .تسا ) رترب  نادیهش  نوخ  زا  نادنمشناد  شناد ]  دادم [  ( ؛) 97  ) ادهشلا امد  نم  لضفااملعلا  دادم  يانعم  هک  تسا 

! دنناد یم  قحتسم  نارگید  زا  شیب  ار  دوخ  همه   53

رهـش نیمورحم  ارقف و  هب  هنابـش  دـننک و  يروآ  عمج  ار  یمدرم  ياه  کمک  اه و  هناعا  یتاـیه ، يرهـش ، ره  رد  هک  تسا  بوخ  هچ 
نیا يدصتم  هک  یناسک  یلو  دنتسه ؛ ینغ  رهش  لها  همه  ییوگ  هک  درذگ  یمن  يزیچ  تسا  هداد  یـسک  هچ  هک  دنیوگن  دنناسرب و 

فرـص رتشیب  دنناد و  یم  کمک  قحتـسم  ار  دوخ  نارگید  زا  شیب  دنناسر ، یم  ار  مدرم  ياه  هناعا  اه و  کمک  دـنوش و  یم  اهراک 
! دننک یم  ناشتالیکشت  دوخ و 

! دسر یم  رتشیب  دنهدب ، رتشیب  هچ  ره   54

رطاخ هب  دنهد ، یم  نان  ای  هیرهش ، لوپ ، دننک و  یم  کمک  نیقحتسم  بالط و  هب  هک  عجارم  نایاقآ  نیا  تفگ : یم  فجن  رد  ییاقآ 
(98 ! ) دسر یم  اه  نآ  يارب  رتشیب  دنهدب ، رتشیب  هچ  ره  دنا  هدید  دنا و  هدرک  هبرجت  هکلب  دنراد ، تواخس  هک  تسین  نیا 

دنیبن يدهم  ات  ورب  ربب ، دوز   55

دنوخآ موـحرم  هناـخ ي  رد  هب  یقحتـسم  یناـمز  .دـندوب  بیرغ  بیجع و  قاـفنا  رد  یلیخ  هک  میدوـب  هدینـش  اـی  هدـید و  ار  یـضعب 
قاـطا هچیلاـق ي  اذـل  دـهدب ، يو  هب  هک  هتـشادن  یهجو  ناـشیا  یلو  دـنک ، یم  کـمک  تساوخرد  ناـشیا  زا  و  دـیآ ، یم  یناـسارخ 

! دنیبن ( 99  ) يدهم ات  ورب ، ربب ، دوز  دیوگ : یم  دهد و  یم  وا  هب  دنک و  یم  عمج  ار  دوخ  یصخش 
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...هک درذگب  وت  رب  يزور  ادابم   56

لها زا  یکی  فرشت  تاقالم و  نایرج  رد  .دندش  هدنازوس  عیـشت  مرج  هب  تداهـش  زا  دعب  هللا -  امهمحر  ( 100  - ) یناث لوا و  دیهش 
ولپ شتآ و  نیدیهش  دندوب : هدومرف  وا  هب  ترضح  جح ، رفس  رد  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تجح -  ترضح  رـضحم  هب  ملع 

ار اه  نآ  ياه  باتک  زا  یک  هک ي  درذـگب  وت  رب  يزور  ادابم  دنتـشاذگ ، اج  هب  تکرب  اب  ياه  باتک  کـلذ  عم  دـندروخن ، ار  هعیش 
.یشاب هدرکن  هعلاطم 

.دشاب تماعز  تیعجرم و  ماقم  ولپ ، شآ و  زا  ترضح  روظنم  دسر  یم  رظن  هب  دندومرف : رگید  ياج  رد  هلظ -  دم  داتسا -  ترضح 

! تسا يرگید  زیچ  قیفوت   57

(101  ) ناشباتک هک  تسا  نیا  هللا -  امهمحر  یناث -  لوا و  دیهش  تامارک  زا  یکی 

رپ باتک  هعمل  حرـش  .لالدتـسا  نودـب  هن  تسا و  لالدتـسالا  مات  هن  ینعی  دنطـسو  دـنچ  ره  تسا ، هدـش  عقاو  ملع  لـها  دنـسپ  دروم 
فجن و رد  دـندوب ، هدرک  سیردـت  هرود  هدزیـس  الثم  .دـندرک  یم  سیردـت  هعمل  حرـش  طقف  هک  ملع  لها  زا  یـضعب  تسا ، یتکرب 

.دنا هدوب  ظفح  ار  هعمل  نتم  ملع  لها  زا  یضعب  مه  البرک 

هک تسا  لاس  دـص  دـنچ  تسا ، تکرب  رپ  یلیخ  کلذ  عم  تسین ، مه  ضحم  ياوتف  یلو  تسین ، ماـت  لالدتـسا  هعمل ، حرـش  باـتک 
: دیامرف یم  هللا -  همحر  رهاوج -  بحاص  .دنراد  لاغتـشا  نآ  هعلاطم ي  هثحابم و  سرد ، هب  هیملع  ياه  هزوح  رد  ینید  مولع  بالط 

(104  ) .تسا وا  ( 103  ) کلاسم باتک  زا  رتالاب  ( 102  ) هضور هقف 

يدنمدوس عفان و  تافیلات  هچ  و  تشاد ، تاکرب  ناشرمع  ردق  هچ  کلذ  عم  دنتـشاد و  یهاتوک  مک و  رمع  هللاامهمحر -  نیدیهش - 
هب دوخ  زا 
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لاعتم دنوادخ  هک  تسا  يرگید  زیچ  قیفوت  هتبلا  .مینارذگن  تلاطب  تلفغ و  هب  ار  دوخ  رمع  ات  دنتجح ، ام  يارب  اه  نآ  .دنتشاذگ  اج 
.دنک یمن  سک  ره  بیصن 

! درک یم  سوسحم  ار  لوقعم   58

ینغم باتک  طقف  فورعم ، هیوبیس  موحرم  نوچ  مه  یضعب  .دنتـشاد  صـصخت  سیردت  دروم  باتک  ملع و  رد  نیـسردم  البرک ، رد 
...و ملاعم  یخرب  و  لوطم ، باتک  یضعب  و  دندرک ، یم  سیردت  یقیقحت  تروص  هب  هنادهتجم و  ار  ( 105)

هناگراهچ ي لاکـشا  ایاضق و  دوب ، بیجع  قطنم  ملع  رد  یلیخ  میدـناوخ ، یم  ار  ( 106  ) هللادبع الم  هیـشاح ي  وا  دزن  ام  هک  ییاقآ 
اب دومن و  یم  نییعت  یبوخ  هب  ار  یقطنم  یلقع و  بلاطم  و  درک ، یم  سوسحم  نادرگاـش  بـالط و  يارب  شتاحیـضوت  اـب  ار  یقطنم 

.میرادن غارس  ام  و  دوبن ، نینچ  رگید  ياج  رد  دیاش  هک  دوب  البرک  رد  نیسردم  زایتما  نیا  .داد  یم  قیبطت  یفرع  ياه  لاثم  ایاضق و 

 - هللا همحر  يریاح -  میرکلادبع  خیش  جاح  زا  یتمارک   59

یلع لپ  هبل ي  ات  بآ  هدرک و  نایغط  لیـس  رثا  رد  مق  هناخدور ي  ینامز  هک  تسا  نیا  يریاح ، میرکلادبع  جاح  موحرم  تامارک  زا 
مامت بآ  ذوفن  زا  يریگولج  يارب  اذل  و  دنتخاس ، یم  وضو  هناخدور  بآ  اب  لپ  يور  زا  يا  هدع  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، هدیـسر  یناخ 

نآ رب  يزیچ  تفرگ و  تسد  رد  ( 107  ) تبرت يرادقم  تفر و  لپ  يور  خیش  جاح  موحرم  .دندومن  عمج  ار  ماما  دجسم  ياه  شرف 
.تفر نییاپ  بآ  رتم  دنچ  تعاس ، دنچ  زا  دعب  دمآ و  نییاپ  بآ  جیردت  هب  تقو  نامه  زا  تخادنا ، بآ  رد  دناوخ و 

نآ هب  هک  داد  دنهاوخ  تاجن  ار  ام  يوروش  اکیرمآ و  تالکـشم  رد  ایوگ  .ار  نیقی  لها  نیق  هن ي  میراد و  ار  نامیا  لها  نامیا  هن  ام 
هدوسآ باوخ  رگیدکی  سرت  زا  هک  دنتسه  یگرگ  گس و  اه  نآ  مینک ، یم  دامتعا  میرب و  یم  هانپ  اه 
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یم دوخ  اب  .دنتـشاد  ییاهزامن  هچ  ییاه ، تدابع  هچ  زین  لمع  ماقم  رد  دـندوب و  اراد  ار  یملع  هیلاع ي  تاماقم  ام  ناگرزب  دـنرادن ،
!؟ بارخ هنوگ  نیا  وت  و  بوخ ، هنوگ  نآ  اه  نآ  يروج !؟ نیا  ارچ  زاب  يدید ، ار  اه  نآ  هک  نیا  اب  میوگ :

! مسر یم  مه  امش  تمدخ  هب   60

اهیلع هموصعم -  ترضح  مرح  رسالاب  دجسم  رد  ینابساپ  مق ، رد  يولهپ  هاش  اضر  نامز  دومرف : ( 108  - ) هللا همحر  یشعرم -  ياقآ 
نم یبهذـم  ینید و  قرع  دنتـسه !؟ هبجحم  ارچ  هک  دومن  یم  اذـیا  متـش و  برـض و  ار  اه  نز  تعامج  زاـمن  فوفـص  رد  مالـسلا - 

! دسرب ناشتمدخ  هب  ات  تفر  .مسر  یم  مه  امش  تمدخ  تفگ : نم  هب  تشگرب  مدز ، وا  توص  هب  مکحم  یلیس  هک ي ك  دش  ثعاب 

!؟ يا هدرک  رس  هب  يرسور  ارچ   61

مالـسلا هیلع  اضر -  ماما  ترـضح  مادخ  زا  یکی  تفگ : یم  ییاقآ  دوب ، هدش  لیدبت  رکنم  هب  فورعم  هک  يولهپ  هاش  اضر  نامز  رد 
ینک یمن  ایح  اضر  ماما  زا  ایآ  يا ، هدرک  رس  هب  يرسور  ارچ  تفگ : یم  تشاد ، رس  رب  يرـسور  هک  ینز  هب  ترـضح  نآ  مرح  رد  - 

!؟ ینک یم  رس  يرسور  هک 

...یلو دوب ، تیعجرم  ماقم  زئاح   62

تارظن دوبن ، نیقی  دروم  هک  یتاعوضوم  و  مالسلا -  مهیلع  همئا -  لتاقم  هنیمز ي  رد  فجن  البرک و  رد  میدش ، البرک  دراو  ام  یتقو 
هلدا ي اـب  یفـالتخا  بلاـطم  رد  ار  دوخ  رظن  هک  ارچ  دوب ؛ لوبق  لـباق  عومـسم و  ربـتعم و  هللا -  همحر  یناـسارخ -  يداـه  ازریم  اـقآ 

یگنوـگچ و  ملـسم ، نـالفط  ناـیرج  ربـنم  لـها  هلمج  زا  .دوـب  بیارغ  بیاـجع و  زا  هلاـسم  نیا  و  درک ، یم  ناـیب  لدتـسم  مکحم و 
.دندرک یم  لقن  وا  لوق  زا  ار  راوگرزب  ود  نآ  تداهش 

الصا دندوب ، تیعجرم  ماقم  زیاح  تیملع  رد  ناشیا  هک  نیا  اب  راتفگ و  رد  تقد  دانسا و  يروآ  عمج  تامحز و  همه  نآ  اب  هنافساتم 
! دشاب هدش  يروآ  عمج  طبض و  شیاه  هتشون  تسد  اهراتفگ و  ناشیا ، بلاطم  تسین  مولعم 

داد یم  ماجنا  يونعم  قیفوت  هب   63

تدابع فیلات و  سرد ، همه  نیا  زور  رد  دـنک ، هعلاـطم  تسناوت  یمن  بش  دوب و  یمـشچ  هک ي ك  نیا  اـب  يراـصنا  خیـش  موحرم 
یم هداتـسیا  تعاس  مین  مالـسلا -  هیلع  ریما -  ترـضح  دـقرم  رـس  الاب  رد  مالـس ، نعل و  دـص  اب  ار  اروشاع  تراـیز  زور  ره  تشاد ،

.تسا هداد  یم  ماجنا  يونعم  قیفوت  هب  ار  نآرق  ءزج  کی  و  رفعج ، زامن  و  هدناوخ ،

مالکلا رهاوج  باتک  فیلات  تدم   64

اقآ موحرم  زا  تراهط  باتک  لـیاوا  رد  اریز  تسا ؛ هدرک  عورـش   1231 لاس 1230 -  رد  ار  رهاوج  فیلات  رهاوج ، بحاـص  موحرم 
تایح دیق  رد  زونه  ناشیا  دوش  یم  مولعم  هک  دنک  یم  ریبعت  یلاعت  هللا  هملس  نیرـصاعملا  ضعب  هب  ( 109  ) ضایر بحاص  یلع  دیس 

.تسا هدوب  ناشیا  تافو  مه  لاس 1266  .تسا  هدرک  رکذ  لاس 1253  رد  فورعم  هب  رما  باتک  رد  ار  رهاوج  نایاپ  .دنا و  هدوب 
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تشون و شدنزرف  هزانج ي  رـس  رب  ار  رهاوج  زا  يرادقم  هک  دنا  هدرک  لقن  یتح  هدوب ، لیاق  شزرا  یلیخ  رهاوج  فیلات  يارب  ناشیا 
.دتفین بقع  رهاوج  فیلات  مه  هزادنا  نیا  هب  ات  دومن ، هیده  وا  هب  ار  شباوث 

نانمؤم يارب  اعد  هب  جایتحا  ساسحا   65

بآ و هب  یگنشت ، یگنسرگ و  ماگنه  هب  هک  هنوگ  نامه  دوش  یم  ایآ  .دنتسه  راتفرگ  ( 110  ) هعیش نامیا و  لها  دالب ، زا  يرایسب  رد 
!؟ مینکب نانآ  يارب  اعد  هب  جایتحا  ساسحا  نامیا  لها  ياـه  يراـتفرگ  عفر  يارب  نآ ، زا  رتشیب  هکلب  مینک  یم  جاـیتحا  ساـسحا  ناـن 

بئات ياعد  و  صوصخم ، طیارـش  ددـع و  اب  هارمه  و  ددرگ ، نانآ  ياه  يراتفرگ  الب و  عفار  هک  دـشاب  يا  هزادـنا  هب  ناـمیاعد  ینعی 
.دشاب

تسا هدش  يرادرب  سکع  و  ظوفحم ، ام  لامعا   66

: دیامرف یم  نیمرجم  نابز  زا  لاعتم  دنوادخ  .تسا  هدش  يرادرب  سکع  تسا و  ظوفحم  ام  لامعا  دنا ، هتخانش  ار  ام 

(111  ) ارضاح اولمع  ام  اودجو  اهئصحا و  الا  هریبک  هریغص و ال  رداغی  بتکلا ال  اذه  لام 

رضاح دنا  هداد  ماجنا  ار  هچ  نآ  .تسا و  هدرمـشرب  هک  نآ  رگم  هتـشاذگن  ورف  ار  یگرزب  درخ و  لمع  چیه  هک  تسا  یباتک  هچ  نیا 
.دنبای یم 

!؟ تسا یخوش  ( 112  ) حراوج اضعا و  رگید  اپ و  تسد و  تداهش  ایآ 

ناناملسم روما  هب  نتشادن  مامتها  اب  دوصقم  هب  لین  یفانت   67

مامتها نودب  دراد  ناکما  ایآ  میشاب !؟ توافت  یب  نینم  ؤم  ناناملسم و  روما  هب  لاح  نیع  رد  میربب و  لزنم  هب  راب  ملاس  میناوت  یم  ایآ 
!؟ میسرب دوصقم  هب  ناناملسم ، روما  هب 

؟ دندرگ منهج  شتآ  قحتسم  هک  دیرفآ  ار  يرایسب  دارفا  دنوادخ  ارچ   68

؟ دندرگ منهج  شتآ  قحتسم  هک  دیرفآ  ار  يرایسب  دارفا  لاعتم  دنوادخ  ارچ  لا : ؤس 

ناهن جـنگ  نم  ( ) 113  ) فرعا یکل  قلخلا  تقلخف  فرعا ، نا  تببحاـف  اـیفخم  ازنک  تنک  تسا : هدـمآ  یـسدق  ثیدـح  رد  باوـج :
سنا لها  دوخ ، راوج  رد  دیزگرب و  ار  يا  هدع  دنوادخ  .موش ) هتخانش  ات  مدیرفآ  ار  تاقولخم  اذل  موش ، هتخانش  هک  متـساوخ  مدوب ،
رگید هفک ي  رد  مدرم  هیقب ي  وزارت و  هفک ي  کی  رد  اه  نآ  زا  مادـک  ره  هک  داد ، رارق  دوخ  تافـص  امـسا و  رهظم  نیـشن و  مه  و 
.دوب دهاوخ  رت  نیگنس  رترب و  نم  ؤم  ریغ  دارفا  نارازه  زا  لماک  نم  ؤم  کی  شزرا  دوش ، هدیجنس  وزارت  اب  دارفا  شزرا  رگا  .دنتـسه 

(114 ! ) تسا لصاح  تقلخ  زا  ضرغ  دشاب ، هتشاد  دوجو  ناهج  رد  مومام  کی  ماما و  کی  رگا  تسا : هدمآ  تیاور  رد 

! ربمغیپ زا  رترب  تما   69
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زا دعب  مالسلا -  هیلع  یلع -  .تسا  مالـسلا -  مهیلع  ام -  همئا ي  يوس  زا  ملع  ياعدا  و  نانآ ، لهج  اعدا ، رارقا و  رد  هماع  ام و  قرف 
: دـنتفگ درک ، هضرع  نانآ  هب  لـیوات  لـیزنت و  اـب  ار  نآ  درک و  يروآ  عمج  ار  نآرق  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ -  تلحر 

(115  ) .ورب راذگب و 

 - ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ -  دندید  نوچ  دنتساوخن ، ار  وا  شماود  اقب و  يارب  یلو  دنتفرگ ، هللا  لوسر  زا  ار  مالـسا  اه  نآ 
لها نادنزرف و  تسناوت  یمن  یتح  وا  نانآ  رظن  رد  دنک و  دوخ  نیشناج  هفیلخ و  ار  مالسلا -  هیلع  یلع -  شیومع  رـسپ  دهاوخ  یم 

ربمغیپ تامحز  مامت  دنک و  هرادا  ار  شتیب 
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! تسا لضفا  ربمغیپ  دنیوگ ، یم  زاب  ربمغیپ ! زا  رت  لضف  اب  تما  ردق  هچ  .دندرک  يریگولج  رما  نیا  زا  اذل  درب ، دهاوخ  نیب  زا  ار 

هباحص هرابرد ي  ننست  لها  ییوگ  ضقانت   70

: دومرف ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  ربمایپ  هک  دننک  یم  تیاور  هماع 

(116  ) .یباحصا اوبست  ال 

.دییوگم ازسان  ارم  نارای 

! تسا حضاو  شبذک  هک  دیوگ  یم  باحصا  هب  ار  يزیچ 

ادـبا هیواعم  و  دـنک ! یم  بیدات  هنوگچ  هک  دـینیبب  ینعی  .دز  کتک  ار  هیواعم  دـنا : هدروآ  رمع  بقانم  رد  ناـشدوخ  رگید ، يوس  زا 
! هدوب بداتم  ردق  هچ  درکن ، ضارتعا 

، هدوب ریـصقت  یب  روذعم و  هک  نیا  اب  روط !؟ هچ  ندز  کتک  دیهدن ، مانـشد  دـینکن ، بس  ارم  باحـصا  هدومرف  ربمغیپ  ییوگ  یم  وت 
! دزن یفرح  اذل  هابتشا ) اطخ و  دنچ  ره   ) دوب هدرک  داهتجا  رمع  نوچ  یلو 

!؟ میشاب هار  رد  ات  می  هدرک ا  ادیپ  ار  هار  ام  ایآ   71

لیلذ و اـم  هک  دـش  نیا  شا  هجیتن  هک  میدرک  يراـک  ( 117  ) لوا زور  زا  نامدوخ  میـشاب !؟ هار  رد  هک  میا  هدرک  ادـیپ  ار  هار  اـم  اـیآ 
ره اه  نآ  لایما  هار  رد  ام  و  دـننک ، قدـصت  ام  رب  نامدوخ  ياه  تورث  تفن و  لوپ  زا  دنـشاب و  ام  ياقآ  زیزع و  رافک  میـشاب و  راوخ 

.میوش ینابرق  دنهاوخب  هک  تقو 

میراد رظن  وت  هب  ام   72

و میتفر ، تابتع  ترایز  هب  ناریا  زا  مردام  ردـپ و  اب  دـیوگ : یم  هللا -  همحر  یتشر -  دـهتجم  داوج  خیـش  اقآ  رتخد  ناگتـسب  زا  ینز 
یهاگ رگید  يوس  زا  و  درک ، یم  تحاران  ارم  اه  نآ  يرود  ییوس  زا  .دنتفر  دندرک و  جـیوزت  يدیـس  هبلط ي  هب  فجن  رد  ارم  نانآ 
اـشنم مدرک و  یم  یقالخا  دب  رهوش  اب  نم  اذل  .دـش  یم  لزنم  دراو  نامهیم  دـنچ  تشوگ و  يرادـقم  اب  هارمه  رهظ  کیدزن  مرهوش 

.دوب نیدلاو  يرود  نآ 

.دنرواین رد  دنک  یم  یگدنز  رود  ياج  رد  هک  یسک  جیوزت  هب  ار  ناشرتخد  دنشاب و  بظاوم  رما  نیا  رد  نیدلاو  تسا  بوخ  هتبلا 

 - مالسلااهیلع ارهز -  ترـضح  يرادیب  تلاح  رد  لاح ، نامه  رد  تفرگ ، ارف  ارم  تدش  هب  بت  مدش و  ضیرم  دیوگ : یم  مناخ  نآ 
.دشاب یم  ترهوش  تسد  هب  وت  يافش  دومرف : مدید ، ار 

افـش هلـصافالب  نم  و  تخادـنا ، نم  يور  ار  دوخ  يابع  دیـسر و  هار  زا  مرهوش  .مشاب  راـتفر  شوخ  وا  اـب  هک  دومرف  هیـصوت  نم  هب  و 
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.ارم نیدلاو  ای  دناسرب  ارم  رم ! هک ي ا  مدرک  رارصا  ترضح  نآ  هب  مدش و  فرشم  مالسلا -  هیلع  ریما  ترضح  مرح  هب  متفای و 

ترضح هک  مدید  مدمآ و  نوریب  مرح  زا 
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اب اـت  مدرک  تکرح  رگید  تهج  هب  مداد و  ریـسم  رییغت  دوـش ، یم  نحـص  دراو  نم  لـباقم  تـهج  زا  تـسرد  مالـسلا -  هـیلع  ریما - 
، میراد رظن  وت  هب  ام  مناخ  دومرف : .مدیسر  ناشیا  تمدخ  هب  هک  نیا  ات  دنداد  ریـسم  رییغت  نم  يوس  هب  مدید  مدرگن ، هجاوم  ترـضح 

یم تا  نیدـلاو  ملهچ  زور  راذـگب  تمالع  راوید  يور  زور  لهچ  ات  لاغز  اب  لزنم  بادرـس  رد  ورب  نک ، راتفر  بوخ  دوخ  رهوش  اب 
.دوش یم  تسرد  تسرفب ، تاولص  دنچ  ورب و  ماب  يالاب  دوخ  جیاوح  ندش  هدروآرب  يارب  نینچ  مه  دنیآ ،

يالاب متخیر و  یم  گـید  رد  ار  همه  دروآ ، یم  ار  خـبط  مزاول  تشوگ و  مرهوش  یتقو  مدرک ، یم  ار  راـک  نیا  نم  دـیوگ : یم  يو 
هدامآ ذیذل  معط و  شوخ  هدش و  هدیچ  يدنب و  هقبط  هتخپ و  اذغ  مدید  یم  مدمآ و  یم  مداتسرف و  یم  تاولص  دنچ  متفر و  یم  ماب 

! تسا

يزاس ناسنا  همانرب ي  نیرخآ  نآرق   73

نآ زا  ییاهزیچ  هچ  دراد و  یتاـمارک  اـه و  هزجعم  هچ  دنـشاب -  ملع  لـها  رگا  اـصوصخم  ناـمیا -  لـها  يارب  نآرق  دـناد  یم  ادـخ 
یمن ینادردق  نآ  زا  ام  یلو  تسا ، هدش  هتشاذگ  ام  رایتخا  رد  هک  تسا  يزاس  ناسنا  همانرب ي  نیرخآ  نآرق  همانرب ي  دید ! دنهاوخ 

، دیاب هک  هنوگ  نآ  ار  ترتع  ام  و  نآرق ، ننست  لها  .مینک 

.میتسنادن ردق  میتخانشن و 

؟ ینیب یمن  يروک  رگم  تفگ : یم  دناوخ ، یم  طلغ  نآ  يور  زا  ار  نآرق  هک  يرگید  هب  دوب ، نآرق  ظفاح  هک  ییانیبان 

! هعیش رس  رب  كاخ   74

نتفرگ و  مالسلا -  هیلع  اضر -  ماما  ترایز  نایرج  دوب ، هتـسشن  ( 118  ) همالع موحرم  رـسمه  رانک  رد  اـمیپاوه  رد  هک  هینمرا ي  نز 
هسردـم ي رد  نت ) جـنپ  هضور ي   ) یناوخ هضور  هصق ي  لقن  زا  دـعب  زین  .دوب و  هدرک  لـقن  ار  ترـضح  نآ  هب  لـسوت  زا  تاـجاح 

(119 ! ) هعیش رس  رب  كاخ  دومرف : ناشیا  هللا ، همحر  ییابطابط -  همالع ي  يارب  شناوج  يافش  هینمرا و  نز  نآ  داهنشیپ  هب  يورم 

تسا تایح  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  نآرق و  هب  کسمت   75

یـشکدوخ مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  نآرق و  هب  کسمت  رد  .دـنراد  ار  توبن  نطاب  مالـسلا -  مهیلع  همئا -  هماع ، لقن  ربانب  یتح 
.تسا تایح  اج  نیا  مینک ، یم  یشکدوخ  رگید  ياهراک  رد  تسین ، مزال 

هیعدا تایدبعت و  رد  هللا -  همحر  سوواط -  نب  دیس  تمظع   76

زور يارب  دسیون : یم  هجحملا  فشک  باتک  رد  .تسا  هدوب  ریاخذ  زا  هیعدا  تایدـبعت و  رد  هللا -  همحر  سوواط -  نب  دیـس  موحرم 
.متفرگ نشج  فیلکت 

و تسا ، هدومن  اشنا  دوخ  ار  اهاعدا  زا  یخرب  هک  دیوگ  یم  احیرـص  یناثلا  عیبر  ای  لوالا  عیبر  لامعا  نمـض  لامعالا  لابقا  باتک  رد 
مهیلع نیموصعم -  تارـضح  زا  هروثام  ياهاعد  اب  اـعقاو  هک  ( 120  ) هدومن رکذ  دوخ  ياشنا  هب  حیرـصت  مدـع  اب  زین  يدایز  ياهاعد 
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.تسا رترب  نیموصعم  ریغ  مالک  زا  نیماضم  ولع  ظاحل  زا  دراد و  تیخنس  مالسلا - 

ترتع نآرق و  هب  کسمت  رد  هصاخ  هماع و  یهاتوک   77

هفیاط ود  ره  عقاو  رد  و  نآرق ، زا  هصاخ  و  ترتع ، زا  ندرک  یلاخ  هناش  رد  هماع  میتسین ، رهاوج  نادردـق  هک  میداد  ناشن  ناحتما  رد 
.میدرک یهاتوک  میدوب ، نآ  هب  رومام  هک  ود  ره  هب  کسمت  زا 

ملع لیصحت  رد  تبرق  دصق   78

تبرق دصق  نودب  رگا  تابجاو  زا  هتسد  نیا  و  تسا ، هیلصوت  تابجاو  زا  ملع  لیصحت  اریز  تسین ، مزال  تبرق  دصق  ملع  لیصحت  رد 
رد دناد  یم  ادـخ  میروآ  اج  هب  دـبعت  دـصق  هب  مه  ار  هیلـصوت  تابجاو  رگا  دـنچ  ره  .درادـن  لاکـشا  دریگ ، ماجنا  مه  تبرق  دـبعت و 

(121  ) نییاپ الاب و  بتارم  باسح  هب  ار  تایدـبعت  رگا  نینچ  مه  تشاد ! دـهاوخ  تبرق  دـصق  نودـب  اـب  یتواـفت  هچ  باوث  شزرا و 
.دوب دهاوخ  رایسب  تاجرد  توافت  میهد ، ماجنا 

یگنج ياه  حالس   79

هب نوذام  اه  نآ  فرط  زا  تسود و  گرزب  ياه  تردـق  اب  هک  مینک  یم  هیهت  ییاـه  تلود  زا  هطـساو  اـب  ار  یگنج  ياـه  حالـس  اـم 
رتهب و ای  ار و  نآ ، دض  هک  دنهد  یم  اه  هطساو  هب  ار  یتازیهجت  شورف  هزاجا ي  اهنت  اه  نآ  دوخ  راچان  تهج  نیا  زا  .دنتسه  شورف 

.دنا هدرک  هیهت  ار  نآ  زا  رت  نردم 

 - مالسلا مهیلع  همئا -  تماما  هب  داقتعا  رد  مزال  هلحرم ي  ود   80

شرافس و  مالـسلا -  مهیلع  راهطا -  همئا  تفالخ  تیاصو و  هب  یبلق  مازتلا  مالـسلا -  مهیلع  همئا -  تماما  هب  داقتعا  رد  لوا  هبترم ي 
هلحرم ي و  تسا ؛ ناشیا  تیعجرم  و  ناشراوگرزب ، ناردپ  مان  ناشیاه و  مان  هب  اه  نآ  هب  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

مینادب دیاب  هکلب  میـشاب ، هتـشادن  لوبق  ار  نانآ  تماما  اه و  نآ  میناوخب و  زامن  هک  نیا  هن  تسا ، نانآ  زا  تعباتم  هب  یلمع  مازتلا  دعب 
.میهد ماجنا  اه  نآ  روتسد  بیترت  هب  ار  زامن  هک 

تاجن هار  رد  دشاب  مالسلا -  مهیلع  همئا -  هار  رد  رگا  رفاک ) هن   ) هالصلا كرات  قساف  اریز  تسا ، مدقم  زامن  لصا  رب  یبلق  مازتلا  نیا 
نوچ دناوخب ، زامن  هچ  رگا  تسا ، كاله  دشاب ، هتشاد  فارحنا  تماما  زا  دشاب و  هتشادن  داقتعا  اه  نآ  هب  هک  یسک  سکعرب  .تسا 

! دنسانش یمن  ار  وا  یلو  اما  دنتسه  ادخ  هب  برق  یعدم  هک  یناسک  رب  ياو  .تسا  بارخ  شداقتعا 

دیوگ یمن  ار  ام  لوصا   81

: دومرف یم  ضارتعا  نابز  اب  داد و  یمن  تیمها  هقف  لوصا  هب  نادنچ  هللا -  همحر  رهاوج -  بحاص 

؛ .مارح اذه  اذه !؟ ونش 
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.تسا مارح  نیا  کهیچ  نیا 

.تسین ام  لوصا  شروظنم  دومرف : یم  هدرک ، یم  تکرش  رهاوج  بحاص  سرد  رد  هک  يراصنا  خیش  موحرم  یلو 

!؟ تسا هتفگ  یم  ار  یسک  هچ  لوصا  سپ  تسا ، هدوب  لوصا  نیرتطوسبم  خیش  لوصا  هک  دئوب  یلاح  رد  نیا  و 

باتک رد  هللا -  همحر  خیش -  هک  ار  هچ  نآ  دافم  لاح  نیع  رد  هتـشاد ، داریا  لوصا  هب  هک  هللا -  همحر  رهاوج -  بحاص  لاح  نیا  اب 
رهاوج رد  هدناسر ، تابثا  هب  یتانایب  اب  شا  یلوصا  ياه 
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.تسا هدوب  مدقتم  خیش  موحرم  رب  ینامز  ظاحل  زا  هک  نیا  اب  دراد ،

! مسیونب زور  راهچ  هس ي ا  رد  ار  هقف  هرود ي  مناوت  یم   82

املعلا فیرـش  موـحرم  ریظن  .دنتـشاد  هطاـحا  هقف  باوـبا  ماـمت  رب  هک  دـنا  هدوـب  هللا -  همحر  ضاـیر -  بحاـص  نادرگاـش  زا  یخرب 
.مسیونب زور  راهچ  هس ي ا  ضرع  رد  ار  هقف  هرود ي  مناوت  یم  تسا : هدومرف  ناشیا  هدش  لقن  هک  هللا -  همحر  ( 122  - ) یناردنزام

ربنم لها  هب  دیکا  يا  هیصوت   83

، تسا طایتحا  فالخ  نیا  و  دـنناوخن ، باتک  يور  زا  ار  بلاـطم  ربنم  يـالاب  رد  اـه  ناوخ  هضور  ملع و  لـها  هک  تسا  نیا  رب  مسر 
.ناضمر هام  رد  صوصخ  هب  تایاور و  لقن  رد  اصوصخم 

یم باتک  يور  زا  ربنم  يالاب  رد  تشاد  تماقا  دهـشم  رد  هک  یماگنه  ( 123  ) یمق سابع  خیش  جاح  ياقآ  موحرم  هک  میدینـش  یم 
.تسا هتفر  یم  ربنم  باتک  نودب  فرشا  فجن  رد  یلو  هدناوخ ،

هدـش جراخ  ناریا  زا  يولهپ  اضر  نامز  ردو  دوب ، رحبتم  راک  نیا  رد  هک  فورعم  هللا -  همحر  یناـسارخ -  ظـعاو  يدـهم  خیـش  اـقآ 
یسردم دننام  دوب ، هعلاطم  هب  دیقم  ربنم ، هب  نتفر  يارب  راک ، هقباس ي  لاس  داتفه  زا  دعب  .تشاد  هرجح  ( 124  ) ام هسردم  رد  و  دوب ،

! دهدب سرد  دهاوخ  یم  هک 

.دشاب هتشاد  یپ  رد  ینامیشپ  نآ  رد  طایتحا  هک  تسین  يراک  چیه 

عیشت هدولاشیزیر  یپ  رد  هللا -  مهمحر  یسوط -  ریصن  هجاوخ  دیفم و  خیش  یضترم ، دیس  شقن   84

هب یهاگ  هک  هدوب  يدح  هب  وا  تیـصخش  و  هتـشاد ، هدهع  هب  ار  نییمطاف  تسایر  تماعز و  ماقم  هللا -  همحر  ( - 125  ) یضترم دیس 
( - 128  ) یـسوط ریـصن  هجاوـخ  و  ( 127  ) دـیفم خیــش  زا  شیب  ( 126  ) هصاـخ ياـملع  ناـیم  رد  .دـندش و  یم  هدـنهانپ  وا  هناـخ ي 
هدوب راوگرزب  یلیخ  هللا ) مهمحر  یسوط -  ریصن  هجاوخ  دیفم و  خیش  یضترم ، دیس   ) تیصخش هس  نیا  درک  یم  هیقت  هللاامهمحر - 
(129  ) .اریخ هللا  مهازج  .دنا  هتخیر  اه  نیا  ار  عیشت  بهذم  هیاپ ي  ساسا و  هدولاش و  هکلب  دنداد ؛ تایح  بهذم  هب  ابیرقت  دنا و 

.هیلع هللا  تاولص  دومرف : یم  دمآ ، یم  هللا -  همحر  یضترم -  دیـس  زا  نخـس  هللا -  همحر  یـسوط -  ریـصن  هجاوخ  سلجم  رد  یتقو 
(130)

باجح فشک  هلاسم ي  اب  تشر  زیربت و  ياملع  دروخرب   85

سپس دش ، لخاد  رهش  رادنامرف  تسخن  دندوب ، هدرک  عمج  ( 131  ) نتفرگ اضما  يارب  ار  زیربت  ياملع  باجح ، فشک  لوا  ياهزور 
ياضما و  تسا ، یفاک  ترضح  یلعا  نامرف  نامه  دنا ، هدش  عمج  اج  نیا  هچ  يارب  نایاقآ ! تفگ : تسشن و  دمآ و  ینابرهش  سییر 

.دندش جراخ  سلجم  زا  دنا ، هدشن  یلیمحت  ياضما  راتفرگ  هک  نیا  زا  قایتشا  یلاحشوخ و  لامک  اب  زین  املع  .تسین  مزال  نایاقآ 
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دوبن دراو  تسایس  رد  هک  يدزی  مظاک  دمحم  دیس  اقآ  نادرگاش  زا  املع -  زا  یکی  .دوب  هدش  لیکـشت  یعامتجا  نینچ  زین  تشر  رد 
نایم رد  دوب -  هدرک  رایتخا  ار  ینیشن  هناخ  هطورشم  نایرج  لوا  زا  درک و  یمن  مه  تفلاخم  دنچ  ره  تشادن  تقفاوم  هطورـشم  اب  و 

نوریب .دینک و  نوریب  سلجم  زا  ار  اقآ  نالف  تفگ : دش ، دراو  املع  سلجم  رد  يولهپ  اضر  یتقو  .تسا  هدوب  اه  نآ 
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.تسین مدای  دروآ ، هچ  هیقب  رس  رب  اما  دندرک ،

رامثتسا يارب  يا  هلیسو  سابل  داحتا  باجح و  فشک   86

!؟ دیآ دوجو  هب  سابل  داحتا  دیاب  ارچ  دوش و  هتـشادرب  دیاب  ناملـسم  ياه  نز  رداچ  ارچ  و  دوب ؟ هچ  يارب  باجح  فشک  بیجع  رما 
رامثتـسا يرکون و  دابعتـسا و  يارب  راک  هنوگ  نیا  هک  دوب  رما  نیا  اه  نآ  هماندهع ي  نامه  رد  لبق  لاس  دصیـس  زا  هک  میتسناد  یمن 
تائالتبا زا  میرب  یم  هانپ  ادخ  هب  .درادـن  یقرف  نآ  مدـع  هاش و  تناید  ام  يارب  رگید  میداد ، تسد  زا  ار  نید  رگا  ( 132  ) دوش ماجنا 

! نید رما  رد  گرزب 

یمالسایاهروشک ياس  ؤر  هب  رمالاولوا  يدعت  اب  جرفلا  راظتنا  تیاور  رد  یفانت   87

هنوگچ تسا ، تباث  مه  هماـع  لـقن  هب  .تسا ) جرف  راـظتنا  لاـمعا ، نیرتهب  ( ) 133  ) جرفلا راظتنا  لامعالا ، لـضفا  تیاور  هک  نیا  اـب 
!؟ دنشاب ( 134  ) رمالاولوا یمالسا ، ياهروشک  ياس  ؤر  تدایس  تموکح و  تسا  نکمم 

!؟ میهاوخ یم  جرف  مه  زاب  جرف  همه  نیا  دوجو  اب  اـیآ  هچ ؟ يارب  جرف  راـظتنا  رگید  تسا ، لـصاح  دوجوم و  جرف ، تسا ، نینچ  رگا 
!؟ هچ ینعی  جرفلا  راظتنا  سپ 

ثیدح نایوار  تلزنم  تخانش  شور   88

: دنا هدومرف  مالسلا -  مهیلع  ام -  همئا ي 

(135  ) .انع مهتایاور  ردق  یلع  سانلا  لزانم  اوفرعا 

.دیسانشب ام  زا  نانآ  تایاور  رادقم  هار  زا  ار  صاخشا  ياه  تلزنم 

.تسا هراک  هچ  وا  هک  درب  یم  یپ  دنیبب ، ار  يوار  تایاور  تایصوصخ  ناسنا  رگا 

ینابر ياملع  گرزب و  هباحص ي  یخرب  تاماقم   89

: تسا هدمآ  تیاور  رد  مه  دادقم  هرابرد ي  .دشاب و  رتمک  ناملس  ماقم  زا  تسین  مولعم  تسا و  یلاع  شماقم  رذوبا 

(136  ) .دیدحلا ربز  لثم  ناک  هبلق  ناف 

.دوب نهآ  ياه  هراپ  دننام  دادقم  بلق 

: دومرف تفالخ  بصغ  نایرج  رد  هک  تسا  هدش  لقن  زین  ناملس  اب  هطبار  رد  و 

(137  ) .دیدرب ار  یلع  قح  دیدرکن ، دیدرک و 
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دوش یمن  ار  نیا  و  دنا ، هدوب  اه  نآ  ماقم  هب  يدارفا  مه  املع  نایم  رد  هتبلا  ناشتداعس ! هب  اشوخ  مهیلع ، هللا  مالـس  مهیلع ، هللا  ناوضر 
.تسا هدرک  یم  مالسلا -  مهیلع  ایصوا -  ایبنا و  زا  تیاکح  هک  دنا  هتشاد  یتاماقم  املع  قحلا  .درک  راکنا 

 - مالسلا هیلع  ماما -  تخانش  رد  هفرعملا  یندا   90

ماما وا  هک  میـشاب  دـقتعم  طقف  هک  تسا  نیا  نآ  .تسا و  یفاـک  هفرعملا  یندا  مالـسلا -  هیلع  ماـما -  هب  داـقتعا  تفرعم و  هراـبرد ي 
هک تسا  یسک  نامه  وا  الثم  هک  نیا  و  وا -  مسا  ولو  تسا  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ -  یـصو  و  ( 138  ) هعاطلا ضرتفم 
ادخ .تسین  مزال  تسا ، مدـنچ  ماما  هک  نیا  اه و  نآ  بیترت  نتـسناد  نینچ  مه  .مینادـن  ار  دـیگنج -  هحلط  ناورم و  اب  ای  هیواعم و  اب 

.میهدن ماجنا  میهدن ، ماجنا  دنهاوخ  یم  هک  ار  هچ  نآ  و  میهد ، ماجنا  دنهاوخ  یم  ام  زا  هک  ار  هچ  نآ  دنک 

لاملاتیب اب  هطبار  رد  هیواعم  و  مالسلا -  هیلع  نانم -  ؤمریما  درکلمع  هوحن ي   91

مالسلا هیلع  ریما -  ترـضح  درکلمع  دننام  دوش  یم  مولعم  اه  نآ  تیناقح  مدع  تیناقح و  هباحـص ) افلخ و   ) اه نآ  راک  هوحن ي  زا 
نب هللادـبع  يارب  ریبز  نبا  هک  دوب  بیجع  يدـح  هب  لاملا  تیب  میـسقت  فرـصت و  رد  هیواعم  راک  .لاملا  تیب  هراـبرد ي  هیواـعم  و  - 

هیواـعم و لـثم  تساوخ  یمن  یناـنچ  نآ  ریبز  نبا  یتح  هک  يا  هنوگ  هب  ( 139 ! ) درک یم  راثئتسا  ار  لاـملا  تیب  هیواـعم  تشون : رمع 
! دشاب دیزی 

تساوخ یم  رگا  اریز  درک ؛ یم  میسقت  هیوسلاب  ناسکی و  تروص  هب  مالسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  هک  هدوب  راک  رد  ییاهزیچ  ایوگ 
درک و یم  وراج  ار  لاملا  تیب  ترـضح  نآ  اذل  دندرک ، یم  هدافتـسا  ءوس  ترـضح  نآ  تعباتم  رد  نارگید  دنک ، راک  تحلـصم  هب 

یم .يا  هدرک  میـسقت  هزات  دنتفگ : یم  ناشیا  هب  ( 140  ) .درک یم  میـسقت  يا  هتفه  هنایهام ، ياج  هب  یهاگ  یتح  و  دـناوخ ! یم  زامن 
(141  ) راد هنازخ  نم  دومرف :
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! تشاد یمن  هگن  رابنا  رد  درک و  یم  یمیسقت  دیسر ، یم  هفوک  هقطنم ي  تفه  هزادنا ي  هب  رگا  .متسین  امش 

هب مینک و  بانتجا  مارح  زا  هک  میشاب  عناق  رگا  ام  اما  دوب ، لاملا  تیب  اب  هطبار  رد  مالـسلا -  هیلع  نانم -  ؤمریما  درکلمع  هوحن ي  نیا 
رازه دـص  اه  یمـشچ  رون  هب  هک  میـشابن  یخـس  هیواعم  لثم  و  میراذـگب ، قرف  مارح  لالح و  نیب  ناـمراک  رد  مینک و  اـفتکا  لـالح 

! تسا بوخ  میزاسب ، مورحم  ار  نارگید  میهدب و 

ریخ چ روما  مامت  رد  تکراشم  تیمها   92

زا ار  دوخ  درامشب و  منتغم  ار  تصرف  دهد ، ماجنا  ار  نآ  دناوت  یم  دیآ و  یم  شیپ  هک  ( 142  ) يریخ راک  ره  رد  ناسنا  تسا  بوخ 
، درمش کچوک  دیابن  ار  .دندرک ) شـشومارف  نانآ  دروآرد و  هرامـش  هب  دنوادخ  ( ) 143 ( ؛) هوسن هللا و  هئـصحا   ) دیامنن مورحم  نآ 

دقفت ماتیا و  هب  یگدیـسر  هلاسم  مهم ، روما  ریخ و  ياهراک  .دـش  میهاوخ  جاتحم  ادـیدش  اـه  نآ  زا  کـی  ره  هب  تماـیق  يادرف  اریز 
عجارم املع و  نایم  رد  هک  نیقحتـسم ، هب  هتخپ  رـضاح و  ماـعط  لاـسرا  نینچ  مه  هناـیفخم ، تروص  هب  ولو  اـه  نآ  نو  ؤش  هب  تبـسن 

.تسا هدوب  جیار  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا ي  زین  قباس و 

میوش یم  جاتحم  دوخن  کی  نامه  هب  يزور   93

: دنتفگ ام  هب  تفرگن و  رارق  قح  ترـضح  هاگرد  لوبق  دروم  دـش و  در  ام  ياهراک  همه  تفگ ، رابتعا ، قفاوم  باوخ  رد  موحرم  نآ 
ترـضح ترایز  یتح  یتشادـن ، طابنتـسا  رد  یفاک  تقد  زین  داـهتجا  تقو  رد  و  يدرک ؛ یمن  مه  دـیلقت  يدوبن ، طاـتحم  اـهراک  رد 

ریظن نارگید و  لثم  تترایز  يدوب  يداع  دارفا  زا  هک  یتقو  نآ  دنتفگ : دندرکن و  لوبق  تمظع  نآ  اب  ار  مالـسلا -  هیلع  ادهـشلادیس 
ترایز دوخ  تیـصخش  ناونع و  ظفح  يارب  اهنت  دوبن و  ادخ  يارب  يدرک ، ادـیپ  ام  قح  هب  تفرعم  هک  نامز  نآ  و  دوب ، میاهب  ماعنا و 

.يدرک یم 

: دـنتفگ تسیچ ؟ نیا  متفگ : مشورفب ، ات  دـنداد  نم  هب  يدـیراورم  یلو  میدـش ، هکیالم  موکحم  الماک  لاـح  ره  هب  دـیوگ : یم  يو 
يدرک و رکف  نآ  زا  دعب  دورب !؟ هدایپ  دیاب  ینم  لثم  ایآ  یتفگ : دوخ  اب  يدوب ، هدش  هتـسخ  البرک  ترایز  يوس  هب  يور  هدایپ  ماگنه 

دمح نامه  رهوگ ، نیا  هللادمحلا  یتفگ 
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.دشاب یم 

هب ولو  دنک  مان  تبث  نآ  رد  ار  دوخ  تسناوت  یهار  ره  زا  دنک و  اصقتـسا  ار  ریخ  ياهراک  فلتخم  ماسقا  عاونا و  دیاب  ناسنا  هصالخ :
.میوش یم  جاتحم  دوخن  کی  نامه  هب  يزور  هک  دشاب ، دوخن  هزادنا ي 

يواتف رد  هیوناث  نیوانع  عرش و  تایفرع  تیاعر   94

لطاب رد  مدرم  وا ، ییوگقح  زا  هک  دوشن  نانچ  و  دـنک ، هظحالم  ار  هیوناث  نیوانع  عرـش و  تایفرع  ناسنا  هک  تسا  یگرزب  باب  نیا 
يراددوخ تقو  تایـضتقم  طیارـش و  دوجو  تهج  هب  دـشاب ، قح  بلطم  لصا  ولو  دـیوگن  تسین ، بسانم  هک  ییاج  .دـنریگ و  رارق 

ناکما هک  تروص  ره  هب  دوخ ، نید  يارب  سپ  تسا ، وت  ردارب  وت  نید  ( ) 144  ) تئش امب  کنیدل  طتحاف  کنید ، كوخا  دیاش  .دنک 
.دوش لماش  مه  ار  دراوم  هنوگ  نیا  .نک ) طایتحا  تسا ، ریذپ 

رضاح املع  و  درادن ، یعنام  ود  نآ  فشک  تسا و  ینثتسم  نیفک ) هجو و   ) دنهد يوتف  هک  تساوخ  املع  زا  ( 145  ) يولهپ ناخاضر 
ار يوتف  نیا  دـنوش و  هتـشک  دـندش  رـضاح  املع  اذـل  دوب ؛ زیچ  همه  فشک  يوتف  نیا  يانعم  باجح  فشک  ناـمز  رد  اریز  دـندشن ،

(146  ) .میرب یم  هانپ  ادخ  هب  گرزب  تاالتبا  هنوگ  نیا  رد  .دننکن  اضما 

ناریا رد  هطورشم  نایرج  ققحت  رد  یهلا  تمکح   95

ناریا هک  سیلگنا  زا  دوب  يا  هسیـسد  هطورـشم  نایرج  رهاظ  بسح  هب  .میرادن  عالطا  ادخ  هینیوکت ي  هدارا ي  حلاصم  مکح و  زا  ام 
؛ یناـمثع تلود  رد  مه  ناریا و  رد  مه  .دـش  مه  قفوم  رما  نیا  رد  و  دـنادرگ ، دوخ  هرمعتـسم ي  دروآ و  نوریب  هیـسور  موقلح  زا  ار 

ناریا ياهرهـش  زا  رهـش  هدجه  عومجم  رد  دندوب و  زاقفق  هقطنم ي  مهم  ياهرهـش  زا  هک  سیلفت  ناوریا و  هبوکداب ، رد  یلو  ( 147)
لثم دوب  هدنام  یقاب  هیـسور  تسد  رد  مه  ناریا  رگا  میهد  یم  لامتحا  .دوبن  نینچ  دـندش ، ادـج  ناریا  زا  هاش  یلع  حـتف  نامز  رد  هک 

(148  ) دش یم  یکیوشلب  اهرهش ، نامه 

: هک نیا  نآ  تفرگ و  هدیدان  ناوت  یمن  هطورشم  نایرج  رد  ار  زیچ  کی  نیاربانب ،
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هیـسور اب  اه  نآ  هدهاعم ي  ساسا  رب  دنام و  یم  راجاق  تسد  رد  تموکح  قباس  عضو  نامه  رب  ناریا  دـش ، یمن  اپ  هب  هطورـشم  رگا 
ذوـفن و ناریا  قاـمعا  رد  سور  اریز  دـندوب ؛ تسینوـمک  ناریا ، تلم  تـلود و  نوـنکا  تـفرگ و  یم  رارق  هیـسور  موـقلح  رد  اـبیرقت 

.دوب اه  نآ  عبات  نامز  نآ  رد  ناریا  تلود  تشاد و  تموکح 

زاقفق هقطنم ي  رد  اه  تسینومک  ياه  يرگ  یشحو   96

هعیـش دـیاش  ناملـسم و  رثکا  هک  زاقفق  ياـه  ناـبایخ  اـهرازاب و  رد  هتفرگ و  تسد  هب  ار  نینل  سکع  ناـشراک  يادـتبا  رد  اـه  سور 
! هللاابذوعن تسا  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمغیپ  زا  رتالاب  صخش  نیا  دنتفگ : یم  دنتشگ و  یم  دندوب ،

هتفر و ربنم  يالاب  دوب ، یناهفصا  نسحلاوبا  دیـس  اقآ  ریظن  هک  دنتفگ : یم  اه  يزاقفق  دوب و  اج  نآ  رد  یمهم  یلیخ  راوگرزب و  ملاع 
.دوب هتفگ 

ار موحرم  نآ  تاناویح  نیا  یلو  دوش ! یمن  مه  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ -  شفک  یلو  ( 149 ، ) يدمادآ یلقاع  نینل  هلب 
.دید یمن  مه  باوخ  رد  ار  اه  يرگیشحو  هنوگ  نیا  ناسنا  دنتشک ! هبوکداب  نامه  رد  یعیجف  عضو  هچ  اب 

یتسینومک مارم  دقن   97

لام و زا  دشاب  هتشادن  قح  یسک  هک  دوبن  ینید  چیه  رد  اریز  دنک ؛ اعدا  یسک  ار  تسینومک  مارم  هک  دید  یمن  مه  باوخ  رد  ناسنا 
دنیوگ یم  تسار  رگا  .تسا  تسینومک  مارم  رد  هک  نانچ  دنک  فرصت  دوخ  لام  رد  هک  دشابن  دازآ  و  دنک ، هدافتـسا  دوخ  جنرتسد 

ات دـننک  زاب  دوخ  تلم  مدرم و  يور  هب  ار  اهرهـش  هزاورد ي  سپ  تسین ، راک  رد  يرابجا  هارکا و  هزین و  رـس  راشف و  تسا و  يدازآ 
ؤش مامت  رد  یگدنز و  زا  حطـس  کی  رد  مدرم  همه ي  تسین  نکمم  اریز  ریخ !؟ ای  دنام  یم  یقاب  اه  نآ  تشهب  رد  یـسک  ایآ  دننیبب 
هب ناوت  یمن  هک  دـنمهف  یمن  نانیا  .دـنرب  رـس  هب  هافر  یتحار و  یـشوخ و  رد  یگمه  لاح  نیع  رد  و  دنـشاب ، ناـسکی  یعاـمتجا  نو 

دنلب هچب  يارب  هن  هک  دیناشوپ  سابل  هزادنا  کی  لاسگرزب  كدوک و 
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.هاتوک لاسگرزب  يارب  هن  دشاب و 

نارفاسم زا  یندنامدا  هب ي  ياه  ییاریذپ   98

دوجو ( 150  ) یقیضم خسرف  ود  یکی  هلصاف ي  رد  هار  رـس  ياهاتـسور  اه و  هار  نایم  رد  میدش  یم  جراخ  هک  اهرهـش  زا  قارع ، رد 
نیا رگم  دنرذگب  اج  نآ  زا  دنتـشاذگ  یمن  دندرک و  یم  توعد  ار  نیرفاسم  راوز و  هار  رـس  دـندمآ  یم  اه  نآ  نابحاص  هک  تشاد 

! دننک ییاریذپ  اه  نآ  زا  ماش  ای  راهن  هدعو  هک ي ك 

رد نم  يومع  تفگ : یم  یصخش  .تشاد  رزب ! ای  کچوک   ) فیـضم دوخ ، هزادنا ي  هب  برع  لیابق  ياس  ؤر  ناگرزب و  زا  مادک  ره 
زا ییاریذپ  تهج  فیـضم  رابنا  رد  جنرب  راغط  دص  اه  نآ  نایم  رد  لوادـتم  نزو  باسح  هب  لاس  رد  دراد و  فیـضم  هرـصب  راشع و 

! دنک یم  ضرق  ار  نآ  راغط  تسیب  دشاب ، هتشاد  راغط  داتشه  یلاس  رد  الثم  رگا  دزیر و  یم  راوز 

، نارگراک ارقف و  قح  زا  يرادـفرط  رد  مسینومک  تاغیلبت  دـش ، یم  یگدیـسر  ارقف  هب  هنوگ  نیا  ناناملـسم  دالب  همه ي  رد  رگا  ایآ 
رب دنتـساوخ  یم  ریقف  هقبط ي  زا  يرادفرط  هناهب ي  هب  اه  نآ  درک !؟ یم  زاب  اج  هنوگ  نیا  ناناملـسم  دالب  یمالـسا و  ياهروشک  رد 

.دنتفای طلست  دش و  نینچ  هک  دنبای ، طلست  اینغا  لاوما 

اهدوبمک رد  ارقف  فیاظو   99

يرگید ياـه  تـمعن  زا  مـه  اـه  نآ  هـک  دـننادب  و  دنـشاب ، هتـشاد  ییابیکــش  ربـص و  دـیاب  يراداـن  رقف و  اـهدوبمک و  رد  ارقف  هـتبلا 
.دنرادن نامورحم  نافعضتسم و  هک  دنراد  ییاه  يراتفرگ  تائالتبا و  اهالب و  نادنمتورث  و  دنتـسین ، رادروخرب  اینغا  هک  دنرادروخرب 

هافر و ینورد و  یتحار  تسین ، یتحار  لیاسو  يدایز  هب  اهنت  شیع  یـشوخ  یبوخ و  اریز  نیبب ؛ مه  ار  شیاـپ  ینیب ، یم  ار  سوواـط 
یشوخ و
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مهارف ار  ینورد  بارطضا  یتحاران و  ینارگن و  بابسا  هافر  لیاسو  اسب  هچ  هکلب  تسین  یتحار  هافر و  لیاسو  نتشاد  هب  لد  شمارآ 
: تسا هدمآ  مالسلا -  هیلع  نانم -  ؤمریما  تاملک  رد  .دننک 

(151  ) هیربلا نیب  هموسقم  هیوسلاب  بئاصملا 

.تسا هدش  میسقت  مدرم  نایم  ناسکی  يواسم و  تروص  هب  اه  يراتفرگ 

رگیدـکی تورث  لام و  رد  همه  و  دـنوش ، مه  لثم  همه  رگا  ایآ  .دـنوش  رپ  ...و  یـشوخ  الب ، رقف ، زا  دـیاب  دـنفلتخم و  اه  هنامیپ  ینعی 
!؟ دوش یم  رارقرب  هعماج  رد  مظن  دنشاب ، ناسکی  يواسم و  ییاراد  لام و  رد  همه  و  دندرگ ، کیرش 

نآ لها  زا  تاهبش  لیاسم و  ندیسرپ  موزل   100

هب یلاکشا  نید  رما  رد  یهاگ  ناسنا  .دوش  فرطرب  تلاکشا  ات  سرپب  شلها  زا  ورب  يراد ، یلاکـشا  یتدیقع  ای  ینید و  روما  رد  رگا 
دوخ شیپ  درادن و  یباوج  رگید  تسا و  لحنی  لاکـشا ال  نآ  هک  دنک  یم  نامگ  دوش  یم  اقلا  وا  هب  يا  ههبـش  ای  دسر و  یم  شرظن 
یم ملع  لها  نید و  لها  زا  هنوگچ  .دراد  داریا  تسا و  لطاب  نید  سپ  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  تواضق  نآ  لها  هب  هعجارم  نودـب  و 

يدوبان و بجوم  اسب  هچ  هک  یسرت  یمن  لاکشا  ههبـش و  دوخ  زا  یلو  ینک ، یمن  لا  ؤس  اه  نآ  زا  يور و  یمن  اه  نآ  دزن  یـسرت و 
!؟ ددرگ وت  یمیاد  كاله 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع   - نامز ماما  تبیغ  تابثا  نیلقث و  ثیدح   101

: دیامرف یم  ثیدح  نآ  رد  اریز  تسا ، فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  تبیغ  تابثا  هلدا ي  زا  نیلقث  ثیدح 

(152  ) .اقرتفی نل  امهنا 

.دنوش یمن  ادج  مه  زا  ترتع  نآرق و 

وا يارب  یلیخ  تبیغ  هلاسم ي  دـنک ، لیـصحت  ار  نآ  يانعم  قیقحت و  ار  ثیدـح  نیا  یـسک  رگا  .بیاـغ  اـی  دنـشاب  رـضاح  هچ  ینعی 
دهاوخ ترتع  نآرق و  نیب  ییادج  نآ  همزال ي  ( ؛ هرتعلا نآرقلا و  نیب  كاکفنالا  مزل  تروص ، نیا  ریغ  رد  اریز  دوب ؛ دهاوخ  حـضاو 

( .دوب

دوخ ناریاز  هب  مالسلا -  هیلع  اضر -  ماما  تایانع   102

هدینش ار  مالس  باوج  هدرک و  مالس  تسا  حیرـض  بحاص  هک  یماما  هب  هفرـشم  دهاشم  رد  یـصاخشا  هک  تسا  هدش  هدینـش  هدید و 
لاس ره  رد  دیاش   ) موش یم  فرشم  دهشم  هب  مالـسلا -  هیلع  اضر -  ماما  ترـضح  ترایز  يراب  تقو  ره  تسا : هتفگ  یـصخش  .دنا 

هب دوش ، یم  زاب  میارب  هار  حیرـض  ات  تیعمج ، ماحدزا  دوجو  اـب  لوا ، تراـیز  رد  راـب  ره  رد  .تسا ) هدرک  یمن  رتشیب  تراـیز  کـی 
تاغوس دیرخ  يارب  لوپ  يرادقم  یتح  هار و  یجرخ  مالسلا -  هیلع  اضر -  ترضح  و  منک ، یم  ترایز  موش و  یم  کیدزن  حیرض 

هب تراـیز  يارب  هک  تقو  ره  تفگ : یم  هک  دوب  يا  هیولع  زین  میدوـب  دهـشم  رد  ( 153  ) ام هک  يا  هناـخ  رد  .دـنهد  یم  نم  هب  زین  ار 
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(154  ) مالتسا يوسب  هار  مه  نم  يارب  مور ، یم  مرح 

.دوش یم  زاب  حیرض 

قارع یتموکح  یسایس و  روما  رد  گرزب  عجارم  املع و  تلاخد  هریس   103

یم ادخ  .دوش  یضار  ایناتیرب ) ینعی   ) رفاک تموکح  هب  تسا  ماارح  ناملـسم  رب  داد : يوتف  فجن  رد  هللا -  همحر  يزاریـش -  يزاریم 
ار شتموکح  يوتف  نیا  اـب  سیلگنا ، ذوفن  همه  نآ  اـب  ازریم  موحرم  .دروخ  تسکـش  سیلگنا  رامعتـسا  ردـق  هچ  يوتف ، نیا  اـب  دـناد 

.درک میرحت 

(155  ) الیبس نینم  ؤملا  یلع  نیرفاکلل  هللا  لعجی  نل  و 

اذل .دـنک  تلاخد  تکلمم  نو  ؤش  رد  هطـساو  نودـب  امیقتـسم و  سیلگنا  تلود  هک  تشاذـگن  يزاریـش  موحرم  ياوتف  مکح و  نیا 
هدنیامن ي دننک و  تموکح  قارع  رب  میقتسمریغ  تروص  هب  تیمویق و  مسا  هب  ات  دننک  تسرد  للحم  يرارطـضا و  لدب  دندش  راچان 

زین نایرج  نیا  رد  دنداد ، لیکشت  تاباختنا  لاس  ود  یکی  .دشاب  اه  نآ  سوفن  لاوما و  عفانم ، ظفاح  اه  نآ 
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يوتف دنتـشون و  يزاریـش  یقت  دمحم  ازریم  و  یناهفـصا ، نسحلاوبا  دیـس  اقآ  و  ( 157  ) يدزی دیـس  و  ( 156 ، ) تعیرش خیـش  موحرم 
هب دـندرک و  نوریب  قارع  فجن و  زا  یعیجف  عضو  هچ  اب  ار  همه  دـناد  یم  ادـخ  یلو  تسا ! مارح  تاـباختنا  رد  تکرـش  هک : دـنداد 

! دشوپب ار  شسابل  یناهفصا  نسحلاوبا  دیس  اقآ  موحرم  ات  تشاذگن  رومام  هک  يدح  هب  .دندومن  دیعبت  ناریا 

املع تمحز  هچ  اب  مه  دعب  .دنک  قفاوم  دوخ  هل  رب  یهاوخ  هطورشم  رما  رد  ار  عجارم  املع و  ات  تشک  ار  دوخ  سیلگنا  لاح ، ره  رد 
اه و نآ  هطـساو ي  هب  سیلگنا  تایح  دـننکن ! تلاـخد  تسایـس  رد  رگید  هک  تفرگ  مازتلا  اـه  نآ  زا  سیلگنا  دنتـشگرب و  فجن  هب 

تلاخد تسایس  رد  رگید  هک  تفرگ  مازتلا  دش  ینغتسم  اه  نآ  زا  دیسر و  تردق  هب  یتقو  اهدعب  یلو  دوب ، اه  نآ  تسایس  تلاخد و 
املع زا  رگید  يا  هدـع  اب  یلاع  دیـشر  ندـش  ادـیدناک  ناـیرج  باـختنا و  هیـضق ي  رد  نسحلاوبا  دیـس  موحرم  همه ، نیا  اـب  دـننکن ،

هام شش  ات  دیس  موحرم  هک  هدش  لقن  هللا -  همحر  نسحلاوبا -  دیـس  اقآ  صاوخ  زا  دش ! بلاغ  سیلگنا  هرخالاب  یلو  درک ، تفلاخم 
.دوب رظن  تحت  هرطاخم و  رد 

! نکن رهق  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا -  ترضح  اب   104

یم فرشم  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا -  ترضح  ترایز  هب  اه  تدم  تشاد و  تجاح  هس  يا  هبلط  تسا : هدمآ  مالـسلا  راد  باتک  رد 
ياه نز  زا  يا  هدع  دـید  هاگان  دوب ، ترایز  لوغـشم  هداتـسیا و  مارتحا  بدا و  لامک  اب  حیرـض  لباقم  رد  هک  یلاح  رد  يزور  .دـش 

هتفرگ تسد  هب  ار  یجلف  كدوک  هک  یلاح  رد  و  هنهرب ، ياپ  اب  یتاهد  برع 
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.دندش جراخ  مرح  زا  درک و  ادیپ  افش  ناشرامیب  دندیخرچ و  حیرض  درگ  رود  کی  نانک  هلهله  دندش و  مرح  دراو  دندوب 

مجیاوح میآ و  یم  تسا  لاـس  دـنچ  نم  دـیوگ : یم  دـیآ و  یم  حیرـض  کـیدزن  دـنک ، یم  هدـهاشم  ار  هنحـص  نیا  یتقو  هبلط  نآ 
دور و یم  نوریب  مرح  زا  بضغ  رهق و  تروص  اـب  و  دـیراد ! تاـفتلا  هنوگ  نیا  یناـبایب  ياـه  برع  نیا  هب  یلو  .دوـش  یمن  هدروآرب 

یم وا  هب  اج  نآ  رد  .دنک  یم  لزنم  ییارسناوراک  رد  دور و  یم  فجن  هب  .دورن  ترـضح  نآ  ترایز  هب  رگید  هک  دریگ  یم  میمـصت 
: دیامرف یم  وا  هب  خیش  .دور  یم  خیش  دزن  يو  .تفرگ  ار  امش  غارس  دمآ و  راب  دنچ  هللا -  همحر  يراصنا -  خیش  مداخ  دنیوگ :

، دیهاوخ یم  جح  .دنا  هدرک  تداع  روط  نیا  اه  نآ  .دینکن  هاگن  اه  برع  هب  امـش  نکن ، رهق  مالـسلا -  هیلع  لضفلاوبا -  ترـضح  اب 
.دوش یم  مهارف  امش  يارب  دیهاوخ ، یم  لایع  و  دوش ؛ یم  هیهت  دیدیدنسپ  ار  هناخ  ره  دیهاوخ ، یم  هناخ  و  تسه ؛ تباین 

(158 (. ) کل هجح   ) هللا هجح  نم  ضرالا  ولخت  ال 

.دنام یمن  یلاخ  ادخ ، تجح  زا  نیمز  هاگ  چیه 

یم لاعتم  دنوادخ  .دوشن  لصاح  لزلزت  ام  يارب  هک  میشاب  هتـشاد  نیقی  يروط  دنک  ادخ  .دنراد  نیقی  لامتحا ، زا  رتالاب  یـضعب  هتبلا 
: دیامرف یم  لقن  مالسلا  هیلع  یسوم -  ترضح  باحصا  نابز  زا  دیامرف 

(159  ) نوکردمل انا  یسوم  بحصا  لاق 

.دنسر یم  ام  هب  ناینوعرف  نوعرف و  اعطق  دنتفگ : مالسلا -  هیلع  یسوم -  ترضح  نارای 

: دومرف مالسلا -  هیلع  یسوم -  ترضح  یلو  میوش ؟ یم  كاله  ینعی 

(160 ( ) نیدهیس یبر  یعم  نا  الک  )

مراگدرورپ تسین ، نینچ 
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: دومرف دنوادخ  نوچ  تسا ؛ مکحم  هوک  لثم  متشپ  ینعی  .درک  دهاوخ  ییامنهار  ارم  يدوز  هب  تسا و  نم  اب 

(161  ) نوعمتسم مکعم  انا 

.مییاونش هارمه و  امش  اب  ام 

.دنتسین هار  همین  قیفر  دنتسه و  ام  اب  دنا  هداد  ترصن  یهارمه و  هدعو  ام  هب  هک  اه  نآ  ینعی 

مالسلا مهیلع  ایصوا -  ایبنا و  ام و  نایم  قرف   105

، میتسین رـش  زا  رذـحتم  و  ریخ ، هجوتم  نادـجولاب  ام  هک : نیا  نآ  و  تسا ، بلطم  کی  رد  مالـسلا -  مهیلع  ایـصوا -  ایبنا و  اب  ام  قرف 
تاهابتشا میراد و  يرش  ریخ و  زور  ره  ام  یلو  دنیب ، یم  رش  ار  شفالخ  ریخ و  ار  زیچ  کی  ناشتریـصب  دید  ناشکنیع و  اه  نآ  یلو 

يریخ ره  زا  و  تسا ، ریخ  يریخ  ره  زا  هک  تسا  زیچ  کی  قلطم  ریخ  دـنا  هداد  صیخـشت  اه  نآ  .تسین  يوهـس  تسا و  يدـمع  اـم 
نکـش هبوت  راهب  میرادن ، يوق  نامیا  هک  ام  یلو  دنوش ، یم  لسوتم  همـشچرس  هب  اذل  دنا و  هداد  صیخـشت  ار  بلطم  .تسا  رت  بوخ 

(162  ) .منک هراچ  هچ  دسر  یم 

ناشیا نیرصاعمزا  یکی  یناهفصا و  نسحلاوبا  دیس  اقآ  موحرم  یلمع  یملع و  تاماقم  هب  هراشا   106

! داد یم  ماجنا  هزور  اب  ار  ( 163  ) دوواد ما  لمع  یناهفصا  نسحلاوبا  دیس  اقآ  موحرم  میدوب ، فرشا  فجن  رد  یتقو  ات  مراد  دا  هب ي 
: دنا هتفگ  وا  فیصوت  رد  .دوب  هدیسر  یتاماقم  هچ  هب  راوگرزب  نآ  هک  دناد  یم  ادخ 

يدعلا مغر  یلع  نسح  ابا  ای  شع 

نمحرلا هیآ  نامزلا و  کلم 

.يزب نامحر  دنوادخ  تیآ  هنامز و  هاشداپ  ناونع  هب  نانچ  مه  نانمشد ، مغر  یلع  نسحلاوبا ، يا 

دراوم رد  تاهوجو  لاوما و  فرـص  تائاتفتـسا و  باوج  سیردـت و  تیعجرم و  تماعز و  ینید و  تاماقم  همه  نآ  اب  راوگرزب  نآ 
.درکن كرت  ار  هفوک  دجسم  رد  فاکتعا  دوواد و  ما  لمع  قحتسم ، نیعجارم  هب  یگدیسر  يریپ ، نینس  ات  نآ ،

تایدام رکف  رد  میتسه !؟ يا  يداو  هچ  رد  ام  دهاوخ ، یم  یبیجع  راک  تشپ  یلیخ  روما  هنوگ  نیا  میراد !؟ تهابـش  اه  نآ  اب  ام  ایآ 
.میدیسرن ییاج  هب  اذل  ایند ، و 

دیلک یناهفصا  نسحلاوبا  دیس  اقآ  نارصاعم  زا  رگید  ياقآ 
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تادابع و رد  مه  اه  نیا  .دندوب  ییاه  مدآ  هچ  اه  نیا  .دش  یم  تدابع  لوغشم  دجسم  نآ  رد  اه  بش  دوب و  هتفرگ  ار  يدنه  دجسم 
دیـس اـقآ  موـحرم  يراـکرپ  رد  .دـندوب  راـکرپ  رایـسب  ثحب  سرد و  تاـیلمع و  رد  مه  و  دـندرک ، یم  یـشکدوخ  ییوـگ  تاـیلمع 

مه اریز  تفگ : سرد  هعلاطم  نودب  هک  میدید  دوخ  ام  .دوب  نهذلا  رضاح  ار  هقف  هرود ي  ییوگ  هک  سب  نیمه  یناهفصا  نسحلاوبا 
هب ار  هقف  جراخ  سرد  ناـشیا  دوش ، عورـش  دـیاب  اـجک  زا  سرد  هک  دنتـسناد  یمن  سرد  عورـش  زور  رد  نادرگاـش  مه  ناـشدوخ و 

.دناسر رخآ  هب  دشاب ، هدرک  هعلاطم  هک  یسک  دننام  دومن و  عورش  ییاج  زا  یقافتا  تروص 

املع تعانق  یتسیز و  هداس  زا  يا  هنومن   107

کی زا  دوـب  تراـبع  هک  ار -  شراـطفا  رگا  و  درک ، یم  راـطفا  هتـشذگ  بـش  زا  تعاـس  ود  ( 164  - ) هللا همحر  يریمـشک -  ياـقآ 
یم بانتجا  يروخرپ  زا  دـندروخ و  یم  مک  .میوش  یمن  ریـس  اعطق  دـنروایب ، ام  يارب  دوب -  ولپ  همقل  کی  نآ  طسو  رد  هک  باقـشب 
ریما ترضح  و  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر -  ترـضح  نامز  ریظن  نآ ، لاثما  نامهیم و  اب  الثم  يوناث  ناونع  هب  رگم  دندرک 

هب رگا  اذـل  مینیب ، یم  تاـسوسحم  رد  ار  هیامرـس  تورث و  اـم  یلو  دـندرک ؛ یم  راـطفا  اـمرخ  يا  هناد  دـنچ  هب  هک  مالـسلا -  هـیلع  - 
.دش تناها  ام  هب  مییوگ : یم  دشابن ، تشروخ  میوش و  توعد  ینامهیم 

.دندرک ییاریذپ  وا  زا  ياچ  نودب  نیبجنکس ، کشخ و  نان  اب  دش ، توعد  ینامهیم  هب  ییاقآ 

ردق هچ  ام  لاح  نیا  اب  دندنارذگ ، تعانق  یگداس و  اب  ار  ایند  یگدنز  نانیا  يرآ 
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.درک یم  هعلاطم  ( 166  ) الخلا تیب  غارچ  اب  ( 165  ) ینادمه اضر  اقآ  جاح  موحرم  میرکشان 

(167  ) اه بمب  نیا  هللا ، مسب  .تسا  دودحم  و  نامز ، هب  دیقم  ایند  ياه  یـشوخ  اریز  میـشابن ، دیقم  نیا  ریغ  هب  هک  تسا  نیا  مروظنم 
لاسراپ شیع  اه و  یـشوخ  و  درذگ ، یم  ایند  یگدنز  یـشوخان  یـشوخ و  .دینک  اشامت  ار  رگید  ياهالب  دراب و  یم  اهرهـش  رد  هک 

.تسا هدیاف  یب  زورما  يارب  مه  ادرف  یشوخ  و  رثا ، یب  ادرف  يارب  مه  رما  تذل  و  تسا ، هدیاف  یب  زورما  يارب 

رحبت نیع  رد  طایتحا   108

.تاهبتـشم تالوهجم و  هب  دسر  هچ  ات  .میـشاب  لسوتم  فیاخ و  دیاب  تاینیقی  تامولعم و  رد  .میـشاب  لسوتم  فیاخ و  دیاب  ردق  هچ 
هک دـنا  هدـش  هدـید  ملع  لها  زا  یناگرزب  .دـناشکن  فارحنا  هب  ار  ناسنا  قح ، هار  رد  تاـئالتبا  لـمحت  راـک و  هک  دوب  بظاوم  دـیاب 

! دیوگب دوز  ار  باوج  ملع  نع  هک ال  یسک  لاح  هب  ياو  دوب ! بیجع  مه  ناشطایتحا  و  بیجع ، تیملع  رد  ناشرحبت 

 - مالسلا هیلع  یلع -  نانم  ؤمریما  تلیضف  رد  یثیدح   109

: دومرف ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  ربمغیپ  یثیدح ، رد 

 - مالـسلا هیلع  یـسیع -  ترـضح  هرابرد ي  اه  یحیـسم  هک  دـننک  نآ  وت  هرابرد ي  ناناملـسم  هک  متـشادن  ار  نآ  میب  رگا  یلع ، اـی 
(168  ) .دنیوج كربت  تیاپ  فک  كاخ  زا  ینک  رذگ  اجک  ره  هب  هک  متفگ  یم  يزیچ  وت  هرابرد ي  دندومن ،

لیاضف .تسا  هدومرف  يرگید  ثیداح  ثیدح و  نیا  رد  تانایب  همه  نیا  هک  نیا  اب  .درکن  یفرعم  ار  مالسلا -  هیلع  یلع -  زونه  هزات 
رگا .میرادـن  تیفرظ  میتسه و  نامیالا  لـقعلا و  فیعـض  اـم  اریز  تسین ! ینتفگ  اـما  تسا  قح  تسین ، ینتفگ  مالـسلا -  هیلع  یلع - 

حیسم یسیع  ترضح  هرابرد ي  هک  نانچ  مه  دندروآ ، یم  نامیا  دودعم  يا  هدع  دندش و  یم  رفاک  مدرم  زا  يرایسب  درک ، یم  نایب 
.داتفا قافتا  نینچ  مالسلا -  هیلع  - 

یسابع هعیش ي  هفیلخ ي  هللاابرصان ، زا  ییارجام   110

هدش هتخاس  وا  طسوت  تسا  یقاب  لاح  هب  ات  هک  ارماس  هفص ي  برد  تسا ، سابعلا  ینب  هعیش  يافلخ  زا  یـسابع  هفیلخ ي  هللاابرـصان ،
.تسا هدش  هدیشارت  تخس  هتخت ي  رب  مالسلا -  مهیلع  ماما  هدزاود  یماسا  هفص ، لخاد  رد  .تسا و 

بـضغ ار  ردـپ  لاوما  نامثع  رکبوبا و  ردـپ ، زا  سپ  .دـندوب  وا  نامز  رد  یلع  نامثع و  رکبوبا ، ياه  مان  هب  هدازهاش  هس  دـنا : هدروآ 
: هک تشون  رعش  تروص  هب  هللاابرصان  يارب  وا  دندادن ، یلع  هب  هدرک و 

هبحاص رکبابا و  نا  يالوم !

یلع قح  فیسلاب  ابصغ  دق  نامثع ،

هدلاو هالو  دق  ناک  يذلا  وه  و 
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یلو نیح  رمالا  ماقتسا  امهیلع و 

هتعیب دقع  الح  هافلاخف و 

یلج هیف  صنلا  و  امهنیب ، رمالا  و 

یقل فیک  مسالا  اذه  ظح  یلا  رظناف 

نم یقال  ام  رخاوالا  نم 
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لوالا

رارق تسرپرـس  ود  نآ  رب  ار  وا  یلعردپ  هک  یلاح  رد  دندومن ، بصغ  ار  یلع  قح  ریـشمش ، اب  نامثع ، شتـسود  رکبوبا و  نم ! ياقآ 
دنتـسکش ار  تعیب  هدرک و  تفلاخم  وا  اب  ود  نآ  یلو  دوب ، تباث  بلطم  نیا  تفرگهدهع ، هب  ار  یتسرپرـس  وا  هک  ینامز  و  دوب ، هداد 

هک نک  هاگن  ار  یلع )  ) مساـنیا بیـصن  .درک  یم  تلـالد  بلطم  نیا  رب  نشور  صن  هک  یلاـح  رد  دـنتفرگ ، هدـیدان  ار  ردپروتـسد  و 
.دنیب یم  ناینیسپ  زا  دید ، ناینیشیپ  زا  هک  ار  هچ  نآ  هنوگچ 

: تشون وا  باوج  رد  هللاابرصان  و 

انلعم فسوی  نبا  ای  کباتک  یفاو 

رهاط کلصا  نا  ربخی  دولاب 

نکی مل  ذا  هقح  ایلع  اوبصغ 

رصان هبیطب  هل  لوسرلا  دعب 

مهباسح هیلع  ادغ  ناف  رشباف 

(169  ) رصانلا مامالا  كرصانف  ربصا ، و 

زا دعب  ار  مالـسلا -  هیلع  یلع -  هب   ) وتتبحم تدوم و  رگنایب  اراکـشآ  هک  یلاح  رد  دیـسر ، نم  تسد  هب  وت  همان ي  فسوی ، رـسپ  يا 
یلع تمایق )  ) ادرف هک  ار  وت  داب  تراشب  .درکن  يرای  ار  وا  سک  چیه  هنیدم  رد  دندرکبصغ و  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ - 

.تسا وتروا  هللاابرصان ي  ماما  هک  نک  هشیپ  ییابیکش  و  دسر ، یم  نانآ  باسح  هب  مالسلا -  هیلع  -

! یحضاو رطف  راظتنا  یشک و  ماما   111

رد ادن  هک  داد  روتـسد  یکلم  هب  یلاعتم  دـنوادخ  دـندومن ، دیهـش  ار  مالـسلا -  هیلع  ادهـشلادیس -  یتقو  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد 
: دهد

(170  ) یحصا رطفل و ال  یلاعت  هللا  مکقفو  ال  اهیبن ، هرتع  هلتاقلا  هملاظلا  همالا  اهتیا 

! دنادرگن قفوم  نابرق  رطف و  دیع  هب  ار  امش  لاعتم  دنوادخ  زگره  دیتشک ، ار  ناتربمایپ  هداون ي  هک  يراکمتس  تما  يا 

رد هچ  رگا  اذل  دشاب ، هتشاد  قادصم  اعد  نیا  ایوگ 
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رطف طایتحا ، اب  یلو  دـنریگ ، یم  هزور  هدـشن  تباث  ات  هک  دراد  دوجو  هعیـش  يارب  طاـیتحا  هار  ناـضمر  كراـبم  هاـم ، لـاله  تی  ؤر 
یم ار  یحـضا  رطف و  دـیتساوخن ، ار  مالـسلا -  هیلع  ماما -  هک  دـیوگب  دـهاوخ  یم  تیاور  نیا  عقاو  رد  .دوش  یمن  تسرد  یحـضاو 

! دیدرک یپ  دیتساوخن و  ناتدوخ  میداتسرف ، امش  يارب  ( 171  ) يا هقان  راک !؟ هچ  دیهاوخ 

 - مالسلا مهیلع  همئا -  زا  هدنام  یقاب  ریاخذ  عیادو و  زا  هدافتسا  موزل   112

دنا هتشاذگ  ام  رایتخا  رد  هیعدا  و  تایاور ، ملع ، نزاخم  بتک ، عیادو ، همه  نیا 

بلاطم ات  دشاب  ناشتمدخ  رد  ای  و  دهد ، شوگ  راون  زا  ار  شیادص  ای  و  دبایب ، رـضاح  ار  یماما  دـهاوخب  یـسک  رگا  هک  يا  هنوگ  هب 
ام سرتسد  رد  زیچ  همه  .دـنک  یمن  ادـیپ  اه  نیا  زا  رتهب  دـنک ! تبحـص  اه  نآ  رـضحم  رد  دوخ  هک  نیا  هن  دـنک -  عامتـسا  ار  اه  نآ 

! دـنراد لوبق  ار  اه  نآ  تایاور  هن  ترتع و  هب  هن  دـنلیاق ، نآرق  هب  هن  دـنرادن ، چـیه  هک  تسا  یناسک  لاح  دـننام  ناملاح  یلو  تسا ،
.مینک لمع  ناشتایاور  نیمه  هب  دیاب  زاب  دندوب  رضاح  مالسلا -  مهیلع  راهطا -  همئا ي  رگا 

، مینک شوگ  ناشیاه  فرح  هب  مینک و  يوریپ  اـه  نآ  زا  میدوبن  روبجم  مه  اـه  نآ  روضح  تروص  رد  هک  تسا  نیا  نامرذـع  دـبال 
! میا هدوبن  اه  نآ  نادردق  ناشروضح  نامز  رد  هک  میا  هداد  ناحتما  خیرات  لوط  رد  هچ  نانچ 

 - مالسلا هیلع  نامز -  ماما  تبیغ  هرابرد ي  یلاکشا  خساپ   113

یناسک تماما  هب  نایعیـش  امـش  ارچ  دـنیوگ : یم  لاح  نیا  اب  دنتـسین و  مالـسلا -  مهیلع  همئا -  تماما  هب  لیاق  هک  یناـسک  زا  بجع 
؟ دننک یمن  ادیپ  روضح  امش  نایم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  هک  دیراد  داقتعا 

(172  ) فلـس نایاوشیپ  ناماما و  دزن  رد  نانآ  تاـنایب  نانخـس و  دـندوب ، تیعمج  ناـیم  رد  مالـسلا -  مهیلع  همئا -  یتقو  مییوگ  یم 
.لصفلا عم  هفیلخ ي  هب  امش  میدوب و  لصفالب  هفیلخ ي  هب  لیاق  ام  میدوب ، ادج  امش  زا  لوا  زا  ام  .تشادن  يرابتعا  چیه  امش 

لقع شنیرفآ  هرابرد ي  یثیدح   114

: دشاب ( 173  ) هینسلا رهاوج  رد  اتدعاق  یباتک ، هچ  رد  مناد  یمن  اما  ما ، هدید  ییاج  رد  تروص  نیا  هب  ار  تیاور  نیا 

نم انا و  نم  هل : لاقف  لبقاف ، لبقا  هل : لاق  مث  تنا : تنا  و  انا ، انا  لاق : تنا ؟ نم  انا و  نم  هل : لاـقف  ربداـف  ربدا  هل  لاـقف  لـقعلا  هللا  قلخ 
.لیلذلا دبعلا  انا  لیلجلا و  برلا  تنا  لاق : تنا ؟

وت و  منم ، نم  تفگ : یتـسیک ؟ وت  متـسیک و  نم  دیـسرپ : وا  زا  سپ  درک ، تشپ  نک ، تشپ  دومرف : وا  هب  دـیرفآ و  ار  لـقع  دـنوادخ 
هدنب ي نم  و  گرزب ، راگدرورپ  وت  تفگ : یتسیک ؟ وت  متسیک و  نم  دیسرپ : وا  زا  سپ  .درک  ور  نک ، ور  دومرف : وا  هب  سپس  .ییوت 

.متسه لیلذ 

(174  ) .تسا تآرم  ددرگ ، هجوتم  قح  هب  دنک و  ور  هک  یتقو  و  تسا ؛ ضحم  کیرات  ددرگ ، ربدم  هک  تقو  ینعی 
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 - مالسلا هیلع  یلع -  هب  مدرم  لابقاو  رابدا  هرابرد ي  هشیاع  نخس  خساپ   115

: تسا هدمآ  هشیاع  زا  لقن  هب  يراخب  حیحص  رد 

رمالا عجار  نیح  ابیرق  یلع  یلا  نوملـسملا  ناک  ...سانلا و  هوجو  یلع  رکنتـسا  تیفوت  املف  همطاف ، هایح  هجو  ساـنلا  نم  یلعل  ناـک 
(175  ) .فورعملاب

تفر ایند  زا  یتقو  یلو  دنتشاذگ ، یم  مارتحا   - مالسلا هیلع  یلع -  هب  مدرم  دوب ، تایح  دیق  رد  مالسلا -  اهیلع  همطاف -  هک  ینامز  ات 
.دندش کیدزن  وا  هب  زاب  مدرم  تشگزاب ، رکبوبا )! اب  تعیب   ) فورعم هبرما  هب  یتقو  یلو  ...دمآ  ناشدب  وا  زا  مدرم 

!؟ دینک سیـسات  ار  عازن  دیهاوخ  یم  دـینک ، تعیب  وا  اب  تسین  یـسک  هک  الاح  ایآ  بوخ ، امـش  و  دـب ، ذاش و  هعاتبم و  ام  مییوگ  یم 
لیاق امش  هک  دیتفگ  ام  هب  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر  تلحر  تقو 
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موجه وا  اب  تعیب  يارب  فرط  ره  زا  دمآ ، راک  رس  ( 176  ) اقآ نیمه  یتقو  نامثع  لتق  زا  دعب  ارچ  سپ  هللااب )! ذایعلا   ) دیتسه سکان  هب 
(177  ) .دیدروآ

! میرب یم  هانپ  ادخ  هب  .میراد  ار  ادخ  بضغ  تیلباق  ام  ایوگ 

ایند رد  تذل  نیرتالاب  زامن ،  116

: تسا هدمآ  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر  زا  یتیاور  رد 

(178  ) هالصلا یف  ینیع  هرق  لعج  و  اسنلا ، و  بیطلا ، مکایند ؛ نم  یلا  ببح 

.تسا هدش  هداد  رارق  زامن  رد  نم  مشچ  رون  و  نانز ، شوخ ، يوب  رطع و  تسا : نم  بوبحم  هقالع و  دروم  زیچ  هس  امش  يایند  زا 

اه لد  درادـن و  لدـع  تسا و  اسن  بیط و  رهاظ  بسح  هب  اـیند ، رد  یـشوخ  تذـل و  نیرتـالاب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیدـح  نیا  زا 
تسین نینچ  یلو  ( 179 ( ؛ تسا لودـع  دـنا : هتفگ  یـضعب  .هالـصلا  یف  ینیع  هرق  لعج  ترابع و  هرابرد ي  اما  تسا ، ود  نآ  هجوتم 

هب زامن  تذـل  ینعی  تساراد ؛ دـنراد ، اـیند  نیمه  رد  اـسن  بیط و  هک  ار  یتاذـل  هباـشم  مه  زاـمن  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  دـیاش  هکلب 
: تسا هدمآ  یسدق  ثیدح  رد  .تسا  اسن  بیط و  تذل  زا  رتالاب  بتارم 

(180  ) هرخآلا یف  اهب  نومعنتت  مکناف  ایندلا ، یف  یتدابعب  اومعنت 

.درب دیهاوخ  تذل  نآ  زا  ترخآ  رد  هک  دیربب ، تذل  دیوش و  رادروخرب  نم  تدابع  زا  ایند  رد 

(( اوذذلت ینعی  اومعنت 

 - مالسلا مهیلع  ایلوا -  ایبنا و  لمع  لثمم  املع ،  117

کنخ بآ  ناشیا  يارب  ( 181  ) نس بادرـس  زا  دنتفر  .تساوخ  بآ  دش و  هناخ  دراو  رهظ  يامرگ  رد  يراصنا  خیـش  موحرم  يزور 
بآ دـناوخب ، ینالوط  هروس ي  هک  دیـشک  شلیم  و  ( 182  ) اه فرط  نآ  هب  تفر  شلد  زامن  رد  دش و  زامن  لوغـشم  خیـش  .دـنروایب 

(183  ) لثمم نانیا  دش ! عفر  وا  یگنـشت  دش ، زامن  دراو  هک  یتقو  ایوگ  .دش  مرگ  بآ  هک  دیـشک  لوط  يدح  هب  زامن  یلو  دـندروآ ،
عیاج عوج  هنشت و  صخش  شطع  زامن ، اریز  دندوب ؛ مالسلا -  مهیلع  ایلوا -  ایبنا و  لمع 
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: تسا تیاور  رد  .دنک  یم  لیاز  ار 

(184  ) .ینیقسی ینمعطی و  یبر  دنع  تیبا 

.دنک یم  فرطرب  ارم  یگنشت  یگنسرگ و  وا  منک و  یم  بش  مراگدرورپ  دزن 

.تسا هدش  رکذ  تایاور  رد  ییایاضق  نینچ  زین  میاص  يارب 

روما هب  ام  لابقا  دیکات و  ببـس  دندرک ، لابقا  ام  هب  هیویند  روما  یتقو  هک  يا  هنوگ  هب  دنـشاب ، هلیـسو  ام  يارب  تایدام  هک  دـنک  ادـخ 
يرتالاب تاماقم  هب  هیدام ، روما  رد  لابقا  هیونعم و  تاماقم  نتشاد  اب  هک  هدش  نینچ  یـضعب  يارب  هک  نانچ  دندرگ ، ترخآ  هیونعم و 

.دنا هدیسر  تایونعم  زا 

یناهفصا هللا  تیآ  یناسارخ و  دنوخآ  تیدج   118

، تسا لکـشم  یلیخ  نآ  نتفگ  .درک  نایب  دوش  یمن  هک  ههدوب  بیرغ  بیجع و  يدح  هب  سرد  ثحب و  هب  لاغتـشا  رد  املع  تیدج 
.اه نآ  نیققحم  اصوصخم 

ناراب هک  دوب  نیا  مه  نآ  تلع  .مدومنن  تکرـش  یناسارخ  دـنوخآ  موحرم  سرد  رد  راب  کی  اهنت  هک  درک  یم  لقن  ( 185  ) ام داتسا 
ناشیا هناخ ي  يولج  رد  ناراب  ندیراب  ماگنه  اریز  دیآ ؛ یمن  سیردـت  يارب  مووحرم  نآ  هک  مدرک  نیقی  نم  دوب و  هدـمآ  يدـیدش 

دنز یم  الاب  ار  شیاپ  ملع  لها  زا  یک  هک ي  دش  مولعم  دعب  یلو  دش ؛ یم  عطق  نآ  زا  رورم  روبع و  اذل  دـش و  یم  عمج  ناوارف  بآ 
! دهد یم  روبع  بآ  زا  دریگ و  یم  تشپ  ار  دنوخآ  موحرم  و 

! دندرکن روتف  یگتسخ و  ساسحا  چیه  دندنارذگ و  ثحب  سیردت و  سرد و  هار  رد  يرمع  اه  یتخس  اه و  تقشم  هچ  اب 

.منک رکف  تشاذگن  تسایر  یلو  تسا ، لبق  لاس  لهچ  رکف  سیردت  نیا  دوب : هدومرف  ربنم  يالاب  رب  دنوخآ  موحرم  تقو  کی 

سلجم كرد  يارب  مه  رگید  هبترم ي  کی  ام  داتسا 
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نیمه یلو  فجن ؛ هب  اج  نآ  زا  البرک و  هب  دادـغب  زا  ارهاظ  .دـناسر  یم  ار  دوخ  تسب  رد  یـصوصخ و  ( 186  ) نرت اب  دنوخآ  سرد 
رد لوا  سرد  هک  هتسناد  یم  ام  داتسا  ایوگ  .دنک  یم  عورـش  ار  سرد  هللا  مسب  هللا -  همحر  دنوخآ -  دسر ، یم  سرد  سلجم  هب  هک 

قباطم تسرد  و  دوب ، هدومن  هضرع  سرد  رد  رضاح  نادرگاش  هب  هتشون و  شداتسا  سرد  رد  روضح  نودب  ار  نآ  تسا ، یثحبم  هچ 
.دوب هدمآ  رد  داتسا  سرد 

لاس راهچ  هللا -  همحر  دنوخآ -  لوصا  هرود ي  و  دوب ، هدرک  تکرـش  دنوخآ  موحرم  سرد  رد  لاس  هدزیـس  ام  داتـسا  لاح ، ره  رد 
.تسا هدیشک  یم  لوط 

ینس هعیش و  هاگدید  زا  راوگرزب  هباحص ي  زا  یخرب  ماقم   119

هتخانش مالـسا  بتکم  تیناقح  دندوبن ، باحـصا  رد  اه  نآ  لاثما  رگا  دنا ! هتـشاد  یماقم  هچ  رامع  دادقم و  رذوبا ، هک  دناد  یم  ادخ 
اه نیا  يارب  دـیاش  هماع  یلو  تسا ؛ یقرت  تیبرت و  هسردـم ي  نآرق  مالـسا و  هک  دـش  مولعم  اـه  نآ  ماـقم  هطـساو ي  هب  .دـش  یمن 

دنچ ره  دنا ، هدرمشن  نانآ  وزج  ار  رفن  راهچ  نیا  زا  مادک  چیه  یلو  دنراد ، ( 187 ( ) يا هرشبم  هرشع ي  دنچ  ره  دنشابن ، لیاق  یماقم 
نینچ مه  و  ( 188  ) ...هک مناد  یم  ار  اه  نآ  ياج  نم  دومرف : یم  مالـسلا -  هیلع  ماما -  هک  تسا  غورد  اساسا  هرـشبم  هرـشع  تیاور 

: دومرف ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  لوسر  دنا  هدرک  لقن  هک  تسا  غورد  زین  تیاور  نیا 

ذاعم مکملعا 

.تسا رتهاگآ  امش  همه ي  زا  ذاغم 

: هک نیا  ای  و 

(189  ) .نالف مکدهزا  نالف و  مکملعا 

(190  ) .تسا رتدهاز  همه  زا  ینالف  و  رتاناد ، همه  زا  ینالف 

ماما بیدات  هرابرد ي  ریثا  نبا  نخس  هب  لاکشا   120

: دسیون یم  ریثا  نبا 

.هیعرلا بد  ؤی  نا  مامالل 

.دنک بیدات  ار  دوخ  تیعر  دراد  قح  ماما 

زا دیاب  ایآ  دنک !؟ ریزعت  بیدات و  ار  وا  دیاب  یسک  هچ  درک ، تیـصعم  دوخ  ماما  رگا  دیناد ، یمن  موصعم  ار  اما  هک  امـش  مییوگ : یم 
!؟ دسر یم  دصقم  هب  دورب ، ار  اه  نیا  هار  یسک  رگا  ایآ  درک !؟ تعباتم  وا 
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ناناملسم رب  رافک  طلست  ياه  هویش   121

رد ار  نارتخد  نارـسپ و  دنا  هداد  روتـسد  دنتخادنا  هلـصاف  اه  نآ  ام و  نیب  دندرک و  ادـج  نام  ینید  ناردـپ  ناگرزب و  زا  ار  ام  رافک 
.دنشاب رود  هب  یگداوناخ  یبهذم  ینید  تیبرت  زا  ات  دننک  تیبرت  سرادم  طیحم 

ار يدارفا  هک  تروص  نیا  هب  دنچ  ره  دنیامن ، نیبدب  اه  نآ  هب  تبـسن  ار  مدرم  دنزادنیب و  ییادـج  نویناحور  مدرم و  نایم  نینچ  مه 
عماجم رد  ات  دـنروآرد  نید  ناگرزب  املع و  يز  هب  و  ...و ) نساحم  گرزب ، همامع   ) بوخ تروص  اب  اصوصخ  نویناـحور  ساـبل  هب 

.میتسه لفاغ  مه  ام  دنهد ، ماجنا  هحیبق  لاعفا  مدرم  هدوت ي  راظنا  رد  یمومع و 

هک تـسا  نـیا  دـنا ، هدیـشک  اـم  هـیلع  شیپ  لاـس  دـص  دـنچ  راـفک  هـک  ییاـه  هـشقن  اهروتـسد و  اـه و  ناـمرف  هـلمج  زا  نـینچ  مـه 
هعماج رد  ار  اه  يرامیب  دنهد و  هعاشا  ار  ضارما  دننک ، مومـسم  هدولآ و  ار  نام  یندـیماشآ  ياه  بآ  .دـننازوسب  ار  نامیاهرازتشک 

.میشاب اه  نآ  میلست  موجه ، درجم  هب  ات  دننز  نماد 

مه نآلا  دـنا و  هدومن  بوتکم  رداص و  هدام  دـنچ  رد  ار  شروتـسد  دـنا و  هدرک  هتکید  ام  يارب  شیپ  لاس  دصیـس  زا  ار  بلاـطم  نیا 
(191 ! ) دراد قدص  دهاوش  دراد و  دوجو 

!؟ ام يایند  هب  اه  نآ  ای  میجاتحم  اه  نآ  يایند  هب  ام  ایآ 
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ادتبا اه  نآ  دنراد !؟ لادـج  هلتاقم و  مه  اب  ام ، نداعم  ام و  رب  طلـست  يارب  همه  نیا  ارچ  سپ  دنتـسین ، جاتحم  ام  يایند  هب  اه  نآ  رگا 
هب ای  و  دنریگ ، یم  لوزن  دنهد و  یم  ماو  الـضفت  ام  هب  اه  نامه  زا  دنریگ و  یم  ار  ام  ياه  تورث  سپـس  و  دـنریگ ، یم  ام  زا  ار  نید 

! دنراذگ یم  تنم  ام  رب  دنهد و  یم  ضوعالب  هقدص و  رهاظ  تروص 

ناسنا یگدنز  هدننک ي  نیمات  تقو ، لوا  زامن   122

.دندرک یم  نیمات  ار  ناشدنادنزرف  هدنیآ ي  یگدنز  بش ، زامن  ای  تقو و  لوا  زامن  هب  شرافس  اب  املع  زا  یضعب 

ناسنا تاکرد  تاجرد و   123

: دیامرف یم  میرک  نآرق  هک  نانچ  درادن ، هلصاف  شیب  مدق  کی  کلم  اب  ناسنا  هک  نیا  اب 

(192 ( ) نیکلم انوکت  نا  الا  )

.دیوش کلم  هک  نیا  زج 

فرـشا مظعا و  هک  ناسنا  اـما  دراذـگ  یمن  مدـق  منهج  هب  مه  یکی  شحو  غاـب  لـگنج و  ناـبایب و  تاـناویح  ناـیم  زا  لاـح ، نیا  اـب 
دنیشن و یم  هار  رس  رب  ناطیش  ( 193 ( ) اهیف نیدـلخ  : ) ددرگ یم  موکحم  شتآ  رد  دولخ  هب  هکلب  دور ، یم  منهج  هب  تسا  تاقولخم 

تسا نیمک  رد  هراومه 

(194 ( ) میقتسملا کطرص  مهل  ندعقال  )

(195  ) .دومن میهاوخ  فرحنم  ار  نانآ  تسشن و  مهاوخ  وت  تسار  هار  رس  رب  اعطق 

ناسنا يایند  هدننک ي  نیمات  نید   124

رتالاب دسر  یم  هچ  ره  هب  دهاوخ و  یم  یتحار  یشوخ و  ناسنا ، یلو  دیزی ؛ اب  هن  دوب  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ماما  اب  مه  رتهب  يایند 
زا ریغ  هافر ، یتحار و  لیاسو  نتـشاد  هک  دراد  تلفغ  ای  لهج و  اما  دسرب ؛ هنئمطم  سفن  هب  ات  درادن  شمارآ  تسا و  بلاط  ار  نآ  زا 

: تسا لد  شمارآ  هافر و  یتحار و 

(196 ( ) بولقلا نئمطت  هللا  رکذب  الا  )

.دنریگ یم  مارآ  ادخ  دا  هب ي  طقف  اه  لد  ناه !

هک نیا  لاح  و  میتسه ، لفاغ  بابسالا  ببسم  زا  مینک و  یم  هیکت  بابـسا  رب  ام  یلو  تسا ؛ هللا  رکذ  لد  شمارآ  هلیـسو ي  اهنت  ینعی 
: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

(197 ( ) اعیمج هوقلا هللا  نا  )
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.تسادخ نآ  زا  طقف  یگمه  ییاناوت  تردق ،

: هک دورب ، نایم  زا  ار  شدوخ  ناسنا  هک  نیا  رگم 

(198  ) .کیبنج نیب  یتلا  کسفن  كودع ، يدعا 

.تسا هتفهن  وت  دوجو  رد  هک  تسا  وت  سفن  وت ، نمشد  نیرتگرزب 

.دیزی اب  ای  میتسه  مالسلا -  هیلع  نیسح -  اب  هک  دوش  مولعم  ات  هدماین  شیپ  ناحتما  ام  يارب 

هیملع ياه  هزوح  ظفح  تیلو  ؤسم   125

تظافح دـض  رب  لمع  رد  رگا  ام  لاح  هب  ياو  .تسا  هدـش  ظفح  بیغ  زا  هتفرگ و  رارق  طوقـس  ضرعم  رد  راب  دـنچ  هیملع  هزوح ي 
بهذم نید و  ملع  و  مینزب ، فرح  وا  هیلع  وا  لیاسو  اب  میور و  هناشن  وا  يوس  هب  میریگب و  نآ  بحاص  زا  ار  ریت  ینعی  میـشوکب ، نآ 

! میهد رارق  نآ  لها  بهذم و  هب  ندز  هبرض  نید و  بیرخت  يارب  يرازبا  ار 

هللا همحر  یناسارخ -  دنوخآ  طسوت  تیطورشم  ياضما  نایرج   126

ياه هلپ  زا  دـنوخآ  ندـمآ  نییاپ  ماگنه  رد  حالـصلارهاظ  راجت  يا  هدـع  طسوت  هللا ، همحر  دـنوخآ -  ياضما  هب  تیطورـشم  ساسا 
یـسرد بلاطم  يروآ  عمج  فرـص  دـنوخآ  رکف  مامت  هک  یلاح  رد  تفرگ ؛ تروص  نتفگ ، سرد  يارب  یـصخش  هعلاطم ي  قاـطا 

رارق لوا  زارط  ياملع  زا  رفن  شـش  سلجم  سار  رد  هک  نیا  تنـس و  باتک و  اب  تقفاوم  نید و  مالـسا و  جیورت  مان  هب  مه  نآ  دوب ،
! ...و دوب  دنهاوخ  یطیارش  هچ  ياراد  سلجم  يالکو  و  ( 199 ، ) تشاد دنهاوخ 

رافک اب  هلباقم  يارب  یشیدنا  هراچ  موزل  تبیغ و  رصع  رد  ناناملسم  لاح   127

سییر درک و  یم  ادـیپ  هار  هورگ  ود  نیا  زا  درف  کی  و  دنـشاب ، گنج  لاح  رد  رگیدـکی  اب  هتفرگ و  رارق  مه  ربارب  رد  هورگ  ود  رگا 
فلاـخم نمـشد  اـب  ربـهر  نودـب  اـی  و  دـنوش ، میلـست  دـیاب  اـی  دـنراد : ار  هار  ود  زا  یکی  سییر  یب  هورگ  دوـبر ، یم  ار  رگید  هورگ 

.دنگنجب

هک اه  ینس  اریز  دنریگ ؛ رارق  وا  مچرپ  اول و  ریز  رد  هک  دنرادن  یمیعز  ناناملسم  .تسا  روط  نیمه  ابیرقت  رافک  اب  ناناملـسم  ام  لاح 
اه ینـس  دـننام  تایعـضو  لمع و  رد  یلو  دراد  مالـسلا ، هیلع  ماما -  هب  داقتعا  دـنچ  ره  هعیـش  و  دنتـسین ، ماما  میعز و  هب  لیاق  الـصا 

! دنرادن یقرف  اه  نآ  اب  دنتسه و 

هراچ دننیشنب و  مه  رانک  رد  دیابن  دنرادن ، میعز  المع  ای  اداقتعا و  ینس -  هچ  هعیش و  هچ  ناناملـسم -  همه ي  هک  لاح  ایآ  نیاربانب ،
رد نمشد  تسد  زا  هنوگچ  هک  مینک  ادیپ  ار  هظفاحم  هار  مینیـشنب و  دیابن  ایآ  مینک !؟ تبظاوم  تظفاحم و  دیابن  ایآ  دننک !؟ یـشیدنا 

!؟ دنامب ظوفحم  ام  بهذم  ایند و  نید و  ات  میشاب  ناما 
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ياه هار  هلمج  زا 
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اه نآ  بوذـجم  ات  دـنهد -  یم  هیدـه )!(  ام  هب  هک  ار  هچ  نآ  ایناث : میروخن ، ار  رافک  بیرف  الوا : هک  تسا  نیا  تبظاوم  تظفاحم و 
.مینکن لوبق  دننک -  متس  ملظ و  ام  رب  دنوش و  طلسم  ام  عفانم  ناناملسم و  ام  رب  هار  نیا  زا  میوش و 

هفیاط ي ناناملسم ، فلتخم  ياه  هقرف  همه ي  زا  قحا  دنتـسه و  ناناملـسم  ینامـسآ ، نایدا  نایم  زا  تیعقاو  قح و  هب  فیاوط  برقا 
! دنشاب یم  رافک  دیبع  اما و  لیلذ و  لوذخم و  هک  تسا  هعیش 

یعامتجا ناهانگ  دب  رایسب  بقاوع  لامعارب و  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  قیقد  تراظن   128

، مینیبن رظان  ار  وا  نامیاهراک  رد  رگا  ام  لاح  رب  ياو  تسا !؟ رظان  ام  لاوحا  رب  هک  میراد  یسییر  ام  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیابن  ایآ 
قاقحتـسا درادـن ، یعامتجا  روما  هب  یطبر  دریگ و  یم  ماجنا  تولخ  رد  هک  یـصخش  ناـهانگ  مینادـن ! رظاـن  اـج  همه  رد  ار  وا  اـی  و 

هک یعامتجا  ناهانگ  بقاوع  .دریگ ) ماجنا  لاح ، بسانم  يا  هبوت  نآ  زا  دـعب  هک  نیا  رگم  ( ؛ لاـحلل هبـسانم  هبوتب  ـالا  دراد  ار  منهج 
تمرح و کته  لاوما ، هرداصم ي  ای  بجاو و  كرت  لالح و  میرحت  ای  و  نآ ، لالحنا  ماظن و  لالتخا  هعماـج و  رد  تارییغت  بجوم 

 - یسییر نتشاد  هب  داقتعا  دوجو  اب  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  دوش ، یم  ...و  قحان  هب  مکح  ناناملـسم و  نوخ  نتخیر  هیکز و  سوفن  لتق 
میتـساوخ هک  ار  يراـک  ره  و  مینک !؟ ناـهنپ  ار  دوخ  اـی  مینک و  رارف  یهلا  رظن  زا  میناوت  یم  اـیآ  تسا -  ( 200  ) هرظاـنلا هللا  نیع  هک 

هب نمشد  عفن  هب  میریگ و  یم  وا  دوخ  زا  ار  رازبا  تاودا و  همه  داد ؟ میهاوخ  یخساپ  هچ  میهد !؟ ماجنا 
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رما نیا  ام  يارب  رگا  تسا  تخـس  ردـق  هچ  مینک ! یم  کمک  اه  نآ  هب  میوش و  یم  بناجا  راـفک و  تسد  تلآ  و  میریگ ، یم  راـک 
، میهد ماجنا  مینک و  مادقا  میهاوخ  یم  هک  يراک  ره  رد  هک  دوشن  هکلم 

ره رد  وا  طخـس  تیاضر و  هتبلا  مییامنن ! بلج  ار  وا  يدونـشوخ  تیاضر و  میریگن و  رظن  رد  ار  وا  تیاـضر  مدـع  تیاـضر و  ادـتبا 
.مینک طایتحا  دیاب  كوکشم  دراوم  تاحضاو و  ریغ  رد  و  دوش ، یم  تاحضاو  هب  یهتنم  ارهاظ  و  تسا ، مولعم  يرما 

دروم صخش  هرهچ ي  باوخ  رد  تشاد ، دیدرت  کش و  هتـسیاش  عجرم  نییعت  دیلقت و  رد  یـصخش  هک  هداتفا  قافتا  رخاوا  نیمه  رد 
.درک ادیپ  ار  وا  وج  تسج و  یتدم  زا  سپ  تفر و  فجن  هب  .دندرک  یفرعم  وا  هب  ار  رظن 

! شاب یقاب  هک  تسا  هدینش  موصعم  ربق  زا  دنا ، هتشاد  دیدرت  یح  هب  لودع  ای  دیلقت  رب  اقب  رد  هک  هداتفا  قافتا  یضعب  يارب  نینچ  مه 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  هک  دوش  یم  مولعم  ایاضق  نیا  عومجم  زا  یلو  تسا ، بیذـکت  لباق  اه  لقن  نیا  زا  مادـک  ره  هتبلا 
ماجنا هنادازآ  میناوت  یم  هچ  ره  ای  راک و  ره  ام  تسین و  علطم  ام  لاوحا  زا  تفگ  ناوت  یمن  و  تسا ، ام  بقارم  هجوتم و  فیرـشلا - 

.میهد

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع   - نامز ماما  صاخ  باون  و  مالسلا -  مهیلع  همئا -  هویش ي  هیقت ،  129

نید زا  ار  نآ  تسادـن و  نید  زا  ار  هیقت  ناوت  یم  لاح  نیا  اب  ایآ  .تسا  هتفریذـپ  ماجنا  هیقت  اب  هیماما  هعیـش ي  بهذـم  ياقب  جاور و 
!؟ تخاس ادج 

هرابرد ي دنتشاد  روضح  ینس  هعیش و  هک  یمومع  یسلجم  رد  هیلع -  هللا  مالس  ( 201  ) حور نب  نیسح  زا 
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: دیامرف یم  باوج  رد  دننک ، یم  لا  ؤس  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر -  ترضح  نیشناج 

! رکبوبا هللا ، لوسر  دعب  هفیلخلا  نا  اندنع  حیحصلا 

.تسا هفیلخ  رکبوبا  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر  زا  دعب  حیحص ، رظن  هب  ام  دزن 

: دنتفگ وا  هرابرد ي  هماع  نخس ، نیا  زا  دعب 

(202 ( !؟ خیشلا اذه  یلع  نوبذکی  مک  یلا 

!؟ دندنب یم  غورد  خیش  نیا  رب  یک  ات 

 - مالسلا هیلع  نیسح -  ماما  زا  دعب  هک  نانچ  درک ، یم  هیقت  دوب و  نیا  شراک  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما -  صاخ  بیان 
نادنز مه  مالسلا -  امهیلع  يرکـسع -  يداه و  ماما  یتح  و  دندرک ، یمن  ار  جورخ  لایخ  مالـسلا -  مهیلع  همئا -  زا  مادک  چیه  زین 

.دنتفر

مییام دوخ  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  تبیغ  تلع   130

ام نایم  رد  رگا  هنرگ  و  دـسر ، یمن  وا  هب  نامتـسد  اریز  میتسه  ام  دوخ  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز -  ماـما  تبیغ  ببس 
شیپ زا  ام  تسا !؟ ناسنا  وا  لتاق  ای  دنـشک ، یم  ار  ترـضح  نآ  ناینج  ایآ  دشک !؟ یم  ار  وا  یـسک  هچ  دوش  رـضاح  رهاظ و  دیایب و 

هب ار  وا  هک  نیا  ای  و  مینک ، یم  تعاطا  و  ظفحت ، ماما  زا  ایآ  هک  میا  هداد  سپ  ار  دوخ  ناحتما  مالـسلا ، مهیلع  همئا -  خیرات  لوط  رد 
هلیسو هک  نیا  اب  ار  حلاص  هقان ي  مالسلا -  هیلع  حلاص -  ترـضح  موق  هک  تسا  يدح  هب  ناسنا  یتسپ  طاطحنا و  میناسر !؟ یم  لتق 

: دیامرف یم  نآ  هرابرد ي  میرک  نآرق  هک  نانچ  دندرک ، یپ  دوب ، اه  نآ  تمعن  قازترا و  ي 

(203 ( ) مولعم موی  برش  مکل  برش و  اهل  )

کی ینعی ،
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.نآ مهس  رگید  زور  دشاب و  امش  مهس  بآ  زور 

هنیزخ و القع  تسا  نکمم  هک  هنوگ  نامه  نیاربانب ، داد ! یم  ریـش  اه  نآ  هب  ضوع  رد  دروخ و  یم  ار  هاچ  بآ  زور  کی  هقاـن ، نآ 
 - نامز ماما  زین  لقاع )!(  ياه  ناسنا  ام  هک  دراد  ناکما  دنتـشک ، ار  حـلاص  هقاـن ي  هک  ناـنچ  مه  دـننک ، دوباـن  ار  دوخ  تمعن  راـبنا 

هیصخش ضارغا  يارب  تسا  رت  ضیف  رپ  رتالاب و  حلاص  هقان ي  زا  تسا و  وا  زا  تاریخ  مامت  هک  ار  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
! میناسرب لتق  هب  دوخ  ي 

يوتف ماقم  رد  طایتحا  هب  رما  لاکشا  یصخش و  لمع  رد  طایتحا  هب  لمع   131

راب دنچ  ( 205  ) يربک هحیبست ي  دوجـس  عوکر و  لاح  رد  دیـسرپ : ( 204  ) نیسای لآ  اضر  دمحم  خیـش  موحرم  زا  یبرع  یـصخش 
! تسا بجاو  هبترم  هس  دومرف : باوج  رد  ناشیا  دوش ؟ هتفگ  دیاب 

نیا دندومرف : ناشیا  .تسا  هدادن  ییاوتف  نینچ  اهقف  زا  کی  چیه  دش  ضرع  ناشیا  هب  ضارتعا  ناونع  هب  هدننک ، لا  ؤس  نتفر  زا  دـعب 
یک هاوخ ي  ان  هاوخ  اذل  دیوگ ؛ یم  نتشادرب  رس  ماگنه  رد  ار  یموس  و  هدجـس ، لاح  رد  ار  یکی  و  هدجـس ، زا  لبق  ار  یکی  صخش 

.دریگ یم  ماجنا  هدجس ، لاح  رد  هس  نآ  زا 

.تساه نز  هریپ  ياصع  طایتحا ، دنا : هتفگ  زین  یخرب 

رد یلو  دـهد ؛ ماجنا  طایتحا  قفاوم  ار  لمع  درذـگن و  طایتحا  زا  دوخ  یـصخش  لمع  ماقم  رد  ناسنا  تسا  رتهب  هک  تسا  نیا  رهاـظ 
.تسا لکشم  طایتحا  هب  روتسد  يوتف ، ماقم 

تیالو اب  نآ  هسیاقم ي  يدابع و  لامعا  نیب  زا  زامن  تیمها   132

رد دنا ، هتـشون  نآ  هرابرد ي  ( 206  ) هیلفن هیفلا و  هک  يدح  هب  تسین ، ثحابملا  ریثک  هالـصلا  باتک  هزادـنا ي  هب  یهقف  باتک  چـیه 
: تسا هدمآ  زین  مالسلا -  هیلع  نانم -  ؤمریما  تاملک 

(207  ) .کتالصل عبت  کلمع  نم  یش ء  لک  نا  ملعا  و 

.دشاب یم  تزامن  عبات  تلامعا  مامت  هک  نادب  و 

.دنتسین زامن  زا  جراخ  ناسنا  نآ  ایوگ  هک  يا  هنوگ  هب  دندوب ، بیرغ  بیجع و  زامن  لاح  رد  گرزب  ياملع  هک  میا  هدرک  هدهاشم 

زامن راثآ  هرابرد ي  بان  یتایاور   133

: دیامرف یم  هک  تسین  مرظن  رد  تیاور  نیا  زا  رتاسر  رت و  غلاب  یتیاور  العف  زامن  لضف  رد 

(208  ) نم ؤملا  جارعم  هالصلا 
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.تسا نم  ؤم  یقرت  نابدرن  جارعم و  زامن ،

: میراد تیاور  رد  نینچ  مه 

(209  ) .هتالص نم  لتفنا  ام  هللا ، لالج  نم  هاشغی  ام  یلصملا  ملعی  ول 

.دنادرگ یمن  رب  يور  زامن  زا  زگره  دریگ ، یم  ارف  ار  وا  هزادنا  هچ  یهلا  لالج  زا  هک  تسناد  یم  رازگزامن  رگا 

یم مولعم  .دـشاب ) یم  تزامن  عبات  در  ای  لوبق  رد  وت  لاـمعا  ماـمت  ( ) 210 ( ؛ کتالـصل عبت  کلمع  نم  یـش ء  لک  ثیدح : زا  زین  و 
هزادنا هب  زیچ  چیه  هب  ( ؛) 211  ) هیالولاب يدون  امک  یـشب ء  دانی  مل  ثیدح  زا  اما  تسا ؛ رتالاب  يدابع  لامعا  همه ي  زا  زامن  هک  دوش 

نآ تلع  تـسا ، رتـالاب  هـمه  زا  ( 212  ) سمخ تاداـبع  نیب  زا  تیـالو  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  .تسا ) هدـشن  هدـناوخ  ارف  تیـالو  ي 
ؤم هچ  نآ  اب  تسا  تیالو  مزالت  رابتعا  هب  ای  دراد ؟ تیعرف  هالـص  و  تسا ؟ لوصا  دـیاقع و  زا  تیالو  هک  نیا  رابتعا  هب  ایآ  تسیچ ؟

؟ دنک یم  لیصحت  اهزامن  رد  رازگزامن  نم 

! متسه گرم  رظتنم  تسا  لاس  یس   134

یمن ار  ادـخ  هک  نانچ  میـسانش ، یمن  ار  هکیالم  و  مالـسلا -  مهیلع  ایلوا -  اـیبنا و  اـم  ( 214  ) .تسا حـیبست  ( 213  ) ناشتوق هکیالم 
یم هدـهاشم  کـیدزن  زا  ار  ناـشتالاح  میتسه و  ناـشرانک  رد  هک  دـییوگ  یم  هچ  ار  اـملع  یلو  دـنرود ؛ اـم  زا  یلیخ  اریز  میـسانش ؛

!؟ مینک

اب راضح  .تسا  هتـشذگ  راک  هک  تفگ : نایفارطا  هب  هتـسهآ  ناشیا  دندروآ ، یلع  حتف  الم  دنوخآ  رـس  يالاب  بیبط  یگدنز  رخآ  مد 
نآ هب  ناشیا  یلو  دمهفن ، هللا  همحر  دنوخآ -  هک  دندرک  یم  ( 215  ) اوجن رگیدمه 
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(216 ! ) متسه شرظتنم  تسا  لاس  یس  هدنب  تسا ؟ هتفگ  هچ  بیبط  دییوگب ، دومرف : اه 

 - مالسلا امهیلع  ادهشلادیس -  نینم و  ؤملاریما  هاگدید  رد  گرم   135

: دومرف هک  تسا  هدمآ  مالسلا -  هیلع  نانم -  ؤمریما  تاملک  رد 

(217  ) .هما يدثب  لفطلا  نم  توملاب  سنآ  بلاط  یبا  نبال  هللا ، و 

.تسا رتشیب  ردام ، ناتسپ  هب  كدوک  هقالع ي  زا  گرم ، هب  بلاط  یبا  رسپ  هقالع ي  اعطق  دنگوس ، ادخ  هب 

: تسا هدمآ  مالسلا -  هیلع  ادهشلادیس -  تاملک  رد  و 

(218  ) .فسوی یلا  بوقعی  قایتشا  یفالسا ! یلا  ینهلوا  ام  و 

 -. مالسلا امهیلع  فسوی -  ترضح  هب  بوقعی  ترضح  هقالع ي  ناسب  ما ! هتشگرس  دنمقالع و  مناگتشذگ  هب  ردق  هچ 

: دومرف یقطن  یط  البرک  يوس  هب  تکرح  هکم و  زا  جورخ  ماگنه  هب  نینچ  مه 

(219  ) .انعم لحریلف  هسفن ، هللا  اقل  یلع  انطوم  هتجهم ، انیف  الذاب  ناک  نم 

.دنک چوک  ام  اب  تسا ، هدرک  هدامآ  ادخ  اب  تاقالم  يارب  ار  دوخ  دنک و  لذب  ام  هرابرد ي  ار  دوخ  ناج  دهاوخ  یم  سک  ره 

ارچ هک  دـننک  یم  توعد  ار  ایند  رد  دوخ  ناتـسود  زین  تشهب  لها  .دومن  یم  توعد  ندـش  هتـشک  گنج و  داهج و  هب  ار  همه  ینعی 
!؟ دیا هدنام  نادنز  سفق و  رد  دییآ و  یمن 

زگره غورد   136

 - نانم ؤمریما  ترـضح  هاگ  چیه  .دنیوگ  یم  غورد  میبلاغ ، ام  دنیوگ : یم  دنهد و  یم  يزوریپ  هدعو ي  دوخ  رکـشل  هب  هک  یناسک 
دنلب يادص  اب  هک  دوب  اه  نآ  لد  رد  بعر  داجیا  يارب  زین  نآ  و  راب ، کی  رگم  میوش  یم  بلاغ  هیواعم  رب  ام  دومرفن : مالـسلا -  هیلع 

: دومرف

.هباحصا هیواعم و  نلتق  ال 

.تشک مهاوخ  ار  وا  نارای  هیواعم و 

: دومرف هتسهآ  هلصافالب  یلو 

هللا اش  نا 
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.دهاوخب ادخ  رگا 

(220  ) .مشاب هتفگن  غورد  هک  ات  دومرف : دومن ، لا  ؤس  وا  زا  هراب  نیا  رد  هک  یسک  هب  و 

هیواعم مه  تقو  کی 
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تکاس ترـضح  درم  هیواعم  تفگ : دمآ و  یلوا  داتـسرف ، ناشیا  دزن  ار  رفن  دنچ  اذل  دنک ، ناحتما  ار  مالـسلا -  هیلع  یلع -  تساوخ 
: دومرف یموس  خساپ  رد  یلو  دش ، تکاس  ترضح  مه  یمود  خساپ  رد  دش ،

(221  ) .یمدق تحت  تبنی  یتح  هیواعم  تومی  تمی و ال  مل 

.دیورب هایگ  نم  ياپ  ریز  رد  هک  نیا  ات  درم  دهاوخن  هدرمن و  هیواعم 

!؟ دشاب هتشادن  عالطا  وا  دارم  هیواعم و  لاح  زا  یسک  نینچ  دراد  ناکما  ایآ 

گرم مد  رد  هیواعم  روصنم و  نانخس   137

: تفگ دش  شگرم  هب  رجنم  هک  یضرم  رد  داد ، یم  هک  اه  نتشک  روتسد  همه  نآ  اب  روصنم 

(222 ! ) یبر مرح  یلا  ینودر 

.دینادرگرب مراگدرورپ  مرح  هب  ارم  ینعی ،

.مرح زا  جراخ  هن  مریمب  مرح  رد  مهاوخ  یم 

: تفگ گرم  مد  مه  هیواعم 

! نیمحارلا محرا  نیب  ینیب و  اولخ 

.دیورب رانک  دیراپسب و  نیمحارلا  محرا  دنوادخ  هب  ارم 

نایب ام  ضرغ  یلو  دـشاب ؛ هتـشاد  دـیما  راگدرورپ  تمحر  هب  گرم  مد  یگدـنز و  نایاپ  تاقوا  رد  دـیاب  ناـسنا  هک  میتسین  رکنم  اـم 
.هیواعم ناملس و  ریظن  تسا ، لوزن  سوق  تیاغ  دوعص و  سوق  تیاغ  رد  ناسنا ، تیلباق 

مالسلا هیلع  نینم -  ؤملاریما  و  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسرهب  باحصا  یخرب  هداعلا  قوف  هقالع ي   138

تبحم هقـالع و  ناـشیا  هب  هداـعلا  قوف  يدارفا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر -  ترـضح  باحـصا  ناـیم  رد  تفگ : ناوـت  یم 
 - ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر -  ترـضح  ات  تفگ : دیـسر ، بآ  هب  نابایب  رد  هیلع -  یلاعت  هللا  ناوضر  رذوبا -  یتقو  .دنتـشاد 

(223 ! ) مروخ یمن  نم  دروخن ، بآ 

!؟ دوبن هنشت  رذوبا  تفگ  دوش  یم  ایآ  تسا !؟ یتبحم  هچ  نیا 

بحاـص هب  هداـعلا  قوف  هقـالع ي  هک  دوش  یم  هدـید  يدارفا  مالـسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  ترـضح  باحـصا  ناـیم  رد  نینچ  مه 
.هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  رامت -  مثیم  ریظن  .دندرک  تماقتسا  هار  نیا  رد  تداهش  گرم و  مد  ات  دنتشاد و  تیالو 
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ینید ياهرطخ  لباقمرد  یشیدنا  هراچ  و  نینم ، ؤم  ياهیراتفرگ  عفر  يارب  اعد  موزل   139

کیدزن مه  ام  هب  اهالب  نآ  مینکن ، اعد  دنتـسه  التبم  نادب  نامیا  لها  هک  ییاهالب  اه و  يراتفرگ  عفر  يارب  میـشاب و  توافت  یب  رگا 
هچ ینید  ياهرطخ  لباقم  رد  ( 224  ) .اهرهش نارابمب  ییایمیش و  داوم  نتخیر  ریظن  .تسا  هدمآ  ام  رس  رب  نآلا  هک  نانچ  دوب ، دهاوخ 

، دمآ ام  ناوج  ریپ و  نادرم و  نانز و  رـس  رب  هچ  ره  و  دش ! دـش ، هچ  ره  میراذـگب  ای  مینکب ، يا  هراچ  يرکف و  دـیابن  ایآ  درک ، دـیاب 
!؟ دمآ

دنا هدش  میسقت  ناسکی  تروص  هب  اهالب   140

لام ییاراد و  رد  اهنت  ادخ  تمعن  هک  نیا  زا  لفاغ  مرادن ؛ نم  دراد و  يرگید  هک  دوش ، یم  یشان  تداسح  زا  رتشیب  یتسینومک  مارم 
اـه و ییاراد  رگا  نیارباـنب ، دراد !؟ رگید  ياـهزیچ  یتحار و  شمارآ و  دـالوا ، تحـص ، ریقف  زا  شیب  دـنمتورث  اـیآ  .تسین  تورث  و 

: هک دینیب  یم  دوش ، باسح  عومجملا  ثیح  نم  دارفا  ياه  يرادان 

(225  ) .هیربلا نیب  هموسقم  هیوسلاب  بئاصملا 

.تسا هدش  میسقت  مدرم  نایم  ناسکی  يواسم و  تروص  هب  اه  يراتفرگ 

! متخ نیرتهب  مالسلا -  مهیلع  دمحم -  لآ  هقف   141

هقف نآ  و  مراد ، رظن  رد  برجم  یمتخ  دومرف : باوج  رد  وا  .دـیهدب  دای  ام  هب  یمتخ  اه  يراـتفرگ  يارب  تفگ : يرگید  هب  یـصخش 
هچ دناد  یم  ادخ  .دیـشاب  مزتلم  لوغـشم و  هقف  هرکاذـم ي  هثحابم و  ملعت ، میلعت و  هب  .تسا  نیعمجا  مهیلع  للا  تاولـص  دـمحم  لآ 

نیا .ددرگ  هملظ  ناوعا  زا  هک  دشاب  نیا  دراد  لاغتشا  نادب  هک  یـسک  دوصقم  هک  نیا  يارب  هن  یلو  دراد ، رثا  هقف  ملع  دراد !؟ یتارثا 
.ددرگ لعفلاب  وا  رد  ملع  نیا  هوقلاب ي  تالامک  مامت  هک  نیا  يارب  دناوخب  هقف  هک  یناسنا  اب  .دنک  یم  قرف 

تالامک لیصحت  هار   142

سورد هب  هیملع  ياه  هزوح  رد  لیـصحت  هب  لاغتـشا  اه و  نتـشونو  ملعت  میلعت و  نیمه  زا  املع  زا  يرایـسب  تاماقم  هک  میناد  یم  اـم 
هدوب اه  نیمه  نیقی  روط  هب  .دنا  هتـشادن  يرگید  راک  و  تسا ، هدش  لصاح  هب  لومعم  تابحتـسم  هب  لمع  زین  اه و  هزوح  رد  لومعم 
نینچ هک  متفگ  یم  نیقی  روط  هب  مدوب  هدیدن  ار  اه  نآ  تاماقم  تامارک و  مه  هدـنب  رگا  دـنا ! هدوب  تامارک  لها  لاح  نیع  رد  یلو 

! دندرک یم  لقن  اهزیچ  هچ  نیشیپ  ناگرزب  دیتاسا و  زا  اه  نآ  هزات  .دنا  هتشادن  ار  تاماقم 

تسد نیا  زا  یبیرف   143

رگید يا  هدع  دندرک ، یم  رکف  امیپاوه  نتخاس  هرابرد ي  دندوب و  هتسشن  اپورا  رد  نادنمـشناد  زا  يا  هدع  هک  ینامز  دننک : یم  لقن 
ناکما نزاوت  نآ  ياه  لاب  نیب  هک  تسا  نآ  هدـنرپ  زاورپ  تلع  دـنک !؟ زاورپ  دـناوت  یم  هنوگچ  ناسنا  تسا ، لاـحم  نیا  دـنتفگ  یم 

.دنتفر هام  هرک ي  هب  ناشدوخ  دعب  دنک ! زاورپ  تسا  لاحم  ناسنا  یلو  دراد ،
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نابلخ نودـب  هک  تخاس  ییامیپاوه  دوش  یم  هک  دـش  یعدـم  دادـغب  رد  مود  یناـهج  گـنج  زا  لـبق  قارع  نکاـس  ياـملع  زا  یکی 
رد دنتخاس و  ناشدوخ  دعب  یلو  زادنین ، تمحز  رد  ار  دوخ  تسا ، لاحم  رما  نیا  هک  دنتـشون  ررکم  ناملآ  زا  وا  يارب  .دوش  تیاده 

! دندرب راک  هب  گنج 

نامکاح زا  یخرب  ماجرف  زاغآ و   144

دجاسم روبق و  مده  اریز  درک ؛)! یظفاحادخ  دیاب  مالسا  اب  ! ) مالسلا مالسالا  یلعف  دشاب ، اه  نیا  جراوخ و  تسد  رد  تموکح  یتقو 
رس ادن  تفرگ و  تسد  هب  ار  هبعک  راتسا  دمآ  راکرـس  اه  نیا  دج  هک  یماگنه  .تسا  ناسآ  لهـس و  ندروخ  بآ  دننام  اه  نیا  يارب 

: داد

...هدنج زعا  و  هدبع ، رصن  و  هدعو ، زجنا  هدحو ، هدحو  هدحو  هللا ، الا  هلا  ال 

و درک ، يراـی  ار  شا  هدـنب  دوـمن و  اـفو  شا  هدـعو  هب  تسا ، هناـگی  هناـگی ي  هناـگ ي  هک ي  وا  مه  تـسین ، دـنوادخ  زج  يدوـبعم 
...دنادرگ زارفارس  ار  شرکشل 

دومن و تقرس  ار  ( 226  ) نیمرح یتمیق  يایـشا  دعب  یلو  دنک ؛ هدایپ  ار  ضحم  دیحوت  دهاوخ  یم  وا  هک  دش  غیلبت  مدرم  نایم  رد  اذـل 
.درک فرصم  ...رد  ار  اه  نآ  دنادرگ و  اهرهش  رود  درب و  لوبمالسا  هب  ار  وا  ینامثع  تلود  لاس  تشه  دیاش 

تسرهف هللا -  همحر  ( 227  - ) نیما نسحم  دیس 
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نییعت تمیق  ناوت  یمن  شیارب  هک  هتشون  هقورسم  یتمیق  تارهاوج  زا  یضعب  دروم  رد  و  تسا ، هتـشون  شتمیق  اب  ار  هقورـسم  يایـشا 
فرصم اپورا  اکیرمآ و  رد  اه  هدازهاش  دوش ، فرص  ناناملسم  حلاصم  رد  دیاب  هک  ار  تکلمم  کلم و  تورث  دمآرد و  يرآ ، درک !

مه ار  كدف  .ددرگ  لیدبت  ماع  قیرط  ربعم و  هب  مالسا  حلاصم  رد  دیاب  تسا و  هفوقوم  دنا : هتفگ  مه  عیقب  هرابرد ي  یتح  دننک ! یم 
ار نآ  هیواعم  یتقو  دبال  دندرک ! بضغ  دنتفرگ و  مالـسلا -  امهیلع  ارهز -  ترـضح  ریما و  ترـضح  تسد  زا  مالـسا  حـلاصم  يارب 

رگا دـندوب و  دـهتجم  هماع  هتفگ ي  هب  يرآ ، تسا ! هدوب  مالـسا  تحلـصم  يارب  امتح  مه  نآ  دیـشخب  ناورم  هب  تسبرد  اج و  کی 
يارب هیدـه  ناونع  هب  ار  مرح  سیافن  زا  یتمیق  سیفن و  زیچ  ود  مکاح  نآ  هک  نیا  اب  لاح  ره  رد  دـنروجام ! دـندرک  مه  اطخ  اـنایحا 

.دنملاظ دسفم و  اه  نیا  هک  دش  تباث  درکن و  هدیاف  یلو  درب ، ینامثع  ناطلس 

عرش رتفد  قباطم   145

، ناـسنا رگا  نآ .) فلاـخم  هچ  دـشاب و  هیقت  قـفاوم  هچ  ( 228  ) دـهد ماجنا  عرـش  رتفد  قباـطم  ار  شیاـهراک  ناـسنا  هک  نیا  دوصقم 
روجام هکلب  روذـعم  راگدرورپ  دزن  رد  تسین و  يروط  دوش  عقاو  اـب  فلاـخم  اـنایحا  هچ  رگا  دـشاب ، یعرـش  تجح  قبط  رب  شراـک 

دنچ ره  میهد  ماجنا  دنتساوخ  ام  زا  ای  میتساوخ  هچ  ره  و  دشاب ، هتشادن  تقفاوم  عرش  رتفد  اب  نامیاهراک  هک  دشابن  نینچ  یلو  تسا ،
مهارف يروط  ار  طیارـش  دنروآ و  یم  موجه  یهورگ  دنریگب ، ناسنا  زا  دوخ  عفن  هب  اضما  کی  دنهاوخب  رگا  .دـشاب  عرـش  فالخ  رب 

دصقم هب  ات  دنروآ  یم 
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!؟ دندرکن هک  اه  هدافتسا  ءوس  اهراک و  هچ  دمآ و  شیپ  یناسارخ  دنوخآ  زا  هطورشم  هل  رب  اضما  رد  هک  نانچ  مه  دنسرب ، دوخ 

دشاب دیاب  ام  لمعنازیم  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  يدونشخ   146

گرزب و دـنچ  ره  دنتـسین ، موصعم  دارفا  اریز  مینک ، يوریپ  نآ  نیا و  زا  مینک و  هاگن  نارگید  هب  دـیابن  یعامتجا  روما  رد  نیارباـنب ،
هب دـیابن  و  ریخ ؟ ای  میداد  یم  ماجنا  ایآ  دـندوبن  نارگید  میدوب و  اهنت  ناـمدوخ  رگا  مینیبب  مینک و  هاـگن  دـیاب  هکلب  دنـشاب ؛ راوگرزب 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  لیم  اضر و  دیاب  ام  مینک ، سایق  تنـس  لها  اب  ار  دوخ  دـیابن  ام  ( 229  ) .میشاب هتشاد  راک  نارگید 
.رگید یعامتجا  ياهراک  رد  هچ  مالسلا و  هیلع  ماما -  مهس  فرصم  رد  هچ  میروآ ، تسد  هب  اهراک  رد  ار  فیرشلا - 

...رگا ام  رب  ياو   147

ای و  ترضح ، نآ  ياضر  تقفاوم و  لیصحت  رد  وا  هک  دنادب  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تجح -  ترـضح  هک  یـسک  رب  ياو 
وا هدـنیامن ي  تسا و  وا  تسد  نم  تسد  هک  دـیوگب  مدرم  هب  یلاـم  روـما  رد  .تـسا  یلاـباال  اـنتعا و  یب  ترـضح  نآ  تفلاـخم  رد 

گرم مد  یگدنز و  رخآ  رد  میراد  لیم  هک  نیا  اصوصخ  میـشاب ! هنوگ  نیا  ام  دنکن  ادخ  دشابن ! نینچ  رگید  ياهراک  رد  و  متـسه ،
زا میشاب  هتشاد  لیامت  راک  رخآ  رد  میـشاب و  ادج  وا  زا  راک  لوا  زا  دوش  یم  ایآ  .دوش  عفر  ام  ياهالب  شتعافـش  هب  دسرب و  ام  داد  هب 

!؟ دنک يریگتسد  ام 

راضح زا  مادـک  چـیه  یلو  دومن  میظعت  درک و  مالـس  مالـسلا -  هیلع  نیموصعم -  راونا  همه ي  هب  شتافو ، یکیدزن  رد  یبیط  ياـقآ 
صخـش نیا  ام  دنیوگب : رخآ  مد  هک  مینک  يراک  دیابن  میراد ، جایتحا  اه  نآ  هب  شتقو  رد  هک  ناراوگرزب  نآ  دندید ! یمن  ار  یـسک 

نامیا بتارم  توافت  میسانش ! یمن  ار 
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دوز ندرک و  اعد  تسا ! لاس  رازه  دـننام  اه ، نآ  اـم و  نیب  هلـصاف ي  لاـس  دـص  تسا ، رایـسب  هتـشذگ  ياـملع  اـم و  نیقی  اوقت و  و 
ردان یلیخ  دـش ، باجتـسم  مدرک و  اعد  دـیوگب : یـسک  رگا  الاح  یلو  هدوب ؛ يداع  يداع  زیچ  الـصا  اـه  نآ  يارب  ندـش  باجتـسم 

، دوب هتفه  کی  هللا -  همحر  يریاح -  میرکلادبع  خیش  جاح  موحرم  تافو  اب  شتافو  هلصاف ي  هک  ییاقآ -  هک  دنا  هدرک  لقن  .تسا 
(230  ) ...ما هداوناخ  درک : ضرع  دش و  فرـشم  مالـسلا -  هیلع  اضر -  ماما  مرح  هب  دندوب -  قارع  رد  شا  هداوناخ  دوب و  دهـشم  رد 

مرک بسانم  هن  نیا  دومن : ضرع  ترـضح و  هب  درک  ور  وا  یلو  داد ؛ وا  هب  لوپ  يرادـقم  تشذـگ و  شراـنک  زا  یـصخش  هلـصافالب 
یم وا  هب  نحص  رد  دهشم  ياملع  زا  یکی  نایرج  زا  سپ  تسا ! مک  تفگ : زاب  .دیسر  یم  وا  هب  يرگید  رادقم  هک  نیا  ات  تسا ! امش 

هب دروآ و  یم  رد  شبیج  زا  هتساوخ  یم  هک  هزادنا  نامه  تسا ! بوخ  ترضح  اب  امش  هلماعم ي  دوش  یم  مولعم  دیوگ : یم  دسر و 
.دهد یم  وا 

روهظ کیدزن  نامز  رد  نامدق  تباث  هب  هژیو  تیانع   148

روهظ هب  کیدزن  یلیخ  نامز  رد  هک  تسا  نیا  فاصنا  یلو  دـتفیب ! قافتا  رگا  دـتفا -  یم  قافتا  ردان  ایاضق  هنوگ  نیا  هناـمز  نیا  رد 
نامیا نید و  رد  روهظ  زا  شیپ  هک  يدارفا  هب  نظ ، زا  رتـالاب  هکلب  تسا  نونظم  ( 231  ) اروج املظ و  تئلم  دوش : یم  ریگارف  ملظ  هک 

هللا لجع  رصع  یلو  ترضح  اریز  دنوشن ، جراخ  نید  زا  ات  دوش ، یم  یصاخ  فاطلا  تایانع و  دنتسه ، مدق  تباث  دننام و  یم  یقاب 
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هب کیدزن  نامز  ات  مدرم  اـیوگ  دـننامیا ! هوک  دـشاب ، وا  ناـشهاگ  هیکت  هک  یناـسک  تسا و  مرم  هاـگ  هیکت  فیرـشلا -  هجرف  یلاـعت 
دنوش و: یم  هیفصت  روهظ 

(232  ) .هتماماب نیلئاقلا  رثکا  دادترا  دعب  ...موقی 

.دنک یم  مایق  دنراد ، داقتعا  وا  تماما  هب  هک  یناسک  رتشیب  تشگزاب  زا  دعب 

.ددرگ یم  ناشلماش  ترضح  نآ  هیحان ي  زا  هژیو  یفاطلا  دنا ، هدمآ  رد  یهلا  ياه  شیامزآ  تائالتبا و  زا  هک  یناسک  ارهق 

التبا تدش  رد  هفیظو  هب  لمعو  یلیبدرا  سنوی  دیس  اقآ  موحرم  نایرج   149

هدع داشرهوگ  دجـسم  هیـضق ي  رد  .میـشاب  هتـشاد  کچوک  یتکرح  هحیبذ  دننام  دنچ  ره  گرزب  تائالتبا  نیا  رد  تسا  نکمم  ایآ 
یم ناشمادعا  و  دنرب ، یم  اجک  هب  ار  اه  نآ  هک  دوبن  مولعم  دـندوب و  اه  نآ  نایم  رد  مه  املع  زا  رفن  تشه  دـندومن ، ریگتـسد  ار  يا 
نآ زا  یلو  درک ، فارگلت  هاشاضر  هب  فجن  زا  اه  نآ  تاجن  يارب  هللا -  همحر  یناهفصا -  نسحلاوبادیس  اقآ  هک  نیا  ات  ...ای  دننک و 

اه نآ  مادعا  زا  دـندز و  فارگلت  هرابود  ناشیا  و  تشگرب ، هاشنامرک  زا  فارگلت  دوب ، هدـش  رکذ  امتح  هملک ي  فارگلت  رد  هک  اج 
لوغـشم عرـضت  یتحاران و  لاح  اب  ام  همه ي  هاگتـشادزاب  رد  تفگ : یم  هدـش  ریگتـسد  ياـملع  زا  یکی  .دـندش  دازآ  رظن و  فرص 

رهاوج باتک  هعلاطم ي  لوغـشم  هللا -  همحر  یلیبدرا -  سنوی  دیـس  اقآ  هک  میدید  یم  اما  میدوب ، هیرگ  اعد و  يراز و  تالـسوت و 
.تسین يراتفرگ  رد  الصا  ییوگ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا !

.دنا هدید  یم  نامه  ار  ناشفیلکت  ناشیا  ایوگ 

...میشاب فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  هار  رد  رگا   150

عفان مدرم  نید و  يارب  تسا  نکمم  زین  ناسنا  دنناسر ، یم  تعفنم  مدرم  هب  هدریش  تاناویح  لسع و  روبنز  دننام  تاناویح  زا  یـضعب 
هرظانلا هللا  نیع  تیانع  دروم  هک  دراد  ناکما  ایآ  مینک ، شـشوک  شالت و  مدرم  تیاده  رد  دوخ  ناوت  هزادنا ي  هب  زین  ام  رگا  .دشاب 

!؟ میشابن فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  و  ( 233)

دیاب نانچ  مه  هکلب  میوش ، تحاران  دیابن  دنیامن ، هیرخس  ای  دنیوگب و  مه  ازسان  دب و  ام  هب  هچ  نانچ  میشاب ، ترضح  نآ  هار  رد  رگا 
تقیقح قح و  هار  نآ  رد 
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.میشاب هتشاد  تماقتسا  ربص و  تامیالمان  رد  هدوب و  راوتسا  مدق و  تباث 

دشاب ام  روای  دعاسم و  لیلد  رگا   151

: دیامرف یم  دهد ، یم  رظن  روهشم  فالخ  رب  هک  يدایز  دراوم  رد  یمق  يازریم  موحرم 

(234  ) .هدحولا نم  شحوتن  ال  لیلدلا ، اندعاس  نا 

.میساره یمن  ییاهنت  زا  دشاب ، ام  روای  دعاسم و  لیلد  رگا 

دهتجم نیلوا  هک  ییوگ  داد و  یم  يوتف  روهـشم  فالخ  رب  تسا ، سدقم  نیلوا  ابیرقت  هک  نیا  اب  زین  ( 235  ) یلیبدرا سدقم  موحرم 
زا متفگ  یم  دوب ، زیاج  تاوما  زا  ییادتبا  دیلقت  دوش و  دیلقت  ایحا ، زا  هک  دوبن  انب  رگا  دومرف : یم  ناگرزب  زا  یک  هک ي  نانچ  تسا ،

.دینک دیلقت  هللا -  همحر  یلیبدرا -  سدقم 

یم يوتف ، رد  دارفنا  تشحو  زا  ییاـهر  روظنم  هب  هداد ، یم  هیارا  يدـیدج  رظن  هاـگره  زین  يریاـح  میرکلادـبع  خیـش  جاـح  موحرم 
.دشاب ام  قفاوم  هلاسم  نیا  رد  هک  دینک ، ادیپ  يا  هدرم  الم  تسا : هدومرف 

یم لاحشوخ  تسا ، هتفگ  نینچ  البق  املع ، زا  رگید  یکی  دییوگب : رگا  دومرف : یم  ربنم  يالاب  رب  یناسارخ  دنوخآ  موحرم  نینچ  مه 
! موش

زامن هژیو  هب  تدابع  زا  تذل   152

: تسا هدمآ  یسدق  ثیدح  رد 

(236  ) هرخآلا یف  اهب  نومعنتت  مکناف  ایندلا ، یف  یتدابعب  اومعنت 

.دوب دیهاوخ  دنم  هرهب  هدرب و  تذل  نامه  زا  ترخآ  رد  امش  اریز  دیربب ، تذل  نم  تدابع  زا  ایند  رد 

فرطرب ار  یگنشت  یگنسرگ و  زامن ، هک  هدرک  لقن  هللا -  همحر  خیـش -  هک  یتیاور  زا  ثیدح  نیا  دیرب ، یم  تذل  تدابع  زا  ینعی 
.دناسر یم  ار  رارمتسا  ماود و  اریز  تسا ؛ رتالاب  .دنک  یم 

مرب یم  تذل  ندناوخ  زامن  زا  اهنت   153

تـسا نیا  دننام  نم  يارب  ندروخ  اذـغ  تسا : هدومرف  یم  یگلاس  دون  نس  رد  ( 237  - ) هللا همحر  لیلخ -  ازریم  نیـسح  ازریم  ياقآ 
.تسا ندناوخ  زامن  مرب  یم  تذل  نآ  زا  هچ  نآ  مرب ، یمن  تذل  چیه  اذغ  ندروخ  زا  نم  .منک  رپ  ار  يا  هسیک  نابنا و  هک 

هب باتفآ  عولط  ات  داتسیا و  یم  یلـصم  رد  مالـسلا -  هیلع  ریما -  ترـضح  رـسالاب  رد  حبـص  زامن  زا  دعب  ناشیا  تفگ : یم  یـصخش 
.دش یم  لوغشم  زامن 
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لماک ناسنا  تاصتخم  زا  زامن ، زا  ندرب  تذل   154

رد .تسا  برـش  لکا و  تذـل  زا  رتاراوگ  بتارم  هب  نآ  زا  لصاح  تذـل  معنت و  و  دوش ، یم  هدینـش  ادـص  فرط  ره  زا  هللا  مالک  رد 
: دومرف هک  تسا  هدمآ  .میتسرپ ) یم  ار  وت  اهنت  ( ؛) 238 ( ) دبعن كایا   ) هیآ ي هرابرد ي  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  یتیاور 

(239  ) .اهلئاق نم  اهتعمس  یتح  اهررکا  تلز  ال 

.مدینش قح ) ترضح   ) شا هدنیوگ  زا  ار  نآ  هک  نیا  ات  مدرک ، یم  رارکت  ار  نآ  هتسویپ 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  .تسا  هدروآ  رت  نییاپ  تاناویح  یخرب  زا  ار  ام  یناویح  نو  ؤش  یضعب  هب  نتخادرپ  ندیباوخ و  ندروخ و 

(240 ( ) لحنلا یلا  کبر  یحوا  (و 

.دومن یحو  لسع  روبنز  هب  تراگدرورپ  و 

.میهد ماجنا  میناوتب  تسین  مولعم  تفارـش  ياعدا  اب  اه  ناسنا  ام  هک  دـنک  یم  ار  یبیجع  ياهراک  هچ  لسع  روبنز  هک  دـناد  یم  ادـخ 
: دیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  لوسر  ترضح 

(241  ) .هالصلا یف  ینیع  هرق  لعج  و  بیطلا ، اسنلا و  مکایند : نم  یلا  ببح 

رارق زامن  رد  نم  مشچ  رون  یلو  نانز ، شوخ ، يوب  رطع و  تسا : نم  هقالع ي  دروم  زیچ  هس  امش  يایند  زا 
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.تسا هدش  هداد 

رد هک  مینک  هچ  اما  تسا ، ود  نآ  تذل  زا  رتشیب  تسا  زامن  رد  هک  یتذل  یلو  دراد ، ینیوکت  تذـل  تیبوبحم و  اه  نیا  زا  مادـک  ره 
، تسا خلت  روش و  ام  هقیاذ ي 

، دنبلاط ار  شوخ  يوب  زین  اهروبنز  اه و  هناورپ  زا  یضعب  میوش ! غراف  نآ  زا  میناسرب و  رخآ  هب  ار  زامن  میهاوخ  یم  رتدوز  هچ  ره  اذل 
زامن زا  هک  تسا  لماک  ناـسنا  تازاـیتما  تاـصتخم و  زا  نیا  یلو  تسا ، تاـناویح  نیب  كرتشم  مه  فلاـخم  سنج  زا  نتفرگ  هرهب 

.درب یم  تذل 

تسین لاغتشا  ترثک  هب  قیفوت   155

زا شنـس  هللا -  همحر  يراصنا -  خیـش  .تسا  هدوب  رتشیب  ام  زا  ناشرمع  تسین  مولعم  دنتـشاد ، هک  تاقیفوت  همه  نآ  اب  قباس  ياملع 
یلو دندرکن ، رمع  دایز  نیتم ، دیفم و  بوخ و  ياه  باتک  مهمه  نآ  اب  هللاامهمحر -  یناث  لوا و  دیهش  تسا ، هدوب  رتمک  ( 242  ) ام

.درادن یطبر  ...و  لیصحت  هب  لاغتشا  ترثک  هب  قیفوت  هک  دوش  یم  مولعم  نیاربانب ، .دوب  تکرب  اب  ناشرمع 

! تموکح تمدخ  رد  تیناحور   156

موحرم .دنریگ  یم  راک  هب  شیوخ  عفانم  تهج  رد  دنا و  هتفرگ  تسد  رد  ار  تیناحور  یمالـسا ، کلامم  رد  هک  مینک  یم  هدـهاشم 
خیش تشاد ، هگن  ار  دوخ  عبات  طقف  درب و  نیب  زا  ار  رگید  ياملع  هک  نآ  زا  دعب  لوا  يدوعس  تسا : هتـشون  یلماع  نیما  نسحم  دیس 

مالسلا مهیلع  عیقب -  همئا ي  روبق  اهدبنگ و  ياقبا  مکح  هک  درک  اتفتسا  ناملاع )!(  هنوگ  نیا  زا  اذل  .داتسرف  هنیدم  يوس  هب  مالسالا 
؟ تسیچ - 

.امهف املع و  هللا  مکداز  انوتفا ،

! دیازفیب امش  مهف  ملع و  هب  دنوادخ  دینک ، دنم  هرهب  ناتیاوتف  زا  ار  ام 

: هک دنداد  وا  رظن  قفاوم  مه  اه  نآ 

! هعاس ول  اه و  ؤاقبا  مرحی  اهمده و  بجی 

! تسا مارح  دشاب  هظحل  کی  دنچ  ره  اه  نآ  اقبا  و  بجاو ، اه  نآ  ندرب  نیب  زا 

.تسا یتفم  دوخ  هدننک  اتفتسا  عقاو ، رد 

! تسا رفک  كرش و  اه  نآ  ( 243  ) لیبقت حسمت و  دنیوگ : یم  حیارض  ندیسوب  هرابرد ي  املع  هنوگ  نیا  نینچ  مه 

ریغ يزیچ  نید  اه  نآ  رظن  رد  هکلب  دشاب ، اه  نآ  عبات  هک  ینید  دـنراد ، لوبق  ار  ینید  نینچ  یناحور و  نینچ  اه  تموکح  هنوگ  نیا 
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! تسین تقو  تموکح  اب  تفلاخم  زج  يزیچ  رفک  و  تلود ، تعباتم  زا 

تادابع رد  تیفیک  مارح و  لالح و  رب  تبظاوم   157

زین تابحتـسم  رب  اه  نآ  تبظاوم  هکلب  دـنا ، هدوب  مارح  لالح و  بظاوم  هزادـنا  هچ  هک  هدـش  لقن  املع  زا  بیرغ  بیجع و  ياـهزیچ 
نآ اب  شردـپ  هک  درک  لقن  دـندوب ، تمارک  لها  زا  شردـپ  زین  وا و  دوخ  هک  ییاـقآ  .دـنا  هدوب  تمارک  بحاـص  هدوب و  اـم  زا  شیب 

اه نآ  .تفگ  یم  هللا  ناحبس  هبترم  هس  اهنت  دوجس  عوکر و  لاح  رد  تاماقم  تامارک و 
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هقف هک  املع -  نامه  مینیب ، یم  میراد و  رارق  نآ  رد  هک  ار  یتانایرج  نیمه  .ار  تیمک  هن  دندرک  یم  هظحالم  تادابع  رد  ار  تیفیک 
.میتسه بیغ  ملع  تمارک و  لها  ام  هک  دننک  راهظا  هک  نیا  نودب  دنداد ، یم  ربخ  دندید و  یم  شیپ  زا  دنتشاد -  لاغتشا  لوصا  و 

دمح یلو  دندرک ، تماما  دندروآ و  فیرـشت  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  اقآ  میدوب ، یتعامج  تفگ : یم  ییاقآ 
.دندومرف تئارق  هداس  یباسح  ار  هروس  و 

رثا یب  شلها  ریغ  زا  نآ  لصفم  یلو  دراد ، اهرثا  هچ  دوش  رداص  شلها  زا  رگا  رـصتخم  هداس و  ياـه  تداـبع  نیمه  دـناد  یم  ادـخ 
! دوش ماهلا  ام  هب  ات  دهد  تقایل  هک  میهاوخ  یم  ادخ  زا  .دوش  میهفت  دونش ، تفگ و  اب  هک  تسا  نآ  زا  لجا  بلطم  .تسا 

دوشن لصاح  ادب  دینک  اعد  تسا ، کیدزن  نم  جرف   158

دجسم رد  وا  دوخ  دیایب !؟ هک  میهاوخب  هداد  رارق  هعماج  حالـصا  يارب  دنوادخ  هک  ( 244  ) یسک زا  هک  میـشاب  نیا  رکف  رد  دیابن  ایآ 
کیدزن نم  جرف  تسا : هدومرف  دـننیبب ، ار  وا  هک  نیا  نودـب  شناتـسود  زا  يدارفا  شوگ  رد  يرادـیب  باوـخ و  رد  نارکمج ، هلهس ،

.دوشن لصاح  ( 245  ) ادب دینک  اعد  هدش ، کیدزن  مجرف  هدومرف : یلقن  هب  ای  .دینک  اعد  تسا ،

فلس ياملع  لاوحا  حرش  مجارت و  هعلاطم ي   159

روما رد  یقرت  بیذهت و  بلاط  هک  سک  ره  .تسا  یقالخا  ربتعم  ياه  باتک  هب  هعجارم  هلزنم ي  هب  فلـس  ياملع  مجارت  هب  هعجارم 
هچ هک  دـنک  هاگن  اـه  نآ  لاوحا  حرـش  هب  تسا  هتـسیاش  دـنک ، هدافتـسا  يزیچ  دوخ  رمع  یگدـنز و  زا  دـهاوخ  یم  تسا و  يونعم 

ناهرب نودـب  ار  یبلطم  چـیه  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، لالدتـسا  ناهرب و  لها  ام  دـیتاسا  زا  یکی  تفگ : یم  ییاقآ  .دـندرک  یم  اـهراک 
مـشچ دیاب  اج  همه  هک  میتفرگ  دای  ناشیا  زا  ار  بلطم  نیا  دومرف : وا  هرابرد ي  شنادرگاش  زا  یک  هک ي  يروط  هب  .تشادن -  لوبق 

نیا اب  داتسا ، نامه  .میریذپن -  ناهرب  نودب  یسک  زا  ار  یبلطم  چیه  .ریخ و  هنرگ  و  مینک ؛ لوبق  دشاب ، یناهرب  رگا  .مینک  زاب  ار  نام 
.درک یم  رکذ  ناهرب  لالدتسا و  هب  نتخادرپ  نودب  ار  قباس  ياملع  لاوحا  دوب ، یناهرب  هک 

هتشذگ اب  هیملع  ياه  هزوح  یلعف  عضو  هسیاقم ي   160

: اریز میهد ؛ یم  صیخشت  مه  ار  اود  میناد ، یم  ار  درد 

(246 ( ) اهاوقت واهروجف  اهمهلاف  )

.دومن ماهلا  ناسنا  سفن  هب  ار  اهراک ) ییابیز  یتشز و  ای  یتسردان و  یتسرد و  ای  و   ) ریخ رش و  دنوادخ  سپ 

زا .دـندوب  ...و  زیربت ، ناهفـصا ، هیملع ي  ياه  هزوح  رد  يا  هتـسجرب  لاجر  هچ  لبق  لاس  دـص  دـناد  یم  ادـخ  مینک ! یمن  لـمع  اـما 
بهذم نید و  جیورت  فراعم و  ماکحا و  نایب  يارب  دندش و  یم  لماک  یلمع  یملع و  تاجرد  رد  دندمآ و  یم  اهاج  نآ  هب  فارطا 

هچ هک  دـناد  یم  ادـخ  مینک ، هسیاـقم  اـه  نآ  لاوحا  اـب  ار  دوـخ  یلعف  عـضو  رگا  .دنتـشگ  یم  رب  شیوـخ  یلـصا  نطو  اـهلحم و  هب 
! مینک یم  ادیپ  یگدنکفارس  یگدنمرش و 
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! دنتفر ام  تسد  زا  ( 247  ) لدب یلا  هک ال  سوسفا 

 - مالسلا امهیلع  نانم -  ؤمریما  ياعد  ای  رضخ و  ياعد  هللا ، همحر  لیمک -  ياعد   161

لیمک هدناوخ و  مالـسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  ترـضح  هک  تسا  رـضخ  ترـضح  ياعد  لیمک ، ياعد  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد 
: تسا هدومرف  هتخومآ و  ناشیا  هب  ار  نآ  ترضح  دنک و  میلعت  وا  هب  ار  نآ  هک  هدرک  تساوخرد  ترضح  زا  هدینش و 

رـصنت و فکت و  هرم ، كرمع  یف  وا  هرم ، هنـسلا  یف  وا  هرم ، رهـشلا  یف  وا  هعمج ، هلیل  لک  هب  عداف  اعدـلا ، اذـه  تظفح  اذا  لیمک  ای 
(248 ! ) تلاس امب  کل  دوجن  نا  انل  هبحصلا  لوط  کل  بجوا  دق  لیمک ! ای  .هرفغملا  مدعت  نل  قزرت و 

نآ راب  کی  ترمع  رد  ای  راب  کی  لاس  ره  رد  ای  راب ، هام ي ك  ره  ای  هعمج ، بش  ره  يدومن ، ظفح  ار  اعد  نیا  هاگره  لـیمک ! يا 
، یناوخب ار  نآ  رگا  هک  ناوخب  ار 

تبحاصم لوط  لیمک ! يا  .يدرگ  یمن  بیصن  یب  راگدرورپ  شزرمآ  زا  و  دهد ، یم  يزور  هدومن و  يرای  تیافک و  ار  وت  دنوادخ 
.میزومایب وت  هب  ار  اعد  نیا  هدومن و  هدروآرب  ار  وت  هتساوخ ي  هک  دش  بجوم  ام ، اب  وت 

نآ رد  مالـسلا -  هیلع  ریما -  ترـضح  اسب  هچ  و  دـشاب ، هدـناوخن  یبرع  هب  ار  نآ  مالـسلا -  هیلع  رـضخ -  ترـضح  تسا -  لمتحم 
تسا و هدمآ  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  نآ  رد  اریز  دوش ؛ قالطا  نآ  هب  رـضخ  ياعد  لاح  نیع  رد  و  دـشاب ، هدوزفا  یتادایز 

.دشاب هتشاد  دوجو  لآ  دمحم و  رب  تاولص  مالسلا -  مهیلع  فلس -  يایبنا  ياهاعد  رد  هک  تسین  راکشآ  حضاو و  یلیخ 

مالسلا مهیلع  هتشذگ -  يایبنا  رگم  لا : ؤس 
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!؟ دندش یمن  لسوتم  مالسلا -  مهیلع  هبیط -  هسمخ ي  هب  اه  يراتفرگ  رد  - 

رب تاولص  رب  لمتشم  اه  نآ  زا  ییاعد  ره  هک  تسین  نیا  دیادش ، رد  مالسلا -  مهیلع  هبیط -  هسمخ ي  هب  نانآ  لسوت  يانعم  باوج :
.دشاب لآ  دمحم و 

ترتع نآرق و  يریذپان  کیکفت   162

نیا نخس  نیا  يانعم  هتبلا  .ار  نآرق  هصاخ ، دنا و  هتـشاذگ  رانک  ار  ترتع  هماع ، تسا : هدومرف  يریاح  میرکلادبع  خیـش  اقآ  موحرم 
عیاض ار  یکی  یسک  رگا  هدنب ، هدیقع ي  هب  .دنمزالم  مه  اب  ترتع  نآرق و  اریز  دنا ، هتـشاذگ  رانک  ار  ود  ره  هفیاط ، ود  ره  هک  تسا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربمایپ  هک  نانچ  .دنراد  داحتا  تیوهوه و  مه  اب  ود  نیا  اریز  تسا ، هدرک  عیاض  مه  ار  يرگید  دـنک ،
: دومرف ملس - 

نل امهنا  .یتیب و  لها  یترتع  و  ضرالا ؛ یلا  امـسلا  نم  دودـمم  لبح  هللا  باتک  رخـآلا : نم  ربکا  امهدـحا  نیلقثلا ، مکیف  كراـت  ینا 
(249  ) .ضوحلا یلع  ادری  یتح  اقرتفی 

هک ادـخ ، باـتک  یکی  تسا : رتگرزب  رگید  زا  یک  هک ي  مراذـگ ) یم  راـگدا  هب ي   ) امـش ناـیم  رد  اـهبنارگ  نیگنـس و  زیچ  ود  نم 
دهاوخن ادج  مه  زا  زگره  ود  نیا  .منادناخ  ناگتسب و  يرگید : و  تسا ؛ هدش  هدیشک  نیمز  يوس  هب  نامـسآ  زا  هک  تسا  ینامـسیر 

.دنوش دراو  نم  رب  رثوک )  ) ضوح رانک )  ) رد هک  نیا  ات  دش ،

 - مالسلا مهیلع  مزعلاولوا -  يایبنا  تالامک  عماج  ترتع ، نآرق و   163

مزعلاولوا يایبنا  همه ي  تالامک  عماج  نآرق  اریز  میدومن ؛ یم  بذـج  نآرق  مالـسا و  هب  ار  نارگید  میدرک ، یم  لمع  نآرق  هب  رگا 
 - مالسلا هیلع  ثیـش -  ترـضح  يارب  هفیحـص  دنچ  و  مالـسلا -  هیلع  مدآ -  ترـضح  يارب  هفیحـص  دنچ  .تسا  مالـسلا -  مهیلع  - 

: تسا هدمآ  هبدن  ياعد  رد  زین  ترتع  دروم  رد  میلفاغ ! نآ  زا  ام  یلو  دنعمج ، نآرق  رد  اه  نآ  همه ي  هدش و  لزان 

(250  ) ...مهتبرق مهتلبقف و  هب  افولا  مهنم  تملع  و 

نانآ اذل  دومن و  دنهاوخ  افو  نادب  نانآ  هک  یتسناد  و 
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.يدرک شیوخ  هاگرد  برقم  یتفریذپ و  ار 

! دندوب هراک  هچ  دندوبن ، ناربمایپ  اه  نیا  رگا  هک  دناد  یم  ادخ 

ینآرق تامارک   164

هب ملک  وا  ضرالا  هب  تعطق  وا  لابجلا  هب  تریـس  اناءرق  نا  ولو  دـیامرف : یم  هک  ار  لاـعتم  يادـخ  نخـس  میتشاد ، تریـصب  مشچ  رگا 
ناگدرم ای  دش ، یم  هدومیپ  نادب  نیمز  ای  دمآ ، یم  رد  شدرگ  هب  نآ  هطـساو ي  هب  اه  هوک  هک  دوب  ینآرق  رگا  و  ( ) 251  ) ...یتوملا

هتـشگ بلاغ  ام  رب  سفن  ياوه  میا و  هتـسشن  نانچ  مه  ام  یلو  میتسناد ؛ یم  ردق  .دوب ؛) نآرق  نیمه  ، ) دندمآ یم  رد  نخـس  هب  نادب 
! میناد یم  لاحم  لسلست  رود و  دننام  ار  نآرق  تازجعم  تامارک و  هنوگ  نیا  هک 

هب مناد  یمن  ار -  هیآ  دنچ  مدش -  علطم  شتوف  زا  دعب  تسا و  تمارک  نیا  بحاص  متـسناد  یمن  یلو  مدوب  هدید  هدـنب  هک  ار  ییاقآ 
یم رـضاح  نآ ، لصف  ریغ  رد  دـنچ  ره  تساوخ  یم  هک  ار  يا  هویم  ره  داد و  یم  بیترت  تسناد -  یم  شدوخ  ای  دـندوب  هداد  دای  وا 

ینامـسآ و باتک  یهلا و  ماعنا  نیرتالاب  تخاس ! رـضاح  نآ  لـصف  ریغ  رد  ار  ولآ  راـب  کـی  ناـشیا  تفگ : یـصخش  یتح  تخاـس !
!؟ میوش دنم  هرهب  نآ  زا  میناوتب  ات  مینک  راتفر  نآ  اب  دیاب  هنوگچ  ام  اما  تسا ، نآرق  نیمه  یبیغ ،

زیچ ره  يارب  نآرق  هب  لسوتو  هدش  مگ  زیچ  ندش  ادیپ  یشومارف و  عفر  يارب   165

: تسا بوخ  دوش ، هدناوخ  اعد  نیا  هدش ، مگ  زیچ  ندرک  ادیپ  يارب 

(252  ) .ناطیشلا هیناسنا  ام  ینرکذت  و  دمحم ، لآ  دمحم و  یلع  یلصت  نا  هب - ، رمآلا  هلعاف و  ریخلا و  رکذم  ای  کلاسا -  ینا  مهللا 

دورد وا  لآ  دـمحم و  رب  مهاوخ  یم  وت  زا  نآ ، هب  هدـنهد ي  ناـمرف  نآ و  هدـنهد ي  ماـجنا  ریخ و  هدـندروآ ي  دا  هب ي  يا  ایادـخ ،
ار هچ  نآ  یتسرف و 
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.يروآ مدا  هب ي  تسا ، هدرب  نم  دای  زا  ناطیش  هک 

 - يرکـسع نسح  ماما  زا  هراب  نیا  رد  زین  یتیاور  .تسا  رث  ؤم  هدـش  شومارف  هک  ییاهزیچ  ندروآ  دا  هب ي  يارب  اـعد  نیا  نینچ  مه 
.تسا هدش  لقن  مالسلا -  هیلع 

هتفر یم  هللا -  همحر  یمق -  مساقلاوبا  خیـش  سرد  هب  یناجنز  ياقآ  موحرم  .تسا  رث  ؤم  ماحدزا  زا  تاـجن  يارب  تاولـص  نینچ  مه 
.دـیروایب ار  باتک  نالف  دوب : هدومرف  یناجنز  ياقآ  هب  ناـشیا  .درک ) یم  تکرـش  نآ  رد  مه  هللا -  همحر  ینیمخ -  ياـقآ  و  ، ) تسا

.دیروایب ار  باتک  نالف  متفگ  دومرف : ناشیا  .دندروآ  ار  رگید  باتک 

(253 ( ) یسنت الف  کئرقنس  )

.ینکن شومارف  ات  دناوخ ، میهاوخ  ارف  وت  رب  يدوز  هب 

: تسا تیاور  رد  هک  اریز  دوش ؛ دناوخ  یشومارف  عفد  يارب  زین  هیآ  نیا  هک  دراد  يداعبتسا  هچ 

(254  ) .تئش امل  تئش  ام  نآرقلا  نم  ذخ 

.وش دنم  هرهب  ریگرب و  یتساوخ ، هچ  ره  يارب  ار  نآرق  زا  شخب  ره 

: هک تسا  تیاور  رد  مرظن  هب  نینچ  مه  .ددرگ  یم  لماش  زین  ار  نایسن  رکذت و  تیاور ، نیا  و 

(255  ) .اد لکل  هب  یفشتسی 

.تسج لسوت  يرامیب  ره  يدوبهب  يارب  ناوت  یم  نآرق  اب 

.دـنهدب ام  هب  يزیچ  الـضفت  اـت  مینک ، یم  ییادـگ  يوروش  اـکیرمآ و  هب  ردـق  نیا  زاـب  رـصاعم  ياـملع  ترتع و  نآرق و  نتـشاد  اـب 
ار نآ  نطاب  یلو  مینیب ، یم  ار  اهه  لایر  رهاظ  تروص  .دنهدب  ام  هب  ( 256  ) نارق جنپ  ات  مینیشنب  اه  نآ  هار  رس  ماش  ات  حبص  میرضاح 

.مینک یمن  كرد  تسا ، يرکون  دابعتسا و  هک 

ترتع نآرق و  هب  هجوت  رد  دارفا  بتارم  فالتخا  نآرق و  ظفح  لمح و  تیمها   166

.دراد تیلخدم  یهلا  تمحر  عبنم  ندعم و  نیا  زا  هدافتسا  رد  ردق  هچ  نآرق  ظفح  دناد  یم  ادخ 
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: هک درک  ریبعت  دوش  یم  رتالاب  نیا  زا  ایآ 

(257  ) .هیلا یحوی  ال  هنا ]  الا  هنکل [  و  هیفتک ]  نیب  هیبنج [  نیب  هوبنلا  تجردا  امناکف  نآرقلا ، ظفح ]  ای : تارق  متخ [  نم 

وا هب  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، هدش  هدناجنگ  وا  دوجو  رد  توبن  هک  ییوگ  دنک ،]  ظفح  ای  دناوخب ، ای : دنک [  متخ  ار  نآرق  سک  ره 
.دوش یمن  یحو 

.مینک یمن  هدافتـسا  نآرق  زا  دیاش  دیاب و  هک  هنوگ  نآ  ام  .دـناسر  یم  وا  هب  ار  مالـسلا -  مهیلع  ایبنا -  ریغ  لامک  تیاغ  نآرق ، ینعی 
هب دنا : هتفگ  یناسک  هک  دنا  هدرک  لقن  ( 258  ) هللا اش  ام  یلا  .دنفالتخا  تیاغ  رد  ناناملسم  زین  مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  ناش  رد 

.دنا هدرک  تبحص  مالسلا -  مهیلع  همئا -  اب  اب  .میدینش  حیرض  زا  ار  مالس  باوج  میدرک و  مالس  میتفر و  مرح 

یم یـصخش  .تسا  نینچ  زین  نآرق  دوخ  رد  دنراد ، بتارم  فالتخا  ( 259  ) نآرق لیدـع  رد  مدرم  هک  هنوگ  نامه  هک : نیا  دوصقم 
یتح .متـسه  نآرق  لک  ظفاح  هک  مدـید  مدومن و  متخ  ار  نآرق  يداع  تروص  هب  راب  هس  ای  متخ  ود  هام ، هس  ای  ود  ضرع  رد  تفگ :

مناوت یم  ریـسافت  بتک  طوطخ  يالبال  نایم  زا  ار  نآرق  تاـیآ  هک  ما  هدـش  نآرق  ظـفاح  ناـنچ  .مدوب  هدـناوخن  مه  ظـفح  دـصق  هب 
.مهدب صیخشت 

ناظفاح يارب  نآرق  تئارق  رارکت  موزل  نآرق و  ظفح  تلوهس   167

: درادن مزال  مه  رارکت  تسا و  ناسآ  یلیخ  نآرق  ظفح  اتدعاق 

 -. ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هتمال -  هظفح  هللا  لهس 

یلو .تسا  هدومن  ناسآ  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر  تما  رب  ار  نآ  ظفح  دنوادخ ،
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: دومرف هک  اریز  دراد ، مزال  رارکت  نآ  زا  يرادهگن  اقبا و 

(260  ) .یشحو هناف  نآرقلا ، اذه  اودهاعت 

.دور یم  رطاخ  زا  دوز  هک  دینک ، رارکت  ار  نآرق 

زور هنابـش  رد  ءزج  کی  زا  شیب  ندناوخ  و  دنک ؛ یم  شومارف  دـناوخب ، ءزج  کی  زا  رتمک  زور  هنابـش  ره  رد  نآرق  ظفاح  رگا  هتبلا 
.تسا روآ  یگتسخ  مه 

 - مالسلامهیلع نیموصعم -  راثآ  رگید  هیداجس و  هفیحص ي  هغالبلا و  جهن  نآرق و  يدحت   168

یمن دنتـسه و  نآ  زا  زجاع  هک  دنناد  یم  دننیب و  یم  دینک  تواضق  دینیبب و  .دروایب  ار  شریظن  دناوتب  یـسک  هک  تسین  یباتک  نآرق ،
! دنروآ یمن  نامیا  نآ  هب  مه  زاب  یلو  دنروایب ، ار  نآ  دننام  دنناوت 

هغالبلا جهن  هرابرد ي  هک  یـسک  نآ  .تسا  نینچ  زین  مالـسلا -  مهیلع  همئا -  ياهاعد  رگید  هیداجـس و  هفیحـص ي  هغالبلا و  جـهن 
ربارب رد  هک  دـنناد  یم  دـننیب و  یم  ار  نآرق  هک  تسا  شامق  نیمه  زا  .تسا ) لـطاب  نآ  رتشیب  ( ) 261  ) .لـطاب هرثکا  هک : تسا  هتفگ 

اه نآ  اضرف  رگا  و  دننیب !؟ یمن  تاوعد  و  ( 262  ) بتک رد  ار  هعیـش  تیناقح  هماع  ایآ  دنروآ ! یمن  نامیا  لاح  نیا  اب  دنزجاع و  نآ 
هب یناهرب  چیه  دراذـگ و  یم  رثا  ناسنا  هیحور ي  رد  تیرثکا  ترثک و  هنافـساتم  مینیبب !؟ دـیابن  ایآ  .مینیب و  یمن  مه  ام  دـننیب ، یمن 

دندرک یم  رواب  مدرم  درک و  یم  توعد  ییاج  هب  ینامهیم  يارب  ار  مدرم  غورد  هب  نیدلا  رـصنالم  دنیوگ : یم  .دـسر  یمن  نآ  توق 
! تفر یم  اه  نآ  لابند  هب  دش و  یم  شرواب  مه  وا  دوخ  سپس  دنتفر ، یم  و 

 - مالسلا هیلع  نانم -  ؤمریما  ترضح  هرابرد ي  وا  نخس  دمحا و  نب  لیلخ   169

هدنب ي و  تسا ، مالسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  نایعیش  نیصلخم  زا  تسا -  لوبقم  ینس  هعیش و  دزن  هک  ( 263  - ) دمحا نب  لیلخ  زا 
: دش لا  ؤس  وا  زا  هیلع ! یلاعت  هللا  ناوضر  تسا ، هعیش  هک  مراد  نیق 

؟ لکلا یف  لکلا  ماما  مالسلا -  هیلع  ایلع -  نا  یلع  لیلدلا  ام 

؟ تسیچ تسا ، لیاسم  مامت  رد  ناگمه  ياوشیپ  یلع  هک  نیا  رب  لیلد 

: دنداد خساپ  ناشیا 

، لکلا یف  لکلا  نع  ؤانغتسا ه  لکلا و  یف  هیلا  لکلا ، راقتفا 
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(264  ) .لکلا یف  لکلا  ماما  هنا  یلع  لیلد 

ياوشیپ ماما و  وا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  لیاسم ، همه ي  رد  ناگمه  زا  وا  يزاین  یب  و  لیاسم ، مامت  رد  وا  هب  هباحـص ]  همه [  جایتحا 
.تسا لیاسم  مامت  رد  همه 

تسام رب  هک  تسام  زا   170

يولهپ هب  زین  نامدوخ  .میتسه  ام  دوخ  شببس  تلع و  تسا و  هدمآ  دوجو  هب  نامدوخ  تسد  اب  دیآ ، یم  ام  رس  رب  هک  اهالب  همه  نیا 
.مینک یم  هلان  ناغف و  دوخ  تسد  زا  سپس  مییوگ و  یم  خآ  مینز و  یم  دوخ 

دولوم و  تسا ، ام  دوخ  لاثما  تسد  هب  همه  دوش ، یم  هدـش و  دراو  ام  تلم  ام و  رب  لاح  هب  ات  هطورـشم  ناـمز  زا  هک  اـهالب  همه  نیا 
دنهاوخ یم  هک  دندرک  دومناو  نینچ  بیرف  غورد و  هب  هطورشم  رد  .تسا  هدمآ  دوجو  هب  ام  دوخ  دییات  اضما و  هب  و  تسا ، هطورشم 

ار سلجم  نیناوق  هک  لوا -  زارط  ياهقف  زا  رفن  شش  يراذگ ، نوناق  تالیکشت  اروش و  سلجم  سار  رد  و  دوش ، ارجا  مالسا  ماکحا 
!(. رش هن  عرش  ماکحا  ذیفنت  يارب  هتبلا   ) .دوب دنهاوخ  ( 265  - ) دنیامن یم  قیبطت  عرش  ماکحا  اب 

بیرف نتفگ و  غورد  رد  نارگرامعتـسا  رافک و  .تسین  ارجا  لباق  مالـسا  هک  دـندرک  غیلبت  نونکات  هطورـشم  ناـمز  زا  رگید  يوس  زا 
يا تسا : هدـمآ  دوب ، هتـشون  اه  ناتـسرهش  يارب  يرون  هللا  لضف  خیـش  موحرم  هک  يا  همان  رد  ندروخ ! بیرف  رد  ام  دـنرهام و  نداد 

اه ییاپورا  هب  هبـشت  راک ، نالف  و  هن ؛ هدش ي ا  ضوع  هطورـشم  نارود  رد  اه  یناریا  قالخا  ایآ  دـیهد  فاصنا  دوخ  ناملـسم ، مدرم 
!؟ هن هدش ي ا 

ار بلطم  نیا  یتح 
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!؟ دیشکن لوط  لاس  دصناپ  سابعلا  ینب  تموکح  رگم  .تسا  صقان  تموکح ، يارب  مالسا  هک  دنتفگ  تحارص  هب  همه 

رگید زیچ  بلطم  دنتـسه و  للحم  اه  نیا  هک  دش  مولعم  دعب  ...و  دنتـشک  ار  سلجم  سییر  .دندرک  هطورـشم  رد  ار  دادبتـسا  زا  رتدب 
.دـشاب لاحـشوخ  دـیاب  دوشن ، هارمگ  دروخن و  بیرف  دورن و  رود  دـصقم  زا  تاـنایرج  هنوگ  نیا  رد  یـسک  رگا  .تسا  هدوـب  ( 266)

مه نآ  ینانچنآ  يالکو  اب  سلجم  و  دش ، مهارف  املع  تسد  هب  هطورـشم  سیـسات  اضما و  بلاطم و  نیا  تامدقم  هک  نیا  رت  بیجع 
رس زا  ار  اه  همامع  دیاب  ای  دنتفگ : سلجم  يالکو  هب  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  ماجنارـس  یلو  دش ، لیکـشت  ...و  هیقف  شـش  تراظن  اب 

! دنراذگب رس  رب  يولهپ  هالک  دیاب  همامع  ياج  هب  ممعم  يالکو  دوب : هتفگ  رابرد  ریزو  دیورب ! نوریب  سلجم  زا  ای  دیرادرب ،

نآ جیاتن  طیارش و  جرف و  لیجعت  يارب  اعد  موزل   171

ماجنا وا  تسد  هب  روما  مامت  تسا و  نیمز  هرک ي  همه ي  کلام  هک  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  رب  یبئاـصم  هچ 
ام و  درادن ، یتحار  یشوخ و  تسا و  نادنز  رد  وا  یلاح ؟ هچ  رد  ام  تسا و  یلاح  هچ  رد  ترضح  نآ  و  دوش ، یم  دراو  ددرگ ، یم 

! میرادن هجوت  میلفاغ و  بلطم  زا  ردق  هچ 

دایز نم  جرف  لیجعت  يارب  تسا : هدومرف  هک  دنا  هدینش  ترـضح  نآ  زا  دنا ، هدومن  لصاح  فرـشت  يرادیب  باوخ و  رد  هک  یناسک 
يدج و اعد  رد  یناسک  رگا  اعطق  .دـیآ  مهارف  روهظ  تحلـصم  ات  دـشاب  ردـق  هچ  دـیاب  اهاعد  نیا  دادـعت  دـناد  یم  ادـخ  .دـینک  اعد 

 - مالسلا مهیلع  تیب -  لها  یتحاران  مه و  هب  دنشاب و  وگتسار 
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.درک نآ  طیارش  اب  ار  اعد  دیاب  .دنتسین  هتسب  مشچ  ام  لثم  اعطق  تشاد و  دنهاوخ  یتارصبم  دنشاب ، رشبتسم  نانآ  رورـس  هب  و  مومهم ،
: دنا هدومرف  هک  نانچ  تسا ، اعد  طیارش  هلمج  زا  ناهانگ  زا  هبوت  و 

.باجتسم بئاتلا  اعد 

.ددرگ یم  تباجا  دنک ، هبوت  هک  یصخش  ياعد 

! دشاب ترضح  نآ  جرف  ( 268  ) لیجات و  ( 267  ) دیعبت يارب  نامیاهراک  مینک و  اعد  جرف  لیجعت  يارب  هک  نیا  هن 

یگدنب تعاط و  ایهت و  موزل  و  جرف ، راظتنا   172

ماما روهظ  زا  شیپ  هک  ییایاضق  هب  هجوت  اب  اصوصخم  تسا ، مزال  زین  یگدـنب  تعاط و  هکلب  تایهت  تسین ؛ یفاک  جرف  راـظتنا  اـهنت 
: هک يدح  هب  دوش ، یم  عقاو  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز - 

(269  ) .اروج املظ و  تالم 

.ددرگ یم  روج  ملظ و  زا  ولمم  ناهج 

نامیا لها  يارب  هقلطم  تیفاع  اب  ترضح  نآ  روهظ  دنک  ادخ  .دیآ  یم  هچ  دارفا  رس  رب  نامیا  فعض  هطساو ي  هب  هک  دناد  یم  ادخ 
قیفوت نامیا  لها  هب  ادخ  دریگ !؟ ماجنا  یگدنب  تعاط و  نامیا و  نودب  هقلطم  تیفاع  دراد  ناکما  رگم  .دنک  ادیپ  ققحت  دوز  دشاب و 

.دننک يریگ  هرانک  هلضم  نتف  زا  هک  دهد 

...رد نامیا  لها  دالب  هب  ترجه  موزل   173

ای و  لقع ، یب  ای  و  نید ، یب  ياه  تموکح  فالخ  رب  شداقتعا  نامیا و  یلو  دشاب  هتشاد  تنوکس  رفک  دالب  رد  یـسک  تسا  نکمم 
ای دـشاب ، هتـشاد  نامیا  ادـخ  هب  دـنک و  تدابع  دـهاوخب  یـسک  رگا  یلو  دـشاب ؛ جرف  رظتنم  لاح  نیا  اب  دـشاب و  لـقع  یب  نید و  یب 
اج نآ  زا  ندش  لقتنم  دشاب و  نامیا  لها  دالب  هب  دالب  نآ  زا  ینکـس  لقن  ناکم و  لقن  رب  فقوتم  رما  نیا  و  دـنامب ، ظوفحم  شنامیا 

دوخ لها  دوخ و  هب  هنرگ  و  دنک ؛ ترجاهم  نامیا  لها  دالب  هب  تیب  لها  دوخ و  نامیا  نید و  ظفح  يارب  دیاب  .دـشاب  نکمم  وا  يارب 
.دوب دهاوخ  رصقم  هدومن و  ملظ 

تسا زاس  ربمغیپ  نآرق ،  174

: دنا هنوگ  ود  ناربمغیپ  اریز  تسا ؛ زاس  ربمغیپ  هک  تسا  یباتک  نآرق 

.دنا هدش  نییعت  يربمایپ  هب  دنوادخ  بناج  زا  هک  دنتسه  یناربمایپ  لوا ، مسق 

.دندرگ یم  لیان  ربمایپ  تالامک  هب  نآرق ، تاروتسد  هب  لمع  نامیا و  رثا  رد  هک  یلامک ، ناربمغیپ  مود ، مسق 
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نذا هب  مه  راوید  رد و  دـشاب ، هتـشاد  تیلها  ناسنا  رگا  هتبلا  .تسا  زاس  ربمغیپ  دـنک و  یم  تیبرت  یلاـمک  ناربمغیپ  نآرق ، نیارباـنب ،
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  ربمغیپ  نانخس  هک  نانچ  درک ، دهاوخن  رثا  وا  رد  ینخـس  چیه  هنرگ  و  دوب ، دنهاوخ  وا  ملعم  ادخ 

اپ هب  هک  اه  هنتف  هچ  ترضح  نآ  تلحر  زا  دعب  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ -  نآرق و  نادرگاش  و  درکن ! رثا  لهجوبا  رد  - 
!؟ دندرکن

میبارخ هک  میمهفب  دنک  ادخ   175

رب ياو  میورگن ؟ هورگ  نآ  هورگ و  نیا  هب  يویند  روما  يارب  مینامب و  راد  نید  هک  مینک  لمع  دـیاب  هنوگچ  هفلتخم  بازحا  ناـیم  رد 
دوجو هوقلاب  زین  ام  رد  تسا ، دوجوم  لعفلاب  نارگید  رد  هک  یملظ  تیـصعم و  ره  اریز  میتسین ! نید  لـها  زا  هک  دوش  مولعم  رگا  اـم 

رد رگا  هک  دهد  هبنت  قیفوت و  ام  هب  ادخ  میوشن ! التبم  اه  نآ  شیامزآ  هب  دنکن و  ادیپ  ققحت  ام  يارب  اه  نآ  طیارـش  دنک  ادـخ  .دراد 
یمن هک  یـسک  ینعی  قمحا  زا  مالـسلا -  هیلع  یـسیع -  ترـضح  مینیبن ! دب  ار  بوخ  و  بوخ ، ار  دـب  میتفرگ ، رارق  شیامزآ  التبا و 

.مییآرب نامرد  حالصا و  رکف  هب  ات  میبارخ ، هک  میمهفب  دنک  ادخ  میبارخ ، ام  .درک  یم  رارف  دمهف ، یمن  هک  دمهف  یمن  دمهف و 

هعیش ریاخذ  يایحا  يارب  یتایه  لیکشت  موزل   176

ام یبهذـم  تیـصخش  نیرتگرزب  .تسین  ام  سرتسد  رد  هتفر و  نیب  زا  دـنا و  هتـشون  ام  ياملع  هک  ردـقنارگ  سیفن و  ياه  باتک  هچ 
یلو دنا ، هدومن  فیلات  هلاسر ، باتک و  دصیس  ات  تسیود  مادک  ره  هک  دنتـسه  قودص  خیـش  موحرم  دیفم و  خیـش  موحرم  نایعیش ،

ای پاچ و  ندرک ، ادـیپ  وج ، تسج و  ییاسانـش ، يارب  یتایه  شاک  يا  .تسا  هدیـسرن  پاـچ  هب  اـه  نآ  ياـه  باـتک  زا  یمین  دـیاش 
: اریز دناسر ؛ یم  عبط  هب  تسین  سرتسد  رد  هک  ار  املع  یطخ  ياه  باتک  دش و  یم  لیکشت  هعیش  بتک  زا  يرادربسکع 

(270 ( ) همیق بتک  اهیف  )

.دراد دوجو  ردق  نارگ  ياه  باتک  اج  نآ  رد 

.تسا عیشت  بتک  رد  نید ، صلخا  و  صلاخ ، بان و  مالسا 

باتک دادعت  .دنتسه  مدقم  ام  رب  دوخ  ناگرزب  ياهباتک  رشن  پاچ و  يرادهگن و  رد  هماع 
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هـسیاقم لباق  اه  نآ  اب  ام  هک  دـنا  هتـشون  دـصرد  تروص  هب  ار  اـه  نآ  اـم و  عوبطم  ریغ  عوبطم و  فلاـت و  ریغ  و  ( 271  ) فلات ياه 
باتک دادـعت  تسین ، سرتسد  رد  ای  هدـشن و  پاچ  زونه  هعیـش  ياملع  ياه  باـتک  زا  يرایـسب  .میه  یمن  تیمها  چـیه  یلو  میتسین ،

، تسا هدرمش  ار  شیاه  باتک  هصالخ  باتک  رد  وا  .تسا  رتشیب  هدش  پاچ  رادقم  زا  هللا -  همحر  ( 272  ) همالع هدشن ي  پاچ  ياه 
(273  ) راحب بحاص  نینچ  مه  .تسا  هدروآرد  شراگن  هب  نآ  حرـش  اب  ار  تاـیاور  ماـمت  هک  هدومرف  رکذ  ار  یباـتک  ناـیم  نآ  رد  و 

.تسین اه  نآ  ياه  باتک  زا  يرثا  یلو  دنک  یم  لقن  تیاور  یهورگزا 

لمع یب  ناملاع  هللااب و  ياملع   177

زا ( ) 275 ( ؛) ؤملعلا ا هدابع  نم  هللا  یشخی  امنا   ) هیآ ي رد  املع  زا  روظنم  دیـسرپ : هللا -  همحر  ردص -  دیـس  ياقآ  زا  ( 274  ) ام خیش 
؟ تسیچ .دنراد ) میب  ادخ  زا  نادنمشناد  اهنت  ناگدنب  نایم 

(276  ) .تسا هدمآ  امنا )  ) هملک ي هیآ  رد  اریز  حالطصا ، دنچ  هب  ملاع  هن  تسا ، دارم  هللااب  ياملع  دومرف : ناشیا 

دوخ يایند  اهنت  و  میتسین ، نید  لها  ملع و  لها  زا  هک  ددرگ  مولعم  دوش و  ور  ریز و  ام  ناهنپ  رارـسا  هک  دـیایب  يزور  رگا  ام  رب  ياو 
هدـش و نارگید  فارحنا  ببـس  میقتـسم  ریغ  تروص  هب  ام  لاوقا  راتفر و  لامعا و  ماقم ، سابل و  لکیه و  نیا  اب  و  میا ، هدرک  دابآ  ار 

: دنا هدومرف  هک  نیا  لاح 

(277  ) .مکتنسلا ریغب  سانلل  هاعد  اونوک 

.دینک توعد  ادخ ]  نید و  يوس  هب  ار [ مدرم  ناتنابز  ریغ  اب 

هتفگ ام  هب  اریز  میتسین ، روذعم  میشاب ، هتشادن  نیقی  تمایق  هب  رگا  اریز 
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: دوش یم 

(278 ( ؟ تملعت الفا 

؟ یتفرگن دای  ارچ 

: دوش یم  هتفگ  ام  هب  دوب و  میهاوخن  روذعم  زاب  مینکن ، لمع  نآ  ياضتقم  هب  یلو  میشاب  هتشاد  نیقی  نآ  هب  رگا  و 

(279 ( ؟ تلمع الفا 

؟ يدرکن لمع  ارچ 

دهاوخ منهج  شتآ  مزیه  هریگشتآ و  ینعی  رانلا ، دوقو  لمع ، یب  ملاع  تسا : هدمآ  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نانم  ؤمریما  زا  یتیاور  رد 
(280  ) .دوب

تسا جرف  رظتنم  مه  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما   178

.امـش فرح  هب  هن  تسا و  هدـنب  فرح  هب  هن  وا  روهظ  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماـما  هب  تبـسن  اـم  یتسود  لاـمک  اـب 
لوا نامه  زا  دنک ، شوگ  اه  نآ  فرح  هب  دوب  انب  رگا  زاسب ، هیواعم  اب  دندرک  داهنشیپ  مه  مالـسلا -  هیلع  ریما -  ترـضح  هب  ( 281)
شوگ اه  نآ  فرح  هب  ترضح  یلو  .دیگنجب  وا  اب  دش  رقتسم  امش  تموکح  هک  دعب  دیزاسب  وا  اب  دنتفگ : ناشیا  هب  .درک  یم  شوگ 

هچ اه  ناملسم  رس  رب  دنیب  یم  تسا  لاس  رازه  هک  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  بیاغ -  ترضح  هب  هداد  يربص  هچ  ادخ  .درکن 
! دنک یم  لمحت  ار  همه  و  دنروآ ، یم  مه  رس  رب  ناناملسم  دوخ  ییاهالب  هچ  دیآ و  یم  ییاهالب 

تبیغ نامز  رد  اعد   179

ماما روهظ  هراـبرد ي  وا  دوب و  هتـسشن  ( 282  ) یلیلج دیس  دزن  هک  دندید  ار  یخیـش  مالـسلا -  هیلع  ادهـشلا -  دیـس  مرح  رد  دنتفگ :
ادخ هب  هلب  دومرف : ناشیا  .دنتسه  رکنم  یضعب  تفگ : هجوت  نودب  یلاخ و  نهذ  اب  مه  خیش  .تفگ  یم  نخس  مالـسلا -  هیلع  نامز - 

دش و خرـس  دیـس  ياه  گر  منک ؟ یم  كرد  ار  شروهظ  نم  ایآ  تفگ : خیـش  .تفرگ  دهاوخ  ماقتنا  اه  نآ  زا  دمآ و  دـهاوخ  مسق 
: دومرف

.هللا کشیع  نا 

.دهد ترمع  ادخ  رگا 

شرافس نینچ  مه  .دراد  يرس  ارهاظ  تسا ، هدش  شرافـس  ( 283  ) ...کسفن ینفرع  مهللا  ياعد  ندـناوخ  هب  تبیغ  نامز  رد  هک  نیا 
: دوش هدناوخ  زین  اعد  نیا  هک  تسا  هدش 
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(284  ) .کنید یلع  یبلق  تبث  بولقلا ، بلقم  ای  میحر ، ای  نامحر  هللا ي ا  ای 

هدننک ي ور  ریز و  يا  نابرهم ، يا  رتسگ ، تمحر  يا 

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  رضحم  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 133 

http://www.ghaemiyeh.com


.رادب راوتسا  تنید  رب  ار  ملد  اه ، لد 

 - مالسلا اهیلع  ارهز -  ترضح  یصاصتخا  روما  تلزنم و  ماقم و   180

اهیلع ارهز -  همطاف ي  یلو  تسا ، مالسا -  مهیلع  نیموصعم -  هیقب ي  زا  رتمک  مالـسلا -  اهیلع  ارهز -  ترـضح  تایاور  هک  نیا  اب 
(285  ) .تسا فحصم  بحاص  مالسلا - 

.تساوخ رذع  دوب  هداد  ناشیا  هب  هک  یتمحازم  زا  دیـسرپ و  هلاسم  دمآ و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  ینز  هک  تسا  تیاور  رد  هلمج  زا 
: دومرف ترضح 

(286  ) .دروآ تسد  هب  الط  ینوگ  کی  اج  نآ  رد  دور و  الاب  یهوک  هلق ي  هب  تمحز  اب  هک  تسا  یسک  دننام  ملعم  شاداپ  رجا و 

هیلع یلع -  هک  نیا  هب  ترـضح  نآ  تیـصو  هلمج  زا  تسا ، بیجع  زین  دوـش  ماـجنا  هداد  روتـسد  اـی  هدوـمن و  ناـشیا  هک  ییاـهراک 
زین و  ( 287 ، ) دنوشن رضاح  وا  هزانج ي  عییشت  رد  صخـشم  دارفا  و  دنک ، نفد  هنابـش  و  دهدب ، لسغ  نهاریپ  يور  زا  ار  وا  مالـسلا - 

ات يا ، هناد  دـص  اـی  راـهچ ، یـس و  حـیبست  ندرک  تسرد  زین  و  ( 288 ، ) دوشن مولعم  شندـب  هجو  چـیه  هب  ات  توبات  نتخاـس  روتـسد 
: هک داد  ار  رکب  یبا  باوج  ریش ، لثم  نینچ  مه  ( 289  ) .دیوگب رکذ  یتحار  هب  هناخ ، ياهراک  هب  لاغتشا  لاحرد 

(291 ( ) 290 (. ) دواد نمیلس  ثرو  و  : ) یلاعت هلوق  نم  تنا  نیا  یبا ؟ ثرا  كابا و ال  ثرتا 

هچ درب ، ثرا  مالسلا -  مهیلع  دوواد -  زا  نامیلس  هک  هفیرش  هیآ ي  نیا  يانعم  سپ  مرب ؟ یمن  نم  يرب و  یم  ثرا  تردپ  زا  وت  ایآ 
؟ دوش یم 

دوب مالسلا -  اهیلع  همطاف -  نآ  زا  كدف   181

مهیلع تیب -  لـها  هک ي د  دوش  یم  هدافتـسا  .دوـب ) اـم  تسد  رد  كدـف  ( ) 292  ) .كدـفانیدیا یف  تناـک  هلمج ي  زا  اـیآ  لاوئس :
؟ تساه نآ  تیکلم  هراما ي  مالسلا - 

هلمج نیا  باوج :
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زا اه  نآ  تیکلم  اما  دنا ، هتفرگ  مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  زا  روز  هب  ار  نآ  تسا و  یناودع  دی  لباقم  فرط  هک ي د  دـناسر  یم 
هدوب مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  تسد  كدـف  هک  تسا  نیقیرف  قافتا  دوم  هوالع ، دوش ، یم  تباـث  رگید  هلدا ي  اـب  رگید و  ياـج 

!؟ ریخ ای  و  دنرب ، یم  ثرا  مالسلا -  مهیلع  ایبنا -  هک  دیسرپ  لیجنا  تاروت و  لها  زا  دیاب  ایآ  .تسا 

: دومرف ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر -  ترضح  هک  دنیوگ  یم  هماع  لاح ، نیا  اب 

(293  ) .ثرون ایبنالا ال  رشاعم  انا 

.میراذگ یمن  ثرا  هب  ار  يزیچ  ناربمایپ  هورگ  ام 

یلص ادخ -  لوسر  رافک ، ناناملسم و  قافتا  هب  هک  نیا  اب  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربمایپ  صوصخ  هن  ایبنا ، مامت  ینعی 
قوقح نوید و  .دـینک و  لمع  ( 294  ) اه هدـهاعم  هب  هک  داد  یم  روتـسد  ترـضح  دوخ  و  دوب ، همه  زا  ملعا  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا 

دوش یم  اـیآ  تسا ! لاـملا  تیب  هب  طوبرم  و  تسین ، نم  لاـم  كدـف  هک  دـنک  یمن  ناـیب  دوـخ  هیرذ ي  يارب  اـما  دـینک ، ادا  ار  مدرم 
!؟ دنک یمنهج  ار  دوخ  تیب  لها  دشاب و  تکاس 

دعب و  دنریگب ! هدـهع  هب  ار  ام  رما  تیالو  ( 295  ) اه نآ  ات  ام  رب  درک  لضفت  دنوادخ  دـینک  ضرف  هک  دـش  بجوم  ام  ياهراک  يرآ ،
ناشدوخ نوچ  دنهدب ؛ لیوحت  اکیرمآ  سیلگنا و  هب  اه  نآ  دعب  دتفیب ، ینامثع  يافلخ  سپس  سابع ، ینب  يافلخ  تسد  هب  تموکح 

.دندوبن رافک  زا  رتمک 

یفاک ام  يارب  ادخ  باتک  ( ) 296  ) .هللا باتک  انبسح  يرآ ،
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: دیامرف یم  نآرق  دوخ  هک  نیا  اب  دیناشک ، اج  نیا  هب  ار  راک  .تسا )

(297 ( ) هوذخف لوسرلا  مکئتاء  ام  (و 

.دیریگب دهد ، یم  روتسد  امش  هب  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر  هچ  ره 

نایعیش دادعت  دنشاب و  هتـشاد  طالتخا  اه  نآ  اب  هیقت  اب  ولو  دنناوتب  ات  تسا ، هعیـش  لاح  هافر  يارب  هماع  يرهاظ  تراهط  لاح ، ره  رد 
! دسرب رفن  رازه  دصراهچ  هب  رفن  راهچ  زا 

لسغ حسم و  توافت   182

اه نآ  دـندش ، دراو  اه  نآ  رب  هک  یتقو  .دـنتفر  اه  نآ  دزن  ناریا  زا  هنیدـم  هکم و  ياملع  اب  هرظانم  ثحب و  يارب  نایعیـش  زا  يا  هدـع 
: دنتفگ

!؟ دنهد یمن  زیمت  مه  زا  ار  ( 298  ) لسغ حسم و  هک  یناسک  اب  مینک  ثحب  هنوگچ 

لقن وضو  هرابد ي  یتیاور  دوخ  ننس  رد  دواد  یبا  ( 299 ( ؟ دیا هداد  زیمت  لسغ  حسم و  نیب  امـش  هک  دش  مولعم  اجک  زا  مییوگ : یم 
(300 ! ) تسا هیماما  يوضو  اب  قباطم  هک  دنک  یم 

! نکن تعافش  رمش  زا  ارهز ، تردام  قح  هب   183

رمـش زا  ارهز  ترداـم ، قـح  هب  درک : یم  ضرع  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ماـما  هـب  باـطخ  ـالبرک  مرح  رد  ( 301  ) يدـنبرد موحرم 
! نکم تعافش 

؟ دنک یم  تعافش  مه  رمش  زا  ترضح  رگم  دندیسرپ : ناشیا  زا 

.دنراگدرورپ تمحر  رهظم  اه  نیا  اریز  دراد ؛ ناکما  داد : یم  باوج 

ماش رد  مالسلا -  هیلع  بنیز -  ترضح  حیرض  زا  یتمارک   184

حیرض هب  ار  نآ  كربت  يارب  هتساوخ  یم  هتـشاد و  يا  هریل  یمناخ  هیجاح  دندوب ، رـضاح  ( 302  ) هیبنیز رد  یهورگ  تسا : هدش  لقن 
؛ مهد یم  امـش  هب  نآ  ياج  هب  هریل  ود  نم  دینک ، رظن  فرـص  نآ  زا  دیوگ : یم  یـشاب  یلوتم  .دتفا  یم  حیرـض  لخاد  رد  هک  دـلامب ،

.تشادرب ار  دوخ  هریل ي  درک و  زارد  تسد  مناخ  نآ  دمآ و  الاب  میقتسم  هریل  دننیب  یم  ناهگان  دنک ، یمن  لوبق  مناخ  نآ  یلو 

ردـق هچ  دـننیب ، یم  اه  هدازماـما  ياـهرازم  هفرـشم و  هدـهاشم  زا  ار  یتاـمارک  بیارغ و  بیاـجع و  نینچ  مدرم  یتقو  دـناد  یم  ادـخ 
!؟ دوش یم  مکحم  ناشدیاقع 

 - اهیلع هللا  مالس  بنیز -  ترضح  رازم  نفدم و   185

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  رضحم  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 136 

http://www.ghaemiyeh.com


هدومن و تماقا  هیبنیز  رد  دـندرک : لقن  وا  زا  وا  دوخ  نامز  رد  تفر ، یم  ناریا  رد  یبیجع  ياهربنم  هک  فورعم  ظعاو  جاـت ، یجاـح 
ات ...مدنام  مرح  رد  ار  بش  متفرگ و  وا  زا  ار  دـیلک  مدـید و  ار  مرح  راددـیلک  مینامب ، مرح  رد  تسا  بوخ  متفگ : مدوب ، هدرک  لزنم 

: دش هتفگ  راب  هس  مدینش  دیوگ : یم  هک  نیا 

.موثلک ماب  هانکملا  نینم  ؤملاریما  تنب  بنیز  ربق  اذه 

.دشاب یم  موثلک  ما  شا  هینک  هک  تسا  نینم  ؤملاریما  رتخد  بنیز  ربق  اج  نیا 

هب اریز  تسا ؛ نوفدم  ربق  کی  رد  شرسپ  اب  هنیدم  رد  هک  تسا  یموثلک  ما  زا  ریغ  تسا ، موثلک  ما  شا  هینک  هک  بنیز  ترـضح  هتبلا 
اج نآ  رد  بنیز  ترـضح  ندوب  اب  هنیدم  لها  هک  دیـسرت  یم  دیزی  لماع  نوچ  دنتخادنا ، ییادج  شرهوش  ناشیا و  نیب  دیزی  نامرف 

ناشیا نفدم  دنتفر و  رصم  هب  .دندرک  رایتخا  ار  رـصم  دوخ  رایتخا  اب  ای  رابجا  هب  مالـسلا -  اهیلع  بنیز -  ترـضح  اذل  دننک ، شروش 
رد
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.تسا رصم 

؟ دندرکن رایتخا  ار  البرک  رصم ، ياج  هب  بنیز  ترضح  ارچ  لا : ؤس 

.دومرف هک  تسا  هدمآ  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  تیاور  رد  دنچ  ره  دوبن ، ینوکـسم  دابآ و  زونه  نامز  نآ  رد  البرک  اریز  باوج :
هیلع ادهـشلادیس  ترایز  يارب  فلتخم  یحاون  زا  راوز  تسا و  هدـش  رارقرب  رازاب  ناکد و  رـصق ، ـالبرک  نیمز  رد  هک  منیب  یم  اـیوگ 

(303 ! ) دنیآ یم  مالسلا - 

! بهذم هب  رفن  رازه  راهچ  تیاده  ربنم و  کی   186

عجارم زا  باوث ، رد  دـشاب ، هتـشاد  نایب  هنوگ  نیا  هک  یـسک  .دـندش  هعیـش  رفن  رازه  راهچ  یملاع ، ربنم  کی  رثا  رد  دـنا : هدرک  لقن 
: تسا هدمآ  تیاور  رد  اریز  تسا ؛ رتالاب 

(304  ) .تبرغ سمشلا و  هیلع  تعلط  امم  ریخ  الجر ، کیدی  یلع  هللا  يدهی  نال 

دهاوخ دنک ، یم  بورغ  دبات و  یم  نآ  رب  باتفآ  هچ  نآ  مامت  زا  رتهب  اعطق  دنک ، تیادـه  وت  هلیـسو ي  هب  ار  رفن  کی  دـنوادخ  رگا 
.دوب

زا لباقم  فرط  هک  درک  نیگنـس  ار  فیلکت  راب  ناـنچ  راـک  لوا  زا  دـیابن  هتبلا  .دراد  شزرا  ردـق  هچ  سوفن  تیادـه  دـناد  یم  ادـخ 
قدـص .درک ) جراـخ  دوب ، هدوـمن  دراو  نآ  رد  هک  يزیچ  زا  ار  وا  ( ؛) 305  ) .هنم هجرخا  یـش ء  یف  هـلخدا  و  ددرگ ، راز  یب  بهذـم 

.دومن راتفر  ارادم  قفر و  اب  دیاب  هکلب  دنک ؛

تسا هدرک  یم  لیـصحت  ار  بلاطم  نامیا  يور  زا  هدوب و  دقتعم  یلیخ  هک  ( 306  - ) یتشر هللا  بیبح  ازریم  اقآ  موحرم  لاـح ، ره  رد 
: تفگ دیسوب و  ار  اقآ  نآ  یناشیپ  - 

.یهدب نم  هب  ار  ربنم  کی  نیا  باوث  ضوع  رد  مهدب و  وت  هب  مدیشک  هک  ار  ییاه  تضایر  همه  مرضاح 

ارایتخا میراد ، هثارولاب  هک  ار  ییاهبنارگ  همیق و  راثآ  دنک  ادخ 
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! دنریگن ام  تسد  زا  اه  گرگ  میهدن و  تسد  زا 

ددرگ نفد  هنابش  هک  نیا  هب  مالسلا -  اهیلع  ارهز -  ترضح  تیصو   187

راک ( 307 ، ) ددرگ نفد  هنابش  هک  دومن  تیصو  راضتحا  لاح  رد  تیمولظم ، همه  نآ  زا  دعب  مالسلا -  اهیلع  ارهز -  ترضح  هک  نیا 
ددرگ و هدیهـش  هتـشک و  دوش و  بولغم  دنک و  عازن  هک  یـسک  راک  اریز  تسا ؛ مالـسلا  مهیلع  ناربمغیپ -  راک  ریظن  هک  دوب  یبیجع 

ندوب بلاغ  دـهد و  هولج  بلاغ  لثم  ار  دوخ  هک  دـنک  ادـیپ  ار  یهار  لاح  نیا  اب  و  دـنیبب ، ار  اهالب  همه  نآ  دوشب و  تواضق  وا  هیلع 
هک نیا  نآ  دوب و  زجاـع  نآ  مهف  زا  رـشب  رکف  هک  یهار  دراد ، تهابـش  زاـجعا  ناربـمغیپ و  راـک  هب  دـهد ، ناـشن  نارگید  هب  ار  دوخ 

.ددرگ نفد  هنابش  عییشت  نودب  ندومن  تیصو 

هب دنکب ، دـهاوخ  یم  ار  يراک  نینچ  مالـسلا -  اهیلع  ارهز -  ترـضح  هک  دیـسر  یم  ناشرکف  هب  تفالخ  تموکح و  هاگتـسد  رگا 
هک دوبن  ترـضح  نآ  ربق  شبن  زج  یهار  زین  نفد  زا  دعب  .دـندرک  یم  يریگولج  نآ  ماجنا  زا  دـندش و  یم  دراو  ترـضح  نآ  لزنم 

.دننکب يراک  دنتسناوتن  دومن و  يریگولج  نآ  زا  مالسلا -  هیلع  ریما -  ترضح 

...و هنابش  نفد  رب  مالسلا -  اهیلع  ارهز -  همطاف ي  ترضح  دیکات   188

هنابش ارم  ( ) 308 ( ؛ .الیل ینفدا  هک : مالسلا -  هیلع  یلع -  هب  دوخ  مهم  تیـصو  نیا  رد  مالـسلا -  اهیلع  ارهز -  ترـضح  دیکات  تلع 
ار نآ  هب  لمع  ییاناوت  رگا  و  دنوش ؛ رضاح  ما  هزانج  عییشت  رد  دنا  هدرک  ملظ  نم  هب  هک  یناسک  متـسین  یـضار  هک  نیا  و  .نک ) نفد 
ییادـج و مـالعا  يارب  اـه  نیا  ماـمت  دراد ؛ ار  نآ  ییاـناوت  مه  تسا و  شیوـخ  نـم  اـب  مـه  وا  اریز  مـنک ، تیـصو  ریبز  هـب  يرادـن ،

یتفلاخم لبط  همکاح و  هاگتسد  زا  یتیاضران 
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اور ترـضح  نآ  رب  اه  ملظ  هچ  هک  تسا  نآ  رگنایب  و  تسا ، یقاب  تباث و  رفاک  ناملـسم و  يارب  تمایق  زور  اـت  نآ  يادـص  هک  دوب 
: دنتفگ وا  هب  هک  نیا  اب  دز ، شتآ  ار  وا  هناخ ي  رد  یمود  دنتشاد و 

.همطاف اهیف  نا 

.تسا هناخ  رد  مالسلا -  اهیلع  همطاف - 

: تفگ وا  و 

(309  ) نا و 

.دینزب شتآ  دشاب ، هناخ  رد  مالسلا -  اهیلع  همطاف -  دنچ  ره 

! تسا ناسآ  میدید  دعب  میدرک ، یمن  رواب  لوا   189

فرط زا  رگم  میتسین ، موصعم  هک  ام  میرب ! یم  هانپ  ادـخ  هب  روط ؟ هچ  ندروخ  بیرف  درکن ، رثا  اـم  رد  دـیدهت  عیمطت و  دـینک  ضرف 
هناسر رد  تسرد  تسار و  ياج  هب  ار  ارتفا  غورد و  ات  دنـشک  یم  ییاه  تمحز  هچ  رافک  دناد  یم  ادخ  .میوش  تیاده  ماهلا و  ادـخ 

یمن رواب  لوا  مه  ام  .دنوشن  هاگآ  نالفاغ ، ات  دنیآ  یم  نادیم  هب  ناناملسم  هیلع  ییاه  هشقن  یلیاسو و  اب  زور  ره  و  دنهد ، لیوحت  اه 
.تسا ناسآ  میدید  دعب  یلو  میدرک ،

ياه نمـشد  هلیـسو  نیدـب  ات  دـهدب ، ازـسان  شحف و  سیلگنا  هب  هاـشنامرک  رازاـب  رد  اـت  دوب  هدرک  ریجا  ار  یـصخش  سیلگنا  تلود 
راک يارب  هجرد  نیا  هب  ات  رافک  يرآ ، .دنک  فشک  ار  دوخ  نانمـشد  رارـسا  ددرگ و  علطم  اه  نآ  ياهراک  زا  دسانـشب و  ار  سیلگنا 

! دننک یم  رکف  دوخ 

ناناملسم طاطحنا  رد  هیواعم  شقن   190

زا دـعب  دومرف : یم  هللا -  همحر  ( - 310  ) ییابطابط ياقآ  دـندرک !؟ هچ  اه  ناملـسم  اب  صاع  رمع و  هیواعم و  هک  میناد  یمن  زونه  ام 
.مناد یم  وا  هب  دنتسم  ار  وا  زا  دعب  نورق  دسافم  مامت  اریز  منک ؛ یم  نعل  ار  هیواعم  هضیرف ،

دب هیواعم  هب  هک  نیا  رطاخ  هب  ار  یـصخش  ناتـسکاپ  رد  .دـندرگ  علطم  هیواعم  ياهراک  زا  مدرم  هک  دـندش  عنام  نیغورد  تاغیلبت  اـب 
.دندرک ینادنز  هام  شش  دوب ، هتفگ 

مدیگنجن امش  اب  تاکز  زامن و  يارب  نم   191

: تفگ مدرم  هب  باطخ  تفر و  ربنم  هب  دش ، هفوک  دراو  هیواعم  یتقو 

(311 ! ) مکیلع رماتال  مکتلتاق  امنا  و  کلذ ؛ نولعفتل  مکنا  اوکزتل ، و ال  اوجحتل ، و ال  اوموصتل ، و ال  اولصتل ، مکتلتاق  ام  ینا  هللا ، و 
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اعطق اریز  دیهدب ؛ تاکز  دیروآ و  اج  هب  جح  دیریگب و  هزور  دـیناوخب و  زامن  هک  مدـیگنجن  امـش  اب  نیا  يارب  نم  دـنگوس ، ادـخ  هب 
! منک تموکح  امش  رب  هک  مدیگنج  امش  اب  نیا  يارب  اهنت  نم  هکلب  دیهد ، یم  ماجنا  ار  اهراک  نیا  دوخ  امش 

گنج هب  يزاین  هیواعم  هنرگ  و  دـنکن ؛) ینامرفان  وا  زا  یـسک  دـشاب و  عاطم  ( ؛ یـصعی ـال  عاـطی و  هک  دوب  نیا  يارب  وا  گـنج  ینعی 
.تشادن ندرک 

رد یتح  اه  ناملـسم  هک  دش  رجنم  اج  نآ  هب  راک  و  دندومن ! ناگدنرد  میاهب و  میلـست  ار  ناناملـسم  هک  ار  یناسک  دـنک  تنعل  ادـخ 
.دنریگب روتسد  رفک  دالب  زا  دیاب  مه  دوخ  دالب 

! ندرگ رب  بیلص  و  بابرا ! رکون و   192

زیچ يرادربنامرف  نامرف و  زا  ریغ  بابرا  اـب  رکون  نخـس  اـیآ  درک  تبحـص  ینفلت  رتراـک  اـب  تعاـس  کـی  ( 312  ) هاش دـندرک : لقن 
زا هتفرگ و  الاب  ام  راک  هک  دـننک  یم  يداش  صقر و  اـم  ناـیم  هک  نیا  بیجع  .دـندرک  لـیلذ  راـفک  تسد  رد  ار  اـم  تسا !؟ يرگید 
اب زاجح  رد  يرگید  و  اه !؟ يراک  طلغ  هنوگ  نیا  زا  و  میراد ، یـسرک  سلجم  نالف  رد  ای  و  میا ، هتفرگ  لادم  اه  نآ  روهمج  سییر 

! دنا هتفرگ  سکع  مه  اب  هتخیوآ و  بیلص  نوعلم  نیا  ندرگ  رد  نوعلم  نآ  هک  یلاح  رد  هداتسیا  نوعلم  یسیلگنا 

! مینک یم  ییادگ  میراد و  جنگ   193

رب ار  رافک  يراوخ ، هوشر  اب  هک  یناسک  هب  دـنک  تنعل  ادـخ  میور ! یم  رافک  راب  ریز  نآرق ، نتـشاد  اب  هک  هدیـسر  اج  نیا  هب  ام  راـک 
هوشر نیا  ایآ  دنریگب ، رازه  دنهدب و  یک  هک ي  يا  هوشر  هچ  دندرک ! ناگدنرد  میاهب و  میلست  ار  ناناملسم  طلـسم و  یمالـسا  دالب 

اورطـضا ام  عفر  دوش : هتفگ  ات  تسا  يراچان  رارطـضا و  يور  زا  اهراک  نیا  ایآ  .میراذـگب  نآ  رب  هوشر  مسا  هک  تسا  طـلغ  تسا !؟
هناخ رد  میناوت  یمن  ایآ  دوش !؟ یم  لمشا  ار  نآ  .تسا ) هدش  هتشادرب  نانآ  زا  ...دنراچان  نآ  ماجنا  رد  نم  تما  هچ  نآ  ( ) 313  ) هیلا

يراچان يور  زا  ( 314  ) ناناملـسم ام  خـیاشم  ناگرزب و  ایآ  میوش !؟ نامیپ  مه  اه  نآ  اب  هک  میراچان  ایآ  مینیـشنب ؟ دوخ  دـالب  اـه و 
رگید يوـس  زا  و  میا ! هداد  تـسد  زا  میرادـن و  اـیوگ  مـیراد ، ( 315  ) یجنگ نینچ  هک  نیا  اب  ناناملـسم  اـم  دـندرک !؟ يراـک  نینچ 

دندرمش و مدعلاک  ار  نآرق  اه  ینس  .میا  هدرک  باسح  مدعلاک  مهار  دوخ  نانمشد 
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تسا روز  عبات  هک  وا -  نامرف  للم و  نامزاس  عبات  میا و  هدرک  باسح  مدعلاک  المع  یلو  میراد  داقتعا  ار  ترتع ! ماما و  نایعیـش ، ام 
.میتسه - 

نانمشد ربارب  رد  نم  ؤم  حالس  اعد ،  194

: تسا هدمآ  تایاور  رد  میشاب !؟ رخ  ؤم  مه  اعد  رد  دیاب  میبقع ، رافک  زا  یماظن  تازیهجت  يزاس و  هحلسا  رد  هک  ام  ایآ 

(316  ) .نم ؤملا  حالس  اعدلا 

.تسا نم  ؤم  هحلسا ي  اعد ،

: میراد اهاعد  یضعب  رد  و 

(317  ) .یعد نم  برقا  کنا  مهللا ،

یم نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  .تسا  بیجم  بیرق و  ادخ  ینعی  .تساوخ  يزیچ  وا  زا  ناوت  یم  هک  یتسه  یسک  نیرتکیدزن  وت  ایادخ ،
: دیامرف

(318  ) ناعد اذا  عادلا  هوعد  بیجا  بیرق  یناف  ینع  يدابع  کلاس  اذا  و 

.منک یم  تباجا  دناوخب ، ارم  هک  ار  سک  ره  ياعد  مکیدزن و  نم  وگب ] : دندیسرپ [ ، نم  هرابرد ي  نم  ناگدنب  هاگره 

یم هک  یناهانگ  كرت  رب  مزع  زا  دـعب  ندرک  اـعد  هک  نیا  ینعی  بئاـت ، ياـعد  و  اـعد ، تروص  ناـبز و  هقلقل ي  هن  دـشاب ، اـعد  اـما 
قیفوت هار و  رـس  عناوم  ياه  يراتفرگ  عفر  يارب  اـعد  هن  تسا ، لوبقم  بئاـت  ياـعد  اریز  میدرک ، یمن  هچ  نآ  ماـجنا  رباـنب  میدرک و 

! هتشذگ دب  ياهراک  ماجنا 

مد رد  رفاک  تلاح  هرابرد ي  یلاعتم  دـنوادخ  هک  دـییامرف  یم  هظحـالم  .تسا  ترـسح  هصغ و  یگدنکفارـس و  تلاـح  اـعد ، تقو 
: دیامرف یم  ازج  زور  رد  گرم و 

(319  ) مهبر دنع  مهسوءر  اوسکان  نومرجملا  اذا  يرتول  و  نونم ، ؤی  مه ال  هلفغ و  یف  مه  رمالا و  یضق  اذا  هرسحلا  موی  مهرذنا  و 

.دنا هدرواین  نامیا  دنتسه و  تلفغ  لاح  رد  نانآ  ددرگ و  یم  ارجا  ام  نامرف  هک  ماگنه  نآ  هد ، میب  ترسح  زور  زا  ار  نانآ  و 
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! دنا هدنکفا  ریز  هب  رس  ناشراگدرورپ  دزن  ناراک  هانگ  هک  ماگنه  نآ  يدید  یم  شاک  يا 

: هک تسا ، هانگ  كرت  رب  مزع  تفلاخم و  كرت  رب  میمصت  اعد ،

نیب ینیب و  تلاـح  یمدـق و  تلازا  هـیلب  یل  تـضرع  یـسلجم ، نیباوـتلا  سلاـجم  نـم  برق  یتریرـس و  تـحلص  تلق  اـملک  یلاـم 
(320 ( !؟ کتمدخ

دیآ یم  شیپ  نم  رب  ییالب  ما ، هدش  نیشنمه  ناگدننک  هبوت  اب  هدش و  حالصا  منطاب  میوگ  یم  دوخ  اب  هاگره  هک  ارم  تسا  هدش  هچ 
!؟ دنک یم  داجیا  هلصاف  وت  یگدنب  نم و  نایم  و 

: هک تسا ؛ تسا  حور  یتحار و  اعد ، هجوت و  لاح 

(321  ) .یتحار یسنا و  کتاجانم  یف  و 

.تسا نم  یتحار  سنا و  هیام ي  وت  اب  تاجانم  و 

دش هتشک  نیمه  يارب  مه  يدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس   195

ناطلـس تردق  ات  دنداد  تسایر  هدعو ي  هوشر و  دوب -  ینامثع  تلود  مظعا  ردص  هک  لامک -  یفطـصم  هب  لوا  یناهج  گنج  رد 
و دش ، سیلگنا  بولغم  ینامثع  تلود  بیترت  نیدب  .ددرگ  هیکرت  هب  رـصحنم  ینامثع  تلود  و  دربب ، نیب  زا  دنک و  هیزجت  ار  ینامثع 

یـسک دوب ؟ ناملـسم  لامک  یفطـصم  ایآ  .داتفا  سیلگنا  تسد  هب  زین  زاجح  قارع و  هک  نانچ  داتفا  لامک  یفطـصم  تسد  هب  هیکرت 
! دومن مالعا  یمسر  لیعطت  ار  هبنشکی  زور  درک و  یم  هرخسم  ار  نآرق  هک 

ادخ هیـسور ، اب  هن  دوب و  نیقفتم  اب  ان  ینعی  دومن ، یفرط  یب  مالعا  هک  تشاد  تردـق  یناهج  مود  گنج  رد  ردـق  نآ  ینامثع  تلود 
.دوب مالسا  هل  رب  ردق  هچ  نیا  دناد  یم 

تلود هب  ار  ناریا  یمالـسا  تلود  تردـق  توق و  يارب  تساوخ  یم  هک  دـش  هتـشک  نیمه  يارب  مه  يدابآدـسا  نیدـلا  لامج  دـیس 
تسد ناریا  هک  تسناد  یمن  یلو  دنک ، قحلم  ینامثع 
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 - مالـسلا مهیلع  ایبنا -  اب  تفلاخم  طاسب  هلب ، .دوش  یلمع  يراک  نینچ  دـنراذگ  یمن  اه  نآ  دراد و  هدـهاعم  ناریا  اـب  تسا و  سور 
.تسا يزیرنوخ  گنج و 

ره مینک ، یم  لمع  دوخ  هفیظو ي  هب  و  میتحار ، مینکن ، هچ  مینک و  دیاب  هچ  هک  مینادب  ار  دوخ  هفیظو  رگا  مینکب ؟ دـیاب  هچ  الاح  اما 
.میزاسب اه  یتحاران  اب  هک  دشاب  نیا  ام  هفیظو ي  رگا  دنچ 

تسا یگدنب  عرضت و  ههمدقم  تائالتبا ،  196

دیاب یم  نامز  ای  ناکم  نـالف  رد  هک  نیا  زا  اـی  و  میتفگ ، مییوگن ، دـیاب  هچ  نآ  زا  اـی  میتفگن ، هک  مییوگب ، دـیاب  یم  هچ  نآ  زا  دـیاب 
سوفن فلت  و  ( 322 ، ) نوها سوفن  فلت  هب  تبسن  لام  فلت  اریز  مینک ؛ رافغتـسا  میدرک ، مینکن و  ای  میدرکن ، مینکب و  ار  راک  نالف 

لاس رازه  زا  .تسین  یخوش  تلم  دوخ  هسیک ي  زا  مه  نآ  گنج  زور  هس  هنیزه ي  دراـیلیم ، کـی  .تسا  نوها  نید  فلت  هب  تبـسن 
.دنا و هداد  ناشن  هدومرف و  نایب  ام  يارب  مه  ار  اه  نآ  زا  تاجن  صالخ و  هار  دـنا و  هداد  ربخ  تائالتبا  هنوگ  نیا  زا  ام  همئا ي  شیپ 

یلک روط  هب  هک  دنا  هدومرف  زین  و  دنا ، هدرمـش  نم  ؤم  ياه  هناشن  زا  ار  نآ  و  دیناوخب ، ار  جرف  ياعد  هلمج  زا  اعد ، نالف  دـنا  هدومرف 
.تسا تاجن  هار  مالسلا -  هیلع  یلع -  هار  تافالتخا ، تائالتبا و  همه  رد 

: دیامرف یم  دنوادخ  .تسا  یگدنب  تاعارض و  همدقم ي  تائالتبا ، دوش !؟ یم  دراو  ام  رب  تائالتبا  هنوگ  نیا  هک  میا  هدرک  هچ 

(323 ( ) اوعرضت انساب  مه  اج  ذا  آلولف  )

یم ور  نانآ  هب  ام  يوس  زا  ییراتفرگ  هک  ماگنه  نآ  شاک  يا 
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! دنتخادرپ یم  يراز  عرضت و  هب  دروآ ،

نیلقث ثیدح  هب  لمعی  همزال  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  زا  دیلقت   197

نیلقث ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر -  ترـضح  تلحر  زا  دعب  ناناملـسم  ام  عجرم  و  تسا ، تباث  نیلقث  ثیدح  عطق  روط  هب 
لیاسم .مینک و  دـیلقت  هداوناـخ  نیا  زا  دـیاب  همه  و  میریگب ، يوتف  ترتع  زا  هیلمع  ماـکحا  رد  دـیاب  همه  و  دنتـسه ، ترتع ) نآرق و  )

لمع نیلقث  ثیدـح  هب  هنرگ  و  میـسرپب ؛ ترتـع  زا  دـیاب  ار  ...و ) هزور  جـح و  زاـمن و  یگنوگچ  نآ و  هوحن ي  وضو و   ) ـالتبا دروم 
دزن دوخ  لمع  ربارب  رد  مادک  ره  .مییوگب  دـب  اه  نآ  خویـش  هب  هک  نیا  ای  دـندوب و  هنوگ  هچ  هباحـص  هک  میرادـن  راک  و  میا ؛ هدرکن 
ادخ لوسر  ناتـسود  اب  دیاب  الامجا  .تسین  طوبرم  نارگید  هب  و  تفرگ ، دـنهاوخ  رارق  تساوخزاب  دروم  ( 324  ) راک بحاص  ادخ و 

.میشاب نمشد  نانآ  نانمشد  اب  و  تسود ، مالسلا -  مهیلع  وا -  تیب  لها  و  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  - 

مالسلا اهیلع  ارهزلادیع -  سلاجم  رد  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  لیاضف  نایب   198

هب تیب ، لها  بقانم  لیاضف و  تسا  هتـسیاش  ( 325 ، ) دوش یم  رارقرب  مالسلا -  اهیلع  همطاف -  ترضح  تبـسانم  هب  هک  یـسلاجم  رد 
هچ اریز  تسین ؛ بوخ  اه  نآ  لیاضف  رکذ  نودب  هدنخ  سلاجم  يرازگرب  و  ددرگ ؛ نایب  مالسلا -  مهیلع  ارهز -  ترـضح  صوصخ 

لیاسو اسب  هچ  دنتـسه و  ام  نایم  رد  ننـست  لها  هک  ام  نامز  رد  صوصخ  هب  دنتفیب ، دیدرت  هب  یـصاخشا  لمهم  هملک ي  کی  اب  اسب 
تیذا بجوم  اهراک  نیا  تسا  نکمم  و  دننک ، يرادربسکع  اه  هنحص  زا  و  دارفا ، رادرک و  راتفگ و  زا  هتشاد و  عمس  قارتسا  طبض و 

رگید ياهروشک  دالب و  رد  هک  ینایعیش  لتق  ای  رازآ و 
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میهاوخ مرج  کیرـش  ای  نآ و  ببـسم  ام  دوش ، هتخیر  اـه  نآ  زا  نوخ  هرطق ي  کـی  رگا  تروص  نیا  رد  .ددرگ  دنتـسه ، تیلقا  رد 
.دوب

كرت هماع و  ام و  نایم  تاکرتشم  ناـیب  ناـمه  دـنتفر ، یم  ار  هار  نیمه  زین  هللا -  همحر  يدرجورب -  ياـقآ  موحرم  هک  ییاـه  هار  زا 
.تسا نیلقث  ثیدح  ینعی  نیقیرف  نیب  روهشم  فورعم و  ثیدح  نایب  هلمج  زا  هک  .تساه  نآ  راکشآ  بس  نعل و  ای  نعاطم و 

نانمشد اب  مالسلا -  امهیلع  ادهشلا -  دیس  نینم و  ؤملاریما  يارادم   199

هب دش ، طلسم  ترضح  هک  یتقو  اما  دنتسب ، شباحصا  ترضح و  نآ  رب  ار  بآ  دندش ، طلسم  بآ  رب  هیواعم  رکشل  یتقو  نیفـص  رد 
!؟ دهدب بآ  دوخ  نمشد  هب  گنج ، تقو  رد  یسک  هک  هدش  هدینش  هدید ي ا  لاح  هب  ات  ایآ  ( 326  ) .دشن عنام  داد و  بآ  اه  نآ 

راطق یتقو  راب  کی  دنتشگ ، یمن  رب  دنتفر  یم  ناملآ  اب  گنج  يارب  رکشل  هچ  ره  لوا  یناهج  گنج  رد  هیسور ، یهاشداپ  نامز  رد 
بسک وکـسم  زا  دنوش ، وا  تکرح  عنام  ات  دندیباوخ  راطق  يولج  اه  نآ  ناردام  دنک ، تکرح  گنج  يارب  تساوخ  یم  ناوج  زا  رپ 

.دینک روبع  اهردام  يور  زا  راطق  اب  هک  دیسر  روتسد  دندرک ، فیلکت 

بش رد  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  اما  دنکن ؛ رارف  یسک  ات  دنتشاذگ  یم  نابهگن  رفن  دنچ  هلمح  گنج و  تقو  رد  هک  دوب  لومعم 
: دومرف اروشاع 

(327  ) .یتعیب نم  لح  یف  متنا 

.متشادرب امش  زا  ار  دوخ  تعیب 

، دوب رفن  رازه  بیرق  اروشاع  بش  رد  مالسلا -  هیلع  نیـسح -  ماما  رکـشل  دادعت  .دورب  دهاوخ  یم  هک  ره  دنراد ، راک  نم  اب  موق  نیا 
و یظفاحادخ ، اب  یضعب  رفن  هد  رفن ، هد  اروشاع  بش 
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(328 ! ) دنتفر دندش و  رود  ترضح  نآ  باکر  زا  یظفاحادخ  نودب  یتح  یضعب 

هتشک ببس  دیاش  و  دنک ، راتفر  ینابرهم  اب  هک  دوب  هدومرف  هللا -  همحر  ملسم -  ترضح  هب  مالسلا -  هیلع  ادهـشلا -  دیـس  نینچ  مه 
دوبن و رفن  تسیب  زا  رتشیب  دایز  نبا  رقم  هرامالاراد و  رد  هنرگ  هتشادن و  گنج  نذا  هک  هدوب  نیمه  ملسم ، ترضح  تداهـش  ندش و 

.دنک هرصاحم  ار  اه  نآ  تسناوت  یم  ملسم  ترضح 

ربمایپ زا  رت  سدقم  تما   200

مرکا ربمغیپ  هک  دیسر  ناشرظن  هب  هماع  ناگرزب  یلو  دشاب ! رت  سدقم  دوخ  ربمغیپ  زا  یتما  هک  هدش  هدینش  ای  هدید و  لاح  هب  ات  چیه 
هب مالسلا -  هیلع  یلع -  بصن  اب  ( 329  ) هدیشود هک  ار  ییاهریش  مامت  دهاوخ  یم  تافو  تقو  رد  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  - 

: دنتفگ دنتفرگ و  ار  شناهد  يولج  اذل  دربب ، نیب  زا  تفالخ ،

(330  ) رجهیل لجرلا  نا 

! دیوگ یم  نایذه  درم  نیا 

رفظم موحرم  یسولآ و  هرظانم ي   201

زا و  اه ، ینـس  گرزب  ملاع  یـسولآ ، هماع  ياملع  زا  دـنداد ، لیکـشت  یمالـسا  ياه  هقرف  ياـملع  نیب  يا  هرظاـنم  سلجم  دادـغب  رد 
هب یسولآ  .دوب ) رپ  ینس  هعیش و  زا  سلجم  ( ؛ .هلهاب صاغ  سلجملا  .دنتشاد و  روضح  یسلجم  رد  ( 331  ) رفظم موحرم  هعیش  ياملع 

: تفگ هللا و  همحر  رفظم -  خیش  هب  درک  ور  هماع  زا  یگدنیامن 

؟ منک لا  ؤس  دیهد  یم  هزاجا  .هلاسم ؛ انخیش ،

: دیسرپ یسولآ  .نک  لا  ؤس  دومرف : رفظم  موحرم 

؟ موقلاب هالصلاب  رکبابا  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا -  رما  یف  نولوقت  ام 

، دـناوخب تعامج  زاـمن  مدرم  يارب  دوخ ] ياـج  هب  هک [  رکبوبا  هب  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربماـیپ  روتـسد  هراـبرد ي 
؟ تسیچ

یم ار  وا  یـسولآ  تهج  ره  زا  درادن ، تفالخ  رب  تلالد  ای  تسا ، فیعـض  نخـس  نیا  دنـس  تفگ : یم  باوج  رد  رفظم  موحرم  رگا 
: دومرف ( 332  ) لمات نودب  رفظم  موحرم  یلو  تسا ؛ اه  نآ  اب  قح  هک  دیسر  یم  رظن  هب  و  دش ، یمن  نشور  باوج  هرخالاب  دناچیپ و 

! دیوگ یم  نایذه  درم  نیا  اعطق  333 ؛)  ) .رجهیل لجرلا  نا 

یفرح دشکب و  سفن  تسناوتن  یسولآ  تسا ، هزجعم  اج  نیا  رد  باوج  نیا  اعقاو 
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: دش شوماخ  اذل  دنزب ،

! دنتخادنا وا  ناهد  رد  گنس  ییوگ  ارجح ! مقلا  امناکف 

! دش مالعا  هسلج  متخ  باوج ، لا و  ؤس  نیمه  اب  و 

دـسر یم  تماما  هلاسم ي  هب  یتقو  یلو  دنک ، یم  رکذ  یلوقعم  بلاطم  دوخ  ریـسفت  باتک  رد  تسا و  لضف  لها  هک  نیا  اب  یـسولآ 
! دنز یم  هنایماع  کیکر و  ياه  فرح  تسین و  لضاف  صخش  نامه  ییوگ 

!؟ مینک یمن  یشک  قح  ام  ایآ   202

زا یعنام  عدار و  میتشاد  ییاناوت  میدوب و  دـندومن -  بصغ  شلها  زا  ار  تفالخ  هک  ساـبع -  ینب  هیما و  ینب  ياـفلخ  ياـج  اـم  رگا 
نآ دننام  ایآ  دش ؛ یم  مهارف  مه  ام  يارب  دوب ، مهارف  اه  نآ  يارب  هک  یتاناکما  تردق و  طیارـش و  میتشادن و  دوخ  نانمـشد  يدوبان 

!؟ مینک یمن  یشک  قح  ایآ  مینک ؟ یم  هچ  نآلا  میدرک !؟ یمن  لمع  اه 

ار اـم  هک  میهاوخ  یم  ادـخ  زا  زین  میتـفرگ  رارق  ناـحتما  دروم  رگا  هتبلا  میریگن ، رارق  یناـحتما  نینچ  دروم  هک  میهاوـخ  یم  ادـخ  زا 
زا هیواعم  دـیزی و  دـننام  ای  دریگ و  یم  رارق  نییلع  یلعا  رد  و  هللا -  همحر  ناملـس -  دـننام  ای  ناحتما  ماقم  رد  ناـسنا  .دـیامن  ظـفح 

.نیلفاس لفسا  رد  نیکلاه و 

قح ربارب  رد  عضاوت   203

تباین هب  حور  نب  نیـسح  ياج  دیعـس  نب  نامثع  نب  دـمحم  زا  دـعب  تفر  یم  لامتحا  شردـق  تلالج  رطاخ  هب  هک  ناگرزب  زا  یکی 
(334 ( ؛ تفرگ رارق  هللا -  همحر  حور -  نب  نیسح  لباقم  رد  وناز  ود  مارتحا  بدا و  لامک  اب  دوش ، نییعت  صاخ 

!؟ میعضاخ قح  لباقم  رد  میتسه و  نینچ  ناحتما  تقو  رد  زین  ام  ایآ 

 - مالسلا امهیلع  داوج -  ماما  ربارب  رد  رفعج  نب  یلع  عضاوت   204

نآ يومع  یفرط  زا  دمآ و  یم  رامـش  هب  مالـسلا -  هیلع  داوج -  ماما  ترـضح  دـج  لاس ، نس و  رد  هک  نیا  اب  رفعج  نب  یلع  بانج 
و درک ، یم  مارتحا  بدا و  تاعارم  ترضح  نآ  هب  تبسن  و  دومن ، یم  یکچوک  راهظا  عضاوت و  ترضح  نآ  ربارب  رد  دوب ، ترضح 
نس و نیا  اـب  دـنوادخ ، دومرف : تفرگ ، رارق  ضارتعا  دروم  یتقو  .دومن  یم  تفج  ترـضح  نآ  ياـپ  شیپ  ار  ترـضح  نیلعن  دـیاش 

(336  ) .تسا هدادن  نم  هب  ار  ( 335  ) ماقم نینچ  تقایل  لاس ،

 - مالسلا هیلع  رفعج -  نب  یلع  رازم  نفد و  لحم   205

؟ دنا هدش  نفد  ( 338 ( ) نادرمراهچ نابایخ  رخآ   ) مق رد  ( 337  ) رفعج نب  یلع  ایآ  لا : ؤس 

نب یلع  نآ  اریز  تسا ، نوفدـم  مق  رد  هک  دـشاب  يرفعج  نب  یلع  دادـجا  ابآ و  زا  میدرک  رکذ  هک  رفعج  نب  یلع  نآ  دـیاش  باوج :
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تافو مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  هک  دوب  هلاس  هد  تسا ، ردقلا  لیلج  هقث  و  مالـسلا -  هیلع  اضر -  ماما  ترـضح  يومع  هک  رفعج 
یکیدزن رد  یلحم  هک  ضیرع -  نکاـس  درک و  كرد  ار  مالـسلا -  هیلع  داوج -  ماـما  اـت  مالـسلا -  مهیلع  رگید -  ناـماما  و  دوـمن ،

(339  ) .تسا هدش  نفد  اج  نآ  رد  دوب و  تسا -  هنیدم 

نامزلا رخآ  ياه  هنتف  رد  طایتحا  موزل   206

صیخشت دنا : هدومرف  هک  هدش  لقن  نآ  ياه  هنتف  نامزلا و  رخآ  هرابرد ي  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر -  ترضح  زا  لاوئس :
؟ درک دیاب  هچ  سپ  .تسا  لکشم  نامز  نآ  رد  فیلکت 

نتخیر .دومن  طاـیتحا  درک و  فقوت  دـیاب  .تسین  لکـشم  هک  ندرک  طاـیتحا  دـشاب ، لکـشم  فیلکت  ندروآ  تسد  هب  رگا  باوـج :
.تسا هدش  تجح  مامتا  ام  يارب  تسین ، یخوش  اه  نآ  نید  لاوما و  ندرب  نیب  زا  اه و  نآ  ضارعا  کته  مدرم و  نوخ 

!؟ دندرک یم  لمعهلاسر  هب ي ك  ناناملسم  مامت  رگا  دش  یم  هچ   207

 - ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ -  هب  هماع  ناگرزب  یلو  دندرک ؛ یم  لمع  هلاسر  هب ي ك  ناناملسم  مامت  رگا  دش  یم  روط  هچ 
: دنتفگ دوب ، یحو  توص  طبض  هک 

(340  ) .رجهیل لجرلا  نا 

! دیوگ یم  نایذه  درم  نیا  اعطق 

.دنداد نایذه  تبسن  دوب ، توص  بحاص  هک  دنوادخ  یحو و  هب  تقیقح  رد 

رارق نانمـشد  تسد  رد  هک  متـشادن  ار  نآ  فوخ  رگا  دومرف : دوخ  باحـصا  زا  یـضعب  هب  یتیاور  رد  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماـما 
ینغتسم رگید  زیچ  ره  زا  ار  امش  باتک  نآ  و  دیشاب ، هتشادن  زاین  زیچ  چیه  هب  نآ  دوجو  اب  هک  مداد  یم  نایعیش  امش  هب  یباتک  دریگ ،

(341  ) .درک یم  زاین  یب  و 

.درک یم  فرط  رب  زیچ  همه  رد  هکلب  عورف ، رد  ار  امش  زاین  اهنت  هن  ینعی 

لکل رودـقم  طاـیتحالا  .قحلا و  قیرطلا  رهظی  یتح  ملظملا ، لـیللا  عطقک  یه  یتلا  ناـمزلا  رخآ  نتف  یف  فقوتلا  طاـیتحالا و  یغبنیف 
عیمجب داـقتعالل  مزـالملا  جرفلا ، لـیجعتب  یعادـلا  ناـمیالا ، یف  تباـثلا  وه  یجاـنلا  و  ناـمیالا ، لـهال  حالـسلا  هدـمع  وـه  و  دـحا ،

.هقحلا تادقتعملا 

ياه هراپ  دننام  هک  نامزلا  رخآ  ياه  هنتف  رد  سپ 
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هدمع نآ  و  دنراد ، ار  طایتحا  ناوت  ناگمه  .ددرگ و  نشور  قح  هار  ات  ندومن  فقوت  طایتحا و  تسا  هتسیاش  دنتـسه ، کیرات  بش 
دنک اعد  جرف  لیجعت  يارب  هدوب و  راوتـسا  دوخ  نامیا  رد  هک  دبای  یم  تاجن  اه ) هنتف  نیا  رد   ) یـسک اهنت  و  تسا ، نامیا  لها  حالس 

.دشاب راوتسا  مزتلم و  هقح  دیاقع  مامت  هب  داقتعا  رد  و 

 - مالسلا هیلع  نیسح -  ماما  يوس  زا  همصاخم  كرت  داهنشیپ   208

هک دنتشاد  ( 342  ) یمرغ مرج و  هانگ و  هچ  ادهشلادیس  ترـضح  تشاد !؟ یهانگ  هچ  دندرب ، راد  يالاب  هب  ار  رامت  مثیم  هک  زور  نآ 
: تفگ دعس  رمع  دندرکن و  لوبق  ار  ترضح  نآ  داهنشیپ 

(343  ) .یمر نم  ینا  ریمالا  دنع  یل  اودهشا 

.مدومن باترپ  ریت  مالسلا ] -  هیلع  نیسح -  يوس  هب  هک [  مدوب  یسک  نیلوا  نم  هک  دیهد  یهاوگ  دایز ) نب  هللادیبع   ) ریما دزن 

نانآ .دـندرک  نیرفن  نعل و  وا  هب  دـندش و  دـب  دـیزی  اـب  رجاـف  رب و  ناـیرج  نیا  زا  دـعب  هجیتن  رد  و  دـندرک ، دیهـش  ار  وا  ماجنارـس  و 
مکح و رب  دیق  طرش و  نودب  لوزن  دندومن و  ریخم  يراوخ ) تلذ و  ای  ریـشمش و  گنج و  ای  ( ) 344 ( ؛ هلذلا هلسلا و  نیب  ار  ترضح 

(345 ( ؛ .دایز نب  هللادیبع  ریمالا  مکح  یلع  لزنت  نا  دنتساوخ : ترضح  نآ  زا  ار  راب  تلذ  میلست 

نآ اـب  دنتـساوخ  هچ  ره  هک  يا  هنوگ  هب  طرـش  دـیق و  نودـب  راـب و  تفخ  میلـست  ینعی  .یهن ) رـس  داـیز  نب  هللادـیبع  مکح  رب  دـیاب  )
ترضح نآ  ندرک  اهر  ار  نآ  و  دنداد ، داهنشیپ  ار  هلذو  هلس  زا  ریغ  موس  هار  ترضح  یلو  دننک ؛ دازآ  ای  دنشکب  ای  دننکب ، ترـضح 

نامه هب  ای  دورب و  تادحرس  هب  ات  دوب 
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: تفگ هک  یسک  خساپ  رد  دوخ  سلجم  رد  دیز  هک ي  نخس  نیا  نیاربانب ، ( 346  ) .ددرگرب دوب  هدمآ  هک  اج 

.اذه هرکی  هیواعم ]  ینعی   ] نینم ؤملاریما  ناک 

: تفگ وا  باوج  رد  دیزی  .تشاد و  تهارک  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  ندناسر  لتق  هب  تداهش و  زا  هیواعم  نانم  ؤمریما 

.هلتقل هیلع ، جرخ  ول  هللا ، و 

.تشک یم  ار  وا  اعطق  درک ، یم  جورخ  هیواعم  رب  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  رگا  دنگوس ، ادخ  هب 

رگم ایآ  داد !؟ ار  همـصاخم  كرت  داهنـشیپ  ارچ  هنرگ  و  درکن ، جورخ  هیواعم  هیلع  لاـس  هد  لوط  رد  ترـضح  نآ  اریز  تسا ، غورد 
!؟ ییوگ یم  نینچ  هک  درک  جورخ  وت  رب  ترضح  نآ 

یبط هتکن ي  دنچ   209

نونظم یلو  دراد ، لیم  ییاذغ  هب  ناسنا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  ( 348  ) .تسا اود  اذغ و  نیب  عماج  ( 347  ) تیز تسام و  ریش ، امرخ ،
.تسا ( 349  ) یطبم ء ای  ضرم و  بجوم  رضم و  هک  تسا 

هرابرد اذل  تساه ؛ نآ  رد  ریثات  ریخات  بجوم  اهراک ، رگید  باوخ و  مظن  رد  لالخا  زین  و  نآ ، مضه  اذغ و  ندروخ  مظن  رد  لالخا 
: تسا هدمآ  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا -  لوسر  ي 

(350  ) .عوجلا همادا  ناک 

.دوب وا  ياذغ  كاروخ و  یگنسرگ  عوج و 

.دراد تذل  رتشیب  دنروخ ، یم  نارگید  هک  یتابیط  زا  مئاص  يارب  ياچ  نان و  راطفا ، تقو  رد  تسا  برجم  هدش و  ناحتما 

.دنا هدرک  نیمات  زین  ار  ام  يایند  مالسلا -  مهیلع  ترتع -  نآرق و  يرآ ،

توابص زا  هیرگ  و  توبن ، زا  روتسد   210

: دومرف ترضح  .دش  تحاران  مالسلا -  اهیلع  میرم -  ترـضح  درک ، یم  هیرگ  دایز  یکدوک  رد  مالـسلا -  هیلع  یـسیع -  ترـضح 
.منک هیرگ  مک  ات  مروخب  هدب  ناشوجب و  نک و  هیهت  میارب  ار  هایگ  نالف  هشیر ي  منک ، هیرگ  مک  یهاوخ  یم  رگا  ناج ، ردام 

یتحاران و راهظا  ندروخ  ماگنه  یلو  درک ، لیم  ترضح  نآ  دروآ و  دناشوج و  درک و  هیهت  ار  نآ  مالسلا -  اهیلع  میرم -  ترضح 
: دومرف مالسلا -  هیلع  یسیع -  ترـضح  .منک  نینچ  يداد  روتـسد  تدوخ  دومرف : مالـسلا -  اهیلع  میرم -  ترـضح  .درک  یم  هیرگ 

(351  ) .تسا نم  یکدوک  توابص و  زا  یتحاران  هیرگ و  نیا  و  دوب ، متوبن  زا  روتسد  نآ 
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ناناملسم رب  طلست  يارب  نارگرامعتسا  اه و  تردق  ربا  هشقن ي   211

اه نآ  هب  ادـج و  نویناحور  زا  ار  مدرم  و  دـنوش ، ادـج  اـهردام  اهردـپ و  زا  اـهرتخد  اهرـسپ و  هک  تسا  نیا  راـفک  هشقن ي  زا  یکی 
ماجنا فالخ  ياهراک  یمومع  عماجم  ماع و  الم  رد  ات  دـننک  سبلم  تیناحور  سابل  هب  يدارفا  هک  تروص  نیا  هب  ولو  دـننک  نیبدـب 

( - 352  ) دوش هداد  مدرم  هب  نآ  همجرت ي  هکلب  دوشن ، هداد  مدرم  تسد  هب  نآرق  نینچ  مه  .دنوش  رازیب  نویناحور  زا  مدرم  دـنهد و 
تایونعم و تنـس و  باتک و  یلـصا و  عباـنم  زا  ار  ملع  لـها  نویناـحور و  دـنهاوخ  یم  زین  و  (! 353  ) تسین نآرق  هک  نآرق  هـمجرت 

نآ حالـس  هک  ار  تنـس  باتک و  دننک  بیذهت  يزاس و  كاپ  ار  اهدانـسا  تالاصتا و  ناشدوخ  لایخ  هب  دننک و  ادج  ینید  كرادـم 
سار رد  مدرم  روشک و  هرادا ي  يارب  ار  یناسک  هک  تروص  نیا  هب  ولو  دنریگب  اه  نآ  تسد  زا  تساه 
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دنهاوخ یم  هک  میدینـش  فجن  رد  ام  .دنـشکب  ای  دـننک و  يوزنم  ار  نانآ  هجیتن  رد  تفلاخم و  نید  ياملع  عجارم و  اب  ات  دـنهد  رارق 
.دننکفا ییادج  ملع  ملع و  لها  نیب  دننک و  عمج  ار  اه  باتک 

اب میـشاب و  هتـشاد  نظ  ءوس  رافک  هب  دیاب  ام  دنروخ ! یم  ار  ام  دنراد  دنا و  هدروآ  موجه  ام  رب  اه  گرگ  هک  میدـیمهف  یم  شاک  يا 
ام راکش  دیـص و  هلیـسو ي  روت و  ار  قح  نانآ  اریز  ناشلطاب ؛ هب  دسرب  هچ  میـسرتب  ناشقح  زا  و  میـشابن ، ( 354  ) الخا ادوا و  اـه  نآ 
هب اه  نآ  زا  ییادج  و  تسا ، مالـسلا -  مهیلع  ایلوا -  ایبنا و  هب  کسمت  ام  يایند  نید و  حالـص  هک  میمهفب  دنک  ادخ  .دنهد  یم  رارق 

.دنریگ یم  ام  تسد  زا  مه  ار  ام  يایند  ام ، نید  نتفرگ  زا  دعب  رافک  هک  نیا  و  تسین ، ام  يایند  نید و  حالص 

! درک شدوخ  مه  ار  شرکف   212

تساوخرد ماش  لیابق  ياس  ؤر  ناگرزب و  زا  یکی  زا  .وا  یهاوخ  نوخ  هناهب  هب  نامثع و  ( 355  ) هلتق ي زا  ماقتنا  نتفرگ  يارب  هیواعم 
رد وا  تسا ، هتـشک  ار  نامثع  مالـسلا -  هیلع  یلع -  هک  نیا  ماهتا  هب  دـنک ، يرای  مالـسلا -  هیلع  یلع -  اب  گـنج  رد  ار  وا  هک  دومن 
وا يارب  دـنوش و  وا  رکف  عناـم  اـت  داتـسرف  وا  يوس  هب  یپ  رد  یپ  هناگادـج و  ار  يدارفا  مه  هیواـعم  .منک  رکف  راذـگب  تفگ : باوج 
دزن دوخ  صخـش  نآ  ماجنارـس  ات  داتـسرف  دارفا  ردـق  نآ  بیترت ، نیدـب  .تسا  هتـشک  ار  نامثع  موس  هفیلخ  یلع ، هک : دـناد  تداهش 

هدش تباث  نم  يارب  تفگ : دمآ و  هیواعم 
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! میگنج یم  وت  اب  ام  ینکن ، گنج  وا  اب  وت  رگا  تسا  نامثع  لتاق  مالسلا -  هیلع  یلع  هک 

.دش لصاح  وا  يارب  تساوخ ، یم  هیواعم  هک  يا  هجیتن  نامه  درک و  شدوخ  مه  ار  شرکف  ینعی 

فحاصم ندرک  هزین  رس  رب   213

يوس زا  وا  هب  رصم  تیالو  نداد  ربارب  رد  صاع  رمع و  ار  فحاصم  ندرک  هزین  رس  رب  هک  دنا  هتـشون  دنفرتعم و  هماع  دوخ  هک  نیا  اب 
هدرک یم  داهتجا  هیواعم  هکلب  هدوبن ، تفالخ  رس  رب  دنیوگ : یم  هتفرگ و  هدیدان  ار  لقن  نیا  همه  نیا  اب  ( 356 ( ؛ داد داهنشیپ  هیواعم ،

! میرادن تنس  باتک و  هب  دانتسا  اب  ار  وا  نعل  بس و  ای  وا و  هیلع  داهتجا  قح  زگره  ام  یلو  تسا ؛

! زیچ همه  رب  زیچان  يرترب   214

لها تاکرب  هطـساو ي  هب  ام  و  دنرادن ، چـیه  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر -  ترـضح  زا  ناشدوخ  فارتعا  رارقا و  هب  هماع 
ام هب  ربـمغیپ  زا  تیاور  تشم  کـی  زا  شیب  يدودـعم  عیاـقو  رد  دـنیوگ : یم  ناـشدوخ  .مـیراد  زیچ  هـمه  مالـسلا -  مـهیلع  تـیب - 

مهیلع تیب -  لها  هطـساو ي  هب  مییوگ : یم  ام  یلو  دوش ؛ سایق  دـیاب  هدیـسر  ام  هب  هک  اه  نیمه  رب  تمایق  زور  ات  یقبام  و  هدیـسرن ،
هیداجـس و هفیحـص ي  تایاور ، هغالبلا ، جـهن  ریـسفت ، میراد : ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  زا  زیچ  همه  ام  مالـسلا - 

! دننک یم  مدقم  ام  زیچ  همه  رب  ار  دوخ  چیه  هک  نیا  بیجع  .هیعدا 

اه نآ  هب  متس  ملظ و  نیرتگرزب  اه ، لسن  ندرک  هارمگ  لالضا و   215

هب دـسر  هچ  تسا ، موکحم  نادـجو  القع و  لقع و  رظن  زا  تسا و  ازـسان  تمذـم و  قحتـسم  دـنک ، ملظ  كدوک  هب ي ك  سک  ره 
يارب ار  تلالض  هار  دنتسب و  ناناملسم  مومع  يور  هب  ار  تیاده  هار  نیخیش  هک  نانچ  دنک ، ملظ  یپ  رد  یپ  ياه  لسن  هب  هک  یـسک 

راسگنـس مجر و  هب  .دـندومنن  يرادرب  هرهب  نآ  تقیقح  نطاـب و  زا  یلو  دـندرک ، ظـفح  ار  نآرق  مالـسا و  رهاـظ  .دـندوشگ  هشیمه 
: دنتفگ رخآ  رد  و  دنداد ، يوتف  هنسلا  رهم  رب  دیاز  ذخا  مدع  هلماح و  نز  ندرک 

(357  ) .لاجحلا یف  تاردخملا  یتح  رمع ، نم  هقفا  سانلا  لک 

.دنتسه بوجحم  اه  هدرپ  سپ  اه و  هلجح  رد  هک  نانز  یتح  دنتسه ، رتاناد  رمع  زا  مدرم  همه 

رد ات  هس  ات و  هس  نیع  رد  یکی  هب  لیاق  هک  نایحیسم  ریظن  اما  تسا ، یماما  هدزاود  هعیش ي  مه  ناخ  اقآ 
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.دنتسه اه  نآ  هدننک ي  كاله  لسن و  هب  ناملاظ  ياه  هنومن  همه  شنانیشناج  باب و  دمحم  یلع  وا و  .دنتسه  یکی  نیع 

متـس ملظ و  هک  نآ  زا  دـعب  ( ) 358  ) .اروج املظ و  تئلم  ام  دـعب  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم -  ترـضح  روهظ  يرآ ،
، تداهش ندش و  هتشک  و  ( ؛ هیدبالا هکالهلل  بجوملا  لیج ، فارحنا  نم  یلوا  هداهشلا  لتقلا و  و  دوب ، دهاوخ  .تفرگ ) ارف  ار  ناهج 

( .تسا رتهب  تسا ، يدبا  تکاله  بجوم  هک  اه  لسن  فارحنا  زا 

قح ترضح  هدهاشم ي   216

كوخ و تشوگ  تمرح  هلمج  زا  هک  دراد ، رایـسب  قدص  دهاوش  و  تسا ، ام  تایاور  هب  هیبش  شتارابع  یلیخ  هک  ابانرب -  لیجنا  رد 
: هک دیامرف  یم  اطع  نم  ؤم  هب  ردق  نآ  دوخ  تمعن  تمحر و  زا  دنوادخ  تسا : هدمآ  تارکسم - 

.هسفن هبهی  نا  داک  یتح 

دشخبب وا  هب  ار  دوخ  تسا  کیدزن  هک  يدح  هب 

: هکنیا ات  دوب  تدابع  لوغشم  حبص  هب  ات  هوک  رد  مالسلا -  هیلع  حیسم -  یسیع  ترضح  بش  کی  دراد : ابانرب  لیجنا  رد  نینچ  مه 

.افوشکم انایرع  یش ء  لک  يار  یتح 

.دید فوشکم  هنهرب و  تروص  هب  ار  ایشا  مامت  تیعقاو  هک  يدح  هب 

.دومن هدهاشم  مینیب ، یمن  ام  هک  ار  ملاع  عقاو  ینعی 

لمج گنج  هشیاع و   217

: تفگ هرصب  رد  يدرمریپ  لمج  گنج  رد  هک  هدش  لقن  دیدحلا  یبا  نبا  زا 

(359  ) .مکموص مکتالص و  اهناف  مکما ! مکیلع 

.تسا امش  هزور ي  زامن و  وا  هک  دیبایرد ، ار  ناتردام 

.میرب یم  هانپ  ادخ  هب  تشهب ! زا  ام  دنا و  هدمآ  منهج  زا  اه  نآ  هک  مینکن  لایخ  دتفیب ! قافتا  مه  ام  يارب  اه  هنحص  نیا  دراد  ناکما 

زا ( 360  ) رفن رازه  هدزناش  يردام  هک  دـیا  هدـید  نونکاـت  اـیآ  مناـخ ، تفگ : هشیاـع  هب  یـصخش  لـمج ، هعقاو ي  زا  دـعب  نینچ  مه 
.درک هیرگ  نخس  نیا  ندینش  زا  سپ  هشیاع  و  دناسرب !؟ لتق  هب  ار  دوخ  نادنزرف 

ادخ يایلوا  ادخ و  اب  گنج   218

دراد قمع  رتم  رازه  هک  یهاچ  هبل ي  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  دـننام  ادـخ  يایلوا  و  مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  ادـخ و  اب  ندـیگنج 
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نکمم هک  یـصخش  ناهانگ  فالخ  هب  دراد ، يدب  رایـسب  بقاوع  ادخ  يایلوا  ادخ و  اب  گنج  .دزادنیب  نآ  رد  ار  دوخ  دریگب و  رارق 
.ددرگرب دوش و  نامیشپ  صخش  تسا 

ناگدازماما روبق  هفرشم و  دهاشم  تامارک  ترثک   219

یم يروآ  عمج  دـتفا  یم  هداتفا و  قافتا  اه  هدازماـما  روبق  هفرـشم و  دـهاشم  تاـمارک  زا  دوخ  رـصع  رد  هک  ار  هچ  نآ  سک  ره  رگا 
.دنک فیلات  یباتک  تسناوت  یم  سک  ره  درک ،

یمالسا قرف  زا  یضعب  ياه  ضقانت  زا  يا  هراپ   220

نآ مالسالا  خیش  هک  نیا  اب  تسناد ، یم  حیحص  ریغ  ار  يراخب  حیحص  فصن  ارهاظ  یمالسا  ياه  هقرف  بهاذم و  زا  یکی  سـس  ؤم 
.تشاد یمن  رب  هعلاطم  يارب  ار  نآ  وضو  نودب  اه 

دنناد یم  حیحص  ار  لاس 300  ات  اه  ینس  نید  نآ ، سس  ؤم  دش و  سیسات  نآ  زا  دعب  دوبن و  لاس 1100  ات  اه  نیا  هقرف ي  هک  نیا  اب 
.تسین وا  لوبقم  نامز  نآ  زا  دعب  و 

زامن هک  نیا  دـننام  .درادـن  ار  تایرورـض  مامت  نآرق  اریز  دـنا -  هتفرگ  دوخ  ناملـسم  ناردـپ  زا  ار  تایرورـض  هک  نیا  اب  نینچ  مه 
هبعک و هناخ ي  فاوط  لاح ، نیا  اب  .دنک -  تابثا  ار  تایرورض  دناوت  یمن  تسا و  نظ  هک  مه  نآرق  ریغ  تسا و  تعکر  هس  برغم 

 - ادخ لوسر  هریـس ي  ساسا  رب  ار  رجح  مالتـسا  نینچ  مه  دنناد و  یم  رفاک  ار  نآ  رکنم  هکلب  بجاو ، ادـخ و  بولطم  ار  اه  گنس 
هک دش  صخشم  وا  نانخـس  زا  دسیون : یم  سوساج  نآ  .دنناد  یم  بحتـسم  ناناملـسم ، هباحـص و  و  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

.تسناد یم  رمع  یلع و  هباحص و  زا  رتالاب  ار  دوخ 

: دیامرف یم  نآرق  متفگ : درک  حرطم  ار  رمع  تفلاخم  مدیسرپ : وا  زا  هعتم  هرابرد ي  دسیون : یم  نینچ  مه 

(361  ) نهروجا نهوتاف  نهنم  هب ي  متعتمتسا  امف 

.دیزادرپب ار  ناشترجا  دیدومن ، هعتم  هک  ار  نانز  زا  مادک  ره  سپ 

تکاس
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هب ار  هسوساج  نز  نآ  دسیون : یم  هک  نیا  ات  .دشاب  یفخم  یلو  تفگ : منک ؟ مهارف  يا  هغیص  امش  يارب  یهاوخ  یم  ایآ  متفگ : .دش 
.داد وا  هب  دروآرد و  شبیج  زا  مه  ار  وا  رهم  دومن و  هغیص  هتفه  کی  تدم 

(362  ) .دروخ یم  درک و  یم  طولخم  بآ  اب  ار  بارش  دسیون : یم  نینچ  مه 

!؟ دوش یم  زاس  نید  نید  یب  صخش  هنوگچ  دینیبب 

ساط رقب  ینوتیا  هرابرد ي  دیدحلا  یبا  نبا  نخس  در   221

: تسا هتشون  يراخب  حیحص  رد  هک  نیا  بجعت  نزن  فرح  دنیوگ : یم  دوخ  ربمغیپ  هب  تلحر  ماگنه  هک  ( 363  ) یناسک اب  مینک  هچ 
: دومرف ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  لوسر 

(364  ) .هدعب اولضت  نل  اباتک  مکل  بتکا  فتک ، هاودب و  ینوتیا 

.دیدرگن هارمگ  نآ  زا  دعب  هک  مسیونب  ناتیارب  يزیچ  ات  دیروایب  يرتش  ناوختسا  تاود و 

نیا دیوگ : یم  ( 366  ) ییوخ حراش  .تسا  هعیش  تالوعجم  زا  نخـس  نیا  دسیون : یم  ( 365  ) دیدحلا یبا  نبا  حرـش  رد  لاح  نیا  اب 
(367 ! ) دنا هدرک  لقن  مه  هماع  ار  تایاور 

هشیاع لقنهب  مالسلا -  اهیلع  همطاف -  و  مالسلا -  هیلع  یلع -  ترضح  تلیضف   222

: دومرف هک  مدینش  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ -  زا  هک  دننک  یم  لقن  هشیاع  زا  هماع 

(368  ) همطاف اسنلا  نم  یلع و  یلا  لاجرلا  بحا 

.دشاب یم  مالسلا -  اهیلع  همطاف -  نانز  زا  و  مالسلا -  هیلع  یلع -  نم  دزن  رد  نادرم  نیرتبوبحم 

: هتفگ مالسلااهیلع -  همطاف -  ترضح  هرابرد ي  هک  دننک  یم  لقن  وا  زا  زین  و 

(369  ) .اهیبا هیشم  اهتیشم  ناک 

.دوب شردپ  نتفر  هار  دننام  تسرد  وا  نتفر  هار 

هماع ياملع  زا  یخرب  تاجن  ناکما   223

هجاحم يارب  اه  نآ  لقن  اریز  دنـشاب ، تاجن  لها  دنا  هدرک  لقن  ار  مالـسلا -  هیلع  یلع -  لیاضف  هک  هماع  ياملع  زا  هتـسد  نآ  دیاش 
: تسا روآ  مازلا  اه  نآ  اب  ي 

(370  ) .ادعالا هب  تدهش  ام  لضفلا ، و 
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.دنهد یهاوگ  نادب  نانمشد  هک  تسا  نآ  تلیضف 

یهقف یملع و  تیعجرم  ماقم  زا  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  درط   224

ات دندیدرگ  يوزنم  دندش و  هدز  رانک  مه  رگید  روما  رد  تسایس ، هنحـص ي  زا  مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  ندز  رانک  زا  سپ  ارچ 
تـشادن تفالخ  هلاسم ي  هب  یطبر  هک  ...و  سافن  ضیح و  لیاسم  دـشن ! عقاو  لوبق  دروم  اه  نآ  زا  مه  هقف  ماکحا و  نایب  هک  ییاج 

! دننک لعج  دوخ  عفن  هب  ات 

! درادن ار  هفیلخ  نییعت  قح  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  ربمغیپ  طقف   225

: هک داد  مایپ  هفیلخ  هب  هشیاع  هک  نانچ  دندرک ، دنراد و  دنتشاد و  ار  هفیلخ  نییعت  قح  نیطالس  ماکح و  افلخ و  همه ي  ارچ 

(371  ) عار الب  دمحم  هما  عدت  ال 

.نکم اهر  تسرپرس  نودب  ار  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم -  تما 

!؟ تشادن ار  هفیلخ  نییعت  قح  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر  اهنت  یلو 

! دینک نوریب  سلجم  زا  ار  یضفار  نیا   226

ناورم هب  دومن و  عنم  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ -  حیرـض  دزن  مالـسلا -  هیلع  یبتجم -  ترـضح  هزانج ي  نفد  زا  هشیاع 
.دننک نارابریت  ار  ترضح  نآ  هزانج ي  داد  روتسد 

هیلع هللا  یلـص  ربمغیپ -  حیرـض  دزن  ار  دوخ  ناردپ  هصفح  هشیاع و  هنوگچ  تفگ : يو  هب  هفینحوبا  اب  دوخ  جاجتحا  رد  قاط  نم  ؤم 
نآ تفگ : باوج  رد  هفینحوبا  ددرگ ؟ نفد  اج  نآ  رد  مالسلا -  هیلع  یبتجم -  ماما  دندادن  هزاجا  یلو  دندومن  نفد  ملـس -  هلآ و  و 

.دوب هشیاع  هیرهم ي  وزج  اج 

هفینحوبا .دوب  هداد  تاـیح  لاـح  رد  ار  دوـخ  نارـسمه  هیرهم ي  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربماـیپ  تفگ : قاـط  نم  ؤـم 
: تفگ

(372  ) .ثیبخ یضفار  هناف  ینع ؛ هوحن 

.تسا يدیلپ  هعیش ]  یضفار [  وا  اریز  دینک ، نوریب  سلجم  زا  ار  صخش  نیا 

هعیش داهتجا  لوبقمدع  و  مالسلا -  هیلع  یلع -  اب  گنج  رد  هیواعم  داهتجا  شریذپ   227

یلو ( 373 ( ؛ دنتـسناد یم  باصم ) ریغ  دـنچ  ره   ) باثم دـهتجم و  مالـسلا -  هیلع  یلع -  اب  لاتق  گنج و  رد  ار  هیواعم  ننـست ، لـها 
! تسا اه  نآ  عامجا  فالخ  اریز  تسین ؛ اه  نآ  لوبق  دروم  ام  داهتجا  و  دنناد ، یم  زیاج  ریغ  نیخیش  هب  ار  نارگید  ییوگدب 
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 - مالسلا مهیلع  تیب -  لها  تیالو  تابثا  هار  نیرتهب   228

هب افتکا  اهنت  مدرم  نامیا  تیوقت  يارب  و  دـشاب ، تاحـضاو  زا  ناگمه  يارب  تیـالو ، هلاـسم ي  هک  دـشاب  نیا  دـیاب  اـم  ماـمتها  مه و 
 - مالـسلا مهیلع  تیب -  لها  هک  مینک  تاـبثا  هک  تسا  نآ  روظنم  نیا  يارب  هار  نیرتهب  .دوشن  مالـسلااهیلع -  ارهزلادـیع -  سلاـجم 

دنورب و دیاب  ناشدوخ  مدرم  هک  تسا  يرما  تسردان ؟ ای  تسا و  تسرد  ایآ  نارگید ، متـش  بس و  اما  دنتـسه ؛ هقف  ماکحا و  عجرم 
.تسین ام  هفیظو ي  .دنسرپب  خیرات  زا 

اوتف و بحاص  دهتجم و  مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  زا  ریغ  یـسک  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ -  تلحر  زا  دعب  مینیب  یم 
یمن دنیوگ  یم  نارگید  یلو  میناد ، یم  ار  زیچ  همه  دنیوگ : یم  مالـسلا -  مهیلع  همئا -  اریز  درادـن ؛ دوجو  تنـس  باتک و  هب  ملاع 

یم نآرق  .دـننک و  یم  سایق  ماکحا ، رد  اذـل  میرادـن ، ثیداحا  یمک  رادـقم  زج  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ -  زا  میناد و 
: دیامرف

(374 ( !؟ نوملعی نیذلا ال  نوملعی و  نیذلا  يوتسی  له 

!؟ دنتسه ناسکی  دنناد ، یمن  هک  یناسک  اب  دنناد  یم  هک  یناسک  ایآ 

هیواعم تثابخ   229

، ناملس ریظن  تسا ! هدومن  تیبرت  قح  هل  رب  ار  یلاجر  هچ  نآرق  هسردم ي  رد  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر -  ترـضح  اعقاو 
...و صاع  رمع و  هیواعم ، دننام  دندوب ، قح  هیلع  هک  دندمآ  نوریب  هسردم  نآ  زا  یلاجر  هچ  ...رامع و  رذ و  یبا 

 - ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  ربمغیپ  هب  ار  دوخ  ردق  نیا  ارچ  تشون : مالسلا -  هیلع  ریما -  ترضح  هب  يا  همان  رد  هیواعم 
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؟ یهد یم  تبسن  مالسلا -  مهیلع  ایبنا  رگید  و 

(375  ) .هریغ ائیش  کلمی  ال  هبر ، تالاسر  غلبف  هفاک  سانلا  یلا  لسرلا  نم  الوسر  دمحم  ناک  امنا 

.تسین وا  يارب  نیا  زا  ریغ  رگید  زیچ  چیه  و  دوب ، مدرم  مومع  يوس  هب  ادخ  ناگداتسرف  رگید  دننامه  یکیپ  اهنت  وا 

هدوب ناسر  همان  یچ و  تسپ  کی  طـقف  هتـشادن و  یماـقم  ناـش و  چـیه  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ -  هللااـب ! ذوعن  ینعی - 
! تسا

همطاف تبرض  تنا  دومرف : وا  هب  مالسلا -  هیلع  نسح -  ماما  ترضح  هک  هبعش -  نب  هریغم  لثم  یصخش  هک  دوب  ثیبخ  نانچ  هیواعم 
ادخ لوسر  رتخد  همطاف  مردام  هک  يدوب  وت  ( ) 376 ! ) اهنطب یف  ام  تقلا  اهتیمدا و  یتح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا -  لوسر  تنب 

هیواعم هرابرد ي  .دومن - ) طقـس  ار  شدنزرف  دش و  يراج  وا  ندـب  زا  نوخ  هک  يدـح  هب  يدز  ار  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  - 
: دیوگ یم 

(377 ! ) سانلا ثبخا  دنع  نم  تئج 

.میآ یم  سک  نیرت  ثیبخ  دزن  زا 

دوب وا  اب  قح  دنیوگ : یم  ناناملسم  زا  يرایسب  زونه  یلو  دنتسین ، بوخ  هیواعم  اب  یناکـسح  مکاح  دننام  ننـست  لها  گرزب  ياملع 
! درک یبوخ  راک  و 

یبلق هیقت ي  تیعونمم   230

هب و  دنتشادن ، لزلزت  کش و  دوخ  نامیا  نید و  رد  ابلق  یلو  ( 378 ، ) دنتفگ یم  نینم  ؤملاریما  اه  نآ  هب  هک  لاح  نیع  رد  ام  ناگرزب 
.تسین تسرد  تاداقتعا  رد  یبلق  هیقت ي  مینکن ، هیقت  ابلق  دیاب  میدش ، هیقت  هب  التبم  هدرکن  يادخ  رگا  .دندوبن  نیدتم  اه  نآ  نید 

 - مالسلا اهیلع  ارهز -  ترضح  رب  زامن  هزانج و  عییشت  رد  هباحص  تکرش  مدع   231

هزانج ارچ  دنتشاد ، یتسود  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر -  ترـضح  اب  هک  ییاه  نآ  هک : درکن  ضارتعا  اه  نآ  رب  رفن  کی 
؟ دندناوخن زامن  وا  رب  دندرکن و  عییشت  ار  مالسلا -  اهیلع  ارهز -  همطاف ي  شرتخد  ي 

مالسلا هیلع  بلاطوبا -  ترضح  هرابرد ي  هماع  رظن  دقن   232

ترضح ( 379 ، ) يرادن روای  رـصان و  هکم  رد  رگید  هک  دـش  یحو  ربمغیپ  هب  مالـسلا -  امهیلع  هجیدـخ -  بلاطوبا و  تافو  زا  دـعب 
، تشاد یم  نامتک  نارگید  زا  ار  شندروآ  مالـسا  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمغیپ  ناج  ظفح  يارب  مالـسلا -  هیلع  بلاطوبا - 

.تسا لوبقم  اه  نآ  دزن  رد  قحاول  قباوس و  نآ  اب  صاع  رمع و  مالسا  یلو  ( 381 ( ؛ دنناد یمن  ناملسم  ار  بلاطوبا  هماع ، ( 380)

دروآ یهاوخ  ار  وا  ياتمه  زین  وت  لاس  یس  زا  دعب   233
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اهیلع دـسا -  تنب  همطاف ي  هب  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر -  ترـضح  تدالو  زور  رد  هللا -  همحر  بلاـطوبا -  ترـضح 
: دومرف مالسلا -  هیلع  نانم -  ؤمریما  ردام  مالسلا ،

(382  ) هوبنلا الا  هلثمب  كرشبا  اتبس ، يربصا 

تدالو وت  هب  ار  ملس ] -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر   ] وا نانوچ  یصخش  تراشب  زین  نم  نک ، ربص  لاس ]  یس  تبس [  کی 
.تسین ربمایپوا  هک  نیا  زج  داد ، مهاوخ 

 - مالسلا هیلع  یلع -  يارب  سمش  در  هرابرد ي  هماع  هاگدید  در   234

هیلع یلع -  يارب  یتلیضف  هچ  نیا  دنیوگ : یم  دننک ، یم  لقن  ار  مالسلا -  هیلع  یلع -  يارب  سمش  در  تیاور  هک  نیا  اب  ننـست  لها 
.دوش یمن  ادا  زامن  سمش  در  هطساو ي  هب  اریز  تسا ، مالسلا - 

باسح هب  تلیـضف  وا  ناماد  رد  یحو  تلاح  رد  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر -  ترـضح  رـس  نتفرگ  رارق  رگا  مییوگ : یم 
! تسا لضفا  هدوبن  نینچ  هک  یسک  امتح  دوش !؟ یم  هدرمش  تلیضف  زیچ  هچ  رگید  دیاین ،

مالسلا هیلع  یلع -  تلیضف  رد  یتیاور  شمعا و  زا  هفینحوبا  تدایع  يارجام   235

هفینحوبا نینچ  مه  دوب ، هفینحوبا  زا  رترب  قبـسا و  رایـسب  ثیدح  لقن  ظاحل  زا  ( 384  ) شمعا دزن  تداـیع  روظنم  هب  ( 383  ) هفینحوبا
وا هب  .دیـسر و  یمن  شمعا  هب  ثیدـح  رد  لاـح  ره  هب  یلو  تشاد ، رتشیب  تراـهم  ساـیق  هب  کـسمت  رد  دـنچ  ره  دوبن ، ناـسل  لـها 

: تفگ

؟ هتیور ام  ضعبل  کبر  یلا  بتف  کترخآ ؛ نم  موی  لوا  كایند و  مایا  نم  موی  رخآ  اذه 

هب يا  هدومن  لقن  هک  یتایاور  زا  یـضعب  زا  سپ  دـشاب ، یم  وت  ترخآ  مایا  زا  زور  نیلوا  و  وت ، رمع  راـگزور  زا  زور  نیرخآ  زورما ،
.نک هبوت  ادخ  هاگرد 

: تفگ

!؟ نامعن ای  اذامل 

!؟ نامعن يا  منک  هبوت  هچ  زا 

.دننک یم  باطخ  نآ  اب  ار  صاخشا  میرکت  میظعت و  ماگنه  هک  هینک  اب  هن  درک ، باطخ  مان  اب  ار  هفینحوبا  اج ، نیا  رد  شمعا 

: تفگ هفینحوبا 

.رانلا هنجلا و  میسق  هنا  یلع  یف  کتیاور 
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.تسا منهج  تشهب و  هدننک ي  میسقت  وا  هک  يدومن  لقن  مالسلا -  هیلع  یلع -  هرابرد ي  هک  تیاور  نآ  زا 

: تفگ شمعا 

نا یلا  هرصع  لها  دیس  وه  نالف و  ینثدح  لاق  هنامز  یف  هنم  لضفا  دیس  يرا  نالف و ال  ینثدح  دقف  ینودنس ،
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.کفنا مغر  یلع  رانلا  هنجلا و  میسق  یلع  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا -  لوسر  لاق  لاق :

هک ینالف  هک  دومن  وگزاب  نم  هب  مدوب  هدیدن  شنامز  رد  وا  زا  لضفا  يداتـسا  هک  ینالف  مهد ، هیکت  ات  دـینک  دـنلب  باوختخر  زا  ارم 
هدننک میسقت  مالسلا -  هیلع  یلع -  دومرف : ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  تفگ : هک  نیا  ات  تفگ : دوب  شرصع  لها  دیس 

.تسا منهج  تشهب و  ي 

(: نومضم نیا  هب   ) تفگ هفینحوبا 

(385  ) .هنم يوقاب  یتای  نا  لبق  هنم  فرصنن 

.میورب میوش و  دنلب  وا  دزن  زا  دنک ، رکذ  ار  نیا  زا  رت  يوق  هک  نآ  زا  شیپ 

 - مالسلا مهیلع  تیب -  لهاتفالخ  تیالو و  تابثا  يارب  ناهرب  نیرتهب   236

تیب و لها  تیالو  در  يارب  تسا  نیفلاخم  لالدتـسا  نامه  مالـسلا ، مهیلع  تیب -  لها  تفالخ  تیالو و  تابثا  يارب  ناـهرب  نیرتهب 
رکب یبا  لصف  رد  یتایاور  .دنز  یم  گنچ  یکاشاخ  راخ و  ره  هب  ( ؛ .شیشح لکب  ثبشتی  هک  یقیرغ  دننام  نیخیش ، يارب  نآ  تابثا 

اب دننک ، یم  در  ار  نآ  هعیـش  ههک  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  راتفگ  نیا  دنا : هتـشون  نآ  یپ  رد  دنا و  هدرک  لقن 
: دیامرف یم  ترضح  نآ  هرابرد ي  ادخ  هک  نیا 

(386  ) یحوی یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  ام  و 

.ددرگ یم  یحو  وا  هب  هک  تسا  یحو  اهنت  وا  نخس  و  دیوگ ، یمن  نخس  سوه  اوه و  رس  زا  وا 

: تفگ ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر  خساپ  رد  هک  یمود  راتفگ  هرابرد ي  دش  روط  هچ  مییوگ : یم 

.رجهیل لجرلا  نا 

! دیوگ یم  نایذه  اعطق  درم  نیا 

: هک دییوگ  یمن  ار  نخس  نیا 

قطنی ام  و 
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(387  ) یحوی یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع 

رد نآ  اب  ضقانتم  شخب  و  هدش ، هتـشون  هحفـص  کی  رد  اه  فرح  نیا  زا  یـشخب  نوچ  درادن ، ضقانت  چیه  اه  نآ  ياه  فرح  هتبلا 
! تسا ربتعم  ناکم  نامز و  تدحو  ؛ ضقانت رد  و  رگید ؛ هحفص ي 

ار ثیدح  نیا  هک  نیا  زج  دندرکن  ادیپ  يا  هراچ  هار  دندنبب  ار  مالـسلا -  هیلع  یلع -  هناخ ي  هک  نیا  يارب  كدـف  بصغ  هرابرد ي 
: دومرف ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر -  ترضح  هک  دندرک  لعج 

(388  ) .هنسلا ملعلا و  همکحلا و  نامیالا و  ثرون  امنا ] و  انکل [ و  اراد ، اراقع و ال  هضف و ال  ابهذ و ال  ثرون  ایبنالا ال  رشاعم  نحن 

.میراذگ یم  ثرا  هب  تنس  ملع و  تمکح و  نامیا و  هکلب  میراذگ ، یمن  ثرا  هب  ار  هناخ  نیمز و  هرقن و  الط و  ناربمایپ  هورگ  ام 

لها یلو  ار ؛ تفالخ  تراما و  مه  ار و  تمکح  ملع و  مه  دـیدش و  ثراو  ار  رانید  مهرد و  مه  امـش  هک  دـش  روط  هچ  مییوگ : یم 
!؟ ...هن تمکح و  ملع و  ثراو  هن  دندش و  رانید  مهرد و  ثراو  هن  تیب 

، دـشابن هصاخ  هیباوج ي  بتک  رـشن  زا  عنام  هک  نیا  طرـش  هب  هماع  یلالدتـسا  ياه  باتک  رـشن  هدـنب ، هدـیقع ي  هب  هک : نیا  هصالخ 
.تسا بوخ 

! لهاج زا  يوریپ   237

ایآ ( ) 389  ) نوملعی نیذلا ال  نوملعی و  نیذلا  يوتسی  له  هفیرش ي  هیآ ي  فالخ  رب  اذل  دوبن ، تیملعا  زا  نخـس  هفیلخ  باختنا  رد 
، تسا مدقم  ملعا  ریغ  دنتفگ : دـندرکن و  انتعا  تیملعا  ملع و  هب  دنتـسه )!؟ ناسکی  دـنناد ، یمن  هک  یناسک  اب  دـنناد  یم  هک  یناسک 

زاب و هقح  نوچ 
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.دنک یم  يوریپ  اه  نآ  عبط  قفاوم  تاوهش  زا  تسا و  نادان  لهاج و 

 - مالسلا هیلع  یبتجم -  نسح  ماما  هب  هیواعم  همان ي   238

: تشون مالسلا -  هیلع  یبتجم -  نسح  ماما  ترضح  يارب  يا  همان  رد  هیواعم 

(390  ) .هنم تنا  محل  یلا ، محللا  ضعبا  نا 

.يا هدمآ  دوجو  هب  نآ  زا  وت  هک  تسا  یتشوگ  نم ، يارب  تشوگ  نیرت  ضوغبم  نیرتدب و 

! میشاب عمج  رطاخ  دوخ  يادرف  زا  ای  تبقاع ، زا  دیابن  دوش ! یم  هچ  ام  تبقاع  دید  دیاب  میشاب ، داش  دوخ  راک  يادتبا  هب  دیابن  مه  ام 

مالسا اب  هلباقم  رد  يراصن  دوهی و  داحتا   239

هیلع حیـسم -  ترـضح  اه  يدوه  هک ي  دنفرتعم  يراصن  دوخ  اریز  نید ؛ رد  هن  دنا  هدـش  دـحتم  مه  اب  ینید  یب  رد  ییراصن  دوهی و 
ام دنیوگ : یم  مه  دوهی  اریز  دنوش !؟ دحتم  مه  اب  مالـسلا  هیلع  نید  رد  دنناوت  یم  هنوگچ  لاح  نیا  اب  .دـنتخیوآ  راد  هب  ار  مالـسلا - 

نایحیسم هدیقع ي  فالخ  رب  تسین ، دوجوم  هدنز و  هدش و  مه  نفد  هدش و  هتشک  وا  میتشک و  ار  مالسلا -  هیلع  یـسیع -  ترـضح 
: هک دنک  یم  رکذ  ار  ناناملسم  داقتعا  نامه  احیرص  ابانرب  لیجنا  رد  .تفر  نامسآ  هب  دمآ و  نوریب  ربق  زا  دعب  دنیوگ : یم  هک 

(391  ) مهل هبش  نکل  هوبلص و  ام  هولتق و  ام  و 

.دنتفرگ وا  ياج  هب  هابتشا  هب  ار  يرگید  سک  هکلب  دندیشکن  بیلص  هب  دنتشکن و  ار  مالسلا -  هیلع  حیسم -  ترضح  نانآ 

هب دندرکن و  انتعا  وا  هب  یلو  متسه ، یطویرخـسا  نم  متـسین ، یـسیع  نم  متـسین ، یـسیع  نم  تفگ : وا  هک  دراد  ابانرب  لیجنا  رد  اریز 
وا قاطا  رد  دنیوگ : یم  اه  ناملـسم  هک  هنوگ  نامه  ینعی  دـنتخیوآ ؛ راد  هب  دنتـشک و  ار  وا  مالـسلا -  هیلع  حیـسم -  ترـضح  ياج 

.تفر الاب  اج  نآ  زا  وا  و  دوب ، يا  هنزور 

هب نیاربانب ،

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  رضحم  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 165 

http://www.ghaemiyeh.com


ایند زا  دنیوگ : یم  دوهی  یلو  تسا ، هدنز  ینامـسج  ملاع  رد  نآلا  مالـسلا -  هیلع  یـسیع -  ترـضح  ناناملـسم  اه و  یحیـسم  قافتا 
.میا هتشک  ار  وا  ام  و  تسا ، هدش  هدرپس  كاخ  هب  هتفر و 

: دیامرف یم  ابانرب  لیجنا  لقن  ربانب  مالسلا -  هیلع  حیسم -  ترضح  دوخ  دندوب ، مالسلا -  هیلع  حیسم -  ترضح  عبات  اه  یحیسم  رگا 
اه نآ  لاح  نیا  اب  .دـنک  یم  داهج  بلق  ندـب و  نابز و  اـب  دـیآ  یم  نم  زا  دـعب  هک  نم  ردارب  و  منک ، یم  داـهج  بلق  ناـبز و  اـب  نم 

مالسلا هیلع  ناربمایپ -  زا  یخرب  حیسم و  ترضح  فالخ  رب  دننک ، یم  یفرعم  وجگنج  ار  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ام -  ربمغیپ 
.دندرک یم  تیاده  تازجعم  تمکح و  نایب و  اب  هک  - 

هشقن و هئطوت و  کیرحت و  هب  یناـهج  ياـه  گـنج  ماـمت  اریز  میتسه ؛ دوبن -  وجگنج  هک  حیـسم -  عباـت  اـم  هک  دـنیوگ  یم  غورد 
...و سیلگنا  اکیرمآ و  سلاجم  هک  دنتسه  دوهی  نیا  .سکعرب و  یهاگ  يراصن و  هیلع  دوهی  یهاگ  .دشاب  یم  هدوب و  اه  نآ  کمک 

: دومرف مالسلا -  هیلع  حیسم -  ترضح  هک  دراد  ابانرب  لیجنا  رد  هک  یلاح  رد  .دننک  یم  هرادا  ار 

.کلهی فیسلاب ، فیسلا  ذخای  نم  نا 

.دوش یم  دوبان  درادرب ، ریشمش  ریشمش ، ربارب  رد  سک  ره 

هب نوچ  دنراد ، تموصخ  رتشیب  هعیـش  اب  اذل  رتاشوک ، دجا و  وا  يدوبان  رد  دـندعبا و  وا  اب  اه  نیا  تسا  برقا  مالـسا  هب  هک  سک  ره 
هعیش دنراد ، یمالسا  ياه  هقرف  همه ي  هک  ار  جح  هلاسم ي  اریز  تسا ؛ رتشیب  شرهاظت  تسا و  برقا  مالسا 
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.سکع و ال  دراد ، هعیش  دنراد  اه  نآ  هچ  ره  سپ  دنرادن ، اه  نآ  تسا و  هعیش  صوصخم  هک  رگید  رئاعش  هفاضا ي  هب  دراد ،

تورث عیمطت و  هار  زا  لطاب  غیلبت  جیورت و   240

یم ام  یلو  دـننک ، یم  فرـص  لوپ  دـنوش ، یم  نانآ  لطاب  بهذـم  نید و  لخاد  هک  یناـسک  يارب  هلطاـب  بهاذـم  ناـغلبم  اـس و  ؤر 
فیعـض دارفا  هک  نیا  يارب  لوپ  ندرک  فرـص  هک  یلاـح  رد  دـهاوخ ؛ یمن  ندرک  فرـص  لوپ  قح ، نید  رد  ندـش  لـخاد  مییوگ :

نایدا هک  رگید  و  درادن ؛ لاکـشا  دننکن ، هراپ  هراپ  دنردن و  ار  اه  نآ  اه  گرگ  دنوشن و  جراخ  نید  زا  داقتعالا  نامیالا و  سفنلا و 
باتک هک  تسا  یفاک  ردـق  نیمه  و  دـنراد ، دوخ  بهذـم  زا  جـیورت  غیلبت و  يارب  ار  ( )!( 392  ) ناهرب کی  نیمه  هلطاب  بهاذـم  و 

! دنهدب لوپ  دننک و  تبث  دوخ  ناوید  رد  ار  اه  نآ  مسا  دنهدب و  يدارفا  هب  ار  دوخ  ینید 

دینیبب .دیوش  رادلوپ  دـینک  یعـس  دوب : هتفگ  ( - 393 ! ) هرفنتـسم رمح  نیا  شیاهدیرم -  يارب  دوخ  ینارنخـس  رد  ناخاقآ  دـنا : هتفگ 
! تساه نآ  یبهذم  ربهر  نخس  نیا 

نزو كالما  ياه  هلابق  الط و  اب  ار  وا  یئبمب  رد  وا  نارادفرط  .دومن  جیورت  ار  نید  دوش  یم  ندش  رادلوپ  اب  هک  تسا  نیا  شدوصقم 
ات دیهدب  لوپ  وا  هب  هک  دوبن  یسک  ای  دیدیدن و  ارم  رگا  تفگ : یم  .دنک  رامثتـسا  ار  اه  نآ  هنوگچ  هک  تسناد  یم  وا  و  دندرک ، یم 

! دسر یم  نم  هب  دیزادنیب  ایرد  هب  ار  نآ  دناسرب ، نم  هب 

! تسس هزادنا  نیا  قح  رد  ام  دنتسه و  مکحم  يوق و  ردق  نیا  دوخ  لطاب  رد  لطاب  لها  يرآ ،

( مکل بجتسا  ینوعدا   ) هفیرش ي هیآ ي  يانعم   241

نیع هک  تسین  نیا  .منک ) تباجا  ار  امش  ياعد  ات  دیناوخب  ارم  ( ؛) 394 ( ) مکل بجتسا  ینوعدا   ) هفیرش ي هیآ ي  يانعم  ایآ  لا : ؤس 
!؟ ددرگ باجتسم  هدش  هتساوخ  هچ  نآ 

ایآ باوج :
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یئیـش طرـشب  هریل  دص  نیا  هدرک و  اعد  طرـشب  نوچ ال  دریگ ، یمن  دنهدب ، هریل  دص  وا  هب  دهاوخب و  هریل  کی  الثم  هدـننکاعد  رگا 
؛ ریخ ای  دنهدب  تسین  مولعم  هزات  مه  نآ  دنهد ، یم  وا  هب  رگید  لاس  رازه  اضرف  ترخآ و  رد  ار  هریل  دـص  دـییوگ : یم  دـبال  تسا !؟

! دسر یم  شتسد  هب  دقن  تروص  هب  تسا و  ایند  رد  هریل  کی  یلو 

الولل البلا   242

البلا باـب  زا  تاـجرد و  عیفرت  تهج  هب  هکلب  دـشابن ، ناـهانگ  رفیک  تبوقع و  باـب  زا  هدراو  ياـهالب  نیا  تسا  نکمم  اـیآ  لا : ؤس 
؟ دشاب .تسا ) یتسود  يارب  الب  ( ؛) 395  ) .الولل

ره نآ و  ره  دوب  راد  رـس  رب  مثیم  .دوش  یم  رتدایز  ناشنیقی  دـندرگ ، التبم  رتشیب  هچ  ره  تسا ، نشور  بلطم  ـالو  لـها  يارب  باوج :
(396  ) .دندوب هداد  ربخ  وا  هب  اریز  دش ؛ یم  رتشیب  شنامیا  نانیمطا و  هظحل 

هنامز و نیا  رد  هک  هدش  رارصا  هدش و  شرافـس  دایز  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  ترـضح  يوس  زا  لاح ، ره  رد 
(397  ) .دوش هدناوخ  رایسب  جرف  ياعد  هنیمز ،

هلماعم رد  شغ  تنایخ و   243

لها اه  نآ  هک  نیا  تهج  هب  دـنتفگ : دـیرخ ؟ یمن  رابوراوخ  اه  نآ  زا  دـینک و  یمن  هلماعم  اه  یناریا  اب  ارچ  دـنتفگ : اه  ییاـپورا  هب 
عون رگا  هک  یتروص  رد  .ار  اه  بارخ  نآ  ریز  رد  دننیچ و  یم  لوصحم  بوخ  عون  زا  رابکـشخ  ياه  قودنـص  يور  الثم  دـنتنایخ ؟

.تسا دوجوم  هبعج  نیا  لخاد  رد  دب  هناد  هد  طسوتم و  هناد  هد  یلاع ، هناد  هد  الثم  دنسیونب  نتراک  يور  دیاب  دشاب  فلتخم  الاک 

یم تکاـپ  رد  یتـقو  یلو  دـسر ، یم  رظن  هب  بوـخ  همه  هـک  دـنهد  یم  رارق  يروـط  دبـس  يور  ار  اـهریجنا  ـالثم  زین  شورف  ماـگنه 
(398  ) .تسین ندروخ  لباق  ملاس و  دنیب  یم  درب ، یم  لزنم  هب  ناسنا  دنراذگ و 

تراسخ ناریا  یناریا و  رجات  يارب  ردـق  هچ  ناریا  اب  تراجت  عطق  میناد  یم  ایآ  .دزادـنا  یم  بقع  مه  ناـشایند  زا  اـهراک  هنوگ  نیا 
.تسا

یسرد ياه  باتک  هیملع و  ياه  هزوح   244

یلوا درادن و  لیصفت  لوط و  عیارش  فالخ  هب  هک  دش ، یم  سیردت  هللا -  همحر  یسوط -  خیش  هیاهن ي  هیملع  ياه  هزوح  رد  اقباس 
، حطس رد  هقف  هرود ي  يارب  اه  یناریا  هک  دوب  مسر  دعب  .دراد  مه  عیارش  دراد ، دوجو  روهشم  فالخ  هیاهن  رد  رگا  دوب ؛ سیردت  هب 

: دیوگ یم  هیاهن ، اب  تفلاخم  دراوم  رد  سیردا  نبا  .دندناوخ  یم  ار  عیارش  برع  بالط  و  هعمل ، حرش 

(399  ) .هیارد باتک  هیاور ال  باتک  هنا 

.تیارد باتک  هن  تسا ، تیاور  باتک  هیاهن ،
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ياوتف هن  هعمل  حرش  اریز  دشاب ؛ هزوح  یـسرد  باتک  هقف  رد  هعمل  حرـش  لوصا و  رد  عورـش  يارب  لوصالا  ملاعم  باتک  تسا  بوخ 
لیاسر یلو  دراد ؛ تاکرب  دوش و  یم  راصبتسا  دیزم  بجوم  اذل  مات ، لالدتسا  هن  تساهنت و 
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نیا دوش ، هدناوخ  ملاعم  زا  دعب  ات  تسین  راکشآ  حضاو و  اما  هدرک ، رـصتخم  ار  ثحابم  هیافک  دنچ  ره  دنوش  رـصتخم  دیاب  هیافک  و 
نیا اب  .دوش  رکذ  دیابن  دادسنا  ثحبم  نینچ  مه  تسا ، بوخ  هدش  فذـح  لاوحا  ضراعت  لیاسر و  باحـصتسا  لاوقا  هیافک  رد  هک 

هب امـش  يارب  ار  هلاس  یـس  هار  نم  تفگ : ربنم  يالاب  رب  هیافک  بحاص  دوخ  دننک : یم  لقن  دوش !؟ یم  دهتجم  هبلط  یک  تالیـصحت 
مزال ار  لاس  یـس  نامه  مه  هام  شـش  نیا  ندـیمهف  اقآ ، دوب : هدرک  ضرع  ربنم  ياپ  نادرگاش  زا  یکی  .ما  هدومن  لیدـبت  ههام  شش 

! دراد

دیاب دوش ، بیذـهت  دـیاب  حطـس  يارب  و  تسا ، خیـش  جراخ  تسین ، هزوح  حطـس  یـسرد  باتک  بساکم  لـیاسر و  هک  نیا  هصـالخ 
رد ار  دوخ  یملع  هوق ي  نیرخآ  خیـش  دننک ، بیذـهت  ار  الاب  حوطـس  اصوصخم  هزوح  یـسرد  ياه  باتک  ات  ددرگ  لیکـشت  یتایه 

حطـس ار  اه  نآ  ام  و  تسا ، هدـناوخ  یم  اه  نآ  يور  زا  هدروآ و  یم  سرد  رـس  ار  ود  نآ  تسا و  هدرک  لاـمعا  بساـکم  لـیاسر و 
بـسانم حطـس  يارب  مادـک  چـیه  هیافک  بساکم و  لیاسر و  دنتـسه و  بیذـهت  هب  جاتحم  یلیخ  رهاـظ  بسح  هب  اذـل  میا ! هداد  رارق 

هک دـشاب  نیا  شرکف  دورب و  جراخ  سرد  هب  هبلط  تسا  تسرد  ایآ  .تسا  هدوبن  لومعم  هیملع  ياه  هزوح  رد  اقباس  اـه  نیا  دنتـسین 
!؟ تسا هتفگ  هچ  بساکم  لیاسر و  رد  خیش 

هغالبلا جهن   245

هعجارم ترثک  رثا  رد  دیاب  ام  و  تسا ، یگرزب  تمظع و  اب  باتک  دشاب ، دناعم  ریغ  هک  سک  ره  يارب  هکلب  هعیـش  يارب  هغالبلا  جـهن 
نآ مهف  يارب  .میشاب و  ظفح  ار  نآ  هثحابم ، و 
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یم هک  یناسک  هنرگ  و  میمهف ، یم  ار  هیداجس  هفیحص  هغالبلا و  جهن  تسیچ ، نآرق  میمهفب  رگا  .میراد  تغالب  تیبرع و  هب  جایتحا 
الا اهملعی  هک ال  تسا  رایسب  نآرق  رد  قیقد  بلاطم  اریز  دنیوگ ؛ یم  غورد  میمهف ، یمن  ار  هغالبلا  جهن  میمهف و  یم  ار  نآرق  دنیوگ 

هغالبلا جهن  كرادم  دانسا و  هک  دنتسه  هماع  زا  یناسک  زین  دنـس  ثیح  زا  .دنناد ) یمن  ار  نآ  ردان  دارفا  زج  ( ؛ .سانلا نم  يدحو  الا 
دوخ باتک  رد  ار  هیقـشقش  هبطخ  یـضر  دیـس  موحرم  تدالو  زا  لبق  هک  دنک  یم  رکذ  ار  یـصخش  دـیدحلا  یبا  نبا  .دـنا  هتـشاد  ار 

هتـسیاش ( ؛ ربانملا یلع  هبطخ  نایب  هسیردـت و  هظفح و  قیلی  شا  هبترم  ولع  نیا  اب  هغـالبلا  جـهن  باـتک  نیارباـنب  ( 400  ) .تسا هدروآ 
( .دوش نایب  اهربنم  يالاب  رب  نآ  ياه  هبطخ  هک  نیا  نآ و  سیردت  ظفح و  تسا 

 - هللا همحر  یسوط -  خیش  هناخباتک ي  ندز  شتآ   246

ياه باتک  زا  هتشذگ  هک  نیا  اب  دندز ، شتآ  دادغب  رد  ار  یسوط  خیش  موحرم  هناخباتک ي  اه و  باتک  هک  تسا  تسپ  راک  ردق  هچ 
يرگید دیاوف  هدوب و  جاجتحا  لباق  هدرک و  یم  يرادهاگن  نآ  رد  هک  مه  ار  لالـض  بتک  تشاد ، دوجو  نآ  رد  هک  هعیـش  یثیدـح 

زین و  هدوب ، هناخباتک  نآ  رد  هماع  یثیدح  ياه  باتک  زا  هللا  اشام  یلا  دـیاش  هک  نیا  رب  هوالع  .دـندز  شتآ  ار  همه  تسا ، هتـشاد  زین 
هئامعبرا لوصا  رثکا  ارهاظ  هدوبن و  هماع  تسد  رد  هدوب و  خیش  تسد  رد  هک  هللا -  همحر  دیفم -  خیش  یصخش  یطخ و  ياه  باتک 

هناخباتک نآ  رد  هدومن ، رکذ  راصبتسا  بیذهت و  رد  ار  اه  نآ  تایاور  یسوط  خیش  موحرم  هک  هیثیدح 
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.تسا هتشاد  دوجو 

ریدغلا باتک   247

تاعالطا ریزو  زا  رصم  دومن ، هضرع  رازاب  هب  پاچ و  فرـشا  فجن  رد  ار  ریدغلا  باتک  لوا  دلج  ( 401  ) ینیما موحرم  هک  یماگنه 
امـش دوخ  ياـه  باـتک  زا  تسه ، نآ  رد  هچ  ره  دوب : هتفگ  باوج  رد  .دـنک  يریگوـلج  نآ  عـبط  زا  هک  تساوـخ  قارع  گـنهرف  و 

دندیـشک و تـمحز  یلیخ  تاداـقتعا  مـالک و  رد  نـیما  نـسحم  دیـس  اـقآ  و  ( 402  ) نیدلا فرـش  نیـسحلادبع  دیـس  موحرم  .تسا 
دـص ریدغلا  فیلات  يارب  تسا : هدومرف  ریدـغلا  بحاص  ینیما ، همالع  ياقآ  موحرم  زین  نیرخاتم  نایم  زا  .تسا  یلاع  یلیخ  ناشماقم 

! ما هدرک  هعلاطم  ار  هماع  بتک  زا  باتک  رازه 

هعیش یهقف  ياه  باتک  زا  یخرب  ياه  یگژیو   248

زین هللا -  همحر  همـالع -  تسا  هتخاـس  ادـج  هماـع  زا  ار  هعیـش  لاوـقا  شراـگن ، رد  هک  تسا  یـسک  نیلوا  هللا -  همحر  لوا -  دـیهش 
تسا و لاوقا  لقن  رد  يراوزبس  هیافک  زین  همارکلا و  حاتفم  .تسا  هدروآرد  شراگن  هب  هعیش  لاوقا  صوصخ  يارب  ار  هعیشلا  فلتخم 

.تسا هدش  هتشون  مالکلا  رهاوج  زا  شیپ  ماثللا  فشک  دصاقملا و  عماج  کلاسم ،

نآرق هب  مارتحا  شاداپ  میلس و  ناطلس   249

، دندرک سبح  یقاطا  رد  ار  وا  میلس ، ناطلس  یهاشداپ  زا  شیپ  دننک : یم  لقن 

یم .داتـسیا  نآ  ربارب  رد  و  نآرق ، مارتحا  يارب  هنیـس  هب  تسد  حبـص  ات  بش  دنا ، هتـشاذگ  نآرق  نآ  هچقاط ي  رد  هک  دش  علطم  يو 
! دوب مارتحا  نامه  رثا  رد  شنادنزرف ، وا و  تنطلس  تلع  دنیوگ :

یبهذم ینید و  بتک  نآرق و  رشن  عبط و  هوحن ي  رد  تقد   250

پاچ و دـش ، هک  روط  ره  نآرق  هک  تسا  یبوخ  راک  نیا  ایآ  و  تسا ؟ تسرد  یبهذـم  ینید و  بتک  ریاس  نآرق و  عبط  هوحن ي  ایآ 
هچ نآ  اب  هک  دوشن  مولعم  دوش و  قرو  قرو  ای  و  دـسرب ، دـشاب ) رفاک  هک  نیا  ولو   ) سک ره  تسد  هب  یناسآ  هب  رـشتنم و  یفاحص و 

!؟ دننک یم 

نامثع ظفاح  طلغ  یب  طخ و  شوخ  نآرق   251

ینامثع دـیمحلادبع  ناطلـس  نامز  رد  نامثع  ظفاح  .تسا  لکـشم  یلیخ  دـشاب  هدـش  پاچ  طخ  شوخ  طلغ و  یب  هک  ینآرق  نتفاـی 
ادیپ دندوب ، هدز  یتموکح  ياهرهم  نآ  نایاپ  رد  و  دوب ، هدناسر  پاچ  هب  هک  ینآرق  رد  طلغ  کی  یـسک  رگا  هک  دوب  هدرک  نیمـضت 

تسفا ایآ  مناد  یمن  ما ، هدید  ار  میدق  نامثع  ظفاح  طخ  هب  نآرق  زا  يا  هخـسن  مق  رد  هدنب  دنهدب ، هزیاج  وا  هب  هریل  ود  ای  کی  دنک ،
نودب ینامثع  تموکح  تنامـض  هب  درادن و  طلغ  هک  تسا  نیا  رگید  ياه  نآرق  رب  نآرق  نیا  زایتما  لاح  ره  رد  لصا ، پاچ  ای  دوب 

.تسین سرتسد  رد  دایز  ایوگ  یلو  تسا ؛ هدش  پاچ  طلغ 
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! رسپ ندناسر  تنطلس  هب  يارب  ردپ  نتشک   252

زا اذل  دننک ، ینادنز  ار  شدوخ  دشاب و  هاش  شرـسپ  دوش  یمن  هک  دـندید  دـعب  یلو  دـندرک ، سبح  ار  سوواک  دـبنگ  بحاص  ردـپ 
وا زا  دوب  روط  ره  یلو  دومن ، عانتما  يو  میشکب ، ار  تردپ  هدب  هزاجا  دنتفگ : وا  هب  دنناسرب و  لتق  هب  ار  ردپ  هک  دنتساوخ  هزاجا  رسپ 
.داد ناج  امرـس  رثا  رد  يو  و  دشوپب ، سابل  دنتـشاذگن  اذل  دنناسرب ، لتق  هب  يرارطـضا  تروص  هب  دنچ  ره  ار  ردپ  هک  دنتفرگ  هزاجا 

! تشذگرد هک  نیا  ات  دندادن  وا  هب  یلو  دشاب  ناما  رد  امرس  زا  دزادنیب و  دوخ  يور  هک  درک  تساوخرد  یسالپ  لج و  یتح 

.تشک ار  شردپ  نالتاق  جیردت  هب  رسپ  دنچ  ره  .دنداد  شرسپ  هب  دنتفرگ و  هاش  زا  ار  تنطلس  بیترت  نیدب 

میتفین مارح  ماد  هب  يزور  بسک  يارب   253

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  میوش ! یمن  هبنتم  ارچ 

(403  ) يرعت اهیف و ال  عوجت  الا  کل  نا 

.يدرگ یمن  هنهرب  هنسرگ و  تشهب  رد  وت  مدآ ]  يا  ]

نیرب دلخ  تشهب و  رگا  .تسین  هنرگ  و  تسا ؛ مهارف  وت  يارب  تشهب  يریم و  یمن  یگنشت  یگنـسرگ و  زا  يروخن ، مارح  رگا  ینعی 
 - مالسلا امهیلع  اوح -  مدآ و  ترضح  هب  ناطیش  هک  نیا  .میدرک  یمن  تفلاخم  یهلا  تاروتسد  ماکحاب و  ردق  نیا  میتشاد ، رواب  ار 

: تفگ

(404  ) نیدلخلا نم  انوکت  وا  نیکلم  انوکت  نا  الا  هرجشلا  هذه  نع  امکبر  امکئهن  ام 

.دیدرگ هنادواج  ای  کلم  ادابم  هک  هدومن  یهن  نیا  يارب  اهنت  تخرد  نیا  هویم ي  ندروخ  زا  ار  رفن  ود  امش  ناتراگدرورپ 

هرجش ي ندروخ  نایصع و  اب  سپ  هنادواج  هن  دیوش و  یم  کلم  هن  دنیامب  تشهب  رد  رگا  ینعی  تسا ، هتفگ  غورد  هدرک ي ا  هیروت 
رد دیورب  هدش ، یهن 
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! منهج شتآ 

دنور یم  هناد  نتشادرب  يارب  اه  نآ  دنزیر و  یم  ماد  رد  هناد  دنراذگ و  یم  ماد  اه  نآ  يارب  تسا ، هیبش  ناگدنرپ  هب  ام  راک  ردق  هچ 
!؟ هچ دشاب  ماد  رد  رگا  ناسنا  لد  .دنتفا  یم  ماد  رد  یلو 

نیا اب  میشاب !؟ لوغشم  التبم و  عورـشمان  ياهترـشع  داسف و  هب  و  مینیبب ، رطـضم  ار  دوخ  ات  هدومن  التبم  روما  نیا  هب  ار  ام  دنوادخ  ایآ 
هب ار  نانآ  دنیـشن و  یم  يا  هدع  هار  رـس  هاگنزب  رد  ناطیـش  تسین ، مارح  هب  يزاین  هتـسناد و  زیاج  ار  ( 405  ) یعاطقنا دقع  هعیش  هک 

: هک دناشک ؛ یم  مارح 

نیرکش مه  رثکا  دجت  مهلئآمش و ال  نع  مهنمیا و  نع  مهفلخ و  نم  مهیدیا و  نیب  نم  مهنیتال  مث  میقتـسملا ، کطرـص  مهل  ندعقال 
(406)

میآ و یم  ناـنآ  پـچ  تـسار و  سپ و  شیپ و  زا  هاـگ  نآ  تسـشن ، مهاوـخ  ناـنآ  ندرک ]  هارمگ  يارب [  وـت  تـسار  هار  رـس  اـعطق 
.تفای یهاوخن  رازگساپس  ار  ناشرتشیب 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  تبیغ  تلع   254

ار باجح  نانز  و  دش ، یم  ماحدزا  مالسلا -  اهیلع  هموصعم -  ترضح  مرح  فارطا  یترایز  تاقوا  رد  یتقو  (، 407  ) قباس نامز  رد 
تیعمج نایم  رد  ترورـض ، نودب  ملع  لها  تسین  بسانم  دومرف : یم  هللا -  همحر  يدرجورب  هللا  تیآ  دندرک ، یمن  تیاعر  تسرد 

.دننک هظحالم  تسا  بوخ  دنوش ، لخاد  ماحدزا  و 

سییر و هک  درادن  هتـشادن و  هقباس  نینچ  ملاع  رد  اریز  دناسرب ؛ ار  ناشبحاص  مولظم ، هعیـش ي  تشم  کی  يارب  دنوادخ  میراودیما 
هتشذگ ياه  تما  مامت  رد  یک ؟ ات  تسین  مولعم  تفگ ؟ دیاب  هچ  .دشاب  هتشاد  ینالوط  تبیغ  ردق  نیا  شرکشل  نادیرم و  زا  يربهر 

یتما چیه  رد  یلو  تسا ، هدش  ردقم  تبیغ 
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.تسا هداتفین  قافتا  ردقم  ریغ  مولعمان و  تقو  اب  یتبیغ  نینچ 

رگیدکی اب  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  طابترا  داحتا و   255

هدـهاشم ترـضح  زا  تمارک  جـنپ  مالـسلا -  هیلع  اضر -  ماما  مرح  رد  بشید  تفگ : دـمآ و  نم  رانک  دهـشم  رد  یـصخش  لاسراپ 
.مدرک

، دـندوب ـالتبم  تخـس  يراـمیب  هب  هک  دهـشم  میقم  نیدواـعم  زا  برع و  ود  ره  هک  رفن  ود  مدینـش : لاـسما  هک  نیا  بیجع  نینچ  مـه 
رد لسوت  بش  نامه  دنا : هتفگ  ود  ره  دنا و  هدـش  لسوتم  مالـسلا -  هیلعاضر  ماما  هب  شیوخ  تجاح  ياضق  افـش و  يارب  هناگادـج 

هدش هدروآرب  امش  تجاح  دندومرف : مالسلا -  هیلع  اضر -  ترضح  دومرف : هک  میدید  ار  مالسلا -  اهیلع  هموصعم -  ترضح  باوخ 
يرگید هب  و  .يرادـن ، لمع  هب  جایتحا  رگید  دومرف : هتـشاد ، جایتحا  یحارج  لمع  هب  شرـس  راـنک  هک  اـه  نآ  زا  یک  هب ي  .تسا و 

.دوش یم  رثاتم  يذاتم و  ناتسود  راوز و  امش  هیرگ ي  زا  ترضح  اریز  دینکن ؛ هیرگ  دایز  يدرک ، هیرگ  یلیخ  دومرف :

رون همه  هکلب  دنراد ، لاصتا  داحتا و  مه  اب  مالـسلا -  امهیلع  هموصعم -  ترـضح  اضر و  ترـضح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  اج  نیا  زا 
زا هک  ناـنچ  مه  .تسه  راـک  رد  یححـصم  هتبلا  دریگ ، یم  باوج  يرگید  زا  دوش ، لـسوتم  هک  مادـک  ره  هب  ناـسنا  اذـل  دـندحاو ،

ماما هب  ترضح  نآ  و  مالسلا -  هیلع  ریما -  ترضح  هب  ناشیا  دنا و  هتساوخ  تجاح  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر -  ترضح 
.تسا ترضح  نآ  نامز ، نیا  رد  روما  يرجم  اریز  دنا ؛ هداد  هلاوح  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  ات  نسح 

ترتع نآرق و  زا  ینادردق  موزل   256

دراد و ار  یتالامک  نینچ  هک  دراد  دوجو  یباتک  نیچ  رد  هک  دنداد  یم  ربخ  ام  هب  رگا 
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شتافـص زا  دنتفگ  یم  الثم  دـنداد ، یم  تبـسن  نآ  هب  نآ  مان  ندرب  نودـب  ار  نآرق  تالامک  تافـص و  مامت  و  تسا ، ینیچ  نابز  هب 
: هک تسا  نیا 

(408  ) یتوملا هب  ملک  وا  ضرالا  هب  تعطق  وا  لابجلا  هب  تریس  اناءرق  نا  ول  و 

، ] تفگ نخـس  ناگدرم  اب  و  تفاکـش ، ار  نیمز  دومن و  ریـس  ار  اه  هوک  نآ  هلیـسو ي  هب  ناوتب  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  یباتک  رگا  و 
 [. تسا باتک  نیمه 

: هک درک  ناوت  یم  ار  ییاهراک  نینچ  نآ  هلیسو ي  هب  زین  و 

(409  ) .مکتویب یف  نورخدت  ام  نولکات و  امب  مکئبنا  هلا و  نذاب  یتوملا  یخا  صربالا و  همکالا و  يربا  و 

زا و  منک ، یم  هدنز  ادخ  نذا  هب  نآ  هلیسو ي  هب  ار  ناگدرم  مشخب ، یم  يدوبهب  ادخ  نذا  هب  ار  یسیپ  ضرم  هب  التبم  صخش  انیبان و 
.مهد یم  ربخ  دینک ، یم  هتخودنا  ناتیاه  هناخ  رد  دیروخ و  یم  هچ  نآ 

ای میریگب  سرد  ار  باتک  نآ  اج  نآ  رد  ات  مینک  چوک  همه  تسا  راوازس  میتفگ  یم  دندرک ، یم  نایب  ار  نآرق  تایـصوصخ  رگید  و 
هدـش مه  نان  هدرخ  رب  ربص  یگنـسرگ و  اب  تسا  راوازـس  اذـل  تسا ؛ ام  شیپ  نآرق  نامه  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  میروایب ؛ دوخ  اب 

: هک مینک ، ادیپ  یهاگآ  نآ  فراعم  هب  و  مییامن ، سیردت  لیصحت و  ار  نآ 

.تسا ریذپان  نایاپ  نآ  رد  دوجوم  ياه  یتفگش  410 ؛)  ) .هبئآجع ینفت  ال 

: زین

.تسا دوجوم  نآ  رد  يزیچ  ره  حیضوت  ( 411 ( ) یش ء لکل  انیبت  )

یمیکح هک  تسا  یباتک  اهنت  نآرق  دنا : هتفگ  نآ  هرابرد ي  دـنرادن ، داقتعا  نآرق  هب  هک  نیا  اب  ندـمتم  ياه  تلود  دـینیب  یمن  رگم 
نآ
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.تسا هتشون  ار 

ياوتحم زا  دنرادن  ار  نآ  هک  یناسک  دننام  مینک و  یمن  ینادردـق  نآ  زا  ام  یلو  تسا ، ام  سرتسد  رد  نازرا  هیدـه ي  اب  ییاه  نآرق 
.دـنراد و داحتا  یگناگی و  نآرق  اب  هکلب  دنتـسه ، نآرق  لیدـع  هک  ار  مالـسلا  مهیلع  ترتع -  تیب و  لـها  نینچ  مه  .میربخ  یب  نآ 

.سکعلاب و  تسا ، برقم  ترتع  هب  دشاب  کیدزن  نآرق  هب  سک  ره  .سکعلاب  تسا و  اه  نآ  هب  تناها  نآرق  هب  تناها 

اوقت بتارم   257

: دینک نایب  دنا ، هتفگ  اوقت  فیرعت  رد  هک  ار  ترابع  نیا  افطل  لا : ؤس 

.مارحلا نم  الضف  تاهبشلا  كرت  وه  و  هللا ، نم  يوقت  و  ههبشلا ؛ نع  الضف  لالحلا  كرت  وه  و  هللااب ، يوقت 

افتکا تایرورـض  هب  و  ههبـش ، هب  دـسر  هچ  اـت  دوشن  بکترم  ار  لـالح  یتح  ناـسنا  هک  تسا  وقت  بتارم  صخا  لوا  فیرعت  باوج :
یسرت ایوگ  دنا  هتشاذگ  هللااب  يوقت  ار  شمسا  هک  نیا  و  تامرحم ، تاهبـش و  هب  دسر  هچ  دنک  يریگ  هرانک  مه  تاحابم  زا  هدومن و 

ادخ تسین و  دبع  لعف  و  دهد ) یم  ماجنا  ادخ  هب  ( ؛ لعف هللااب ي  هدنب  تسا و  ادخ  شدی  ؤم  دـهدب و  ادـخ  دوخ  دـیاب  تسین ، راک  رد 
هبترم ي نامه  رگا  ام  .تسادـخ  دوخ  زا  زیهرپ  سرت و  هک  تسا  هللا  نم  يوقت  هک  مود  فیرعت  فالخ  هب  تسا ؛ لعاف  هراـک و  همه 

راـهب هنرگ ، و  دـشاب ! تحلـصم  هک  يدراوم  رد  هتبلا  تسا  بوخ  یلیخ  مینک ، باـنتجا  ینیقی  مارح  زا  مینک و  تیاـعر  ار  اوـقت  رخآ 
!؟ دنتسه لقع  یب  دنروآ ، یم  اج  هب  مارح  راک  هک  اه  نآ  رگم  منک !؟ هراچ  هچ  دسر ، یم  نکش  هبوت 

هعیش يرادگرکش  موزل  و  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  راثآ  زا  نارگید  تیمورحم   258

اه نآ  هب  ار  تیالو  تمعن  دنوادخ  تسا و  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  اب  ناشراک  ورس  هک  دننک  يراذگرکش  دیاب  نایعیش  ردق  هچ 
: دیوگ یم  هیداجس  هفیحص ي  هرابرد ي  يواطنط  .تسا  هدومن  اطع 

.قولخملا مالک  قوف  قلاخلا و  مالک  نود 

.تسا قولخم  مالک  زا  رترب  و  قلاخ ، مالک  زا  رت  نییاپ 

هفیحص زا  دنا و  هعیش  ریغ  ینس و  یمالسا  ياه  هقرف  تیرثکا  و  دنمورحم ، نآرق  زا  دنتسه و  یحیـسم  ینارـصن و  ایند  مدرم  تیرثکا 
هیعدا ي هیداجس ،
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.دنمورحم هغالبلا  جهن  مالسلا و  مهیلع  تیب -  لها  زا  هروثام 

هک مناد  یم  تفگ : يا ؟ هدرک  ظفح  ار  نآرق  لیجنا ، تاروت و  ياج  هب  دنتفگ : وا  هب  دوب ، نآرق  ظفاح  یحیـسم  کی  دننک : یم  لقن 
! دنتسین یندرک  ظفح  مه  لیجنا  تاروت و  و  تسا ، ینامسآ  باتک  نآرق 

دنوادخ تیراهق  تایآ  زا  باوخ ،  259

یم لطاب  باوخ  هطـساو ي  هب  ام  تارایتخا  ام ، تیدوجوم  .دـهد  یم  ناشن  ام  هب  باوخ  اب  ار  شتیراهق  تایآ  دـنوادخ  هللا ! ناـحبس 
اب همه  و  دـنا ، يواسم  ناویح  ریغ  ناویح و  باوخ  رد  .ام  تیئیـش  امرفب ال  اـم ، تیراـیتخا  ـال  يارب  تسا  هینیوکت  تیآ  باوخ  دوش ،

.میوش یم  زاس  نید  هک  میوش  یم  روهقم  رورغم و  يدح  هب  مینک و  یم  شومارف  ار  ادخ  تیراهق  ارچ  .میوش  یم  چیه  ترچ  کی 

نید عورف  لوصارد و  یمالسا  بهاذم  فالتخا  یبرقلا و  يذ  تدوم   260

 - ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  هباحـص ي  ره  مییوگ : یم  اذـل  تسا ، صوـصنم  تنـس ، نآرق و  رد  یبرقلا  يذ  تدوـم 
وا اب  ام  هتـشادن ، ار  نآ  رگا  .وا و  ریغ  هفیلخ ي ا  دشاب ، دهاوخ  یم  هک  ره  میتسه ، قفاوم  وا  اب  ام  تسا ، هتـشاد  ار  یبرقلا  يذ  تدوم 

.تسا هدرک  نییعت  خیرات  دنا ؟ هتشادن  کی  مادک  دنا و  هتشاد  ار  یبرقلا  يذ  تدوم  اه  نآ  زا  کی  مادک  هک  نیا  اما  .میفلاخم 

هک نیا  رگید  و  دـنک ، یم  توعد  اه  نآ  هقیرط ي  هب  کسمت  ترتع و  زا  تعباتم  هب  ار  اـم  نیلقث ، هب  کـسمت  هب  رما  رگید ، يوس  زا 
: دیامرف یم  نآرق  .تسا و  ملعا  هباحص  همه ي  زا  مالسلا -  هیلع  یلع - 

(412  ) نوملعی نیذلا ال  نوملعی و  نیذلا  يوتسی  له 

!؟ دنتسه يواسم  ناسکی و  دنناد  یمن  هک  یناسک  دنناد و  یم  هک  یناسک  ایآ 

سپ دنک ، یم  بیذکت  ار  رگید  هقرف ي  هس  اه  نآ  هقرف ي  راهچ  زا  مادـک  ره  دـنرادن ، قافتا  بهذـم  کی  رد  هماع  هک  نیا  رگید  و 
.دنناد یم  قح  ار  دوخ  لطاب و  ار  رگیدک  همه ي 

همه ي نیا ، زا  هتشذگ 
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هلآ و هیلع و  هللا  یلص  لوسر -  ترضح  نامز  رد  دنتسه و  ثدحتسم  مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  بتکم  فالخ  هب  هقرف  راهچ  نیا 
.دنا هدوبن  ملس - 

، دشاب دیاب  رصحنم  بهذم  راهچ  نیا  رد  بهاذم  طقف  ارچ  دنتسه ، دنا و  هدوب  مه  نارگید  بهذم  راهچ  نیا  زا  ریغ  نیا ، زا  هتـشذگ 
؟ رتمک هن  رتشیب و  هن 

هعیـش هکلب  .دـنک  یم  تیعبت  بهذـم  راهچ  ریغ  زا  هعیـش  ارچ  هک  دـننک  یم  هعیـش  هب  هماع  هک  تسا  هناکدوک  ضارتعا  نیا  نیاربانب ،
!؟ دینک یمن  يوریپ  نانآ  بتکم  زا  دیا و  هدز  رانک  ار  تیب  لها  ارچ  هک  دنک  ضارتعا  اه  نآ  هب  دیاب 

.دنراد فالتخا  رگیدکی  اب  عورف  رد  دوخ  هعبرا  بهاذم  اریز ، درادن ، انعم  عورف ، فالتخا  رد  لاکشا  نیاربانب ،

دوخ دسیون : یم  دنک و  یم  ریبعت  مولظم  خیش  هب  وا  زا  ریثا  نبا  .دهدب  يوتف  يار و  ات  هیقف  هن  دوب ، ثدحم  لبنح  نب  دمحا  نینچ  مه 
اه یلیخ  همه ، نیا  اب  .دش  یم  هرادا  دمآ ، یم  وا  يارب  ناتـسربط  زا  هک  ییاهزیچ  اب  يو  یگدنز  و  دندرک ، نیـشن  هناخ  ار  وا  اه  ینس 

.دندوب یلبنح  لبنح و  نبا  عبات  دادغب  رد 

!؟ دندروآ مالسا  عمط  يور  زا  یتفگن  ارچ   261

هدنامرد ناشیا  ارابجا ؟ اهرک و  ای  تسا  هدوب  هبغر  اعوط و  رفن  ود  نآ  مالـسا  هک  دوب  هدـش  لا  ؤس  يرعـشا  یمق  هللادـبع  نب  دعـس  زا 
رگا و  دوب ؛ دـنهاوخن  قفاـنم  ود  نآ  تروص  نآ  رد  دـندروآ ، مالـسا  اراـیتخا  دـیوگب  رگا  دوـب  هدرک  رکف  اریز  دـیوگب ؛ هچ  هک  دوـب 

قاحسا نب  دمحا  طسوت  ار  هلاسم  نیا  اذل  دوبن ؛ نایم  رد  رابجا  روز و  نامز  نآ  رد  هک  داد  دنهاوخ  خساپ  دوب ، رابجا  يور  زا  دیوگب 
يارب
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هجرف یلاعت  هللا  لـجع  تجح -  ترـضح  هب  ار  ناـشیا  ترـضح  نآ  دومن و  حرطم  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع -  نسح  ماـما  ترـضح 
: دومرف خساپ  رد  ترضح  داد و  هلاوح  فیرشلا ،

(413 ( !؟ اعمط املسا  لقت  مل  مل 

!؟ دندروآ مالسا  تفالخ ]  تسایر و  هب  عمط [  يور  زا  یتفگن  ارچ 

.تسا یموس  هکلب  نآ ، هن  نیا و  هن  ینعی 

ترتع نآرق و  نطاب  رهاظ و   262

؛ اه ناسنا  ریاس  لثم  ترتع  رهاظ  و  اه ، باتک  لثم  نآرق  رهاظ  تسا ، تجح  دراد و  رابتعا  رهاوظ  هیقب ي  لـثم  ترتع  نآرق و  رهاـظ 
: دیامرف یم  نآرق  .دنراد  توافت  رایسب  رگید  ياهزیچ  اب  نطاب  رد  یلو 

(414  ) یلا یحوی  مکلثم  رشب  انا  امنا  لق 

: دیامرف یم  زین  .دوش و  یم  یحو  نم  هب  هک  توافت  نیا  اب  متسه ، امش  لثم  يرشب  نم  انامه  وگب :

(415  ) میکح یلعل  انیدل  بتکلا  ما  یف  هنا  و 

.تسا راوتسا  هبترم و  ولع  ياراد  ظوفحم ] حول  باتکلا [  ما  رد  ام  دزن  نآرق  اعطق 

(416  ) .درک مین  ود  ار  هام  هرک ي  تشگنا  هب  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  ربمایپ  و 

 - دوواد ترضح  هیضق ي  هب  عجار  ارگ  رهاظ  رگن و  یحطس  نیندمتم  زا  يا  هدع  هللا -  همحر  ینیوزق -  لیلخ  الم  ياقآ  رـضحم  رد 
: دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  هک  مالسلا -  هیلع 

(417 ( ) دیدحلا هل  انلا  (و 

.میدومن مرن  وا  يارب  ار  نهآ 

 - دوواد ترضح  هب  هک  تسا  نآ  دوب ، مرن  مالسلا -  هیلع  دوواد -  ترضح  تسد  رد  نهآ  دیامرف  یم  هک  هیآ  نیا  زا  روظنم  دنتفگ :
فاطعنا میالم و  ات  دراذگب  شتآ  هروک ي  رد  ار  نهآ  ات  میداد  دای  ار  يرگنهآ  هروک ي  نتخاس  هوحن ي  مالسلا -  هیلع 
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.دش عارتخا  شتآ  هروک ي  وا  نامز  زا  و  دشاب ، ریذپ 

يزیچ هک  نیا  .دشاب  وا  رایتخا  هب  مرن و  وا  تسد  رد  نهآ  هک  دیناد  یم  دـیعب  امـش  و  دوب ، ادـخ  ربمغیپ  هک  وا  دومرف : ینیوزق  موحرم 
ود اـب  دوـب ، شربارب  رد  هک  ار  سم  زا  ینیـس  هعمجم ي ا  کـی  سپـس  .تسا  هتخاـس  راـک  نیا  متـسین  ربـمغیپ  هک  مه  هدـنب  زا  تسین 

مرن و مالـسلا  هیلع  دوواد -  ترـضح  تسد  رد  ار  نهآ  لاعتم  دنوادخ  هنوگ  نیا  دومرف : درک و  مین  ود  طسو  زا  یچیق  لثم  تشگنا 
! دوب هدومن  میالم 

فیرش رازم   263

فرشا فجن  رد  مالـسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریماترـضح  هنیزخ ي  رد  یباتک  هک  تسا  نیا  میدش  علطم  وا  زا  ناریا  رد  هک  یبیاجع  زا 
باوخ رد  یبش  .دوش  یم  التبم  جالع  لباق  ریغ  مخز  هب  ناتـسناغفا  تالایا  زا  یکی  خـلب ، رد  يریما  دراد : نآ  رد  هک  هدـمآ  تسد  هب 

زا سک  ره  هب  دوش ، یم  رادیب  .تسا  الو  نغور ال  شجالع  دیامرف : یم  ناشیا  هب  ترضح  دنیب ، یم  ار  مالـسلا -  هیلع  ریماترـضح - 
نآ ( 418  ) نایعیـش زا  یک  هک ي  نیا  ات  .دنک  یم  یعالطا  یب  راهظا  تسیچ ؟ الو  نغور ال  هک  دیوگ : یم  یمالـسا  بهاذـم  ياملع 

نوتیز نغور  اب  ریما  ( 419  ) .تسانوتیز نغور  ترـضح ، روظنم  دیوگ : یم  .دـنرب  یم  ریما  دزن  ار  وا  .مناد  یم  نم  دـیوگ : یمناماس 
ننـست لهایاملع  هلمج  زا  نارگید  یلو  ددرگ ، یم  ریما  نابرقم  زا  تمدخنیا  رثا  رد  صخـش  نآ  و  دوش ، یم  بوخ  دنک و  یم  اوادم 

زا  - هباحص هب  تسا و  ضفاور  زا  وا  هک  دننک  یم  تیاکش  وا  زا  ریما  دزن  دسح  يور  زا 
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هب امش  ایآ  هک  دسرپ  یم  نانآ  رضحم  رد  ناشیا  زا  دهد و  یم  لیکشتاملع  روضح  اب  یسلجم  ریما ، .دهد  یم  مانـشد  هیواعم -  هلمج 
مه ار  نامثع  ینعی  تسناد  یم  هفیلخ  ار  دوخ  وا ، زا  لبقـسک  ره  هکلب  وا  هب  اـهنت  هن  هلب ، دـیوگ : یم  يو  دـیهد ؟ یم  مانـشد  هیواـعم 

ار وا  هک  یـسک  نینچ  مه  و  مهد ، یم  مانـشد  زین  ار  یناـث ) هفیلخ   ) درک دوـخ  هـفیلخو  نیـشناج  ار  وا  هـک  یـسک  و  مـنک ، یم  بـس 
.منک یم  بس  ار  لوا ) هفیلخ  دینادرگ =(  دوخ  زا  دعب  هفیلخو  نیشناج 

: تـفگ ریما  ریما ، زا  شلتق  مـکح  هزاـجا ي  نـتفرگ  و  هاـضق ، اـملع و  دزن  رد  شدادـترا  تاـبثا  وا و  فارتـعا  زا  دــعب  لاـح ، ره  رد 
.دییامن رداص  ار  وا  لتق  مکح  شتیموکحم ، زا  سپ  دنک و  هماقا  لیلد  هنیب و  دوخ ، ياعدا  يارب  دیراذگب 

هک دیناد  یم  امـش  داد : خساپ  ینک ؟ یم  بس  ار  اه  نآ  لیلد  هچ  هب  نک ، لیلدی  هماقا  دنتفگ : وا  هب  دـندومن و  تعاطا  ریما  نخـس  زا 
هب ترضح  دمآ و  ملـسو -  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربمغیپ  تمدخ  هب  ردپ  توف  زا  دعب  رتخد  نیا  تشاد ، رتخدکی  ییاط  متاح 

؛ داد هیدـه  وا  هب  رتش  دنفـسوگ و  هلگ  کی  واـگ و  هلگ  کـی  دوبفورعم ، ناـسحا  دوج و  هب  هک  ییاـط ) متاـح   ) وا رفاـک  ردـپ  مارتحا 
ارهز همطافدوخ ي  یمارگ  رتخد  تما ، نایم  رد  دوخ  تلحر  زا  دعب  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمغیپ -  نیمه  یلو  ( 420)

دننک و بصغ  ار  ربمایپرتخد  اهنت  قح  هک  تشاد  اج  ایآ  تشاذگ ، راگدا  هب ي  ار  مالسلا -  اهیلع  - 
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!؟ دنریگب وا  تسد  زا  ار  كدف  وا ، هب  مارکا  ناسحا و  ياج  هب 

دوب مرتحم  دوب  اه  نآ  نایم  رد  یعیـش  نآ  هک  یتدم  ات  دنتخادرپ و  هیرگ  ازع و  هب  املع  ریما و  هلمج  زا  دـندش و  بلقنم  سلجم  لها 
.دندش مه  رصبتسم  اه  نآ  هک  دنشاب  هتشون  دیاش  و 

حیرـض و وا  ربق  يور  رب  دـندرک و  نفد  مارتحا  اب  دـندومن و  لیلجت  وا  هزانج ي  زا  درک و  تافو  هیـضق  نیا  زا  دـعب  لاس  هس  اـقآ  نآ 
.تفرگ رارق  هاگترایز  مارتحا و  دروم  و  دنتخاس ، یهاگراب  دبنگ و 

: هدش هتشون  وا  دقرم  يور  اذل  دوب ، بلاطوبا  وا  ردپ  مان  یلع و  وا  مان  اضق  زا 

.بلاط یبا  نب  یلع  ربق  اذه 

.تسا بلاط  یبا  نب  یلع  رازم  ربق و  اج  نیا 

نآ زا  هک  اه  تمارک  هچ  دشاب و  یم  نایعیش  مارتحا  هقالع  دروم  ناتسناغفا  رد  نآلا  هک  تسا  فورعم  فیرـش  رازم  نامه  ناکم  نیا 
.تسا تدابع  عضوم  اج  نآ  هک  تسا  نیا  تهج  هب  تمارک  همه  نیا  روهظ  دیاش  تسا : هتفگ  یسک  هتشگن ! رهاظ 

.دش یم  ادیپ  هدش ، رکذ  نآ  رد  نایرج  نیا  هک  باتک  نآ  شاک  يا 

...یضعب دنتفگ و  هنوگ  نیا  یضعب  مناد ؟ یم  هچ  نم   264

نییعت شیوخ  بیان  ناونع  هب  و  دـناوخب ، زامن  ناشیا  ياج  هب  رکبوبا  هک  درک  رما  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  اـیآ 
هنوگ هس  ار  نایرج  نیا  هشیاع  تفر !؟ دوخ  شیپ  زا  وا  دوبن و  راک  رد  ینامرف  يرما و  الصا  ای  تفر ؟ دجـسم  هب  شدوخ  دعب  درک و 

! تسا هدرک  لقن 

(421  ) .ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ -  هب  رکبوبا  دندرک و  ادتقا  رکبوبا  هب  مدرم  همه ي   - 1

همه  - 2
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(422  ) .رکبوبا دوخ  یتح  دندرک ، ادتقا  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر -  ترضح  هب 

(423  ) .دندرک ادتقا  رکبوبا  هب  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح -  دوخ  یتح  مدرم  همه ي   - 3

: داد خساپ  .دشاب  هداتفا  قافتا  تروص  هس  هب  هعقاو ، نیا  هک  درادن  ناکما  و  دنراد ، فالتخا  مه  اب  لقن  هس  نیا  دندیـسرپ : وا  زا  دـعب 
(424 ! ) رگید يا  هنوگ  هب  رگید  یضعب  هنوگ و  نآ  یضعب  دنیوگ و  یم  هنوگ  نیا  یضعب  مناد  یم  هچ  نم 

! راکشآ سوسحم  هعقاو ي  کی  صوصخ  رد  تیاور  لها  هدیس ي  راتفگ  تسا  نیا  يرآ ،

رتشیب هملک  هن ي ك  رتمک و  هملک  هن ي ك  تسا ، اوقت  هب  لامک   265

لزنم زا  تشک و  تشاذگ و  ینیس  رد  دروآ و  نوریب  دوخ  هدارا ي  هب  ار  گرزب  رایسب  رام  ود  تشاد و  رام  هک  يا  هناخ  هب  یشیورد 
.دروخب يزیچ  هناخ  لها  ياذغ  زا  هک  نآ  نودب  دش  جراخ 

نم لقا  ال  تسا ، اوقت  هب  ناسنا  لامک  تسین ، لامک  اه  نیا  یلو  درک ، یم  الط  ناراب  بآ  اب  ار  ینیس  يا  هدنهانپ  زیربت ، رد  نینچ  مه 
: دیامرف یم  نآرق  رتشیب ) هملک  هن ي ك  رتمک و  هملک  هن ي ك  ( ؛ رثکا کلذ و ال 

(425 ( ) مکئقتا هللا  دنع  مکمرکا  نا  )

.تسا امش  نیرتراگزیهرپ  ادخ ، دزن  امش  نیرت  یمارگ  و 

: دیامرف یم  زین  و 

(426 ( ) متعطتسا ام  هللاوقتاف  )

.دینک هشیپ  ار  ادخ  ياوقت  دیراد ، ناوت  ات 

دنتسه مالسلااهیلع -  همطاف -  دالوا  نایعیش ،  266

دوش ببس  دیاش  هک  مینک  یم  ییاهراک  هچ  هک  دناد  یم  ادخ  یلو  دنتـسه ، مالـسلا -  اهیلع  همطاف -  دالوا  هلزنم ي  هب  نایعیـش  مامت 
.دوش یضاران  ام  راک  ام و  زا  ترضح  نآ 

! میرادن دیدرت  دوخ  تیناقح  رد   267

دوخ تیناقح  رد  ام  .تسا  لطاب  لها  میـشاب  فلاخم  تقو  ره  رد  سک  ره  اب  و  تسا ، قح  لها  میـشاب ، قفاوم  سک  ره  اـب  هعیـش  اـم 
! میرادن دیدرت  کش و 

دوخ خنس  زا  تاقولخم  لضفا  مالسلا -  اهیلع  همطاف -   268
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و دوخ ، فنص  زا  تاقولخم  لضفا  شردپ  و  دوخ ، خنـس  زا  تسا  تاقولخم  لضفا  مالـسلا -  اهیلع  همطاف -  ترـضح  انعم  هب ي ك 
.تسا لضفا  وا  زا  دعب  مه  شرهوش 

! تسین هسیاقم  لباق   - مالسلا مهیلع  تیب -  لها  اب  ملاع  مامت   269

يا هنوگ  هب  دنراد ، مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  هک  تاماقم  تالامک و  همه  نآ  اب  .تسا  تربع  هیام ي  ملاع  ثداوح  عیاقو و  اعقاو 
هک ي ك تسا  فیح  تسا ؟ ربخ  هچ  دنراد و  یتمظع  هچ  دناد  یم  ادخ  تسیچ ؟ ملاع  درادن ، اه  نآ  اب  یتبـسن  چیه  ملاع  مامت  هک 

 - ادهـشلادیس ترـضح  اب  رفن  رازه  یـس  البرک  رد  لقن  لقا  هب  هک  یلاح  رد  دـنک ! یگدـنز  رتزیزع  اه  نآ  زا  ایند  رد  يداع  مدآ  رفن 
تمظع نآ  اب  بیاصم  رب  اه  نآ  يرابدرب  ربص و  دوب ! اه  نآ  همه ي  زا  تایح  هب  یلوا  ترـضح  نآ  و  دندرک ، هلتاقم  مالـسلا -  هیلع 

!؟ تسا لقعت  ای  لمحت  لباق  رگم  تزع  تلالج و  و 

داتفا رب  داتفا  رد  مالسلا -  هیلع  یلع -  لآ  اب  هک  ره   270

فلاـخم نمـشد و  مالـسلا -  مهیلع  شنادـنزرف -  یلع و  اـب  سک  ره  هک  تسا  نیا  مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لـها  تاـمارک  زا  یکی 
درک و یم  دراو  داریا  هعیـش  بهذم  هب  ادتبا  يورـسک  .دنک  یم  اوسر  حضتفم و  ار  وا  یلاعت  يادـخ  تسا و  فلاخم  مالـسا  اب  تسا ،
اب هک  دـش  مولعم  تشون ، ار  مالـسا  کیپ  هک  دـعب  یلو  تسا ، فلاخم  بهذـم  اب  هک  دنتـشادنپ  یم  هداس  لوقع  دومن  یم  ییوگدـب 

.تسا فلاخم  مالسا 

میراد هوقلاب  ام  دنتشاد  لعفلاب  دیزی  هیواعم و  هچ  نآ   271

تعیب مالـسلا -  هیلع  یلع -  اب  دوب و  اروش  باحـصا  زا  هک  نیا  اب  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ماما  لتاق  دعـس  رمع  ردـپ  صاقو ، دـعس 
: تفگ دیسر ، هیواعم  هب  یتقو  دوب ، رت  مهم  مه  هیواعم  زا  درکن و 

! هاشداپ يا  وت  رب  دورد  کلملا ؛! اهیا  کیلع  مالسلا 

هب رگا  يدروآ  تسد  هب  ار  بصنم  نیا  وـت  هک  یهار  نیا  زا  تفگ : ییوـگ ! یمن  نینم  ؤـملاریما  ارچ  هک  درک  ضارتـعا  وا  هب  هیواـعم 
(427 ! ) متفریذپ یمن  دنداد  یم  نم 

دنشاب هدمآ  منهج  زا  اه  نآ  هک  تسین  روط  نیا  .میوشن  رورغم  دوخ  هب  یلیخ  .میراد  هوقلاب  ام  دنتـشاد  لعفلاب  دیزی  هیواعم و  هچ  نآ 
! میرب یم  هانپ  ادخ  هب  .تشهب  زا  ام  و 

؟ دیتشکن ار  وا  ارچ  سپ   272

هدادـن شحف  تیلوت  هب  اهنت  تفگ : یکی  دـندرب ، ناخاضر  دزن  ار  وا  دوب ، هداد  شحف  تیلوت  هب  يولهپ  هاش  اضر  ناـمز  رد  یـصخش 
!؟ دیتشکن ار  وا  ارچ  سپ  تفگ : يرآ ، تفگ : هداد !؟ شحف  نم  هب  امتح  تفگ : اضر  .تسا 

!؟ دیتشکن ار  وا  ارچ  سپ  دیوگ ، یم  هداد ، شحف  وا  هب  هک  نیا  رطاخ  هب  اهنت  هلب ،
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! دشک یم  مان  هب  ینایفس   273

.دسر یمن  نایفـس  یبا  هب  هیواعم ، دـیزی و  هطـساو ي  هب  ینایفـس  بسن  تسا : هتـشون  هماع  ياه  باتک  زا  یکی  رد  هک  مدـید  یگزات 
یم ینایفـس  یتقو  تسا : هدـمآ  باتک  نآ  رد  نینچ  مه  ( 428  ) دسر یم  نایفـس  یبا  هب  هیواعم ، ناردارب  زا  یکی  هطـساو ي  هب  هکلب 

.دشک یم  ار  هلماح  ياه  نز  زا  دایز  ددعت  زین  تسا و  موثلک  ما  بنیز ، نیسح ، نسح ، یلع ، دمحم ، وا  مان  هک  سک  ره  دیآ ،

یگتسبمه داحتا و  موزل   274

مه اـب  میـشاب و  ردارب  دـحتم و  هک  مینک  یمن  قفاوت  مینیـشن و  یمن  مه  اـب  ارچ  تسا ، هلمح  دروم  هاـنپ و  یب  رایـسب  هعیـش  هک  نیا  اـب 
نآ زا  مادک  ره  دنورب  هام  هرک ي  هب  رفن  ود  رگا  هنرگ  و  دراد ؛ لوبق  ار  نآ  يرفاک  نید و  یب  ره  هک  تسا  يرما  داحتا  اریز  میزاسب ؛

.تسا هام  هرک ي  لک  فرصت  يرگید و  يدوبان  ددصرد  اه 

قح رد  تدحو   275

هک ییاهداحتا  یلو  دنشاب ، دحتم  کلسم و  مه  مارم و  مه  نآ  اب  هک  دنک  یم  توعد  ار  نارگید  لطاب -  ای  قح  یبزح -  هورگ و  ره 
.دیشک دهاوخ  فالتخا  هب  شلآم  دشابن ، قح  ریسم  رد  قح و  هملک ي  رد  اه  نآ  تدحو 

یم میدرک  لایخ  میدرکن ؛ شوگ  دنـسجن ، اـه  نآ  دـینکن ، طـالتخا  دـینکن ، ترـشاعم  راـفک  اـب  هک  دـندومرف  نید  ناـگرزب  هچ  ره 
راتفرگ دـعب  .مینک  یمن  شوگ  ار  دوخ  نارداـم  ناردـپ و  فرح  میلاـفطا ، هک  مینک  هچ  .دـنریگب  اـم  تسد  زا  ار  اـم  ياـیند  دـنهاوخ 

! میوش یم  اه  گرگ 

؟ اقآ مادک   276

 - فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  هک  داتفا  ملد  هب  مدـید ، هچوک  رد  رود  زا  ار  ییاقآ  مدوب  اقفر  اـب  تفگ : یم  یـصخش 
رد میدش ، در  وا  رانک  زا  یتقو  .تسا  ترضح  نآ  دوش  یم  مولعم  داد  باوج  رگا  منک ، یم  مالـس  وا  هب  لد  رد  متفگ  دوخ  اب  تسا ،

مادک دنتفگ : دـیدید ؟ ار  اقآ  متفگ : دوخ  هارمه  ياقفر  هب  مالـسلا ! مکیلع  دومرف : دومن و  یمـسبت  مدرک ، مالـس  راوگرزب  نآ  هب  لد 
! دنا هدینش  ار  وا  مالس  باوج  هن  دنا و  هدید  ار  اقآ  هن  اه  نآ  هک  دش  مولعم  اقآ ؟

 - فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع   - نامز ماما  تمدخ  هب  فرشت  زا  رترب   277

هکلب دـنک ، لصاح  فرـشت  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع -  یلو  تمدـخ  هب  هک  دـشاب  نیا  یپ  رد  ناسنا  هک  تسین  مزـال 
یم ترضح  نآ  میشاب  هک  اجک  ره  اریز  دشاب ؛ فرشت  زا  رتهب  مالـسلا -  مهیلع  همئا  هب  لسوت  سپـس  زامن  تعکر  ود  ندناوخ  دیاش 

مهیلع راهطا -  همئا  زا  مادـک  ره  ترایز  و  تسا ؛ روضح  ناـمز  رد  تداـبع  زا  لـضفا  تبیغ  ناـمز  رد  تداـبع  و  دونـش ، یم  دـنیب و 
.تسا فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تجح -  ترضح  دوخ  ترایز  دننام  مالسلا - 

ناناملسم ياه  يراتفرگ  عفر  يارب  لاهتبا  عرضت و  هیرگ و   278
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ناناملـسم و يارب  هک  ییاهالب  تائالتبا و  همه  نیا  عفر  يارب  دنـشابن و  توافت  یب  هک  تسا  یناسک  لماش  دنوادخ  تمحر  ردق  هچ 
: دیامرف یم  دنوادخ  دننک ! لاهتبا  عرضت و  هیرگ و  دوش ، یم  دراو  نامیا  لها  رب 

(429 ( ) اوعرضت انساب  مهاج  ذا  الولف  )

! دندرک یم  يراز  عرضت و  دمآ ، یم  نانآ  يوس  هب  ام  بناج  زا  ییراتفرگ  هک  ماگنه  نآ  شاک  يا 

! میادب راتفرگ  وا  لثم  ار  دوخ  دیاب  ام  تسا و  ام  يالتبا  وا  يالتبا  دوشب ، التبم  نیچ  رد  یناملسم  رگا 

رگا مینکن ؛ هچ  مینکب و  دیاب  هچ  مینادب  دیاب  طقف  ام  راک !؟ هچ  هناخبحاص  راک  هب  ار  ام  میتسه ، نامهیم  هلزنم ي  هب  ناهج  نیا  رد  ام 
درادن يار  قح  دوخ  زا  چیه  هدنب ؛ تسا و  هدنب  دروخب ؛ دـیابن  هصغ  رگید  تسا و  رتالاب  هتـشرف  زا  دـنک ، تیاعر  ار  شفیلاکت  ناسنا 

! دوش مامت  شررض  رب  اسب  هچ  هنرگ  و  دنکب ، راک  هنارسدوخ  ات 

تجاح کی  يارب  اعد  لاس  لهچ   279

تحلصم هک  دش  مولعم  دعب  مدرک ، یم  اعد  زامن  زا  دعب  لاس  لهچ  یتجاح  يارب  دومرف : یم  یضاق  یلع  دیـس  اقآ  موحرم  ام ، داتـسا 
.تسا هدوبن 

یسوط خیش  تافیلات  ترثک   280

، دوقع لمج  راصبتسا ، بیذهت ، طوسبم ، نایبت ، فالخ ، ياه  باتک  تسا ، هدوب  قفوم  رایـسب  فیلات  رد  هللا -  همحر  یـسوط -  خیش 
صیخلت تسا  هللا -  همحر  خیـش -  تارایتخا  نامه  مه  یـشک  لاجر  تسرهف  و  تسا ، وا  تافیلات  زا  تبیغ  حابـصم و  هدـع ، هیاـهن ،

، دنک شتمحر  ادخ  .تسا  هدش  هتشاگن  تماما  عوضوم  رد  مالک و  ملع  رد  یفاش  تسا و  هللا -  همحر  خیش -  تافیلات  زا  زین  یفاشلا 
!(. دهد ریخ  شاداپ  وا  هب  مالسا  نید  اب  هطبار  رد  دنوادخ  ( ؛ اریخ نیدلا  نع  هللا  هازج 

(431  ) .هراثآ اطا  دیوگ : یم  زین  هللا -  همحر  ( 430  ) نایبلا عمجم  ریسفت  بحاص 

نایبلا عمجم  ریسفت   281

یـسک مه  وا  زا  دعب  و  هتفرگن ، یـشیپ  نآ  رب  سک  چیه  ( ؛ .قح هقحلی ال  مل  قباس و  هقبـسی  مل  هک  تسا  یتمارک  نایبلا  عمجم  ریـسفت 
.دنک یم  ادیپ  دوخ  ياج  رد  دهاوخب ، ناسنا  هک  ار  یبلطم  ره  اریز  .تسا ) هتشونن  ریسفت  وا  دننام 

! دننیب رون  رد  قرغ  ار  ام  ات   282

ام هک  دنا  هدمآ  مالسلا -  مهیلع  ایبنا -  و  دننیب ، رون  رد  قرغ  ار  ام  ات  دنا  هتشاذگ  ام  رایتخا  رد  ار  اهاعد  مالسلا -  مهیلع  ام -  همئا ي 
یتحار لیاسو  و  میهد ، یم  ایند  امـش  هب  ام  دیراذگب ، رانک  ار  نید  دنیوگ : یم  ام  هب  رافک  یلو  دنزاس ؛ رود  نآ  هب  هجوت  ایند و  زا  ار 

یم ار  اـیند  یتحار  اـم  يارب  اـه  نآ  رگا  اریز  تسا ، غورد  مه  نخـس  نیا  هتبلا  مینک ! یم  مهارف  ار  امـش  ینورد ) یتحار  هن   ) يرهاـظ
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ناناملـسم تسد  زا  ار  نآرق  هک  تسه  دوب و  نیا  رافک  هشقن ي  دـنراد !؟ عازن  مه  اب  ام  رب  طلـست  رـس  رب  همه  نیا  ارچ  سپ  دـنهاوخ 
حالس ود  نیا  ات  دنزاس ، ادج  ( 432  ) تنس نآرق و  ینعی  فراعم  ياه  همشچرس  تایونعم و  ینید و  عبانم  زا  ار  تیناحور  و  دنریگب ،

هک نیا  هب  ولو  .دوش  زاب  ناناملسم  ياه  تورث  دالب و  رب  اه  نآ  طلـست  هار  و  ددرگ ، جراخ  ناناملـسم  تسد  زا  تنـس ) نآرق و   ) مهم
ای يوزنم و  ای  دوباـن  ( 434  ) نارگید دـننک و  هیجوت  ار  تنـس  باـتک و  اـه  نآ  مارم  قـبط  هک  دـنهد  رارق  سار  رد  ار  ( 433  ) یناسک

؟ درک دیاب  هچ  عضو  نیا  اب  .دنروخ  یم  ار  ام  هدروآ و  موجه  ام  هب  اه  گرگ  هک  میدید  یم  شاک  يا  .دنوش  هتشک 
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: دندومرف ام  هب  هچ  ره 

(435 ( ) ایلوا نیرفکلا  اوذختت  (ال 

.دنریگن دوخ  تسرپرس  تسود و  ناونع  هب  ار  نارفاک 

مینادب ار  دوخ  فیلکت  رگا  مینکب ؟ دیاب  هچ  دیآ  یم  ناناملسم  ام  رـس  رب  هک  اهالب  يراتفرگ و  عاضوا و  نیا  اب  الاح  .میدرکن  شوگ 
هک دشاب  نیا  هفیظو  دنچ  ره  میتحار ، تمایق  يادرف  هفیظو  هب  لمع  تهج  زا  مینکب ، لمع  میدـیمهف  هچ  نآ  هب  مینکب و  دـیاب  هچ  هک 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  مینک ، ربص  میزاسب و  اه  یتحاران  اب 

(436  ) نیربصلا رشب  ترمثلا و  سفنالا و  لومالا و  نم  صقن  عوجلا و  فوخلا و  نم  یشب ء  مکنولبنل  و 

.هدب دیون  ار  نارباص  و  مینک ، یم  شیامزآ  لوصحم ، دوبمک  یناج و  یلام و  نایز  یگنسرگ و  سرت و  زا  یعون  هب  ار  امش  اعطق 

.هد تراشب  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تجح -  ترضح  روهظ  جرف و  هب  ار  نارباص  ینعی 

یبیغ ياهدادما   283

راوس متـساوخ  ات  یلو  مورب ، اه  نآ  اب  مدـش  لیام  مه  نم  دـنربب ، نیـشام  اب  ار  يا  هدـع  دنتـساوخ  دجـسم  هناـخ ي ا  زا  یتبـسانم ، هب 
.موش راوس  دراذگ  یمن  تسا و  عنام  یکلم  مدرک  سح  موش ، نیشام 

تمایق زور  ات  اـسب  هچ  هک  ییـالب  یـصاعم ، زا  يرادـهگن  ظـفح و  يارب  میراد ، کـلم  يریگتـسد  هب  جاـیتحا  اـم  نیا  زا  شیب  يرآ ،
ام يارب  هنحـص  نیا  دـننام  میـشاب و  ینثتـسم  ام  دـیاش  مییوگ  یم  مینیب ، یم  هچ  ره  یلو  تسا ، هناخ  تربع  ایند ، .میـشاب  نآ  راتفرگ 

.دیاین شیپ 

تیصعم ملظ و  ماجرف   284

: اریز نکن ؛ ملظ  زیزع ، ياقآ 

.ملظلا عم  مودی  و ال  رفکلا ، عم  مودی  کلملا 

.دنام یمن  رادیاپ  ملظ  اب  یلو  دنام ، یم  رادیاپ  رفک  اب  تنطلس 

متـش و برـض و  ار  اه  نآ  دندرک ، یم  ادیپ  اهنت  يا  هشوگ  رد  ار  اه  ناملـسم  هک  یتقو  اه  يدوهی  .ینک  ملظ  یناوت  یمن  هک  هشیمه 
هک تسا  نآ  دننام  تیـصعم  تسا ، سفن  هب  ملظ  مه  تیـصعم  .مینک  ملظ  میناوت  یمن  هشیمه  هک  مینادب  دیاب  یلو  دندرک ؛ یم  تیذا 

یلو تسا ، یناسآ  راک  تیـصعم  شرظن  هب  و  مزادـنیب ، هاچ  لـخاد  هب  ار  دوخ  مناوت  یم  دـیوگب : دورب و  يرتم  رازه  هاـچ  بل  ناـسنا 
.دناسرب منهج  تاکرد  نیلفاس و  لفسا  هب  ار  ناسنا  اسب  هچ  و  هچ ؟ نآ  ماجرف  تبقاع و 
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ندوب ملاظ  زا  رتهب  ندوب  مولظم   285

؟ دناسرب لتق  هب  ار  لباقم  فرط  دنک و  يریگشیپ  لتق  زا  دناوت  یم  ناسنا  نآ ، هب  عطق  ای  لتق  لامتحا  اب  ایآ  لا : ؤس 

.دنک رارف  دیاب  دشاب ، نکمتم  رگا ، باوج :

لضفا هکلب  ایصوالا  لضفا  مه  نیعل  مجلم  نبا  دیسر و  لتق  هب  لیباق )  ) شردارب تسد  هب  لیباه ) ترضح   ) رـشب راوگرزب  يومع  لوا 
.دیناسر لتق  هب  ار  مالسلا -  مهیلع  ایصوالا -  ایبنالا و 

تمایق زور  ات  رشب  لضم  میدش ، لضم  رگا  میشابن و  نارگید  لضم  میدش ، التبم  هدرکن  ادخ  رگا  میوشن ، تلالض  هب  التبم  دنک  ادخ 
!؟ دهدب دنتفر ، تلالض  هب  ترتع  نآرق و  هار  زا  رفن  ود  نآ  طسوت  هک  ار  مدآ  همه  نیا  باوج  دناوت  یم  یسک  هچ  .میشابن 

هن دیوش ، دراو  ادخ  هاگرد  هب  مولظم  ( ؛ .نیملاظ هللا  یلع  اومدقت  و ال  نیمولظم ، هللا  یلع  اومدقا  دش ، مولظم  ملاظ و  نیب  ریاد  رما  رگا 
( .ملاظ

تسا ام  يالتبا  ناملسم  ره  يالتبا   286

.تسا هدرب  بآ  ار  هدرکن  هدرک و  ورد  و  درک ، ورد  ار  جنرب  دوش  یمن  هک  يدح  هب  هدمآ  يدایز  ناراب  نالیگ  رد  لاسما 

نآ نودب  لصاح  تسا و  راک  طرـش  ناراب  يزرواشک ، تعارز و  رد  .درک  جالع  دوش  یمن  ار  ناراب  دـندرک ، جالع  ار  یبآ  یب  رگا 
.تمحر هن  تسالب ، دنک و  یم  بارخ  دیراب  نآ  مسوم  ریغ  رد  ای  دش و  رتدایز  مزال  دح  زا  يرادقم  رگا  یلو  دریگ ، یمن  تروص 

مدرک هناد  ای  هقاس و  رد  زین  یهاگ  و  رگید ، تاناویح  نینچ  مه  دنک و  یم  دیدهت  ار  تعارز  یهاگ  هک  تسا  يرگید  تفآ  مه  خلم 
ینیمزریز ياه  مرک  ای  امرس و  فرب ، مه  یهاگ  دننک و  یشاپ  مس  رابود  یکی  دیاب  هک  دروخ  یم  ار  هشوخ  دوش و  یم  دیلوت 
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.درب یم  نیب  زا  ار  ...و  تاغاب  ياه  تخرد 

دراد اج  رتشیب  دشاب ، هتـشاد  هعـسوت  يزور  رادقم  ره  هکلب  میجاتحم ، ادخ  هب  اهالب  اه و  تفآ  عفد  عفر و  رد  ردق  هچ  دناد  یم  ادـخ 
.مینک شومارف  دیابن  هیقیقحت  تاجایتحا  رد  میدرک ، شومارف  ار  ادـخ  رگا  هیلیزنت ، تاجایتحا  رد  .دوشن  شومارف  ادـخ  هب  نامجایتحا 

نآ رد  هک  نم  هعرزم ي  یلو  دـنا ، هتخوس  نم  هعرزم ي  فارطا  ياه  هعرزم  مامت  هک  هداتفا  قافتا  تفگ : ربنم  ياـپ  يدزی  يدرمریپ 
عفد دوخ  زا  ار  اه  هنتف  اهالب و  ناوت  یم  نآرق  هب  لسوت  اب  هرـسکنم و  بولق  اب  .تسا  هدیـسرن  نآ  هب  یبیـسآ  هدنام و  ملاس  دوب  نآرق 

.دوش یمن  هک  نیا  .مینک  لوصو  ادخ  زا  ار  دوخ  ياه  يراکبلط  میهاوخ  یم  مینک ، یمن  ادا  ادخ  هب  ار  دوخ  ياه  يراکهدب  .دومن 

....مینک دایز  ار  یگدنز  تافیرشت  میتساوخ  هچ  ره   287

رت هداس  دشاب و  رتمک  اه  ینامهیم  دویق  هزادـنا  ره  .میدرک  مک  ار  بلطم  صاوخ  مینک ، دایز  ار  یگدـنز  تافیرـشت  میتساوخ  هچ  ره 
.دوب دنهاوخ  رتدایز  اه  ینامهیم  اه و  نامهیم  دوش ، رازگرب 

ناراکهانگ هانگ و  تبقاع   288

بکترم صخـش  هک  تسا  یهانگ  زا  رتشیب  ادخ ، تمحر  زا  سا  هانگ ي  تسا : هدش  تیاور  مالـسلا -  هیلع  اضر -  ماما  ترـضح  زا 
یم ییاج  هب  ای  و  یهلا ، تایآ  هب  ازهتسا  بیذکت و  راکنا و  هب  ناملاح  میریگن ، یـصاعم  باکترا  رد  ار  دوخ  يولج  رگا  .تسا  هدش 

تمحر .تسا  هدش  جراخ  ادخ  تمحر  زا  هک  تسا  نشور  يراکهانگ  ره  يارب  هچ  رگا  میوش ؛ یم  دیماان  ادخ  تمحر  زا  هک  دسر 
: هک یهلا  هعساو ي 

(437  ) هتمحر یف  سیلبا  عمطی  یتح  هتمحر ، یلاعت -  كرابت و  هللا -  رشن  همایقلا ، موی  ناک  اذا 

.دنک یم  عمط  ادخ  تمحر  رد  سیلبا  هک  دنارتسگ  یم  ار  شتمحر  يدح  هب  یلاعت -  كرابت و  دنوادخ -  تمایق  زور  رد 

مه وا  دـنواشیوخ  هک  ار  يراوگرزب  گرزب و  تیـصخش  ناانچ  هک  نیا  و  مالـسلا -  هیلع  ادهـشلا -  دیـس  لتق  ربارب  رد  دعـس  رمع  هب 
هب ( 438  ) .دیسر ير  کلم  هب  هن  دش و  روهمج  سییر  هن  دیسر و  یهاش  هب  هن  وا  یلو  دندوب ! هداد  ییاه  هدعو  هچ  دربب ، نیب  زا  دوب ،

.دشاب ریخ  هب  شتبقاع  هک  دشاب  دوخ  ظفاح  دیاب  تهج  نیدنچ  زا  ردق و  هچ  ناسنا  میرب ! یم  هانپ  ادخ 

اه يراتفرگ  هدننک  فرطرب  لاهتبا  عرضت و  هبوت و   289

لوغشم نادب  اه  ناملـسم  زورما  هک  دشاب  یعفان  رما  هک  دسر  یم  ناشرظن  هب  يزیچ  نایاقآ  رگا  ( 439 ، ) اه يراتفرگ  نیا  عفر  تهج 
: دیامرف یم  نآرق  .دنهد  رکذت  دوش ، عفترم  اه  نآ  زا  اهالب  ات  دنوش 

(440  ) نورفغتسی مه  مهبذعم و  هللا  ناک  ام  مهیف و  تنا  مهبذعیل و  هللا  ناک  ام  و 

هک مادام  نینچ  مه  دنک ، یمن  باذع  ار  نانآ  دنوادخ  یتسه ، ناشیا  نایم  رد  وت  هک  مادام 
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.دومن دهاوخن  باذع  ار  نانآ  دنوادخ  دننک ، یم  رافغتسا 

: دیامرف یم  و 

(441  ) آوعرضت انساب  مهاج  ذا  الولف 

.دندرکن يراز  عرضت و  دمآ ، ناشغارس  هب  ام  باذع  هک  یماگنه  ارچ  سپ 

: دیامرف یم  نینچ  مه 

(442  ) نیح یلا  مهنعتم  ایندلا و  هویحلا  یف  يزخلا  باذع  مهنع  انفشکا  اونماء  امل 

.میتخاس رو  هرهب  نیعم ]  ینامز [  ات  ار  نانآ  میتشادرب و  نانآ  زا  يویند  یناگدنز  رد  ار  رگاوسر  باذع  دندروآ ، نامیا  هک  یماگنه 

هک يروط  هب  هدـمآ ، ناشرـس  يالاب  رب  دوب ، هداد  ربخ  اه  نآ  ربمغیپ  هک  یبیترت  نامه  هب  یهلا  باذـع  هک  هداتفا  قافتا  هقباـس  مما  رد 
زا دنوادخ  باذع  .دنا  هدرک  فرطرب  ار  نآ  لاهتبا  عرـضت و  اب  یلو  دش ؛ دهاوخ  لزان  ادخ  باذع  هک  دنا  هدـیمهف  هدرک و  نیقی  مه 

!؟ دوش عفر  زین  ام  زا  باذع  هک  دراد  داعبتسا  هچ  دوش  یم  عفر  عرضت  هللا و  یلا  عوجر  هبوت و  اب  هکیالم ، طسوت  هب  بیغ  فرط 

راهطا همئا ي  تلزنم  ماقم و   290

ام دنادرگ و  ور  ام  زا  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  مه  و  دنـشاب ، نادرگور  ام  زا  نآ  لها  ایند و  مه  رگا  ام  رب  ياو 
.دشاب هتشادن  لوبق  ار 

: دنا هدومرف  دوخ  تاماقم  هرابرد ي  مالسلا -  مهیلع  همئا ي - 

نحن انتیـصعم ، نع  یهن  و  اـنتعاطب ، یلاـعت -  كراـبت و  هللا -  رما  نوـموصعم ، موـق  نحن  هللا ، رما  همجارت  نحن  هللا ، ملع  نازخ  نـحن 
(443  ) .ضرالا قوف  امسلا و  نود  نم  یلع  هغلابلا  هجحلا 

هک تسا  هداد  روتسد  یلاعت -  كرابت و  دنوادخ -  هک  میتسه  یموصعم  دارفا  ام  ادخ ، روتسد  مجرتم  ام  یهلا ، ملع  ناراد  هنیجنگ  ام 
مییام .دننک  يراددوخ  ام  ینامرفان  زا  و  دننک ، تعاطا  ام  زا  همه 
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.دراد رارق  نیمز  يالاب  نامسآ و  ریز  هچ  نآ  مامت  رب  دنوادخ  ياسر  تجح 

: دنا هدومرف  زین  و 

(444  ) .هتیصعم انتیصعم  هتعاط و  انتعاط  لعج  هماقم ، انماقا  هسفنب ، انصخ  یلاعت  هللا  نا 

زا ینامرفان  ار  ام  زا  ینامرفان  و  دوخ ، زا  يوریپ  ار  ام  زا  يوریپ  هدناشن ، دوخ  ياج  هب  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ام  لاعتم  دـنوادخ 
.تسا هداد  رارق  دوخ 

تاذلاب اه  نآ  يارب  ار  تاماقم  نیا  هک  یـسک  رب  ياو  و  دشابن ! لیاق  مالـسلا -  مهیلع  همئا -  يارب  ار  تاماقم  نیا  هک  یـسک  رب  ياو 
(445  ) .دنادب

! وگب تگنت  لد  دهاوخ  یم  هچ  ره  یلو  هن ، ادخ   291

: دیامرف یم  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا -  مهیلع  همئا -  ماقم  رد  هک  ار  تیاور  نیا  هدنب 

یم هچ  ره  ام  هرابرد ي  نآ  زج  هب  دـیهد و  لزنت  يراـگدرورپ  تیبوبر و  ماـقم  زا  ار  اـم  ( ؛ متئـش اـم  اـنیف  اولوق  هیبوبرلا و  نع  اـنولزن 
( .دییوگب دیهاوخ 

هک نیا  دننام  ( 446 ، ) ما هدید  رایـسب  تسا و  هدش  دراو  مالـسلا -  مهیلع  همئا -  زا  اعطق  نآ  دافم  یلو  ما ، هدیدن  یثیدـح  عماوج  رد 
: دیامرف یم 

( .دناوت هدیرفآ ي  هدنب و  نانآ  هک  نآ  زج  تسین ، ترما  نایلاو  وت و  نایم  قرف  ( ؛ .کقلخ كدابع و  مهنا  الا  اهنیب  کنیب و  قرف  ال 

صیـصخت اهاج  زا  یلیخ  رد  ...انولزن  ثیدح  دنا ، هتـشادن  ار  توبن  ماقم  الثم  مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  هک  اج  نآ  زا  ایآ  لاوئس :
؟ دروخ یمن 

هب مادک  ره  يارب  هن  دنا ، هدومرف  عومجملا  ثیح  نم  عومجم  وحن  هب  مالسلا -  مهیلع  موصعم -  هدراهچ  يارب  ار  ترابع  نیا  باوج :
.هناگادج تروص 

ءوس تبقاع  سیلبا و  رابکتسا   292

: تفگ دنک ، تبحص  یقطنم  تساوخ  یم  مه  یلیخ  دوب و  لوا  هبتر ي  ياملع  زا  هکلب  ملاع  هک  سیلبا 

(447  ) نیط نم  هتقلخ ، ران و  نم  ینقلخ 

.لگ زا  ار  مدآ  يدیرفآ و  شتآ  زا  ارم 
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: دنتفگ دندینش ، باوج  دندیسرپ و  یلو  دنتشاد ، لاکشا  مالسلا -  هیلع  مدآ -  ترضح  تقلخ  هب  مه  هکیالم 

(448 ( ) اهیف دسفی  نم  اهیف  لعجتا  )

؟ دنک اپ  هب  داسف  هک  یهد  یم  رارق  نیمز  يور  رد  ار  یسک  ایآ 

: دومرف دنوادخ  و 

(449 ( ) نوملعت ام ال  ملعا  ینا  )

.مناد یم  دیناد ، یمن  امش  هک  ار  هچ  نآ  نم 

: یتفگ مزج  تروص  هب  ارچ  هک  دیوگب  سیلبا  هب  دوبن  یسک 

(450  ) نیط نم  هتقلخ ، ران و  نم  ینتقلخ 

يدیرفآ و شتآ  زا  ارم 
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.لگ زا  ار  مدآ 

رد مدرم  زا  یلیخ  مه  الاح  دـشاب !؟ فرـشا  وت  زا  کیرات  هریت و  لگ  هک  تسا  لاحم  یتفگ  يدـید و  ار  دوخ  يرهاظ  ییانـشور  ایآ 
ار اه  نآ  يداقتعا  ینید و  ياه  شـسرپ  تاهبـش و  دناوت  یمن  سک  چیه  هک  دننک  یم  لایخ  دـننک و  یم  لاکـشا  ینید  روما  نید و 

.دننک لا  ؤس  شلها  زا  هک  نیا  نودب  دنک ، لح  دهد و  باوج 

لثم سک  چیه  هک  منک ، تدابع  ار  وت  نانچ  مالـسلا -  هیلع  مدآ -  رب  هدجـس  ياج  هب  هک  دومن  تساوخرد  لاعتم  دنوادخ  زا  ناطیش 
: دومرف دنوادخ  یلو  دشاب ؛ هدرکن  تدابع  ار  وت  نآ ،

(451  ) .دیرا ثیح  نم  عاطا  نا  بحا  ینا 

.دننک تعاطا  ارم  مهاوخ ، یم  هک  هنوگ  نآ  مراد  تسود  نم 

! میرب یم  هانپ  ادخ  هب  میوش !؟ رورغم  دوخ  هب  میناوت  یم  ام  ایآ  دش ، روط  نآ  شتبقاع  ( 452  ) تدابع لاس  رازه  شش  اب  ناطیش 

...دیآ یم  رب  سک  ره  زا  راک  نیا  میدرک  یم  لایخ   293

: تسا هدورس  نینچ  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  هرابرد ي  برع  يارعش  زا  یکی 

مهراد رقع  نع  اوفن  نودرشم 

(453  ) رفتغی سیل  ام  اونج  دق  مهناک 

.تسا هدز  رس  نانآ  زا  ششخب  لباق  ریغ  تیانج  ییوگ  هک  دنا  هداتفا  رود  ناشلزانم  زا  دنا و  هدنکارپ  نانچ 

!؟ دنشاب راوخ  ام  نایم  رد  ردق  نیا  مالسلا -  مهیلع  ربمغیپ -  يایصوا  هک  دسرب  ییاج  هب  دیاب  ام  راک  اعقاو  ایآ 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز -  ماـما  رگا  میا ، هداد  سپ  دـندوب ، رـضاح  مدرم  ناـیم  رد  هک  یناـماما  هراـبرد ي  ار  دوخ  ناـحتما  اـم 
 - مالـسلا مهیلع  مهدزای -  ات  لوا  ماما  اـب  دوخ  راـتفر  ءوس  زا  درک !؟ میهاوخ  هچ  وا  اـب  هک  تسا  مولعم  دـنک ، روهظ  مه  فیرـشلا - 

هبوت
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اعد اریز  دـینکن ؛ اعد  جرف  لیجعت  يارب  تفگ : یم  يدـهاز  ياقآ  هک  هدـش  لـقن  مینک !؟ یم  هبوت  مهدزاود  ماـما  يارب  اـیآ  .میدرکن 
! مینکشب مه  ار  وا  ات  دیایب  دیهاوخ  یم  ایآ  تسا ، تیصعم  يارب 

راک نیا  میدرک  یم  لایخ  دنتسه ؟ یناسک  هچ  اعد  لها  دناد  یم  ادخ  یلو  میرصقم ؛ مینکن ، اعد  زاب  دراد و  رثا  ام  ياعد  مینادب  رگا 
ره زا  تسا و  دایز  نابز  هقلقل ي  هلب  تسین ، سک  ره  راـک  هک  دـش  مولعم  یلو  (، 454  ) .تسا هزجع  راک  دـیآ و  یم  رب  سک  ره  زا 

! تسا كدنا  رایسب  نآ  تباجا  اعد و  طیارش  اب  یقیقح  ياعد  اما  دیآ ، یم  رب  سک 

...یلو دور  یمن  منهج  هب  یناویح  چیه   294

.تفرگ تربع  دوش  یم  مه  سنا  ملاع  زا  دنچ  ره  تسا ، تربع  هیام ي  شلها  يارب  تاناویح  شوحو و  ملاع  ندید 

هب موکحم  هکلب  دور ، یم  منهج  هب  تمظع  اب  ناسنا  یلو  دنور ؛ یمن  منهج  هب  تسا ، رت  تسپ  ناسنا  زا  ناشماقم  هک  نیا  اب  تاناویح 
! دبای تسد  تشهب  رد  دولخ  تشهب و  هب  و  دسرب ، کلم  هب  نتشادرب  ماگ  کی  اب  دناوت  یم  هک  نیا  اب  ددرگ ؛ یم  ران  رد  دولخ 

؛ دنشاب هتـشاد  ییاهزیچ  ناشدوخ  ملاع  اب  هطبار ي  رد  دیاش  و  تساه ، نآ  تیکولمم  نیفلکم و  فیلکت  تابثا  يارب  تاناویح  رـشح 
.تسا یناسنا  تفارش  اب  عون  يارب  نآ  رد  دولخ  منهج و  اما 

دیزی دنیوگ : یم  دنشاب و  هتـشاد  ایند  رد  ار  اه  یبوخ  همه  و  یتحار ، یـشوخ و  دنهاوخ  یم  مدرم  رتشیب  تلفغ ، تلاهج و  همه ي  اب 
نید لها  لاح  نابز  .ترخآ و  هب  دسر  هچ  تسا ، دیزی  زا  رتهب  مه ، ام  يایند  يارب  دوب -  رتهب  مالسلا  هیلع  نیسح -  زا 
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: تسا نیا  ناتسرپ  ایند  هب 

(455  ) نورخست امک  مکنم  رخسن  اناف  انم  اورخست  نا 

.دومن میهاوخ  هرخسم  ار  امش  زین  ام  دینک ، یم  رخسمت  ار  ام  امش  هک  هنوگ  نامه  دیریگب ، دنخشیر  داب  هب  ار  ام  رگا 

تسا برشم  لکام و  زا  همه  هلغلغ ، همه  نیا   295

: زین و  .دیدرگ ) یم  ناراکمتس  زا  هک  دیوشن ، کیدزن  تخرد  نیا  هب  ( ؛) 456  ) نیملظلا نم  انوکتف  هرجشلا  هذه  ابرقت  و ال  تایآ : زا 
الا کل  نا  نینچ  مه  و  .يوش ) تواقـش  راچد  ادابم  ات  دنک ، نوریب  تشهب  زا  ار  امـش  ادابم  ( ؛) 457  ) یقشف هنجلا  نم  امکنجرخی  الف 

( .يوش یمن  هدز  باتفآ  هنشت و  هنهرب و  هنسرگ و  تشهب ، رد  وت  ( ؛) 458  ) یحـضت اهیف و ال  ؤمظت ا  کنا ال  يرغت و  اهیف و ال  عوجت 
هلغلغ و داسفا و  داسف و  ماـمت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  .دومن ) هسوسو  ار  ود  نآ  ناطیـش  سپ  ( ) 459 ( ؛) نطیـشلا امهل  سوسوف  : ) زین و 

توهش بضغ و  هجوتم  فیلاکت  اریز  تسا ؛ برـشم  لکام و  نیمه  زا  دوب  دهاوخ  تسه و  هدوب و  نیمز  يور  رد  هک  ییادص  رس و 
.تساه نآ  بجوم  یندیشون  اذغ و  لوانت  و  تسا ،

تاعجارم تارـشاعم و  يارب  هنیزه  همه  نیا  هنرگ  و  میرت ، تسپ  تاناویح  زا  یلو  میناد  یم  تاقولخم  فرـشا  ار  دوخ  هک  ام  رب  ياو 
رافک دناد  یم  ادخ  .دوش  یم  لیدعت  اه  توهـش  اه و  بضغ  ردق  هچ  مینک ، لیدعت  ار  برـشم  لکام و  رگا  .تشادـن  انعم  عورـشمان 

رطـضم و راچان و  ار  دوخ  ایوگ  مه  ام  .دـننک  یم  جرخ  لوپ  ردـق  هچ  نینم  ؤم  اه و  ناملـسم  ندـناشک  داسف  هب  يارب  زور  هنابـش  رد 
نیا هب  زاب  یگنسرگ  لاح و  فعض  دوجو  اب  ایآ  .میناد  یم  راتفرگ 
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!؟ میجاتحم ملظ  راتشک و  اه و  یبلط  تسایر  همه  نیا  عورشمان و  رضم و  تاطالتخا  یقالخا و  ياهداسف  همه 

یبلق نئمطیل  نکل  296 و 

نانیمطا ناشیا  هنوگچ  (، 460  ) لاعتم دنوادخ  زا  یتوم  يایحا  تیفیک  زا  مالسلا -  هیلع  میهاربا -  ترضح  لا  ؤس  نایرج  رد  لاوئس :
؟ دوب مزعلاولا  ربمغیپ  هک  نآ  اب  تشادن ،

.تسین دوب ) مالسلا -  مهیلع  ناربمایپ -  لضفا  زا  هک  تهج  نآ  زا  ( ؛ ایبنالا لضفا  نم  هنا  امب  وا  بلق  دوصقم  باوج :

؟ دوش یم  عمج  نانیمطا  مدع  اب  نامیا  هنوگچ  لا : ؤس 

نم ؤم  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  دوب ، مزعلاولوا  ربمایپ  هک  تهج  نآ  زا  هن  ( ؛ نینم ؤملا  نم  هنا  امب  لب  مزعلا ، یلوا  نم  هنا  امب  ـال  باوج :
.دوب اه  نآ  نامیا  تاجرد  یقرت  رگید و  نینم  ؤم  بلق  نانیمطا  يارب  زین  و  .دوب )

؟ دنا هتشاد  روضح  نآ  رد  زین  نینم  ؤم  رگم  لا : ؤس 

هب نامیا  هیلاع ي  تاجرد  زا  هک  دراد  ناکما  و  دراد ، یتاجرد  نانم  ؤم  نانیمطا  نامیا و  .دنـشاب  وا  دزن  رد  همه  تسین  مزـال  باوج :
همه زا  زاب  تفر ، یمن  مه  روط  هوک  هب  رگا  مالسلا -  هیلع  یـسوم -  ترـضح  .دور  الاب  ناشنیقی  نانیمطا و  و  دسرب ، نایع  هلحرم ي 

.دومن یم  بلط  ار  رتالاب  هجرد ي  یلو  دوب ، لضفا 

! میاهب زا  رت  تسپ  هکیالم و  زا  رترب   297

دادقم و ناملس و  لثم  يدارفا  مه  مالسلا -  مهیلع  ایصوا -  ایبنا و  .دنک  ریـس  نییاپ  ای  الاب  تمـس  هب  هک  دراد  دادعتـسا  هنوگچ  ناسنا 
اج هب  دـندوب ، رتدـب  مه  میاهب  زا  هک  ار  ناورم  دـیلو و  نب  دـلاخ  هیواعم ، ردارب  هبتع  صاـعورمع ، هیواـعم و  مه  ...و  راـمع  رذ و  یبا 

لوسر ترـضح  همه  داتـسا  دندناوخ و  سرد  مالـسا  بتکم  ياربک  هسردم ي  رد  رگیدکی و  سردمه  یگمه  اه  نیا  .دنتـشاذگ و 
 - ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا - 
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.دنرتدب میاهب  مامت  زا  مود  هفیاط ي  و  تسا ، رتالاب  هکیالم  زا  نیقی  روط  هب  لوا  هتسد ي  ماقم  یلو  دوب ؛

هعمج لسغ  موادم  ندروآ  اج  هب  راثآ  زا   298

؟ دسوپ یمن  ربق  رد  شندب  دیامن ، لسغ  هعمج  زور  لهچ  سک  ره  هک  میراد  تیاور  رد  ایآ  لا : ؤس 

هک هدش  هدید  احلص  املع و  داسجا  زا  یلیخ  درادن ، مه  يداعبتسا  هتبلا  دراد ، تموادم  هب  ریبعت  یلو  ما ، هدیدن  ار  لهچ  هدنب  باوج :
.تسا هدنام  هزات  نانچ  مه  اه  لاس  زا  سپ 

مق رد  هزات  ندب  اب  يدنوار  بطق  ربق  ندش  ادیپ  يارجام   299

، دندرک یم  ثادحا  تسا -  هدوب  املع  نفد  لحم  ناتسربق و  و  تسا ، عقاو  قباس  يرادرهـش  رانک  رد  هک  ار -  مق  یلم  غاب  هک  ینامز 
ادیپ یفاکـش  دندیـسر ، ربق  یکیدزن  هب  دندرک و  يرافح  ار  يدنوار  بطق  ربق  کیدزن  یتقو  هلمج  زا  دش ! ادیپ  هزات  داسجا  ردـق  هچ 
یتح ار  تیعقاو  نیا  تسا  نکمم  يا  هدـع  همه ، نیا  اب  تسا ! هدـنام  یقاب  هزاـت  ناـنچ  مه  وا  نفک  هکلب  ناـشیا  ندـب  دـندید  دـش و 

كرد ادـخ  دزن  رد  ار  اه  نآ  ماقم  میناوت  یم  اجک  زا  ام  .دنـشاب  هتـشادن  لوبق  مه  مالـسلا -  مهیلع  ایـصوا -  ایبنا و  داسجا  هرابرد ي 
.مییامن

نآ عیفر  ماقم  داهتجا و   300

هک يروط  هب  دسر ، یم  مرظن  هب  یهقف  فلاختم  لاوقا  سب  زا  دومرف : یم  هک  هدـش  لقن  ( 461  ) يزاریش یقت  دمحم  ازریم  موحرم  زا 
چیه رد  دـیاش  تسا و  هداتفا  یم  قافتا  هشیمه  ناشیا  يارب  هناک  راک  نیا  .موش و  مزاج  لوق  هب ي ك  مناوتب  هک  تسا  لاـحم  اـیوگ 

.دندوبن مکح  هب  عطاق  يدروم 

، منز یم  ملق  مسیون و  یم  هرابود  منز ، یم  ملق  مسیون و  یم  ررکم  دومرف : یم  مه  هللا -  همحر  ( 462  ) يدورهاش دومحم  دیس  ياقآ 
.موش مزاج  رظن  رکف و  هب ي ك  تسا  لاحم  هناک 

رترب نادیهش  نوخ  زا  نادنمـشناد  دادم  ( ) 463 ( ؛ ادهـشلا امد  نم  لضفا  املعلا  دادم  هک  دـمهف  یم  ناسنا  نآ  هابـشا  بلاطم و  نیا  زا 
تلزنم و تسا و  لطاب  هنرگ  و  دوش ، یم  شزرا  اباملعلا  دادم  اب  مه  ادهشلا  امد  اریز  دوش ؛ ریسفت  یلاع  يانعم  هب ي ك  دیاب  .تسا )

.درادن یتمرح 

نآ تافل  ؤم  تابوتکم و  هن  دشاب  یم  ناشتامولعم  زا  هیانک  املع  دادم  هتبلا 
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لقن ناشیا  نیرصاعم  یضعب  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دندوبن ، فیلات  دادم و  لها  یناهفصا  نسحلاوبا  دیس  اقآ  موحرم  لثم  یخرب  الا  و  اه ،
! سب متشون و  ار  باتک  مسا  طقف  یلو  مسیونب ، اضق  ای  فقو  رد  یباتک  متشاد  رظن  رد  دوب : هدومرف  ناشیا  هک  هدش 

مایا رد  نیـسح  اـقآ  جاـح  یبتکم  ـالم  ملعم  زا  دـسیونب ، يزیچ  هتـسناوتن  مه  هللا -  همحر  ( - 464  ) یمق نیـسح  اقآ  جاح  مناـمگ  هب 
دب ار  شطخ  ات  مدیـشک  تمحز  رایـسب  ناشیا  يارب  یلو  مدرک ، طخ  شوخ  ار  اه  یلیخ  تسا : هتفگ  یم  هک  هدـش  لقن  ناـشتیلوفط ،

.دندوب زاتمم  یملع  لیاسم  رد  راضحتسا  هظفاح و  ثحب و  رد  اما  دنام ، یم  نج  طخ  لثم  هک  دنراد  ییاهاضما  زین  اه  یضعب  مدرک !

تاهبتشم رد  طایتحا  تاحضاو و  هب  لمع   301

میهدـب و صیخـشت  ار  یهلا  فیلکت  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا ، رـصحنم  زیچ  کی  رد  ام  راـک  هراـچ ي  هک  میدـیمهف  یم  شاـک  يا 
یمن هک  یناسنا  هک  مینادب  دیاب  میتسنادن  رگا  و  هللادمحلا ، میتسناد  رگا  .مینکب  دـیابن  ار  راک  هچ  مینکب و  دـیاب  ار  راک  هچ  هک  مینادـب 

، مینک هچ  مینادن  رگا  یعقاو -  فیلکت  نتـشادن  تروص  رد  ینعی  تروص -  نیا  رد  .دنک و  طایتحا  دیاب  دنکن ، هچ  دنک و  هچ  دـناد 
تـسد هب  طایتحا  ياصع  نتفر  هار  يارب  دـیابن  میتشادـن ، کنیع  رگا  ایآ  .میتسین  روذـعم  ادـخ  دزن  رد  ام  دوش و  یمن  هتفریذـپ  اـم  زا 

اب نیاربانب ، میزادـنیب !؟ قیمع  هاچ  رد  ار  دوخ  طاـیتحا  ياـصع  نتفرگن  تسد  اـب  هک  دوش  یم  رذـع  فیلکت  نتـسنادن  اـیآ  میریگب !؟
.میتسین روذعم  مینک  كرت  ار  طایتحا  رگا  تروص  نیا  رد  و  تسین ، لکشم  ام  راک  طایتحا ، زا  نکمت 

طایتحا هب  لمع  رد  یفرشا  جاح  تراهم   302

نیا لثم  دندوب  ( 465  ) یفرشا جاح  فارطا  رد  هک  یمدرم  تسناد ! یم  ار  طایتحا  دراوم  بوخ  هک  ار  یفرشا  جاح  دنک  تمحر  ادخ 
اه نآ  نادردـق  نوچ  یلو  دـندوب ، ناراـبرون  اـملع  زا  ناریا  ياهرهـش  .دـندوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوـسر  فارطا  هک 

، يرآ میدید ! یمن  نانآ  هب  جاتحم  دنمزاین و  ار  دوخ  میدوب و  ینغ  ام  ایوگ  .دندش  هتفرگ  ام  زا  ( 466  ) لدب یلا  روط ال  نیا  میدوبن ،
: دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ  .دش  هتفرگ  ام  زا  مینک  کسمت  نآ  هب  دیاب  هک  ( 467  ) یجنم اجلم و  نیرخآ 

(468  ) اهفارطا نم  اهصقنن  ضرالا  یتان  انا 

.میهاک یم  ینابر ]  ناملاع  نآ [  ياه  هشوگ  زا  هدروآ و  نیمز  هب  ور  ام 

.تسا ریذپان  جالع  ام  راک  میوش ، رود  املع  زا  رگا   303

تقو نآ  رد  دومرف : یم  دـش -  لقتنم  فرـشا  فجن  هب  ناهفـصا  زا  لاس 1305 ه ق  رد  هک  یناهفـصا -  نسحلاوبا  دیـس  اقآ  موحرم 
هزوح نیسردم  الضف و  هب  باطخ  امش -  .دندوب  طیارشلا ) عماج   ) مکحلا ذفان  هموکحلا و  حلاص  دهتجم  رفن  هاجنپ  ناهفـصا  رد  اهنت 
.دیایب نوریب  فجن  داهتجا  تهاقف و  هناخراک ي  زا  دینک  یعـس  دندوب -  عمج  ناشیا  رـضحم  سلجم و  رد  یبش  هک  فجن  هیملع  ي 
جالع زا  ام  راک  میوش ، رود  املع  زا  ام  رگا  .دنتفرگ  ام  زا  لدب  یلا  روط ال  نیا  ار  اه  نآ  اذـل  میدوبن  املع  نادردـق  ام  هنافـساتم  یلو 

.تسا هتشذگ 

ممعم هن  هللااب ، ملاع   304
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ای ینید   ) روما زا  يرما  ره  رد  .تسا  هجو  نم  مومع  تبـسن  ود  نیا  نیب  اریز  ممعم ؛ هن  تسا ، ینید  ملاع  هللااب و  ملاع  ملاع ، زا  روظنم 
و طاتحم ، ای  میـشاب و  ملاع  هب  لصتم  ای  میتسین  ملاع  رگا  طاتحم ، ای  ملعتم و  ای  میـشاب  ملاع  هک ي ا  میهاوخب ، ادـخ  زا  دـیاب  ییایند )
هچ نانچ  تسا و  تداعس  هب  ور  دشاب  طاتحم  ای  ملاع  ناسنا  رگا  اما  .دش  میهاوخ  قرغ  تواقش  رد  هک  میـشاب  عمج  رطاخ  دیاب  هنرگ 

، هدمع .دریم و  یم  دور و  یم  ایند  زا  یببس  هب  یـسک  ره  هرخالاب  اریز  تسین ؛ يروط  زاب  دربب ، ایند  زا  ار  وا  یتح  دسرب و  وا  هب  ییالب 
.ییایند يدوبان  هن  تسا ، يورخآ  هیدبا و  تواقش  تکاله و 

! ناناملسم قفومان  ناحتما   305

دبع دوخ ، يویند  مارم  ماجنا  يارب  ار  یمالـسا  کچوک  ياـه  تلود  دـنا  هتـساوخ  رفک  ياـه  تلود  تقو  ره  هک  هداد  ناـشن  هبرجت 
تموکح هیلع  اـت  دنداتـسرف  ناـنبل  هب  ار  قارع  شترا  هک  نیا  ریظن  دـنا ، هدوب  اـه  نآ  عیطم  هتفگ و  کـیبل  ناـنآ  دـننک ، دوخ  ضحم 

.دنوش هکرعم  دراو  اه ) یحیسم   ) اه ینارصن  تموکح  هل  مالسا و 

، دنک مکح  ایناتیرب  هل  ینامثع و  یمالسا  تلود  هیلع  هک  دنتساوخ  ناشیا  زا  دندمآ و  ( 469  ) يدزی دیس  موحرم  دزن  ینامز  نینچ  مه 
داهج مکح  نآ  هیلع  رگمتس ، ملاظ و  ندرب  نیب  زا  يارب  هک  دندومن  تساوخرد  ناشیا  زا  تسا و  ملاظ  ینامثع  هک  هیجوت  نیا  اب  هتبلا 

.تفرن راب  ریز  ناشیا  یلو  دهد ،

دادبتـسا ملظ و  زا  تاجن  يارب  هطورـشم  شبنج  مامت  دوش !؟ یم  تسرد  عاـضوا  دـیایب ، رگید  ملاـظ  دورب و  نیب  زا  یملاـظ  رگا  اـیآ 
مسا و  دوب ، راجاق  تلود 
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رب هوشر  هلب ، دشابن !؟ هناخملظ  هناختلادع ، هک  مولعم  اجک  زا  یلو  اروش ، سلجم  هن  دنتـشاذگ ، یم  هناختلادـع  تسیاب  یم  ار  سلجم 
!؟ دنک حالصا  دناوتب  ای  دنک و  رارقا  هک  تسا  تلود  مادک  یلو  دنک ، یم  تموکح  اه  هرادا  مامت 

! دنتفرگ نازرا  ام  تسد  زا  ار  يریاخذ  هچ  دناد  یم  ادخ   306

دـصاقم زا  هعیـش  بتک  ظفح  هک  یلاح  رد  تسین ، تسد  رد  هدش ، پاچ  هاش  نیدلا  رـصان  نامز  رد  شیپ  لاس  دص  هک  ییاه  باتک 
.دندرب جراخ  هب  دنتفرگ و  نازرا  ام  تسد  زا  ار  ییاه  باتک  هچ  دناد  یم  ادخ  مینک ، یمن  ظفح  اه  نآ  زا  ام  دنچ  ره  تسا ؛ همهم 

هتشاذگ قودص  خیش  یسوط و  خیش  نیدلا و  ریصن  هجاوخ  مان  هب  ار  اهنابایخ  زا  یضعب  مان  هسنارف  رد  .میتسین  ملاع  ملع و  نادردق  ام 
! ...ياهمان هب  یمالسا ، ناریا  رد  یلو  دنا ،

! ما هتفگ  نم  هک  دییوگن  رگید  سک  چیه  هب  ناشیا و  هب   307

و دوب ، دمآرـس  يوق و  فورعم  هب  رما  رکنم و  زا  یهن  رد  و  لیلج ، درم  بیجع ، فورعم و  ظعاو  يزیربت  ربکا  یلع  خیـش  اقآ  موحرم 
هدرک لقن  وا  زا  .درک  توف  میدوب ، مق  رد  ام  هک  ینامز  .تشاد  اه  نآ  هب  يوق  ياه  لالدتـسا  رکذ و  ار  بسانم  تاـیآ  شنانخـس  رد 

هدش دایز  هک  ار  شبلط  هدمآ و  اونان  میدید  میتفر و  یناهفصا  نسحلاوبا  دیس  اقآ  موحرم  دزن  البرک  رد  ناگرزب  زا  یـضعب  اب  هک  دنا 
تیعجرم رخاوا  رد  دـیاش  .میتسناد  یمن  ام  داد و  یم  نان  مه  البرک  بالط  هب  ناشیا  هک  دـش  مولعم  اـم  يارب  .دـنک  یم  هبلاـطم  دوب ،

یلیخ اقآ  متفگ : يزیربت  ياقفر  هب  .دوش  یم  تسرد  دومرف : یم  راک  بلط  ياونان  هب  مه  موحرم  نآ  لاح ، ره  رد  .تتسا  هدوب  ناشیا 
ناشیا تمدـخ  هب  دـش و  عمج  مهـس  زا  ناموت  رازه  هس  هک  نیا  اـت  دـینک ؟ هیهت  ناـشیا  يارب  یهجو  دـیناوت  یم  اـیآ  تسا ، راـشف  رد 

هدنب لثم  یلو  دنک  یم  سیردت -  ینعی  ار -  نم  راک  نیمه  مه  یمق  نیسح  اقآ  جاح  دومرف : ناشیا  یلو  .میدرب 
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! ما هتفگ  نم  ار  بلطم  نیا  هک  دییوگن  رگید  سک  چیه  هب  ناشیا و  هب  و  دیربب ، ناشیا  يارب  ار  هجو  فصن  همه ي ا  تسین ، روهشم 

هیلحت هیلخت و  هبوت و   308

(470  ) نیرهطتملا بحی  نیبوتلا و  بح  هللا ي  نا 

.دراد یم  تسود  ار  ناگزیکاپ  ناگدننک و  هبوت  دنوادخ  هک  یتسار  هب 

سبل هیلحتلا  .هیلحت و  هبوتلا  ریهطتلا و  و  هراهطلاب ، هیلحت  هیلخت و  هبوتلاـف  بونذـلا ؛ نم  ریهطت  هیلخت و  هبوتلا  نـال  رهطتم  بئاـت  لـک 
هیلخت و هبوت ، سپ  تسا ، ناهانگ  زا  یگزیکاپ  هیلخت و  هبوت  اریز  تسا ، هزیکاـپ  يا  هدـننک  هبوت  ره  ( ؛ .سبل دـعب  سبل  وهف  رهطتملل ،
، تسا هزیکاپ  صخـش  يارب  شـشوپ  عون  هیلحت ي ك  .تسا و  هیلحت  هبوت  یگزیکاـپ و  و  تسا ، تراـهط  هب  ندـش  هتـسارآ  هیلحت و 

( .تسا ششوپ  زا  دعب  ششوپ  هبوت  سپ 

( .تسا ششوپ  زا  دعب  ششوپ  هبوت  سپ  تسا ، هزیکاپ  صخش  يارب  ششوپ  عون 

! مینز یم  ار  نارگید  ياه  فرح  ایوگ 

لامعا یلوبق  كالم  اوقت ،  309

: دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ  اریز  تسا ؛ لامعا  یلوبق  عنام  دسح  ربک و  بجع ،

(471 ( ) نیقتملا نم  هللا  لبقتی  امنا  )

.دنک یم  لوبق  ناگشیپ  يوقت  زا  اهنت  دنوادخ 

.تسا هبترم  نامه  هب  مه  وا  لمع  یلوبق  دشاب ، ناسنا  يارب  اوقت  زا  يا  هبترم  ره 

تسا تکاله  بجوم  لمع  رد  طیرفت  طارفا و   310

: تسا هدمآ  تیاور  رد 

.دیریگم تخس  دیریگب و  ناسآ  ( 472  ) اورسعت اورسی و ال 

تابیقعت و لفاون و  ماجنا  هب  ار  وا  ارادـم ، قفر و  تاعارم  نودـب  لوا  زور  ناـمه  رد  و  هدرک ، نید  دراو  ار  وا  یناملـسم  هک  یـصخش 
: تفگ دوب ، هتشاد  او  تابحتسم 

(473 ( ؛ .ینم غرفا  وه  نم  نیدلا  اذهل  بلطا 

.نک وج  تسج و  ار  نم  زا  ریغ  يراکیب  صخش  نید ، نیا  يارب 
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.تسا تکاله  بجوم  لمع  رد  طیرفت  طارفا و 

! مدرکن ار  ادخ  تیصعم  زگره   311

: دومرف هک  هدش  لقن  هللا -  همحر  ( - 474  ) دیز ترضح  زا 

.ما هدرکن  ادخ  تیصعم  مداد ، صیخشت  ار  پچ  تسار و  تسد  هک  نامز ، نآ  زا 

ام لک  ملعن  ـال  ملعن و  اـم  لـک  نوملعی  مه  میـشاب ، لـفاغ  اـه  نآ  زا  اـم  هچ  رگا  دنتـسین ، لـفاغ  اـم  لاـح  زا  مالـسلا -  مهیلع  همئا - 
هیلع داجـس -  ماما  .میناد ) یمن  دـنناد  یم  نانآ  هک  ار  هچ  نآ  مامت  ام  و  دـنناد ، یم  میناد  یم  ام  هک  ار  هچ  نآ  مامت  نانآ  ( ؛ .نوملعی

: دومرف هللا -  همحر  دیز -  هب  مالسلا - 

(475  ) .هسانکلا یف  بولصملا  نوکت  نا  كدیعا  ینا 

.دنزیوآ راد  هب  هفوک ]  هسانک [  هلحم ي  رد  ار  وت  هک  نیا  زا  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب 

هیلاع بلاطم  هب  لینطیاسو  مالسلا -  مهیلع  نیموصعم -  همئا ي   312

رد میرادن ، یـسرتسد  ناشیا  هب  هک  نونکا  اما  میتشادن ، رظن  هب  جایتحا  هیهقف  ماکحا  رد  میتشاد ، یـسرتسد  ( 476  ) هطساو نآ  هب  رگا 
نآ اب  تسا و  ام  سرتسد  رد  هک  ییاهزیچ  نیمه  اب  دوجو ، نیا  اب  درادن  تیاهن  هک  تسا  یبلاطم  يوزوح  تاملعت  تامیلعت و  نیمه 

بیع مینک و  هعاطلا  بجاو  ار  ( 478  ) يا یبغ  مولع ، نیا  هطساو ي  هب  هک  نیا  هن  هتبلا  .میسر  یم  هیلاع  بلاطم  نآ  هب  ( 477  ) طئاسو
هناخ میراذـگب و  رانک  ار  هعاطلا  بجاو  و  مالـسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  مینک و  جـیورت  غیلبت و  وا  زا  وا  غورد  هب  میناـشوپب و  ار  وا 

.مییامن نیشن 

دوش یمن  رسیم  جنگ  جنر ، هدربان   313

فالتخا رگیدکی  اب  تفرعم ، رد  فعـض  تهج  هب  ام  و  دوش ، یم  لح  یـسانشادخ  تفرعم و  ملع و  هار  زا  هک  تسا  لیاسم  ردـق  هچ 
رس یتشر  ياقآ  دومرف : یم  دوب ، هدناوخ  هیـشاح  هللا -  همحر  ( 479  ) یتشر دمحم  خیـش  ياقآ  دزن  هک  ییوخ  هللا  تیآ  ياقآ  میراد !

: دومرف یم  ام  هب  سرد 

دوش یمن  رسیم  جنگ  جنر ، هدربان 

درک راک  هک  ردارب  ناج  تفرگ  نآ  دزم 

ملع و عماج  هللا -  همحر  یتشر -  ياقآ  دندرک ! یط  غورد  نودـب  یـشکرس و  نایغط و  زا  رود  هب  فارحنا و  نودـب  ار  يرمع  يرآ ،
هک نیا  لثم  ( 480 ، ) دوب هزنم  مالـسلا -  هیلع  ماما -  مهـس  لاملا و  تیب  ندرک  فرـصم  دایز  زا  دوب و  دوخ  ناـمز  داـهز  زا  لـمع و 

.دوب دروخرب  شوخ  شاشب و  طاشن ، اب  لاحشوخ ، هشیمه  .تفرگ  یمن  راک  هب  یلو  تسناد ، یم  مه  ایمیک 
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 - مالسلا هیلع  ملسم -  ترضح  هب  ناینج  زا  تیاکش   314

ارم اه  نآ  ور  نیا  زا  دش  فلت  نآ  رثا  رد  ینج  نآ  متـشاذگ و  اپ  ناینج  زا  یکی  يور  رب  منامگ -  هب  یکیرات -  رد  تفگ : یـصخش 
مالسلا هیلع  ملسم  ترضح  هب  ار  امـش  تیاکـش  متفگ : مدرک و  دروخرب  اه  نآ  اب  هفوک  فجن و  هار  رد  هک  نیا  ات  دندرک ، یم  تیذا 

یم ریزعت  ار  اه  نآ  مالسلا -  هیلع  ملسم -  ترضح  هک  مدینش  مدرک و  تیاکش  نم  یلو  نکن ، هک  دندرک  رارصا  رایـسب  .منک  یم  - 
...و دنیبن  ار  امش  دمهفن و  شهار  رس  رب  وا  هک  دیوش  رهاظ  يا  هنوگ  هب  دیاب  هک  دیامرف : یم  و  دنک !

دنک یم  روهظ  تقو  هچ  دناد  یم  شدوخ   315

: دومرف هک  تسا  هدمآ  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  یتیاور  رد 

(481  ) .نوملعی ام ال  یلع  نوربصی  انتعیش  و  ملعن ، ام  یلع  ربصن  انال  انم ...، ربصا  انتعیش 

.دننک یم  ربص  دنناد ، یمن  هچ  نآ  رب  اه  نآ  یلو  مینک ، یم  ربص  میناد  یم  هچ  نآ  يارب  ام  اریز  ...دنتسه  رترباص  ام  زا  ام  نایعیش 

میناد یمن  ای  میناد و  یم  ام  هک  هچ  نآ  مامت  زا  هک  نیا  اب  دراد ! يربص  بجع  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  بئاـغ -  ترـضح 
شدوخ تسا و  دوعوم  زور  رظتنم  مه  ترـضح  دوخ  .تسا  ربخ  اب  ام  ياه  يراـتفرگ  تالکـشم و  روما و  همه ي  زا  دراد و  عـالطا 

.تسین تسرد  دناد ، یمن  ار  شروهظ  تقو  ترضح  نآ  هک  دوش  یم  هتفگ  هک  نیا  دنک  یم  روهظ  تقو  هچ  هک  دناد  یم 

تسین رون  هب  هجوت  تبحم و  شزومآ  هب  يزاین  ار  هناورپ   316

هک یهار  ره  زا  یقتم  ریغ  و  عورـشم ، هار  زا  اوقتاب  صخـش   ) دنک رارقرب  طابترا  وا  اب  دهاوخ  یم  تسا و  يا  هلیمج  قشاع  هک  یـسک 
هب يزاین  هناورپ  .دنکهجوتم  دوخ  هب  ار  وا  هک  دشاب  یعنام  فراص و  دیاب  .تسا و  وا  هناخ ي  يوک و  هب  وا  لایخو  رکف  هشیمه  دـش )

.دوزفا ترخآ ) ملاع =(  نآ  و  ادخ )  ) تالامکعبنم هب  ار  تبحم  دیاب  اذل  درادن ، رون  هب  هجوت  تبحم و  نداد  دا  ي 

 - مالسلا هیلع  دمحم -  لآ  مئاق  روهظ  میالع  زا  اه  لد  تواسق   317

یم دراو  نامیا  لها  رب  هک  بیاصم  اهالب و  همه  نیا  اب  ام  ارچ  دـنک  یم  تیارـس  نانم  ؤم  رگید  هب  نم  ؤم  يداش  هودـنا و  هک  نیا  اـب 
 - دمحم لآ  مئاق  روهظ  هک  تسا  تیاور  رد  .تسا  هدش  یـسق  اه  بلق  ای  و  اه ، نآ  ای  میرادـن  نامیا  ام  ای  .میتسه  توافت  یب  ددرگ ،

.دوب دهاوخ  اه ) لد  تواسق  زا  دعب  ( ؛) 482  ) بولقلا هوسق  دعب  مالسلا -  هیلع 

دیتسه قباس  هبلط ي  نامه  امش   318

ندرک فیلکت  هب  لمع  نتـسشن و  هناخ  .دیامن  درـس  لد  تسـس و  دصقم  هار و  زا  و  دنک ، تحاران  ار  ام  دیابن  لهاان  نیهوت  شحف و 
.دراد یتحاران  تسا و  كانرطخ  هفیظو ، فیلکت و  فالخ  رب  لمع  تروص  رد  يداش ، لطاب و  راهتـشا  یلو  درادـن ، یتحاراـن  چـیه 
نینچ دـیابن  دـنچ  ره   ) دریگ رارق  یتـمرح  یب  ییاـنتعا و  یب  دروم  دوش و  یـسلجم  دراو  رهـش  فورعم  ملاـع  مرتـحم و  صخـش  رگا 
لباق يرهاظ  ضراوع  تالاح و  نیا  و  دـیتسه ، قباس  هبلط ي  نامه  امـش  هک  دـیوگب  دوخ  هب  دـیاب  دوش ، تحاران  هچ  نانچ  دـشاب ،)

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  رضحم  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 205 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا رییغت 

! زگره ینطاب  بارطضا  یلو  يرآ ، لمع  رد  هیقت   319

: تسا هدمآ  تیاور  رد 

(483  ) .یئابآ نید  ینید و  هیقتلا 

.تسا نم  ناردپ  نم و  نییآ  هیقت 

ای یتسود  راهظا  المع  الوق و  رهاظ ، رد  ینعی  ( 484 ، ) تسا هدمآ  مه  نآرق  رد  میناد و  یم  بجاو  مزال و  ار  هیقت  اج  همه  رد  ام  اذـل 
.تسا يدبا  تکاله  بجوم  نتشادرب  نامیا  زا  تسد  ندرک و  ادیپ  ینطاب  بارطضا  .دشاب  فلاخم  دیاب  ابلق  یلو  دیامن ، ینمشد 

یمن ار  مالسا  دنریگب ، ام  زا  ار  نامیا  رگا  ایآ  ( 485 ! ) دش یم  رت  يوق  تیالو  هب  وا  نامیا  دش ، یم  رتدـیدش  رامت  مثیم  رب  الب  هچ  ره 
!؟ دنریگ یمن  ار  مالسا  تروص  دنریگب ، ام  زا  ار  مالسا  حور  رگا  ایآ  دنریگ !؟

! میهدن تسد  زا  تفم  ار  تیالو  تمعن  دنک  ادخ   320

، دـشابن یمق  نآ  قیرط  رد  هک  یتیاور  دـندومرف : یم  هللا  همحر  يدرجورب -  ياقآ  .تسا  بوسنم  مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  هب  مق 
هکم و لها  دنامب ! یقاب  ام  رد  مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  هب  تبـسن  تبحم  تدارا و  هجوت و  نیا  دـنک  ادـخ  تسا ! مک  ای  تسین  ای 

ینادردق تیالو  تمعن  زا  اه  نآ  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  یلو  دنتشاد ، ار  مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  تیالو و  تمعن  مه  هنیدم 
! میهدن تسد  زا  تفم  ار  هدمآ ، تسد  هب  تفم  تمعن  مه  مجع  ام  دنک  ادخ  ( 486  ) .دیدرگ لقتتم  مجاعا  هب  اذل  دندرکن ،

هماع تایاور  رد  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  ماقم   321

.تسا دوجوم  مالسلا -  مهیلع  تیب م  لها  يارب  ماقم  نیرت  یلاع  هماع ، تایاور  رد 

! تسا هیماما  بهذم  رایتخا  رد  طایتحا   322

همه نیا  اب  .تسا  لوصا  رد  اه  نآ  ام و  فالتخا  هکلب  دز ، نماد  نآ  هب  دـیابن  تسین و  رکذ  لـباق  عورف  رد  هماـع  اـم و  نیب  فـالتخا 
لوبق و ار  وا  ام  دراد  ار  یبرقلا  يذ  تدوم  هک  ره  اذل  میتسه ، نآرق  عبات  ام  .تسا و  حیرـص  صوصنم و  نآرق  رد  یبرقلا  يذ  تدوم 

یم لح  نآرق  تیمکح  اب  تماما  رد  اـه  نآ  اـم و  فـالتخا  نیارباـنب ، میرادـن  لوبق  ار  وا  اـم  درادـن ، ار  نآ  هک  ره  و  میراد ، تسود 
مازتلا نادب  دیاب  مه  هماع  و  میا ، هدومن  رایتخا  نیلقث  رتاوتم  ثیدح  لیلد  هب  ار  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  هقف  ام  عورف ، رد  اما  .دوش 

.تسا هیماما  بهذم  رایتخا  لهاج ، يارب  طایتحا  دومرف : یم  یغالب  داوج  خیش  موحرم  هکلب  دنشاب ؛ هتشاد 

.دنا هدرک  زاب  هیعقاو  ماکحا  كرد  يارب  ار  طایتحا  هار  و  دنا ، هدومن  نایب  ام  يارب  ار  طایتحا  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  عقاو  رد 

...ام میشاب و  لصتم  همشچرس  هب  هشیمه  ام  دهاوخ  یم  ادخ   323
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شدنزرف هب  دهاوخ  یم  هک  يردپ  دننام  تسا ، ام  عفن  هب  نیا  و  میـشاب ، لصتم  همـشچرس  هب  هدوب و  وا  اب  هشیمه  ام  دهاوخ  یم  ادـخ 
: تسا ینغ  هک  وا  هنرگ  ...اولح و  هشیمه  یتشک ، ار  ام  دیوگ : یم  وا  دهدب و  ینیریش 

(487  ) اعیمج مهلک  ضرالا  یف  نم  نمال  کبر  اش  ول  و 

.دنروآ یم  نامیا  دنتسه  نیمز  يور  رد  هک  نانآ  مامت  اعطق  دهاوخب  تراگدرورپ  رگا  و 

...تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ام  هفیظو ي   324

.دـنهد و یم  لیکـشت  ار  تعامج  اه  یکی  یکی  نیا  اجیردـت  و  دـنک ، يدـتهم  ار  یکی  دـناوت  یم  تسا ، يدـتهم  دوخ  هک  سک  ره 
تاردـقم دـهدب ، هجیتـن  روط  هچ  هک  نیا  اـما  .مینک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناـکما  تروص  رد  هک  تسا  نیمه  اـم  هفیظو ي 

.تسین ام  تسد 

نداد يوتف  زا  رارف   325

: تسا هتشون  هتفرگ ) هزاجا  هک  یسک   ) زاجم يارب  هدنهد ) هزاجا   ) زیجم داتسا  (، 488  ) تازاجا زا  یضعب  رد 

.بصغت لاوما  كالما و  و  حابتست ، ضارعا  امد و  یه  امنا  .دسالا  نم  كرارف  ایتفلا  نم  رف  و  ایتفلا ،، نم  رذحا  و 

لاوما كالما و  و  زیاج ، لالح و  اهوربآ  اه و  نوخ  نداد  يوتف  اب  اریز  زیرگب ، نآ  زا  ریش ، زا  نتخیرگ  دننام  زیهرپب و  نداد  يوتف  زا 
.ددرگ یم  بحاصت  بصغ و 

تاضافا طرش  تائالتبا   326

، مدش التبم  لکشم  نالف  هب  تفگ : یم  یـصخش  .تسا  تاضافا  یـضعب  طرـش  تائالتبا ، یـضعب  هک  دناد  یم  ادخ  میناد ، یم  هچ  ام 
.دش هدوزفا  متامولعم  رب  یلیخ 

شردپ توف  خیرات  زا  ریسفت  بحاص  یناهفصا  نیسح  دمحم  عالطا   327

رانک ار  شیاهراک  مامت  دوب ، ناهفصا  ناگرزب  املع و  زا  هک  ریسفت ، بحاص  یناهفصا  نیسح  دمحم  خیش  موحرم  ردپ  دندید  ینامز 
یپ رد  دـندرک و  هیهت  سابل  يرادـقم  اه  هدازاقآ  ناگتـسب و  .درک  تکرح  البرک  فجن و  يوس  هب  تابتع  تراـیز  يارب  تشاذـگ و 

یمن يزیچ  دوخ  اب  هک  تسا  ترفاسم  تکرح و  هچ  نیا  دـنتفگ : دندیـسر و  وا  هب  ناهفـصا  زا  جراـخ  لوا  لزنم  رد  دـنتفر و  ناـشیا 
دنزرف هک  ( 489  ) نیـسح دمحم  خیـش  موحرم  .تسا  ترخآ  رفـس  هدامآ ي  هک  دنامهف  اه  نآ  هب  ناشیا  دـیرادن ؟ مه  هارمه  دـیرب و 

، تسا تیعجرم  قیال  يزاریـش ، موحرم  زا  دعب  دنیوگ : یم  هک  دوب  يدح  هب  شنیرـصاعم  نایم  رد  ناشیا  تیملعا  دوب و  ناشیا  دشرا 
فجن و يوس  هب  ناشیا  تکرح  لوا  زور  .تسا  ناشیا  توف  خیرات  بجر  مهدزیـس  زور  هک  متـسناد  یم  شیپ  هام  شـش  نم  دومرف :

.دوب بجر  لوا  البرک ،
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...یلو ما ، هدرکن  تیصعم  لاح  هب  ات  فیلکت  لوا  زا   328

یسفن يربا ء  ام  و  ما ، هدرکن  تیصعم  لاح  هب  ات  فیلکت  لوا  زا  هک  دیامرف : یم  ریسفت  بحاص  یناهفصا  نیسح  دمحم  خیش  موحرم 
(490 !( ) مناد یمن  هزنم  كاپ و  تیصعم  تین  يرجت و  زا  ار  دوخ  یلو  ( ؛! يرجتلا نم 

رـضاح میارب  بیغ  زا  مشاب  اذـغ  هب  جاتحم  هاگره  و  مناوخ ، یم  ار  رگید  باتک  ره  ای  نآرق  یکیرات ، رد  هک  دوب  نیا  نآ  هجیتن ي  و 
.دوش یم  لح  نم  يارب  لسوت  اب  تالکشم  لیاسم و  و  موش ، یم  ریس  مروخ و  یم  هک  يدح  هب  ات  دوش  یم 

...ام و  دنکن ! تیصعم  چیه  فیلکت  نامز  رد  موصعم ، ریغ  هک  تسین  روآ  هطبغ  یگدنکفارس و  هیام ي  ام  يارب  ایآ 

مرب یم  نیب  زا  بش  ياعد  اب  ار  شتسوحن   329

هب تاهوجو  تباب  هک  يا  هناخ  دنتفگ : لهانم -  بحاص  دمحم  دیـس  ردـپ  ( 491  ) یتفش رقاب  دمحم  دیس  مالـسالا  تجح  موحرم  هب 
زا هتسناوت  یمن  اریز  تسا  نیمه  هداد ، امـش  هب  ار  نآ  شبحاص  هک  نیا  تلع  و  تسا ، نج  تنوکـس  لحم  سوحنم و  دنا ، هداد  امش 

نمیت و يارب  مدرم  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  هک  نیا  ات  .مرب  یم  نیب  زا  بش  ياعد  اب  ار  شتـسوحن  دومرف : ناـشیا  .دـنک  هدافتـسا  نآ 
.دندرک یم  رازگرب  هناخ  نآ  رد  ار  جاودزا  ياهدقع  كربت 

 - مالسلا هیلع  ادهشلا -  دیس  رب  هیرگ  ای  بش  زامن   330

یم تیمها  نآ  هب  تابحتـسم  ریاس  زا  شیب  و  دوب ، دقتعم  رایـسب  بش  زامن  هب  هللا -  همحر  یتفـش -  رقاب  دـمحم  دیـس  الـسالا  تجح 
تجح .دـناوخ  یم  ار  حبـص  زامن  هاگ  نآ  دوش و  نشور  يرادـقم  اوه  ات  درک  یم  ربص  هک  مولعلارحب  دیـس  موحرم  فـالخ  هب  داد ،

رگا هک  نیا  اب  دومن ، یم  هماقا  تعامج  هب  ار  حبص  زامن  رجف  لوا  تسرد  ناهفصا  رد  هللا -  همحر  یتفش -  رقاب  دمحم  دیس  مالـسالا 
دنورب و هرانم  يالاب  لداع  ود  داد  یم  روتـسد  ناشیا  یلو  دـندش ؛ یم  رـضاح  يرتشیب  دارفا  تخادـنا ، یم  ریخات  هب  ار  تعامج  زامن 

يارب يدایز  تیعمج  ات  دینک  یمن  ربص  يرادقم  ارچ  دنتفگ : ناشیا  هب  .دنیوگب  حبص  ناذا  هلـصافالب  رجف ، عولط  هدهاشم ي  زا  سپ 
نیا يارب  ناشیا  اذل  .مرادن  غارـس  بش  زامن  زا  لضفا  تابحتـسم  نایم  رد  دندومرف : باوج  رد  دـنوش ؟ رـضاح  تعامج  ضیف  كرد 
قیقد روط  هب  ات  دوب  هداد  روتسد  لداع  صخـش  رفن  ود  هب  هک  دوب  هدومن  یـشیدنا  هراچ  نینچنیا  دنروآ ، اج  هب  ار  بش  زامن  مدرم  هک 

دوش و نییعت  رجف  تقو 
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رد هک  یناسک  اعطق  بیترت ، نیدب  .دنناوخب  بش  زامن  دـنوش و  رادـیب  رجف  زا  شیپ  دـنوش ، یم  رـضاح  تعامج  زامن  رد  هک  یناسک 
.درک یم  راداو  بش  زامن  هب  ار  مدرم  راک  نیا  اب  و  دندناوخ ، یم  مه  ار  بش  زامن  دندرک  یم  تکرش  ناشیا  تعامج  زامن 

فرص یبلق  لمع  بش  زامن  اریز  دشاب ؛ بش  زامن  زا  رتالاب  مالـسلا -  هیلع  ادهـشلادیس -  رب  اکب  تلیـضف  منک  یم  لایخ  ( 492  ) هدنب
زامن یلوبق  میالع  زا  ( 494  ) هعمد اکب و  هک  يدح  هب  تسا ، ( 493  ) یبلق لمع  اکب  هودنا و  نزح و  یلو  تسا ، یبلقلاک  هکلب  تسین 

.تسا رتو 

بش زامن  نتشاد  اپ  هب  يارب  سرد  یلیطعت   331

داتـسا وا و  داتـسا  هک  ناشیا -  زا  هللا -  همحر  ( - 495  ) داوج دیـس  اقآ  دومن ، لیطعت  ار  سرد  هللا -  همحر  مولعلارحب -  دیـس  ینامز 
یم يا  هسردم  زا  بش  رخآ  دیامرف : یم  دیا ؟ هدرک  لیطعت  ار  سرد  ارچ  دسرپ : یمدوب  مه  یتفش ) مالـسالا  تجح  ینعی   ) اقآ نیمه 

هب یتحاران  تدش  زا  هللا -  همحر  مولعلارحب  دیس  يرآ ، .دنتـسین  رادیب  دجهت  بش و  زامن  يارب  دنا و  هدیباوخ  بالط  مدید  متـشذگ 
.دنروآ یمن  اج  هب  ار  یمهم  نیا  هب  بحتسم  ارچ  هک  دوب  هدرک  لیطعت  ار  سرد  هیبنت ، يارب  هدرک و  رهق  حالطصا 

! تسا نآ  رد  بجاو  رازه  هک  یبحتسم   332

نایفارطا باحصا و  زا  یکی  دندرک ، عنم  ناخاضر  نامز  رد  یتقو  هک  یناوخ ، هضور  ریظن  تسا  یبحتـسم  بش  زامن  دوش  یم  مولعم 
هک تسا  بحتـسم  لـمع  کـی  یناوخ  هضور  تسین ، يزیچ  درک : ضرع  ناـشیا  هب  هللا -  همحر  يریاـح -  میرکلادـبع  خیـش  جاـح 

.تسا نآ  رد  بجاو  رازه  هک  یبحتسم  هلب  دومرف : هللا -  همحر  خیش  جاح  .تسا  هدرک  عنم  ار  نآ  يولهپ 

مالسلا مهیلع  نیموصعم -  ریاس  ادهشلا و  دیس  تاملک  هریـس و  تالاح ، زا  ییاهزیچ  هچ  بجاو و  ماکحا  ردق  هچ  هک  دناد  یم  ادخ 
! تسا مدرم  نامیا  شیازفا  بجوم  نید و  تیوقت  ببس  هک  دوش ، یم  لقن  هضور  همدقم ي  رد  هک  - 

! مریم یم  امرس  یگنسرگ و  زا  دیهدن  رگا   333

، دوب یبیجع  درم  ششخب  لذب و  رد  مدوب ، هدید  ار  شیاه  هون  هدنب  دوب و  فرشا  فجن  رد  ام  رصع  بیرق  عجارم  زا  ینایبرش  موحرم 
یم رب  لاحشوخ  یـضار و  شدزن  زا  هدننک  تساوخرد  صخـش  داد ، یمن  مه  يزیچ  رگا  یتح  هک  دوب  بوخ  يدح  هب  مه  شقالخا 

.داد یم  مه  بوخ  هچ  و  داد ، یم  هک  نیا  هب  دسر  هچ  تشگ ،

: دـیوگ یم  دـسر و  یم  يدرمریپ  تشگ ، یم  رب  هناخ  فرط  هب  زامن  ندروآ  اج  هب  زا  سپ  اقآ  هک  یماگنه  بش  کـی  لاـح ، نیا  اـب 
يزیچ رگا  ما ، هنسرگ  دوب -  درس  مه  اوه  اقافتا  و  تسا -  درس  اوه  .دیهدب  يزیچ  اقآ  دیوگ : یم  ررکم  .نک و  تمحرم  يزیچ  اقآ ،

درکن و انتعا  اقآ  یلو  مریم ، یم  امرـس  یگنـسرگ و  زا  تسا  درـس  اوه  یهدن  رگا  هک  درک  یم  يدحت  ابیرقت  .مریم  یم  دیهدن  نم  هب 
عبات مه  اقآ  تیب  لها  هداز و  اقآ  .دش  هناخ  لخاد 
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دنلب شیادص  هک  میدینـش  یم  میدوب ، رادـیب  ات  تفگ : یم  لقان  .دـندوب  تکاس  مه  اه  نآ  دوب  هدومرفن  يزیچ  اقآ  نوچ  دـندوب ، اقآ 
، تسا درـس  اوه  ما ، هنـسرگ  هک  دوب  هتفگ  مه  شدوخ  تسا  هدرم  میدید  میتفر  تسین ، ییادص  میدید  میدـش  رادـیب  هک  نیا  ات  دوب ،
! تشک ار  صخش  نیا  اقآ  دنتفگ : یم  دوخ  اب  نایفارطا  یلو  دننک ، شزیهجت  هک  دنداد  روتسد  اقآ  لاح ، ره  رد  .مریم  یم  دیهدن  رگا 
(496  ) اه هریل  دروخ و  یفاکش  نیتسوپ  دننک ، اج  هب  اج  ار  نآ  دنتساوخ  هک  یتقو  تشادرب ، رد  يا  هنهک  رایسب  نیتسوپ  صخـش  نآ 
زا دـیهدن  رگا  تسا ، درـس  اوـه  ما ، هنـسرگ  هتفگ : یم  دوـجو  نیا  اـب  تـسا و  هتـشاد  هریل  دـصتفه  دـندید  دندرمـش و  دـش ، ریزارس 

! دش مه  روط  نامه  و  مریم ، یم  امرس  یگنسرگ و 

لاحم هک  میمهف  یم  ناتـساد  نیا  زا  .دوش  رتدایز  شیاه  لوپ  دـیازفیب و  شا  هریل  دـصتفه  رب  اـت  تساوخ  یم  لوپ  اـقآ  زا  يو  يرآ ،
اریز مدرم ، هن  تسا و  زاین  یب  دنمتورث و  دمهفب  شدوخ  هن  هک  يروط  هب  دنک ! ییادگ  دشاب و  هتشاد  غارچ  بش  رهوگ  ناسنا  تسین 
دوج اب  مه  ناناملسم  ام  .تسانغ  زا  معا  انغتسا  دوش  یم  مولعم  سپ  .دنک  زادنا  سپ  هک  دنداد  یمن  وا  هب  ردق  نیا  دندیمهف ، یم  رگا 

! مینک یم  زارد  رافک  هب  ییادگ  تسد  هتسویپ  میناد و  یمن  زاین  یب  ینغتسم و  ار  دوخ  ( 497  ) میراد هک  یتورث  انغ و 

! دیآ یمن  ممشخ  منک ؟ هچ   334

بالط دورب ، البرک  هب  ترایز  دصق  هب  یتشک  اب  هفوک  زا  تساوخ  یم  ینامز  دوب ، ریظن  مک  قافنا  ششخب و  رد  هک  ینایبرش  موحرم 
دندوب هتفرگ  ار  وا  رود  جاتحم 
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یم بالط  هب  تفطالم  اـب  و  دوب ، هتـشادرب  دوخ  يارب  هار  هنیزه ي  يارب  يرادـقم  طـقف  دوب ، هداد  اـه  نآ  هب  تشاد  هچ  ره  ناـشیا  و 
.دنورب ات  دینک  مشخ  اه  نیا  هب  اقآ ! دوب ، هتفگ  دوب ، هدید  ار  بالط  رارـصا  هک  اقآ  مداخ  مهد ! یم  مه  زاب  دناسرب ، ادـخ  رگا  تفگ :

اب فرط  داد ، یمن  مه  يزیچ  یـسک  هب  رگا  دوب ، میلح  یلیخ  ناـشیا  لاـح ، ره  رد  دـیآ ! یمن  ممـشخ  منک ؟ هچ  دوب : هدومرف  ناـشیا 
رب تحاران  شدزن  زا  دـنک و  لمحت  تسناوت  یمن  داد  یم  هک  نیا  اب  هک  يرگید  ياقآ  فالخ  هب  تفر ، یم  ناشیا  شیپ  زا  تیاـضر 

.دنتشگ یم 

ناحبس دنوادخ  هب  ناسنا  يرطف  يدنمزاین   335

رگم دیـسرپ : وا  زا  بجعت  اب  دـهاوخ ، یم  نان  وا  دـید  یتقو  هیاسمه  هچب ي  تساوخ ، یم  نان  و  دوب ، هداتـسیا  يا  هناخ  رد  رب  يریقف 
.رخب ردام  تدوخ  يارب  ورب  تفگ : هچب  .هن  تفگ : وا  باوج  رد  ریقف  درمریپ  يرادن ؟ ردام 

هب اذل  هتفرگ ، یم  ردام  زا  هتـساوخ  یم  نان  تقو  ره  هچب  دوخ  نوچ  دـمهف ، یم  ییاهزیچ  اه  هچب  نیا  تاکلم  زا  ناسنا  قلاخلا ! لج 
، دروآرب ار  وا  جیاوح  هک  تسا  جاتحم  یسک  هب  هک  دمهف  یم  وا  .دنک  هیهت  درادن  ردام  مه  رگا  دریگب و  ردام  زا  دیوگ  یم  مه  ریقف 

.دشاب اه  نآ  ياج  هب  يرگید  سک  تسا  بوخ  دندوبن ، اه  نآ  رگا  و  ردپ !؟ ردام و  زا  رتهب  یسک  هچ  و 

هب ار  ادخ  مه  یـشوخ  رد  و  دندش ، یم  هجوتم  ادخ  هب  دوز  دندرک  یم  ریگ  اج  ره  و  دوب ، ادـخ  اب  مالـسلا -  مهیلع  ایبنا -  راک  رس و 
هک يا  هنوگ  هب  دندروآ ، یم  دا  ي 
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.دریگ یم  همشچرس  اج  نآ  زا  زیچ  همه  دندید  یم  ایوگ 

، درب هانپ  اج  نآ  هب  هک  تشادن  ییاج  و  دیراب ، یم  تدش  هب  ناراب  تشذگ و  یم  نابایب  رد  مالسلا -  هیلع  یـسیع -  ترـضح  ینامز 
(498 ( ؟ تساجک نم  ياوام  نکسم و  سپ  يا ، هداد  رارق  ینکسم  اج و  زیچ  ره  يارب  ایادخ ، تفگ :

تـسا بوخ  هچ  .دش  یم  هجوتم  ادخ  هب  اذل  دنک و  هیهت  دوخ  يارب  ییاج  دوبن  رداق  ایوگ  درک ، یم  هدـنز  ار  هدرم  هک  تمظع  نآ  اب 
.دهد ماجنا  ار  نآ  ات  تسیچ  رد  وا  ياضر  دنیبب  دشاب و  ادخ  عیطم  ناسنا 

! دنسپم ار  مالسلا -  اهیلع  ارهز -  ترضح  دنزرف  يراوخ  نیا  زا  شیب  ایادخ   336

و دناوخ ، یم  نآرق  دنلب  يادص  اب  دورب  ییاج  هب  ییاج  زا  تساوخ  یم  یتقو  هللا -  همحر  یتفش -  رقاب  دمحم  دیـس  مالـسالا  تجح 
شـسبح تقو  تموکح  درک ، ریزعت  ار  یـصخش  دوب ، هدش  ناهفـصا  دراو  هزات  ناشیا  یتقو  .دومن  یم  ارجا  ار  دودـح  دوخ  تسد  اب 

ات داد  یم  همادا  دوخ  راک  هب  رمع  رخآ  ات  یلو  دـش ، دازآ  ماجنارـس  دومن و  تطاسو  ناشیا  يدازآ  يارب  تقو  هعمج ي  ماـما  درک و 
، ایادخ دومرف : دماین و  ینوریب  هب  نوردنا  زا  هاش  تاقالم  يارب  ناشیا  دـنا : هتـشون  .دـمآ  ناشیا  هناخ ي  هب  زاوآ  زاس و  اب  هاش  هک  نیا 

! دنسپن ار  مالسلا -  اهیلعارهز  دنزرف  يراوخ  نیا  زا  شیب 

هثرو ي هب  ناموت ، رازه  یـس  هدماین ، يو  تاقالم  هب  ناشیا  هک  نیا  زا  ماقتنا  يارب  مه  هاش  ییاعد ! هچ  .دومن  تافو  زور  هس  زا  دعب  و 
.درک دراو  ررض  وا 

لتق فلاخ  نم  و  رفک ، عبات  نم   337

: هک تسا ، تیارد  یلو  تسین  تیاور  دنام ، یم  ثیدح  هب  یلو  تسین ، ثیدح  دنچ  ره  هلمج  نیا 

! لتق فلاخ  نم  و  رفک ، عبات  نم 

.دوش یم  هتشک  دنک  تفلاخم  سک  ره  و  ددرگ ، یم  رفاک  دنک  تعباتم  سک  ره 

درک و هعطق  هعطق  ار  شمش  شبحاص ، نامشچ  ولج  ناشیا  و  دندروآ ، ناشیا  يارب  الط  شمش  نامز  هک  تسا  یتفش  دیس  نامه  نیا 
اب زین  ینامز  داد ! يدـیع  مدرم  هب  نامز  نآ  رد  ناموت  رازه  تسیب  يریدـغ  زور  رد  و  دومن ، میـسقت  دـندوب  شفارطا  هک  یناـسک  نیب 
هاش يارب  ار  لیف  درک و  لوصو  ار  اه  لوپ  ناشیا  .دنروآ  یم  وا  يارب  درک  لایخ  هاش  یلع  حتف  دـندروآ و  تاهوجو  ناشیا  يارب  لیف 

! داتسرف

نانم ؤم  نمام  ترتع ، نآرق و   338

اب میتسین و  نمام  رکف  رد  ام  یلو  دراد ، ار  حالصا  تیحالص  درف  ره  تسا و  هتفرگ  تروص  لاعتم  دنوادخ  هیحان ي  زا  هماع  تیاده 
زا رافغتسا  مدع  اه و  نآ  ندرمـش  کچوک  یـصاعم و  راتفرگ  و  یـضار ، دوخ  زا  و  میدوعـص ! دصاق  میتسه ، لوزن  لاح  رد  هک  نیا 

.دنتسه ترتع  نآ ، لیدع  نآرق و  ام  هاگهانپ  نمام و  .میتسه  اه  نآ 
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روضح راضحتسا و  تاقالم و  تقو  نیرتالاب  زامن ،  339

توافت مه  اب  لوزن  دوعص و  سوق  بتارم  رد  مدرم  ردق  هچ  .تسادخ  رضحم  رد  روضح  راضحتسا و  تاقالم و  تقو  نیرتالاب  زامن ،
لاح زامن و  دراد  توافت  ردـق  هچ  یلو  عوشخ ، عوضخ و  بتارم  همه ي  اـب  تسا  هدـش  لـعج  عوشخ  عوضخ و  يارب  زاـمن  دـنراد !
هتبلا .تسا  رازگزامن  هیبش  دروآ و  یم  رد  ار  رازگزامن  يادا  هک  یـسک  لاح  زامن و  اب  تسا ، رـضاح  رازگزامن و  اـتقیقح  هک  یـسک 

ار زامن  تروص  هیبش و  ام  .درادن  ار  زامن  صاوخ  راثآ و  وا  زامن  یلو  درادن ، باقع  تسا و  طقاس  شفیلکت  زین  یسک  نینچ  مالکالب 
رد راثآ  صاوخ و  همه  نآ  هک  هللا -  همحر  ناملـس -  زامن  فالخ  هب  تسا ، فیلکت  طاقـسا  طقف  نآ  هدـیاف ي  میروآ و  یم  اـج  هب 

.تشاد بلق  ریونت 

میا هدید  ار  ییاملع   340

یم ناـیاقآ  میهد ، یم  ماـجنا  نآ ، كرت  تروص  رد  ندـش  یمنهج  تبوـقع  هناـیزات و  بوـچ و  هب  دـیدهت  اـب  اـم  هک  ار  زاـمن  نیمه 
.تسین دوجو ، ملاـع  رد  راوگ  شوـخ  يرمخ  نینچ  هک  ( 499  ) ذیاذل ذـلا  زا  تسا  یماج  زامن  تسا ، رتذـیذل  زیچ  همه  زا  دـنیامرف :

لمع زا  مینک ، هفیظو  هب  لمع  هک  دـهد  قیفوت  لاعتم  دـنوادخ  تسا !؟ هدوب  هنوگچ  اه  نآ  ناـیفارطا  و  مالـسلا -  مهیلع  اـیبنا -  لاـح 
تالاح تایدبعت و  هک  روط  نآ  میدوب  هدـیدن  رگا  هک  میا  هدـید  ار  املع  زا  یـضعب  .جراخ  زا  هن  و  دوخ ، لخاد  زا  هن  میوشن ، عونمم 

، مینزب فرح  اه  نآ  هرابرد ي  میناوت  یمن  هک  میا  هدـید  صاخـشا  نایم  رد  ار  يراونا  میدرک ، یمن  رواب  دـندرک ، یم  لـقن  ار  ناـنآ 
نایب ای  اه و  نآ  يونعم  تالاح  زا  ایوگ 
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! میتسه عونمم  نآ 

دوش زامن  لوغشمو  دشکب  تسد  راک  یمرگ  زا  ناسنا  هک  دهاوخ  یم  يوق  هزیگنا ي   341

؟ تسیچ ترابع  نیا  يانعم  ( 500  ) .لغش یف  هالص  و  هک : تسا  هدمآ  تیاور  رد  نم  ؤم  فاصوا  رد  لا : ؤس 

.دناوخ یم  عقوم  هب  مه  ار  شزامن  راک ، هب  لاغتشا  تقو  رد  ینعی  باوج :

؟ دشاب دناوت  یم  يزایتما  هچ  نم  ؤم  يارب  نیا  لا : ؤس 

رازاب و زا  هک  دراد  مزال  يوق  فراص  یعاد و  اـعطق  ( 501  ) .دوش یمن  فرصنم  زامن  زا  شلغـش  هطـساو ي  هب  هک  نیا  ینعی  باوج :
بظاوم دـنزادنیب و  ریخات  تسا  نکمم  یلو  دـنناوخ ، یم  زامن  مه  نارگید  دـنچ  ره  درادرب  تسد  زامن ، تقو  رد  راـک  نآ و  یمرگ 

.دوش توف  اه  نآ  زا  و  دنشابن ، نآ  كرد  تلیضف و  تقو  تقو و  لوا 

میوش یم  ادخ  هجوتم  رتشیب  هک  یلمع  لمع ، نیرتهب   342

(502  ) .تاحفن مکرهد  مایا  یف  مکبرل  نا 

.تسا ییاه  میسن  ناتراگدرورپ  يوس  زا  امش  رمع  ياهزور  رد 

نآرق توالت  هطـساو ي  هب  ای  زامن و  رد  يرگید  و  دـنک ، ادـیپ  شوخ  لاح  اعد ، هار  زا  یـصخش  تسا  نکمم  تیاور  نیا  ساـسا  رب 
...و دبایب  روضح  تذل 

رتشیب نامه  هب  دیاب  تسا ، رتشیب  ادخ  هب  ام  هجوت  تسا و  رتدـعاسم  ام  لاح  نآ ، هار  زا  نآ و  هطـساو ي  هب  هک  یلمع  ره  هب  نیاربانب ،
.میزاس لوغشم  قح  ترضح  هب  هجوت  هبقارم و  رکذ و  هب  نآ  اب  ار  دوخ  میزادرپب و 

تسا مهارف  یصاخ  هدع ي  يارب  یلعا  دصقم  هب  يداه   343

مهارف یـصاخ  هدع ي  يارب  یلعا  دصقم  هب  تیاده  یلو  تسا ، نهپ  شا  هرفـس  رجاف ، رب و  يارب  تایونعم ، تایدام و  بلاطم ، لصا 
.تسا

تسین مولع  لیصحت  طرش  غوبن   344

هناـخ زا  سرد  يارب  هک  یماـگنه  هللا -  همحر  ( 503  ) یناردنزام حلاص  الم  .تسین  طرـش  غوبن  مولع  لیـصحت  ندـناوخ و  سرد  رد 
یفاک لوصا  رب  هظفاح ، يدـنک  نیا  اب  .دـنکن  مگ  ار  هار  تشگزاب  ماگنه  ات  تخیر  یم  هاک  هسردـم  ات  هناـخ  رد  زا  تفر ، یم  نوریب 

.تسا حورش  نیرتهب  ای  نیرتهب ، زا  هک  تشون  حرش 

یظفح ءوس  عیکو  یلا  توکش 
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یصاعم كرت  یلا  یندشراف 

لضف ملعلا  ناب  ملعا  لاق  و 

(504  ) یصاع هات  ؤی  هللا ال  لضف  و 

تسا و یهلا  لضفت  ملع ، هک  نادب  تفگ : و  دیدرگ ، نومنهر  ناهانگ  كرت  هب  ارم  وا  مدومن ، هلگ  ( 505  ) عیکو هب  هظفاح  يدنک  زا 
.دسر یمن  دوش و  یمن  اطع  راکهانگ  هب  یهلا  لضف 

مدرگنرب رگید  خزرب و  مورب  اج  نیا  زا  مهاوخ  یم   345

زا دوب : هدومرف  هک  دـندرک  یم  لقن  یناهفـصا  نیـسح  دـمحم  خیـش  جاح  موحرم  ام ، داتـسا  زا  هللا -  همحر  ییابطابط -  همالع  ياقآ 
.مدرگنرب رگید  خرزب  زا  و  خزرب ، مورب  اج  نیا  زا  ما  هتساوخ  ادخ 

زا هک  میدیمهف  تقو  نآ  تسا ، هدرک  تافو  میدـید  میتفر  .دـش  یم  رادـیب  حبـص  ناذا  زا  لبق  ناشیا  .میتسناد  یمن  ار  ناشیا  دوصقم 
.هچ ینعی  مدرگنرب ، خزرب و  مورب  اج  نیا 

تسا تقوم  تافو  نامه  باوخ ،  346

شتانراقم زا  هکلب  دنشاب ، شحوتسم  ( 506  ) نآ مزاول  زا  همه  هک  تسین  مه  مولعم  .دنراد  تشحو  تافو  زا  همه  هک  نیا  بیاجع  زا 
ای دـباوخب  دـنراذگن  رگا  هک  يروط  هب  دـتفا ، یم  قافتا  رما  نیا  ناـشیارب  باوخ  ماـگنه  همه  هک  نیا  لاـح  دـنراد و  تشحو  ( 507)

.تسا تقوم  تافو  نامه  باوخ  و  درب ، یم  تذل  نآ  همادا ي  ای  ندیباوخ و  زا  دوش و  یم  تحاران  دننک ، شرادیب 

هزور صوصخم  شاداپ   347

: تسا هدمآ  یسدق  ثیدح  رد 

(508  ) .هب يزجا  انا  یل و  موصلا 

.مهد یم  ار  نآ  شاداپ  دوخ  نم  و  تسا ، نم  يارب  هزور 

: تسا هدش  رکذ  تنس  باتک و  رد  هک  ییاه  باوث  رب  هوالع  دهد ، یم  هطساو  نودب  ار  نآ  باوث  لاعتم  دنوادخ  ینعی 

(509  ) نیعا هرق  نم  مهل  یفخا  ام  سفن  ملعت  الف 

.تسین فیصوت  فصو و  لباق  ینعی  .تسا  هدش  یفخم  نانآ  يارب  ییاه  ینشور  مشچ  هچ  هک  دناد  یمن  سک  چیه  سپ 

دنناد یم  نیمئاص  ار  ماعط  تذل   348
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: هک تسا  تیاور  رد  نینچ  مه 

(510  ) .هبر اقل  دنع  هحرف  و  هراطفا ، دنع  هحرف  ناتحرف : مئاصلل 

.راگدرورپ رادید  ماگنه  يرگید  و  راطفا ، ماگنه  یکی  دراد : یلاحشوخ  ود  راد  هزور 

هزور دوب ، هتـشذگ  ناضمر  زا  زور  هدزاود  .دـنکن  كرادـت  ار  زور  رد  ندروخن  يرحـس ، روطف و  رد  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا 
غرمولچ بلاط  یضعب  هک  نیا  اب  تسین ! روآ  عوج  وا  يارب  مه  موص  ما ، هدشن  هنـسرگ  لاح  هب  ات  تفگ : یم  هفوک  دجـسم  رد  يراد 

.دنذیذل ياهاذغ  و 

(511  ) .روخب يدش ، هنسرگ  هک  یتقو  تسا : هدمآ  تایاور  رد  ندروخ  رادقم  هرابرد ي 

.دنناد یم  نیمئاص  ار  ماعط  تذل  تسا ، ذیذل  وا  يارب  مه  یلاخ  نان  دشاب ، هنسرگ  ناسنا  رگا 

ناویح یمین  کلم و  یمین   349

یتوکلم و ءزج  نآ  هب  یهاـگ  تسا  یفاـک  تسا ، بکرم  حور ) مسج و   ) ءزج ود  زا  ناـسنا  هک  اـج  نآ  زا  دوـش : هتفگ  تسا  نکمم 
ار نآ  مزاول  تیناحور و  مه  دـنک ، رظن  نییاپ  هب  يرگید  اـب  و  ـالاب ، هب  یکی  اـب  ینعی  ینامـسج ، ءزج  هب  یهاـگ  و  دـنک ، رظن  یحور 

.ناویح یمین  و  تسا ، کـلم  یمین  اریز  درذـگب ، دوـخ  زا  اـنعم  ماـمت  هب  هک  نیا  هن  ار ، نآ  مزاوـل  تینامـسج و  مه  و  دـنک ، تیوـقت 
شـش گرزب  ياه  تلود  نیب  گنج  دوب ، یمتا  گنج  هک  نیا  اب  مود  یناهج  گنج  رد  .دور  یم  تیناویح  هب  ور  زورما  رـشب  یهتنم 

!؟ دوب یقطنم  ینالقع و  ایآ  دوب ؟ هچ  یشک  لسن  یناریو و  همه  نآ  يزیرنوخ و  گنج و  زا  فده  .دیشک  لوط  لاس 

میقتسم طارص  زا  فرحنم  ناسنا  ینادرگرس   350

هک دشاب  هدش  ادج  شا  هکلم  زا  هک  تسا  لسع  روبنز  دننام  شلاح  دوش ، فرحنم  ای  مگ  تفرعم  میقتسم  طارص  زا  ناسنا  رگا  اعقاو 
.ددرگ نآ  نیا و  همعط  دورب و  رگید  ياهروناج  خاروس  رد  دیاب  راچان  تسا و  ضحم  نادرگرس  درادن ، مارآ  رارق و 

! دش ماهلا  نم  هب  بادرس  رد   351

يزاریـش يزاریم  موحرم  دنتـسناد ، یمن  ادج  نامیا  زا  ار  ملع  قباس  ياملع  .تسا  بوخ  یلیخ  دـشاب  شنامیا  قباطم  ناسنا  ملع  رگا 
بحاص ترضح  ارماس  بادرس  رد  هک  دوب  نآ  مدرک ، هک  یمکح  نیا  تلع  دوب : هدومرف  وکابنت  میرحت  هیـضق ي  رد  ( 512  ) گرزب

! دش ماهلا  نم  هب  اج  نآ  رد  مدرک و  ترایز  ار  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  - 

همحر یکراشف -  دمحم  دیس  اقآ  باوج  رد  اذل  دورب ؟ بادرس  هب  هک  دوش  هضافا  وا  هب  دشاب و  هتـشادن  تیونعم  یـسک  دوش  یم  ایآ 
یمن مکح  امـش  ارچ  ربمغیپ ، دالوا  دیـس  تفگ : يدرگاش ، داتـسا و  ماـقم  طاقـسا  هزاـجا و  اـب  درک ، یم  دادـیب  داد و  داـیز  هک  هللا - 

! تسا ام  راختفا  ندش  هتشک  دنداد : خساپ  ناشیا  و  دیوش !؟ هتشک  هار  نیا  رد  دیسرت  یم  ایآ  دینک ؟
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...مراذگب میاپ  ریز  ار  متالوهجم  رگا   352

.دسر یم  کف  هب  مرس  مراذگب ، میاپ  ریز  ار  متالوهجم  رگا  دومرف : یم  هللا -  همحر  یناهفصا -  تعیرش  خیش  ياقآ  هک  هدش  لقن 

تکرـش هللا -  همحر  یتـشر -  هللا  بیبـح  ازریم  سرد  رد  لاـس  هدزاود  هد ، هلمج  زا  و  دوـب ، هدوـمن  لیـصحت  همه  نآ  هک  یلاـح  رد 
مظاک دمحم  دیـس  یناسارخ و  دنوخآ  موحرم  زج  هب  دنتفر ، یم  هللا  بیبح  ازریم  اقآ  سرد  هب  رـصع  ياملع  همه ي  هتبلا  .دوب  هدومن 

 - برع یـضار  خیـش  ياقآ  سرد  رگم  دـنتفر ، یمن  یـسک  سرد  هب  هللا  همحر  گرزب -  يازریم  زا  دـعب  هک  هللا -  امهمحر  يدزی - 
.تسا هدوب  تایح  دیق  رد  هک  ینامز  ات  هللا  همحر 

! تسایر هام  شش  يارب  رمع  همه  نیا   353

يارب هفوک  زا  ار  یشیورد  دوش ، یم  ضیرم  ضیرم  یناهفـصا  تعیرـش  موحرم  هک  درک  لقن  ( 513  ) ییابطابط ياقآ  زا  اسراپ  ياـقآ 
!؟ تسایر هام  شش  رد  فرص  يارب  رمع  همه  نیا  دیوگ : یم  شیورد  دنروآ ، یم  ناشیا  يافش  تهج  اعد 

هیام ي املع  هتبلا ، .دـنروآ ) مهارف  ار  نانآ  تزع  يزارفارـس و  اـت  ( ؛) 514 ( ) ازع مهل  اونوکیل   ) .هاـم شـش  يارب  رمع  همه  نیا  يرآ ،
ار شیوناز  دوب  هدمآ  وا  هک  دوب  هتفگ  هکم  فیرش  شیپ  یمالک  هللا -  همحر  تعیرـش -  ياقآ  نیمه  .دنا  ناناملـسم  مالـسا و  تزع 

.دوب هدیسوب 

تسا ردق  هچ  يزیچ  ره  صلاخ  هک  دناد  یم  ادخ   354

توافت مه  اب  ورین  تردـق و  ظاحل  زا  ردـق  هچ  ماسجا  هک  دـناد  یم  ادـخ  .تسا  يواستم  ماـسجا  رد  متا  هک  دـنا  هدرک  فشک  اریخا 
توافت مه  اب  اه  ناسنا  ردق  هچ  تسا و  هزادنا  هچ  اه  نازیم  شجنس  تقو  رد  زیچ  ره  صلاخ  تیـصاخ و  هک  دناد  یم  ادخ  و  دنراد ،

! تسین طوبرم  ندب  یکبس  ینیگنس و  هب  الصا  هک  دنراد 

حاورا عاونا   355

: دنا حور  ود  ياراد  مالسلا -  مهیلع  راهطا -  همئا ي  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربمایپ  هک  دوش  لامتحا  ادبا  تسا  نکمم 
یکی هدوب : حور  ود  مه  حور  نیا  و  ( 515  ) .دوب رکاذ  تفتلم و  هک  رگید  حور  و  .دومن ) یم  شومارف  ، ) یسنی ناک  هک  یحور  یکی 

: دوش یم  لزان  ناگتشرف  اب  هارمه  مالسلا -  هیلع  ماما -  بلق  رب  ردق  بش  رد  راب  کی  لاس  ره  رد  هک  یحور 

(516 ( ) حورلا هکئلملا و  لزنت  )

.دنیآ یم  دورف  حور  هکیالم و 

(517  ) .تسا هکیالم  زا  ریغ  حور  هک 

(518 : ) تسا سدقلا  حور  نامه  هک  دنک ، یم  دیدست  ار  مالسلا -  مهیلع  ایبنا -  هک  يرگید  حور  و 
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(519 ( ) سدقلا حورب  هندیا  (و 

.میدومن دی  ؤم  سدق  حور  هب  ار  وا  و 

(520  ) قحلاب کبلق  یلع  سدقلا  حور  هلزن  لق 

(521  ) .دومن لزان  وت  بلق  رب  ار  نآ  نیما  حور  وگب :

...دوب یفاک  تسام  نان و  اقآ ،  356

بـساکم ناشیا  دزن  هک  دنتـشاد  يدرگاش  دندوب ، فرـشم  البرک  رد  هک  ینامز  تسا : هدش  لقن  يریاح  میرکلادبع  خیـش  موحرم  زا 
هدرک شومارف  ناشیا  یلو  دیـسر  ارف  دوعوم  زور  هک  نیا  ات  دـندومرف ، توعد  راهن  تهج  ار  ناـشیا  خیـش  جاـح  يزور  دـناوخ ، یم 

هزاجا ي اب  دوب ، تناما  ناشیا  دزن  نارق  کی  دنتـشاد و  تسام  نان و  طـقف  هناـخ  رد  ناـشیا  دـنا و  هدرک  توعد  ار  یـسک  هک  دـندوب 
رـس رب  نامهیم  هک  یتقو  یلو  دندومن ؛ هیهت  خیـش  نآ  يارب  بابک  نان و  دنتـشادرب و  ار  نآ  يوحف ، نذا  هب  ای  دنتـشاد و  هک  فرـصت 

زا دییامرفب  هک  درک  یم  رارصا  دومرف و  یم  ناشیا  هب  خیش  جاح  درک ، یم  لیم  تسام  نان و  طقف  دش ، رضاح  هرفس 
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اب بابک  نان و  رگید  دوب ، یفاک  تسام  نان و  نامه  اقآ ، تفگ : هک  نیا  ات  دـیزرو  یم  عانتما  ناـشیا  یلو  دـینک ، لـیم  باـبک  ناـن و 
! دوبن مزال  یتناما  لوپ 

...دیهاوخ یم  ار  رفک  يدازآ  امش   357

جیورت دایز  تیطورشم  يارب  اج  نآ  رد  هک  لوبمالـسا  ناگرزب  املع و  زا  یکی  هللا -  همحر  يدزی -  مظاک  دمحم  دیـس  اقآ  نامز  رد 
یتانایب هطورـشم  هل  رب  ملاع  نآ  دندومن و  عامتجا  اج  کی  رد  هللاامهمحر -  یناسارخ  دـنوخآ  دیـس و  اب  دـمآ و  فجن  هب  درک ، یم 

، اـقآ دـندومرف : دیـس و  موحرم  هب  دـندرک  ور  دـنوخآ  موحرم  .دوـمن  شـشوک  دـیاب  ناناملـسم  مالـسا و  يدازآ  يارب  هک  درک  داریا 
؟ دیدینش

زامن هتسب  تسد  دنیآ  یم  نیشن  هعیش  ياهرهش  ریاس  البرک و  فجن و  هب  اه  ینس  یتقو  دومرف : اه  نآ  باوج  رد  هللا -  همحر  دیس - 
تسد اب  دنور  یم  نیشن  ینس  ياهرهش  هنیدم و  هکم و  هب  اه  هعیش  هک  یماگنه  و  دنک ، یمن  ضارتعا  اه  نآ  هب  یـسک  دنناوخ و  یم 

هللادمحب هک  دینیب  یم  درادن ، ضارتعا  اه  نآ  هب  سک  چیه  دنهد و  یم  ماجنا  ار  دوخ  یبهذم  مسارم  هنادازآ  دـنناوخ و  یم  زامن  زاب 
.دیهاوخ یم  ار  يراب  دنب و  یب  رفک و  يدازآ  دبال  دیهاوخ ، یمن  ار  ناناملسم  مالسا و  يدازآ  امش  .دندازآ  اج  همه  رد  ناناملسم 

تیعجرم نامز  رد  ناگرزب  دهز   358

گید وا  مداخ  مدـید  هلیاع ، همه  نآ  اب  فجن  رد  هللا -  همحر  يدزی -  مظاک  دـمحم  دیـس  تیعجرم  لـیاوا  رد  تفگ : یم  یـصخش 
هتفرگ نغور  تسد  فک  هزادنا ي  هب  مدید  مدومن و  دروخرب  وا  اب  زین  نتشگرب  ماگنه  دور ، یم  رازاب  هب  هناخ  زا  هتفرگ و  ار  یگرزب 

! درب یم  لزنم  هب  هتشاذگ و  گید  رد  و 

رگید فصن  دروخ و  یم  رهظ  نان  اب  ار  نآ  فصن  درک و  یم  زپ  بآ  غرم  مخت  ددع  کی  زین  يرگید  ياقآ 
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.ماش ار 

دنراد ار  ادخ  اه  نآ   359

کچوـک مه  يرگید  نیا  و  تسا ، کـچوک  یکی  نیا  یلو  تـسا ، گرزب  هـک  مدـنزرف  نـیا  تـفگ : یم  ( 522  ) نتفر مد  یـصخش 
.دنراد ار  ادخ  اه  نآ  مبلط ) یم  شزرمآ  ادخ  زا  ( ؛ .هللارفغتسا تفگ : دعب  تسا ،

دشاب وا  يزور  ادخ  هب  لکوت  دیاب  هبلط ،  360

لکوت اهنت  دنادب و  لکوت  ار  دوخ  يزور  هک  دشاب  هتشاد  ار  نیا  تیلباق  دیاب  هبلط  تفگ : تشاداو و  یبساک  هب  ار  دوخ  دنزرف  یملاع 
.تسین نینچ  نم  دنزرف  دشاب و  وا  يزور  ادخ  هب 

نیرادلا یف  هجولا  داوس  چوسلا   361

اش نا  هدش ، هتفرگ  اعد  متخ و  سلاجم  امش  يافش  يارب  یلیخ  دندرک : ضرع  توم  ضرم  تقو  رد  هللا -  همحر  يراصنا -  خیـش  هب 
: دندومرف ناشیا  .دیبای  یم  افش  هللا 

.نیرادلا یف  هجولا  داوس  چوسلا  و  ندبلا ، ضراوع  نم  هایحلا  توملا و 

.دشاب ور  هایس  ترخآ  ایند و  يارس  ود  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  تبیصم  و  دنا ، مسج  ضراوع  زا  یگدنز  گرم و 

؟ هچ ینعی  چوس  لا : ؤس 

.تسا گوس  نآ  لصا  هک  تبیصم ، رد  يراوگوس  يانعم  هب  تسا  يا  هنایماع  هملک  باوج :

 - هللا همحر  ردص -  نسح  دیس  اقآ  عضاوت  یگداس و   362

ار وا  مدرک  یم  نامگ  هدنب  میدینش ، یم  ار  وا  لیاضف  دوب و  نکاس  نیمظاک  رد  ام  نامز  رد  هک  ( 523  ) ردص نسح  دیس  اقآ  موحرم 
الاب البرک  رد  هک  مدش  هجوتم  مدید ، مجارت  ياه  باتک  زا  یکی  رد  ار  ناشیا  سکع  یتقو  لبق  لاس  ود  یک  هک ي  نیا  ات  ما ، هدیدن 

هداس و يروط  ناشیا  عضو  یلو  دوب ، هتسشن  رهطم  مرح  هب  ور  هک  ما  هدرک  تاقالم  ار  وا  مالسلا -  هیلع  ادهشلا -  دیـس  ترـضح  رس 
.دنشاب تیصخش  اب  فورعم و  ياقآ  نامه  ناشیا  مداد  یمن  لامتحا  الصا  هک  دوب  هناعضاوتم 

 - هللا همحر  یناسارخ -  دنوخآ  هدازاقآ ي  تداهش  يارجام   363

دنوخآ موحرم  هدازاقآ ي  مود  راب  يارب  هک  یماگنه  دشاب  عمج  رطاخ  دوخ  تبقاع  زا  هاگ  چـیه  دـیابن  ناسنا  میرب ! یم  هانپ  ادـخ  هب 
یم تاجن  ار  امـش  دـینک ، اضما  ار  باجح  فشک  رگا  هک  دـندنامهف  وا  هب  .دـندرب  نادـنز  هب  يولهپ  هاش  اضر  نامز  رد  ار  یناسارخ 

هب هار  نیمه  رد  هک  رتـهب  هچ  تسا ، داـیز  ادـخ  دزن  مناـهانگ  تـفگ : ناـشیا  یلو  .دـنداد  یم  شتاـجن  درک  یم  اـضما  رگا  .مـیهد و 
ياه ماقم  زا  یکی  یتقو  دوب ، ناسارخ  هاش  دننام  ناسارخ  رد  نامز  نآ  رد  هک  نیا  اب  ینتشک ! هچ  تشک ، ار  وا  هاش  .مسرب و  تداهش 

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  رضحم  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 220 

http://www.ghaemiyeh.com


، دـش هدـنهانپ  ناشیا  هب  مدرم  سرت  زا  دـمآ و  اـقآ  دزن  شدوخ  دنـشکب ، ار  وا  دنتـساوخ  یم  مدرم  دوب ، هدرک  یتراـسج  وا  هب  یتلود 
نایم رد  هنهرب  ياپ  اب  دـیاش  ابع و  همامع و  نودـب  دـنلب ، نهاریپ  اب  ار  وا  ماع  الم  رد  رازاب و  رد  هک  دیـسر  ییاج  هب  شراک  اقآ  نیمه 

! دندرب يرتسگداد  هب  ینابرهش  زا  مدرم 

تسا زان  تنطلس  .میقع ؛ مکلملا 
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ار نامیا  نید و  زا  یبلق  لزلزت  درک ، تمسق  رگا  و  دنکن ، تمسق  نامیا  لها  يارب  ار  اهالب  هنوگ  نیا  ادخ  .دنک ) یمن  افو  ناسنا  هب  و 
! دنا هدروآ  نامیا و و ال  لها  رس  رب  مه  ار  اهالب  نیا  زا  دشا  هنرگ  و  دنکن ؛ تمسق 

لمع ملع و  اب  هارمه  غیلبت  شزرا   364

ياهاتسور هب  هاگره  یلو  دوب ، نارذگ  شوخ  یلیخ  تشاد  تماقا  دزی  رد  ( 524  ) يدزی اضرمالغ  خیش  اقآ  موحرم  هک  ینامز  مدینش 
دای مدرم  هب  ار  زاین  دروم  لیاسم  زامن و  تئارق  دیـسر ، یم  هک  هد  ره  هب  تشاد و  یم  رب  ...و  تسام  ناـن و  دوخ  اـب  تفر  یم  فارطا 

.دومن یم  زیهرپ  مدرم  ياذغ  زا  دوب و  شدوخ  زا  شکاروخ  لاح  همه  رد  .تفر و  یم  رگید  يدابآ  هب  هاگ  نآ  داد و  یم 

هچ دناد  یم  ادخ  دـنهد ، ماجنا  ار  اه  نآ  راک  تنم ، تشاد و  مشچ  نودـب  دنتـسه و  غیلبت  رومام  مالـسلا -  مهیلع  ایبنا  لثم  هک  نانآ 
هک دهدب  صیخشت  یسک  رگا  .دنشاب  525 ؛)  ) یهنی رمای و  امب  لماع  كرتی و  لعفی و  امب  ملاع  هک  یتروص  رد  هتبلا  دنراد ! یتاماقم 

! دزادنیب شرع  هب  ار  شهالک  يداش  زا  دیاب  دنک ، ادا  ار  شا  هنارکش  ملع  رشن  اب  دشاب و  لماع  ملاع و  دنک و  مادقا  راک  نیا  هب 

! ادص رس و  نودب  نیقی ، نامیا و  هیلاع ي  تاجرد  هب  لین   365

 - مالـسلا مهیلع  ایبنا -  هچ  نآ  ایوگ  هک  دنا  هدرک  تیبرت  ار  ...و  هللا -  همحر  ناملـس -  ریظن  یناسک  مالـسلا -  مهیلع  ایبنا -  هنوگچ 
تبحاـصم مالـسلا -  هیلع  وا -  یـصو  و  مالـسلا -  هیلع  مرکا -  یبن  اـب  هک  هللا  همحر  ناملـس -  زا  هتـشذگ  دـندید ! یم  دـندید ، یم 

تامارک هیلاع و  تاماقم  هب  هک  میا  هدید  تبیغ  رصع  رد  ام  هک  ار  ییاملع  دراد ، ار  دوخ  ياج  تاماقم  همه  نآ  اب  تشاد و  کیدزن 
نودب ار  تمارک  نیقی و  نامیا و  تاجرد  دندوب ، تریصب  اب  دنداد و  یم  ربخ  نآ  زا  دندید و  یم  ار  هدنیآ  هدمآ و  لیان 
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هب رهاظت  ییاج  رد  دنتـشاد و  روپیـش  لبط و  انایحا  رگا  .دـندوب  هتفر  الاب  ییامندوخ  رهاـظت و  نودـب  روپیـش و  لـبط و  ادـص و  رس و 
.ناشدوخ صخش  جیورت  هن  دوب ، عرش  جیورت  يارب  دندرک ، یم  تمارک 

 - مالسلا هیلع  ادهشلا -  دیس  ترصن  يارب  رتشیب  ینامداش   366

هک میتشگ  یم  رب  يا  هوزغ  زا  یگنج  میانغ  اب  هارمه  يداش و  اب  هک  هدرک  لـقن  هیلع -  یلاـعت  هللا  ناوضر  نیق -  نب  ریهز  دـنا : هتفگ 
: دومرف ام  هب  هیلع -  یلاعت  هللا  ناوضر  ناملس - 

.هعم مکلاتقب  احرف  دشا  اونوکف  هنجلا ، لها  بابش  دیس  متکردا  اذا 

.دیشاب نامداش  رتشیب  وا  ندرک  يرای  زا  دیدرک ، كرد  ار  مالسلا ] -  هیلع  نیسح -  ماما  تشهب [  لها  ناناوج  رورس  نامز  هاگره 

(526  ) تسا هیلع -  یلاعت  هللا  ناوضر  یسراف  ناملس  زا  ریغ  ناملس ، زا  دوصقم  هک  دنا  هداد  لامتحا  یضعب  دنچ  ره 

مالسالا تجح  مالسالا و  نکر   367

يور داتـسرف و  يا  هماـن  هللا -  همحر  يزاریـش -  يازریم  يارب  ارماـس  هب  فرـشا  فجن  زا  يدزی  مظاـک  دـمحم  دیـس  موحرم  یناـمز 
نیرتالاب هک  ار  مالسالا  هجح  ناونع  وا  يارب  باوج  رد  هللا -  همحر  ازریم -  یلو  .تشون  ناشیا  يارب  ار  مالـسالا  نکر  ناونع  تکاپ 

.تشون دوب ، یملع  هبتر ي  ناونع و 

هجح امش  و  تشون ، مالـسالا  نکر  امـش  يارب  ناشیا  تفگ : درک و  ضارتعا  ناشیا  هب  ازریم  نادرگاش  زا  هللا -  همحر  سنوی -  خیش 
وا يارب  اذل  مناد  یم  دهتجم  ار  وا  نم  یلو  تسا  هتشون  مالسالا  نکر  اذل  دناد  یمن  دهتجم  ارم  ناشیا  دومرف : دیسیون !؟ یم  مالـسالا 
رد و  دوب ، رت  قیقد  دوخ  نارصاعم  زا  ریغ  هکلب  رصع  لها  ناملاع  همه ي  زا  ازریم  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  .مسیون و  یم  مالـسالا  هجح 

ثحبم رد  هام  هس  ازریم  موحرم  دنا : هتفگ  رهن  ام  دینک و  یم  هاچ  امش  دنتفگ : یم  ( 528  ) اه یفجن  هب  ( 527  ) ارماس ياملع  نامز  نآ 
.درک ثحب  یلک  باحصتسا 

! نک مظفح  ایادخ  نک ! ما  يرای  ایادخ   368

یم مامح  هنازخ ي  رد  يراوگرزب ، لـمع و  ملع و  تیلباـق و  همه  نآ  اـب  يزاریـش  یقت  دـمحم  ازریم  اـقآ  موحرم  هک  دـندید  یناـمز 
.نک مظفح  نک ، ما  يرای  يدومن ، هک  لاح  ینکن ، التبم  تیعجرم  ماقم  تسایر و  هب  ارم  هک  مدوب  هتساوخ  وت  زا  ایادخ ، دیوگ :

رگا هک  دومرف  یم  لقن  ( 530  ) ینییان موحرم  زا  دوب -  راوگرزب  یلیخ  لمع  ملع و  رد  دوخ  هک  ( - 529  ) ام داتسا  هک  ییازریم  نامه 
نآ اب  ناشیا  لاح  ره  رد  .دوب  ملعا  نارگید  زا  ( 531  ) گرزب يازریم  زا  دعب  دوب ، یقاب  یهاش  دجسم  نیسح  دمحم  خیش  اقآ  موحرم 

همه
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.درک يریگ  هرانک  تعامج  زامن  زا  رمع  رخاوا  رد  هک  دش  یم  هتفگ  دنداد ، یم  صیخشت  شلها  هک  هیلمع  هیملع و  تاماقم 

تسا هجوتم  نم  هب  ملاع  تائالتبا  مامت   369

سرد ود  يزور  لاس  تفه  میدناوخ ، یم  بساکم  هللا -  همحر  يزاریـش -  یقت  دمحم  ازریم  اقآ  دزن  ام  دومرف : یم  ( 532  ) ام داتسا 
.دش مامت  بساکم  ات  دیشک  لوط 

میدید ( 533  ) گنج نیا  رد  .درامـش  منتغم  ار  نآ  دیاب  دسیونب ، ای  دناوخب  ای  دیوگب  سرد  هک  دـمآ  شیپ  ناسنا  يارب  یتصرف  یتقو 
.دناوخب سرد  مه  تعاس  ود  يزور  دناوت  یمن  یتحاران  زا  ناسنا  یهاگ  هک 

مامت تسا : هتفگ  یم  هک  يا  هنوگ  هب  درادن  ریظن  هک  ایند  نید و  رد  لاغتـشا  همه  نآ  اب  هللا -  همحر  یـسوط -  نیدـلا  ریـصن  هجاوخ 
! داد یم  ار  یلقع  یملع و  لکشم  لیاسم  باوج  نوشق ، فص  رد  .تسا  هجوتم  نم  هب  ملع  لها  تائالتبا 

یگبلط ناحتما   370

تروص نیا  هب  میدرک ، یم  یگبلط  ناحتما  ار  هللا -  همحر  يزاریـش -  یقت  دـمحم  ازریم  ياقآ  یهاگ  ام  دومرف : یم  ( 534  ) ام داتسا 
یم فرح  سرد  رد  میدرک ، یم  تکرـش  شـسرد  رد  میدـش ، یم  رـضاح  ناشیا  هماـقا ) ناذا و  رد  یتح   ) زاـمن رد  هتفه  هک ي ك 

هب مه  هتفه  کی  یلو  میدیسوب ، یم  ار  شتـسد  میدرک ، یم  مارتحا  میظعت و  ناشیا  هب  رازاب  هچوک و  رد  میدرک ، یم  لاکـشا  میدز ،
یم اـما  .میدرک  یمن  ناـشیا  هب  ییاـنتعا  هچوک  رد  میدز ، یمن  فرح  میتفر  یم  رگا  میتـفر و  یم  سرد  هن  زاـمن و  هب  هن  نآ ، سکع 

.تسا هداعلا  قوف  هک  میدیمهف  یم  تسا و  روج  هتفه ي ك  ود  رد  نطاب  رد  ناشیا  هک  میدید 

...و سرد  زامن و  زا  تسا  ترابع  ام  تسایر   371

شیاوه دندومرف : ناشیا  .دننامب  ارماس  رد  دـنا  هدـمآ  ناشیا  هک  دـنتفگ  ( 535  ) يزاریـش يازریم  هب  .تفر  هرماس  هب  یناـقمام  موحرم 
یم همدـص  امـش  تسایر  هب  ناشیا  ندوب  اقآ ، تفگ : هللا -  همحر  یمق -  نیـسح  اـقآ  جاـح  .دراد  مه  ینیریـش  هزبرخ  تسا و  بوخ 

ره مه  ار  سرد  دـشاب ، هتـشاد  ماود  مهاوخ  یمن  مه  مدوخ  هک  ار  زامن  سرد ، زامن و  زا  تسا  ترابع  ام  تسایر  تفگ : ازریم  .دـنز 
.مییوگب سرد  ناشیا  رب  هک  دنوش  یم  ادیپ  رفن  راهچ  هس  دشاب  روط 

! دناوخ یم  نآرق  تافو  زا  دعب  هللا -  همحر  يرون -  هللا  لضف  خیش   372

يرون هللا  لضف  خیش  موحرم  نادرگاش  زا  و  دیس ، هک  نم  ییاد  تفگ : یم  هک  هدش  لقن  تسا  ییوگتسار  ملاع  هک  يرعـشا  ياقآ  زا 
يادـص هرجح  نامه  رد  دـننک ، نفد  هرجح  رد  ادرف  ات  دـندوب  هدروآ  مق  هب  ار  ناشیا  هزاـنج ي  هک  یبش  رد  دوب ، هللا -  همحر  ( 536)

.دوب هدینش  موحرم  نآ  هزانج ي  زا  نآرق 

يوت زا  مدینش  مدوب ، هتسشن  مالـسلا -  اهیلع  هموصعم -  ترـضح  رهطم  نحـص  رد  هربقم ، ناویا  بل  تسا : هدرک  لقن  يرگید  ياقآ 
رارکت متشگزاب  تسین ، یسک  مدید  متفر ، هربقم  فرط  هب  .دیآ  یم  نآرق  يادص  هللا  همحر  يرون -  هللا  لضف  خیش  موحرم  هربقم ي 
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.تسا ربق  بحاص  دوخ  زا  نآرق  يادص  هک  مدرک  نیق  هصالخ ي  دش ،

تسا ام  ینارذگ  شوخ  تقو  الاح   373

 - يراصنا خیـش  دزن  مردپ  اب  یناوج  نس  رد  درک : لقن  دوب  البرک  رد  مالـسلا -  هیلع  ادهـشلادیس -  ترـضح  مرح  مداخ  هک  يدـیس 
نم هب  مردپ  .دنتشاذگ  زین  ام  يارب  یقمر ! یب  تشوگبآ  هچ  اما  تشوگبآ ، دوب ، رـضاح  ای  دندرک  رـضاح  هرفـس  میتفر ، هللا -  همحر 

، روخب تفگ : یم 

 - فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  بحاص  بئان  اذه 

.تسا فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا -  بحاص  بئان  صخش  نیا 

: متفگ یم  هرخسم  اب  مدرک و  یم  يراددوخ  ندروخ  زا  نم  و 

!؟ هیچ نیا  ونش !؟ اذه 

تحار زیچ  هچ  هب  ناشدوخ  و  دنداد ، یم  نارگید  هب  ار  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما -  مهـس  دندرک  یم  یگدنز  روج  هچ 
ام ینارذگ  شوخ  تقو  الاح  دـندومرف : یم  نانآ  دوخ  هتـشاد ، لمات  نآ  ندوب  تشوگبآ  رد  اقآ  نیا  لاثما  هک  نیا  دوجو  اب  دـندوب ؟

 - راهطا همئا  هک  نانچ  .تسا 
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.میدازآ دوخ  عضو  نیا  رد  میرادن ، ار  تماعز  تماما و  نوچ  دندومرف : یم  یهاگ  مه  مالسلا  مهیلع 

؟ دیوگ یم  هچ  ینک  سپ   374

 - هللا همحر  يراصنا -  خیش  هناخ ي  دراو  يا  هدع  اب  هارمه  دوب  هتسب  شرـس  رب  يرـس  يور  هک  یلاح  رد  هاش  یلع  حتف  رتخد  ینامز 
هک ینامز  .تسا  هدوب  مظنم  رایـسب  شیاهراک  هدروخ و  یم  راهن  زامن  زا  لبق  ارهاظ  .دـسر  یم  ارف  خیـش  راـهن  تقو  اـقافتا  .دوش  یم 
یم هچ  ( 537  ) ینک سپ  دیوگ : یم  رخسمت  ضیرعت و  يور  زا  دنیب ، یم  ار  هللا -  همحر  خیش -  ياذغ  هرفـس و  هاش  یلع  حتف  رتخد 

!؟ دیوگ

ار اه  نیا  نک ، نوریب  ار  اه  نیا  هللا ، تمحر  الم  دیوگ : یم  دنک و  یم  ادـص  ار  دوخ  رکون  دوش و  یم  تحاران  هللا -  همحر  خـیش - 
.نک نوریب 

رهظم نم  تسا و  مالـسلا -  مهیلع  همئا -  تمظع  رهظم  ینک ، مناخ ، دیامرف : یم  هدومن و  هاش  رتخد  هب  ور  دنتفرن ، دنیب  یم  هک  دـعب 
.اه نآ  دهز 

.دنرفاک دننک ، یم  فرصم  نینچ  ار  مهس  هک  یناسک  دیوگب : اروف  هک  نیا  هن  دنک ، یم  حالصا  مه  ار  نارگید  راک  دهز ، همه  نآ  اب 
.نک فرصم  دوخ  تاداقتعا  تایلمع و  تایملع و  هزادنا ي  هب  شاب ، تدوخ  بظاوم  ناجاباب ،

تسا يرگید  تسد  هب  رما  ریبدت   375

اپ دنهدب ، رگا  .میـشاب و  هتـشادن  میهاوخ  یم  ادخ  زا  هک  ار  هچ  نآ  تقایل  دـیاش  میراد !؟ یمن  رب  تسد  دوخ  هب  ملظ  تیذا و  زا  ارچ 
يرگید تسد  هب  رما  ریبدت  .ربدم  هن  میتسه و  بر  هن  ام  میورب ! هار  نآ  زا  دعب  میناوتن  رگید  دنکشب و  ام  ياپ  ای  و  مینزب ، زیچ  همه  هب 

.میرادرب ریبدت  زا  تسد  مینک و  لمع  دوخ  هفیظو ي  هب  دیاب  ام  .تسا 

دندرک یمن  توعد  دوخ  هب  ار  سک  چیه   376

(538 ، ) دـنداد یم  قوس  للعلا  هلع  هب  هکلب  دـنداد ! یمن  قوس  دوخ  هب  ار  سک  چـیه  یلو  دـندوب  تمارک  لها  هک  دـندوب  یناـگرزب 
و دـندوبن ، تمارک  لها  ایوگ  هک  يا  هنوگ  هب  دنتـشادن ، عالطا  عوضوم  نیا  زا  اه  نآ  ناکیدزن  صاوخ و  یتح  یلو  دنتـشاد  تمارک 
هب لاح  نیا  اب  دنتـشاد ، لاغتـشا  لوصا  هقف و  نیمه  هب  تسا و  جیار  هزوح  رد  هک  سرد  نیمه  زا  .دش  یم  مولعم  اه  نآ  توف  زا  دعب 

.رگید هار  زا  هن  دندیسر ، تامارک  تاماقم و  نآ 

تسا لضفا   - مالسلا هیلع  یسوم -  ردام  زا  نم  ردام   377

نآ رد  یلو  دنوش  هفوک  دجسم  ياه  هرجح  زا  یکی  لخاد  دنهاوخ  یم  يا  هدع  دید  يریمشک  یـضترم  دیـس  اقآ  موحرم  تقو  کی 
: دیوگب ار  مالسلا -  هیلع  یسوم -  ترضح  ردام  مان  یسک  رگا  هک  دننک  یم  تبحص  مه  اب  و  تسین ، ناشتسد  رد  دیلک  تسا و  لفق 

تـسد همطاف و  ای  تفگ : تسا و  لضفا  مالـسلا -  هیلع  یـسوم -  ردام  زا  نم  ردام  دومرف : دـمآ و  کیدزن  ناشیا  .دوش  یم  زاب  لفق 
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! درک زاب  دیلک  نودب  ار  لفق  درب و 

هک ارچ  میراد ، نیقی  نانز  مامت  رب  مالـسلا -  اهیلع  ارهز -  ترـضح  يرترب  تمظع و  هب  دـنچ  ره  مینک ، یمن  ار  يراک  نینچ  ام  هتبلا 
، دنتسه نایاپراچ  دننامه  نانآ  ( ؛) 539 ( ) لضا مه  لب  ماعنالاک  کئلوا   ) لیبق زا  ناسنا  دهدن  تریـصب  ادخ  رگا  .میوش  یم  هدـنمرش 

ایوگ هک  يا  هنوگ  هب  هدش  رهاظ  املع  زا  تامارک  بیارغ و  بیاجع و  همه  نیا  هک  نیا  اب  .دوش  یم  .دنرت ) هارمگ  زین  اه  نآ  زا  هکلب 
.دنک یمن  رثا  ام  رد  چیه  یلو  میا ، هدید  ار  اه  نآ  دوخ  ام 

میرذگب ناهج  نیا  زا  هرهب  یب  تسا  فیح   378

سلجم رد  رـضاح  ياـقفر  زا  یکی  .دوش  دراو  اـم  رب  رارـضا  يرادرب ، هرهب  ياـج  هب  مینک و  روـبع  ( 540  ) رازاـب نیا  زا  تسا  فـیح 
.تسا هدیدرگ  نویناحور  یگدنام  بقع  ثعاب  يداصتقا  نو  ؤش  یگدنز و  لیاسو  ترثک  درک : ضرع 

همه ي رد  ییایند  تشیعم  یگدنز و  نو  ؤش  رد  تاقبط  فالتخا  یگدنز و  لیاسو  یتدایز  دندومرف : باوج  رد  هلظدـم -  داتـسا - 
.تسا هدوب  مهارف  ایند  مه  مالسلا  امهیلع  نامیلس -  ترضح  میهاربا و  ترضح  يارب  .تسا  هدوب  راصعا 

هافر بابسا  یگدنز و  لیاسو  یمک  یتدایز و 
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دروم رد  تواضق  ماگنه  هکلب  .ددرگ  یم  ناسنا  یتحار  بجوم  نآ  نتشاد  هن  و  تسا ، صاخـشا  يدب  یبوخ و  بجوم  هن  یتحار ، و 
یفارـشا یگدـنز  هللا -  همحر  مولعلارحب -  يدـهم  دیـس  هک  نیا  اب  .درک  ظاـحل  دـیاب  ار  ادـخ  داـی  هجوت و  تداـبع و  هب  دـیقت  دارفا ،

.دوب یلمع  یملع و  تاماقم  تامارک و  بحاص  لاح  نیع  رد  تشاد ،

! مینک ربص  دوبن  رگا   379

هرادا ار  نانآ  لاس  کی  ام ، هام  کی  هیرهـش ي  تسین ! هسیاقم  لباق  ام  زورما  یگدـنز  اب  مینک  باسح  ار  قباس  ياملع  یگدـنز  رگا 
.میشاب لیاق  مارح  لالح و  هب  دوب  رگا  و  مینک ، ربص  دوبن ، رگا  هک  تسا  نیا  ام  هفیظو ي  لقادح  درک ، یم 

ناگرزب تعانق  دهز و  زا  يا  هنومن   380

زین نآ  اقافتا  .ریخ  ای  دـش  یم  شنان  لوپ  ایآ  تسین  مولعم  دـمآ ، یم  لوفزد  زا  لوپ  کی  يزور  هللا -  همحر  يراـصنا -  خیـش  يارب 
.دندش یمن  مه  نامیشپ  دوخ  عضو  زا  هلیاع  همه  نآ  اب  .دمآ  شیپ  شیارب  یتائالتبا  هچ  دناد  یم  ادخ  دماین ، شیارب  زور  هس 

، میدوب لیـصحت  لوغـشم  فرـشا  فجن  رد  هک  ینامز  درک : یم  لقن  دیـسر -  تیعجرم  ماقم  هب  اهدـعب  هک  شردـپ -  زا  يا  هدازاقآ 
يارب میتشاذگ  یم  ار  رگید  فصن  میدروخ و  یم  نان  اب  رهظ  ار  نآ  فصن  هدومن ، زپ  بآ  غرم  مخت  هناد  هک ي ك  دـش  یم  يزور 

.دندرک یم  فرصم  یلاخ  نان  زور  لهچ  هک  هدش  لقن  زین  یضعب  زا  .بش 

!؟ تسا هنوگچ  ام  قاذم  هب  تشوگبآ  نان و  ای  تسام و  اب  نان  لاح ،

!؟ دوب زامن  بیقعت  نیا   381

دـندش و هجوتم  هللا -  همحر  خیـش -  دـمآ ، نایم  هب  بوخ  تسام  زا  نخـس  بیـسم  رد  هللا -  همحر  یلع -  حـتف  ـالم  زاـمن  فص  رد 
!؟ مکش رکف  رد  ردق  نیا  ینعی  دوب !؟ زامن  بیقعت  نیا  دندومرف : دنتشگرب و 

دوش یم  دراو  مالسا  هرکیپ ي  رب  گنلک  کی  خیاشم  زا  مادک  ره  نتفر  اب   382

رضحم زا  هک  دوبن  یـسک  یلو  دندوب ، میلعت  هدافا و  هدامآ ي  ناوارف و  تامارک  تاماقم و  بحاص  ياملع  ناریا  ياهرهـش  رتشیب  رد 
( ...و ناتسکاپ ، دنه و   ) رگید ياهاج  رد  .تسا  هدش  زورما  يراتفرگ  بجوم  ام  ياه  ینادنردق  اه و  يرکـشان  .دنک  هدافتـسا  اه  نآ 

ینید ملاع  هد  اـیآ  تسا ، هعیـش  نویلیم  هد  هیکرت  رد  .تسین  دـنراد و  ینید  ملاـع  هب ي ك  جاـیتحا  هعیـش  رفن  نویلیم  دـنچ  اـی  کـی 
اه نآ  يارب  دشابن -  رگید  بهاذم  ای  تموکح  هیلع  هل و  هدوب و  فرط  یب  هک  ینید -  ملاع  هک ي ك  دنهد  یم  هزاجا  ایآ  دنراد !؟

!؟ دنک توعد 

نایدا و همه ي  زا  هعیـش  بهذم  عاضوا  ایوگ  ( 541  ) .دوش یم  دراو  مالـسا  هرکیپ ي  رب  گنلک  کی  خـیاشم ، زا  مادـک  ره  نتفر  اب 
.تسا مجاهت  التبا و  دروم  رتشیب  همه  زا  رت و  بارخ  بهاذم 

مدومن هدافتسا  رتشیب  مدرگاش  زا   383
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نم تشذگ و  یم  هتفه  کی  دومرف : یم  .درک  یم  تکرش  ( 543  ) دنوخآ موحرم  سرد  رد  لاس   27 ( 542  ) یقارع ایض  اقآ  موحرم 
موحرم دنزرف  ( 544  - ) نیققحملارخف درگاش  هللا -  همحر  لوا  دیهـش  .مدرک  یم  هدافتـسا  ناـشیا  زا  هناداتـسا  تاـکن  زا  هتکن  کـی 

: دسیون یم  وا  هرابرد ي  شداتسا  .دوب  ( 545  ) یلح همالع 

(546  ) .ینم دافتسا  امم  رثکا  یکم  نب  دمحم  يذیملت  نم  تدفتسا  دق 

.مدرب هرهب  درب ، نم  زا  وا  هک  يا  هدافتسا  زا  رتشیب  یکم ، نب  دمحم  مدرگاش  زا  نم 

، دوب بلاـط  ار  لـقا  ناـمه  اریز  تفر ؟ یم  هللا -  همحر  نیققحملا -  رخف  سرد  هب  هللا -  همحر  لوا -  دیهـش  ارچ  دوـجو  نیا  اـب  یلو 
هب تسین و  تفم  تسا و  مک  شرادیرخ  ملع  هنا  امب  ملع 
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: تفگ ناوت  یم  اعقاو  یسک  نینچ  هب  دنهد ، یمن  سک  ره 

(547  ) انلبس مهنیدهنل  انیف  اودهج  نیذلا  و 

.میدرگ یم  نومنهر  دوخ  ياه  هار  هب  ار  نانآ  اعطق  دنشوکب ، ام  يدونشخ ]  هار  رد [  هک  یناسک  و 

...و عورف  لوصا و  تابثا  رد  لقع  شقن   384

یم جیورت  ینید  یب  زا  دـنفلاخم  یلقع  تالالدتـسا  دـعاوق و  اب  هک  یناسک  .دومن  تابثا  ار  نید  لوصا  عورف و  ناوت  یم  لقع  رون  اب 
: اریز دننک ؛

(548  ) .هل لقع  نمل ال  نید  ال 

.درادن نید  دشاب  هتشادن  لقع  سک  ره 

: تسا لقع  هب  باقع  باوث و  و  تسا ، لقع  جارس  طسوت  هب  دیحوت  هب  رارقا  و 

(549  ) .بقاعا کب  بیثا و  کب 

.میامن یم  باقع  باوث و  وت  هب 

نیلفاس لفـسا  ای  نییلع  یلعا  ناسنا  ياج  لقع ، زا  تعباتم  مدـع  تعباتم و  اب  .تسناد  یم  نایب  زا  لبق  لقع  مه  ار  انعم  نیمه  یتح  و 
!؟ دهد یمن  ار  تاریخ  هب  شیارگ  ای  کلاهم و  زا  رارف  هب  روتسد  لقع  ایآ  .تسا 

دشابن هنوگ  نیا  و  دشاب ، دیفم  فده  رد  هک  دشاب  يراکتبا  بجوم  شرکف  ات  دنک  رکف  نآ  ماجنا  هوحن ي  ریخ و  راک  رد  دیاب  ناسنا 
.دشاب لوهجم  بلاط  هک 

.فـیلکت نآ  هب  لـمع  نآ ، زا  رت  لکـشم  دـعب  تسا و  فـیلکت  صیخـشت  یلـصا ، لکـشم  نوکـس ، تکرح و  ره  رد  هعقاو و  ره  رد 
رخآلا لوالا و  ملع  ملع  لقع ، جارـس  اب  عرـش  زا  يوریپ  نآ و  هب  لمع  فیلکت و  تخانـش  رثا  رد  هیلع -  یلاعت  هللا  ناوضر  ناـملس - 

.تسا هنوگ  نیا  زین  املع  تاماقم  تسناد .) یم  ار  رخآ  لوا و  ملع  ( ؛) 550)

نارودلا دنع  حیجرتلا  وه  نیدلا   385

حیجرت زج  نید  ایآ  ( ؛!؟ نارودـلا دـنع  حـیجرتلا  الا  نیدـلا  له  طاتحم ، ای  ملعتم و  ای  میـشاب و  ملاع  فیاـظو  فیلاـکت و  هب  دـیاب  اـی 
مولعم یتقو  ناسنا  يرادـنید  تسا )!؟ ود ]  نآ  نیب  رما [ نارود  ماگنه  ناطیـش ]  سفن و  ياوه  رب  ادـخ  ياضر  اـی  اـیند و  رب  ترخآ  ]

یهار ود  رس  رب  هک  دوش  یم 
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اهالب اه و  هنتف  جاوما  نایم  رد  نامز  ره  رد  مینیب  یم  .دریگ  رارق  نامحر  یگدنب  ای  ناطیش و  سفن و  ياوه  تعباتم  و  ترخآ ، ایند و 
ای و  دـنیامن ، یم  عانتما  فقوت و  شیوخ  رـصع  لها  ياه  یـشوخ  زا  و  دـنور ، یم  نوریب  هاشن  نیا  زا  شیالآ  یب  كاپ و  رفن  هس  ود 

دننام رگا  یتح  .دنوش  یمن  هدولآ  هدنام و  ظوفحم  اه  نآ  نطاب  یلو  دنتسه ، اه  نآ  نایم  رد  اتروص  دنوش ، یم  هارمه  اه  نآ  اب  رگا 
ير کلم  يوزرآ  هب  دعس  رمع  ریظن  يا  هدع  یلو  دنیآ ؛ یم  رد  ملاس  ( 551  ) .دنشاب ملاظ  رئاج و  نیطالس  رابرد  رد  نیطقی  نب  یلع 

.دندرگ یم  راتفرگ  ترخآ  ایند و  نارسخ  هب 

هب ار  دعـس  نبا  ير  کلم  ياوه  میـشابن !؟ ناما  رد  نآ  زا  رگا  مینک  راک  هچ  ار  ترخآ  نارـسخ  درادن ، یکاب  ایند  نتفر  تسد  زا  زاب 
دـشاب هتـشاد  مه  هقبط  نویلیم  کی  ایند  هناخ ي  رگا  تشگ ! يدبا  وا  يارب  شمدع  هک  يا  يدـبا  کلم  بجع  .تشاداو  تیانج  نآ 

بش کی  رد  ( 552  ) قوراف دوب !؟ میهاوخ  هنوگچ  میتشاد  ار  اه  نآ  تردـق  ام  رگا  .تسا  اوقم  ذـغاک و  زا  یفاـب و  لاـیخ  شا  همه 
.تخاب رامق  هریل  رازه 

!؟ درکتفلاخم دش  یم  دیگنج  مالسلا -  هیلع  یلع -  اب  هام  هدجه  هک  هیواعم  اب  ایآ   386

لوـسر و ادـخ و  زا  ( ؛) 553  ) مکنم رمـالا  یلوا  لوـسرلا و  اوـعیطا  هللا و  اوـعیطا  هفیرـش ي  هیآ ي  رد  رمـالا  یلوا  دـنیوگ : یم  هماـع 
رگا یهتنم  دوش ، یم  لماش  ار  ارما  مامت  تسا ، مارح  اه  نآ  اب  تفلاـخم  بجاو و  ناـشتعاطا  هک  .دـینک ) تعاـطا  دوخ  رما  ناـبحاص 

.تسا مارح  ناشتعاطا  بجاو و  اه  نآ  اب  تفلاخم  دوش و  یم  ضوع  مکح  دندرک ، تیصعم 

یم ام 
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هدجه هک  تردق  نآ  اب  هیواعم  اب  ایآ  دراد !؟ دوجو  مدرم  يارب  اه  نآ  اب  تفلاخم  ناکما  ایآ  دشاب ، اه  نآ  تسد  تردق  رگا  مییوگ :
!؟ درک تفلاخم  دوش  یم  دیگنج ، مالسلا -  هیلع  یلع -  اب  هام 

...تسا طارص  ود  میقتسم  طارص   387

رب .دـنکن  ادـیپ  فارحنا  نآ  زا  دـشاب و  میقتـسم  طارـص  رب  شلاوقا  لاعفا و  اه ، تکرح  همه ي  هک  دـنک  یعـس  ایند  رد  دـیاب  ناـسنا 
نآ وریپ  میهد و  رارق  دوخ  يور  شیپ  ار  مالسلا -  هیلع  یصو -  ای  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبن -  ینعی  ندوب  میقتـسم  طارص 

تسرد ایند  رد  زورما ، رگا  .ترخآ  رد  يرگید  و  ایند ، رد  یکی  دومیپ  ار  اه  نآ  دیاب  هک  تسا  طارص  ود  میقتسم  طارص  .میـشاب  اه 
.مینک روبع  میناوت  یم  تسا  منهج  يور  رب  هک  ترخآ  طارص  زا  مه  ادرف  میدرک ، یشم  میقتسم  طارص  يور  رب 

رد ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا -  لوسر  یعقاو  تنس  نوچ  تسا  یتنس  هللا و  باتک  نامه  نیلقث  ثیدح  رد  یترتع  هللا و  باتک 
ملع هچ  نآ  هب  .میوش و  لـسوتم  اـه  نآ  هب  مینادـب و  اـه  تمعن  همه  رد  ضیف  هطـساو ي  ار  ترتع  دـیاب  نیارباـنب ، .تسا  ترتـع  دزن 
یم نامیـشپ  هنرگ  و  مینکن ، مادـقا  میناد  یمن  هچ  نآ  هب  و  میوش ؛ یم  نامیـشپ  هنرگ  و  مینک ، لمع  دـیلقت ) اـی  داـهتجا  هار  زا   ) میراد

.درادن ینامیشپ  طایتحا  هب  لمع  .مینک  لا  ؤس  شلها  زا  ات  مییامن  طایتحا  فقوت و  ههبش  کش و  عقاوم  رد  هکلب  میوش ؛

تساهنآ دوخ  اب  تسنا  ؤم  تسلاجم و  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  زا  هدراو  ياهاعد  هب  مازتلا   388

نیا رگا  ام  لاح  رب  ياو  .تساه  نآ  اب  تسنا  ؤم  تسلاجم و  شا ، هبترم  نیلوا  مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لـها  ياـهاعد  خنـس  هب  مازتلا 
نود اه  نآ  تاملک  .تسا  یفاک  اه  نآ  کلـسم  تیناقح  راتفگ و  قدـص  تابثا  يارب  هروثاـم  ياـهاعد  .مینک  رخـسمت  ار  اـه  فرح 

رت نییاپ  ( ؛ قولخملا مالک  قوف  قلاخلا و  مالک 
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ره دوش ، عمج  ( 554 ( ) تاوعد تابطخ ، تاباطخ ،  ) نانآ تاملک  عاونا  رگا  .تسا  تاقولخم ) نخس  زا  رتالاب  و  راگدیرفآ ، مالک  زا 
.دنک یم  تیافک  اه  نآ  مارم  بهذم و  تیناقح  اه و  نآ  تیناقح  تابثا  يارب  اه  نآ  زا  مادک 

؟ میمورحم مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  تاضافا  زا  ارچ   389

؟ میشاب مورحم  ترتع  زا  دیاب  ام  ارچ  لا : ؤس 

هب ( ؛ .رایتخالا یفانی  ـال  راـیتخالاب  عاـنتمالا  و  میمورحم ، راـیتخا  هب  اـم  .میمورحم  اـه  نآ  تاـضویف  زا  تسا  هتفگ  یـسک  هچ  باوج :
 - راهطا همئا ي  ( ؛ اهلها یلا  هبـسنلاب  هیروضحلا  مهتاضافا  یلع  مه  اریز : .درادن ) تافانم  رایتخا  نتـشاد  اب  ندوب ، مورحم  دوخ  رایتخا 

(: .دنراد نآ  لها  هب  تبسن  ار  دوخ  يروضح  تاضافا  تاضویف و  نامه  مالسلا  مهیلع 

(555  ) .نوبلاطلا يدتها  كرون  ایضب  و  کتعیش ، بولق  تییح  کتایح  اجرب  لب 

.دندرگ یم  نومنهر  نابلاط  وت ، رون  وترپ  هطساو ي  هب  و  تسا ، هدنز  تنایعیش  ياه  لد  ( 556  ) وت تایح  دیما  هب  هکلب 

: نینچ مه 

(557  ) .راهنلاب هئیضملا  سمشلا  نم  رونا  نینم  ؤملا  بولق  یف  مامالا  رونل 

.تسا زور  رد  ناشخرد  دیشروخ  رون  زا  رت  ناشخرد  نانم ، ؤم  لد  رد  ماما  رون  اعطق 

تبـسن فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  فاطلا  تایانع و  مه  تبیغ  نامز  رد  .دهاوخ  یم  بلط  ندرک و  لابند  یهتنم 
راکنا دوش  یمن  مه  ار  ینامسج  تی  ؤر  لصا  هکلب  تسین ، دودسم  هیلکلاب  روضح  اقل و  باب  هدش ، هدید  دایز  شنایعیش  نابحم و  هب 

.درک

تخس رایسب  تائالتبا  رد  ناگرزب  تماقتسا  ربص و  زا  يا  هنومن   390

زا هتـشذگ  .دنیآ  یمن  زگره  ما ، هدید  هچ  راگزور  زا  هک  دننادب  دنا  هدماین  ایند  هب  هک  نانآ  رگا  دیوگ : یم  نومـضم  نیدـب  يرعاش 
لمحت ار  كاندرد  رایسب  ياه  يرامیب  دنا و  هدوب  بیجع  تماقتـسا  ربص و  رد  املع  زا  یلاجر  مالـسلا ، مهیلع  ایلوا -  ایبنا و  هقبط ي 

! دندرک یم 

دایز دوخ  اب  دایز و  شدرد  دشکب  لوط  رگا  دندوب : هتفگ  وا  هب  دوب ، هدـش  التبم  كاندرد  هدـنهد و  رازآ  یلیخ  لوب  سبح  هب  ییاقآ 
دیقم اقآ  نآ  لاح  نیا  اب  دش ؟ دهاوخ  هارمه 
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.هللا الا  هلا  ال  تفگ : یم  طقف  دروآ ، یم  راشف  وا  هب  دش و  یم  دیدش  یلیخ  نآ  درد  یتقو  .دیوگن  هآ  یتح  هک  دوب 

یهلا عدار  رگا  تفگ : يو  میدرک ، یـسرپ  لاوحا  لوب ، سبح  هب  ـالتبم  نیـسردم  نیفورعم و  زا  یکی  زا  دومرف : یم  ( 558  ) ام داتسا 
! مدرک یم  ( 559  ) فالتا ار  دوخ  دوبن ،

رد ملع و  لها  زا  رفن  ود  یکی  مق  نیمه  رد  دـنا ! هدرک  یـشکدوخ  راحتنا و  الب ، تبیـصم و  راـشف  رثا  رد  درد و  تدـش  زا  اـه  یلیخ 
( .اه نآ  رب  ادخ  تمحر  ! ) مهیلع هللا  همحر  .دندرک  یشکدوخ  هک  متخانش  یم  ار  یکی  فجن 

يا هزادـنا  هب  قح  هار  رد  تائالتبا  یتخـس و  لمحت  هک  دوب  بظاوم  دـیاب  یهتنم  رایتخا ، زا  جورخ  هب  تسا  لومحم  نانآ  لـمع  هتبلا 
! دناشکن فارحنا  هب  ار  ناسنا  هک  دشاب 

! ...و دشاب  نم  لام  کلهم  مس  نیا  میوگ : یم  نم   391

فو و ؤر  فرط  ود  ره  هب  هک  ییادـخ  ناـمه  میزاـسب ، مه  اـب  هداد و  رارق  كـالم  ار  ادـخ  روتـسد  یگدـنز  نو  ؤش  رد  تسا  بوخ 
ارچ .نم  روتـسد  هب  دیاب  دیوگب  زین  يرگید  و  مینک ، لمع  دیاب  نم  لیم  روتـسد و  هب  دـیوگب ، فرط  هک ي ك  نیا  هن  تسا ، نابرهم 

!؟ مینک یمن  شوگ  ادخ  نامرف  هب 

طارفا و دولوم  هجیتن و  هرمث و  هک  دراد  یپ  رد  ار  يراوگان  تبقاع  دـب و  ياهزور  ایند ، ياه  تذـل  رگید  بوخ و  ياهاذـغ  تابیط ،
هک ییایند  يارب  تسا ؟ هنوگچ  نآ  ياه  يدـب  تسایند ، ياه  یبوخ  نیا  هزات  .تسا  تاذـل  تاـبیط و  ناـمه  رد  روغ  يور و  هداـیز 
! مینک یم  عازن  هلتاقم و  مه  اب  تسا ، نینچ  نیا  شیاه  یبوخ  هک  ییایند  يارب  تسا ؟ هنوگچ  نآ  ياه  يدب  تسایند ، شیاه  یبوخ 
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! نم لام  دیوگ  یم  مه  وا  دشاب ، نم  لام  کلهم  مس  نیا  میوگ  یم  نم  میراد ، عازن  کلهم  هدنبیرف و  رهز  هدنـشک و  رما  نیا  رـس  رب 
! دنک یم  دوبان  ار  ریپ  و  ریپ ، ار  ناوج  و  ناوج ، ار  كدوک  هک  ییایند  نامه 

! مینادب زاین  یب  نارگید  زا  ار  دوخ  هک  دنکن  ادخ   392

ات میراد  زاین  ینمام  هب  مینک و  هرادا  ار  دوخ  ییاهنت  هب  میناوت  یمن  میتسین و  ملاـع  هبنتم و  میمهفب  هک  دـنک  رادـیب  هبنتم و  ار  اـم  ادـخ 
هب ( ؛ .دحا یلا  جاتحن  هک ال  يدح  هب  مینادب  زاین  یب  تریـصب و  ياراد  ملاع و  ار  دوخ  هک  دنکن  ادـخ  .دـهد و  ناشن  ام  هب  ار  هاگهانپ 

تیاور رد  .دش  میهاوخ  راتفرگ  يراوخ  تلذ و  يدبا و  تواقـش  تکاله و  هب  هک  تسا  تقو  نآ  .میـشاب ،) هتـشادن  زاین  سک  چـیه 
: تسا هدمآ 

(560  ) .رضم هعیبر و  لثم  یف  عفشیل  نم  ؤملا  نا 

.دنک یم  تعافش  رضم  هعیبر و  هلیبق ي  ود  دارفا  دننامه  رایسب  دارفا  يارب  نم  ؤم 

(561  ) .تسا نینچ  یلوا  قیرط  هب  زین  ملاع  نم  ؤم 

املع رباقم  ترایز  تیمها   393

رگا دش ؛ یم  املع  هفیرش ي  رباقم  زا  يا  هدع  تلفغ  بجوم  مالسلا -  هیلع  ریما -  ترضح  هداعلا ي  قوف  تمظع  فرشا ، فجن  رد 
ام دوخ  يارب  اه  نآ  يارب  هحتاف  ندناوخ  مالـس و  .دندرک  ار  ناشراک  اه  نآ  اریز  ام ، هب  اه  نآ  هن  میجاتحم ، اه  نآ  ترایز  هب  ام  هچ 

.دراد عفن 

هیلع ینیسح -  قاور  رد  باجم  میهاربا  ناشدج  کیدزن  هللاامهمحر -  يدهلا -  ملع  یضترم  دیس  یضر و  دیس  ردارب  ود  البرک  رد 
همحر میکح -  نسحم  دیـس  اقآ  البرک ، رد  ار  هللا -  همحر  املعلا  فیرـش  موحرم  ربق  فارطا  هک  هدش  لقن  .دنا  هدـش  نفد  مالـسلا - 

نیبام دنتساوخ  یم  دنتسین و  لئاق  شزرا  ینید  ناملاع  نید و  يارب  هک  یناسک  هب  تفگ  دوش  یم  هچ  .دندومن  دابآ  هللا - 

همحر یمق -  نیسح  اقآ  جاح  ای  یناهفصا  نسحلاوبا  دیس  اقآ  موحرم  هک  .دنشکب  نابایخ  ( 562  ) نیمرحلا
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ینید راثآ  یبارخ  زا  عنام  تسا و  عفان  املع  دوجو  .دندومن  اه  نآ  ندرک  بارخ  هب  عورش  اه  نآ  توف  زا  دعب  یلو  دندش ، عنام  هللا - 
ار نآ  دنـشکب و  ناـبایخ  نآ  ریـسم  رد  تسا  نکمم  اـیآ  دراد ، رارق  يا  هلحم  رد  نوعلم  نینل  ربـق  هیـسور  رد  .دوش  یم  اـملع  روـبق  و 

یخرب تموکح  ياقب  لالقتسا و  یسایس و  راعش  هک  نانچ  .تسا  ربق  نیا  ياقب  رد  ناشتسایس  نوچ  دننک ، یمن  زگره  دننک !؟ بارخ 
، دجاسم سرادم ، لیبق  زا  رایـسب  ینید  راثآ  .تسه  هدوب و  مالـسلا -  مهیلع  عیقب -  همئا ي  ناگرزب  روبق  ندرک  بارخ  رب  اه  هقرف  زا 

دنچ رفن  ره  زا  دنتفرگ و  یم  ار  اه  هلفاق  هار  رـس  دندمآ و  یم  نزهار  حلـسم  يا  هدع  دوب ، اهرهـش  یـضعب  رد  ینید  رهاوظ  دـهاعم و 
هب ار  هـیقب  تـشاد و  یم  رب  ار  نآ  زا  يرگید  رادـقم  اـی  سمخ  مـه  اـه  نآ  سییر  دــندرب ، یم  ناشــسییر  يارب  دــنتفرگ و  یم  هریل 

! دنناد یم  نیمرحلا  مداخ  ار  دوخ  دنتسه ، نیمرحلا  مداه  هک  راک  هقباس ي  نیا  اب  دزد  تشم  کی  دنادرگ ! یم  رب  ناشدوخ 

! ياو ياو !  394

ناریا ياهرهـش  زا  یکی  هب  ار  وا  هـک  دـهاوخ  یم  ناـشیا  زا  دور و  یم  ( 563  ) گرزب يازریم  دزن  هللا -  همحر  ینادـمه -  اضر  اـقآ 
.مدرک ضرع  ناشیا  هب  ار  بلطم  متفر و  ازریم  اقآ  تمدخ  دیامرف : یم  ناشیا  دوخ  .دـشاب  لوغـشم  تیناحور  ياهراک  هب  ات  دتـسرفب 
تـسا فورعم  هک  یلاح  رد  .دینامب  اج  نیا  رد  سیردـت  هدافا و  يارب  امـش  هک  تسا  نآ  ( 564  ) بسنا دوـمرف : هللا -  همحر  ازریم - 

رارق .دوب  نیگنس  شملق  سکع  هب  شنایب 
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: دومرف هللا  همحر  ردص -  نسح  دیس  اقآ  موحرم  هب  درک و  لوبق  ناشیا  لاح  ره  رد  .دننک  نییعت  ناشیا  يارب  لاس  رد  مه  یهجو  دش 
: دومرف ناشیا  .دننک  ررقم  ناموت  دـص  ازریم  ياقآ  تسا  بوخ  تفگ : ردـص  نسح  دیـس  اقآ  موحرم  .دـینک  نییعت  امـش  تسا  بوخ 

! ياو ياو !

عـضو هک  نیا  اب  تسا ، یفاک  لاس  جرخ  يارب  ناموت  هاجنپ  دومرف : ناشیا  دوخ  .دییامرفب  امـش  سپ  تفگ : هللا -  همحر  ردص -  دیس 
یم نوریب  نآ  خاروس  زا  اه  هچب  رس  یهاگ  هک  يدح  هب  درک  یم  هلصو  شدوخ  هک  هتشاد  یفاحل  دوب ، بیجع  یلیخ  شلزنم  یلخاد 

.دمآ

! دوب تیاور  وا ، ربنم  مامت   395

، دنتشاد هضور  مالسلا ) هیلع  يداه -  ماما  تافو  زور   ) بجر موس  رد  نیمظاک  یلاها  اه و  يدادغب  هک  ارماس  يزاریش  هسردم ي  رد 
تایاور وا  ربنم  مامت  دوب ، يربنم  اعقاو  تفر ، ربنم  هب  دوب -  ناوارف  تیمها  دروم  الاب و  دنلب  مادـنا ، رغال  يدیـس  هک  درمریپ -  یظعاو 

تفگن و ربنم  رد  تیاور  زا  ریغ  يا  هملک  شا ، ینارنخـس  رخآ  ات  لوا  زا  .ما  هدیدن  ار  وا  دننام  وا  زا  دعب  هن  و  وا ، زا  لبق  هن  هدـنب  دوب !
حرش حیضوت و  ار  نآ  رگید  یتیاور  اب  هلـصافالب  دناوخ ، یم  لکـشم  تیاور  هاگره  .دنکن  يدعت  تیاور  زا  هک  تشاد  ظفحت  یلیخ 

هک تسا  لامک  اعقاو  دـناوخ  یم  راصق  هاتوک و  تایاور  بسانت ، هب  مه  اعون  .درک  یم  نایب  تیاور  اب  زین  ار  تیاور  يانعم  داد و  یم 
! دناوخ هنوگچ  ار  تبیصم  وا  هک  منک  یم  بجعت  نالا  و  دیوگن ! چیه  دوخ  زا  دنک و  تبحص  تعاس  کی  ناسنا 

کی یتح  يربنم  رد  هک  ما  هدید  مه  ار  شسکع  هلب ،
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(565  ) میتشاد رایتخا  رد  هک  ار  ییاه  تمعن  روط  هچ  میباوخ ، زونه  اـم  نینچ ! يوروش  نینچ و  اـکیرمآ  هک  نیا  زج  دوبن  مه  تیاور 
! تسا جنگ  دیراد  هناخ  رد  هچ  نآ  هک  دیایب  ربخ  ام  يارب  اپورا  زا  هک  نیا  رگم  میداد ، تسد  زا  نارفک  یساپسان و  هطساو ي  هب 

دنراک شوخ  مهف و  شوخ  هک  هبرف  قاچ و  دارفا  اسب  هچ   396

هک يا  هناخ  دنراک ! رپ  مهف و  شوخ  هک  هبرف  قاچ و  دارفا  اسب  هچ  دشاب ، مهف  شوخ  راک و  شوخ  مادـنا ، رغال  ره  هک  درادـن  تیلک 
لاح نیا  اب  دوب ، مالـسلا -  هیلع  ریما -  ترـضح  مرح  کیدزن  دوب ، هدش  دراو  نآ  رد  فجن  رد  هللا -  همحر  یـسوط -  خیـش  موحرم 
یلیخ هللا -  همحر  خیـش  نوچ  دنتـسشن ، یم  نآ  يور  ناشیا  دنتـشاذگ و  یم  ربنم  هللا -  همحر  خیـش -  تحارتسا  يارب  هار  ناـیم  رد 

.ناشیا زا  هدنام  راگدا  هب ي  تافیلات  یملع و  تاماقم  همه  نآ  اب  دوب ، لکشم  وا  يارب  نتفر  هار  و  نیمس ،

! مربب روگ  هب  ملاس  رس  مراودیما   397

تاماقم همه  نآ  اب  و  داد ، ملع  لها  ملع و  هب  ار  دوخ  ( 567  ) ردپ تورث  لام و  یناهفصا  نیسح  دمحم  جاح  موحرم  ( 566  ) ام داتسا 
هاجنپ دـص و  شنادرگاش  زا  یکی  دوب ! ضرق  اپ  ات  رـس  جایتحا و  تدـش  رد  هک  یلاح  رد  درک ! تافو  هک  نیا  ات  دـشن  عجرم  یملع ،

زا هیملع ، تاماقم  دـهز و  تاضایر و  همه  نآ  اب  .تخوس  یم  ناشیا  لاح  هب  ناشلد  شناتـسود  دـیاش  دوب و  راکبلط  ناشیا  زا  هیپور 
! مربب روگ  هب  ملاس  رس  مراودیما ، دوب : هدومرف  لزنم  هار  رد  هک  مدینش  شنادرگاش  زا  یکی 

شنادند هک  يزور  .تسا  تسایر  بلاط  هک  دندرک  یم  ناشیا  هرابرد ي  هک  یتالایخ  اب  تسین  بسانم  چیه  ( 568  ) ناشیا مالک  نیا 
! مشاب هدیشک  ار  ایند  زا  عمط  نادند  شاک ، يا  دومرف : هک  مدینش  شدوخ  زا  هدنب  دمآ ، یم  نآ  زا  دایز  نوخ  دوب و  هدیشک  ار 

مینک لمحت  میناوت  یمن  تسا  ینیگنس  راب   398

، دندوب هتفگ  و  هدرک ، در  ار  تیعجرم  تسایر و  هللا -  همحر  یتالحم -  سابع  خیـش  اقآ  و  هللا -  همحر  یکراشف -  دـمحم  دیـس  اقآ 
اقآ لثم  دـندوب ، یملع  ياه  تیـصخش  زا  هدیـسر و  یتاماقم  هب  هک  نیا  اب  مه  يا  هدـع  .مینک  لمحت  میناوت  یمن  تسا ، ینیگنـس  راب 

! دندرک رایتخا  ار  ربنم  ظعو و  یلمع ، یملع و  ماقم  نآ  اب  هللا -  همحر  یناسارخ -  يداه  ازریم 

! مینکن باترپ  ریت  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع   - نامز ماما  يوس  هب  دهد  قیفوت  ادخ   399

ياهرهـش هک  نیا  اـب  .تسین  رگید  ياـج  رد  درک  داـجیا  ناردـنزام  رد  وا  هـک  ار  یتنـس  ار ! ( 569  ) یناتـسهوک موحرم  دزرمایب  ادخ 
.درک سیسات  بالط  يارب  ینید  مولع  هسردم ي  کی  رهش  ره  رد  لاح  نیا  اب  تسا ، کیدزن  مه  هب  ناردنزام 

لوـبق ناـشیا  یلو  دـنهدب ، ناـشیا  هب  یهجو  دـندمآ  تلود  فرط  زا  يوـلهپ  اـضر  دـمحم  ناـمز  رد  تـفگ : هـسلج  ياـقفر  زا  یکی 
.دندرکن

یمن رگید  منک ، لوبق  ار  اـه  نیا  نم  رگا  تفگ : درکن و  لوـبق  مه  هللا -  همحر  يدرجورب -  ياـقآ  زا  دـندومرف : هلظدـم -  داتـسا - 
ریت فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز -  ماـما  يوس  هب  هک  دـهد  قیفوت  ادـخ  .مهدـب  مهد ، یم  اـملع  هب  هک  ار  یتارکذـت  مناوت 
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! مینکن باترپ 

فراعتم ضیقن  ود  نیب  عمج  و  هللا -  همحر  يراصنا -  خیش   400

رد هللا -  همحر  ریما -  ترـضح  مرح  رـس  يالاب  رد  مالـس  نعل و  دـص  اـب  ار  اروشاـع  تراـیز  زور  ره  هللا -  همحر  يراـصنا -  خـیش 
دـص اب  ار  اروشاع  ترایز  دوش  یمن  اتدـعاق  اریز  دـنا ، هدوب  نایبلا  عیرـس  ناشیا  هتبلا  .درک  یم  مامت  دـناوخ و  یم  تعاس  مین  ضرع 

.درک مامت  تعاس  مین  ضرع  رد  مالس  نعل و 

ضیقن ود  نیب  عمج  تشاد ، ناشیا  هک  یفیلات  سیردـت و  تاعلاطم و  همه  نآ  تایدـبعت و  تاـیلمع و  تاداـبع و  همه  نآ  نیب  عمج 
ءزج کی  اروشاع و  هعماج و  ترایز  رفعج ، زامن  لفاون ، زا  دوب  ترابع  داد  یم  ماـجنا  موادـم  ناـشیا  هک  یتایدـبعت  .تسا  فراـعتم 

.زور ره  رد  نآرق 

 - مالسلا هیلع  ماما -  مهس  و  هللا -  همحر  يراصنا -  خیش   401

!؟ دوب هنوگچ  مالسلا -  هیلع  ماما -  مهس  زا  ششخب  لذب و  رد  يراصنا  خیش  موحرم  لا : ؤس 

همحر خیش -  هک  ما  هدینـشن  نارگید  هب  لذب  هرابرد ي  یلو  دندرک ، یمن  فرـصم  مالـسلا -  هیلع  ماما -  مهـس  زا  ناشدوخ  باوج :
.ما هدینش  رگید  سک  هرابرد ي  دنچ  ره  دشاب ، هتشاد  كاسما  هللا - 

! مسوب یمن  مه  الاح   402

خیـش ياقآ  هب  ناشیا  .دش  یم  فرـشم  مرح  هب  دعب  تفرگ و  یم  وضو  لوا  دش ، یم  البرک  دراو  یتقو  هللا -  همحر  يراصنا -  خـیش 
.منک یم  ادها  امش  هب  مه  نم  تسا -  هدوبن  مهس  ایوگ  هک  هداد -  هیده  نم  هب  یسک  ار  هسیک  نیا  دوب : هدومرف  ( 570  ) نیسحلادبع

: دـیوگ یم  دوخ  رـسپ  هب  يردـپ  مالـسلا -  هیلع  ادهـشلادیس -  ترـضح  قاور  رد  هللا -  همحر  رهاظم -  نب  بیبح  حیرـض  راـنک  رد 
.دهد یم  وا  هب  ناموت  کی  هللا -  همحر  خیش -  .دهد  یمن  لوپ  نم  هب  خیش  اریز  مسوب ؛ یمن  دیوگ : یم  رـسپ  .سوبب  ار  خیـش  تسد 
يریپ نس  رد  ام  ار  هچب  نآ  ما ! هدیـسوب  لوپ  يارب  نوچ  مسوب ، یمن  مه  الاح  دیوگ : یم  لفط  سوبب ، ار  خیـش  تسد  دیوگ : یم  زاب 

.میدید

صاخ جرف  یمومع و  جرف   403

رـضحم رد  الـضف  بالط و  زا  رفن  شـش  جنپ  اب  ( 572  ) ییوخ ياـقآ  هضور ي  سلجم  رد  يزور  هک  دـندومرف  لـقن  ( 571  ) دیس زا 
هللا تیآ  ینعی  نم -  هک  مدرک  هدافتـسا  نینچ  تاراما  زا  دندومرف : ییوخ  ياقآ  نآ ، زا  دعب  هضور ي ا  زا  لبق  میدوب ، هتـسشن  ناشیا 

.منک یم  كرد  ار  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  ییوخ - 

دـشاب ناشیا  دوخ  يارب  یفرـشت  منک ، یم  كرد  ار  نامز  ماما  هک  نیا  زا  روظنم  دیاش  دـندومرف : هلظدـم -  تجهب -  هللا  تیآ  سپس 
یـصخش هک  نانچ  دشاب ، دارم  ناشیا  نامز  رد  یمومع  جرف  ترـضح و  نآ  روهظ  نامز  هک  نیا  هن  دننک ، كرد  ار  ترـضح  نآ  هک 
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لاس نآ  رد  هک  دوش  یم  لصاح  جرف  لاس 1319  رد  هک  درک  یم  لقن 
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.تسا هدوب  روظنم  شدوخ  صوصخم  جرف  هک  دش  مولعم  و  درک ، تافو 

! دنتسه يربج  یگمه  هماع   404

نونکا اریز  دوب ، یفاک  اه  نآ  بهذم  ناطب  رد  دنلیاق ، نادب  اه  نآ  هک  يربج  نیمه  اهنت  تشادـن ، یلاکـشا  چـیه  هماع  بهذـم  رگا 
ینعی تسا ، يرایتخا  ریغ  فیلاکت  مامت  هک  دنلیاق  تسین و  یلزتعم  نانآ  زا  یـسک  و  دنتـسه ، يربج  بهذـم و  يرعـشا  یگمه  هماع 

یم راک  وا  زا  همه  نیا  اب  تسا و  هتـسب  ار  فلکم  تسد  دنوادخ  و  درادـن ، ار  نآ  كرت  لعف و  تردـق  ناسنا  دراد و  دوجو  فیلکت 
! تسین رث  ؤم  لعف  رد  تسا و  لعف  اب  نراقم  تردق  دیوگ  یم  دهاوخ !

ام هفیظو ي  بهذم و  ناروای   405

مه تساراد  بهذم  راصنا  نایم  رد  ار  لوا  ماقم  و  درک ، ترـصن  ار  هعیـش  بهذـم  هک  ار  نیدـلا  فرـشا  موحرم  دـنک  تمحر  ادـخ 
 - هللا همحر  ( - 573  ) اطغلا فشاک  نیـسح  دمحم  خیـش  ياقآ  و  هللا -  همحر  هعیـشلا  نایعا  بحاص  نیما ، نسحم  دیـس  ياقآ  نینچ 

.دندرک ترصن  ار  بهذم  یگمه  هک  ریدغلا ، بحاص  ینیما  نیسحلادبع  خیش  موحرم  اهلوصا و  هعیشلا و  لصا  باتک  بحاص 

(574  ) ارهزلا باتک  .تسا  بد  ؤم  یلیخ  یلیخ  شناـیب  ملق و  هکلب  دـهد ، یمن  شحف  هماـع  شحف  باوج  رد  نیدـلا  فرـش  موحرم 
ناملـسم راـختفا  مالـسالا و  تجح  تسا ، رتهب  یلیخ  تسا ، رتهب  مه  همهملا  لوصفلا  باـتک  زا  تسا ، یفیرـش  باـتک  یلیخ  ناـشیا 

.تساه

نیدلا فرش  موحرم  همهملا  لوصفلا  باتک  هک  دوش  یمن  ادیپ  یفصنم  دومرف : یم  هللا -  همحر  سی -  لآ  اضر  دمحم  خیش  موحرم 
و ائادتبا ، هن  هتبلا  .دـنک  یم  یـشاحف  هماع  یـشاحف  باوج  رد  قحلا  قاقحا  باتک  ( 575  ) بحاص اما  دوشن ؛ هعیـش  دـنک و  هعلاطم  ار 

دناد یم  ادخ  دنک ، ناشتمحر  ادخ  .دنک  یمن  یشاحف  قدصلا  لئالد  باتک  رد  مه  ( 576  ) رفظم موحرم 
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بهذم تابثا  يارب  ینیهارب  نانچ  دیاب  .دندرکن  یهاتوک  عیـشت  بهذم  نید و  ترـصن  رد  اریز  دنراد ! هللادـنع  نونکا  یماقم  هچ  هک 
قیدصت ار  هار  نیمه  مه  هللا -  همحر  يدرجورب -  ياقآ  .تسا و  امـش  اب  قح  دیوگب  دونـشب ، مه  راوید  رگا  هک  مینک  نایب  میروایب و 

.دندرک یم 

هللا همحر  يراصنا -  خیش  تامارک  زا   406

ییاـه فرح  هتفر -  یم  هللا -  همحر  يرتـشوش -  یلوفزد  یلع  دیـس  قـالخا  سرد  هب  تفگ  دوش  یم  هک  يراـصنا -  خیـش  موحرم 
هتـشادن جـیاوح  هب  راک  ینعی  میـسرب ، عوضخ  عوشخ و  اب  دـیاب  میـسرب ، نامجیاوح  هب  میهاوخ  یم  رگا  اهام  هک : نیا  هلمج  زا  دراد ،

: دندومرف دوخ  توم  ضرم  رد  نینچ  مه  .مینک  تاعارم  ار  نآ  میشاب و  هتشاد  فیلکت  هب  راک  میشاب ،

.نیرادلا یف  هجولا  داوس  چوسلا  و  ندبلا ، ضراوع  نم  هایحلا  توملا و 

.دشاب ور  هایس  ادخ ]  دزن  ترخآ ، ایند و  ارس [  ود  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  تبیصم  و  تسا ، مسج  ضراوع  زا  یناگدنز  گرم و 

!؟ دنزب ار  ییاه  فرح  نینچ  دناوت  یم  يداع  مدآ  ایآ 

ام رب  ياو  .دندرک  تناما  يادا  المع  املع و  اه  نآ  .دیوگب  ینانخـس  نینچ  ات  دشاب  هتـشاد  ار  یتاماقم  هچ  دیاب  ناسنا  دـناد  یم  ادـخ 
اهدزد یبش  دوبن ، جیار  کناب  نامز  نآ  رد  اریز  هدوب ، شا  هناخ  رد  هدوب ، وا  دزن  رد  لاملا  تیب  زا  هچ  ره  .میـشاب  اه  نآ  فالخ  رگا 

هب دنناوت  یمن  شیمواگ  هلمح ي  سرت  زا  و  تسا ، شیمواگ  هللا -  همحر  خیـش -  هناخ ي  لخاد  دـننیب  یم  دـنیآ و  یم  ماب  يالاب  زا 
.دنتشاد ار  یتامارک  نینچ  املع  زا  یلیخ  درادن ، مه  هللا -  همحر  خیش -  هب  صاصتخا  .دنیایب  نییاپ 
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.دروخب نامدرد  هب  میتسین  اه  نآ  لثم  المع  املع و  هک  نیا  هب  رارقا  فارتعا و  دیاش  میرادن ، ار  اهزیچ  روج  نآ  هک  ام 

يربنم هب  تیعجرم  زا   407

یلاع شماقم  مشاب ، هدـیدن  ار  وا  هدـنب  دـیاش  و  دـش ، یم  بوسحم  ام  رـصع  ياملع  زا  هک  هللا -  همحر  یناسارخ -  يداه  خیـش  اقآ 
هتفگ یم  وا  .مرادـن  یعالطا  هن ؟ هدـش ي ا  عبط  يزیچ  ناشیا  ياه  باتک  زا  هک  نیا  اما  تسا ، هدومن  فینـصت  ییاه  باـتک  تسا و 

تمظع رما و  تبوعـص  تهج  هب  نم  یلو  دندش ، یم  عمج  مرود  سیردت  تهج  يدزی  مظاک  دمحم  دیـس  اقآ  موحرم  زا  دعب  تسا :
.مدرک يریگ  هرانک  تیعجرم ، تسایر و  ماقم  سیردت و  تسپ  زا  فیلاکت ،

یم ملعا  نارگید  زا  ار  دوخ  اه  نآ  زا  یـضعب  دـیاش  و  دـنتفرن ، تسایر  تیعجرم و  راب  ریز  هک  یناسک  املع  ناـیم  زا  دـنا  هدوب  داـیز 
! دنتسناد

ار تیعجرم  ارچ  دومرف : نم  هب  هک  مدید  باوخ  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر -  ترـضح  تسا : هتفگ  یم  ناشیا  نینچ  مه 
؟ ینک یمن  لوبق 

: طرش هس  اب  اما  ورب ، ربنم  سپ  دومرف : .تسا  تخس  نیگنس و  مدرک : ضرع 

.نکن فلخت  يداد ، هدعو  اج  ره  هک : نیا  لوا 

.شاب هتشادن  راک  شدایز  مک و  هب  ریگب و  دنداد  وت  هب  ربنم  تباب  هچ  ره  هک : نیا  مود 

يرگید زیچ  اـی  تبرـش  بآ ، ياـچ ، دـندرک و  ییاریذـپ  سلجم  رد  وت  ینارنخـس  ياـنثا  رد  يدوب و  ربـنم  يزور  رگا  هک : نیا  موـس 
.وشم تحاران  ریگم و  داریا  دنداد ،

ازریم اقآ  لثم  يا  يربنم  دـنیوگب : رگا  تفگ : یم  دوب و  هدـید  ار  شربنم  هک  دوب  نارهت  بوخ  ياه  يربنم  زا  یکی  بلطم  نیا  لـقان 
يداه
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.نکن رواب  ونشب و  تسه ، ای  دوب و  رتهب  ای  یناسارخ 

دوواد ما  لمع  هب  لاغتشاو  هنامز  هاشداپ  هللا -  همحر  یناهفصا -  نسحلاوبا  دیس  اقآ   408

: تفگ هک  دوب  رشب  ایخرب ، نب  فصآ 

(577  ) .کفرط کیلا  دتری  نا  لبق  هب  کیتاء  انا 

و دنتـشاد ، یتاماقم  تامارک و  هچ  قباسیاملع  مروآ ، یم  وت  يارب  يراذگب ، مه  هب  مشچ  هک  نآ  زا  شیپ  ار  سیقلب ]  تخت  نآ [  نم 
تیعجرم و تساـیر و  نارود  رد  یتـح  هللا -  همحر  یناهفـصا -  نسحلاوبا  دیـساقآ  .دـندوب  قفوم  تایدـبعت  تاداـبع و  هب  ردـق  هچ 

 - یناگیاپلگ لامجدیس  هللا  تیآ  دنزرف  هللا -  همحر  دمحم -  دیس  اقآ  هک  نانچ  دوب  نامز  هاش  تمظع ، رادتقارد و  هک  هماع  تماعز 
: دورس ناشیا  هرابرد ي  هللا  همحر 

يدعلا مغر  یلع  نسحلا  ابا  ای  شع 

نامحرلا هیآ  نامزال و  کلم 

.يزب نامحر  دنوادخ  هناشن ي  هنامز و  هاشداپ  نانچ  مه  نانمشد ، رظن  مغر  یلع  نسحلاوبا ، يا 

، میدرک یم  فاکتعا  بجر  هام  ضیب  مایا  رد  هفوک  دجسم  رد  ام  هک  یماگنه  تشاد ، لاس  داتـشه  زا  شیب  دیاش  هک  يریپ  نارود  ات 
راطفا ار  ناشیا  هزور ي  لاـح  فعـض  يریپ و  تهج  هب  هک  دوب  راد  هزور  هدومن و  فاـکتعا  اـم  یگیاـسمه  رد  يا  هرجح  رد  ناـشیا 
میشاب یم  مورحم  میتسین و  قفوم  نآ  هب  یناوج  رد  ام  یلو  داد ، یم  ماجنا  ار  ( 578  ) دوواد ما  لمع  لاس  نس و  نآ  ات  ناشیا  .دندومن 

.میرادن ار  تدابع  هب  لابقا  اعد و  لاح  و 

 - مالسلا هیلع  ادهشلادیس -  هاگ  همیخ  تیناحور   409

شفارطا هک  نآ  ياضف  رد  .تسا  البرک  رد  مالسلا -  هیلع  ادهـشلادیس -  هاگ  همیخ  تسا ، تیناحور  افـص و  اب  یلیخ  هک  ییاهاج  زا 
! دش یم  هدید  تیناحور  یلیخ  دوب ، نامتخاس  میدق  رد 

! درک دیهاوخن  دینک و  بارخ  دیناوت  یمن   410

دهد و یم  دوب  ضیرم  هک  دهـشم  رادناتـسا  رـسمه  يارب  ییاعد  ای  ییاود  یناهفـصا  یکدوخن  یلع  نسح  خیـش  موحرم  دنیوگ : یم 
ینابایخ رادناتسا  اقافتا  دییامرفب ؟ دیراد  شیامرف  رگا  هک  دهاوخ  یم  ناشیا  زا  نمض  رد  دیآ و  یم  خیش  اقآ  دزن  وا  .دوش  یم  بوخ 

نآ زور  نآ  يادرف  هک  دوب  هداد  روتسد  يو  تسا و  هدوب  نآ  ریـسم  رد  دهـشم  رد  زبس  دبنگ  هب  فورعم  ربق  هک  هدرک  یم  ثادحا  ار 
ناگرزب زا  یضعب  نوچ  دینک ، بارخ  ار  لحم  نیا  تسین  حالص  دیوگ : یم  ناشیا  هب  هللا -  همحر  نسح -  خیش  اقآ  دننک ، بارخ  ار 

زاب .دییامرفب  دیراد  یشیامرف  دوخ  یصخش  راک  يارب  یلاعبانج  رگا  هتشذگ ، شراک  دیوگ : یم  رادناتسا  .دنتـسه  نوفدم  اج  نآ  رد 
هدمآ و یم  مه  ناشیا  دوخ  .دننک  بارخ  دیراذگن  دینک و  مارتحا  دنتـسه  اج  نآ  رد  ناگرزب  زا  یـضعب  هک  ار  ربق  دیوگ : یم  ناشیا 
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رارصا هتـشذگ ، شراک  دیوگ : یم  رادناتـسا  زاب  .دننوفدم  اج  نیا  رد  یگرزب  ياه  مدآ  تسا : هتفگ  یم  هدناوخ و  یم  هحتاف  ربق  رس 
رد دـیهاوخب ، ناتدوخ  يارب  يراک  رگا  دـیوگ : یم  دوب ، هدرک  هک  يراک  اعد و  رطاخ  هب  ناـشیا  زا  رکـشت  يارب  زاـب  یلو  دـییامرفن ،

دینک و بارخ  ار  ربق  دـیناوت  یمن  امـش  میوگب  امـش  هب  دـیامرف : یم  وا  هب  یلع  نسح  خیـش  اقآ  موحرم  ماجنارـس  .میرـضاح  تمدـخ 
.درک دیهاوخن 

ار اج  نآ  دوب  هداد  روتسد  رادناتسا  هک  نیا  اب 
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یم روبجم  نارگراک  طسوت  راک  عورش  زا  شیپ  رادناتـسا  دش ، یم  بارخ  دیاب  زور  نآ  يادرف  و  دوب ، هدش  مامت  راک  دننک و  بارخ 
مه اج  نآ  ندش  بارخ  و  دوش ، جراخ  رهـش  زا  يداع  یلومعم و  تروص  هب  یتح  دوب  هتـسناوتن  دورب و  نوریب  رهـش  زا  رداچ  اب  دوش 

.دوب هدش  لیطعت 

؟ تسا نوفدم  اج  نآ  مه  رگید  یناهفصا  کی  ایآ  لا : ؤس 

.یناهفصا يدهم  ازریم  هلب ، باوج :

مرح رد  وا  صاخ  تالسوت  و  هللا -  همحر  یناهفصا -  يدهم  ازریم   411

نـسح خیـش  اقآ  دزن  مه  و  هدرک ، ذـملت  هللا -  همحر  یناهفـصا -  يدـهم  ازریم  اقآ  دزن  مه  دـنراد ، تماقا  نارهت  رد  هک  یبلح  ياقآ 
.تسا هدوب  ینیئان  موحرم  نادرگاش  زا  فجن  رد  يدهم  ازریم  اقآ  .هللا  همحر  یناهفصا -  یلع 

؟ دنا هدرک  كرد  مه  ار  هللا -  همحر  ییالبرک -  دمحا  دیس  اقآ  ناشیا  ایآ  لا : ؤس 

 - یناگیاپلگ لامج  دیـس  اقآ  دـننام  دـمحا  دیـس  اـقآ  موحرم  نادرگاـش  یلو  مناد ؛ یمن  ار  شرادـقم  یلو  هلب ، هک  نیا  لـثم  باوج :
هب هللا -  همحر  يدـهم -  ازریم  اقآ  مدوب ، تابتع  رد  هدـنب  هک  یماگنه  مهد  یم  لامتحا  .دـنا  هدرک  كرد  ار  وا  لاـثما  و  هللا -  همحر 
هچ هدیـسوب و  یم  هتـسج و  یم  كربت  داـیز  حیرـض  راـنک  رد  و  هتـشاد ، یبیجع  نتفر  مرح  يدـهم  ازریم  .دوب  هدـمآ  دهـشم  ناریا و 

! هتشاد یتاعرضت  تالسوت و  اه و  عضاوت 

دراد دوجو  ایر  ملاع ، رد  هک  دنتسناد  یمن  ایوگ   412

یبیرغ بیجع و  شوخ  تالاح  تاعرضت و  تالسوت و  هچ  اب  هک  میدید  ...و  البرک  فجن و  هفرشم ي  دهاشم  مرح و  رد  ار  ییاملع 
یمن دنتـشادن و  ییامندوخ  يراکایر و  زا  يربخ  ایوگ  دراد ، دوجو  مه  ایر  ملاع ، رد  هک  دنتـسناد  یمن  ایوگ  دنتـشاد ، هیرگ  لابقا و 

.ریخ ای  دنیب ، یم  ار  اه  نآ  تسه و  اه  نآ  فارطا  رد  یسک  ایآ  هک  دنتسناد 

 - هللا همحر  یناهفصا -  یلعنسح  خیش  اقآ  و  هللا -  همحر  يرون -  هللا  لضف  خیش  موحرم  هکم و  فیرش  ناتساد   413

هار تساوخرد  یناهفصا  یلع  نسح  خیش  اقآ  زا  يرون  هللا  لضف  خیش  موحرم  دوش ، یم  ضیرم  هکم  فیرش  نیسح ، فیرـش  ینامز 
و دوش ، یم  بوخ  دروخ و  یم  ار  نآ  يو  دربب ، وا  يارب  هک  دـهد  یم  امرخ  يرون  موحرم  هب  ناشیا  .دـنک  یم  ار  وا  يافـش  جـالع و 

یم تباجا  ار  وا  توعد  يرون  موحرم  و  دور ، یمن  یلع  نسح  خیـش  موحرم  یلو  دنک ؛ یم  توعد  ییاریذپ  ینامهیم و  هب  ار  ود  ره 
.دیهاوخب يزیچ  نم  زا  هک  دیامن  یم  تساوخرد  ناشیا  زا  يو  دور ، یم  نیسح  فیرش  دزن  دنک و 

هتشون ( 579  ) هماهت ههام ي  شـش  يوهآ  تسوپ  رب  دـیاب  هک  مالـسلا -  هیلع  داوج -  ماما  ترـضح  زرح  ياـعد  يارب  يرون  موحرم 
یم یتساوخرد  عون  نامه  زا  ات  هدزناش  مه  فیرـش  دنک ، یم  تساوخرد  ههام  شـش  يوهآ  کی  اذـل  هداد ، یم  تیمها  یلیخ  دوش 
نیا شطرش  هک  درادن  تاوعدلا  جهم  رد  مالـسلا -  هیلع  داوج -  ترـضح  زرح  يارب  .دنراد  یم  رب  ار  نآ  زا  ات  هس  ناشیا  و  دتـسرف ،
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هتـشاد دوخ  هارمه  ار  نآ  دنـسیونب و  صوصخم  يوهآ  تسوپ  يور  هک  تسا  نیا  شطرـش  هکلب  .دـشاب  هرقن  رتشگنا  يوت  هک  تسا 
(580  ) .دنشاب

تسا زمر  مالسلا -  اهیلع  همطاف -  فحصم   414

فراعتم ياـه  باـتک  ریظن  هک  تسین ، مولعم  ( 581 ، ) تسا ثداوح  نایب  هب  عجار  هک  مالـسلا -  اـهیلع  همطاـف -  ترـضح  فحـصم 
رتفد ریظن  ...و  دـنک  یم  مایق  نامز  نالف  ناکم و  نالف  رد  رفن  تسیب  هد ي ا  اب  ینالف  الثم  تسا  زمر  تروص  هب  ـالامتحا  هکلب  دـشاب ،

.دیآ یم  نوریب  نآ  زا  بیارغ  بیاجع و  هک  تسا  تسا  رفج 

دیناسرب فجن  هب  ار  دوخ  دوز   415

مناد یمن  دوب ، عجرم  فجن  رد  شردپ  تشاد و  یهاگتسد  دهشم  رد  شدوخ  هک  هللا -  همحر  يزاریـش -  یلع  ازریم  اقآ  هدازاقآ ي 
؟ درک دهاوخ  رمع  ردق  هچ  مردپ  دسرپ : یم  وا  زا  دـسر و  یم  يرفج  بحاص  هب  هک  دـنک  یم  روطخ  شلد  هب  هک  دوش  یم  روط  هچ 
دور و یم  فجن  هب  دنک و  یم  اهر  دهشم  رد  ار  شهاگتسد  يو  .دیناسرب  فجن  هب  ار  دوخ  يروف  دیوگ : یم  دنک و  یم  هاگن  مه  وا 

.دنک یم  تافو  تلاسک  هقباس ي  نودب  يرامیب و  زور  هس  ود  زا  سپ  یهاتوک  تدم  زا  سپ  دوب ، يوق  ملاس و  ریش  لثم  هک  شردپ 

دینک اهر  ار  ناشیا  منماض ، نم   416

ینامز .داتسرف  یم  اذغ  ارقف  ای  الضف و  هناخ ي  يارب  ( 582  ) هنابش هک  دوب  نیا  هللا -  همحر  يزاریش -  یلع  ازریم  اقآ  ياه  یگژیو  زا 
دشورفب و هک  دهد  یم  وا  هب  ار  دوخ  تعاس  هک  نیا  ات  دهدب ، وا  هب  هک  هتـشادن  يزیچ  ناشیا  دـیآ و  یم  ناشیا  لزنم  رد  هب  یجاتحم 

.دیامن فرطرب  ار  دوخ  تجاح  نآ  لوپ  زا 

هدش ماحدزا  دندوب و  هدش  عمج  رطاخ  نیدب  مدرم  دوب و  هدرک  لابند  ار  يا  هبلط  یباصق  هرماس -  رازاب  رد  ارهاظ  يزور -  نینچ  مه 
.دینک اهر  ار  ناشیا  منماض ، نم  دیوگ : یم  دوش و  یم  نماض  دنک و  یم  لبقت  دسر و  یم  ناشیا  دوب ،

!؟ دنک یم  رگید  مارم  هب  لیم  یتلم  چیه  یلاجر ، نینچ  اب  ایآ 

دیوگ یم  ار  باوخ  همادا ي  هللا -  همحر  یلع -  حتف  الم  دنوخآ   417

نیمه .متفر  يدابآ  ناطلس  یلع  حتف  الم  دنوخآ  موحرم  دزن  نآ  ریبعت  يارب  مدید و  یباوخ  دیوگ : یم  يرون  هللا  لضف  خیـش  موحرم 
يارب ار  باوخ  رخآ  ات  دوب و  نیا  دوب و  نیا  مه  شدـعب  مناد ، یم  بوخ  دومرف : مدرک ، لـقن  ناـشیا  يارب  ار  باوخ  زا  يرادـقم  هک 

.درک ریبعت  دعب  دومن و  لقن  نم 

رارق تایناف  تایدام و  هب  ندیـسر  هلیـسو ي  همدـقم و  ار  تیناحور  تیونعم و  رگا  ام  رب  ياو  .تسا  هدوب  یبیجع  تیـصخش  دـنوخآ 
! میهد

! دناوخ یم  ار  هدیدان  همان ي  هللا -  همحر  يدابآ -  ناطلس  یلع  حتف  الم  دنوخآ   418
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ياوتف زا  نادنچ  مدرم  هک  دوب  نیا  نآ  نومضم  هک  دنتشون  ازریم  موحرم  يارب  يا  همان  ناهفـصا  ياملع  وکابنت ، میرحت  هیـضق ي  رد 
یم ناشیا  دسر ، یم  هللا -  همحر  يدابآ -  ناطلـس  یلع  حتف  الم  دنوخآ  دزن  رینم  اقآ  جاح  ياقآ  همان ، لماح  .دـندرکن  لابقتـسا  امش 

یلاح رد  همان و  لماح  يارب  رخآ  ات  لوا  زا  ار  همان  مامت  تسا و  هدش  هتـشون  نانچ  نینچ و  نآ  رد  هک  يراد  دوخ  اب  يا  همان  دیامرف :
! دناوخ یم  دوب ، وا  بیج  رد  همان  هک 

ات .دیتسه  جاوم  رحب  امـش  دیامرف : یم  ناشیا  .دنهد  دای  وا  هب  یلمع  هک  دـنک  یم  شهاوخ  ناشیا  زا  همان  لماح  رینم ، اقآ  جاح  سپس 
: تسا هدرک  یم  تبظاوم  رما  هس  نیا  هب  مه  ناشیا  دوخ  دینک و  تبظاوم  ار  زیچ  هس  دنیامرف : یم  سامتلا  شهاوخ  زا  دعب  هک  نیا 

.زور ره  رد  اروشاع  ترایز  ندناوخ  . 1

.دنشاب هدرک  توف  ملاع  ياجک  ره  رد  تانم ، ؤم  نینم و  ؤم  يارب  بش  ره  رد  تشحو  زامن  ندناوخ  . 2

.دینکن كرت  ار  هام  لوا  زامن  . 3

! داد تاجن  ارم  یلع  حتف  الم  دنوخآ  زامن   419

وا یتیم ، ناگتسب  زا  یکی  دناوخ ، تشحو ) زامن   ) نفدلا هلیل  زامن  تاوما ، يارب  ارماس  رد  یلع  حتف  الم  دنوخآ  موحرم  دننک  یم  لقن 
! داد تاجن  ارم  یلع  حتف  الم  دنوخآ  زامن  دیوگ : یم  وا  هب  تیم  دنیب ، یم  باوخ  رد  ار 

نالف رد  تیم  نالف  يارب  امش  دنک : یم  ضرع  دسر و  یم  شتمدخ  هب  دریگ و  یم  ار  دنوخآ  غارـس  دوش و  یم  رادیب  باوخ  زا  يو 
.تسین مزال  نتخانش  دومرف : یسانش ؟ یم  ار  ناشیا  ایآ  دیسرپ : .هلب  دیامرف : یم  ناشیا  دیا ؟ هدناوخ  تشحو  زامن  بش ،

نینم و ؤملل  رفغا  مهللا   )) نتفگ
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(583  ) .تساه نآ  هب  ناسحا  ضحم  .زرمایب ) ار  نم  ؤم  نانز  نادرم و  ایادخ  ( ؛ .تانم ؤملا 

هبقارم رد  زاتمم  یلع ، حتف  الم  دنوخآ  سوواط و  نب  دیس   420

دیـس یکی  دـندوب : یلعا  هجرد ي  رد  زاتمم و  یلیخ  هبقارم  رد  تفرعم ، لها  ناگرزب  زا  رفن  ود  دومرف : یم  ( 584  ) ام دیتاسا  زا  یکی 
 - هللا همحر  یلع -  حتف  الم  دنوخآ  يرگید  و  دوب ؛ هدروآ  تسد  هب  ناشیا  ياه  هتـشون  تسد  زا  دبال  هک  هللا -  همحر  سوواط -  نب 

دنوخآ موحرم  هک  يا  هلفاق  هب  هللا -  همحر  ریسفت -  بحاص  یناهفصا  نیسح  دمحم  خیـش  موحرم  .دندوب  هدرک  كرد  ار  ناشیا  هک 
دنوخآ جاح  دوجو  تکرب  هب  دوب : هدومرف  دنوخآ -  موحرم  ماقم  زا  لیلجت  ناونع  هب  ای  اعد و  ناونع  هب  هدوب -  نآ  رد  یلع  حـتف  الم 
نیـسح دمحم  خیـش  موحرم  هدوب و  فراعتم  فالخ  یلع  حتف  الم  دنوخآ  موحرم  دیتسه ! ادخ  ناما  رد  امـش ، نایم  رد  یلع  حتف  الم 

.تسا هدوب  فراعتم  فالخ  مه  ریسفت  بحاص  یناهفصا ،

! میدوب نونجم  هشیمه  مه  ام  شاک  يا  تسا ، نونج  نیا  رگا   421

زا لزنم  رد  راب  ود  .دش  یم  رهاظ  وا  یقـشاع  دنک و  يراددوخ  تسناوت  یمن  مه  مدرم  نایم  رد  هک  ما  هدید  هبقارم  رد  ار  ییاقآ  هدنب 
دندمآ تقو  عجارم  زا  يدورهاش  دومحم  دیـس  موحرم  دزن  ینامز  دندرک : لقن  هدنب  يارب  مه  راب  کی  مدید و  ار  يراددوخ  مدع  وا 

مه ام  شاک  يا  تسا ، نونج  نیا  رگا  دومرف : ناشیا  .دنک  یم  ادص  رـس و  دنز و  یم  دوخ  رـس  رب  هدرک و  ادیپ  نونج  الثم  ناشیا  هک 
! میدوب نونجم  هشیمه 

بش زامن  رتو  تونق  رد  هزمحوبا  ياعد  ندناوخ  لاح  رد  رفن  داتفه   422

نامز رد  هک  مدینـش  یـسک  زا  تفگ : یم  ییاقآ  .دناوخب  هزمحوبا  ياعد  بش  زامن  رتو  تونق  رد  یـسک  هک  ما  هدیدن  مرمع  رد  هدنب 
قاور مرح و  رد  مدرمـش ، متفر و  زین  مدوخ  دنلوغـشم ، هزمحوبا  ياعد  هب  تونق  رد  هک  مدید  ار  رفن  داتفه  مرح  رد  بش ، کی  رد  ام 

.دنا لوغشم  تونق  رد  هزمحوبا  ياعد  ندناوخ  هب  رفن  هاجنپ  مدید  مدرک و  باسح  نآ  فارطا  و 

دشاب شکالب  نادرم  هویش ي  یقشاع ،  423

رادـیب بش  زامن  يارب  هناخ  هرجح ي ا  رد  هک  هدـش  لقن  هللا -  همحر  یقت -  دـمحم  ازریم  اقآ  نادرگاش  زا  یلع  دـمحم  خیـش  اقآ  زا 
بـش زاـمن  زا  اـبیرقت  تـفر و  نوریب  دوـش  یمن  هدـمآ و  فرب  مدـید  مورب ، نوریب  ریهطت  تـهج  هـک  مدرک  زاـب  ار  قاـطا  رد  مدـش و 

هویش ي یقشاع ، تفگ : یم  هک  مدینـش  ییادص  دوب  قاطا  رد  هک  يراخب  هلول ي  خاروس  زا  مباوخب ، هک  متـشگرب  مدش و  فرـصنم 
.متشگرب هرابود  اج  نامه  زا  اذل  (، 585  ) دشاب شکالب  نادرم 

يوضو اب  ار  حبـص  زامن  ناشیا  هک  هدـش  لقن  دوب  ناشیا  رـصاعم  هک  نایاقآ  زا  یکی  زا  دـنداد ، یم  ماجنا  یتادابع  هچ  قباـس  ياـملع 
.تسا هدناوخ  یم  اشع  برغم و  زامن 

هدب نان  وا  هب  نم ، باسح  هب   424
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، هللاامهمحر يدزی -  دیس  یناسارخ و  دنوخآ  موحرم  زا  ار  وا  یـضعب  یتح  هک  لضف -  همه  نآ  اب  یکراشف  دمحم  دیـس  اقآ  موحرم 
 - یکراشف دمحم  دیس  اقآ  ینامز  تسا : هتفگ  یم  يداع  هبلط ي  کی  دنتـسناد -  یم  ملعا  هللا -  همحر  یقت -  دمحم  ازریم  زا  هکلب 

، مهد یمن  نان  وت  هب  هدش ، دایز  تباسح  دیوگ : یم  اونان  دریگب ، نان  ات  دور  یم  ییاونان  هب  نان  دیرخ  يارب  هللا -  همحر 

! هدب نان  وا  هب  نم  باسح  هب  متفگ : اونان  هب  نم  دیوگ : یم  وا 

رب ربص  رد  ام !؟ اجک و  اه  نآ  تادابع  اجک !؟ ام  ربص  اجک و  اه  نآ  ربص  اجک !؟ ام  اـجک  اـه  نآ  یملع ، تاـماقم  همه  نآ  اـب  يرآ ،
دمعتم مالسلا -  مهیلع  ایبنا -  همئا و  هک  قرف  نیا  اب  دندوب ، مالسلا  مهیلع  ایصوا -  ایبنا و  ( 586  ) لثمم لوا و  هجرد ي  بیاصم 
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.دندوب

 - هللا همحر  يزاریش  یقت  دمحم  ازریم  اقآ  تاعاجرا   425

هللا همحر  یقت -  دـمحم  ازریم  اقآ  موحرم  یلو  دـنهد ، یم  عاجرا  ملعالاف  ملعالا  هب  ار  دوخ  تاطایتحا  عجارم  اهقف و  هک  تسا  مسر 
فرط هب ي ك  لیاسم  رد  دنتسناوت  یمن  دندوب و  یطایتحا  رایسب  ناشدوخ  اریز  درف ؛ ود  درف و  هب ي ك  هن  دنداد  یم  عاجرا  دایز  - 

هک اهقف  زا  مادک  ره  هب  اذل  دـندوبن ، ملعالاف  ملعالا  لها  دـنداد و  یم  عاجرا  دالب  رد  دوخ  رـصع  ياهقف  ریاس  هب  راچان  دـنهد ، يوتف 
تباث هنیب  هب  یصخش  تلادع  داهتجا و  رگا  و  دنداد ، یم  عاجرا  تسا  لداع  دهتجم  هک  دش  یم  تباث  یعرش  هنیب ي  اب  ناشیا  دزن  رد 

معا داهتجا  هب  تیفورعم  اریز  دوب ، نارگید  زا  فرعا  هکلب  فورعم و  داهتجا  تیملع و  هب  دنچ  ره  دنداد  یمن  عاجرا  وا  هب  دش ، یمن 
.تسا تلادع  اب  داهتجا  زا 

! تسا وا  یگضرع  یب  زا  دهد ، یم  تلهم  ناطیش  رگا   426

نادرگاش زا  هللا -  همحر  یناردـنزام -  يدـهم  خیـش  ياقآ  .دـندوب  فجن  رد  املع  زا  یبوخ  ياـه  هنومن  يرهـش ، ره  زا  هتـشذگ  رد 
ياه هچوک  زا  یکی  رد  هللا -  همحر  یقارع -  ایـض  اـقآ  اـب  هک  هدوب  ثاـحب  یلیخ  و  هللا -  همحر  یناـسارخ -  دـنوخآ  موحرم  بوخ 

.دشک یم  لوط  ود  نآ  هثحابم  دننک و  یم  ثحب  فجن 

(587  ) اهفارطا نم  اهصقنن  ضرالا  یتان  انا 

(588  ) .میهاک یم  نآ ]  ناملاع  نآ [  فارطا  زا  هدروآ و  نیمز  هب  ور  ام 

تسا وا  یگـضرع  یب  زا  دهد  یم  تلهم  ناطیـش  رگا  دندوب ! ناریا  رد  یلمع  یملع و  تامدقم  نیب  عماج  یناگرزب  املع و  هچ  اعقاو 
! دراد اج  دننک ، اپ  هب  ازع  سلجم  تسا  یلاخ  املع  زا  هک  هعیش  دالب  يارب  رگا 

! دهد روتسد  یسک  هب  دوبن  رضاح   427

بیاجع اریز  مینزب ، مه  اه  نآ  تاماقم  املع و  زا  فرح  میناوت  یمن  هکلب  میلهاج ، مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  تاماقم  هب  اهنت  هن  ام 
تقو نتتشذگ  زا  دعب  تعاس  هس  ود  دیوگ : یم  یصخش  .تسا  هدش  لقن  اه  نآ  هیلمع ي  تاماقم  تیملعا و  تیملع و  رد  بیارغ  و 
.دـنا هدومرفن  لیم  ناشیا  دـنا و  هتـشاذگ  تشوگبآ  ناشیا  يولج  میدـید  میتفر و  يزاریـش  یقت  دـمحم  ازریم  موحرم  دزن  رهظ  زاـمن 

! دنا هدرواین  ار  شنان  رخآ  دومرف : دیا ؟ هدومرفن  لیم  ارچ  دش : لاوئس 

.دهدب روتسد  یسک  هب  دوبن  رضاح 

 - هللا همحر  يزاریش -  یقت  دمحم  ازریم  هداعلا ي  قوف  تیملع  عضاوت و   428

یکیدزن .دوب  هدروآ  لزنم  رد  هب  وا  يارب  یهجو  هتـشاد و  راک  شنادرگاش  زا  یکی  اب  هللا -  همحر  يزاریـش -  یقت  دـمحم  ازریم  اقآ 
.داد وا  هب  ار  هجو  دعب  دمآ ، نوریب  هناخ  زا  اقآ  نآ  دوخ  ات  دنام  رظتنم  .دوب  برغم  ياه 
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، دیدروآ یم  فیرـشت  نوریب  ناتدوخ  رخآ  دیامرف : یم  ازریم  دـیدومرفن ؟ بابلا  قد  ارچ  دـیوگ : یم  هللا -  همحر  ازریم -  هب  اقآ  نآ 
.موشب ناتمحازم  متساوخن  اذل 

هدومرف یم  هللا -  همحر  یمق -  نیـسح  اقآ  جاح  .دسرب  ناشیا  هب  لدج  رد  هعیـش ، رد  یـسک  تسین  مولعم  هک  تسا  ازریم  نامه  نیا 
دمحم ازریم  اب  لوصا  رد  ورب  میوگ  یم  وا  هب  متسه ، فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا -  بحاص  دنک  اعدا  یـسک  رگا  تسا :

.منک یم  رواب  دش  بلاغ  ازریم  ياقآ  رب  رگا  نک ، هثحابم  یقت 

.تسا بلطم  نیا  رب  لد  وا  یصخش  ياه  هتشون 

اه نآ  دوجو  تمعن  نادقف  هب  میدرکن و  ینادردق  دوخ  ناگرزب  املع و  زا  ارچ  درک ؟ چوک  هعیـش  دالب  زا  ملع  ییوگ  دـش ؟ روط  هچ 
؟ میتشگ التبم 

! تسا خیرات  تازجعم  زا  رهاوج   429

هرود کی  لماش  هک  تسا  خیرات  تازجعم  ای  بیاجع و  زا  وا  رهاوج  باتک  .تسا  هدوب  راک  رپ  یلیخ  هللا -  همحر  رهاوج -  بحاص 
هرود ي .تسا  رـصتخم  یلو  تساراد ، ار  یگژیو  نینچ  زین  ضاـیر  نآ ، زا  لـبق  هتبلا  دـشاب ، یم  لـماک  طوسبم و  یلالدتـسا  هقف  ي 

! تسا خیرات  بیاجع  تازجعم و  زا  رهاوج 

تسادخ اب  تسین ، نم  اب  نآ   430

، میدوب ارماس  رد  هک  مدوب ) هلاس  جـنپ  تسیب و  ای  و   ) شیپ لاس  جـنپ  تسیب و  درک : یم  لقن  مق  نکاـس  هدازرجاـت ، رجاـت و  يدرمریپ 
موحرم نایفارطا  ایوگ  .دـندوب  راضتحا  لاح  رد  دـیاش  ضیرم و  وکابنت ، میرحت  ياوتف  بحاـص  يزاریـش  نسح  دـمحم  ازریم  موحرم 

زا يا  هشوگ  رد  نم  دیوگ : یم  وا  ( 589 ، ) دنک یم  تافو  هللا -  همحر  ازریم -  هک  دندوب  هدیمهف  ناتساد  لقان  دوخ  هلمج  زا  ازریم و 
فرط رد  هللا -  همحر  ازریم -  ياقآ  میدرک و  یم  وگ  تفگ و  مه  اب  هتسهآ  ناشیا ، زا  دعب  تیعجرم  هرابرد ي  مدوب و  هتـسشن  قاطا 

اب تسین ، نم  اب  نآ  داد : باوج  هک  میدوب  ناشیا  اب  ایوگ  یلو  میدرکن  ناشیا  اب  یتبحـص  چـیه  و  دوب ، هدـیباوخ  ولهپ  هب  قاـطا  رگید 
.تسادخ

! دوبن وا  فارطا  رد  سک  چیه  ایوگ   431

هروس هک  دندز  یم  سدح  نادرگاش  .دندش  یم  رکذ  لوغشم  يدیدم  تدم  سرد  عورش  زا  شیپ  ینییان ، يازریم  موحرم  ام ، داتـسا 
! دش یم  رتدایز  سرد  زا  رکذ  هب  لاغتشا  سرد و  همدقم ي  شرمع  رخاوا  رد  .دناوخ  یم  سی  ي 

رد سک  چیه  ییوگ  هک  يروط  هب  سرد  همدقم ي  ياعد  رکذ و  لوغـشم  ناشیا  دـندوب و  سرد  عورـش  رظتنم  نادرگاش  ملع و  لها 
تولخ تقو  رد  هناـخ و  رد  ار  اـهراک  نیا  هک  مییوگب  داتـسا  هب  دـنتفگ : نم  هب  هللا -  همحر  ییوخ -  ياـقآ  یتـح  .تسین  وا  فارطا 

هب هجوت  تلاح  دـناوتب  عامتجا  رد  عوشخ  عوضخ و  تلاح  نیا  اب  یـصخش  هک  دـمآ  یم  ناشتخـس  ییوخ  ياقآ  ایوگ  .دـنهدب  ماجنا 
.دشاب هتشادن  یسک  هب  رظن  چیه  هتشاد و  ادخ 
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! درک تدرط  دادن ! تهار  مالسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  يدوبن ، قیال   432

هک دـندرک  ساسحا  یلو  دندیـسر  الط  ناویا  رد  مالـسلا  هیلع  ریما -  ترـضح  مرح  هب  فرـشت  دـصق  هب  ینییان  ياقآ  موحرم  یناـمز 
بلقنم و دـندز و  یم  ار  دوخ  لزنم  رد  یلو  دنتـشگرب ، هناخ  هب  اـج  ناـمه  زا  دـنوش و  مرح  دراو  دنتـسناوتن  اذـل  ( 590  ) .دنروصحم

.درک تدرط  دادن ، تهار  مالسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  يدید  هک  دندرک  یم  باطخ  دوخ  هب  دندوب و  تحاران 

! يدوبن قیال  دنتفگ : یم  ناشدوخ  هب  ناشدوخ 

میشیدنا یم  يا  هراچ  مه  امش  ضرق  يادا  يارب  دیزادرپب ، نادرگاش  هب   433

زا .دهد  یم  هللا -  همحر  ینیمظاک -  نیـسح  دمحم  خیـش  ياقآ  هب  ناموت ) دص  راهچ  دودـح   ) یهجو هللا -  همحر  يراصنا -  خـیش 
نایم ای  دزادرپب ، دوخ  ضرق  تباب  ات  هداد  وا  هب  ار  لوپ  نآ  ایآ  هک  دـنک  یم  رکف  دوخ  اب  هدوب ، ضورقم  ینیمظاک  موحرم  هک  اج  نآ 

زا هللا -  همحر  خیـش  هک  یلاح  رد  دـعب  زور  .دزادـنا  یم  ریخات  زور  کی  ار  نادرگاش  هب  لوپ  تخادرپ  اذـل  دـنک ، میـسقت  نادرگاش 
.مینک یم  يا  هراچ  مه  امش  ضرق  يادا  يارب  دینک ، میسقت  دوخ  هذمالت ي  نیب  ار  اه  لوپ  دیامرف : یم  درک ، یم  روبع  وا  رانک 

ای و  دندوب ، بلاطم  هنوگ  نیا  ياراد  دوخ  دندرک  یم  لقن  ار  اه  نیا  هک  يدـیتاسا  .میمهف  یم  ناشتوف  زا  دـعب  ار  بلاطم  نیا  ام  هتبلا 
زا ناهذا  هک  دـندرک  یم  ناـیب  يروط  هتبلا  دـنتامارک ، بحاـص  مه  اـه  نآ  هک  تفر  یم  لاـمتحا  دـندومن ، یم  لـقن  نارگید  زا  رگا 

ییاراد یگدنز و  لیاسو  همه  نیا  اب  ام  یلو  دنتشاد ، یتاماقم  تالاح و  هچ  رقف  يرادن و  همه  نآ  اب  اه  نآ  .دوش  فرصنم  ناشدوخ 
! میلاح یب  قیفوت و  مک  ردق  هچ 

هللا همحر  یناقلاط -  یضترم  خیش  اقآ  هرابرد ي   434

هک درک  یم  اضاقت  نم  زا  هللا -  همحر  یقارع -  ایض  اقآ  مدوب ، ناهفصا  رد  هک  ینامز  دومرف : یم  یناقلاط  یضترم  خیـش  اقآ  موحرم 
(591  ) .دوب درما  ناوج و  تقو  نآ  رد  وا  منک و  هثحابم  وا  اب 

.دنا هدوبن  ناهفصا  رد  یناقلاط  موحرم  دندومرف : یم  هک  یضعب  زا  بجع 

هدرک و یم  هثحاـبم  ناـشیا  اـب  هک  درک ، یم  لـقن  ینییاـن  ياـقآ  موحرم  هرجح ي  مه  زا  هللا -  همحر  یناـقلاط -  یـضترم  خیـش  اـقآ 
یبلاطم
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.تسا هدوبن  باتک  رد  هک  هدومرف  یم 

فجن رد  هللا -  همحر  یضاق -  یلع  دیس  اقآ  تماقا  لحم  يدنه ، هسردم ي   435

؟ دنتشاد تماقا  ینیوزق  هسردم ي  رد  هللا -  همحر  یلع -  دیس  اقآ  موحرم  ایآ  لا : ؤس 

.دنا هدوب  هرجح  نآ  رد  هللا -  همحر  مولعلارحب -  دیـس  هک  دوب  فورعم  هک  يا  هرجح  بنج  دندوب ، يدنه  هسردـم  رد  ریخ ، باوج :
رـسمه لایع و  نودـب  هدـش و  هدـنار  مق  هب  فجن  زا  ـالعف  هک  دـندوب  هرجح  نآ  رد  یـضاق  موحرم  ( 592  ) هدازاــقآ ي زین  رخاوا  رد 

.دنتسه

! موش یم  لاحشوخ  تسا  هبنشراهچ  ممهف  یم  هک  يزور   436

انیبان رخاوا  رد  هک  دننک  یم  لقن  تسا ! نوفدم  فرـشا  ای  لباب  رد  هک  ار  هللا -  همحر  یناردنزام -  یفرـشا  جاح  دـنک  تمحر  ادـخ 
ره منک  یم  بجعت  یلو  میوگ ، یم  سرد  ینیناوق  هک  نیا  زج  ما ، هتـسشن  لزنم  مرادـن ، يراک  اج  نیا  رد  نم  دومرف : یم  دوب ، هدـش 

بحاـص موحرم  درگاـش  دـنتفگ : یم  دوب ، يا  هدیـشک  تمحز  مدآ  یلیخ  .موـش  یم  لاحـشوخ  تسا  هبنـشراهچ  ممهف  یم  هک  زور 
.دنتفر ادخ  تمحر  هب  لاس 1315  رد  ناشیا  .تسا  هدوب  رهاوج 

تروشم دوبن ، مزال  هک  نیا  اب  داتسا  هن ، ای  دوش  لیطعت  سرد  هک  دندرک  یم  تبحـص  ( 593  ) ناشیا سرد  سلاجم  یضعب  رد  یتقو 
دندوبن و يدـج  هک  ییاه  نآ  و  دـشاب ، لیطعت  دـنتفگ : یم  دـندوب ، يدـج  لیـصحت  رد  هک  ییاه  نآ  دـش  یم  مولعم  دـعب  درک ، یم 

.دشابن لیطعت  دنتفگ : یم  دندیشک  یمن  تمحز 

لیصحت مایا  لمکم  لیطعت  مایا   437

زا یعمج  اب  هعمج  هبنـشجنپ و  دومرف : یم  هک  هدومن  لـقن  ناـشیا  زا  هللا -  همحر  يدزی -  مظاـک  دـمحم  دیـس  اـقآ  ناگتـسب  زا  یکی 
یم رکف  تبحـص و  نآ  فارطا  رد  و  ثحب ، ناوـنع و  ار  یلیاـسم  اـج  ناـمه  مییوـشب ، تـخر  اـت  میتـفر  یم  ( 594  ) يرچ هب  بـالط 

بـساکم هیـشاح ي  هک  تسا  هدرک  لقن  شا  هون  .میتشون  یم  دـمآ ، یم  نامتـسد  هب  هدـش  حرطم  لیاسم  زا  هک  ار  هچ  نآ  و  میدرک ،
صیاقن کمک ، زا  شیب  هکلب  لیـصحت ، يارب  تسا  کمک  دـشاب ، هنوگ  نیا  لیطعت  مایا  رگا  .تسا  اه  هتـشون  لـیبق  نیمه  زا  ناـشیا 

سرد دایز  طقف  دنامب و  نانچ  مه  تالاکشا  هک  نیا  هن  دننک ، لح  ار  دوخ  تالاکشا  رکف ، اب  دیاب  بالط  .دوش  یم  لیمکت  لیـصحت 
دنناوخب
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.دش دش  هچ  ره  و 

! یگشیمه یتمالس  و  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  زا  روثام  بط  هب  لمع   438

هب دـنک ، لمع  مالـسلا -  مهیلع  راهطا -  همئا ي  زا  روثاـم  بط  هب  ناـسنا  رگا  تسا : هتـشون  شتاـفل  ؤم  زا  یکی  رد  یـسلجم  موحرم 
.دنتسه رگید  ياهزیچ  اه و  يزبس  تالوکام و  صاوخ  هب  ملاع  اه  نآ  اریز  دوش ، یمن  التبم  يرامیب 

رد ام  هک  ینامز  .دوب  هدشن  ضیرم  تشاد و  لاس  داتشه  دودح  درک و  یم  لمع  روثام  بط  هب  یصخش  ما  هدید  هلمجلا  یف  مه  هدنب 
رمع رخاوا  رد  طقف  دـشن و  التبم  يرامیب  هب  لاح  نیا  اـب  تفر  یم  ناراـمیب  تداـیع  هب  ناـشیا  تشاد ، عویـش  داـیز  اـبو  میدوب  فجن 
مناد یمن  دمآ و  یم  نوریب  رگید  ياهراک  يارب  هتبلا  .تخادرپ  یم  تحارتسا  هب  دـمآ و  یمن  تعامج  زامن  هب  هک  دوب  نیا  شـضرم 

.ریخ ای  دش ، ضیرم  تافو  تقو  رد  ایآ  هک 

تسا مالسلا  مهیلع  تیب -  لهازا  يرود  رثا  رد  دسر  یم  ام  هب  هک  ییالب  ره   439

.تسا ناشیا  زا  هروثام ي  تایاور  و  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  زا  يرود  رثا  رد  دسر  یم  ام  هب  هک  ییالب  ره 

یلص ربمایپ -  ادخ و  هک  ار  سک  نآ  میتساوخن  لوا  زور  زا  هک  تسا  نیا  رثا  رد  تسه ، مه  رایسب  دوش و  یم  دراو  هک  ییاهالب  نیا 
ياپ زا  لاخلخ  کی  ناملسم و  نز  شوگ  زا  راوشوگ  کی  دننک ! تموکح  ام  رب  دندوب  هدرک  نییعت  ام  يارب  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا 

: دومرف دیسر  مالسلا -  هیلع  ریما -  ترضح  هب  ربخ  هک  یتقو  دندوب ، هدرب  هیمذ  نز 

(595 ! ) امولم يدنع  ناک  ام  افسا ، اذه  دعب  نم  تام  املسم  اارما  نا  ولف 

! تسین شنزرس  راوازس  نم  دزن  دراپسب ، ناج  تبیصم  نیا  رب  فسات  يور  زا  یناملسم  رگا  نیا ، زا  دعب 

تایسدح هن  تایسح  رد  تفرشیپ   440

بیبط نآ  ایوگ  .دـنک  یم  عوجر  زاریـش  ای  نارهت  میدـق  ياـبطا  زا  یک  هب ي  دوش  یم  ضیرم  ینز  دومرف : یم  ( 596  ) ینیمخ ياقآ 
يارب لهـسم  ياود  مناوت  یمن  اذـل  دـیتسه ، رادراب  یلو  دـیراد ، بت  امـش  مناخ  دـیوگ : یم  دریگ و  یم  ار  مناخ  ضبن  هدوب ، يدوهی 

هک ممهف  یم  رتدوز  همه  زا  مراد و  تراـهم  رتـشیب  هیـضق  نیا  رد  اـه  مناـخ  رگید  زا  نم  دـهد : یم  باوج  مناـخ  .منک  زیوجت  اـمش 
دریگ و یم  رداچ  يور  زا  مه  نآ  ار  مناخ  ضبن  رگید  راب  دـنک و  یم  کش  بیبط  .مرادـن  لمح  نآلا  هک  مناد  یم  متـسه و  رادراـب 

رگید نیا  دیوگ : یم  یتحاران  فافختـسا و  اب  مناخ  یلو  مهدب  وراد  امـش  هب  مناوت  یمن  دیراد  لمح  امـش  مناخ  دـیوگ : یم  هرابود 
ود زا  دعب  ماجنارس  دمهف ؟ یم  هچ  و  تسیک ؟
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.تسا هلماح  هدیمهف و  تسرد  بیبط  هک  دمهف  یم  زور  هس 

.میدق بط  فالخ  رب  تایسدح ؛ رد  هن  دنا ، هدرک  تفرشیپ  بوخ  حیرشت  یحارج و  تایسح و  رد  زورما  بط  هزورما و  ياهرتکد 

! مور یم  ورف  رکف  رد  میوگن  رکذ  رگا   441

ورف رکف  رد  میوگن ، رکذ  رگا  تفگ : یم  دوب و  رکذ  لوغـشم  تشاد و  تسد  رد  حیبست  هشیمه  هک  دوب  البرک  رد  یمان  میهاربا  دیس 
.مور یم 

دبال دومرف : ناشیا  دنوش ، یم  نم  محازم  دایز  دـننک و  یم  تیذا  ارم  ناینج  درک : ضرع  میهاربا ) دیـس   ) ناشیا رـضحم  رد  یـصخش 
! یناوخ یم  مک  ار  ( 597  ) نیتذوعم

...یشاب دنمتردق  ردق  ره   442

رد  ) يولهپ ناخاضر  و  هللا -  همحر  اطغلا -  فشاک  نیـسح  دـمحم  خیـش  اقآ  موحرم  اب  هک  درک  یم  لقن  میهاربا  دیـس  نیمه  ینامز 
: تفگ يولهپ و  هب  درک  ور  اطغلا  فشاک  موحرم  میدوب ، ترضح ) نآ  يالط  ناویا  رد  ای  مالسلا -  هیلع  ریما -  ترـضح  رهطم  مرح 
زا دـعب  وا  دالوا  نونکا  هک  دـش  یهاوخن  ( 598  ) دیجملادبع تکوش  تردق و  هزادـنا ي  هب  يوشب ) ای   ) یـشاب دـنمتردق  هک  ردـق  ره 

! دننک یم  ییادگ  ناتسودنه  ياه  نابایخ  رد  شگرم 

...و مهدن  ماجنا  نیقی  فالخ  رب  یلمع  مرضاح   443

یقت دـمحم  دیـس  اقآ  موحرم  یلو  دوب ، فلاخم  يولهپ  هاشاضر  نامز  رد  تلود  هیلع  مایق  اب  يریاح  میرکلادـبع  خیـش  جاح  موحرم 
.دنکب يراک  هک  درک  یم  اضاقت  ناشیا  زا  هللا -  همحر  ینیمخ -  ياقآ  لقن  هب  دریگ و  تروص  یتکرح  هک  تشاد  لیامت  يراسناوخ 

نیمه هتبلا  دندرگ -  یم  رب  مدرم  دینکن  يراک  رگا  هک  دوب  نیا  هللا -  همحر  خیش -  جاح  هب  يراسناوخ  موحرم  ياه  فرح  زا  یکی 
دراو اه  ناملسم  رـس  رب  راشف  الب و  همه  نیا  هک  نیا  هب  دنتـشگرب -  ناشیا  دیلقت  زا  یتح  ناهفـصا  رد  يدایز  هدع ي  دش و  مه  روط 

؟ دیا هتسشن  تکاس  امش  ارچ  دوش ، یم 

دندرگ یم  رب  مدرم  دـینکن ، يراک  رگا  هک  هلمج  نیا  زا  هللا -  همحر  يراسناوخ -  ياقآ  دوصقم  هک  درک  لایخ  خیـش  جاـح  موحرم 
زا مدرم  هک  دوب  نیا  شروظنم  هکلب  دوبن  نیا  هللا -  همحر  يراسناوخ -  ياقآ  دوصقم  دنچ  ره  دـندرگ  یم  رب  دـیلقت  زا  هک  تسا  نیا 

.دندرگ یم  رب  نید 

گنل مورب و  اتسور  هب  مهدن و  ماجنا  نیقی  فالخ  رب  یلمع  مرضاح  دومرف : باوج  رد  يریاح  ياقآ 
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.مهد ماجنا  یگلمع  راک  مشوپب و 

.درکن ییانتعا  هاش  یلو  دنتحاران ، مدرم  هک  درک  هاش  هب  زیمآ  ضارتعا  یفارگلت  رمالارخآ  هتبلا 

تـسد رد  شتآ  ای  نتفر ، شتآ  يور  نید ، طفح  دوشن ، بکترم  نیقی  فـالخ  هک  دـشاب  دـیقم  دـیاب  نم  ؤم  ناـسنا  ردـق  هچ  يرآ ،
(599 ! ) تسا نتفرگ 

مدرم تیاده  غیلبت و  هار  رد  قباس  ياملع  ياهراک  تاکرب   444

هجیتن ي و  رتعیرـس ، رتشیب و  مدرم  تیادـه  توعد و  غیلبت و  يارب  ناـشتکرح  یلو  دوب ، رتمک  اـم  زا  قباـس  ياـملع  یگدـنز  لـیاسو 
رثا مدرم  رد  ردـق  هچ  یلو  میور ، یم  ربنم  توعد و  غیلبت و  هب  ...و  سوبوتا  امیپاوه ، اب  نامز  نیا  رد  اـم  .دوب  رتداـیز  اـم  زا  ناـشراک 

؟ مینک یم  حالصا  ردق  هچ  میراذگ و  یم 

لام زا  قباس  ياملع  دندوب ! ام  نامز  زا  رت  هار  هب  ور  ردق  هچ  ناشنامز  مدرم  اما  دندرک ، یم  فرـص  هار  ریـسم  رد  رتدایز  تقو  اه  نآ 
راک و یلو  دایز  ام  یگدـنز  فرـصم  اما  دوب ، رت  تکرب  رپ  رتراکرپ و  یلو  دـندوب ، عناق  مک  رـصتخم و  هب  یگناـخ  مزاول  تورث و  و 

! تسا مک  نامراک  هجیتن ي 

دینک زاب  ار  ناتیاه  مشچ  بوخ   445

لامتحا دیاب  هکلب  درک ، دامتعا  دـص  رد  دـص  نآ  هب  دـیابن  دـشاب ، یگرزب  ره  زا  دـشاب ، مالـسلا -  هیلع  موصعم -  ریغ  زا  هک  یمالک 
یمن نآ ، فراوص  ضراعم و  زا  صحف  نودب  هک  دراد  لمحم  داتفه  مه  مالـسلا -  هیلع  موصعم -  مالک  .داد  نآ  رد  اطخ  فالخ و 

.دومن لمع  نآ  رهاظ  هب  و  دامتعا ، اودب  نآ  هب  دوش 

دیاب دوب ، هک  یگرزب  ره  زا  دینش ، ای  دید  هک  یمالک  ره  هک  تسا  نآ  دمهفب  يزیچ  دهاوخ  یم  هک  یسک  يارب  هیبنت  نیلوا  نیاربانب ،
دوش یمن  دیابن و  دشاب  راوگرزب  گرزب و  نخـس  هدنیوگ ي  مالک و  بحاص  هک  نیا  فرـص  .دشاب  اطخ  وا  مالک  هک  دهدب  لامتحا 

: دومرف یم  لقن  شداتـسا  زا  ناگرزب  زا  یکی  .دنتـسین  موصعم  هک  نانآ  اریز  دینارذگم ؛ ار  راک  ریغ ، هب  دامتعا  اب  .درک  دامتعا  نآ  هب 
، دیدرک رظن  هک  يا  هلاسم  ره  رد 
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.دینک زاب  ار  ناتمشچ  بوخ 

، دروخ یم  وا  هب  ملاگنچ  اهاج  زا  یـضعب  رد  مدید  یلو  متـشاد ، دامتعا  یلیخ  هللا -  همحر  یناسارخ -  دـنوخآ  هب  تفگ : یم  ییاقآ 
؟ ریخ ای  تسا ، درز  يرادقم  الثم  رگا  منیبب  هک  منک  یم  زاب  ار  ممشچ  بوخ  تسا ، دیفس  تسام  دیوگب : رگا  نونکا  ( 600)

دراد لاکشاافرع  امش  يارب  نابایخ  رد  ندروخ  نان   446

يدهم ازریم  جاح  ياقآ  هک  مدوب  نآ  زا  يرادقم  ندروخ  لوغشم  دوب و  نان  ای  ینتسب  متسد  رد  مق  نابایخ  رد  تفگ : یم  یخیش  اقآ 
رگم متفگ ، يروخ ؟ یم  نان  اج  نیا  ارچ  سپ  تفگ : ارچ ! متفگ : یتسین ؟ هبلط  رگم  تفگ : نم  هب  مدـید ، ار  هللا  همحر  يدرجورب - 

نامشچ ربارب  رد  رگا  .دراد  لاکشا  افرع  یلو  تسین ، مارح  اعرش  امـش  يارب  نابایخ  رد  ندروخ  نان  تفگ : تسا ؟ مارح  ندروخ  نان 
نالف هک  یتسه  یـصخش  نامه  ینک ، یم  هظعوم  هک  وت  دنیوگ  یم  دـننک ، یمن  لوبق  ار  امـش  نخـس  رگید  ینکب ، ار  راک  نیا  مدرم 
! نک هعجارم  ام  هب  یتشاد ، يراک  ای  یجایتحا  تقو  ره  تفگ : دوش ، ادج  نم  زا  تساوخ  یم  هک  راک  رخآ  و  يدرک ! یم  ار  راک 

؟ یسرت یمن  ادخ  زا  یشک ؟ یمن  تلاجخ   447

یگبلط و سابل  مور و  یم  ناریا  هب  تفگ : دوخ  اـب  تشذـگ ، یم  تخـس  وا  يارب  یگدـنز  ـالبرک ) اـی  فجن  رد   ) ملع لـها  زا  یکی 
هداوناخ ات  متخانش -  یم  ار  وا  هدنب  هک  تفر -  ییاقآ  دزن  اذل  موش ، یم  یبساک  راک و  لوغـشم  مراذگ و  یم  رانک  ار  ثحب  سرد و 

مرح رد  هک  اقآ  نـالف  دزن  ورب  تفگ : .ریخ  تفگ : يا ؟ هدرک  تروشم  یـسک  اـب  اـیآ  تفگ : وا  هب  اـقآ  نآ  .دراپـسب  وا  هب  ار  دوخ  ي 
تلاجخ داد : باوج  درک ، هراختسا  هک  نیمه  تفگ : دوب ؟ هچ  هراختسا  باوج  دیسرپ : وا  زا  تشگرب ، تفر و  نک ، هراختـسا  تسا ،

اج نیمه  دنـشاب !؟ راـشف  رد  اـج  نیا  وت  تیب  لـها  يوش و  تحار  يورب و  ناریا  هب  یهاوـخ  یم  یـسرت ؟ یمن  ادـخ  زا  یـشک ؟ یمن 
درک لوبق  مه  يو  .دناسر  یم  یجرف  ادخ  نامب ،
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.دش بوخ  هار و  هب  ور  شعاضوا  هک  دیشکن  یلوط  دش و  فرصنم  دوخ  لطاب  رکف  زا  و 

تسا بوخ  هللا  اش  نا  يورب ، جح  یهاوخ  یم   448

.دنا هدید  هیآ  رد  ار  نآ  مان  یتح  هیضق و  نامه  نیع  دنا ، هدرک  هراختسا  يا  هیضق  يارب  نآرق  اب  هک  هدش  هدید 

یهاوخ یم  دومرف : ناشیا  و  درک ، هراختسا  حیبست  اب  شداتـسا  دزن  یمق  نیـسح  اقآ  جاح  موحرم  ارهاظ  هک  تسا  فورعم  هیـضق  نیا 
.تسا بوخ  هللا  اش  نا  يورب ، جح 

.دنتسین دقتعم  حیبست  اب  ای  نآرق  اب  هچ  هراختسا  لصا  هب  اه  نطاب  روک  یضعب  لاح ، نیا  اب 

! دنیوگ یم  ار  بلطم  دننک و  یم  هراختسا  حیبست  اب  هک  نانآ  زا  بجع   449

هک یناسک  زا  بجع  تسرد ؛ دنیوگ ، یم  یبلطم  دننک و  یم  هراختسا  نآرق  اب  هک  ییاه  نآ  دومرف : یم  هللا -  همحر  ینیمخ -  ياقآ 
! دنا هتفگ  ار  بلطم  حیبست  اب  هراختسا  اب  یناسک  هک  هداتفا  قافتا  هلب  دنیوگ ! یم  ار  بلطم  دننک و  یم  هراختسا  حیبست  اب 

حلاص دیس  اقآ  یناهفصا و  تعیرش  موحرم  هداعلا  قوف  هظفاح ي   450

راحب مه  اب  ود  ره  دوب ، فجن  لوا  هجرد ي  يابطخ  زا  هک  هللا -  همحر  حلاص -  دیـس  اقآ  و  هللا -  همحر  یناهفـصا -  تعیرـش  ياقآ 
یم شدوخ  راب  کی  درک  یم  رارکت  راب  ود  يرگید  دـش و  یم  ظفح  دـناوخ و  یم  هبترم  کی  اه  نآ  زا  یکی  دـندرک ، یم  ظفح  ار 

.درک یم  ظفح  دش و  یم  رارکت  يرگید  زا  عامتسا  هلباقم و  رد  مه  راب  کی  دناوخ و 

لصفم و رتشیب و  تسیاب  یم  یضعب  دننک و  یم  لیصحت  ار  بلطم  لاغتشا  هعلاطم و  رـصتخم  اب  یـضعب  تسا ، نینچ  مه  تایلمع  رد 
.دنروآ تسد  هب  ار  بلاطم  ات  دننک  راک  ررکم 

دوش یمن  لصاح  هناخزپشآ  زا  قیفوت   451

هتـشذگ زا  رتشیب  زورما  عناوم  اریز  تسا ، زاین  نآ  هب  رتشیب  هزورما  دـندرب ، یم  شیپ  ار  اه  سرد  یبیغ  دادـما  اب  قباـس  ناـمز  رد  رگا 
.تسا

رد ...دـنک ) یمن  يدـعت  دوـخ  تکلمم  لـها  رب  هک  ییادـخ  تسا  هزنم  ( ؛ ...هتکلمم لـها  یلع  يدـتعی  ـال  نم  ناحبـس  ياـعد  اـیوگ 
تسد هب  يراک  رپ  زا  تاماقم  اریز  دشاب ، هتـشاد  تامولعم  مهف  رد  یتینارون  ناسنا  هک  تسا  بلطم  نیمه  يارب  ( 601  ) زامن تابیقعت 
ياضق زا  یلو  دـنریگن ، هجیتن  لیـصحت  راک و  زا  هک  يدارفا  اـسب  هچ  هتبلا  .دوش  یمن  لـصاح  ( 602  ) خبطم زا  مه  قیفوت  دـیآ ، یمن 

.دنریگب هجیتن  ینید  ناردارب  هب  دادما  ناسحا و  محرت و  نامیا و  لها  جیاوح 

دش هدوشگ  شیور  هب  تمکح  باب  اج  نامه  زا   452

، درب یم  لزنم  هب  دوب و  هدیرخ  رگج  کی  هللا -  همحر  یتفش -  دمحم  دیس  اقآ 
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هک نیا  ات  ...و  رگید  رادـقم  سپـس  تخادـنا ، اه  نآ  ولج  ار  رگج  زا  يرادـقم  دومن و  محرت  دـید ، شیاه  هچب  اـب  ار  یناویح  هار  رد 
نامه زا  .دنتسه  لزنم  لها  زا  رتدنمزاین  جوحا و  اه  نآ  هک  دوب  هداد  صیخشت  هللا -  همحر  دیس -  ایوگ  .داد  اه  نآ  هب  ار  رگج  مامت 

.دش هدوشگ  شیور  هب  تفرعم  تمکح و  باب  اج 

مهد یم  حیجرت  مالسلا -  هیلع  ماما -  مهس  رد  فرصت  رب  ار  نتفرگ  هیسن  تلذ   453

.دندرک یم  طایتحا  تانو ، ؤش  هزادنا  هب  ترورض و  رادقم  زا  شیب  اصوصخم  مالسلا -  هیلع  ماما -  مهس  فرصت  رد  يا  هدع 

: دندومرف یم  دندرک و  یم  شاعم  رارما  دوب  مک  رایسب  دنتـشاد و  كارا  رد  ارهاظ  هک  يا  هناخ  هراجا ي  اب  فجن  ناگرزب  زا  یـضعب 
.مهد یم  حیجرت  مالسلا -  هیلع  ماما -  مهس  رد  فرصت  رب  ار  اه  ناکد  زا  نتفرگ  هیسن  تلذ 

یتح .داد  یم  هعسوت  رمع  رخاوا  رد  هللا -  همحر  یناسارخ -  دنوخآ  هک  دننک  یم  لقن  .دومرف  یم  طایتحا  مه  يراصنا  خیش  موحرم 
رد .دندرک  اضما  هلصافالب  ناشیا  تساوخ ، یم  ار  یناموت  دصتفه  یـضبق  ياضما  دوب و  هدمآ  ناشیا  تمدخ  يا  هبلط  دننک  یم  لقن 

، تشاد دوجو  یناموت  دص  هچوک ي  فجن  رد  تشاد و  شزرا  رایسب  ناموت  ود  ناموت و  کی  نامز  نآ 

وت هب  رگا  دندومرف : ناشیا  یلو  درک ، ضارتعا  ناشیا  هب  هللا -  همحر  دنوخآ -  نایفارطا  زا  یکی  درک ! اضما  ار  یناموت  دصتفه  ضبق 
.دشاب تحار  لاس  کی  راذگب  دندومرف : سپس  يداد ؟ یم  يرگید  هب  ایآ  مداد ، یم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع   - بیاغ ماما  ياضما  طخ و  اب  مالسلا -  هیلع  ماما -  مهس  رد  فرصت  هزاجا   454

، هطساو اب  یصخش  .درک  هماقا  هحتاف  سلجم  ینس ، يدرف  ای  ینس  ياملع  زا  یکی  يارب  هللا -  همحر  یناهفـصا -  نسحلاوبا  دیـس  اقآ 
نیا ناشیا  زا  هک  نیا  اب  دـینک ؟ یم  رازگرب  ار  سلاجم  هنوگ  نیا  مالـسلا -  هیلع  ماـما  مهـس  زا  ارچ  هک  دوب  هدرک  ضارتعا  ناـشیا  هب 

نآ رتشیب  هکلب  يرایسب و  هک  اج  نآ  مادخ  هب  رفـس  کی  رد  دش ، فرـشم  ارماس  هب  هک  رفـس  دنچ  طقف  تشادن و  هقباس  اهراک  هنوگ 
.دندوب هداد  یمیسقت  دندوب ، ینس  رفن  دنچ  زج  اه 

دعب نسحلاوبا  دیس  اقآ  موحرم 
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یلاعت هللا  لجع  بیاغ -  ترـضح  ياضما  طخ و  هب  لقن  ربانب  هک  دوب  هداد  ناـشن  ار  يزبس  هقرو ي  ضرتعم  صخـش  هب  ضارتعا ، زا 
هدومرف هزاجا  یناهفصا  دیس  موحرم  هب  هک  تسا  ترضح  نآ  بناج  زا  هقرو  هک  دندوب  هدرک  نیقی  مه  ناشیاو  دوب  فیرشلا -  هجرف 

.دنیامن فرصم  تسا ، قح  بهذم  يالتعا  بجوم  هچ  نآ  رد  ار  مالسلا -  هیلع  ماما  مهس  هک  دنا 

يزاریش يازریم  هب  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  بیاغ -  ماما  هلاوح ي   455

يازریم تمدـخ  رد  ناشردـپ  موحرم  اـب  ارماـس  رد  دوب و  کـچوک  هک  یتـقو  هدـش : لـقن  مه  يزاریـش  يداهلادـبع  دیـس  موحرم  زا 
هب دهد و  یم  هللا -  همحر  يداهلادبع -  دیـس  اقآ  ردپ  هب  يزبس  هقرو ي  دیآ و  یم  یـصخش  دـندوب ، هللا -  همحر  گرزب -  يزاریش 

هلاوح هللا -  همحر  گرزب -  يازریم  هب  هقرو  نآ  رد  .دهد  یم  ازریم  موحرم  هب  ار  هقرو  ناشیا  دـعب  دـهد ، یم  رانید  کی  غلبم  مه  وا 
طخ و اب  زبس  هقرو ي  هک  دنک  یم  نیقی  مه  يداهلادبع  دیـس  موحرم  ردپ  .دهدب  رانید  هد  لداعم  یغلبم  هقرو  لماح  هب  هک  دوب  هدش 

! تسا هدوب  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  بئاغ -  ماما  ياضما 

؟ مینک يدزد  هک  زا   456

يا هراپ  هراپ  فاحل  ناشیا  دنیب  یم  دور و  یم  گرزب  یناقمام  موحرم  لزنم  هب  تدایع  يارب  یناهفصا  تعیرـش  خیـش  موحرم  يزور 
هک دنک  یم  ضارتعا  یناقمام  موحرم  هب  اذل  تسا ، هدوبن  ضیرم  بسانم  هک  دننک  یم  رـضاح  وا  يارب  یـشآ  و  هتخادـنا ، دوخ  يور 

!؟ تسا یشآ  هچ  فاحل و  هچ  نیا 

!؟ منکب يدزد  هک  زا  منکب ؟ يدزد  هک  زا  دیامرف : یم  ناشیا 

.دربب ناشیا  يارب  هک  هداد  یم  یهجو  هللا -  همحر  مساقلاوبا -  خیش  دوخ  هدازاقآ ي  هب  اهراب  نایرج  نآ  زا  دعب 

هضفلا بهذلا و  نداعملاک  نداعم  سانلا   457

ذغاک نوماـم  شرف  ریز  ملعم  دـنتفر ، یم  ملعم  کـی  دزن  نیما  نوماـم و  .دـنراد  فـالتخا  ( 603  ) تدالب تناـطف و  رد  رایـسب  مدرم 
: تسا هدمآ  تیاور  رد  .دیمهفن  وا  تشاذگ و  تشخ  نیما  شرف  ریز  یلو  دش ، هجوتم  وا  تشاذگ و 

(604  ) .هضفلا بهذلا و  نداعملاک  نداعم  سانلا 

.دنتسه هرقن  الط و  نداعم  دننام  مدرم 

وا میتسناد  یم  ام  هتبلا  .دسیون  یم  هچ  دیمهف  یم  وا  ملق  تکرح  زا  دسیون ، یم  يا  همان  یـسک  دید  یم  رگا  هک  درک  یم  اعدا  ییاقآ 
یم يروط  یلو  دـنامهفب ، یبلطم  دوخ  ياه  هچب  هب  هراشا  اب  تساوخ  یم  ییاـقآ  لـباقم  رد  .هجرد  نیا  اـت  هن  یلو  تسا ، مهف  شوخ 

.سفق اذه  یلع  و  دندیمهف ، یم  ار  شروظنم  ناکدوک  یتح  همه ، هک  درک 

چیه يا  هدع  يارب  دناسر و  یم  تاوامس  هب  ار  یـضعب  زامن ، لثم  راکـشآ  هداس و  روما  نیمه  دراد ! دوجو  توافت  دارفا  نیب  ردق  هچ 
.نیریش ای  تسا و  روش  نوجعم  نیا  ایآ  هک  تسین  مولعم  چیه  یضعب  يارب  و  تسا ، نییلع  یلعا  یضعب  يارب  تسین ، يربخ 
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هعمج بش  رد  ندناوخ  رعش   458

؟ تسا هورکم  هعمج  بش  رد  ندناوخ  رعش  ایآ  لا : ؤس 

ادـخ و رکذ  نآ  رد  هک  ییاهرعـش  هن  تسا ، هورکم  دـشاب ، وهل  ترـشع و  سلاجم  اه و  ینیـشن  بش  اـب  بساـنت  هک  يرعـش  باوج :
(605  ) .تسا ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ -  راهطا و  همئا ي  حدم  رد  ای  تاجانم و 

مولعلارحب دیسو  یناهبهب  دیحو  موحرم  رضحم  رد  انغ  تروص  هب  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  یحادم   459

رضاح دش  هدناوخ  انغ  تروص  هب  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  حدم  نآ  رد  هک  یـسلجم  رد  هللا -  همحر  گرزب -  يزاریـش  يازریم 
هدنناوخ تیثیح  دندومرف : .دـندرک  لا  ؤس  ناشیا  زا  نآ  تلع  زا  سلجم ، زا  دـعب  .تسناد  یمن  زیاج  هک  نیا  اب  درکن ، ضارتعا  دوب و 

.مدرک تاعارم  ار  وا  اذل  دوب ، مها 

تیب لها  یحادم  رد  ییانغ  دوب ، رضاح  هللا -  همحر  ( 606  ) یناهبهب دیحو  هک  یسلجم  رد  هدش : لقن  ام  دیتاسا  زا  یکی  زا  نینچ  مه 
یلو درک ، ضارتعا  وا  هب  دوب  رـضاح  سلجم  رد  هک  مولعلارحب  دیـس  موحرم  .دندرکن  ضارتعا  ناشیا  دش و  عقاو  مالـسلا -  مهیلع  - 

: دومرف دومن و  دیس  هب  ور  دوب ، ناشیا  داتسا  هک  یناهبهب  موحرم 

! شاب شوماخ  دیس ، يا  دیس ! ای  تکسا 

رعش و  مالسلا -  مهیلع  همئا -   460

هللا یلص  ربمغیپ -  هب  صاصتخا  .میتخوماین ) رعش  ملس ]  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  لوسر  وا [  هب  ام  ( ) 607 ( ) رعشلا هنملع   ) ام و 
، میراد رعـش  هلمجلا  یف  مالـسلا -  مهیلع  راـهطا -  همئا ي  زا  هنرگ  و  تسین ، رعـش  هدروآ  هک  ینآرق  هک  دراد  ملـس -  هـلآ و  هـیلع و 

(609  ) .تسا هدورس  رعش  بسانم  ياه  ماقم  عقاوم و  رد  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  ( 608)

نامیا لها  اب  یبلق  طابترا   461

راک هچ  نم  اب  تسا : هتفگ  وا  هب  هدمآ و  وا  هناخ ي  رد  هب  صخش  نامه  دعب  هتشاد ، راک  يرگید  اب  یـصخش  هک  هداتفا  قافتا  رایـسب 
؟ درک راکنا  ار  رگیدکی  اب  نامیا  لها  یبلق  طابترا  دوش  یمن  هرخالاب  يراد ؟

اه نآ  هیحور ي  دـشاب ، فجن  رد  دـیاش  يرگید  و  تسا ، نارهت  رد  اـه  نآ  زا  یک  هک ي  دنتـسه  ولق  ود  (، 610  ) یناحور ردارب  ود 
رادیب هک  یناسک  روگنا ؟ وک  متفگ : دنهد ، یم  روگنا  نم  هب  مدـید  باوخ  رد  تفگ : یم  اه  نآ  زا  یکی  .دوب  کیدزن  مه  هب  رایـسب 

وک دیوگ : یم  باوخ  رد  هک  دندوب  هدینـش  مه  مردارب  زا  تقو  نامه  رد  روگنا ؟ وک  متفگ : یم  دنلب  هک  دندینـش  ارم  يادص  دـندوب 
!؟ روگنا

( - 611  ) یسوط خیـش  هیاهن ي  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  ارهاظ  هک  دننیب  یم  باوخ  البرک  رد  املع  زا  رفن  جنپ 
اب همه  ترابع  دنهد ، یم  ناشن  رگیدمه  هب  دننک و  یم  تشاددای  ار  ترضح  نآ  ترابع  همه  دیاتـس ، یم  یترابع  اب  ار  هللا -  همحر 
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! تسا هدوب  قباطم  مه 

! مسوب یم  ار  راوز  ياپ  كاخ  درگ   462

ردـق نآ  یخرب  .دنتـسه  نینچ  زین  نآرق  دروم  رد  هک  ناـنچ  دـنفالتخا ، تیاـغ  رد  مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لـها  ناـش  رد  ناناملـسم 
ار حیرض  ای  مرح  هک  يراصنا  خیـش  موحرم  هب  ارهاظ  ییاقآ  .دنراد  ضارتعا  کش و  اه  نآ  حیرـض  ندیـسوب  رد  هک  دنتـسه  فیعض 
هب یتقو  تسا ، تجح  مدرم  يارب  امش  راک  اقآ ، تفگ : ناشیا  هب  يدنبرد  موحرم  سکعرب  مه !؟ امـش  اقآ  هک  درک  ضارتعا  دیـسوب ،

هبتع دومرف : باوج  رد  خیش  .سوبب  ار  مالسلا -  هیلع  لضفلاوبا -  ترضح  مرح  حیرض  يور ، یم  مرح 
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: تسا هدمآ  مالسلا -  هیلع  ادهشلادیس -  ترضح  تارایز  زا  یکی  رد  تسا ! راوز  ياپ  كاخ  درگ و  هک  مسوب  یم  ار  برد  ي 

(612  ) .هبناوج عبرا  نم  حیرضلا  لبق  مث 

.سوبب شیوس  راهچ  زا  ار  حیرض  سپس 

 - مالسلا مهیلع  همئا -  راصق  تاملک   463

.دوش عمج  یجهت  فورح  بیترت  هب  مالسلا -  مهیلع  همئا -  زا  مادک  ره  راصق  تاملک  تسا  بوخ 

؟ دیآ یم  تسد  هب  راصق  تاملک  مه  مالسلا -  مهیلع  همئا -  ياه  هبطخ  زا  ایآ  لا : ؤس 

ادج تاملک  راصق ، تاملک  زا  دوصقم  ارهاظ  تسا ، هدعاق  فالخ  راصق  تاملک  نمـض  رد  هبطخ  زا  هلمج  کی  ندرک  رکذ  باوج :
رداص لقتسم  روط  هب  مالـسلا -  مهیلع  نیموصعم -  تارـضح  زا  هک  تسا  روظنم  یتاملک  هکلب  تسین ، دنلب  لاوط و  تاملک  زا  هدش 

نارگید و رب  مالسلا -  مهیلع  همئا -  تیلضفا  تابثا  رد  راصق  تاملک  نیمه  اهنت  دشاب  فصنم  یسک  رگا  .دشاب  هدیسر  ام  هب  هدش و 
.تسا یفاک  ناشیا  ياعدا  قدص  تابثا  يارب 

طایتحا يوتف و  ياج   464

نیا رد  ندادن  يوتف  ایوگ  .يوتف  هن  داد ، یم  طایتحا  هب  باوج  دش ، یم  هدیسرپ  هلاسم  هللا -  همحر  ( - 613  ) گرزب يازریم  زا  یتقو 
دیاب دـشاب ، هتـشاد  يوتف  رگا  اما  تسا ، بوخ  قلطم  طایتحا  دـشاب  هتـشادن  يوتف  دـهتجم  رگا  هتبلا  .تسا  طایتحا  فالخ  اهاج  روج 

.دیوگب دیدش ، دک و  ؤم  تروص  هب  ولو  تسناد  مزال  حالص و  رگا  ار  طایتحا  دهدب و  ار  اوتف 

.تسا زیاج  اقلطم  طایتحا  نتشون  وا  يارب  مییوگب  میناوت  یمن  دراد ، يوتف  هک  یسک  نیاربانب ،

: تسا هتشون  ار  اهطایتحا  رخآ  ات  لوا  زا  ما ، هدید  ار  هورع  رب  هللا -  همحر  يزاریش -  یقت  دمحم  ازریم  هیشاح ي  یطخ  هوزج ي  هدنب 

كرتی ال 

نینچ بحتـسم  طایتحا  اب  قفاوم  هک  تسا  هدـش  رکذـتم  ای  تسا و  هداد  يوتف  هدومن ، طایتحا  هورع  بحاص  هک  دروم  دـنچ  رد  طقف 
.تسا

.تسا هدوب  يوتفلا  لیلق  یلیخ  زین  ناشیا  لاح ، ره  رد 

یقثولا هورع  یشاوح   465

دیاش و  تسا ، هیشاح  نیلوا  هرـس -  سدق  ( 614  ) يدابآ زوریف  دمحم  دیس  اقآ  هیـشاح ي  هورع ، یـشاوح  نایم  رد  هک  تسا  فورعم 
نیلوا هللا -  هـمحر  ( 616  ) ردص دیـس  اقآ  هیـشاح ي  منامگ  هب  یلو  دشاب ، هورع  رب  هیـشاح  نیلوا  ( 615  ) یناقمام موحرم  هیـشاح ي 
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هک هدوب  علطم  هورع  بحاص  دوخ  و  تسا ، هدش  ههتشون  هورع  بحاص  تایح  نامز  رد  یشاوح  نیا  اتدعاق  و  تسا ، هورع  رب  هیـشاح 
.تسا هدوب  مک  هورع  بحاص  رظن  اب  نانیا  رظن  تفلاخم  .دنا و  هدز  هیشاح  شا  هورع  رب  وا  نیرصاعم 

هیشاح فالخ  هب  .تسین  شیب  یقرو  دنچ  تسا و  رصتخم  یلیخ  زین  هورع  رب  هللا -  همحر  يریاح -  میرکلادبع  خیش  جاح  هیشاح ي 
هللا همحر  ینیینان -  ياقآ  ي 
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دیـس اقآ  هیـشاح ي  منامگ  هب  .تسا  بوخ  لصفم و  هک  ناشتیفورعم ، نامز  رد  هللا -  همحر  یناهفـصا -  نسحلاوبا  دیـس  ياـقآ  و  - 
دمحم ازریم  اقآ  هیـشاح ي  یلو  .تسین  رـصتخم  زین  هرـس -  سدق  یناقمام -  هللادبع  خیـش  اقآ  و  هللا -  همحر  يدابآ -  زوریف  دمحم 

.تسا رصتخم  هللا -  امهمحر  ردص -  دیس  يزاریش و  یقت 

تسا مک  نکیل  .دیرامـشب و  منتغم  ار  نآ  تفگ  یم  درک و  یم  فیرعت  هللا -  همحر  ینییان -  يازریم  هیـشاح ي  زا  (، 617  ) ام داتسا 
.تسا مزال  هورع  رب  قیلعت  نیا  زا  شیب  ینعی  .تسا  یشاوح  تروص  هب  و 

دلقم عبات  دهتجم   466

زا دنهاوخ  یم  هزورما  یلو  دنـشاب ، وا  عبات  ات  دـندرک  یم  دـیلقت  یـسک  زا  مدرم  هتـشذگ  رد  دومرف : یم  هللا -  همحر  تجح -  ياقآ 
! دیامن دیلقت  دنک و  تعباتم  اه  نآ  زا  يو  هک  دننک  دیلقت  یسک 

 - مالسلا مهیلع  موصعم -  ناماما  هویش ي  هیقت ،  467

هچ ینک ، یم  رکذ  یتیاور  بلطم  ره  يارب  يا و  هدـناوخ  ار  تایاور  یتسه  یعدـم  هک  وت  دـیوگب : اـم  هب  یثدـحم  رگا  تسا ! بجع 
هراک هچ  مالـسلا -  مهیلع  راهطا -  همئا ي  هک  یناد  یمن  زونه  يا و  هدیمهفن  ار  مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  قاذـم  لاح  هب  ات  روط 

 - مالسلا هیلع  بئاغ  ترضح  ات  مالسلا -  هیلع  یلع -  زا  مییوگ ؟ یم  باوج  هچ  دندرک ؟ یمن  هچ  دندرک و  یم  راک  هچ  دنا و  هدوب 
؟ تسا هدوب  هچ  ناشقاذم 

جنپ رد  هکلب  .ترـضح  نآ  ینیـشن  هناخ  لاس  جنپ  تسیب و  لیلد  هب  درک ، هیقت  دیاب  هک  هدوب  نیا  مالـسلا -  هیلع  یلع -  قاذـم  يرآ ،
مالسلا هیلع  یلع -  هار  .دزاسب  مالـسا  ظفح  يارب  اه  نامه  اب  ای  دنک  در  ار  همه  یلک  روط  هب  هک  هدوب  ریاد  رما  يرهاظ  تفالخ  لاس 

هن تسا و  ینیـشن  هناـخ  هن  مه  مالـسلا -  هیلع  ماـما -  تبیغ  ناـمز  رد  ...و  روـط  نآ  مالـسلا -  اـمهیلع  یلع -  نب  نسح  دوـب ، نیا  - 
.تسا ام  هار  هیقت  ینعی  هثلاث ، هقیرط ي  هکلب  ندیگنج ،

؟ دیهد یم  باوج  هنوگچ  دیا ، هدناوخن  لوقعم  هک  امش   468

ناشیا زا  دـندومن و  حرطم  ناشیا  يارب  ار  لوقعم  تاهبـش  دـش ، ناهفـصا  دراو  هللا -  همحر  اطغلا -  فشاـک  رفعج  خیـش  هک  یناـمز 
هنوگچ دیا  هدـناوخن  لوقعم  هک  امـش  دـنتفگ : دندیدنـسپن ، درک ، نایب  حالطـصا  نودـب  ار  باوج  ناشیا  دـندرک ، خـساپ  تساوخرد 

.مالسلا مهیلع  تیب  لها  تایاور  هعلاطم ي  زا  دومرف : دیهد ؟ یم  باوج 

.دوش یم  لصاح  هجیتن  نآ  هب  هک  هچ  نآ  هب  میفظوم  هکلب  میتسین ، رومام  هیلقع  تاحالطصا  نایب  هب  ام 

! دور یم  وا  زاوشیپ  هب  مالسلا -  هیلع  اضر -  ترضح   469

طقف ار  الب  نآ  هک  دـندوبن  توافت  یب  نآلا  لثم  دـش ، یم  دراو  يا  هدـع  ای  رفن  هب ي ك  يراتفرگ  تبیـصم و  یتقو  قباـس  ناـمز  رد 
رکف رد  نآ  ندش  فرطرب  يارب  همه  دنتسناد و  یم  همه  يارب  ار  الب  يراتفرگ و  هکلب  دننکن ، يدردمه  چیه  دننادب و  نایالتبم  يارب 
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.دندوب متخ  اعد و  سلجم  نتفرگ 

هللا تاولص  دمحم -  لآ  هقف  ملع  هب  لاغتـشا  نآ  و  مراد ، غارـس  هعیـش  ياه  يراتفرگ  عفر  يارب  یبوخ  رایـسب  متخ  تفگ : یم  ییاقآ 
.تساه نآ  هب  لسوت  متخ و  نیرتگرزب  نیا  تسا ، نیعمجا -  مهیلع 

هب ییالب  هچ  هک  دوبن  مولعم  دندرب و  نادنز  هب  هتـسب  تسد  يولهپ  اضر  نامز  رد  ابطخ  زا  رفن  هس  ود  املع و  زا  رفن  تشه  هک  ینامز 
اعد لسوت و  يراز و  هیرگ و  لوغـشم  همه  هک  یلاح  رد  .دـندوب  ناریح  هاگتـشادزاب  رد  زور  هس  اه  نآ  و  دروآ ، دـنهاوخ  اه  نآ  رس 

شمارآ اب  تشادن و  یبارطـضا  چیه  یلو  دوب ، ام  نایم  رد  زین  هللا -  همحر  یلیبدرا -  سنوی  دیـس  دیوگ : یم  اه  نآ  زا  یکی  دـندوب ،
.دوب رهاوج  باتک  هعلاطم ي  لوغشم  رطاخ 

رضاح تاداس  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد 
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لایخ دـیآ ، یم  یـصخش  زاوشیپ  هب  مالـسلا -  هیلع  اضر -  ترـضح  هک  مدـید  باوخ  یبش  مدوب ، دهـشم  رد  نم  دومرف : سلجم  رد 
 - ماما هک  يرد  نامه  زا  دندروآ و  نحص  هب  ار  هللا -  همحر  سنوی -  دیس  موحرم  هزانج ي  هک  مدید  حبـص  تسا ، هدنب  يارب  مدرک 

.دندرک دراو  دنتفر ، یم  زاوشیپ  هب  مالسلا -  هیلع 

؟ يدیسرتن يدید و  ار  ریش  روط  هچ   470

رد .تسا  هدیسرتن  نآ  زا  هدید و  يریش  زامن  لاح  رد  البرک  فجن و  نیب  رد  هللا -  همحر  يزیربت -  لیعامـسا  خیـش  هک  دوب  فورعم 
؟ يدیسرتن يدید و  ار  ریش  روط  هچ  هک  دندرک  لا  ؤس  وا  زا  هراب  نیا 

راـک زا  راـک  متفگ ، دوخ  اـب  دـیآ ، یم  نم  فرط  هب  ریـش  مدـید  یتقو  یلو  مسرتـن ، ریـش  زا  نم  هک  دوبن  روط  نیا  دومرف : باوج  رد 
یم هک  ییـالب  ره  دـنکب و  دـهاوخ  یم  هک  يراـک  ره  دـناوت  یم  ریـش  هک  لاـح  نیا  رد  رتهب  هچ  مرادـن ، رارف  يارب  یهار  هتـشذگ و 

تشگ و مرود  هب  رود  کی  دمآ ، نم  کیدزن  مه  ریـش  مداد ، همادا  دوخ  زامن  هب  اذل  مشاب ، زامن  لاح  رد  دروایب ، نم  رـس  هب  دـهاوخ 
.تفر تفرگ و  ار  شهار 

هعیش تخس  تائالتبا  ربارب  رد  ام  هفیظو ي   471

یمن و  میرادـن ، دـنا -  هدـش  تسد  مه  مه  اب  ام  يدوبان  يارب  هک  ایند -  گرزب  ياه  تردـق  ربارب  رد  عافد  تردـق  هک  ام  نیارباـنب ،
شتآ تائالتبا و  همه  نیا  اب  اـم  یلعف  هفیظو ي  میرادرب !؟ دوخ  هفیظو ي  زا  تسد  ارچ  میگنجب ، اـه  نآ  اـب  رهاـظ  تروص  هب  میناوت 
لجع تجح -  ترضح  هب  لسوت  اعد و  هدش ، هتخورفا  ...و  ناتسناغفا  ناتسکاپ ، نانبل ، قارع ، ناریا ، رد  هعیش  يدوبان  يارب  هک  ییاه 

.مینکب بئات  ياعد  میناوخب و  ترـضح  يارب  ار  ترـضح  دوخ  ياعد  .تساعد  هب  نارگید  هیـصوت ي  و  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا 
مینادرگرب شبحاـص  هب  ار  نآ  لوا  دـیاب  میـشاب  هدرب  نیب  زا  ار  یـسک  لاـم  رگا  تسا ، زیچ  نآ  دوـخ  بسح  هب  زیچ  ره  هبوـت ي  هتبلا 

.مینک رافغتسا  نآ  زا  سپس 

تسا مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  لام  روگنا  هشوخ ي   472

رد تسا و  راـمیب  نوـنکا  نـیقتم و  راـیخا و  زا  هـک  یلـسوت -  نیـسح  خیـش  زا  قـثوم  هطـساو ي  اـب  ( 618  ) یفاص ياـقآ  هدازاـقآ ي 
 - مالسلا امهیلع  قداص -  ماما  نامز و  ماما  هک  مدید  باوخ  شیپ  بش  هس  دندرک : لقن  تسا -  يرتسب  یناگیاپلگ  ياقآ  ناتسرامیب 
نم هب  ار  نآ  زا  روگنا  هناد ي  هک ي ك  دوب  يروگنا  هشوخ ي  مالـسلا -  هیلع  تجح -  ترـضح  تسد  رد  دـندمآ ، نم  تدایع  هب 

ترـضح هب  ار  نآ  سپـس  تسا ، مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  لام  روگنا  هشوخ ي  نیا  دـندومرف : دـعب  .مدروخ  ار  نآ  نم  دـنداد و 
نم هب  ار  روگنا  هشوخ ي  ترضح  نآ  متساوخ و  روگنا  مه  مالسلا -  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نم  دنداد و  مالـسلا -  هیلع  قداص - 

ناشیا .دندرک  میدقت 
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ياصع ترـضح  تسد  رد  دیـسر و  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  تمدخ  یـصخش  هک  يا  هیـضق  نآ  نایرج ، نیا  زا  نم  تفگ : یم 
(619  ) .دمآ مدای  ...و  دسوبب  ار  اصع  نآ  تساوخ  دوب  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر -  ترضح 

انعم کی  زا  شیب  رد  ظفل  لامعتسا   473

.دوش یم  لح  تایاور  تایآ و  بلاطم  زا  یلیخ  دوش ، لح  انعم  کی  زا  شیب  رد  ظفل  لامعتسا  هلاسم ي  رگا 

: هک تسا  هدمآ  تیاور  رد  ( 620 ( ) دمصلا هللا   ) هرابرد ي

.دراد انعم  جنپ  دمص  621 ؛)  ) .هجوا هسمخ  یلع 

: دننام دنرادن ، مه  كرتشم  عماج  هک  يا  یناعم  تسا ، دارم  یناعم  نآ  مامت  ینعی 

(622  ) .هل فوج  يذلا ال  دمصلا ، و  جئاوحلا ؛ یف  هیلا  دومصملا  دمصلا ،

یلاخ نوردنا  هک  یـسک  ینعی  دمـص ، و  دـنروآ ؛ یم  يور  دـنراد و  زاین  وا  هب  ناشیاه  هتـساوخ  رد  ناگمه  هک  یـسک  ینعی  دـمص ،
.درادن

هدـش و لامعتـسا  عماج  يانعم  رد  دوش  هتفگ  ات  دـنرادن  مه  اـب  یکرتشم  هجو  عماـج و  چـیه  یناـعم  نیا  .تسا  هقیقحلا  طیـسب  ینعی 
.تسا يونعم  كرتشم 

! تسا ربمغیپ  ربمایپ  یعقاو ، غلبم   474

هللا یلص  ربمغیپ -  تاروتسد  قبط  وا  هخسن ي  دورب و  غیلبت  يارب  دنکب و  ار  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ -  راک  یـسک  رگا 
هروش و  ( 623 ، ) نسح تبنم  ار  هعورزم  ریغ  هدرم و  ياه  لد  دـنک و  یم  ینارون  دورب  اـج  ره  هب  دـشاب ، بترم  ملـس -  هلآ و  هیلع و 

اب هچ  تسا ، ربمغیپ  ربماغیپ  تقیقح  رد  ربمغیپ و  نآ  نییراوح  زا  ربمایپ  ره  غلبم  .دـنادرگ  یم  زبسرـس  راز و  هلال  ار  اه  هنیـس  ياهراز 
ار مدرم  ياه  شهاوخ  اه و  هتـساوخ  هک  نیا  هن  دـیامن ، غیلبت  ربمغیپ  نآ  تاروتـسد  قباطم  هک  نآ  طرـش  هب  هطـساو ، یب  اـی  هطـساو ،
هب لماع  دوخ و  ياه  ضرم  یفاش  هک  نیا  هن  دـهدب ، ناـشدوخ  لاـح  بسح  هب  ار  مدرم  یحور  ضارما  يافـش  هکلب  .دـنک  هدروآرب 

.دناوخب بوخ  يادص  اب  وا  دنهاوخب و  وا  زا  بوخ  يادص  الثم  .دشاب  نارگید  دوخ و  تایهتشم 
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هک نیا  نیب  و  دـنک ، ادا  بوخ  يادـص  اب  ار  نآ  دروآ و  رد  رعـش  هب  ای  بوخ و  يادـص  اب  ار  یبلطم  هک  نیا  نیب  تسا  قرف  ردـق  هچ 
.يوتحم یب  هدیاف و  نامرد و  نودب  دشاب  هتشاد  بوخ  يادص  اهنت 

بارخ يامرخ  يدایز  رادقم  دید  دوخ  هار  رـس  رد  دجـسم  هب  نتفر  ماگنه  تقو  کی  دوب ، غیلبت  لوغـشم  ییاج  رد  ملع  لها  زا  یکی 
ادخ تمعن  دینک ، یم  روط  نیا  ارچ  تفگ : تفر و  ربنم  يالاب  دش و  دجسم  دراو  دنـشورف ، یم  دنا و  هداد  رارق  شورف  ضرعم  رد  ار 

ای تسا  لالح  دیریگ ، یم  بارخ  يامرخ  لباقم  رد  هک  امش  لوپ  هلماعم و  ایآ  .دیشورف  یم  سپس  دوش و  یم  بارخ  دیراذگ  یم  ار 
.دینک یم  دراو  رارضا  اذیا و  مدرم  هب  ارچ  ریخ ؟

تمذم اه  شارت  شیر  زا  دجسم  رد  ناشیا  و  دوب ، شارت  شیر  هناخبحاص  هک  دوب  یسک  هناخ ي  رد  ملع  لها  زا  یـصخش  نینچ  مه 
.درک یم  ییوگدب  و 

 - هللا همحر  يزاریش -  یقت  دمحم  ازریم  هراختسا ي   475

یمن ای  تفگ و  یم  هللا  ای  هبترم  کی  ایآ  دوبن  مولعم  دناوخ ، یمن  چیه  هراختسا  يارب  هللا -  همحر  يزاریش -  یقت  دمحم  ازریم  ياقآ 
هن تسا ، روظنم  رایتخا  نییعت و  بلط  يانعم  هب  هراختـسا  هتبلا  دوش !؟ یم  لماش  ار  يا  هراختـسا  نینچ  هراختـسا  تاقلطم  اـیآ  .تفگ 

(624  ) .ریخلا بلط  يانعم  هب  هراختسا 

؟ حیبست اب  ای  نآرق و  اب  هراختسا   476

؟ حیبست اب  ای  دندرک  یم  هراختسا  نآرق  اب  ناشیا  لا : ؤس 

نآرق زا  ام  دومرف : یم  هک  هدـش  لقن  زین  املع  زا  یـضعب  زا  .نآرق  اب  هن  دوب ، حـیبست  اب  هراختـسا  نامه  دوب ، لوادـتم  هچ  نآ  باوج :
.میمهف یمن 

حیبست اب  تجهب  هللا  تیآ  ترضح  هراختسا ي   477

هناـیم رگا  و  تسا ، هب  لومعم  مه  كرت  يارب  و  ( 625 ، ) منک یم  هراختسا  حیبست  اب  مریگ  یم  هراختـسا  دوخ  يارب  تقو  ره  مه  هدنب 
.دشاب دب  شکرت  و  بوخ ، نآ  لعف  هک  نیا  رگم  مهد ، یمن  ماجنا  ( 626  ) دشاب

نآرق اب  تجهب  هللا  تیآ  ترضح  هراختسا ي   478

یفرعم ناشیا  هب  ار  هدنب  هدازاقآ  نآ  میتفر ، ناشیا  تمدخ  هب  اه  هدازاقآ  زا  یکی  اب  .دوب  ناگرزب  زا  لمع  ملع و  رد  ینادـمه  موحرم 
مناد یمن  میدـمآ ، مق  هب  اـم  دـعب  دـندومرف  رکذ  مه  ار  يرهـش  مسا  .فجن و  هب  درگرب  یتفر ، ناریا  رگا  دومرف : راـبود  ناـشیا  درک ،

.میتشگنرب فجن  هب  رگید  میدرک و  هراختسا  ای  دشن  روسیم  نتشگرب  همانرذگ ي 

هک ي ناتـسرهش  ود  يارب  مدرک  هراختـسا  نآرق  اب  مورب ، اج  نآ  هزوح  هرادا ي  يارب  هک  دنتـساوخ  هدنب  زا  اهرهـش  زا  يا  هدع  يارب 
.دوب درم  نآ  تامارک  زا  نآرق و  دوخ  تازجعم  زا  نیا  دمآرد و  دوب ، هدومرف  اقآ  نآ  هک  یمسا  نامه  هراختسا  رد  تسا ، مدا 
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! دوب هعیش  ود  نیا  نوخ  ندیرخ  يارب  هریل  دص  نآ   479

نآ یلوتم  نامز  نآ  رد  هک  ینـالیگ -  رداقلادـبع  ربق  تراـیز  يارب  يا  هدـع  اـب  هللا -  همحر  ( - 627  ) ینارهت نیسحلادبع  خیـش  اقآ 
اه نآ  يارب  درک و  ییاریذپ  اه  نآ  زا  مه  اج  نآ  مداخ  دنتسشن ، نآ  ناویا  رد  دنتفر و  دادغب  هب  دوب -  قارع  ناگرزب  زا  یلاع  دیـشر 

.داد مداخ  هب  ( 628  ) هریل دص  نتشگرب  ماگنه  نیسحلادبع  خیش  موحرم  .دروآ  هوهق 

(629 ( ؟ یهد یم  یسک  هچ  هب  تسیک و  لوپ  نیا  هک  دندرک  ضارتعا  ناشیا  هب  ناهارمه  زا  يا  هدع  ایوگ 

رد .دننک  مادعا  ار  اه  نآ  دنا  هتفرگ  میمصت  دنا و  هدش  ریگتسد  نیخیـش  بس  ماهتا  هب  هعیـش  رفن  ود  هک  دندروآ  ربخ  دیـشکن  یلوط 
دازآ ار  اه  نآ  اروف  و  داتـسرف ، یلاع  دیـشر  يارب  تشون و  هملک  ود  راگیـس  رتلیف  ياـج  رد  هللا -  همحر  ینارهت -  ياـقآ  ماـگنه  نیا 

نیا نوخ  ندیرخ  يارب  هریل  دص  نآ  دومرف : ناشیا  دعب  .دندرک 
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! دوب هعیش  ود 

دمآ نوریب  كاخ  ریز  زا  یلاع  رایسب  رمرم  ياه  گنس   480

هک ار  لکوتم  دجـسم  طـسو  زا  یتمـسق  اـت  داد  روتـسد  تفر و  ارماـس  هب  هللا -  همحر  ینارهت -  نیـسحلادبع  خیـش  یناـمز  نینچ  مه 
روتسد سپس  دمآ ، نوریب  یلاع  بوخ و  رایـسب  رمرم  ياه  گنـس  .دندرک  رفح  .دننک  رفح  تسا  یقاب  لاح  هب  ات  نآ  راثآ  اهراوید و 

.دندرک يراک  گنس  اه ، گنس  نآ  اب  ار  نآ  ياهراوید  ای  مالسلاامهیلع -  يرکسع -  ماما  يداه و  ماما  ترضح  مرح  داد 

لمع تحص  طرش  تیالو ،  481

؟ نآ تحص  طرش  ای  تسا  لامعا  یلوبق  طرش  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  تیالو  ایآ  لا : ؤس 

لمع تحـص  طرـش  تاکز ) زج  هب  نآ ، زا  دـعب  ای  و  لمع ، ماگنه  رد  ( ؛ هاکزلا ـالا  لـمعلل  بقعتملا  وا  لـمعلا  نیح  تیـالو  باوج :
.تسا

.دنیبب رضاح  بطاخت و  دروم  اج  همه  رد  ار  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  هک  تسا  یسک  يارب  تاجن 

تادابع تاعاط و  مظعا  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  تبحم   482

یگدـنب لمع و  نودـب  مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  تبحم  هک  تسا  نیا  اه  نآ  دافم  هک  تسا  روکذـم  یفاـک  رد  یتاـیاور  لا : ؤس 
نیا ( 630  ) .تسادخ تیـصعم  تعاط و  باقع ، باوث و  دعب و  برق و  رد  نازیم  درادن و  یـشیوخ  یـسک  اب  دنوادخ  و  تسین ، دیفم 

؟ دییامرف یم  ریسفت  هنوگچ  ار  تایاور 

، دوخ مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  تیالو  تبحم و  تسا ، نتفر  یـضاق  هب  اهنت  ریظن  رگید ، هلدا ي  ندب  تیاور  کی  ندـید  باوج :
: دنا هدومرف  هک  يدح  هب  تسا ، تابجاو  تاعاط و  مظعا  زا  هکلب  بجاو ، تسا و  لمع  کی 

(631  ) .هیالولاب يدون  ام ]  ] امک یشب ء  دانی  مل 

.تسا هدشن  هدناوخ  ارف  تیالو  دننامه  زیچ ، چیه  هب 

.دوب دهاوخ  رتشیب  رگید  لامعا  رد  نآ  رثا  دشاب ، رتشیب  شا  هبتر  ردـق  ره  تبحم  تسا و  بجاو  مه  جـح  تاکز و  هزور ، زامن ، هتبلا 
: دیامرف یم  فیرش  نآرق  رد 

(632 ( ) یبرقلا یف  هدوملا  الا  )

 [. نم ناکیدزن [  تدوم  زج  هب 

تبحم اه  نآ  هب  هنافساتم  ام  هتبلا  .دش  یم  نایب  دوب ، رت  عفان  مدرم  يارب  مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  تدوم  زا  ریغ  يرگید  زیچ  رگا 
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اه نآ  لثم  میناوخ و  یمن  زامن  اه  نآ  لثم  اذل  میتسین ، اه  نآ  بتکم  هار  رد  اما  میراد ،
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...و میروآ  یمن  اج  هب  جح 

! دندش قحلم  ام  هب  خیش  جاح  ياقآ   483

مدید ار  یقارع  ایـض  اقآ  موحرم  رتو ، زامن  تونق  رد  دومرف : هک  دنا  هدرک  لقن  هللا -  همحر  یناگیاپلگ -  نیدلا  لامج  دیـس  ياقآ  زا 
.دندش توف  یناهفـصا  موحرم  نآ  يادرف  هک  دوب  یبش  نامه  رد  تسرد  نیا  و  دش ، قحلم  ام  هب  ( 633  ) خیش جاح  ياقآ  دومرف : هک 

(634)

؟ يرادیب رد  ای  دندید  باوخ  رد  لا : ؤس 

.تسا هدوب  يرادیب  رد  نیاربانب  دندناوخ ، ءوضو  دیدجت  نودب  ار  نآ  هلفان  حبص و  زامن  دندش و  دنلب  رتو  زامن  زا  دعب  باوج :

تسا هوقلاب  ام  هرابرد ي  هدوب ، لعفلاب  روعاب  معلب  هرابرد ي  هچ  نآ   484

(635 ( ؛ نیحصنلا نمل  امکل  ینا  امهمـساق  هک و  درک  دای  دنگوس  مالـسلا -  امهیلع  اوح -  مدآ و  ام ، ردام  ردپ و  هب  مک  ناطیـش  ایآ 
تحیـصن و دروم  ار  ام  درادـن و  يراک  نادـنزرف  ام  اب  .متـسه ) رفن  ود  امـش  هاوخریخ  نم  اعطق  هک  درک  دای  دـنگوس  ود  نآ  يارب  (و 

!؟ دهد یمن  رارق  اوغا 

نیمز هب  ور  دوخ  وا  نکیل  ( ؛) 636  ) ...هئوه عبتا  ضرالا و  یلا  دـلخا  هنکل  و  هک ؛ هدوب  روعاب  معلب  هرابرد ي  طقف  وا  هسوسو ي  اـیآ 
!؟ تسا هوقلاب  ام  هرابرد ي  هدوب ، لعفلاب  اه  نآ  هرابرد ي  هچ  نآ  هک  نیا  ای  و  ...دومن ) يوریپ  شیوخ  ياوه  زا  دروآ و 

ناسنا رترب  تیفرظ  و  هکیالم ، راسفتسا   485

لا و ؤس  ادخ  زا  اذل  تسا ، هریت  نیگنـس و  هدـش و  هدـیرفآ  لگ  بآ و  زا  هک  دـندید  یم  رـشب  رد  یبیرغ  بیجع و  ياهزیچ  هکیالم 
رد ینک ؟ قلخ  دیآ  یم  رب  وا  زا  داسف  يزیرنوخ و  گنج و  دراد و  توهش  بضغ و  هک  ار  نیا  یهاوخ  یم  ارچ  هک  دندرک  راسفتـسا 

: هک یلاح 

(637  ) کل سدقن  كدمحب و  حبسن  نحن  و 

سیدقت حـیبست و  زا  هک  يدوصقم  ره  ینعی  .مییاتـس  یم  ضحم  یکاپ  هب  ار  وت  هتفگ و  ار  وت  حـیبست  وت ، شیاتـس  اب  ام  هک  یلاح  رد 
.تسا لصاح  لیصحت  ناسنا  شنیرفآ  نیاربانب ، .تسا  لصاح  ام  رد  يراد 

امش زا  رتشیب  و  يوقا ، تیلباق  هک  منک  امـسا  میلعت  نآ  هب  هک  منک  قلخ  ( 638  ) يا هساک  مهاوخ  یم  دومرف : باوج  رد  دنوادخ  یلو 
(639  ) .تسین لصاح  لیصحت  اذل  دشاب ، هتشاد  تیفرظ 

! لهجوبا ای  ناملس  نیشنمه  ناسنا   486

: دندرک ضرع  تسا ، لگ  بآ و  زا  هریت و  نیگنس ، مالسلا -  هیلع  مدآ -  تنیط  هریمخ و  نوجعم و  دندید  هکیالم  نوچ 
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(640  ) امدلا کفسی  اهیف و  دسفی  نم  اهیف  لعجتا 

!؟ دزیرب اه  نوخ  دنک و  یهابت  نآ  رد  هک  یهد  رارق  نیمز  يور  رد  ار  یسک  یهاوخ  یم  ایآ 

هک دنامهف  اه  نآ  هب  دـنوادخ  یلو  دـنک ، زاورپ  ام  لثم  دـناوت  یمن  دـنک و  یم  اپ  هب  يزیرنوخ  گنج و  دراد و  توهـش  بضغ و  وا 
.دهن مدق  اه  نآ  ماقم  زا  رتارف  دریگ و  جوا  هکیالم  زا  رتالاب  دناوت  یم  یکاخ  رشب 

کی نیا  .دوش  هداد  تنیز  ناسنا  دزن  رد  مارح  دنکن  ادخ  ( 641  ) .میا هدنام  یقاب  یکاخ  تلاح  نامه  هب  ینیگنس و  نامه  هب  ام  هتبلا 
التبم نادب  ناسنا  هک  تسا  یبلق  يرامیب 
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رایتخا هب  دناوت  یم  ناسنا  دـیامن ! یم  راتفرگ  مارح  هب  ار  دوخ  دـنک ، یم  هدروآرب  ار  شزاین  هک  لالح  ياه  هار  دوجو  اب  و  دوش ، یم 
.ددرگ لهجوبا  ای  و  ناملس ، نیشنمه  شیوخ 

ناوج نز  یعمصا و  يارجام   487

نورد رد  یلامج  اب  ناوج و  نز  مدید  متفر و  مورب ، اج  نآ  هب  متفگ  دوخ  اب  مدـید ، يا  همیخ  ینابایب  رد  دـیوگ : یم  ( 642  ) یعمصا
نم اب  .درک  رییغت  شگنر  مدید  .هدب  یبآ  ما  هنـشت  متفگ : مدش و  لخاد  .دـییامرفب  تفگ : داتفا ، نم  هب  نز  نآ  مشچ  ات  تسا ، هلمیخ 
نآ دیـسر و  دـمآ و  رود  زا  يراوس  رتش  هک  نیا  ات  تسا ، همیخ  نوریب  هب  تقد  اب  شهاگن  مدـید  یلو  دادـن  بآ  نم  هب  دزن و  فرح 
.داد وشتسش  دوب ، هدیسر  هار  زا  هزات  هک  ار  یهایـس  درمریپ  ياپ  تسد و  تفر و  تشادرب و  دوخ  اب  دوب ، هدادن  نم  هب  هک  ار  یبآ  نز 

نآ مدـش ، دـنلب  اج  زا  لاح  ره  رد  .درک  دروخرب  يدـنت  هب  مه  نز  نآ  اب  درکن و  انتعا  چـیه  نم  هب  دوب و  قـالخا  دـب  رایـسب  درم  نآ 
.درک هقردب  ارم  مناخ 

ای شلام ، هب  ایآ  يدـنمقالع ؟ درم  نآ  زیچ  هچ  هب  يا ، هتـسب  لد  درم  نآ  هب  لامج ، یناوج و  نیا  اب  هک  وت  زا  فیح  مناخ ، يا  متفگ :
.تسین شیب  یبیکرت  دب  درمریپ  هک  وا  شا ؟ ییابیز  لامج و  ای  شقالخا ،

ربمغیپ ینک !؟ ینیچ  نخـس  یمامن و  یتسه ، نوراه  ریزو  هک  وت  مدرک  یمن  ناـمگ  یعمـصا ، تفگ : دـیرپ و  مناـخ  هرهچ ي  گـنر 
: دومرف ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

(643  ) .رکشلا هفصن  و  ربصلا ، هفصن  نامیالا 

نآ رگید  مین  و  ربص ، نامیا  مین 
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.تسا يرازگساپس 

نیا هب  نآ  منک و  رکـش  هدومن  مبیـصن  بوخ  قالخا  هداد و  نم  هب  ار  لامج  یناوج و  تمعن  هک  نیا  هطـساو ي  هب  ار  ادـخ  دـیاب  نم 
.مورب ایند  زا  لماک  نامیا  اب  مهاوخ  یم  نم  درذگ و  یم  ایند  منک ، ربص  وا  یقالخا  دب  ربارب  رد  مزاسب و  رهوش  نیا  اب  هک  تسا 

؟ دشاب افصاب  مرگ و  هداوناخ  طیحم  مینک  راک  هچ   488

 - ایلوا اـیبنا و  ریغ  يارب  دـص  رد  دـص  تروص  هب  ظاـحل و  ره  زا  هداوناـخ  طـیحم  رد  نز  درم و  نیب  یقـالخا  تقفاوم  یگنهاـمه و 
تشذگ تماقتسا و  ربص و  دیاب ، طقف  دشاب ، یمیمص  افصاب و  مرگ و  هناخ ، طیحم  میهاوخب  رگا  .تسا  نکمم  ریغ  مالـسلا -  مهیلع 

شیپ دروخرب  كاکطصا و  دشابن  اه  نیا  رگا  ( 644  ) .دشاب ینارون  مرگ و  هناخ  طیحم  ات  مینک  دوخ  هشیپ  ار  تفار  یشوپ و  مشچ  و 
.دوش یم  یشان  اج  نیمه  زا  یگداوناخ  تافالتخا  همه ي  .دمآ و  دهاوخ 

میدنبب دوخ  يور  هب  ار  هابتشا  اطخ و  هیجوت  باب  دیاب   489

لماک و ار  دوخ  دریگب و  هدیدن  ار  نارگید  بویع  دشاب و  هتشاد  هجوت  دوخ  بیع  هب  دنیبب و  ار  دوخ  ياطخ  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ 
و میدـنبب ، دوخ  يور  هب  ار  هابتـشا  اطخ و  هیجوت  باب  دـیاب  ام  .دـنیبب  راکاطخ  ار  دوخ  هابتـشا  اطخ و  دراوم  رد  هکلب  دـنیبن ، صقن  یب 

.مینک ناربج  دشاب ، ناربج  لباق  رگا  و  مییاشگب ، رافغتسا  هب  نابز  اطخ ، ره  يارب 

میریم یم  بش  ره  ام   490

.تسا کیدزن  ناسنا  گرم  ردق  هچ  درک ، هتکس  اج  نامه  دنامب ، وا  شیپ  بش  هس  ود  ات  تفر  شرتخد  دزن  هب  یصخش 

.مینک یم  رکذ  ار  نآ  هاگ  نآ  مینیب و  یم  نآ  زا  لاس  تسیب  دص و  هلـصاف ي  رد  ار  دوخ  مینک ، گرم  رکذ  میهاوخ  یم  تقو  ره  ام 
: دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ  هک  نآ  اب 

(645  ) يرخالا لسری  توملا و  اهیلع  یضق  یتلا  کسمیف  اهمانم  یف  تمت  مل  یتلا  اهتوم و  نیح  سفنالا  یفوت  هللا ي 

هک ار  ییاه  ناج  دنوادخ  سپ  دریگ ، یم  باوخ  لاح  رد  دـنا  هدرمن  هک  ار  نانآ  و  دریگ ، یم  ناشگرم  ماگنه  ار  اه  ناج  دـنوادخ ،
.دنک یم  اهر  ار  هیقب  و  دراد ، یم  هاگن  هدومن  یمتح  اه  نآ  رب  ار  گرم 

.میریم یم  ام  بش  ره  نیاربانب ،

! مریم یم  تعاس  عبر  هس  ای  مین  زا  دعب   491

اه فرح  نیا  هب  راک  تفگ : .یتسه  ملاس  هک  وت  دـنتفگ : .مریمب  مهاوخ  یم  رگید  تعاس  عبر  هس  ای  مین  تفگ : سیونذـغاک  یبتاک 
ادخ تمحر  هب  دیباوخ و  دیشک و  يا  هزایمخ  تعاس ، عبر  هس  ای  مین  زا  دعب  دش و  دوب ، هتفگ  هک  روط  نامه  ماجنارس  .دیشاب  هتشادن 
ادرف ای  ادرف  حبـص  دومرف : یم  یکی  دـنا ، هداد  ربخ  ناشدوخ  تاـفو  تقو  زا  هک  ما  هدینـش  دوخ  خـیاشم  زا  رفن  هس  ود  زا  هدـنب  .تفر 
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یلوط .تسا  نتفر  تقو  تفر ، دـیاب  دـندومرف : یم  اـت  ود  یکی  و  دـش ، موـحرم  بش  .مریم و  یم  ادرف  هک  نیا  هن  .دـسر  یم  شربـخ 
.دندرک توف  هتفه  کی  زا  دعب  دیشکن 

دیراذگب مالسلا -  مهیلع  نیموصعم -  ياپ  ياج  اپ   492

دوجو درف  کی  نیمه  طقف  ملاع  رد  یملع ، هطاحا ي  رحبت و  رد  هک  يدرک  یم  لایخ  يدـید  یم  ار  مادـک  ره  هک  دـندوب  یناـگرزب 
يا هلـصاف  چیه  دنوش و  یم  يرابرد  دـنور و  یم  رابرد  يوس  هب  تسار  کی  رارطـضا  تقو  رد  هک  دنتـسه  مه  يا  هدـع  یلو  دراد ؛

توبن و ياعدا  دیـشاب و  هتـشاد  ار  مالـسلا -  مهیلع  نیموصعم -  بصنم  دیـشاب و  موصعم  مییوگ : یمن  ام  هتبلا  دننیب  یمن  دوخ  يارب 
هـشیمه دیـشاب و  املع  مزالم  نارگید ؛ ياپ  اج  هن  دـیراذگب ، مالـسلا -  مهیلع  نیموصعم -  ياج  اپ  مییوگ : یم  هکلب  دـینک ، تماـما 

.دیشاب هتشاد  راک  رس و  هدنزومآ  شخبتایح و  دیفم ، بلاطم  اب  دیشاب و  نشور 

تیبلا لها  انم  ناملس   493

رب دوب -  شندوب  ناملـسم  رطاخ  هب  شتاـماقم  هک  میناد  یم  و  دوبن -  ناملـسم  رما  لوا  رد  هک  نیا  اـب  هللا -  همحر  یـسراف -  ناـملس 
.میسانش یم  تمصع  هب  ار  نانآ  هک  ییاه  نآ  زج  هب  دش ، مدقم  هباحص  مامت  رب  شیرق و 

ارچ دیتسین ؟ دیس  هک  امـش  متفگ : وا  هب  هدیـشوپ ، هایـس  همامع ي  هللا -  همحر  ناملـس -  ترـضح  هک  مدید  باوخ  تفگ : یـصخش 
: دومرف ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  لوسر  هک  يا  هدینشن  رگم  دومرف : دیا ؟ هتشاذگ  رس  هب  تدایس  هناشن ي  هایس و  همامع 

(646  ) .تیبلا لها  انم  ناملس 

.تسا تیب  لها  ام  زا  ناملس ،

(647  ) .تسا هدش  لقن  ناملس  زا  نامزلارخآ  هب  عجار  یلصفم  تیاور 

تسا هدش  بوسحم  تعدب  یگدنب ، رهاظم  نیرتالاب  هدش ، فیرحت  لیجنا  رد   494

: دومرف مالسلا -  هیلع  حیسم -  ترضح  هک  تسا  هدمآ  هدش  فیرحت  لیجنا  رد 

.عدبلا نمف  سئانکلا  یف  دوجسلا  اما 

.تسا تعدب  اهاسیلک ، رد  ندرک  هدجس 

یم بوسحم  مارح  تعدب و  تدابع ، رهاظم  نیرتالاب  دوش ؟ یم  نیا  زا  رتهب  دـنزب ، راسفا  ماگل و  ار  یـسک  دـهاوخب  ناطیـش  رگا  ایآ 
.دنک یم  يریگولج  تدابع  نیرتالاب  ماجنا  زا  و  دوش ،

ار دوخ  یناشیپ  یسوم ، يا  دومرف : مالسلا -  هیلع  یسوم -  ترضح  هب  ناحبس  دنوادخ  هک  دشاب  یسدق  ثیدح  رد  مهد  یم  لامتحا 
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( .شاب هتشاد  رظن  رد  ارم  طقف  ربب و  نارگید  زا  ( ؛) 648  ) .یلا لتبت  و  ياسب ، كاخ  هب 

، دنادب تعدب  ار  نآ  مالسلا -  هیلع  حیسم -  ترـضح  دوش و  هداد  روتـسد  مالـسلا -  هیلع  یـسوم -  ترـضح  هب  يزیچ  دوش  یم  ایآ 
!؟ دنشاب هتشادن  نانیمطا  دوخ  تایلقن  هب  هک  نیا  رگم 

! میرادن دیفس  يور  نید  يایلوا  دزن  رد   495

نآ هک  نیا  زا  لفاغ  دنربب ، نیب  زا  ار  ام  يایند  اه  نآ  ادابم  هک  دنا  هدناسرت  املع  و  مالـسلا -  مهیلع  همئا -  ایبنا و  زا  ار  ام  رافک  ایوگ 
.دنا هدش  ام  ترخآ  ایند و  عنام  هک  دنرافک  نیا  دنتسه و  اناد  ریبخ و  راک و  داتسا  اه 

هکلب میدـش ، راتفرگ  اه  گرگ  لاگنچ  رد  لاح  میدرک و  لعف  كرت و  تسین و  مارح  نیا  تسین و  بجاو  نیا  میتفگ : دوخ  شیپ  زا 
ياذـیا ایآ  .میرادـن  دیفـس  يور  نید ، يایلوا  دزن  دوخ  لامعا  تاحفـص  اه و  همان  رد  اذـل  میدومنن ؛ افتکا  مه  مارحو  بجاو  هب  طقف 

رکذ ریابک  نایم  رد  شمـسا  دـیاش  هک  تسا  یتامرحم  زا  نامیا  لـها  لـالذا  تسین !؟ هریبک  ناـهانگ  زا  وا  تمرح  کـته  ناملـسم و 
.دراد یتبوقع  هچ  هک  دناد  یم  ادخ  یلو  هدشن 
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ؤم هب  و  دـنک ، ینوخ  رثاتم و  دنکـشب و  ار  نم  ؤم  بلق  ناسنا  دوش  یم  اـیآ  ( 649  ) تسا هدـش  ریظنت  هبعک  هب  نم  ؤـم  بلق  تیاور  رد 
هتبلا دشابن !؟ هریبک  هانگ  وا  راک  نیا  و  دربب ، نیب  زا  ار  ...و  وا  لام  هاج و  وربآ و  و  دنک ، تناها  تهج  یب  یسلجم  رد  یهانگ  یب  نم 

؟ روط هچ  دنکب  تهج  یب  ار  راک  نیا  رگا  یلو  درادن ، بیع  نآ  تسا و  یباسح  دراد و  اج  یهاگ 

تسا هللا  یلا  رارف  تاجن ، هار   496

لاگنچ هب  یهلا  ياهروتـسد  مارح و  لـالح و  ندرکن  تاـعارم  مارح و  لـعف  بجاو و  كرت  هطـساو ي  هب  میا  هتـسناد  هک  ـالاح  اـیآ 
و ( 650 ( ) هللا یلا  اورفف  : ) هللا یلا  تشگزاب  رارف و  تاجن ، هار  مینک !؟ راـک  هچ  مینادـب  دـیابن  مه  زاـب  میا ، هدـمآ  راـتفرگ  اـه  گرگ 

دناوت یمن  رـصنلا  تخب  ولو  یتردق  چیه  دـشابن  ادـخ  هینیوکت ي  هدارا ي  نیوکت و  ملق  رگا  اریز  تسا ؛ وا  يایلوا  يوس  هب  نتخیرگ 
ینیوکت نذا  نودب  دنک  لاغـشا  ار  همرحم  بصانم  تاماقم و  ای  دهد و  ماجنا  ار  تامرحم  دـهاوخب  ناسنا  رگا  یتح  .دـناسرب  يررض 

.دش هتفرگ  اه  نآ  ملظ  يولج  دوبن ، انب  یهلا  ردق  اضق و  رد  نوچ  یلو  دننک  ملظ  دنتـساوخ  یم  نیملاظ  همه  نآ  تسین  نکمم  ادـخ 
نما  ) متخ سلجم  .تسا  تداعس  ریخ و  زا  رود  ام  راک  ردق  هچ  میشاب !؟ رگیدکی  رکف  هب  دیابن  مه  زاب  میراتفرگ ، همه  هک  نیا  اب  ایآ 

!؟ دراد ام  لاح  هب  يدوس  ایآ  و  دوش !؟ یم  هبوت  نودب  متخ  ایآ  .دشاب  نامدوخ  ضارغا  يارب  اسب  هچ  مه  ( 651 ( ) بیجی

؟ دنام یم  ظوفحم  مالسلا -  هیلع  نامز -  ماما  اقآ  اب  ام  طباور  رگا  دش  یم  هچ   497

هزاجا مالسلا -  هیلع  بئاغ -  ترضح  ترایز  يارب  هک  میراد  ار  نآ  يور  ایآ  میتسه ، ( 652  ) هرظانلا هللا  نیع  رضحم  رد  مینادب  رگا 
میهاوخ یم  ایآ  .مینک  یم  اذیا  تبیغ و  و  كرت ، ار  هزور  زامن و  مینک ، یم  تفلاخم  وا  حـضاو  ياه  هتـساوخ  اب  هک  نیا  اب  میهاوخب ،

: دیامرفب ام  هب 

؟ تابجاولا مکنع  تطقسا  تامرحملا و  مکل  تحبا 

.متشادرب امش  زا  ار  تابجاو  و  ما ، هدومن  لالح  امش  يارب  ار  اه  مارح 

(653  ) اقآ نآ  اب  ام  طباور  ادخ ، یگدنب  هطساو ي  هب  دش  یم  هچ  هک  نیا  دوصقم 
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هنرگ و  دشاب ، ظوفحم  ترـضح  نآ  ام و  نایم  لاصتا  میتساوخن  میرـصقم و  مه  ام  دنچ  ره  دنتـشاذگن ، نارگید  دنام ؟ یم  ظوفحم 
.دش یم  ریخ  هب  تبقاع  وا و  عبات  درک و  یم  هبوت  دمآ و  یم  يزور  و  درک ، یم  ادیپ  ینانیمطا  طابترا و  کی  سک  ره 

! تسا حفص  وفع و  یضعب  رکنم  زا  یهن   498

دروم هک  نیا  اب  زین  یـصاخشا  .دربن  ناشباوخ  دـیاش  بش  دـنناجنرب ، ار  یـسک  لد  قحان  هب  رگا  اه  یـضعب  دـنفلتخم ، مدرم  ردـق  هچ 
! دنتشاد یشوپ  مشچ  حفص و  وفع و  دندوب و  میلح  دندوب ، زواجت 

زا یکی  نیب  یفرح  هچ  مناد  یمن  .مـینک  اذـیا  میناـجنرب و  ار  هاـنگ  یب  دارفا  لد  ( 654  ) هفاخا دـنت و  هاگن  اب  ولو  دـیابن  لاـح ، ره  رد 
پیترس ای  گنهرس  و  دوبن ، موجه  فرح و  لها  وا  دوب ، هدش  یگنهرس  ای  پیترـس  نیب  ناشیا و  لیماف  ای  ناریا و  رد  فورعم  ياملع 

.دوب هدادن  رثا  بیترت  چیه  دوب و  هتشذگ  یتدم  دوب و  هدرکن  يراک  اقآ  دوب و  هدز  یلیس  اقآ  هب  سلجم  نآ  رد 

یم رکنم  هب  زواجتم  رتشیب  رـساجت  جـییهت و  بجوم  سکع  هب  یهاگ  راک  نیا  هتبلا  تسا ، حفـص  وفع و  ناـمه  یـضعب  رکنم  زا  یهن 
.تسین زیاج  تروص  نیا  رد  هک  دوش 

: تسا هدمآ  يرصب  ناونع  ثیدح  رد 

(655  ) .هدحاو عمست  مل  ارشع  تلق  نا  هل ]  لقف [  ارشع ؛ تعمس  هدحاو  تلق  نا  کل  لاق  نمف 

هملک کـی  ییوگب  هملک  هد  رگا  وگب  وت  يونـش ، یم  اـت  هد  ییوـگب ، ازـسان  دـب و  هملک  کـی  رگا  هک  تفگ  وـت  هب  یـسک  رگا  سپ 
.دینش یهاوخن 

هب تبسن  و  تسا ، صاخشا  رادم  ریاد  دنک و  یم  قرف  نیزواجتم  هب  تبسن  زواجت  لمحت  لاح  ره  رد 
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دوخ يدعت  زواجت و  هب  دننک و  یم  هدافتسا  ءوس  وفع ، تمیالم و  شمرن و  زا  هک  یصاخشا  اسب  هچ  .دنک  یم  قرف  اه  لحم  دراوم و 
.دنهد یم  همادا 

امـش تروـص  فرط  هب ي ك  یـسک  رگا  تسا : هتفگ  وا  هک  تسا  نیا  مالـسلا -  هیلع  حیـسم -  اـب  نم  قرف  تسا : هتفگ  فچـشرخ 
هک وا  یلو  نزب ، وا  ندرگ  تشپ  هـب  ار  نآ  زا  رتـمکحم  میوـگ : یم  نـم  یلو  دـنکب ؛ وا  يوـس  هـب  ار  رگید  فرط  دـییوگب  دز ، یلیس 

(656  ) .تسا یسک  هچ  اب  تسیچ و  ترضح  نآ  دوصقم  هک  دمهف  یمن  درامش ، یم  مالسلا  مهیلع  ایبنا -  فیدر  رد  ار  شدوخ 

! تا هدمآ  رت  نییاپ  تیناسنا  دح  زا  فرط  کی  اعطق   499

هقلقل ي مه  یطوط  اریز  نابز ، هقلقل ي  يانعم  هب  قطن  هن  تسا ، مهف  نابز  يانعم  هب  تسا ، تاناویح  ریاس  زا  ناـسنا  لـصف  هک  قطاـن 
دای دیاب  دنمهف  یم  هک  یناسک  زا  دمهف  یمن  هک  مه  سک  ره  .لباقم  فرط  يروصت  یقیدـصت و  مهف  ینعی  مهف ، نابز  .دراد و  نابز 

.مینک یمن  گنج  مه  اـب  رگید  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  اـم  رد  روعـش -  كرد و  یمهف و  ناـبز  ینعی  فیرعت -  دـح و  نیا  رگا  .دریگب 
.تسا هدمآ  رت  نییاپ  تیناسنا  دح  زا  گنج  فرط  کی  اعطق  اه  يریگرد  رد  نیاربانب ،

رد اریز  دـشاب ، عون  کـی  ناـسنا  زا  يدرف  ره  دـیاش  عقاو  رد  یلو  تسا ، عون  ناـسنا  تسا : هتفگ  هک  ار  سک  نآ  دـنک  تمحر  ادـخ 
نآ یتاذ  ایوگ  هک  مینیب  یم  دارفا  رد  ار  ییاه  نیابت  ام  .تسین  يرگید  تیهام  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـسنا  دارفا  زا  مادـک  ره  تیهاـم 

تیهام رد  اه  نآ  كارتشا  تهج  اب  اه  نیابت  نیا  ایآ  تساه ،
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!؟ تسا راگزاس 

میور یمن  ملاع  دزن  ارچ   500

ياقآ .تشک  ار  لیباه  هدازاقآ  لیباق ، هداز  اقآ  دش و  اپرب  گنج  اه  ناسنا  نایم  تشاذـگ ، نیمز  يور  اپ  ناسنا  هک  لوا  زور  نامه  زا 
يارب یهار  ایآ  دش ، هتفریذـپ  لیباه  ینابرق  دـشن و  لوبق  نم  ینابرق  هک  الاح  يدیـسرپ : یم  دوب ، بیبط  هک  دوخ  ردـپ  زا  رخآ  لیباق ،
تسا لاحم  رگید  دش و  هتسب  نم  يور  هب  متسه ) نآ  لیصحت  هب  فلکم  هک  نیا  اب   ) تداعـس رد  هک  نیا  ای  دراد ، دوجو  نم  تداعس 

!؟ مدرگ دنمتداعس 

دیاب دـنز ، یم  فرح  لیلد  اب  ملاع  میدـید  یتقو  .دروایب  لیلد  دوخ  هتفگ ي  يارب  هک  میهاوخ  یمن  وا  زا  میور و  یمن  ملاـع  دزن  ارچ 
رایـسب یطخ  باـتک  کـی  رد  مراد  دا  هب ي  میتسین !؟ روط  نیا  یلو  .مینک  رکف  نآ  هراـبرد ي  مینک و  هاـگن  ار  وا  لـیلد  میوش ، عناـق 

ره و  دندوب ، دروخ  دز و  يریگرد و  گنج و  لاح  رد  هک  دوب  هدیـشک  ار  يا  هتـسد  ود  سکع  هیلوا  ياه  ناسنا  زا  هک  مدید  یمیدق 
حالس یگنج و  هلیـسو ي  زا  دندوبن  رداق  نامز  نآ  هتبلا  .دندرک  یم  هلمح  لباقم  فرط  هب  دنتـشاد و  تسد  هب  یگرزب  گنـس  مادک 

!؟ هچ زا  عافد  اما  هدوب ! هیعافد  هوق ي  رکف  رد  رشب  اه  تقو  نامه  زا  دننک  هدافتسا  يرگید 

...دشاب ونش  فرح  رگا  ناسنا   501

لیلد و هار  زا  .دنراتفرگ  یقالخا  داسف  هب  رهـش  لها  تسا و  دنلب  زاوآ  زاس و  يادـص  مدـید  مدـش و  يرهـش  دراو  تفگ : یم  ییاقآ 
تالآ دندش و  بلقنم  همه  .تسا  لطاب  مارح و  رابنایز و  اهراک  هنوگ  نیا  هک  مدرک  تباث  مک  مک  اج  نآ  مدرم  يارب  قطنم  ناهرب و 

زا رهش  دنتسکش و  ار  وهل  ( 657)
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.دیسر دهاوخ  ترخآ  ایند و  تداعس  هب  دشاب ، ونش  فرح  رگا  ناسنا  .دش  كاپ  دساف  ياهراک  نآ 

تسین هتسب  تداعس  هار   502

مه فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز -  ماـما  هدرک ، تلحر  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربمغیپ  هک  دوش  یم  هتفگ 
هراچیب تداعـس و  زا  مورحم  فعـضتسم و  ام  نیاربانب ، .دسرب  وا  دایرف  هب  هک  درادن  یـسرتسد  ترـضح  نآ  هب  یـسک  تسا و  بیاغ 

.میا

نو ؤش  دناوت  یم  لقاع  نیدتم و  درف  هک ي ك  دنک  یم  تباث  ام  يارب  عرش  لقع و  اریز  تسین ؛ هنوگ  نیا  ریخ  تسا ؟ هنوگ  نیا  ایآ 
القع لقع و  مکح  هب  دیاب  تسناوتن ، تسنادن و  رگا  تسام و  رایتخا  رد  هیعرش  تاروتسد  نید و  رتفد  اریز  دنک ، هرادا  ار  دوخ  ینید 

اج ره  رد  تسا و  لقاع  نوچ  دهد  صیخـشت  ار  باوج  مقـس  تحـص و  تناید  لقع و  هار  زا  دنک و  لا  ؤس  دنناد  یم  هک  نارگید  زا 
.تسین هتسب  ناسنا  يارب  تداعس  هار  هاگ  چیه  سپ  .تسا  تاجن  قیرط  وا  يارب  طایتحا  دشن ، نشور  وا  يارب  هار  هک 

...رگا ایند  دش  یم  یتشهب  هچ   503

؟ دنک یم  باذع  تمقن و  دوخ  رب  ار  یهلا  تمعن  همه  نیا  ناسنا  هنوگچ  میـشاب ؟ رازگـساپس  ادـخ  ياه  تمعن  ربارب  رد  ات  مینک  هچ 
: دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ 

(658  ) راوبلا راد  مهموق  اولحا  ارفک و  هللا  تمعن  اولدب  نیذلا  یلا  رت  ملا 

ياج يدوبان  یتسین و  يارـس  رد  ار  شیوخ  موق  و  دـندومن ، لدـبم  یـساپسان  نارفک و  هب  ار  ادـخ  تمعن  هک  ار  یناسک  يدـیدن  اـیآ 
.دنداد

نآ لقاع  ره  هک  ییورین  میدرک ، یم  شوگ  هلقاع  هوق ي  يادن  هب  میدوب و  ونش  فرح  رگا  اه  ناسنا  ام  يارب  ایند  دش  یم  یتشهب  هچ 
.دراد ار 

هن  ) لقع هک  دندرک  یم  قافتا  ایند  مدرم  همه ي  رگا 
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یگمه دـش و  یم  تشهب  اه  نآ  يارب  ایند  دـننک ، مکاح  ار  لقاع  هک  دوش  یهتنم  نیا  هب  ولو  دـشاب  مکاح  تاوهـش ) لایما و  زیارغ و 
.دندرب یم  رس  هب  یتحار  تینما و  شیاسآ و  رد 

ار یگدنز  میراذـگب و  رانک  میزادـنیب و  راک  زا  مینک و  لمهم  ار  لقع  هک  تساور  ایآ  .تسا  لقع  هب  تاناویح  ریاس  زا  ناسنا  زایتما 
!؟ مینک راوگان  خلت و  نارگید  دوخ و  يارب 

قح لامجراد  هنییآ  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  لوسر   504

: دیامرف یم  نااحبس  دنوادخ 

(659  ) نسحا یه  یتلاب  مهلدج  هنسحلا و  هظعوملا  همکحلاب و  کبر  لیبس  یلا  عدا 

.نک هلداجم  اه  نآ  اب  رتوکین  هلداجم ي  اب  و  ناوخب ، تراگدرورپ  هار  يوس  هب  ار ]  مدرم  ، ] وکین زردنا  تمکح و  اب 

.نک توعد  ادـخ  يوس  هب  ار  مدرم  نیریـش  نابز  وکین و  هظعوم ي  اب  ای  یقطنم و  هنامیکح و  یمارآ ، یمرن و  هب  مرن و  نابز  اب  ینعی 
: دیامرف یم  زین  و 

(660 ( ) مهل تنل  هللا  نم  همحر  امبف  )

.يدومن راتفر  یمرن  هب  اه  نآ  اب  ادخ ، تمحر  فطل و  هطساو ي  هب  سپ 

فوءر نینم  ؤملاـب   ) و یلاـعت -  كراـبت و  قح -  ترـضح  تمحر  هصاـخ ي  تفـص  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربمغیپ 
هتـسویپ و روهظ  هب  وا  رد  تمحر  رون  هک  تسا  قح  لامج  راد  هنییآ  و  زوسلد ،) نابرهم و  رایـسب  نانم  ؤم  هب  تبـسن  ( ؛) 661 ( ) میحر

سکعنم يرگید  هب  نآ  زا  دـیامن و  شباـت  نآ  رد  باـتفآ  رون  هک  يا  هنییآ  ریظن  .دـنرادن  تاذـلاب  دوخ  دـبات و  یم  نارگید  هب  وا  زا 
: دیامرف یم  ترضح  نآ  هب  باطخ  لاعتم  دنوادخ  .هنییآ  هن  تسا ، باتفآ  ینشور  تقیقح  رد  هک  دوش ،

اونوکی الا  کسفن  عخب  کلعل 
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(662  ) نینم ؤم 

.ییاسرف یم  ار  دوخ  ناج  دنروآ  یمن  نامیا  نانآ  هک  نیا  يارب  دیاش 

: دیامرف یم  زین  و 

(663  ) ترسح مهیلع  کسفن  بهذت  الف 

.دیاسرفب یپ  رد  یپ  ياه  ترسح  يور  زا  اه  نآ  رطاخ  هب  وت  ناج  ادابم 

ناـمیا تیادـه و  رد  نینم ، ؤم  رب  تفار  تمحر و  تدـش  زا  هنوگ  نیا  هک  یهد  ناـج  یتحاراـن  یتخـس و  زا  یهاوخ  یم  رگم  ینعی 
!؟ ینک یم  يروخدوخ  اه  نآ  ندروآ 

ادخ یلو  يریگتسد  اب  زیچ  همه  هب  چیه  زا   505

وا دـصقم  فرط و  و  دـسرب ، زیچ  همه  هب  چـیه  زا  دـناوت  یم  هک  تسا  دادعتـسا  تفرعم ، لاـمک و  ریـسم  رد  ناـسنا  تـکرح  يادـتبا 
.تسادخ

رد .دنک  يریگتـسد  وا  زا  کمک و  وا  هب  دوصقم  لزنم  رـس  ات  ناسنا  یلماکت  تکرح  ریـسم  رد  هک  دنک  یم  اضتقا  مه  ادـخ  تیبوبر 
: تسا هدمآ  هزمحوبا  ياعد 

(664  ) .كدنع نم  الا  دجوی  و ال  بر ، ای  ریخلا  یل  نیا  نم 

.دریگ یمن  همشچرس  وت  دزن  زا  زج  هک  یلاح  رد  دسرب ، نم  هب  ریخ  اجک  زا  اراگدرورپ ،

: دیامرف یم  دوخ  هک  نانچ  تسادخ ، ام  هار  هارمه  و  ربهار ، یلو ، ظفاح ،

(665  ) رونلا یلا  تملظلا  نم  مهجرخی  اونماء  نیذلا  یلو  هللا 

.دروآ یم  نوریب  رون  يوس  هب  اه  یکیرات  زا  ار  نانآ  تسا و  نانم  ؤم  تسرپرس  دنوادخ ،

.دنک یم  راپسهر  رون  يوس  هب  ینادرگرس  تملظ  زا  ینعی 

 - رصع یلو  هب  دیاب  میـسرب ، دصقم  هب  ملاس  ات  تسا  مزال  ادخ  یلو  يریگتـسد  میتسه ، ندش  قرغ  ضرعم  رد  یگدنز  يایرد  رد  ام 
.دربب دوخ  هارمه  دصقم  ات  ار  ام  دزاس و  نشور  ار  ریسم  هک  مینک  هثاغتسا  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

زیخرب نایم  زا  ظفاح  يدوخ ، باجح  دوخ  وت   506

: هکلب دروآ ، یمن  یتحار  یتحار ، لیاسو  ایند و  تایدام و 
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(666 ( ) بولقلا نئمطت  هللا  رکذب  الا  )

.دنریگ یم  مارآ  اه  لد  ادخ  دای  اب  اهنت  ناه !

ام دوخ  هدرپ ، نیرتگرزب  .دوش و  هتـشادرب  اه  هدرپ  دوش و  فرطرب  نامیاه  لزلزت  مینک  یعـس  دیاب  اذل  .توکلم  کلم و  نتـشاد  اب  هن 
(667  ) زیخرب نایم  زا  ظفاح  يدوخ ، باجح  دوخ  وت  میتسه :

تروـص هک  باـجح  قرخ  دـنباجح ، هک  دـنتادوجوم  نیا  ( 668  ) .هباجح کتهی  ال  درادـن : باجح  دـنوادخ  میباجح ، ناـمدوخ  اـم 
هجوت نامه  ینارون  ياه  باجح  تسا ، یقاب  تیرشب  زاب  دریگب 
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.تسا تادابع  راکذا و  رون  هب 

...دش نئمطم  هللا  رکذ  هب  لد  هک  هاگ  نآ   507

تیاور رد  .ددرگ  یم  بطاـخم  مارآ )! سفن  يا  ( ؛) 669  ) هنئمطملا سفنلا  اهتیای  باطخ  هب  دـش ، نئمطم  هللا  رکذ  هب  ناـسنا  لد  رگا 
(670  ) .تسا مالسلا -  هیلع  ادهشلا -  دیس  هفیرش  هیآ ي  نیا  بطاخم  هک  تسا  هدمآ 

! دشاب رفاک  هک  نیا  ولو  ملاع  مارتحا   508

.دش یم  مالسلا -  مهیلع  ایبنا -  وریپ  تسناد ، یم  ار  لامک  صقن و  داد و  یم  صیخشت  ار  شیوخ  تواقش  تداعس و  رشب  رگا 

همحر یلح -  همالع ي  و  دوب ، رفاک  هک  نیا  اب  درک ، عییـشت  شلـضف  رطاخ  هب  ( 671  ) یئباص یصخش  زا  هللا -  همحر  یـضر -  دیس 
: دیامرف یم  دنک و  یم  عافد  شلضف  رطاخ  هب  هفینحوبا  زا  ییاج  رد  هللا - 

(672  ) .هفینح یباب  هقئال  ریغ  هیرخسلا  هذه 

.تسین هفینحوبا  قیال  دنخشیر  رخسمت و  نیا 

داعم راکنا  ربج =   509

يا هدع  دوخ ، ياهراک  هطساو ي  هب  ادخ  اه  نآ  داقتعا  هب  اریز  دنشاب ؟ هتشاد  داقتعا  تازاجم  داعم و  هب  دنناوت  یم  هنوگچ  اه  يربج 
! درب یم  تشهب  هب  ار  يا  هدع  منهج و  هب  ار 

...و میتفرن  ار  مالسلا -  هیلع  یلع -  هار   510

نیمه ام  دنگنج !؟ یم  مه  اب  ماقم  تسایر و  یبلط و  تردق  رـس  رب  هتـسویپ  و  دننیـشن ، یمن  تحار  هک  دـنراد  يرامیب  هچ  رـشب  دارفا 
.دور یم  نیب  زا  دنام و  یمن  اجرباپ  یقاب و  ایند  کلم  هک  میمهف  یم  ردق 

هک دوب  نیا  شیاولح  تشاد !؟ یکاروخ  كاشوپ و  هچ  يرهاظ  تموکح  تسایر و  تقو  رد  مالـسلا  هیلع  نینم -  ؤملاریما  ترـضح 
( وج نان  مه  نآ   ) کشخ نان  اب  ار  نآ  و  دوش ، نیریـش  تسام  اـت  تخیر  یم  تساـم  لـخاد  درک و  یم  زیر  زیر  ار  کـشخ  ياـمرخ 

.دنشاب هتشادن  یناسک  مه  ار  اه  نیا  تسا  نکمم  دومرف : یم  دومن و  یم  لیم 

.دندروآ هچ  نآ  دندروآ ، ام  رس  رب  دندرک و  هچ  نآ  دندرک  رافک  و  میتفرن ، ار  هار  نیا  ام  یلو 

!؟ دهد تاجن  ماد  نیا  زا  ار  ام  مییوگب  یسک  هچ  هب  میداتفا ، ماد  رد   511

، مینک رتهب  ار  اه  نآ  عضو  لاح و  میهاوخ  یم  هک  دـندروآ  دوجو  هب  ار  مسینومک  تیعویـش و  ارقف ، زا  يرادـفرط  تیاـمح و  ماـن  هب 
تسایر یـشایع و  موش و  دصاقم  رد  هکلب  دندادن ، ارقف  هب  دنتفرگ و  نادنمتورث  زا  ار  هیامرـس  تورث و  ارقف  مان  هب  .دندرک  رتدب  یلو 
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هعماج ریدخت  نویفا و  ار  نید  ياملع  نید و  و  دننکن ، تیعبت  ملاع  زا  لهاج  مدرم  دنتفگ : نینچ  مه  .دندومن  فرـص  دوخ  تردـق  و 
ماد نیا  زا  ار  ام  مییوگب  یـسک  هچ  هب  میداتفا ، ماد  رد  دنک !؟ يوریپ  تیعبت و  لهاج  زا  دیاب  ملاع  دـنیوگ : یم  امتح  .دـندرک  یفرعم 

!؟ میروآ یمن  باسح  هب  مدآ  هک  ار  املع  دهد !؟ تاجن  دروآ و  نوریب 

!؟ مینک یم  تمقن  دوخ  يارب  ار  ادخ  ياه  تمعن   512

ياه تمعن  مینک !؟ یگدنز  تحار  دننک و  هدافتـسا  رـشب  هتخاس ي  ای  يدادادخ  ياه  تمعن  زا  همه  میراذـگ ، یم  اه  ناسنا  ام  رگم 
!؟ مینک یم  تمقن  دوخ  يارب  ار  ادخ 

تیناسنا و تهج  زا  هن   ) دـننک یم  تیرـشب  ای  تیناویح ، تهج  زا  هکلب  دـننک ، یمن  نینچ  دنتـسه  ناملـسم  هک  یتهج  زا  اه  ناملـسم 
!؟ دنزادنا یم  يرگید  ندرگ  هب  ار  هانگ  مادک  ره  و  ناشندوب ) ناملسم 

اب ای  و  دنک ، یم  ریس  ار  وا  یکشخ  نان  هک  یناسنا  دنک !؟ یم  هیذغت  کشخ  نان  اب  مورحم  ياهاتسور  رد  هک  تسین  رـشب  نیمه  رگم 
؟ تسا هدوب  هاش  هشیمه  يارب  یـسک  هچ  هچ !؟ يارب  ایند  هب  عمط  صرح و  همه  نیا  دنک ، یگدـنز  دـناوت  یم  رینپ  تسام و  يزبس و 

.تسا يرگید  تسد  هب  روما  تسین و  شدوخ  هیحان ي  زا  هک  دنادب  رشب  ات  دنک  یم  ار  اهراک  نیا  دنوادخ 

دوخ موش  فادها  هب  لین  يارب  رافک  زیواتسد  ملع   513

مهیلع ایبنا -  میلعت  یحو و  نودـب  رـشب  داوس  ملع و  و  تسا ، مالـسلا -  مهیلع  ایبنا -  صوصخم  اه ، ناـسنا  ملعت  میلعت و  سیردـت و 
یم هزیگنا  هچ  هب  دـننک ، راک  هچ  اج  نآ  و  دـنورب ، اجک  هب  ولپآ  اب  هک  دـنوش  یم  داوس  اب  تسا ، نآ  عفن  زا  رتشیب  شررـض  مالـسلا - 

! دنهد رارق  فده  رتهب  ار  وا  دنریگب و  عضوم  نمشد  ربارب  رد  هک  دنور ؟

یم یحالـس  شناد  ملع و  هلیـسو ي  هب  و  دننک ، یم  فرـصت  ملع  رد  هکلب  دـشاب ، رود  هب  هعماج  زا  روجهم و  ملاع  هک  دـنیوگ  یمن 
دنناوتب رتهب  ات  دنزاس ، یم  مورحم  اه  نآ  تعباتم  زا  ار  مدرم  دننک و  یم  رورت  ار  املع  نآ  اب  و  دشکب ، مدآ  ادص  نودب  هک  دنزاس 
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.دش یم  هیهت  ناموت  رازه  هد  اب  لبق  لاس  تسیب  ادص  یب  حالـس  هنوگ  نیا  .دنربب  امغ  هب ي  ار  اه  نآ  عفانم  دنوش و  طلـسم  اه  نآ  رب 
شرس رب  الب  نیا  مه  رفاک  یعقاو و  دسفم  شاک  يا  .دنهد  یم  ناناملسم  تسد  هب  نتخادنا  مه  ناج  هب  ای  یـشکردارب و  يارب  ار  نآ 

.رفاک ای  دشاب  ناملسم  هاوخ  دوش ، دوبان  دیاب  دشاب  فلاخم  ام  اب  سک  ره  دنیوگ : یم  هکلب  دمآ ! یم 

! دننک یم  رورت  لوا ، زارط  ياملع   514

؟ مییوگ یم  هچ  دنداد ، دای  ام  هب  امش  مالسا  لوا  زارط  ( 673  ) ياملع ار  هیور  نیا  دنیوگب : ام  هب  رافک  رگا 

وا ياهراک  و  دوب ، نامثع  لتاق  ناورم ، ( 674  ) مالکالب يروذعم ! یتسناوتن  رگا  و  شکب ، یناوت  یم  هچ  ره  تفگ : ناورم  هب  هیواعم 
: درک شرافس  نامثع  هب  هک  دوب  وا  دش ، نامثع  ندش  هتشک  هب  رجنم 

.نکم رارقا  تهانگ  هب  زگره  .بنذب ؛ مهل  رقت  ال 

یلع ندرگ  هب  ار  وا  نوخ  نامثع ، نتشک  زا  دعب  همه ، نیا  اب  .تسا  راز  ناورم )  ) شدوخ راک  دنک ، هبوت  نامثع  رگا  تسناد  یم  اریز 
: تفگ تخادنا و  مالسلا -  هیلع  - 

.تیوآ دقف  تلتق ، نکت  مل  نا 

.يداد هانپ  ار ] وا  لتاق  ] اعطق یتشکن ، وت  رگا 

: دنتشون مالسلا -  هیلع  یلع -  هب  هک  ریبز  هحلط و  نامه  تشک ، گنج  رد  ناورم  مه  ار  هحلط 

.یتشک ار  نامثع  وت  ( 675 ( ؛ .نامثع تلتق  تنا 

زا ار  نآ  ام  و  دـننک ، هضرع  ام  رب  ار  نآرق  دنتـسه ، مدـقم  ام  رب  تناـطف  يراداـیند و  رد  هک  اـه  ییاـپورا  تسا  نکمم  لاور ، نیا  اـب 
! میهدب تسد 

...و فیعض  ياه  تلود  یتخبدب  رد  للم  نامزاس  شقن   515

هک ره  و  دندرک ، دنتساوخ  یم  هک  ار  هچ  نآ  امـش  ( 676  ) ياملع هک  دننک  دوخ  موکحم  بولغم و  ار  ام  دـنیوگب و  نینچ  رافک  رگا 
، دیوگ یم  تسار  دنز  یم  رشب  قوقح  زا  تیامح  زا  مد  هک  للم  نامزاس  رگا  مییوگ : یم  .دنتشک  دندید  دوخ  فلاخم  ربارب و  رد  ار 

یم تسار  رگا  .دوشن  اه  نآ  تفرـشیپ  عنام  دـشوکن و  اه  نآ  یناوتان  فعـض و  رد  دـشاب و  هتـشادن  فیعـض  ياه  تلود  اـب  يراـک 
.دنتخادنا یمن  هار  هب  ار  مود  یناهج  گنج  دنتفگ :

القع لقع و  رتفد  اب  هک  عرش ، رتفد  اب  اهنت  هن  اه  نآ 
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.دنراد تفلاخم  زین 

دیهد رارق  هعیش  زا  ار  نارادنامرف   516

اقآ زا  ینامثع  تقو  تلود  هک  یماگنه  قارع  رد  اذل  دننک ، توعد  دوخ  مارم  هب  ار  رهش  لها  دنناوت  یم  اهرهـش  ناهدنامرف  اس و  ؤر 
.دـیهد رارق  هعیـش  زا  ار  ناهدـنامرف  دـندومرف : دـهاوخب ، یتجاح  وا  زا  هک  درک  تساوخرد  هللا -  همحر  يدزی -  مظاک  دـمحم  دـیس 

.میرهام یلیخ  ندروخ  بیرف  رد  ام  نداد و  بیرف  رد  رافک 

رافک ياهدرگش  زا  املع ، رورت   517

تلود دزن  رد  صخش  نآ  و  دوب ، مادعا  هب  موکحم  مسینومک و  يولهپ  میژر  نامز  رد  اریز  تشاد ، یسک  زا  تایح  قح  هک  یصخش 
ره رد  تسا و  مادـعا  مدـع  قحتـسم  اذـل  هدرک و  کمک  تلود  هب  هدوت  دارفا  يریگتـسد  رد  هک  دوب  هدرک  تطاـسو  وا  يارب  يولهپ 

يروهمج تلود  رد  مسینومک ، بزح  رد  تمس  ظفح  اب  نآلا  هدنب  هک  دوب  هتفگ  قح  يذ  صخش  نآ  هب  .دش  وا  تاجن  بجوم  لاح 
رورت و روتـسد  الاب  بابرا  فرط  زا  تقو  هچ  هک  میتسه  نیا  راـظتنا  رد  و  مراد ، ار  اـه  تسپ  زا  یـضعب  تساـیر  تمـس  زین  یمالـسا 

هیضق رد  نیفرط  زا  ناکاپ  املع و  ردق  هچ  .داد  عالطا  هاگتسد  هب  درکن و  یهاتوک  مه  فرط  نیا  هتبلا  دسر ! یم  نویناحور  اب  هبراحم 
! دندش هتشک  هدیدرگ و  عقاو  اه  تردق  هحلاصملا ي  لام  هطورشم  دادبتسا و  ي 

رگید موقلح  هب  یموقلح  زا  ناناملسم   518

ام ( 677  ) .تسا هتشاد  مه  یصخش  هارکا  تعیب ) يارب  مالسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  هارکا  زا  ادج   - ) هللا همحر  ناملس -  ترـضح 
رد یمالـسا  دـالب  ناناملـسم و  .دـیآ  یم  هدـمآ و  ناناملـسم  اـم و  رـس  رب  لاـح  هب  اـت  هک  ییاـهالب  زا  مینک  هـیرگ  ناـمدوخ  رب  دـیاب 

ناریا و .دـنوش  یم  لقتنم  رگید  هناخنامهیم ي  هب  يا  هناخنامهیم  زا  اه  گرگ  مکـش  رد  و  دـنا ، هتفرگ  رارق  اه  گرگ  هناخنامهم ي 
اکیرمآ هرمعتسم ي  مه  دعب  میدوب ، سیلگنا  موقلح  نطب و  رد  اه  لاس  نآ  زا  دعب  دندوب ، سور  مکـش  موقلح و  رد  اه  لاس  نایناریا 

.میدش

...دنراد يدودحم  قح  اینغا  لام  رد  ارقف   519

ارقف هب  کمک  مان  هب  ناراد  هیامرس  زا  ار  تورث  يوروش ، مسینومک  هک  نیا  ات  میهدب ، ارقف  هب  ار  ( 678  ) هبجاو قوقح  میدشن  رضاح 
یم ار  اه  نز  ياهالط  دـنتفر و  یم  اه  هناخ  هب  یفخم  سابل  اب  بش  اراخب ، رد  یتلود  نارومام  دـنا  هدرک  لـقن  هک  يدـح  هب  .تفرگ 

؟ دوب هک  دینک ! هچ  دیریگب ! هک : دنتخادنا  یم  هار  هب  لاجنج  ادص و  رس و  ادرف  و  دندرب ،

.دننک یمن  زواجت  دوخ  قح  دح  زا  رگید  دنمهفب ، همه  ار  هتکن  نیمه  رگا  .دنراد  يدودحم  قح  اینغا  لام  رد  ارقف 

تواخس تورث و   520

اب رگا  .دنام  یمن  یقاب  دوش و  یمن  عمج  یتورث  لام و  نانآ  يارب  رگید  دنیامن ، قافنا  دنشاب و  زاب  تسد  رگا  دننک  یم  نامگ  یخرب 
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یمن اذـغ  نامهیم  نودـب  هک  شـشخب  همه  نآ  اـب  مالـسلا -  هیلع  میهاربا -  ترـضح  روط  هچ  سپ  دوش ، یمن  عمج  لاـم  تواـخس ،
!؟ تشاد ییاراد  لاوما و  همه  نآ  دروخ ،

! دروآ یمن  نمشد  هک  میروآ  یم  دوخ  رس  رب  يراک   521

رد شدوخ  هک  دروایب  دعس  رمع  رس  رب  ار  الب  نآ  تسناوت  یم  ینمـشد  چیه  ایآ  .دروآ  یمن  نمـشد  هک  میروآ  یم  دوخ  رـس  يراک 
!؟ دروآ بش  کی 

نان هب  زور  هنابـش  رد  هک  نانچ  .دنتـسه  جاتحم  اجتلا  لاهتبا و  عرـضت و  هب  نامیا  لـها  تاـجن  يارب  اهدـماشیپ ، همه  نیا  اـب  نینم  ؤم 
.دنراد زاین  عرضت  اعد و  هب  دنراد ، جایتحا 

هزمحوبا ياعد  ندناوخ  ياضاقت  هاش و  نیدلارصان   522

يا هدع  .دوب  ناضمر  هام  دیاش  هعمج و  بش  .دوب  تکرح  رد  البرک  يوس  هب  هنابش  نیمظاک  هار  رد  دوخ  هلفاق ي  اب  هاش  نیدلا  رصان 
، دـنناوخب ار  یلامث  هزمحوبا  ياعد  هک  درک  تساوخرد  دـندوب ، هدـمآ  وا  لابقتـسا  هب  زین  املع  زا  يا  هدـع  دـیاش  ـالبرک و  یلاـها  زا 

.دوب لاس  نس و  مک  رسپ  داوجدمحم  اقآ  نامز  نآ  رد  .تسا  هزمحوبا  ياعد  ظفاح  نم  داوج  دمحم  دومرف : تیعمج  نایم  رد  ییاقآ 
ظفح زا  ار  هزمحوبا  ياعد  رخآ  ات  اعد  لوا  زا  درک  عورـش  اقآ  نآ  رـسپ  لاح ، ره  رد  .دوب  فورعم  هیـضق  نیا  و  دـمآ ، ناریا  هب  دـعب 

.دناوخ

.داتسرف وا  يارب  دوش ، یم  ردق  هچ  زورما  لوپ  اب  دناد  یم  ادخ  هک  تقو ، نآ  ناموت  دص  دش ، البرک  دراو  هاش  نیدلارصان  هک  ینامز 
.مدوب هدید  ییانیبان  يریپ و  نامز  رد  ار  داوجدمحم )  ) رسپ نآ  هدنب 

هدجـس لاح  رد  ار  هزمحوبا  ياعد  هک  دنتفگ  یم  ار  يرگید  ياقآ  .اعد  ظفح  رد  دوخ  نادنزرف  هب  دنتـشاد  تیانع  ناردام  ناردـپ و 
هدش و رتشیب  تایدام  هب  تبغر  مک و  تادابع  هب  تبغر  تایونعم و  هدـش و  فیعـض  مک و  یلیخ  ام  نایم  رد  یناعم  نیا  .دـناوخ  یم 

.مینیب یم  هک  تسا  نیمه  شا  هجیتن 

...دیربب مه  ارم  ندرگ  رگا   523

تمحز نارگید  مه  ار  نآ  هنیمز ي  تامدقم و  هک  اج  یب  ياضما  کی  یهاگ  تسین ، رمخ  برـش  رامق و  انز و  اهنت  تامرحم ، هتبلا 
یمن راظتنا  ام  زا  .تسا  رتالاب  نآ  زا  بتارم  هب  دوش و  یم  سوفن  ضارغا و  نتفر  نیب  زا  بجوم  دنهد ، یم  ناسنا  تسد  هب  هدیشک و 

، میوش بکترم  نابایخ  رد  ار  رمخ  برش  لیبق  زا  یناهانگ  هک  دور 
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.دش دهاوخن  رداص  ام  زا  اذل  تسا و  یلقع  یب  نونج و  عون  کی  ادخ ، سرت  زا  هتشذگ  راک  نیا  نوچ 

رب مدرم  هک  دریگب  اضما  وا  زا  ات  دش  دراو  هللا -  همحر  يدزی -  مظاک  دمحم  دیس  اقآ  یصخش  یصوصخ و  قاطا  رد  ایناتیرب  رادراک 
.دومن دیدهت  ار  وا  داد و  ناشن  ناشیا  هب  مه  ار  دوخ  ریت  تفه  دننک و  گنج  ینامثع  تلود  هیلع  و  سیلگنا ، هل 

دینزب مه  ارم  ندرگ  رگا  هک : دـنامهف  وا  هب  دیـشک و  درب و  دوخ  يولگ  هب  تسد  هراشا  اب  تسناد ، یمن  یـسیلگنا  نابز  نوچ  ناـشیا 
! منک اضما  متسین  رضاح 

.دمآ نوریب  ناشلزنم  زا  درک و  اهر  ار  ناشیا  اذل  دوش ، یمن  اضما  وا  يارب  ناشیا  ندرک  رورت  نتشک و  هک  دید  رادراک 

هیوفص نیطالس  دزن  هللا -  همحر  یسلجم -  مارتحا   524

نامیلس و هاش  و  تشاد ، طابترا  مه  تیناحور  ملع و  لها  اب  و  گنهرف -  ریزو  لثم  دوب -  دوخ  نامز  مالسالا  خیش  یسلجم ، موحرم 
یم هاش  دزن  رگید  ياملع  هکلب  یـسلجم  موحرم  تقو  ره  هک  يروط  هب  دنتـشاذگ ، یم  مارتحا  رایـسب  ناشیا  هب  يوفـص  نیـسح  هاـش 

.درک یم  لیلجت  اه  نآ  زا  دمآ و  یم  نییاپ  تخت  زا  هاش  دندمآ ،

هللا همحر  یسلجم -  دهز   525

زا ارهاظ   ) رخاف ياه  سابل  هک  میدوب  یـسلجم  موحرم  اب  یـصوصخ  سلجم  رد  دـیامرف : یم  هللا -  همحر  يریازج -  هللا  تمعن  دـیس 
: متفگ ناشیا  هب  دیدنبب ، ار  رد  دومرف : تشاد ، نت  هب  زخ )

.کسفن ککلمت  نا  ال  کسفن ، کلمت  نا  دهزلا 

.دشاب وت  کلام  وت  سفن  هک  نیا  هن  یشاب ، شیوخ  سفن  کلام  هک  تسا  نآ  دهز 

: دومرف داد و  ناشن  نم  هب  دوب  هدیـشوپ  نآ  ریز  هک  ار  يا  يداع  سابل  یمـشپ و  سابل  و  دز ، رانک  ار  رخاف  هماـج ي  یـسلجم  موحرم 
.ماقم تمظع  يارب  ار  رخاف ) سابل   ) نیا ما و  هدیشوپ  مدوخ  سفن  يارب  ار  يداع ) هماج ي   ) نیا

!؟ دندوب .دروآ ) یم  ادخ  دا  هب ي  ار  امش  ناشرادید  ( ) 679 ( ؛ هتی ؤر  هللا  مکرکذی  هک  ییاه  نآ  دنتفر  اجک 

درف هب  رصحنم  یثیدح  ياه  باتک  ریثکت  خاسنتسا و  موزل   526

هدرک هعیش  هب  یگرزب  تمدخ  دنک ، ریثکت  ار  هماع  هیثیدح ي  بتک  یتح  درف  هب  رصحنم  هیثیدح ي  بتک  هک  دوش  قفوم  یـسک  رگا 
روط هب  تسا و  مولع  فراـعم و  زا  یجنگ  هعیـش  بتک  نیا ، رب  هوـالع  .تسا  هماـع  بتک  زا  هعیـش  بتک  یخرب  كرادـم  اریز  تسا ؛

دنناوت یمن  هتبلا  دننک ، عمج  ار  نآرق  یتح  هک  دنا  هتسب  نامیپ  هکلب  دنتسه ، هدوب و  اه  نآ  وحم  يروآ و  عمج  رکف  هب  نانمـشد  نیقی 
.تسا دیواج  هدلاخ و  هزجعم ي  نآرق  نوچ 
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 - ترضح نآ  دربب ، ار  مالسلا  هیلع  میهاربا -  ماقم  لیـس  دندیـسرت  مدرم  دمآ ، لیـس  هکم  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  نامز  رد 
: دومرف مالسلا -  هیلع 

(680  ) .لیسلا اهب  بهذی  هیآ ال  هنا 

.دربب نیب  زا  ار  نآ  دناوت  یمن  لیس  تسا و  ادخ ] هناشن ي [  نآ 

زا ار  نآ  لیس  دوش  یمن  ینعی 
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زا دـعب  دـندرب و  هدروآ و  نوریب  ار  دوسالارجح  قساف  رفاک  نابـصعتم  هنرگ  و  دـشابن ، مولعم  نآ  ياج  دـعب  هک  يا  هنوگ  هب  دربب  نیب 
.دندروآ لاس  تسیب 

اجک ره  سک  ره  اذل  تسا ؛ نآرق  ریـسفت  حرـش و  هلزنم ي  هب  هک  ثیداحا  بتک  هب  دـسر  هچ  .دـننآرق  نمـشد  رافک  هک  نیا  دوصقم 
: تفگ دوش  یمن  .دوش  ریثکت  دیایب و  نوریب  راصحنا  زا  ات  دنک  خاسنتسا  ار  نآ  دیاب  دید ، درف  هب  رصحنم  یثیدح  باتک 

(681  ) .هیمحی تیبلل  نا 

.تسا بر  ياه  تیامح  زا  زین  اه  نآ  ریثکت  اریز  .دنک  یم  يرادهگن  تیامح و  نآ  زا  هک  دراد  یبحاص  يراگدرورپ و  دوخ  هناخ ،

رخآ ات  لوا  زا  دیفم  ياه  باتک  هعلاطم ي  موزل   527

رب یتدم  زا  سپ  تفرگ و  یم  نم  زا  یباتک  دمآ و  یم  یهاگ  دنچ  ره  هک  دوب  یمان  یمق  یلع  خیـش  تفگ : یم  مق  رد  یـشورفباتک 
.دوب نیمه  شراک  و  مدرک ، هعلاطم  رخآ  ات  لوا  زا  تفگ : یم  دنادرگ و  یم 

هعلاطم رخآ  ات  لوا  زا  تسا ، دیفم  عفان و  یباتک  میداد  صیخـشت  یتقو  تسا  بوخ  هچ  دندومرف : هلظدم -  داتـسا -  ترـضح  سپس 
الصا يدیفم  تیاور  بلطم و  اب  نآ  زا  یتمـسق  رد  یلو  مییامن  رورم  هعلاطم و  راب  دنچ  ار  نآ  زا  یـشخب  تسا  نکمم  هنرگ  و  مینک ،

.مینکن دروخرب 

هب ار  نآ  ما  هدشن  قفوم  زونه  منک و  هعلاطم  رخآ  ات  لوا  زا  ار  يراخب  حیحـص  ما  هتـشاذگ  انب  هک  تسا  یتدـم  هدـنب  دـندوزفا : سپس 
.ما هتشاذگ  هناشن  نآ  طسو  رد  و  مناسر ، مامتا 

یتسرفن نم  لابند  هب  ار  یسک  هک  تسا  نیا  متجاح   528

دندوب حالصلا  رهاظ  هطورشم  ناگدنریگ  اضما  ( 682  ) .تسا ملع  لها  ترخآ  عفن  هب  مدرم  یعامتجا  روما  هرادا ي  زا  يریگ  هراـنک 
.دنداد بیرف  هطورشم  تیعورشم  نتفرگ  رد  ار  هللا -  همحر  یناسارخ  دنوخآ  هک  دنتخادرپ  یم  ار  دوخ  تاهوجو  و 

یمن نم  رود  تفگ : يو  نک ، عمج  دوخ  رود  ار  داـهز  اـملع و  اـه ، بوخ  هک  داد  روتـسد  شناـیفرطا  زا  یـضعب  هب  یقیناود  روصنم 
.بلطب یتجاح  ام  زا  تفگ : دش و  یمن  رضاح  يو  و  تساوخ ، روضح  هب  دوب ، یبوخ  صخش  هک  ار  دیبع  نب  رمع و  هک  نیا  ات  .دنیآ 

.یتسرفن نم  لابند  هب  ار  یسک  هک  تسا  نیا  متجاح  داد : خساپ  وا 

.دشاب صخش  نیا  قفاوم  روما  یضعب  رد  مه  وا  ات  دنک ، تقفاوم  وا  اب  روما  یضعب  رد  دیاب  لقادح  ناسنا  دراوم  نیا  رد  اریز 

! تشاد یلاجر  هچ  هعیش  اعقاو   529

دادعت هب  رفن -  دنچ  تسین  مولعم  هک  هدیـسر  ییاج  هب  نیدهتجم  املع و  دوجو  تکرب  ملع و  دوبمک  هنیمز ي  رد  فرـشا  فجن  راک 
: ییوگ یم  هچ  دومرف : ریخ ؟ ای  تسا  دهتجم  ینالف  دیسرپ : هک  یصخش  باوج  رد  ییاقآ  اقباس  .دنشاب  اج  نآ  رد  تسد -  ناتـشگنا 
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.دراب یم  دهتجم  فجن  راوید  رد و  زا 

 - هللا همحر  گرزب -  يزاریـش  يازریم  هسردم ي  رد  یگرزب  ناویا  تفگ : یم  ییاقآ  دـندوب ، يرایـسب  گرزب  ياملع  زین  ارماس  رد 
 - اقباس دندومرف : و  متـشاد -  روضح  زین  هدنب  و  دندروآ -  فیرـشت  اج  نآ  هرـس -  سدـق  یمق -  یلع  جاح  ياقآ  هک  دوب  ارماس  رد 

! دوب دهتجم  هچراپ  کی  اج  نیا  دوب -  گرزب  يازریم  نامز  شدوصقم 

! تشاد یلاجر  هچ  هعیش  اعقاو 

تسا بالط  ياقب  هب  بهذم  ياقب   530

دننک یعـس  دننک و  هدافتـسا  تغارف  تصرف و  ره  زا  دیاب  بالط  .تسا  تخـس  یترخآ  راک  ماجنا  دنمهفب  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ 
ره هتـشذگ ، تقو  هک  دننادب  دیاب  بالط  .دنهد  همادا  دوخ  لیـصحت  هب  دنناوتن  رگید  هک  دـیایب  يزور  هک  نآ  زا  لبق  دـنناوخب  سرد 

هطساو ي هب  رگید  دیایب ، دوجو  هب  یمالسا  کلامم  نیا  رد  یشروش  كدنا  رگا  هنرگ  و  دناوخ ، دناوخ ، سرد  تغارف  مایا  رد  سک 
ياقب اریز  تسا ؛ مامت  ناناملـسم  مالـسا و  راک  دنتفرگ  ار  بالط  ندناوخ  سرد  يولج  رگا  .دنناوخب  سرد  دنناوت  یمن  عناوم  دوجو 
بالط ياه  سرد  اه و  باتک  و  تسا ، ندناوخ  سرد  هب  اه  نآ  ياقب  و  تسا ، ینید  مولع  بالط  ياقب  هب  بهذـم  يایحا  نید و  رما 

یم يریگولج  نآ  زا  دنناوتب ، دننک و  ادیپ  یسرتسد  رگا  اذل  تسا ، نارگمتس  نیملاظ و  هب  مدرم  ینیبدب  بجوم 
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.دننک

؟ دراد یطبر  هچ  وت  هب  الوا   531

ایوگ الـصا  دیا ؟ هدش  عمج  مق  رد  هچ  يارب  ( 685  ) اهامش هک  داتسرف  ماغیپ  ( 684  ) نم يارب  يولهپ  ناـمز  رد  ( 683  ) گنهرف ریزو 
! دوبن لیاق  يراک  هتسد  نیا  يارب 

 - يریاح میرکلادبع  خیش  اقآ  هک  يدیدن  يدوبن و  رگم  ایناث  میا ، هدش  عمج  اج  نیا  هک  دراد  یطبر  هچ  وت  هب  الوا  متفگ : باوج  رد 
وا هب  هک  دوب  یباوـج  هچ  نیا  متفگ : دوـخ  اـب  دـصاق ، نتفر  زا  دـعب  .مینک  یم  ار  راـک  ناـمه  مه  اـم  درک ، یم  راـک  هچ  هللا -  همحر 

ناملآ و گنج  يادص  هک  دوب  هتـشذگن  نایرج  نیا  زا  زور  هس  یلو  دمآ ، دنهاوخ  رب  ماقتنا  ماقم  رد  امتح  هک  مدوب  تحاران  يداد ؟
ناشبابرا .دندش  فرـصنم  ناشدوخ -  رظن  هب  تامیظنت -  تاحالـصا و  زا  دش و  لقتنم  رگید  ياج  هب  ناشرکف  و  دش ، دـنلب  سیلگنا 

.دشن گنج  دراو  ناریا  دنچ  ره  دش ، یناملآ  رلتیه  اب  گنج  راتفرگ  سیلگنا 

يولهپ میژر  رد  بالط  ناماسبان  عاضوا   532

رد ینابـساپ  رگا  هک  دوب  هدیـسر  ییاـج  هب  يولهپ  ناـخاضر  ناـمز  رد  مق  هیملع ي  هزوح ي  نویناـحور  اـملع و  رب  قاـنتخا  راـشف و 
غاب هب  حبص  لوا  هثحابم  سرد و  يارب  ای  و  دندرک ، یم  رارف  اه  ماب  يالاب  هب  اهراوید  رد و  زا  بالط  دش ، یم  ادیپ  هیـضیف  هسردم ي 
یلیخ و  دوب ، هدرک  یقرت  ناریا  ناشدوخ  باسح  هب  .دوشن  اه  نآ  ضرعتم  یـسک  ات  دـندش ، یم  یفخم  دـنتفر و  یم  مق  فارطا  ياه 

(686 ! ) دوب هدرک  یقرت  مه 

لصیف هب  هاشاضر  ياه  شرافس   533

زرم رس  هب  دندوب و  راوس  هکشرد  رد  ناخاضر  اب  هک  ینامز  دمآ ، ناریا  هب  قارع ) هاشداپ   ) لصیف هک  يولهپ  تنطلس  لیاوا  نامه  رد 
: مدش طلسم  مدرم ، عاضوا  رب  زیچ  ود  اب  نم  تفگ : لصیف  هب  هاشاضر  دنتفر ، یم 

.لیابق ریاشع و  حالس  علخ  اب   - 1

.مدرم زا  تیناحور  ذوفن  نتفرگ  اب   - 2

، دنتفرگ تسد  هب  ار  تردـق  دـندمآ و  راکرـس  هک  دـعب  دـندرک ، اپ  هب  ار  هطورـشم  طاسب  املع ، ملع و  لها  زا  نتفرگ  يوتف  اب  يرآ ،
رگ لالخا  هعماج و  دسفم  زورما  دندوب  هعماج  حلـصم  زورید  هک  نویناحور  املع و  نامه  .دـندرک  یفرعم  هعماج  دـسفم  ار  اه  نامه 

هیلع نارگید و  هل  رب  تسا  نکمم  ادرف  دـندرک ، اه  نآ  هل  رب  نارگید و  هیلع  هک  ار  اهراک  نیمه  اه  نیا  دـندید  نوچ  دـندش ! یفرعم 
! دننکب اه  نآ 

ناریا رد  تیطورشم  زا  دعب  املع  نتشک   534

! دندوب هتشک  ار  نارگید  اه  نآ  طسوت  هک  ار  ییاه  نامه  دنتشک ، يرگید  زا  سپ  یکی  ار  ذوفن  اب  نویناحور  یتح  هطورشم  ياس  ؤر 
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نویناحور و هیقب ي  نینچ  مه  و  دنتـشک ، هللا -  همحر  يرون -  هللا  لضف  خیـش  زا  رتدـب  ار  هللا -  همحر  یناهبهب -  هللادـبع  دیـس  یتح 
زا سک  ره  هللا -  همحر  يرون -  هللا  لضف  خیـش  تداهـش  هیـضق ي  زا  دعب  هک  يدح  هب  دنتـشک ، نآ  زا  دعب  ار  سردم  موحرم  لاثما 

.دوب نینچ  مه  هللا  لضف  خیش  موحرم  هیضق ي  زا  لبق  هکلب  دنتشک ، یم  درک  یم  تفلاخم  هک  املع 

قارع رد  املع  عاضوا   535

نتـشذگ زا  دعب  هک  نیا  ات  درک ، دـیعبت  ناریا  هب  هتـسد  هتـسد  ار  همه  دـننک ، یم  تفلاخم  البرک  فجن و  ياملع  دـید  یتقو  سیلگنا 
هک دـنتفرگ  اضما  دـهعت و  اه  نآ  زا  دـندرگرب و  البرک  فجن و  هب  دـنداد  هزاجا  ناریا ، تلود  تطاـسو  تلاـخد و  زا  سپ  یتدـم و 
زا دندومرف : یم  ناشیا  دندمآ ، یم  هللا -  همحر  نسحلاوبادیس -  اقآ  دزن  دارفا  یتقو  اذل  دننکن ؛ تلاخد  قارع  یسایس  روما  رد  رگید 

.مینکن تلاخد  تسایس  رد  هک  دنا  هتفرگ  اضما  ام 

قارع لالقتـسا  هک  نیا  اب  درک ، نیهوت  اـه  نآ  هب  قارع  تلود  دـندرک ، تعجارم  فجن  هب  ناریا  زا  يدـیعبت  ياـملع  هک  یماـگنه  و 
هب هک  تسا  مارح  ناملـسم  رب  دومرف : یم  هک  دوب ، تیناحور  يربهر  و  هللا -  همحر  يزاریـش -  یقت  دـمحم  ازریم  اـقآ  ياوتف  نوهرم 

تسناوتن و ازریم  ياوتف  اـب  یلو  دـنک ؛ تموـکح  قارع  رب  هطـساو  ـالب  تساوـخ  یم  سیلگنا  نوـچ  .دوـش ) یـضار  رفاـک  تموـکح 
.دروخ تسکش 

دننیب یم  ار  رگیدمه  دالب  لها  نامزلا  رخآ  رد   536

(687  ) .دننیب یم  رود  زا  ار  رگیدمه  دالب  لها  نامزلا  رخآ  رد  تسا : هدمآ  یفاص  ریسفت  رد  یتیاور  رد  هک  درک  یم  لقن  ییاقآ 

ار ندب  لخاد  ای  راوید  يوس  نآ  دوش  یم  قرب  هعـشا ي ا  ریظن ، یتالآ  اب  دنتفگ : میدرک ، لا  ؤس  دندوب ، عالطا  لها  هک  یـضعب  زا  ام 
.دننیب یم  ار  ناشسکع  اهنت  هکلب  دننیب  یمن  ار  ناشدوخ  و  تسین ، یناگمه  نازرا و  یهتنم  دید ،

هن دننیب ، یم  ار  دالب  لها  دوخ  هک  دوش  یم  يوق  يا  هنوگ  هب  اهدید  هک  نیا  ای  تسا ؟ تالآ  اب  ندید  تیاور  نیا  زا  دوصقم  ایآ  یلو 
(688  ) .ار اه  نآ  سکع 

! میرادن ربخ  هتشذگ  زا  ام  دندید و  یم  ار  هدنیآ  اه  نآ   537

دوب و بش  دیسر ، ناهفـصا  کیدزن  هب  یتقو  یترفاسم  رد  دنا : هتفگ  دندرک ، یم  لقن  وا  زا  رایـسب  ياه  تمارک  هک  ییاقآ  هرابرد ي 
نالف و شیع  طاسب  رحس  تقو  دومرف : دندش ، رهش  دراو  دش ، حبـص  .منیب  یم  اشحف  ياهرتسب  رهـش  نیا  رد  نم  دومرف : کیرات ، اوه 

...و دنتفر  رهش  لخاد  هک  نیا  ات  .مدید  یم  ار  نالف 

دننامه میریگب و  تربع  نآ  زا  ات  دوب ! ربخ  هچ  هک  میمهف  یمن  و  مینیب ، یمن  ار  هتـشذگ  ام  یلو  دـندید ، یم  ار  هدـنیآ  اـه  نآ  يرآ ،
.میوشن راتفرگ  ناگناگیب  بیرف  ماد و  رد  ناگتشذگ 

! دوبن تایربک  رد  ام  فالتخا   538
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؟ دـنروطچ امـش  نیفلاخم  هک  دـش  لا  ؤس  يدزی  مظاک  دـمحم  دیـس  اقآ  موحرم  زا  نآ ، ندـمآ  راک  يور  هطورـشم و  نایرج  زا  دـعب 
.دوب يورغص  یعوضوم و  عازن  دوبن ، تایربک  رد  اه  نآ  اب  ام  تفلاخم  دومرف :

...مشون یمن  تسا  رهز  هساک ي   539

نوخ زیربت  رد  تفگ  دـش و  دـنلب  رفن  کی  دـنک ، عورـش  ار  سرد  تساوخ  یناسارخ  دـنوخآ  موحرم  تیطورـشم ، نایرج  رد  يزور 
رارف دنتساوخ  یم  هک  مه  یضعب  دنورب : هللا -  همحر  يدزی -  مظاک  دمحم  دیـس  اقآ  لزنم  هب  یعمج  هتـسد  دش  انب  .تسا  هدش  يزیر 
هناخ هار  زج  اه  هار  همه ي  دش  مولعم  .دراذگ  یمن  تسا و  هداتـسیا  یتسد  هب  قامچ  میدید  میتفر ، يا  هچوک  ره  زا  دـنتفگ : دـننک ،

، دوش یم  يزیر  نوخ  ملظ و  دینکن ، تقفاوم  هطورشم  اب  رگا  دنتفگ : دندش و  دیـس  هناخ ي  دراو  همه  تیعمج  .تسا  هتـسب  دیـس  ي 
: دومرف هللا -  همحر  دیـس -  ماجنارـس  دش ! هک  میدید  هتبلا  دوش -  یمن  عقاو  يزیر  نوخ  هطورـشم  رد  هک  تسا  قافتا  هب  بیرق  نوچ 

.دیروذعم دیروخب  رگا  دیناد  یمن  هک  امش  مروخ ، یمن  تسا  رهز  هساک ي  مناد  یم 

دراوم رد  و  میورب ، شیپ  تسا  راکـشآ  حضاو و  میدید  هک  اجک  ره  مینک ؛ هاگن  عرـش  رتفد  هب  مدق  هب  مدق  دـیاب  اهیراتفرگ  رد  يرآ ،
.درادن ینامیشپ  طایتحا  هب  لمع  مینک ، فقوت  يراددوخ و  کیرات  كان و  ههبش 

ناریا رد  مالسلا -  هیلع  اضر -  ماما  مرح  دوجو  تمعن   540

یم ادخ  ار  شتمظع  تساه ، یناریا  رایتخا  رد  هک  تسا  يردقنارگ  گرزب و  تمعن  مالسلا -  هیلع  اضر -  ماما  ترـضح  رهطم  مرح 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  يدح  هب  دناد ،

الا هروزی  یبا ال  و  هصاـخلا ، هماـعلا و  هروزی  مالـسلا -  هیلع  نیـسحلا -  نـال  مالـسلا -  هیلع  نیـسحلا -  هراـیز  نم  لـضفا  یبا  هراـیز 
(689  ) .هصاخلا

 - مالسلا هیلع  نیسح -  ماما  اریز  تسا ، لضفا  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  ترایز  زا  مالسلا ]  هیلع  اضر -  ماما   ] مردپ ترایز 
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.دننک یمن  ترایز  یماما ]  هدزاود  نایعیش  هصاخ [  زج  ار  مردپ  یلو  دننک ، یم  ترایز  هصاخ  هماع و  ار 

مرح تمعن  دیاب  اه  یناریا  نیاربانب ، دوش  یم  رهاظ  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  حیرض  زا  رتشیب  ترضح  نآ  حیرـض  زا  تامارک  اذل 
.دنرامشب منتغم  تسا ، مهارف  ناشیارب  نآ  ترایز  هک  ار  مالسلا -  هیلع  اضر -  ماما  ترضح 

درادن ندوب  راد  لوپهب  یطبر  و  تسا ، باذجنا  بذج و  زا  ترایز  قیفوت   541

 - نیموصعم تارضح  ندوب  عمـش  رد  ایآ  دنزوس ، یم  عمـش  رد  اه  هناورپ  هچ  نانچ  اریز  .درادن  لوپ  نتـشاد  هب  یطبر  ترایز  قیفوت 
اه نآ  زا  ار  دوخ  مالس  باوج  ای  دنا ، هدید  ار  تارضح  نآ  اه  یضعب  ارچ  سپ  ام ، ندوب  هناورپ  رد  ای  تسا  لاکشا  مالـسلا -  مهیلع 

.میتسین هنوگ  نیا  ام  و  دنا ، هدومن  تفایرد  باوج  هدرک و  تبحص  ربق  بحاص  اب  ای  دنا و  هدینش 

تاطابترا و روط  نیا  رگا  .تسا  هدـش  هدینـش  هدـید و  هکربتم  حیارـض  هفرـشم و  دـهاشم  تازجعم  تاـمارک و  زا  بیارغ  بیاـجع و 
اب دندش ، یم  بئاغ  قلطم  روط  هب  دنتفر و  یم  دنتشاذگ و  یم  دوخ  لاح  هب  ار  ام  دوبن ، زاب  نامیا  لها  يور  هب  تمحر  رون و  ياهرد 

.دنا هدومن  ترتع  هب  کسمت  هجوت و  هب  توعد  رب  هک  يدیکات 

هک تسین  مولعم  .میور  یم  تراـیز  هب  میـشاب ، هتـشاد  تقاـیل  رگا  هک  تسا  یتیبذاـج  ترتع  نآرق و  هدـهاشم ي  رد  دوش  یم  مولعم 
يارب و  تسین ، مزال  تالیکـشت  .تسا  تبحم  باذـجنا  بذـج و  رثا  رد  نیا  هکلب  لوپ ، یب  ای  دوش  یم  عمـش  نیا  هناورپ ي  راد  لوپ 

.درادن دوجو  یقرف  رادن ، راد و  لوپ  نیب  اه  نآ 

! موش ناملسم  دوب  کیدزن  هک  مدش  بوذجم  يدح  هب   542

رد منک  یم  بجعت  .مدیسر  عیقب  هب  هک  نیا  ات  مدروآ  اج  هب  ار  اه  نآ  لامعا  مدش و  جاجح  لخاد  دیوگ  یم  ( 690  ) ینارصن یناوج 
! موش ناملسم  دوب  کیدزن  هک  مدش  بوذجم  يدح  هب  دوبن ، يرگید  زیچ  هبارخ  كاخ و  زج  رهاظ  هب  هک  نیا  اب  عیقب 

التبم راتفرگ و  دارفا  زا  بیارغ  بیاجع و  میوش !؟ ناش  هفرشم  دهاشم  اه و  نآ  بوذجم  دیابن  میناملسم ، هک  ام  ایآ 
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تجاح دنا و  هدـش  لسوتم  هفرـشم  دـهاشم  رد  مالـسلا -  مهیلع  نیموصعم -  تارـضح  هب  دـنا و  هتفر  مرح  هب  هک  هدـش  لقن  ام  يارب 
.دش یم  تامارک  زا  یباتک  تشون ، یم  دومن و  یم  يروآ  عمج  ار  اه  نآ  تشاد و  لاجم  لاح و  یسک  رگا  .دنا  هتفرگ  ار  دوخ 

!؟ میتسین علطم  امش  لاح  زا  ام  دینک  یم  لایخ   543

مرح هب  مدومن و  یم  تراهط  لـسغ و  داد ، یم  تسد  نم  هب  فجن  رد  ینزح  مه و  ـالتبا و  تقو  ره  تفگ : یم  نیـسردم  زا  ییاـقآ 
! دش یم  صخشم  یجالع  هراچ و  هار  نم  نزح  مه و  التبا و  يارب  و  مدرب ، یم  هانپ  مالسلا -  هیلع  ریما -  ترضح  هب  ایوگ  .متفر  یم 

ردـپ دـننام  نیریاز  نیرواـجم و  نیدـصاق و  هب  تبـسن  مالـسلا -  مهیلع  راـهطا -  همئا ي  زا  مادـک  ره  زین  نینم و  ؤـملاریما  ترـضح 
.دشاب یم  شدالوا  هب  تبسن  نابرهم 

یم مالسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  ترـضح  يالط  ناویا  رد  موش ، یم  مومغم  مومهم و  راتفرگ و  تقو  ره  تفگ : یم  يرگید  ياقآ 
! دوش یم  عفر  ما  يراتفرگ  ای  مغ و  مه و  منک و  یم  هاگن  ترضح  نآ  هاگراب  هب  منیشن و 

یضعب یلو  دوش ، یم  عفر  اه  نآ  يراتفرگ  دسر و  یم  يزیچ  ادقن  یـضعب  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم -  تارـضح  هب  تالـسوت  رد 
.دندرگ یم  رب  تحار  لایخ  اب  دنوش و  یم  هدوسآ  دسرب  يزیچ  اه  نآ  هب  هک  نیا  نودب  رگید 

 - فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز -  ماـما  هب  زور  لـهچ  مدوب ، ـالتبم  يراـتفرگ  رقف و  هب  اـه  تدـم  تفگ : یم  يرگید  ياـقآ 
، متخادنا يراج  بآ  رد  متشون و  هضیرع  ترضح  نآ  هب  مدش و  لسوتم 
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يزیچ هک  نیا  نودب  میتسین ! علطم  امش  لاح  زا  ام  دینک  یم  لایخ  تفگ : دناوخ و  ردپ  مان  مان و  اب  ارم  هک  مدینـش  ییادص  رخآ  زور 
.دنزیرب شتآ  يور  بآ  هک  نیا  لثم  درک ، مارآ  ارم  لد  زوس  ادص ، نآ  .دهدب 

ام هب  اه  نآ  هن  میجاتحم ، مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  هب  ام   544

زا قارع  نایعیش  تاج  هتسد  زا  رپ  البرک  نیعبرا ، مایا  رد  .دنجاتحم  ام  ترایز  هب  مالسلا -  مهیلع  نیموصعم -  هک  مینک  یم  لایخ  ام 
یـضترم نادناخ  زا  ناشیاهرعـش  رد  و  میدید ، یمن  لاس  مایا  رد  ار  اه  نآ  زا  یک  هک ي  دش  یم  اهدرک  اه و  برع  فلتخم  فیاوط 

ره قارع ، رـس  ات  رـس  زا  ددـعتم  ياه  تعامج  صاخـشا و  .دـندرک  یم  تدوم  تبحم و  راهظا  اه  نآ  هب  لـیلجت و  مالـسلا -  هیلع  - 
دهاوـخ یم  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ماـما  .دـنتفر  یم  وا  لاـبند  هب  هک  دوـب  يریپ  دـشرم  تیعمج  ره  شیپ  رد  يا و  هیحاـن  زا  هتـسد 

: دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ  هک  نانچ  دیجاتحم ، نادناخ  ام  هب  امش  مرادن ، جایتحا  امش  هب  نم  دیوگب :

(691  ) ...اولاقف واوماق  ذا  مهبولق  یلع  انطبر  و 

:... دنتفگ دنتساخرب و  هک  میدرک  راوتسا  ار  ناشیاه  لد  و 

: دیامرف یم  نینچ  مه 

(692  ) نامیالل مکئده  نا  مکیلع  نم  هللا ي  لب  مکملسا  یلع  اونمت  لق ال 

.دینادرگ نومنهر  نامیا  هب  داهن و  تنم  امش  رب  هک  تسادخ  نیا  هکلب  دیهنن ، تنم  نم  رب  ار  ناتمالسا  وگب ،

.تسا هدومرف  اطع  ام  هب  ار  اه  نآ  تدوم  تیالو و  تمعن  نانم  دنوادخ  هک  میشاب  نونمم  رکشتم و  دیاب  ام 

روضح نامز  زا  تبیغ  نامز  رد  تدابع  تیلضفا   545

ادـج مه  زا  ود  نیا  اریز  تسه ، مه  يرگید  نتفرگ  مادـک  ره  نتفرگ  .دـنریگب  اـم  زا  ار  ترتع  اـی  نآرق  هک  يزور  نآ  زا  اـم  رب  ياو 
( .دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  هک  نیا  ات  ( ؛) 693  ) ضوحلا ادری  یتح  داقتعا  رد  هن  جراخ و  رد  هن  اقرتفی  نل  دنوش : یمن 

ترتع نآرق و  اب  هک  دیشون  دنهاوخ  ضوح  زا  یناسک  اهنت 
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دمع نودب  ای  دمع و  هب  دنتسه و  تسرپرس  نودب  میتی  كدوک  دننام  یضعب  یلو  دنقف ، ؤم  هشیمه  هک  دنتسه  يا  هدع  دنـشاب ، مه  اب 
(694  ) .دنتسه روذعم  هلمجلا  یف  هتبلا  ندنروآ ، یم  يور  تهج  ره  هب 

، يراد قح  یناد ، یمن  يدیدن و  ار  اهزیچ  یلیخ  يروذـعم ، ییوگ ، یم  تسار  دوش : هتفگ  یـصخش  نینچ  هب  تسا  نکمم  نیاربانب ،
ملع هک  یناملس  يوشب ، ناملس  یتسناوتن  هک  تسا  هاتوک  تتـسد  يونعم  یناحور و  ردپ  زا  و  يرب ، یم  رـس  هب  تبیغ  نامز  رد  نوچ 

: هک دومرف  و  .دوب ) هاگآ  رخآ  لوا و  ملع  هب  ( ؛) 695  ) .رخآلا لوالا و  ملع 

(696  ) .هعم مکلاتقب  احرف  دشا  اونوکف  دمحم ، لآ  بابش  دیس  متکردا  اذا 

نامداش وا ، باکر  رد  ندرک  گنج  هب  رتشیب  دیدرک ، تفایرد  ار  مالسلا ]  هیلع  نیسح -  ماما   ] دمحم لآ  ناناوج  رورـس  نامز  یتقو 
.دیوش

: دندومرف هک  ینک  یم  هچ  ار  نیا  اما 

.روضحلا نم  لضفا  هبیغلا  یف  هدابعلا 

.تسا لضفا  روضح  نامز  زا  تبیغ ، نامز  رد  تدابع 

: دومرف یم  دوخ  باحصا  هب  زین  و 

(697  ) .ضایب یلع  داوسب  اونمآ  یناوخا ، یلا  اقوشاوف  یناوخا ، کئلوا  یباحصا و  متنا 

نامیا يدیفـس  رب  یهایـس  هب  هک  نانآ  مقاتـشم ، مناردارب  رادـید  هب  ردـق  هچ  .دنتـسه  نم  ناردارب  ناـنآ  دـیتسه و  نم  باحـصا  اـمش 
(698  ) .دندروآ

! تسا ناسآ  جالع  هنرگ  میناد و  یمن  ضیرم  ار  دوخ   546

: تسا هدمآ  تیاور  رد  .تسا  ناسآ  جالع  هنرگ  میناد و  یمن  ضیرم  ار  دوخ 

.دش دیفس  درم  نآ  رس  يوم  مامت  اروف  ییادج  زا  دعب  دومرف ، يزیچ  يدرم  شوگ  رد  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما 

تمایق يادرف  ناسنا  حراوج  اضعا و  مامت  هک  نیا  زا  لفاغ  میرامش ، یم  ( 700  ) نمحرلادابع ( 699  ) دادع رد  ار  دوخ  ام  لاح ، نیا  اب 
تسا هداد  ماجنا  هک  ییاهراک  يارب 
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: دنهد یم  تداهش 

(701  ) نوبسکی اوناک  امب  مهلجرا  دهشت  مهیدیا و  انملکت  مههوفا و  یلع  متخن  مویلا 

یم تداهـش  دـنداد ، یم  ماجنا  هک  هچ  نآ  هب  ناشیاهاپ  دـنیآ و  یم  نخـس  هب  ام  اب  ناشیاه  تسد  میهن و  یم  رهم  ناشناهد  رب  زورما 
.دنهد

یم يرادربسکع  وا  دوخ  لمع  زا  هکیالم  هک  نیا  زا  لفاغ  تسا ، مالسلا -  هیلع  دوواد -  ترضح  يادص  طبـض  رکف  رد  رـشب  زورما 
.دنیامن یم  طبض  زین  ار  وا  يادص  راتفگ و  هکلب  دننک ،

تسا مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  هناخ ي  مق   547

، دـشابن یمق  نآ  قیرط  رد  هک  یتیاور  دـندومرف : یم  هللا  همحر  يدرجورب -  ياقآ  .تسا  مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  هب  بوسنم  مق 
.تسا مک  ای  تسین و  ای 

.میورب ایند  زا  اه  نآ  تبحم  اب  دنامب و  یقاب  ام  ياه  لد  رد  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  هب  تبحم  تدارا و  هجوت و  نیا  دنک  ادخ 

...رگن ار  هلگ  نیا   548

: هک دومن  هدایپ  ار  انعم  نیا  دوش  یم  ایآ 

(702 ( ) مکدهعب فوا  يدهعب  اوفوا  )

.منک افو  امش  اب  دوخ  نامیپ  هب  زین  نم  ات  دینک ، افو  نم  اب  دوخ  نامیپ  هب 

هک تسا  عوطقم  ای  نونظم  .دننکن  قافتا  مه  اب  هک  دنراد  قاقتا  ناناملـسم  ایوگ  مینک ! یگدـنز  فالتخا  هیاس ي  رد  میهاوخ  یم  ام 
(703  ) ...رگن ار  هلگ  نیا  یلو  دنشک ، یم  هشقن  ام  يارب  یلکش  هب  رافک  زور  ره 

مق ای  فجن  هیملع ي  هزوح ي  یلو  دنگنج ، یم  مه  اب  يوروش  سیلگنا و  ناملآ و  مینیب  یم  تسا ، دایز  هعیش  بهذم  هیلع  تاغیلبت 
، هثحابم سرد و  لیصحت و  زا  تیعونمم  املع و  هزوح و  رب  قانتخا  راشف و  رثا  رد  يولهپ ، ناخاضر  تنطلس  نامز  رد  دوش ! یم  هتسب 

! دنتفرن فجن  هب  ینید  مولع  لیصحت  يارب  رفن  هد  لاس ، هد  تدم  رد 

! تسا لبق  لاسدص  ملاع  دص  ياج  ملاع ، کی  زورما   549

یم سیردت  لیاسر  رافـسا و  اه ، يا  هبوکداب  هسردـم  رد  هک  دوب  فجن  رد  يولهپ  اضر  نامز  رد  لیبدرا  نیکـشم و  یلاها  زا  ییاقآ 
نیکـشم و فارطا  ياهاتـسور  زا  یکی  رد  دـنتفگ : مدیـسرپ ، ار  ناشلاوحا  یتدـم  زا  دـعب  .دـمآ  ناریا  هب  اه  نامز  ناـمه  رد  و  درک ،

یم رـس  هب  اتـسور  نآ  رد  یتخـس  تیعـضو  هچ  اب  دوب ، هدیـشک  تمحز  ردق  نآ  هک  یملاع  دناد  یم  ادخ  .تسا  هدش  نکاس  لیبدرا 
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، ملاع کی  زورما  .دـندوب  مک  املع  هک  ینامز  رد  مه  نآ  دـندرکن ، هدافتـسا  اه  نآ  زا  مدرم  دـندش و  مانمگ  ییاملع  هچ  تسا ! هدرب 
(704  ) .تسا لبق  لاس  دص  ملاع  دص  ياج 

یم نارهت  هب  مه  یلیخ  .دنتفر  یم  تارادا  هب  يا  هدع  و  دندش ، یم  لوغشم  يزرواشک  هب  دندمآ و  یم  نابوخ  زا  جوف  جوف 
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.دنتشاد یناوخ  هضور  رایس  سلاجم  رصتخم و  ربنم  دنتخادرپ و  یم  یعرش  لیاسم  نتفگ  هب  اج  نآ  رد  دندمآ و 

هاگن ار  نویناحور  دندش و  یمن  رورغم  ایند  عاضوا  هب  دـندوب و  ریـس  مشچ  نوچ  دـنداد ؛ ناحتما  بوخ  نامز  نآ  رد  اه  ینارهت  هتبلا 
.دندرک یم  هدافتسا  اه  نآ  دوجو  زا  دنتشاد و  یم 

میراذگماو ادرف  هب  ار  زورما  راک   550

یمن هنرگ  و  رذـع ؛ يور  زا  رگم  دـنکن ، هلاحا  رگید  تعاس  هب  ار  یتعاس  چـیه  راک  هکلب  ادرف ، هب  ار  زورما  راـک  ناـسنا  تسا  بوخ 
مناوخب و سرد  متـسناوت  یمن  و  مدوب ، ضیرم  لیـصحت  مایا  رد  ینامز  دیآ  یم  مدای  .دوش  یم  روط  هچ  تعاس  نیا  زا  دعب  هک  دـناد 

دوب هللا -  همحر  يزاریش -  یقت  دمحم  اقآ  هربقم ي  هک  سرد  لحم  ات  متـسناوت  یم  یلو  میامن ، لقعت  ار  داتـسا  شیامرف  منک و  رکف 
بلاطم هرابرد ي  متـسناوت  یمن  متفر  یم  رگا  و  دـش ، یم  توف  سرد  متفر  یمن  رگا  .منک  تکرـش  داتـسا  سرد  سلجم  رد  مورب و 

؛ منک لقعت  رکف و  داتسا 

ات لوا  زا  متفر و  سرد  هب  .منک  یم  تشاددای  مراپـس و  یم  رطاخ  رد  رظن ، رکف و  نودـب  ار  ظافلا  اهنت  مور و  یم  متفگ : دوخ  اب  اذـل 
هرابرد ي یلو  متخادـنین  ملق  زا  ار  ظفل  کی  یتح  المع  مدرک و  تبث  سرد  زا  دـعب  ظفح و  رکف ، نودـب  ار  ظافلا  طقف  سرد ، رخآ 

.ما هدرک  طبض  تسرد  هک  مدید  مدرک  هعجارم  اه  هتشون  هب  دش ، دعاسم  ملاح  هک  دعب  .مدرکن  رکف  چیه  نآ 

.مدرک جرد  متفرگ و  ار  نارگید  ياه  هتشون  یلو  متفرن  سرد  هب  منک ، تکرش  سرد  رد  مناوت  یمن  مدید  مدش ، ضیرم  رگید  راب 

نیا دوصقم 
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دیابن نیاربانب ، .دهد  ماجنا  ار  نآ  دـناوتن  رگید  ادـعب  اسب  هچ  درکن ، یلو  دـنکب ، شتقو  رد  تسناوت  یم  هک  ار  يراک  ناسنا  رگا  هک :
نوچ دوشن ، نآ  ماجنا  هب  قفوم  رگید  اسب  هچ  هک  ارچ  .دـنک  هلاحا  رگید  نامز  تقو و  هب  دوخ  تقو  زا  ار  نآ  ریغ  اه و  سرد  ناـسنا 

.دیامن ناربج  ار  هدش  توف  راک  نآ  دناوت  یمن  رگید  هک  دیآ  یم  شیپ  وا  يارب  یفیاظو  اهراک و  مه  نامز  نآ  رد 

! دوب كاخ  رصاعم ، ياملع  هب  تبسن   551

یم هک  مدینـش  شنادرگاش  زا  یـضعب  زا  .دوب  عضاوتم  رایـسب  دـنیوگ ، یم  شا  هیملع  تاماقم  همه  نآ  اب  ینادـمه  اضر  اـقآ  موحرم 
! دوب كاخ  شرصاعم  فیدر  مه  ياملع  هب  تبسن  اما  دوب ، عضاوتم  همه  اب  تفگ :

! دوب شرصع  لها  هقفا  میوگ ، یم  الاح  دومرف : ناشیا  هزانج ي  عییشت  رد  یناهفصا  هعیرشلا  خیش  ياقآ  موحرم 

 - ینادـمه اضر  اقآ  جاـح  لـضف  ملع و  .تسین  نارگید  هب  تبـسن  وا  تیملعا  راـهظا  زا  یعناـم  رگید  هک  توف  زا  دـعب  ـالاح و  ینعی 
.دش رهاظ  شتافو  زا  دعب  هللا -  همحر 

...مدوب هدروخ  یهورکم  ياذغ   552

يدزی مظاک  دمحم  دیس  اقآ  دزن  دنک ، ترفاسم  ناریا  هب  فجن  هیملع ي  هزوح ي  زا  تساوخ  یم  تالیـصحت  نایاپ  زا  سپ  يا  هبلط 
متفگ یم  دوخ  اب  تفگ : یم  خیـش  نآ  .دیـشک  لوط  زور  دنچ  دومن ، تیاور  لقن  هزاجا ي  ياضاقت  ناشیا  زا  تفر و  هللا -  همحر  - 

هللا همحر  دیس -  ناریا  رد  یسک  تسین  مولعم  هزات  دهد ، یمن  هزاجا  نم  هب  هک  ما  هتـساوخن  تاهوجو  ذخا  هزاجا ي  دیـس  زا  هک  نم 
دیـس موحرم  زور  دنچ  تشذـگ  زا  سپ  .دـش  یم  هدوزفا  ناشیا  هب  تبـسن  مضیغ  رب  مدـید ، یم  ار  دیـس  تقو  ره  اذـل  دسانـشب ، ار  - 

، تدـم نیا  رد  نم  دومرف : نایب  هنوگ  نیا  ار  نآ  ریخات  تلع  و  دومن ، یهاوخرذـع  باوج  رد  ریخات  رطاـخ  هب  داد و  نم  هب  ار  هزاـجا 
هلـسلس رد  ار  دوخ  طابترا  ات  ددرگ  لیاز  مندب  زا  نآ  رثا  الماک  متـساوخ  یم  مدوب ، هدروخ  رگید -  زیچ  هولق ي ا  یهورکم -  ياذغ 

هاور هرمز ي  رد  میامن و  رارقرب  مناوتب  نید  ناگرزب  ماظع و  يایلوا  اب  تایاور  دنس  ي 
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! مهدب تیاور  لقن  هزاجا ي  امش  هب  هاگ  نآ  مریگ و  رارق  ثیداحا 

ناسنا تواقش  تداعس و  رد  مارح  لالح و  ياذغ  شقن   553

ای نامیا و  ملع و  اشنم  هک  تسا  اهاذـغ  نیمه  اریز  مینکن ، بانتجا  مارح  زا  اه  یندیـشون  اه و  یندروخ  صوصخ  رد  رگا  ام  رب  ياو 
! میا هدروآ  نامیا  دیز  هب ي  هک  مینیب  یم  مینک و  یم  هاگن  تقو  کی  و  دوش ، یم  ام  رفک 

هدافتسا .دیوش ) ناراکمتس  زا  ادابم  ات  دیوشن ، تخرد  نیا  کیدزن  و  ( ؛) 705  ) نیملظلا نم  انوکتف  هرجشلا  هذه  ابرقت  هیآ ي و ال  زا 
! تفرگ رارق  مالسلا -  هیلع  مدآ -  طوبه  لیلاعم  للع و  هلسلس ي  رد  هک  دوب  لوانت  لکا و  نیمه  هک  دوش  یم 

ندروخ و رثا  رد  دشاب -  یم  نیلفاسلا  لفـسا  یتسپ  رد  نآ  لباقم  فرط  دنچ  ره  دراد -  ار  ندـش  هتـشرف  کلم و  تیلباق  هک  یناسنا 
.دوش یم  رهاظ  ناسنا  رکف  زغم و  حور و  رد  هکلب  اضعا ، رد  نآ  رثا  هرخالاب  و  نوخ ، رد  نآ  يورین  هک  تسا  ندیماشآ 

ندروخ رثا  رد  دـندوب ، ملاس  يرکف  فارحنا  زا  دنتـشاد و  تکرباب  رمع  و  دـندوب ، قفوم  لـمع  ملع و  رد  همه  نآ  هک  قباـس  ياـملع 
.تسا هدوب  كان  ههبش  ياهاذغ  زا  بانتجا  لالح و  ياذغ 

رفک نامیا و  رد  اذغ  تیلخدم   554

ناسنا رـش  ریخ و  لامعا  رفک و  نامیا و  رد  ردـق  هچ  اذـغ  هک  دـناد  یم  ادـخ  دنتـشاد ، بانتجا  مارح  ياذـغ  زا  رایـسب  قباـس  ياـملع 
.دراد تیلخدم 

.داتسرف هیده  شوم )  ) هراف يابرم  اپورا  زا  شقیفر  یصخش ، يارب  درک : یم  لقن  یکی 

ار ناشیا  هسنارف  تقو  هاشداپ  دوب ، سیراپ  رد  ناریا  ریفـس  ام  رهـش  ناگداز  گرزب  نیناوخ و  دالوا  زا  یکی  درک : یم  لقن  نینچ  مه 
زورما ياذغ  دیناد  یم  دوب : هتفگ  ناشیا  هب  اذغ  فرص  زا  دعب  دوب و  هدرک  توعد  اذغ  فرص  يارب 
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ياج رد  دـیوگ : یم  يو  میا ؟ هدومن  هیهت  گـنچرخ  هغاـبروق و  تشپ ، كـال  اـیرد  مادـک  زا  تسا و  هتـشادرب  هنیزه  ردـق  هچ  اـمش 
.متفرگ یصخرم  هزاجا ي  مدرک و  غارفتسا  اروف  مدوب  هدروخ  هک  ار  ییاذغ  مامت  تولخ ،

اذغ رد  عونت  لادتعا و  یتسردنت و   555

جنرب یهاگ  تسا  رتهب  دشاب  هتـشاد  تداع  ندروخ  نان  هب  هشیمه  ناسنا  رگا  .تسا  دیفم  یلیخ  جازم  یتمالـس  يارب  اذغ  رد  لادـتعا 
.دشاب هتشاد  اذغ  رد  عونت  و  دروخب ، شآ  ای  نان و  یهاگ  تسا  رتهب  دروخ  یم  جنرب  هشیمه  رگا  و  دروخب ،

!؟ یـشک یم  مه  ار  ترـس  یتفرگ ، دردرـس  رگا  تفگ : بیبط  دـشکب ، ار  نآ  هک  تفر  بیبط  دزن  درک ، یم  درد  شنادـند  یـصخش 
! دیشکن ار  شنادند  اقآ  نآ  هرخالاب  .دنک و  یم  فرطرب  مه  ار  درد  نادند  هدعم ، لادتعا 

! شخبب مالسلا -  هیلع  اضر -  ماما  هب  ارم   556

تفر و اب  دنک ، جاودزا  یناریا  راجت  زا  یکی  رتخد  اب  تساوخ  یم  تشاد ، رایسب  یتهبا  تعاجـش و  هک  ناسارخ  لها  ياملع  زا  یکی 
هک دیس  موحرم  اقآ ، نآ  دایز  رارصا  زا  سپ  .درک  کمک  ياضاقت  يدزی  مظاک  دمحم  دیس  اقآ  موحرم  زا  همان ، نتـشون  دایز و  دمآ 
هک تسا  بوخ  دوب : هتفگ  اقآ  نآ  شخبب ! مالـسلا -  هیلع  اضر -  ماما  هب  ارم  تشون : وا  يارب  دهدب  يزیچ  وا  هب  تسناد  یمن  حالص 

! دیا هتسناد  مالسلا -  هیلع  اضر -  ماما  هب  دقتعم  ار  ام 

! مداد سنج  ار  شا  هیقب   557

موحرم دومن ، کمک  ياضاقت  تفر و  هللا -  همحر  يزاریـش -  يازریم  دزن  درخب ، يا  هناخ  تساوخ  یم  ملع  لها  زا  رگید  یـصخش 
.مدرک شعناق  بوخ  قالخا  دروخرب و  اب  ینعی  مداد ، سنج  ار  شا  هیقب  دومرف  داد و  وا  هب  ار  زاین  دروم  رادقم  فصن  ازریم 

شمارآ یتحار و  .دـندوب  رت  تحار  اه  نآ  لاح ، نیا  اب  .درک  یم  تیافک  قباـس  ياـملع  لاـس  کـی  يارب  اـم  هاـم  کـی  جرخ  يرآ ،
.درادن رتشیب  یگدنز  مزاول  نتشاد  تورث و  ییاراد و  هب  یطبر  ینورد 

! میسرب فده  هب  یهار  هچ  زا  میمهفب  ات  دهد  قیفوت  دنوادخ   558

.دندوب دهاز  كاروخ  نکسم و  سابل و  رد  و  دندرک ، یگدنز  شیالآ  یب  هداس و  دندوب و  لمع  ملع و  لها  هک  میا  هدید  ار  یلاجر 
! میتسین اه  نآ  لثم  هک  تسا  نیا  يارب  ام  هصغ ي 

تافنـصم بحاص  املع و  لضافا  زا  مه  یـضعب  .دندرک  یمن  هدافتـسا  مالـسلا -  هیلع  ماما -  مهـس  زا  هک  دنا  هدوب  املع  زا  یناگرزب 
.دندوبن ملع  لها  سابل  هب  سبلم  یلو  دندوب ،

رد نیسدقم  زا  يا  هدع  دیشوپ و  یم  ار  نویناحور  صوصخم  سابل  زامن  تقو  رد  طقف  و  دوب ، راجت  سابل  هب  سبلم  یسوماق  موحرم 
یمن مولعم  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، هتسویپ  مه  هب  رهطم  نحـص  رد  ددعتم  ياه  تعامج  هک  یلاح  رد  دندرک و  یم  ادتقا  ناشیا  هب  زامن 

بقع و ولج و  فارطا ، هب  ییانتعا  چیه  نودب  دنا ، تعامج  تیعمج و  مادک  وزج  دنا و  هدرک  ادتقا  تعامج  مادـک  هب  نیمومام  دـش 
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.داتسیا یم  زامن  هب  تسار ، پچ و 

دنچ دودح  ییوگ  تسا و  رایسب  توافت  اه  نآ  ام و  نایم  هک  میا  هدید  ار  املع  زا  يا  هدع  هک  تسا  نیا  زا  ام  ترسح 
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! میسرب فده  هب  یهار  هچ  زا  میمهفب  ات  دهد  قیفوت  ادخ  .میراد  هلصاف  مه  اب  لاس  دص 

دننک هفیظو  هب  لمعدیاب  مالسلا -  هیلع  نامز -  ماما  ياهرکون   559

، دـننک هفیظو  هب  لمع  دـیاب  امومع  مالـسلا -  هیلع  نامز  ماما  ياهرکون  .مینک  لمع  دوخ  هفیظو ي  هب  دـیاب  لاح  ره  رد  ملع  لها  اـم 
یم ناحبس  دنوادخ  .دنشاب  هتشاد  مه  ار  تالـسوت  دننک و  هفیظو  هب  لمع  دیاب  لاح  ره  رد  ...و  دننک  هعلاطم  دنراد  هعلاطم  لاح  رگا 

: دیامرف

(706  ) مهبولق تسق  نکل  اوعرضت و  انساب  مهاج  ذا  الولف 

.تسا هدش  تخس  ناشیاه  لد  نکیل  دندرک ، یم  عرضت  دمآ  یم  اه  نآ  هب  ام  يوس  زا  يا  یتخس  هک  یماگنه  شاک  يا 

: تسا بولطم  نآ  دهاوخ و  یم  دبع  زا  ار  لاهتبا  عرضت و  ینعی  عرضت ، تهج  هب  انساب ،) مهاج  ذا  : ) دتـسرف یم  دوخ  ار  الب  دنوادخ 
.تسا مهبولق ) تسق   ) نآ لباقم  هطقن ي  و  اوعرضت ،) )

؟ مینک اعد  هنوگچ   560

اعد دشاب ، ادخ  زا  نتساوخ  اعد و  اعقاو  دینک و  اعد  دیهاوخ  یم  رگا  دریگ !؟ ماجنا  طیارش  تامدقم و  نودب  يراک  دوش  یم  هنوگچ 
دهاوخب هچ  ره  میتسه ، ادـخ  میلـست  دـشاب : نیا  ناتلاح  نابز  دیـسرب ، ییاج  هب  اـعد  هیحاـن ي  زا  دـیهاوخ  یم  رگا  دراد ، یتافیرـشت 

.مینک یگدنب  هفیظو ي  هب  لمع  میراد  انب  دنکب ،

ولو دـنک ، ناربج  كرادـت و  ار  نامیا  لها  ياه  تبیـصم  مامت  دـناوت  یم  وا  دـهد !؟ یم  گرگ  تسد  هب  ار  ام  ادـخ  لاح  نیا  اب  اـیآ 
طایتحا دیبوکب و  نیمز  هب  ار  اصع  دوبن  نشور  رگا  و  دـیورب ، هار  فیلکت ) هار و   ) ییانـشور تروص  رد  .دـشاب  يا  هشدـخ  شارخ و 

.دینک

یگدنب شیامزآ  هبرجت و  کحم   561

یگدـنب تیدوبع و  قدـص  رد  ار  دوخ  هک  تسا  هدـش  چـیه  ایآ  دومرف : هک  هدـش  لقن  يزیربت  یکلم  اـقآ  داوج  ازریم  اـقآ  موحرم  زا 
رفـس تکرح  يایهم  البرک  ترایز  دصق  هب  دوخ  دنزرف  نز و  اب  رگا  دـینک  رکف  هن ؟ ای  دـییادخ  هدـنب ي  ایآ  دـینادب  ات  دـینک  ناحتما 
رظن ای  باـجح  فشک  دـننام   ) یمارح تسیاـب  یم  اـج  نآ  رد  یلو  دیـسرب ، زرم  بل  اـت  داـیز  هنیزه ي  ناوارف و  تمحز  اـب  هدومن و 

؛ دشاب زرم  زا  روبع  زوجم  همانرذگ و  نتفرگ  كرمگ و  زا  جورخ  همدقم ي  ات  دـیوش  بکترم  ار  هارمه ) نارتخد  رـسمه و  هب  یبنجا 
هدیـشک و تمحز  همه  نیا  هک  ام  درادـن ، بیع  مارح  کی  نیا  دـیتفگ : یم  دوخ  اب  ایآ  دـیتفای ؟ یم  هنوگچ  ار  دوخ  تروص  نیا  رد 

تناتم یگنادرم و  تعاجـش و  لامک  اب  ای  و  مینک ؛ روبع  دریگ و  ماجنا  مارح  نیا  راذـگب  میا ، هدیـسر  اج  نیا  هب  اـت  میا  هدومن  هنیزه 
لثم
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ترایز هدومرف : هک  یسک  اریز  دیتشگ ؟ یم  رب  دوخ  هلئاع ي  اب  رفـس ، هنیزه ي  جراخم و  لمحت  هار و  يرود  جنر و  همه  نآ  اب  لگ 
هدش تراسخ  همه  نیا  لمحتم  ما و  هدمآ  اج  نیا  هب  ات  وا  رما  ( 707  ) یعاد هب  تبرق و  دصق  هب  نم  هک  یسک  نامه  تسا و  بحتسم 

هک ارچ  مدرگرب ؛ یتحاران  ینارگن و  هنوگ  چـیه  نودـب  هرابود  دـیاب  وا  رجز  یهن و  یعاد  هب  دـناد و  یمن  زیاج  ار  مارح  باکترا  ما ،
لد شهاوخ  يارب  هن  مهد ، ماجنا  ادخ  ياضر  يارب  ار  مالـسلا -  هیلع  ادهـشلادیس -  ترـضح  ترایز  متـساوخ  یم  نم  ما ، هدنب  نم 
وا يارب  میامن و  لاثتما  دیاب  اذل  ورم ، ترایز  هب  هانگ  ماجنا  اب  هدن و  ماجنا  ار  مارح  راک  دیامرف : یم  ادـخ  تسادـخ ، يارب  رگا  .دوخ 

: دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ  اریز  تسا ؛ نامیالا  صقان  انیقی  تشگنرب ، درکن و  روط  نیا  رگا  نیاربانب ، .مورن  ترایز  هب 

(708  ) امیلست اوملسی  تیضق و  امم  اجرح  مهسفنا  یف  اودجی  مث ال  مهنیب  رجش  امیف  كومکحی  یتح  نونم  ؤی  کبر ال  الف و 

زا سپـس  دننک ، مکاح  ار  وت  هدمآ  شیپ  اه  نآ  نایم  هک  یفالتخا  رد  هک  نیا  رگم  دنروآ ، یمن  نامیا  دنگوس ، تراگدرورپ  هب  سپ 
.دننک امش ] مکح  ادخ و  میلست [  ار  دوخ  دیاب  هک  نانچ  و  دننکن ، ساسحا  یگنتلد  چیه  دوخ  لد  رد  يدومن  تواضق  هچ  نآ 

.ناطیش سفن و  عیطم  دوخ و  ياه  هتساوخ  عبات  هن  دشاب ، یهلا  مکح  نامرف و  میلست  دیاب  نامیا  اب  هدنب ي 

یصخش يراتفرگ  عفر  يارب  جرف  ياعد   562

، تسا یصخش  جرف  يارب  اعد  جرف ، ياعد  اریز  دناوخ ؛ جرف  ياعد  دیاب  یلیخ  تدش  يراتفرگ و  تاقوا  رد 
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امهیلع یلع -  نب  نسح  رسپ  دنتـساوخ  یم  یتقو  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  ترـضح  .دش  مزتلم  نآ  هب  دیاب  تدش  ماگنه  رد  اذل 
جرف ياعد  ومع ، رسپ  دومرف : وا  هب  دننزب ، هنایزات  دصناپ  دیلو  روتسد  هب  ار  مالسلاامهیلع -  یلع -  نب  نیسح  ترضح  داماد  مالـسلا ،
یلع نب  نسح  نب  نسح  .دومرف  میلعت  وا  هب  ار  ییاعد  ترضح  تسیچ ؟ جرف  ياعد  ومع ، رـسپ  درک : ضرع  ناشیا  نکن ، شومارف  ار 

: تفگ دمآ و  ریز  هب  ربنم  زا  دوب ، وا  لتق  ( 709  ) رومام هک  یسک  اعد ، نآ  ندناوخ  هب  درک  عورش 

.ریمالا عجارا  هرما ، اورخا  مولظم ، هیجس  يرا 

.منک تروشم  هراب  نیا  رد  دیلو ]  ] ریما اب  ات  دیزادنیب  ریخات  هب  ار  وا  لتق  منیب ، یم  ار  يا  هدیدمتس  صخش  تشرس 

(710  ) .دننک اهر  ار  وا  هک  داد  روتسد  تشون و  همان  دیلو  هب  هک  نیا  ات 

: تسا عفان  زین  اعد  نیا  رش  الب و  عفد  يارب 

(711  ) .ءوسلا انع  کسما  و  هلآ ، دمحم و  یلع  یلص  مهللا ،

.رادزاب ام  زا  ار  يدب  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ادنوادخ ،

اعد تباجتسا  طیارش   563

: تسا مزال  روما  نیا  اعد  تهج 

 - یلاعت كرابت و  قح -  ترضح  سدقم  تحاس  دیجمت  میظعت و  انث و   - 1

.تسا نآ  مزالم  هبوت ي ا  هلزنم ي  هب  ابیرقت  هک  نآ ، زا  تمادن  راهظا  ناهانگ و  هب  رارقا   - 2

.دنتسه ضیف  هطساو ي  هلیسو و  هک  مالسلا ، مهیلع  دمحم -  لآ  دمحم و  رب  تاولص   - 3

.رصتخم یلیخ  ولو  یکابت ، دشن  رگا  و  هیرگ ، اکب و   - 4

.درادن درگرب  ورب و  تجاح  ندش  هدروآرب  تروص ، نیا  رد  هک  تجاح  تساوخرد  اه  نیا  زا  دعب  و 

ینعی  ) بلاطم نیا  رگا  هتبلا 
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هب نایم  نیا  رد  اکب  ریثات  .تسا و  رت  بسانم  دـشاب ، هدجـس  رد  یکابت ) اکب و  و  تاولـص ، ناـهانگ ، هب  رارقا  دـیجمت ، میظعت و  اـنث و 
: تسا هدمآ  رتو  تونق  رد  زین  دوواد و  ما  لمع  رد  هک  دسر  یم  ییاج 

(712  ) .هباجالا همالع  کلذ  ناف 

.تسا اعد ] ندش [  باجتسم  هناشن ي  نیا 

: تسا هدش  دراو  زین  مالسلا -  مهیلع  راهطا -  همئا ي  لوخد  نذا  رد  و 

(713  ) .نذالا لوبقلا و ]   ] همالع وهف 

.تسا یلوبق ]  لوخد و  نذا [  تمالع  نیا 

.دنک رواب  ار  بلاطم  نیا  هک  یسک  يارب  هتبلا  تسا ، بیغ  اب  طابترا  ادخ و  هب  تسا  ینیوکت  هار  ینعی :

اهدرد مامت  نامرد  رافغتسا ،  564

: هک دنا  هدرک  لقن  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر -  ترضح  زا  یبیرغ  بیجع و  تیاور 

(714  ) .رافغتسالا مک  ؤآود  و  بونذلا ، مک  ؤآد  مکئآود ؟ نم  مکئآدب  مک ]  ؤبنا  مکربخا [  الا 

.تسا رافغتسا  ناتنامرد  اود و  و  ناهانگ ، امش  درد  مهدن ؟ ربخ  امش  هب  ار  امش  نامرد  درد و  ایآ 

نآ ياود  دریگ ، یم  درد  تیاپ  .رافغتـسالا ؛ مک  ؤاود  دنک ، یم  درد  ترـس  ینعی : .ما  هدـیدن  ییاور  عماوج  رد  ار  ثیدـح  نیا  هدـنب 
! اهدرد همه ي  نامرد  يارب  هخسن  کی  ینعی  ...و  .رافغتسالا  مک  ؤآود  دنک ، یم  درد  نادند  شوگ و  تسا ؛ رافغتسا 

دنروذعم دوخ  نیزاوم  ساسا  رب  اهقف   565

دـش و دـنت  یـسلجم  رد  وا  هب  تبـسن  دـیمهف ، ار  ناشیا  رظن  یتقو  رگید  ییاقآ  تسناد ، یمن  سجن  ار  رمخ  اـملع ، زا  یکی  قارع  رد 
البرک هب  اذل  دراد ، دوجو  تساجن  مدع  هب  لوق  املع ، لاوقا  نایم  رد  هک  دش  هجوتم  دعب  یلو  .تفگ  وا  هرابرد ي  مه  ییازسان  نخس 

و دندرک ، لقن  ار  امش  ياوتف  یسلجم  رد  تفگ : وا  هب  دماین و  نییاپ  دوخ  بکرم  زا  و  داتـسیا ، اقآ  نآ  هناخ ي  رد  يولج  رد  تفر و 
مورب و مرح  هب  موش ، هدایپ  دیهدب  هزاجا  رگا  مبلطب ، تیلالح  امـش  زا  ات  ما  هدمآ  امـش  دزن  نالا  و  متفگ ، دب  يوتف  نآ  بحاص  هب  نم 

یم هللا -  همحر  یلیبدرا -  سدقم  هب  تبسن  يدنت  مالک  هللا -  همحر  ییاهب -  خیش  هرابرد ي  يا  هیـضق  نینچ  .موش  یمن  هدایپ  هنرگ 
فالخ ذاش و  ياوتف  هک  ییاهقف  هب  تبسن  دیابن  دناوت  یم  ات  ناسنا  .تسا  گرزب  مه  گرزب  صخش  هابتـشا  دنیوگ : یم  هتبلا  .دیوگ 

اریز دوش ؛ ضرعتم  دنراد ، روهشم 
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هلدا ای  نیارق  یـضعب  زا  تسا  نکمم  اذل  دنتـسین ، مه  موصعم  لاح  نیع  رد  و  دـنروذعم ، يوتف  نآ  رد  دوخ  نیزاوم  ساسا  رب  اه  نآ 
.دتفا یم  قافتا  نینچ  دارفا  زا  یلیخ  يارب  هک  نانچ  دوش ، یم  شومارف  يداتسا  قح  داتسا و  تامحز  هنرگ  و  دنیامن ؛ تلفغ 

ملع لها  يارب  غیلبت  هب  نتفر  موزل   566

دننک و یم  ربخاب  ینید  روما  قیاقد  زا  ار  مدرم  هک  دنتسه  ملع  لها  نیا  دننامب ! یلاخ  املع  خیاشم  زا  اه  ناتسرهش  هک  تسا  کیدزن 
هدرم مدرم  هک  دوب  هدـید  دوب و  هتفر  یلحم  هب  یـصخش  .دـنناسر  یم  مدرم  هب  ار  نید  تایرورـض  و  دـننک ، یم  ظفح  ار  اه  نآ  نید 

یناـحور هب ي ك  یتـح  دنتـسه و  یمالـسا  اـی  یمالـسا و  ریغ  دـالب  رد  هک  نایعیـش  اـسب  هچ  دـنراذگ ! یم  راوید  رد  ار  دوخ  ياـه 
هد ایآ  دناد  یم  ادخ  دنتسه ، هدنکارپ  تروص  هب  هیکرت  رد  هعیش  نویلیم  هد  .دنسرپب  وا  زا  ار  دوخ  هیلوا ي  لیاسم  ات  دنرادن  یسرتسد 
ایآ .ناهج  رـسارس  رد  رگید  نویلیم  اه  هد  نینچ  مه  ریخ ؟ ای  دـنراد  دـننک ، میلعت  اه  نآ  هب  ار  هلاـسر  دـنناوتب  هک  يا  هزادـنا  هب  ملاـع 

!؟ میشاب اه  نآ  رکف  رد  دیابن 

دناوت یم  مه  ناوخ  ینغم  باتک  نیدتم و  هبلط   567

!؟ دیآ یمن  الب  مینک ، كرت  ار  مارح  لالح و  بجاو و  لیاسم  میلعت  ینعی  غیلبت ، زا  تمسق  نیا  رگا  ایآ 

اقآ جاح  زا  .تفر  یم  تسد  رود  فارطا و  تاهد  هب  هک  دوب  يراوگرزب  یلیخ  یباسح و  ملاـع  يدزی ، اـضرمالغ  خیـش  اـقآ  موحرم 
.تسا اضرمالغ  خیش  ياقآ  یک  هک ي  درک ، هدافتـسا  دوش  یم  رفن  ود  ربنم  زا  دنا : هدومرف  هک  هدش  لقن  هللا -  همحر  یمق -  نیـسح 
لیاسم زامن و  تئارق  و  تفر ، یم  اه  يدابآ  هب  تشاد و  یم  رب  دوخ  اب  تسام  وج و  نان  ناشیا  .ما  هدید  ار  ناشیا  ربنم  کی  مه  هدـنب 

گرزب ياملع  زا  نیاشیا  .دوب  شدرگ  لاح  رد  هراومه  تفر و  یم  رگید  هد  يدابآ و  هب  و  داد ، یم  دای  مدرم  هب  ار  مهم 
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.دهد ماجنا  ار  راک  نیا  دناوت  یم  مه  ناوخ  ینغم  دشاب ، نیدتم  هبلط  رگا  .تشاد  يا  همانرب  نینچ  یلو  دوب ، دوخ  نامز 

دنور یمن  نارگید  هک  دنورب  ییاهاج  هب  دیاب   568

ملاع هب  یـسرتسد  دنرطـضم و  ناملـسم  ریغ  ای  یمالـسا  دالب  رد  هک  فعـضتسم  هداـتفا و  رود  مورحم و  مدرم  اـه و  هراـچیب  نیا  اـیآ 
، نارگید تروص  نیا  رد  ایآ  مینک ، ضرف  مدعلاک  ار  اه  نآ  ام  رگا  دنوش !؟ هتفرگ  هدیدن  دیاب  دـنرادن ، نکمت  ای  دـنرادن و  یناحور 

روذعم نتفر  زا  ار  دوخ  دنور و  یم  غیلبت  يارب  هک  یناسک  ملع  لها  زا  دننک !؟ یمن  ضرف  هدیدان  مدعلاک و  ار  ام  مه  ( 715  ) اهرتالاب
.دنور یمن  نارگید  هک  دنورب  ییاهاج  هب  دیاب  دنناد ، یمن 

يارب هک  يراـک  .تسا  ماـمت  تجح  مه  اـم  رب  دـش ، یم  رـضاح  راـک  نـیا  يارب  تاـماقم  تـمظع و  نآ  اـب  ( 716  ) اـقآ نآ  هک  نـیا 
! دوب نکمم  مه  هطساو ، دنچ  هب  شنادرگاش 

دنا هدرپس  هک  هب  ار  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم -  لآ  ماتیا   569

عماـج یتـقو  دنتـسین ، داـهتجا  لـها  داد  یم  صیخــشت  هـک  ار  دعتــسم  ریغ  بـالط  هللا -  هـمحر  ( - 717  ) گرزب يزاریــش  يازریم 
یم ناشدوخ  ياه  لحم  هب  مدرم  زامن  تئارق  حالـصا  لیاسم و  میلعت  داشرا و  يارب  دـنتفرگ ، یم  داـی  ار  هیلمع  هلاـسر  تامدـقملا و 

!؟ دنا هدرپس  هک  هب  ار  نیعمجا -  مهیلع  هللا  تاولص  دمحم  لآ  ماتیا  ماوع و  تامیلعت  لاح ، ره  رد  .داتسرف 

، دوجـس عوکر و  يارب  دننک ، ییاریذپ  توعد و  ماکحا  غیلبت  تهج  یناحور  کی  زا  ات  دنتـشادن  ییاراد  هک  نیـشن  هیداب  ياه  برع 
! دندرک یم  ریخ  تسج و 

کی دجسم  لها  هلحم و  مدرم  زا  تفگ : یم  دومن ، یم  نایب  ار  ماکحا  درک و  یم  هماقا  زامن  يا ) هلحم  دجسم  رد   ) مق رد  هک  یملاع 
! دوش یم  عطق  مور  یمن  هاگره  و  دسر ، یم  هلاوح  رگید  ياهاج  زا  مور  یم  دجسم  نآ  هب  تقو  ره  یلو  دسر ، یمن  مه  لوپ 
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! دنا هدید  تازجعم  دنا ، هدوب  دوخ  راک  لوغشم  هک  یملع  لها 

دتفا یم  ریخات  جرف  دیهدن ، همادا  اقآ   570

وا دزن  يرگید  زا  سپ  یکی  دـندوب  هتفر  ایند  زا  هک  ییاملع  .دوب  هتفرگ  متخ  يولهپ  يدوبان  يارب  باجح ، فشک  نایرج  رد  ییاـقآ 
نآ دزن  تعافـش  تهج  ار  یثلاث  صخـش  رفن  ود  هک  نیا  ات  ( 718  ) .دتفا یم  ریخات  جرف  دیهدن ، همادا  اقآ ، دـنتفگ : یم  دـندمآ و  یم 

ناشماقم رفن  ود  نآ  هک  دیسر  یم  رظن  هب  ایند  رد  هک  یلاح  رد  .دندوب  هدروآ  دوخ  اب  هتفرگ و  ار  وا  لغب  ریز  ایوگ  .دندوب  هدروآ  اقآ 
اج نآ  رد  یلو  دـندوب ، اقآ  ود  نآ  عاعـشلا  تحت  ایند  رد  ناشیا  دـندوب و  هدروآ  تعافـش  يارب  ار  وا  هک  دوب  یثلاث  صخـش  زا  رتالاب 

.تسا هدوب  سکع  هب  هیضق 

! مسرب ماقم  نآ  هب  تشاذگن  تسایر  نو  ؤش   571

؟ هللا همحر  یناقمام -  ماقم  ای  تسا ، رتالاب  امش  ماقم  دیسرپ : ناشیا  زا  دید و  باوخ  رد  ار  ینایبرش  موحرم  ییاقآ ، دنیوگ : یم 

.مسرب ماقم  نآ  هب  نم  تشاذگن  تسایر  نو  ؤش  اریز  تسا ؛ رتالاب  نم  ماقم  زا  هللا -  همحر  یناقمام -  ياقآ  ماقم  دومرف : ناشیا 

! میدروخ یم  ار  امرخ  هتسه ي  زور  لهچ   572

عیارش و حرـش  بحاص  ( 719  ) ینیمظاک نیـسح  دـمحم  خیـش  اقآ  موحرم  میا ، هدرک  كرد  دوخ  ناـمز  رد  اـم  هک  یناـسک  زا  یکی 
يالـضف زا  هک  هللا -  هـمحر  ( - 721  ) یـصلاخ يدهم  خیـش  ياقآ  .داد  یم  نان  ( 720  ) قرو ملع ، لـها  هب  هک  دوب  اـه  برع  عـجرم 

، دوب یفاک  ام  نان  يارب  طقف  هک  داد  یم  ام  هب  قرو  کی  يزور  هللا -  همحر  ینیمظاک -  نیسح  دمحم  خیش  اقآ  تفگ : دوب  نیمظاک 
.دننک رتشیب  ار  نآ  ات  مورب  هللا -  همحر  ینیمظاک -  نیـسح  دـمحم  خیـش  ياقآ  دزن  متفگ : دوخ  اب  مردام ، اب  میدوب  هلئاع  رفن  ود  ام  و 

نوردنا لخاد  هیولع  دنداد  روتـسد  .دنـسیون  یم  ناشیا  دناوخ و  یم  ار  رهاوج  باتک  ( 722  ) هیولع مدـید  متفر و  ناشیا  هناخ ي  هب 
ار ام  ناشیا  .میرخب  مه  هناودنه  يرادقم  نآ  اب  ات  دوش ، ربارب  ود  دـیهدب  روتـسد  تسین ، یفاک  قرو  کی  اقآ ، مدرک : ضرع  .دـنوش 

یتخـس هچ  فرـشا  فجن  رد  لیـصحت  مایا  رد  ام  دنتفگ : دندرک و  لقن  ار  ناشدوخ  لاح  دعب  دـندرک ، تعانق  دـهز و  ربص و  هب  رما 
چیه هک  تشذـگ  ام  رب  زور  لـهچ  میدوب ، ( 723  ) هیوضترم هسردـم  يالاب  تارجح  رد  ینامز  هک  يدـح  هب  میدیـشک ، یم  ار  ییاه 

! میدروخ یم  میدناسیخ و  یم  ار  امرخ  ياه  هتسه  تدم  نیا  رد  ام  و  میتشادن ، یکاروخ 
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!؟ روطچ زور  هد  مینک !؟ یگدنز  نان  نودب  زور  تسیب  میناوت  یم  ام  ایآ 

.دندوب هداد  هلاوح  یصلاخ  موحرم  هب  دندوب و  هدرک  لوبق  ینیمظاک  موحرم  ایوگ  ماجنارس 

! میشاب رود  اه  نآ  زا  دنکن  ادخ   573

نتفرگ و رد  بوخ  راکتبا  بیجع و  ياهراک  دـش ، عجرم  نیمظاک  رد  هک  یتقو  مه  هللا -  همحر  یـصلاخ -  يدـهم  خیـش  اـقآ  دوخ 
.دوب ناشیا  دوخ  هب  صتخم  هک  تشاد  مالسلا  هیلع  ماما -  مهس  نداد 

و دندوب ، معنتم  تایونعم  هب  ام  ربارب  دص  اه  نآ  لاح  نیا  اب  میمعنتم ، تایدام  هب  اه  نآ  ربارب  دص  ام  میشاب ، رود  اه  نآ  زا  دنکن  ادخ 
اه نآ  زا  ام  ماقم  هبتر و  میـسرب و  لزنم  دصقم و  هب  رتدوز  دیاب  اتدـعاق  دنتـشادن ، مه  بسا  اه  نآ  میراد و  لیبموتا  الثم  هک  ام  هنرگ 

! دنک یم  رتمک  ار  ام  ریس  ارهق  لیبموتا  هب  ندش  لوغشم  هک  نیا  ای  .دشاب و  رتالاب 

وا رکنم  هک  یناسک  هب  یتح  ار  تمعن  نیا  اریز  تسا ، هدادـن  ایوگ  هک  يا  هنوگ  هب  هداد  ناـسنا  هب  دوجو  تمعن  هک  یبیجع  معنم  هچ 
هد نآ  ربارب  رد  دهاوخ  یم  ضوع  رگا  .دهاوخ و  یمن  ضوع  دوخ  ناگدنب  هب  ناسحا  ماعنا و  ربارب  رد  و  دیامرف ، یم  تیانع  دنتسه ،

.دهد یم  ضوع  رتشیب  ای  ربارب 

ایند معنت  هرمث ي  ای  ساکعنا و  ترخآ  رد  معنت   574

هب ترخآ  رد  اریز  دیوش ، معنتم  نم  تدابع  هب  ایند  رد  ( ) 724 ( ؛ هرخآلا یف  اهب  نومعنتت  مکناف  ایندلا ، یف  یتدابعب  اومعنت  ثیدـح  زا 
ایوگ هک  میروآ  یم  اج  هب  يا  هنوگ  هب  ار  تادابع  ام  یلو  دراد ، ار  معنت  تیلباق  تادابع  هک  دـیآ  یم  رب  .دوب ) دـیهاوخ  معنتم  ناـمه 
يور زا  ار  یخلت  يوراد  ایوگ  يور  یم  منهج  هب  میرواین  اـج  هب  رگا  تسا و  بجاو  هک  نیا  سرت  زا  و  تسا ، اـم  رـس  يـالاب  قـالش 

ندروخ هب  راچان  دوش و  یمن  عفر  يرامیب  نآ  نودب  هک  میروخ  یم  يراچان 
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.میتسه نآ 

! تسا لسع  تسا ! لسع  تفگ : یم  رخسمت  اب  دروخ و  یم  دنداد ، یم  وا  هب  خلت  ياود  یبرع ، ياقآ 

و تسا ، نکمم  ایند  رد  تدابع  هب  معنت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هرخآلا  یف  اهب  نومعنتت  مکناـف  هلمج ي  زا  رهاـظ  بسح  هب  هک  نیا  اـب 
.اسح هن  تسا  رتالاب  اقمع  ینعی  تسا ، یترخآ  تامعنت  ییالاب  ببس  ای  دراد ، یترخآ  معنت  رد  یساکعنا  ایند  رد  معنت  نیمه 

! مریمب هتسنادن  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  مریمب  منادب و   575

، تسا خلت  شماک  هب  ینیریش  دراد و  تفآ  وا  ناهد  هک  یضیرم  دننامه  تسین ، نیریش  ام  ماک  هب  ملع  نوچ  میتسین ؛ ملع  رادتسود  ام 
بلاط و دـیاب  هک  نانچ  نآ  میـشچ و  یمن  ار  ملع  تذـل  مینک و  یمن  ساـسحا  ار  ملع  ینیریـش  معط  اذـل  میتسه ، هنوگ  نیمه  زین  اـم 

.ایند تورث  لام و  سکع  هب  متسین ، نآ  هنشت ي 

فیلات ار  ماثللا  فشک  هلمج  زا  اه  باـتک  زا  یلیخ  هک : دـسیون  یم  یگلاـس  هدزناـپ  نینـس  رد  هللا -  همحر  ماـثللا -  فشک  بحاـص 
راگزور تافآ  یلو  هدش ، باب  حتف  وا  يارب  یکدوک  نینـس  رد  هک : هدـش  لقن  ( 725  ) يرگید اـی  نیقتملا و  رخف  موحرم  زا  مدرک و 

.تسا هدش  تلاح  نآ  همادا ي  اقب و  عنام 

نآ زا  رتهب  مریمب  منادـب و  تفگ : یم  درک و  یم  لا  ؤس  دوخ  داتـسا  زا  ار  هینامث  دادـجا  ثرا  هلاسم ي  راضتحا ، تقو  رد  يدرگاـش 
! مریمب هتسنادن  هک  تسا 

! وگب اه  هدنرد  نیا  هب   576

هک دوب  گرزب  زهش  هس  زاقفق  رد  تفگ : نم  هب  یصخش  هیـسور  رد  اه  یکیوشلب  نامز  رد  هک  درک  یم  لقن  گرزب  ياملع  زا  یکی 
اب تسا ، یتیعمج  رپ  گرزب و  رایـسب  رهـش  هک  سیلفت  رد  تفگ : یم  .ناوریا  سیلفت و  اراخب ، مدرک : یم  دـمآ  تفر و  اه  نآ  هب  نم 

رهش مامت  رد  دیاش  هک  اه  نآ  گرزب  شیـشک  ماگنه  نیا  رد  .میدوب  راوس  رگید  هیلقن ي  هلیـسو ي  ای  راطق و  هب  يراصن  زا  يا  هدع 
نیشنرس هک  نآ  اب  درکن ، انتعا  وا  هب  سک  چیه  دش ، دراو  یتقو  دمآ ، رود  زا  لصفم  تالیکشت  رانز و  اب  دوبن ، شیب  شیـشک  هس  ود 

اقآ نآ  .دندوب  ینارصن  ابلاغ  اه 
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يدـش و دـنلب  هچ  يارب  تفگ : شیـشک  .مداد  وا  هب  ار  دوخ  ياج  مدـش و  دـنلب  اج  زا  مدوب ، ناوج  ناـمز  نآ  رد  هک  نم  دـیوگ : یم 
.تسا هداد  روتسد  نویناحور  مارتحا  هب  ار  ام  هک  متسه  يربمغیپ  عبات  نوچ  متفگ : يداد ؟ نم  هب  ار  تیاج 

هک نیا  تهج  هب  متفگ  يدش ؟ دنلب  هچ  يارب  وگب ، هبترم  ود  افطل  تفگ : درک و  دنلب  رس  سپـس  تخادنا  ریز  هب  رـس  یتدم  شیـشک 
نیا هب  وگب ، اه  هدـنرد  نیا  هب  تفگ : درک و  نایفارطا  هب  یهاگن  .مینک  مارتحا  نویناحور  هب  دـنا  هداد  روتـسد  اـه  ناملـسم  اـم  ربمغیپ 

! وگب اه  هدنرد 

.مالسا صوصخ  اب  هن  دنفلاخم ؛ نایدا  قلطم  اب  اه  نآ  هک  دوش  یم  مولعم  هیضق  نیا  زا  .ینید  ینعی ال  یکیوشلب 

تامارک تاماقم و  لیصحت  هار  نیرتهب   577

هفرح تعنص و  زا  یعامتجا و  یگدنز  زا  ایند و  زا  هک  نیا  نودب  میسرب  تفرعم  لامک و  ماقم  هب  دوش و  تسرد  ام  راک  دوش  یم  ایآ 
هب لوغـشم  هعماـج  مدرم و  زا  يریگ  هراـنک  تلزع و  اـب  اـج  نآ  رد  هشیمه  میورب و  اـه  ناـبایب  اـهراغ و  هب  میرادرب و  تسد  دوخ  ي 
هللا نوضر  اغتبا  الا  مهیلع  اهنبتک  ام  اهوعدتبا  هینابهر  هفیرش ي و  هیآ ي  زا  دنچ  ره  میـشاب ؟ هروثام  هیعدا  داروا و  هدوهعم و  تادابع 

( .ادـخ يدونـشخ  هب  لین  يارب  رگم  میدوب ، هدومنن  بجاو  هتـشونن و  اه  نآ  رب  ام  دـندومن ، يروآون  نانآ  هک  ار  یتینابهر  و  ( ؛) 726)
.تسا یضار  تینابهر  زا  ادخ  دوش  یم  هدافتسا  الامجا 

هک تسا  نیا  هار  ایآ  .دشاب  لوغـشم  ...و  هیعدا  تادابع و  هب  دـناوت  یمن  تسا  لوغـشم  یعامتجا  لغـش  هب ي ك  هک  ینامز  ات  ناسنا 
دوش ینغتسم 
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: هک نیا  ای  و  دشاب ، رکذت  تدابع و  لوغشم  دنک و  تولخ  و 

(727  ) .مهعم نکت  سانلا و ال  یف  نک 

.شابم اه  نآ  اب  شاب و  مدرم  نایم  رد 

دنا هدوب  هتبلا  داد !؟ ماجنا  درادـن ، يدـح  هک  ار  ...و  زامن  نآرق و  تئارق  لیبق  زا  تادابع ، ناوت  یم  یعامتجا  تالاغتـشا  دوجو  اب  ایآ 
ماجنا تضایر  لها  هک  ینیگنـس  تالاغتـشا  نیزگیاج  هک  تسه  يزیچ  ایآ  .دـندرک  یم  نآرق  متخ  کی  زور  هنابـش  رد  هک  یناـسک 

یگدنز مزاول  زا  دریگب و  هرانک  عامتجا  زا  ناسنا  هک  نیا  رگم  دوش ، یمن  عمج  عامتجا  رد  ندوب  اب  هک  یتالاغتـشا  دوشب ، دـنهد  یم 
ناسنا تسا  یلکـشم  راک  اساسا  هک  نیا  زا  هتـشذگ  دـنک !؟ یلاخ  هناـش  هقفنلا  بجاو  دارفا  هب  یگدیـسر  جاودزا و  دـننام  یعاـمتجا 

!؟ ریخ ای  تسا  زیاج  راک  نیا  الـصا  ایآ  دریگب ، هرانک  عامتجا  زا  دنک و  میـسقت  شلایع  لها و  نیب  تایح  نامز  رد  ار  شلاوما  دناوتب 
.دوش تابجاو  كرت  بجوم  دیاش  اریز 

هب نومام و  ادخ  مشخ  طخـس و  زا  لاح  نیا  اب  دـنکن و  ایند  كرت  نآ  ببـس  هب  دـناوتب  ناسنا  هک  دراد  دوجو  یهار  ایآ  لاح ، ره  رد 
یناسک ریظن  ینعی  ددرگ ؟ زیاـح  ار  ( 728 ( ) هللا نوضر  اغتبا   ) ینعی ایند ، كرات  نابهار  راـک  هجیتن ي  و  دـشاب ، نئمطم  ادـخ  ياـضر 
ياهراک هجیتن ي  یلو  دـنهد ، یم  ماجنا  ار  يداع  تابحتـسم  تابودـنم و  طقف  دنتـسه و  عاـمتجا  رد  دـنرادن و  تیناـبهر  هک  دـشاب 

؟ دنازیاح ار  اه  نآ  راوشد  ینالوط و 

ياملع زا  یـضعب  اریز  دراد ؟ دوجو  تضایر  لها  نیگنـس  ياهراک  لمحت  نودـب  هار  هنوگ  نیا  اـیآ  دراد ؟ ناـکما  يزیچ  نینچ  اـیآ 
دنا هدوب  عامتجا  رد  هک  دنا  هدوب  راوگرزب  رایسب 
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هتشادن نارگید  زا  يرتشیب  تاماقم  رگا  لاح  نیا  اب  و  دنا ، هتـشاد  لاغتـشا  ...و  هعلاطم  ثحب ، لیبق  زا  هزوح  فراعتم  ياه  سرد  هب  و 
.تسا هدوب  یلاع  رایسب  رایسب  ناشتاماقم  و  ملسملاک ، نارگید  زا  ناشتیملعا  ینعی  دنا ، هتشادن  مک  لقادح  دنشاب ،

زا دنا و  هدوب  لوغشم  نارگید  زا  شیب  هک  میراد  عطق  هکلب  دنتفگ ، یمن  سرد  ای  دندرک و  یمن  تکرش  اه  سرد  رد  هک  دوشن  لایخ 
.دنا هدوب  هیلاع  تاماقم  ياراد  هک  دوش  یم  لصاح  عطق  ام  يارب  هدش ، راکشآ  ناشتایح  زا  دعب  رداص و  اه  نآ  زا  هک  یتامارک 

خیـش موحرم  رکذ  .دنا  هدوبن  فورعم  اه  نآ  هب  شتایح  نامز  رد  هک  هدش  لقن  هللا -  همحر  يراصنا -  خیـش  زا  یتامارک  هنومن  يارب 
دوجو نیا  اب  دـنا و  هدوب  یلمع  یملع و  تـالامک  ياراد  هک  دـنا  هدوب  اـملع  زا  هللااـشام  یلا  هنرگ  تسا و  هنومن  يارب  هللا -  همحر  - 

یناث دیهش  دیاش  هدرب و  مان  ار  يا  هدع  هللا -  همحر  يرون -  یجاح  كردتسم  بحاص  دنا ، هتشاد  مدقت  نارگید  رب  زین  لوصا  هقف و 
هماقا ي دـنا و  هدوب  يوق  مه  تایملع  رد  لاـح  نیع  رد  هدوب و  هیونعم  هیلاـع  تاـماقم  ياراد  هک  دـشاب  اـه  نآ  زا  مه  هللا -  همحر  - 

.دنا هتشاد  راک  رس و  مه  مدرم  اب  هدوب و  هعماج  نایم  رد  دنا و  هدرک  یم  تعامج 

بلاطم مامت  تسا و  یفاک  وا  يارب  دشاب  قفوم  نادب  ناسنا  رگا  هک  تسین  کش  ياج  بلطم  نیا  رد  مینک  یم  لایخ  هک : نیا  خـساپ 
رد ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  بلطم  نآ  .دراد و  ار  راوشد  هقاش و  تاضایر  جیاتن  و 

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  رضحم  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 322 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ .دنادب  رظان  دوخ  لاوحا  اهراک و  همه ي  رب  رضاح و  اج  همه  رد  دوخ و  زا  علطم  لاوحا  همه ي  رد  ار  ادخ  دنیبب و  ادخ  رضحم 
! دراد تفرعم  ملع و  لیصحت  رد  ناسنا و  حور  رد  یتاریثات  هچ  هجوت ، هبقارم و  تلاح  نیا  دناد  یم 

...دوش تیوقت  روضح  كرد  نیا  ردق  ره   578

زا ولو  ار  نآ  دیاب  نم  ؤم  اذل  تسا ، نم  ؤم  هدشمگ ي  تمکح  ( ) 729 ( ؛ .رفاکلا نم  ولو  اهذخایلف  نم ، ؤملا  هلآض  همکحلا  مکح  هب 
.دوش یم  لصاح  هبنت  ناسنا  يارب  نارفاک  یتح  نارگید  لاوحا  رد  لمات  اب  .دریگ ) ارف  رفاک 

یم ادیپ  یتولخ  ياج  دـنراذگ و  یم  عرـش  نید و  فالخ  هدـعاوم ي  رگیدـکی  اب  ضحم ، رافک  زا  نز  درم و  رفن  ود  هک  هدـش  لقن 
زاب اه  نآ  تب  تروص  يور  هک  دوش  یم  علطم  نز ) ای  درم   ) اه نآ  زا  یکی  دوجو  نیا  اب  تسا ، هتـشادن  دوجو  یعنام  چیه  هک  دننک 

.دنیبن ار  اه  نآ  حالطصا  هب  ات  دزادنا  یم  تب  تروص  رب  يا  هماج  دوش و  یم  دنلب  اذل  .دنک  یم  هاگن  ار  ام  الثم  تسا و 

همه ار  ادخ  رگا  ام  نیاربانب ، .دناشوپ  یم  دناد  یمن  چیه  هک  ار  یتب  تروص  رفاک  نآ  نم ! ؤم  يارب  تسا  تربع  ردق  هچ  ناتساد  نیا 
ار رد  یلومعم  دارفا  عالطا  مدع  رطاخ  هب  و  میراد ، ساره  يداع  ناسنا  هاگن ي ك  زا  میشاب !؟ دیاب  هنوگچ  مینیبب  رظان  رـضاح و  اج 

.ادخ رظن  هب  دسر  هچ  مینک  یم  ایح  لفط  زا  هکلب  میدنب ، یم 

ام زا  وا  ییادج  تلولیح و  هک  یتاذ  ربارب  رد  هک  میریگب  تربع  دیاب  ارجام  نیا  زا  .رفاکلا  نم  ول  اهذخایلف و  هب  هجوت  اب 
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!؟ میوشن یصاعم  بکترم  میشاب و  دیاب  هنوگچ  تسا ، رظان  ام  رب  رضاح و  اج  همه  رد  تسا و  لاحم 

رتمک وا  تینومام  تینوصم و  دوش ، فیعـضت  ردق  ره  و  تسا ؛ رت  نومام  رتظوفحم و  ناسنا  دوش ، تیوقت  روضح  كرد  نیا  ردق  ره 
.تسا

! تسا یفاک  دیناوخب  زامن  کی  یهام   579

رگا تسین  يروط  دوب : هتفگ  اه  نآ  هب  دنناوخ ، یمن  زامن  یلو  دنتسه  هعیش  همه  هلحم  کی  رد  دوب  هدید  دوب و  هتفر  یئبمب  هب  ییاقآ 
يزیچ هک  نیا  دـنتفگ : همه  اذـل  .دراد  نیقی  تارج و  هب  زاین  يروتـسد  يوتف و  نینچ  هتبلا  تسا ! یفاـک  دـیناوخب  زاـمن  کـی  یهاـم 

يا هتفه  تفگ : اه  نآ  هب  اقآ  نآ  هک  نیا  ات  دندناوخ  یم  زامن  کی  یهام  لاونم  نیدب  اه  تدم  .دندناوخ  زامن  کی  یهام  و  تسین ،
لامک اب  ار  هیموی  ياهزامن  هک  نیا  ات  ماش ، حبـص و  مک  مک  .زامن  کی  يزور  هنابـش  دومرف : هک  نیا  ات  تشذگ  اه  تدم  .زامن  کی 

.تفرگ ار  ییاهن  بولطم و  هجیتن ي  درک و  ناوخزامن  ار  ار  نانآ  دومن و  میلعت  اه  نآ  هب  یتبوعص  چیه  نودب  تلوهس و 

زامن یب  نم  دـندوب ، زاـمن  یب  دوخ  اـه  نآ  دوب : هتفگ  یتشاذـگ ؟ زاـمن  یب  تدـم  نیا  رد  ار  اـه  نآ  هنوگچ  دـندوب : هتفگ  ناـشیا  هب 
.مدرک ناوخزامن  اجیردت  ار  اه  نآ  شور  نیا  اب  نم  مدرکن ،

دریگب مارآ  بحم  دراذگ  یمن  تبحم   580

يزور هنابـش  ناشیا  هک  دش  یم  هتفگ  .دندوب  تایح  دیق  رد  هللا -  همحر  یناقمام -  هللادـبع  خیـش  اقآ  میدوب ، البرک  رد  ام  هک  ینامز 
هنابـش تدم ، نیا  رد  نم  دیـشک و  لوط  لاس  هس  باتک  نیا  فیلات  تسا : هتـشون  شلاجر  باتک  رد  یلو  دـیباوخ ، یم  تعاس  راهچ 

! مدیباوخ یم  تعاس  هس  يزور 

.دنریم یم  دوش ، مک  تعاس  تشه  زا  یکدنا  رادقم  ناشباوخ  رگا  دننک  یم  لایخ  هک  یناسک  يارب  تسا  تجح  مامتا  اه  نیا 

یتح تشون ، یم  يرادقم  زور  ره  ناشیا  .دیباوخ  یم  هتسشن  فیلات ، تقو  رد  مه  هللا -  همحر  ینارهت -  گرزب  اقآ  خیش 
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.دوب هتشون  يرادقمو  هدومن  هیکت  ولهپ  هب ي ك  دوب ، هدرک  تافو  هک  يزور 

.مدرکن زاب  باوخ  يارب  ار  دوخ  باوختخر  تدم  نیا  رد  مدیباوخ و  یم  هتسشن  لاس  هس  هک  درک  یم  لقن  شردپ  زا  زین  ییاقآ 

یـسک دراد  ناکما  هتبلا  تسا !؟ نکمم  تبحم  نودـب  اه  يراک  رپ  یباوخ و  مک  نیا  ایآ  دـندوب ! لمع  قشاع  ملع و  قشاع  هنوگ  نیا 
! دریگب مارآ  بحم  دراذگ  یمن  الصا  هک  اجک  تبحم  هار  اجک و  نآ  اما  دباوخن ، یتحاران  زا 

...رای میلست  نماد  دریگب  نافوط  رد  هک  ره   581

دوجو اـم  دزن  رد  زیچ  همه  میراد و  زیچ  همه  اـم  هک  نیا  زا  لـفاغ  دوش ، هیارا  اـه  نآ  هب  يا  هزاـت  زیچ  دـنهاوخ  یم  هشیمه  يا  هدـع 
سک ره  تسا و  توافتم  دارفا  رد  تفاـسم  نیا  و  میراد ، یتفاـسم  یلعا  دـصقم  فدـه و  اـت  اـم  زا  مادـک  ره  هک  مینادـب  دـیاب  دراد ،

بجوم ناهانگ  .مینکن  رت  نیگنـس  رت و  نارگ  ار  دوخ  راب  دایز و  ار  تفاسم  نیا  مینک  یعـس  دیاب  اذـل  دراد ، دوخ  دـصقم  ات  یتفاسم 
.میدرگرب یلوا  تفاسم  لوا و  ياج  هب  ات  دومن  شالت  رافغتسا و  دیاب  رایسب  هنرگ  و  تسا ، دصقم  ات  تفاسم  دعب  راب و  دایدزا 

ناـفوط رد  هک  ره  دوـش : یم  هدوـشگ  اـم  يور  هب  تداعـس  ياـه  هار  نآ ، هطـساو ي  هب  هک  تسا  مهم  یلیخ  بلطم  نیا  هظحـالم ي 
...رای میلست  نماد  دریگب 

نک لسغورب  رادرب و  شرف  ریز  زا  ار  مامح  لوپ   582

.میوگ و یمن  سرد  رگید  زورما  دـیامرف : یم  داتـسا  .دوش  یم  سرد  لـحم  دراو  یبـنج  یـصخش  تسا : هتفگ  یم  بساـکم  ییاـقآ 
.دوب هدرک  نایب  ار  شتلع  دیاش 

رد لسغ  نودب  نیا  زا  دـعب  دومرف : ناشیا  هب  سپـس  .نامب  دومرف : دوخ  نادرگاش  زا  یک  هب ي  سرد  زا  دـعب  یناهبهب  دـیحو  موحرم 
.نک لسغ  مامح و  ورب  رادرب و  تسا ، مامح  لوپ  يا  هتسشن  هک  یشرف  ریز  .وشم  رضاح  سرد  سلجم 

.میرادن اه  نآ  اب  یتیخنس  چیه  میوش و  یمن  بوسحم  ناردپ  نآ  نارسپ  ام  تسا و  هدرک  قرف  ام  لاح  یلو 

اه هناعا  يروآ  عمج  نادنمزاین و  لاح  هب  یگدیسر  موزل   583

: تسا هدمآ  تیاور  رد 

(730  ) امحرلا هدابع  نم  هللا  محری  امنا 

.دنک یم  محر  شنابرهم ، ناگدنب  هب  اهنت  دنوادخ 

.دنشاب ربخاب  رگیدکی  لاوحا  زا  دننک و  دقفت  رگیدمه  زا  ملع  لها  صوصخ  هک  نیا  هن  دنشاب ، ربخاب  رگیدکی  لاح  زا  همه  دیاب 

مه زا  و  دننک ، یگدیـسر  رگیدـمه  هب  دنـشاب و  ربخاب  رگیدـکی  لاح  زا  هک  دـشاب  نیا  مه  تعامج  رد  روضح  مکح  زا  یکی  دـیاش 
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.دنشاب وا  یگراچیب  عفر  رکف  رد  دش ، ادیپ  اه  نآ  نایم  رد  يا  هراچیب  رگا  ات  دنشابن ، لفاغ  رگیدکی  زا  دنوشن و  رود 

زا الثم  دـناد  یم  ادـخ  تسین -  يزیچ  هک  دوش -  هتفرگ  الثم  ناموت  کی  هام ، کی  اـی  زور  کـی  رد  رفن  ره  زا  روظنم  نیا  يارب  رگا 
هک تسا  یتاقیفوت  اه  نیا  .دوش  یم  عفر  هعماج  نامورحم  زا  اه  يراتفرگ  ردق  هچ  دوش و  یم  عمج  ردق  هچ  ینویلیم  دنچ  رهـش  کی 
ادخ اریز  .دهدب  ار  عافتنالا  ریثک  ياوتف  نینچ  هک  تشاد  تارج  وا  اریز  درک ، یم  بجاو  ار  نآ  دوب  اطغلا  فشاک  موحرم  رگا  دـیاش 

عمج هنوگ  نیا  دناد  یم 
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یلو تسا ؛ روسیم  سک  ره  يارب  تسین و  يزیچ  ناموت  کی  يزور  دنک ! یم  راضم  عفر  ردق  هچ  و  دراد ، هدـیاف  ردـق  هچ  اه  يروآ 
! میتسین عمج  رطاخ  رگیدکی  زا  هدش و  بلس  رگیدمه  زا  نانیمطا  هک  مینک  هچ 

نامورحم هب  کمک  يارب  اه  تئیه  لیکشت  موزل   584

لیکشت ییاه  تایه  اهرهش  زا  یضعب  رد  .دوش  عفر  هعماج  زا  جیردت  هب  اه  تیمورحم  ات  مینک  راک  هچ  هک  مینک  رکف  مینیـشنب و  دیاب 
یمن ندرک  کمک  ماگنه  دارفا  نیا  .مرادـن  ربخ  شا  همادا  زا  .دـندرک  یم  کـمک  اـه  تسرپرـس  یب  ماـتیا و  هب  يدارفا  دوب و  هدـش 

.تسا مالسلا -  هیلع  نامز -  ماما  فرط  زا  دنتفگ : یم  طقف  و  تساجک ، زا  دنتفگ 

میا هدرکن  رکش  هک  مینادب  اعطق  تسین ، ناوارف  تمعن  رگا   585

: دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ  اریز  تسا ؛ ام  ياه  تمعن  نارفکو  يرکشان  رثا  رد  ام  ياهیراتفرگ  تائالتبا و  همه  نیا 

(731 ( ) دیدشل یباذع  نا  مترفک  نئل  (و 

تخـس و نم  باذـع  هک  یتسار  هب  دـینک ، یـساپسان  رگا  و  منک ؛ یم  دایز  امـش  يارب  ار  دوخ  تمعن  اـعطق  دـینک ، يرازگـساپس  رگا 
.تسا دیدش 

مینکن کش  تسین ، دایدزا  میدید  رگا  اذل  تسین ، دایدزا  زا  يربخ  دیدرکن  رکش  رگا  و  تساه ، تمعن  دایدزا  بجوم  رکـش ، ینعی :
، تسین داـیدزا ) ینعی   ) لولعم رگا  سپ  .تسا  رکـش  ناـمه  هک  تسا  تلع  لولعم  تمعن  داـیدزا  هک  ارچ  تسین ؛ رکـش  هک  مینادـب  و 

.تسین تسا -  رکش  هک  نآ -  تلع  هک  تسا  نآ  يارب 

رکـش بتارم  زا  یکی  مه  نآ  دـنچ  ره  تسین ، ینابز  هللادـمحلا  طـقف  تسادـخ ، تعاـط  نآ  زا  روظنم  دراد و  یعیـسو  ياـنعم  رکش ،
نئل ینعی  مترفک ) نئل  و   ) و مکندیزال ) متعطا  نئل  : ) ینعی مکندـیزال ) مترکـش  نل  ، ) نیاربانب .تسا  ادـخ  رکـش  ادـخ ، تعاط  .تسا 

(. دیدشل یباذع  نا  ، ) متفلاخ متیصع و 

یهلا و نایـصع  يانعم  هب  مه  تمعن  نارفک  دوش ، یم  تمعن  شیازفا  بجوم  هک  تسادـخ  تعاط  ياـنعم  هب  تمعن  زا  يرازگـساپس 
مینادب دمآ ، ام  رس  رب  یباذع  ییالب و  يراتفرگ و  اج  ره  سپ  .تسا  وا  هیحان ي  زا  باذع  بجوم 
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كرت ای  و  مارح ، راک  باکترا  اب  ای  و  بجاو ، كرت  اب  اـی  میا ؛ هدرک  مهارف  دوخ  ار  ـالتبا  يراـتفرگ و  هرگ و  هنیمز ي  نآ ، زا  رتولج 
.تاهبش ماجنا  اب  ای  و  دک ، ؤم  دیدش و  یلیخ  بحتسم 

.میزادنیب اوه  هب  ینامداش  زا  ار  نامهالک  دراد  اج  میتسین ، مارح  لعاف  ای  بجاو  كرات  مینادب  هک  نیمه  رهاظ  بسح  هب  نآلا  ام  رگا 

روهظ تقو  ندرک  صخشم   586

یتبسانم هب  ( 733  ) مارملا هیاغ  رد  زین  و  ( 732 ( ) صملا  ) هفیرش هیآ ي  لیذ  رد  هللا -  همحر  ینارحب -  مشاه  دیـس  ناهرب  ریـسفت  رد 
رد و  دوش ، یـسررب  دیاب  یلقع  يرظن  دعاوق  اب  هک  دـنک  یم  لقن  فورح  باسح  هب  یلکـشم  تیاور  روهظ  میالع  تقو و  هرابرد ي 

: دراد شرخآ 

(734  ) .هلها نم  الا  همتکا  کلذ و  مهفاف 

.نک ناهن  شلها  زا  زج  مهفب و  ار  نآ  سپ 

ینعی ( 735  ) نوتاقولا بذک  هک  دوش  یم  هدافتسا  نآ  زا  دشاب  تسرد  دنس ) تیاور و  رودص ، ثیح  زا   ) شتایعضو تیاور  نیا  رگا 
.قلطم روط  هب  هن  دنتسه ، وگغورد  لها ، ریغ  يارب  روهظ ، تقو  ناگدننک  صخشم 

تروص نیا  هب  هک  تیاور  نیا  ریظن  یتیاور  هدـنب  .دـنک  یم  نایب  اج  کی  ار  روهظ  تعاس  لـحم و  لاـس و  هاـم و  زور و  تیاور  نیا 
.ما هدیدن  دشاب ، هدومن  رکذ  ار  ...و  لاس  هرامش ي  باسح و 

نآ زا  ناـسنا  هک  دـهاوخ  یم  تمحز  یلیخ  هک  هدرک  ناـیب  يوار  يارب  روهظ  ناـمز  اـت  ساـبعلا  ینب  ضارقنا  خـیرات  زا  مه  یباـسح 
...و مدیمهف  ار  شقیدصت  دیوگ : یم  يوار  دوش ، یم  لیاز  هیما  ینب  تموکح  لاس  نالف  رد  دیامرف : یم  .دریگب  ار  بولطم  هجیتن ي 

لاس یتح  دشکب ، تمحز  تیاور  نیا  رد  دناوتب  یسک  رگا 
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.تسا هیلقع  نیارق  رکف و  تقد و  لامعا  جاتحم  یهتنم  دروآ  یم  تسد  هب  ار  ...و  هام  و 

؟ دیا هدروآ  تسد  هب  ار  یلاس  هچ  تیاور  نآ  زا  یلاعترضح  لا : ؤس 

همدقم و دیاش  .دشاب  رقتسم  .ه ق  ای 1415  ياه 1414  لاس  نیب  مهد  یم  لامتحا  ما  هدروآ  تسد  هب  هدـنب  هک  یباسح  يور  باوج :
قافتا لاس  یـس  زا  دعب  هک  دـنک  یم  نییعت  ار  هیما  ینب  تموکح  ضارقنا  لاس  هک  نانچ  دوش ، مهارف  اه  لاس  نآ  رد  روهظ  هنیمز ي 

املع زا  یکی  دندرک : لقن  .یلعف  ضارقنا  هن  تساه  نآ  تموکح  لزلزت  ضارقنا و  همدقم ي  لاس  هدـش  نییعت  هک  لاس  نآ  و  هداتفا ،
.تسا .ه ق -  ینعی 1414  مه -  رانک  هدراهچ  ود  لاس  رد  ترضح  نآ  روهظ  تسا : هدومرف  هدرک  تافو  تساه  تدم  هک 

روهظ زا  لبق  راتشک   587

نآ روهظ  زا  لبق  راتـشک  هکلب  تسین  نینچ  یلو  دوش ، یم  عقاو  راتـشک  دنک ، یم  روهظ  ترـضح  هک  یتقو  دننک ، یم  لایخ  یـضعب 
(736  ) .تسا ترضح 

(737  ) .دشک یم  قارع  هقطنم ي  هلحم ي ا  نالف  رد  ار  رفن  رازه  داتفه  دص و  .ینایفس  تسا : هدمآ  یتیاور  رد 

ناراکهانگ تواقش و  لها  يارب  یتح  جرف  ياعد  موزل   588

هیلع بئاغ -  ترضح  رگا  اریز  تسین ؛ نینچ  یلو  تسا ، هدننکاعد  تواقـش  مدع  هب  قیلعت  جرف ، لیجعت  ياعد  هک  میدرک  یم  لایخ 
.دوب دهاوخ  شیاشگ  جرف و  نینم  ؤم  يارب  ترـضح  نآ  روهظ  یلو  دـیآ !؟ یم  نوریب  تواقـش  زا  ناسنا  رگم  دـنک  روهظ  مالـسلا - 

یم روهظ  ترـضح  یتقو  دـبای !؟ یم  تاجن  وا  ایآ  دریگ ، ارف  بآ  ار  ملاع  رگا  دـشاب ، هتفر  ورف  لـگ  بآ و  رد  شدوخ  ناـسنا  یتقو 
.دنک وج  تسج و  یناهنپ  ياهراک  زا  تسین  مولعم  يداد ؟ ماجنا  ارچ  ار  راکشآ  راک  نیا  دسرپ : یم  دنک 

مالسلاهیلع بئاغ -  ترضح  زا  ام  رادید  باقن  باجح و  تامرحم ، باکترا  تابجاو و  كرت   589

میا و هدومن  طابترا  عطق  هک  میا  هدرک  هراچیب  ار  دوخ  ام  دنتـشاد ؟ طابترا  مالـسلا -  هیلع  نامزلا -  بحاص  اب  هک  یناسک  دنتفر  اجک 
هک تسا  نیا  امـش  باوج  میرادن ؟ یـسرتسد  ترـضح  نآ  هب  دییامرفب : رگا  دندوب !؟ رتریقف  ام  زا  اه  نآ  ایآ  میرادن ، زیچ  چیه  ایوگ 

: اریز تسا ؛ یضار  ام  زا  نیمه  هب  وا  و  دیتسین ، مزتلم  تامرحم  كرت  تابجاو و  ماجنا  هب  ارچ 

(738  ) .تامرحملا نع  عروت  نم  سانلا  عروا 

.دزیهرپب مارح  ياهراک  زا  هک  تسا  یسک  مدرم ، نیرتراگزیهرپ 

.تسا ترضح  نآ  زا  ام  رادید  باقن  باجح و  تامرحم ، باکترا  تابجاو و  كرت 

...هک میتشاد  ار  یسک  رگا  دش  یم  هچ   590

هثحابم ي زور  هدزناش  اقآ  نآ  میهد !؟ یم  لوط  ار  سرد  زور  لهچ  هلاسم  کی  مهف  يارب  هک  هک  اـم  يارب  تسا  تیمورحم  ردـق  هچ 
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زا طایتحا  اب  شرخآ  و  دنداد ، لوط  هلاسم  کی  يارب  دش ، یم  هام  کی  اه  یلیطعت  هبساحم ي  اب  هک  ار  یلیصحت  مایا  زا  جراخ  سرد 
! دنهدب يوتف  دنروآ و  تسد  هب  ار  نآ  یعقاو  مکح  دنتسناوتن  دندش و  جراخ  هلاسم 

ام هب  ار  ماکحا  مک ، نامز  رد  ات  میتشاد  زین  ار  وا  روضح  ضیف  دوب و  تعیرش  قیاقح و  هب  ملاع  هک  میتشاد  ار  یسک  رگا  دش  یم  هچ 
ینادرگرـس و همه  نیا  ياج  هب  و  دینک ! طایتحا  و  تسین ، ای  تسا و  نینچ  ایآ  هک : نیا  ای  مناد و  یمن  تفگ : یمن  و  درک ، یم  میلعت 

هدیرفآ وا  يارب  هک  ادخ  تفرعم  هب  و  میدش ! یم  لمع  لوغشم  میتخادرپ و  یم  لمع  هب  میلعت ، لیـصحت و  رد  تقو  فرـص  تریح و 
تمحر ضیف و  عبانم  زا  ار  دوخ  هک  میدرک  يراک  .میتفای  یم  تسد  میا  هدش 
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مینک و يوریپ  اه  نآ  زا  میتساوخن  میتشاذگ و  رانک  ار  ترتع  لاح  هب  ات  لوا  زور  زا  میتخاس و  مورحم  تمکح  رون و  ياه  همشچ  و 
! میشاب اه  نآ  هار  رد 

تسا ام  ياهدرد  ياود  جرف ، ياعد   591

، دنوش یم  كاله  همه  نامزلا  رخآ  رد  هک : تسا  تیاور  رد  تسا ، ام  ياهدرد  ياود  جرف  لیجعت  ياعد 

(739  ) .جرفلاب اعد  نم  الا 

.دننک اعد  جرف  لیجعت ]   ] يارب هک  یناسک  رگم 

يارب يراذگ  تمالع  .دناسانشب  ار  دوخ  ات  دنا  هدرک  تیانع  نایعیـش  نامیا و  لها  هب  یلیخ  نایب  نیا  اب  مالـسلا -  مهیلع  ام -  همئا ي 
.تساجرباپ ناتنامیا  زونه  هک  تسا  نآ  تمالع  دینک ، یم  اعد  جرف  يارب  رگا  ینعی  تسا ، اه  نآ 

رد هک  يدـح  هب  دوش  یم  تخـس  یلیخ  نامیا  لها  يراتفرگ  ناـمزلارخآ  رد  اریز  دـنا ، هداد  مه  رگید  بیرغ  بیجع و  ياهروتـسد 
: تسا هدمآ  تیاور 

(740  ) .اروج املظ و  تئلم  ام  دعب 

.دوش یم  رپ  متس  روج و  زا  نیمز  هک  نآ  زا  دعب 

: هک دشاب  هدش  دراو  تیاور  رد  دیاش  و 

(741 ! ) هتماماب لاق  نم  رثکا  هرکنی 

یم رب  تماما  هب  نامیا  داقتعا و  زا  مدرم  رتشیب  ینعی  .دـننک  یم  راکنا  ار  وا  دـنراد ، ترـضح  نآ  تماما  هب  داـقتعا  هک  یناـسک  رتشیب 
.دندرگ

: میناوخب تسا ، نید  رد  تیبثت  ياعد  هک  ار  جرف  ياعد  نیا  نامزلا  رخآ  رد  هک  دنا  هدومرف  نینچ  مه 

(742  ) .کنید یلع  یبلق  تبث  بولقلا ، بلقم  ای  میحر ، ای  نامحر ، ای  هللا ، ای 

.نادرگ راوتسا  تباث و  تنید  رب  ارم  لد  اه ، لد  هدننک ي  ور  ریز و  يا  نابرهم ، يا  رتسگ ، تمحر  يا  ادخ ، يا 

هب دشاب و  ناملسم  هک  نیا  هن  نک ، ظفح  يداه ، تنم  نم  هب  هک  ار  نامیا  زا  يا  هبترم  نآ  ینعی 
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.تسین نید  رد  تیبثت  انعم  نیا  نوچ  دشاب ، یقاب  نامه 

اه نآ  هب  نامیا  لها  هک  تسا  نآ  تمالع  مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  روبق  تراـیز  اـه و  يراوگوس  اـه ، يرادازع  تالـسوت ، نیا 
ناناملسم نیب  هک  دنتـشاد  روتـسد  اه  نآ  ياه  هدناشن  تسد  رافک و  اذل  دنا ؛ هدشن  فرحنم  اه  نآ  زا  زونه  دنراد و  قاصلا  لاصتا و 

ياه هتـساوخ  دض  اه  نیا  همه ي  اریز  دنزادنیب ، ییادج  یناوخ -  هضور  ازع و  سلاجم  ایاکت و  دجاسم و  هب  دسرب  هچ  ات  نآرق -  و 
.دنداد ار  یناوخ  هضور  سلاجم  یلیطعت  ای  روبق  مده  نامرف  اذل  دوب ، روج  نیطالس 

ام یلو  دوب ، فجن  هیملع  هزوح ي  یلیطعت  زور  اتدعاق  تسا  مالسلا -  مهیلع  عیقب -  همئا ي  روبق  مده  زور  هک  لاوش  هام  متشه  زور 
! .دش يداع  ام  يارب  میدرک و  تداع  مک  مک 

...یلو میبیاغ ، روضح  ضیف  زا  دنچ  ره   592

لامعا یلو  میمورحم ، ترـضح  نآ  روضح  ضیف  زا  ام  بیاغ و  ام  زا  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تجح -  ترـضح  دـنچ  ره 
و دونـشخ ، دوخ  راـتفر  لاـمعا و  اـب  ار  راوگرزب  نآ  اـیآ  هک  نیا  میناد و  یم  ار  ترـضح  نآ  مسر  هار و  رتـفد و  فلاـخم  اـی  قباـطم 

.مینک یم  تحاران  یضاران و  دنسپان ، لامعا  اب  ار  ترضح  نآ  ای  و  میتسرف ، یم  شتمدخ  فیعض  دنچ  ره  یمالس 

فیح رد  هداد و  رثا  بیترت  ام  فرصت  رد  ترضح  هک  هدش  هدینش  هدید و  مینک ، یم  فرصت  ( 743  ) ترضح نآ  لام  رد  هک  نیا  اب 
دوخ لام  ار  لام  نیا  ترضح  نآ  ایوگ  میناد و  یمن  وا  لام  ار  ترضح  نآ  لام  ایوگ  .دنشاب  هدومن  ضارتعا  یسک  هب  نآ  لیم  و 
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! دنک یمن  ضارتعا  ام  هب  هک  دناد  یمن 

 - مالسلا هیلع  بئاغ -  ترضح  روضح  اسک و  ثیدح   593

سک ره  تسا ، سلجم  رد  دوع  ندرک  نشور  شطیارش  زا  هک  تسا  هدرک  ادیپ  ار  اسک  ثیدح  زا  يا  هخسن  هک : درک  لقن  یـصخش 
هک تسا  لاس  کی  نآلا  و  دنوش ، یم  رضاح  سلجم  نآ  رد  هبیط  هسمخ ي  راونا  و  مالسلا -  هیلع  تجح -  ترـضح  دناوخب ، ار  نآ 

.تسا هدرک  تافو  صخش  نآ 

!؟ میوش لسوتم  وا  یلو  ریفس و  هب  ادخ ، هب  هجوت  رد  دیابن  ام  ایآ 

دننک ساسحا  ار  روج  ملظ و  هیاس ي  دیاب  همه   594

ترضح نآ  روهظ  هک  ددرگ  یم  مولعم  دوش ، یم  عقاو  مالـسلا -  هیلع  تجح -  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  هک  ییاه  يزیرنوخ  نیا  زا 
ملظ دیاب  ردق  نآ  هک  دوش  یم  مولعم  زین  .دش و  دنهاوخ  ترضح  نآ  عبات  ( 744  ) اهرک ای  اعوط  همه  نوچ  تسا ، يزیرنوخ  زا  عنام 

همه ي و  .دـش ) رپ  متـس  روج و  زا  نیمز  ( ) 745 ( ؛ اروج اـملظ و  تئلم  هک  ددرگ  نشور  همه  يارب  هک  دریگب  تروـص  يزیرنوـخ  و 
ملظ راشف  رد  رافک ، یتح  نایناهج  همه ي  تساه و  نآ  رـس  رب  روج  ملظ و  هیاس ي  دننک  ساسحا  دنـشاب  هک  اجک  ره  رد  نیمز  لها 

.دنشاب حلصم  جرف و  روهظ  راظتنا و  هب  دنربب و  رس  هب  متس  و 

(746  ) .دندرگ یم  رب  تائالتبا  رثا  رد  هدیقع  نامیا و  لها  زا  یلیخ  هک : دنا  هداد  ربخ  ام  هب  تایاور  رد  مالـسلا -  مهیلع  ام -  همئا ي 
اب هچ  ار  ام  رگید  دشاب ، هدش  لیاز  ام  نامیا  یلو  دـشاب  کیدزن  مه  روهظ  رگا  هنرگ  و  دـنامب ، یقاب  تقو  نآ  ات  ام  نامیا  دـنک  ادـخ 

!؟ ام اب  هچ  ار  ترضح  ترضح و  نآ  روهظ 

يارب دندومرف : رگید  ياج  رد  هلظدم -  داتسا -  ترضح 
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.تسا رت  مهم  ترضح  نآ  روهظ  زا  ترضح ، نآ  روهظ  ات  مدق  تابث  نامیا و  نید و  رد  تیبثت  نینم  ؤم 

الب ماگنه  هب  عرضت   595

: دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ  .تسا  مزال  اعد  اه  نآ  عفر  يارب  و  دتسرف ، یمن  كالم  تحلصم و  نودب  ار  اهالب  دنوادخ ،

(747  ) اوعرضت انساب  مهاج  ذا  الولف 

.دندومن یم  يراز  عرضت و  دمآ ، یم  اه  نآ  يارب  ام  يوس  زا  يا  یتخس  هک  ماگنه  نآ  شاک  يا  سپ 

عرـضت ام  هاگرد  هب  هک  نیا  يارب  میتسرف  یم  ورف  امـش  يارب  ار  نآ  ام  تسا و  ام  فرط  زا  ام و  ساـب  راـشف ، یتخـس و  ساـب و  ینعی 
!؟ دیتسین نینچ  ارچ  .دییامن  اعد  دینک و  تساوخرد  ام  زا  دیروآ و  يور  ام  هب  دینک و 

هن ای  تسا  هبوت  هب  طورشم  اعد   596

!؟ دینک یمن  اعد  ارچ  دنیوگ : یم  زاب  هکیالم  دوش و  یمن  باجتسم  مینک و  یم  اعد  همه  نیا  ارچ  لا : ؤس 

یمن اج  هب  ارچ  هبوت )  ) شطرـش اب  ار  اعد )  ) طورـشم نیا  دـنیوگ : یم  هکیالم  اذـل  تسا ، هبوت  شطرـش  اـعد  تباجتـسا  اریز  باوج :
!؟ دینک یمن  هبوت  اب  ياعد  بئات و  ياعد  ارچ  و  دوش ؟ باجتسم  ات  دیروآ 

! تسین هبوت  هب  طورشم  هک  ییاعد   597

نیا اریز  هدـب ، اـم  هب  میهاوـخ  یم  هک  ار  هچ  نآ  یلو  مینک  یمن  هبوـت  مییوـگب : یـشکرس  درمت و  تلاـح  اـب  هک  نیب  تسا  قرف  هـتبلا 
میرادن و مه  ار  الب  تقاط  یلو  میتسین ، یقیقح  هبوت ي  هب  بئات  ام  ایادخ ، مییوگب : هک  نیا  نیب  و  تسا ؛ یگدـنب  تیدوبع و  فالخ 

یمئاد یقیقح و  نام  هبوت  دـیآ و  یمن  رب  هبوت  ام  زا  مینک ، یم  رارقا  دوخ  هاـنگ  هب  میراـک و  هاـنگ  اـم  میهاوخ ، یم  وت  زا  ار  نآ  عفر 
زا دـنوادخ  ندرک  اطع  تباجا و  نتـساوخ و  هنوگ  نیا  هک  ارچ  دـنراد ؛ قرف  داقنم  فرتعم و  رقم و  اـب  درمتم  رکنم و  املـسم  .تسین 
ام اهلاراب ، مییوگب : هک  تروص  نیا  هب  .تسا  هبوت  هب  اعد  ندوب  طورـشم  و  طورـشم ، طرـش و  باب  زا  يادـج  و  تسا ، لـضفت  باـب 

يراد و: ار  نآ  تیلها  وت  یلو : میرادن ، ار  نآ  تیلها  هک  مینک  یم  رارقا  میتسین و  تمحر  بجوتسم 

(748  ) .كاوس ینمحری  نم  دجا  .يریغ و ال  هبذعت  نم  دجت 

.دنک محر  نم  هب  هک  مبای  یمن  ار  یسک  وت  زا  ریغ  نم  یلو  ینک ، باذع  هک  ینک  یم  ادیپ  ار  نم  زج  یسک  وت 

! تسا رون  رد  قرغ  هعیش   598

تیب لها  زا  هروثام  هیعدا ي  همه  نیا  نتتشاد  اب  ار  هعیش  .تسین  بجر  هام  ياهاعد  زا  رتمک  هدش ، دراو  نابعـش  هام  رد  هک  ییاهاعد 
.مینیب یم  رون  رد  قرغ  مالسلا -  مهیلع  - 
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ربکا هللا  رکذل  یناعم و   599

زاب دنسپان  تشز و  ياهراک  زا  ار  ناسنا  زامن  ( ؛) 749  ) ربکا هللا  رکذل  رکنملا و  اشحفلا و  نع  یهنت  هولصلا  نا  هفیرـش ي  هیآ ي  رد 
ندرک دای  ینعی  ربکا ) هللا  رکذل  و   ) ترابع و  هیلخت ، هب  هراشا  اشحفلا ) نع  یهنت   ) هلمج ي .تسا ) رتگرزب  ادخ  دای  اعطق  و  دراد ، یم 

: تسا هدمآ  تیاور  رد  .تسا  هیلحت  هب  هراشا  ادخ ، زا  هدنب 

(750  ) .هریغ رکذ  نم  ای ]  ] هرکذ ریغ  نم  ربکا  دبعلا  هللا  رکذل 

.تسا رتگرزب  وا  ریغ  رکذ  زا  ای  وا ، رکذ  ریغ  زا  هدنب ، زا  ادخ  ندرک  دای  ینعی : تسا  هدش  لعاف  هب  هفاضا  ردصم  هک 

دای زا  ادخ  دای  ( ؛ سانلا رکذ  نم  ربکا  هللا  رکذ  ینعی  تسا ، هدـش  رکذ  سانلا  رکذ  لباقم  رد  ( 751  ) هللا رکذ  تایاور ، زا  یضعب  رد  و 
( .تسا رتگرزب  مدرم  ندرک 

، دنک رارف  اه  نآ  زا  ای  دزیرگب و  اه  نآ  يوس  هب  ای  دشاب و  هتشاد  تسود  ای  دسرتب و  اه  نآ  زا  دنک و  دای  ار  مدرم  سک  ره  نیاربانب ،
.تسین ادخ  دا  هب ي 

رگا اریز  تسا ، وا  هب  هجوت  هک  هدش  ریغ  هب  هجوت  مدع  هب  تیانع  هکلب  تسین ، ادـخ  هب  هجوت  هللا و  رکذ  هب  تیانع  تادابع  زامن و  رد 
.تسا يرهق  ادخ  اب  شطابترا  دنک ، عطق  ادخ  ریغ  زا  ار  شطابترا  هجوت و  هدنب 

لباقم رد  دشاب ، ( 753 ( ) مهسفنا یف  و   ) رد یسفنا  تایآ  ( 752  ) ضرعت هب  هراشا  ربکا ) هللا  رکذل  و   ) تسا نکمم 
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تادوجوم زا  یقاـفآ و  تاـیآ  زا  مه  سفن  دوجو  دـنچ  ره  بجاو ، یبیغ  دوجو  هب  لالدتـسا  يارب  ( 754 ( ) قافالا یف   ) یقافآ تاـیآ 
.نامسآ نیمز و  بکاوک ، ناراب ، ربا ، هام ، باتفآ ، ریظن  تسا ، یجراخ 

زا تیاکح  ظـفل  ماـقم  رد  هک  یظفل  نیرتهب  .تسا و  یبلق  رکذ  روظنم  ( 755 ، ) دشاب دبعلا هللا  رکذ  يانعم  هب  ربکا ) هللا  رکذـل  و   ) رگا
لیبق زا  هللا  رکذ  تفگ : دوش  یم  تغل  بسح  هب  هکلب  تسا ؛ هللا  هلـالج ي  ظـفل  ینـسح  يامـسا  ماـمت  ناـیم  زا  دـنک ، یبلق  رکذ  نآ 

.تسا نآ  زا  یکاح  هللا  هلالج ي  ظفل  هک  تسا ، هدش  رکذ  هیآ  رد  رکذ ، هب  روکذم  و  تسا ، لوعفم  هب  ردصم  هفاضا ي 

مدش وا  هک  مدش  نانچ  وا  دای  زو   600

وا هک  مدش  نانچ  وا  دای  زو  دوش ، یم  شدوخ  شدوخ ، ردق  نیمه  .دتفا  یم  یقافتا  هچ  هک  دنناد  یم  شلها  ادـخ ، دای  هللا و  رکذ  رد 
: دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ  هک  نانچ  مدش 

(756 ( ) .ههجو الا  کلاه  یش ء  لک  )

.تسا دوبان  وا  تافص ]  امسا و  ای  تاذ و  ینعی : يور [  زج  زیچ  ره 

: دیامرف یم  زین  و 

(757  ) ...نیعا هرق  نم  مهل  یفخا  ام  سفن  ملعت  الف 

.تسا هدش  یفخم  اه  نآ  يارب  ییاه  ینشور  مشچ  هچ  هک  دناد  یمن  سک  چیه 

زا دافتسم  رـصح  بسح  هب  دنریگ ) یم  مارآ  اه  لد  ادخ  دای  اب  اهنت  ناه ! ( ؛) 758 ( ) بولقلا نئمطت  هللا  رکذب  الا   ) هفیرش ي هیآ ي  و 
هدش رکذ  هللا  صوصخ  مه  امـسا  نایم  زا  و  دـناد ، یم  هللا  رکذ  ارـصحنم  ار  اه  لد  شمارآ  نانیمطا و  ببـس  ریخاتلا ، هقح  ام  میدـقت 

! دراد تیعنام  تیعماج و  هک  تسا  يا  هیآ  بجع  .تسا 

مییوگب میناوت  یم  میرادن ، شمارآ  هک  ام  ایآ  نیاربانب ،
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هابتشا همه  نیا  هینیوکت  روما  رد  ایآ  دنـشاب !؟ هدرک  هابتـشا  بلاطم  هنوگ  نیا  يوعد  رد  املع  ناگرزب و  مامت  دوش  یم  ایآ  میرکاذ !؟
ياج هب  مامح ، رد  ای  و  دروایب ؟ نوریب  دجـسم  رد  ار  دوخ  ياه  سابل  مامح ، ياج  هب  یلقاع  تسا  نکمم  ایآ  تسا !؟ نکمم  القع  زا 
نینچ تسا  نکمم  ایآ  ینیریش !؟ تسام  هچ  دیوگب  ناجنسف  هب  ای  یبوخ !؟ ناجنسف  هچ  دیوگب  تسام  هب  و  دتـسیاب !؟ زامن  هب  دجـسم 

تفرعم دوهش و  بتارم  زا  اه  نآ  هک  یتالاح  تادهاشم و  سپ  تسین ، نکمم  رگا  دوش ؟ رداص  القع  زا  هینیوکت  روما  رد  یتاهابتشا 
اه نآ  رکنم  دـیابن  میمورحم  اه  نآ  تادـهاشم  تالاح و  زا  هک  ام  و  دراد ، تیعقاو  هکلب  تسین ، هابتـشا  اـطخ و  زین  دـننک ، یم  اـعدا 

.میشاب

اه تشون  یپ 

ات 68  1

ص 66. مکحلاررغ ، تمکح 91 ؛ راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  -1

یهتنی دح  هل  سیلف  رکذلا  الا  هیلا ، یهتن  هل ي  الا و  یـش ء  نم  ام  تسا : هدـمآ  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  لوقنم  تیاور  رد  -2
لوصا .ر ك : درادـن  دوجو  نآ  يارب  یـصخشم  دـح  هک  ادـخ  داـی  زج  هب  دوـش ، یم  ماـمت  اـج  نآ  رد  هک  دراد  يدـح  زیچ  ره  هیلا ؛

ص 248. یعادلا ، هدع  ص 154 ؛ ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 498 ؛ ج 2 ، یفاک ،

ص 163. ج 90 ، ص 204 ؛ ج 68 ، راونالاراحب ، ص 252 ؛ ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 80 ؛ ج 2 ، یفاک ، لوصا  -3

هیآ 23. فسوی ، هروس ي  -4

هیآ 24 فسو ، هروس ي  -5

هیآ ي 17. لافنا ، هروس ي  -6

.يداجیا یقیقح و  لعاف  هن  تسا ، یقیقح  لعاف  زاس  هنیمز  دعم و  تلع  ینعی  -7

هیآ ي 49. نارمع ، لآ  هروس ي  -8

.نامه -9

.تنس -10

هیآ ي 21. جح ، هروس ي  - 11

هروس ي -12
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هیآ ي 14. سمش ، هروس ي  هیآ ي 157 ؛ ارعش ، هروس ي  هیآ 68 ؛ دوه ،

.تیصعم كرت  تعاط و  ماجنا  -13

هیآ ي 49. نارمع ، لآ  هروس ي  -14

.رگید راثآ  هداعسلا و  جارعم  نئازخ و  بحاص  (، 1245  - 1185  ) یقارن يدهم  نب  دمحا  -15

اپ و تسد و  راد ، رس  رب  هفوک  رد  شیالوم ، لیاضف  نایب  مرج  هب  هک  مالسلا  هیلع  نینم -  ؤملاریما  ترضح  صاخ  نارای  زا  یکی  -16
، یشک لاجر  ص 356 ، دواد ، نبا  لاجر  ص 54 ؛ همئالا ، صئاصخ  ص 124 ؛ ج 42 ، راونالاراحب ، .ر ك : دـندومن ! عطق  ار  شنابز 

ص 79.

.نیزگ ياج  نودب  -17

هیآ 152. هرقب ، هروس ي  -18

ص ج 2 ، یناربط ، ریغصلا  مجعملا  ص 149 ؛ ج 10 ، یمثیه ، دئاوزلا  عمجم  ص 341 ؛ ج 1 ، نازیملا ، رد : لوقنم  تیاور  .ر ك  - 19
...و ص 149  ج 1 ، روشنملا ، ردلا  ص 874 ؛ ج 15 ، لامعلا ، زنک  92 ؛

كردتسم ص 159 ؛ ج 7 ، هعیـشلا ، لئاسو  ص 498 ؛ ج 2 ، یفاــک ، لوـصا  .ر ك : زین  ص 298 . ج 5 ، لئاسولا ، كردتـسم  -20
ص 248. یعادلا ، هدع  ص 154 ؛ ج 10 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ص 297 ؛ ج 5 ، لئاسولا ،

صئاصخلا باتک  هلمج  زا  ددـعتم  تافیلات  بحاص  (، 1335 ادودح 1250 -   ) رقاب دمحم  نب  نیدلا  فرـش  رفعج  گرزب ، ملاع  -21
.هینیسحلا

.تسا هدوب  رقاب  دمحم  ناشیا  ردپ  مان  هک  دش  مولعم  هتشذگ  یقرواپ  زا  -22

.هللا همحر  يزاریش -  نسح  دمحم  -23

.فرشا فجن  دیلقت  عجارم  زا  -24

ریس هلاسر ي  هلمج  زا  ددعتم ، تافیلات  بحاص  (، 1212 یفجن - ؟(  ییابطابط  یضترم  نب  يدهم  دمحم  گرزب  هیقف  فراع و  - 25
.كولس و 

، هلمج زا  رایـسب ، یهقف  تافیلات  بحاـص  (، 1226 یفجن - ؟(  یلماـع  يوارقـش  ینیـسح  دـمحم  نب  داوج  دـمحم  گرزب ، هیقف  -26
.همالعلا دعاوق  حرش  یف  همارکلا  حاتفم 

، ینابر ملاع  -27
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لاـبقا هلمج : زا  ددـعتم  تاـفیلات  بحاـص  (، 664 589  ) یلح سواـط  نب  ینـسح  يدواد  یـسوم  نـب  یلع  مساـقلاوبا  نیدـلا  یـضر 
...و لئاسلا  حالف  لامعالا ،

 - ریما ترضح  مرح  رد  هللا -  همحر  سوواط -  نبا  دیس  دومرف : لقن  نینچ  ار  ارجام  رگید  ییاج  رد  هلظدم -  داتسا -  ترـضح  -28
هک هنوگ  نآ  و  دریم ، یم  رگید  زور  هس  دومرف : درک و  نیرفن  درک ، یم  ملظ  فجن  نایعیش  هب  هک  یملاظ  صخـش  هب  مالـسلا -  هیلع 

.دش دوب ، هدومرف  دیس 

، بجر ياهاعد  و  هلهـس ، دجـسم  کیدزن  هعـصعص ، دجـسم  هلهـس ، دجـسم  هفوک ، دجـسم  ياه  ماقم  رد  هدراو  ياهاعد  دـننام  -29
...و ناضمر  نابعش ،

دئاوفلا ص 105. نکسم  ص 460 ؛ ج 2 ، لیاسولا ، كردتسم  ص 101 ؛ ج 79 ، راونالاراحب ، -30

ریز عباـنم  رد  هیلع -  هللا  مالـس  میهاربا -  شدـنزرف  گوس  رد  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  هیرگ ي  عوـضوم  -31
ص 460 و ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 280 و 281 ؛ ج 3 ، هعیـشلا ، لئاسو  ص 177 ؛ ج 1 ، هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  تسا : هدـمآ 

 - هیلع هللا  مالس  رایط -  رفعج  گوس  رد  ترـضح  نآ  هیرگ ي  .تسا و  هدمآ  ص 76  ج 79 ، ص 151 ؛ ج 22 ، راونالاراحب ، 462 ؛
ص 92. ج 79 ، ص 56 ؛ ج 21 ، راونالاراحب ، ص 358 ؛ ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  تسا : هدش  رکذ  ریز  عبانم  رد 

ریگارف -32

ص 16. رابخالا ، یناعم  ص 167 ؛ قودص ، دیحوت  ص 95 ؛ ج 40 ، ص 240 ، ج 26 ، راونالاراحب ، .ر ك : - 33

.دشاب یم  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تجح -  ترضح  دوصقم  -34

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ترضح -  لوقنم  ربانب  هک  تسا  ریز  تیاور  هلظدم -  داتسا -  دوصقم  -35
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روما شیاشگ  هیام ي  نیمه  هک  دـینک ؛ اعد  رایـسب  جرف ، لیجعت  يارب  ( ؛ .مکجرف کلذ  ناـف  جرفلا ؛ لـیجعتب  اعدـلا  اورثکا  دومرف : - 
ج 3، جئارخ ، ص 452 ؛ يرولا ، مالعا  ص 469 ؛ ج 2 ، جاجتحا ، ص 180 ؛ ج 53 ، ص 92 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ، .ر ك : .تسا  امش 
ص 122. راونالا ، بختنم  ص 483 و  ج 2 ، نیدلا ، لامک  ص 531 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 290 ؛ یسوط ، هبیغلا  باتک  ص 113 ؛

يذـلا لوالا  رمالاب  اوکـسمت  تسا : تروص  نیا  هب  تیاور  نتم  ص 159 . ینامعن ، هبیغلا  باـتک  ص 133 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ، -36
( .ددرگ نشور  امش  يارب  بلطم  هک  نیا  ات  دینک ، لمع  دیتسه ، نآ  رب  هک  تسخن  روتسد  نامه  هب  ( ؛ مکل نیبی  یتح  هیلع ، متنا 

ص 278. ج 69 ، ص 186 و 234 ؛ ج 67 ، ص 14 ؛ ج 41 ، راونالاراحب ، -37

.نامرک رادرهش  ای  و  - 38

.ریدغ دیع  زور  ای  و  - 39

.هماع ياملع  زا  -40

هیآ ي 31. فسوی ، هروس ي  -41

.ییامنهار -42

.تسا هدش  رکذ  ص 118  نیقیلا ، فشک  رد  نایرج  لصا  نینچ  مه  ص 217 . ج 2 ، بولقلا ، داشرا  .ر ك : -43

شیاتـس و ار  وت  ام  هک  نیا  دوجو  اب  ارچ  دنتفگ : هک  ناحبـس  دـنوادخ  زا  هکیالم  راسفتـسا  هرقب و  هروس ي  هیآ ي 30  هب  هراـشا  -44
دـسفی نم  اهیف  لعجتا  اولاق  ( !؟ دنک يزیرنوخ  هدومن و  داسف  یهابت و  نیمز  رد  ات  ینیرفآ  یم  ار  ناسنا  مینک ، یم  سیدـقت  حـیبست و 

.کل سدقن  كدمحب و  نحن  امدلا و  کفسی  اهیف و 

هیآ ي 31. هرقب ، هروس ي  -45

هیآ ي 176. فارعا ، هروس ي  -46

نآ سکع  و  تسا ، فرخز  هروس ي  هیآ ي 36  اب  قباطم  نآ  نومـضم  یلو  دشن ، تفای  مکحلا  ررغ  باتک  رد  هدش  دای  تیاور  -47
تیاور رد 
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دا هب ي  سک  ره  ( ؛ .هرکذ نع  هناحبـس  هللا  هعطق  سانلا ، رکذـب  لغتـشا  نم  تسا : هدـمآ  ص 190  مکحلا ، ررغ  رد  .تسا  هدـش  رکذ 
( .دنک یم  عطق  دوخ  دای  زا  ار  وا  ناحبس  دنوادخ  ددرگ ، لوغشم  مدرم 

ص 149. ج 74 ، ص 189 ؛ ج 71 ، ص 322 ؛ ج 67 ، ص 331 ؛ ج 14 ؛ ص 203 ؛ ج 1 ، راونالاراحب ، ص 39 ؛ ج 1 ، یفاک ، - 48

: لیبق زا  ددـعتم  فیلات  ياراد  ( 1361  - 1296  ) یناپمک هب  فورعم  یناهفصا  نیـسح  دمحم  خیـش  جاح  موحرم  گرزب ، ققحم  -49
...و هیافکلا ، حرش  یف  هیاردلا  هیاهن  لوصالا ، هیافک  یلع  هیشاح  يراصنالا ، هراهط  یلع  هیشاح 

.مق هیملع ي  هزوح ي  سس  ؤم  يریاح  میرکلادبع  خیش  جاح  دنزرف  يریاح ، یضترم  خیش  جاح  موحرم  -50

هیآ ي 42. رمز ، هروس ي  -51

هیآ ي 42. رمز ، هروس ي  -52

ص 480. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص 539 ؛ ج 2 ، یفاک ، لوصا  -53

.هللا امهمحر  يزیربت -  یکلم  داوج  ازریم  گرزب ، فراع  نادرگاش  زا  -54

ص 455 و 456. ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 132 ؛ ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  -55

.دهشم گرزب  ياملع  زا  -56

.تسا هداد  خر  سیلگنا  ماوع  سلجم  رد  نایرج  نیا  هک  تسا  فورعم  -57

.تسا نآرق  یبرع  نتم  نودب  اهنت  همجرت ي  هیارا ي  دوصقم  -58

.رفمه رتسم  تارطاخ  .ر ك : هدش ، دای  بلاطم  هرابرد ي  -59

، راونالاراحب ص 307 ؛ ج 8 ، یفاک ، لوصا  زین : و  ص 453 ؛ ج 22 ، راونالاراحب ، ص 376 ؛ ج 11 ، لئاسولا ، كردتسم  .ر ك : -60
...و ص 146  ج 18 ، ص 109 ؛ ج 2 ،

.تسا تموکح  نیا  تسد  رد  اتدمع  نآرق  پاچ  هک  تسا  نیا  روظنم  -61

، یعادلا هدع  ص 154 ؛ ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 498 ؛ ج 2 ، یفاک ، لوصا  .ر ك : .تسا  ادخ  دای  رکذ و  هک  - 62
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ص 248.

ياه 31 و 50. هیآ  فسوی  هروس ي  -63

هیآ ي 85. ارسا ، هروس ي  -64

ص 1046. ج 3 ، جئارخ ، .ر ك : زین  ص 160 . يریازج ، ایبنالا  صصق  -65

...و ص 73 ، ج 64 ، ص 134 ؛ ج 46 ، ص 153 ؛ ج 40 ، راونالاراحب ، -66

تسا نآ  يارب  اج  نیا  رد  مالسلا -  هیلع  نانم -  ؤمریما  زا  لوقنم  مالک  هب  هلظدم -  داتسا -  ترـضح  داهـشتسا  دسر  یم  رظن  هب  -67
.نآ زا  لیلق  هن  تسا  هدش  اطعا  ملع  لک  مالسلا -  هیلع  یلع -  هب  دیامرفب  هک 

...و ص 347  ج 17 ، ص 412 ، ج 16 ، ص 56 ؛ ج 7 ، راونالاراحب ، .ك  .ر  رتشیب  حیضوت  يارب  هیآ ي 1 . رمق ، هروس ي  -68

ات 137  69

هیآ ي 31. دعر ، هروس ي  -69

هیآ ي 31. دعر ، هروس ي  -70

هیآ ي 89. لحن ، هروس ي  -71

هیآ ي 31. هرقب ، هروس ي  -72

هیآ ي 31. هرقب ، هروس ي  -73

ص 377. يریازج ، ایبنالا  صصق  .ر ك : زین  ص 21 . ج 61 ، ص 116 ؛ ج 14 ، راونالاراحب ، -74

لزغ 388: ص 289 ، یسدق ، حیحصت  ظفاح ، ناوید  -75

منک هراختسا  متفگ  رحس  هب  وت  مزع  هب 

؟ منک هراچ  هچ  دسر ، یم  نکش  هبوت  راهب 

حرش ص 162 ؛ ج 3 ، یکرک ، لئاسر  ص 361 ؛ هینسلا ، رهاوجلا  ص 228 ؛ ج 4 ، یناردنزام ، حلاص  یلوم  یفاک ، لوصا  حرـش  -76
ص 49 و 67. ج 2 ، 202 و 249 ؛ ص 139 ، ج 1 ، ینسحلا ، امسالا 

هیآ ي 56. تایراذ ، هروس  -77
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رد مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  زا  لوقنم  تیاور  زا  زین  ص 307 . ج 5 ، یبلاعثلا ، ریسفت  ص 55 ؛ ج 17 ، یبطرق ، ریسفت  .ر ك  - 78
.دوش یم  هدافتسا  انعم  نیمه  ص 83 و 93  ج 23 ، ص 362 ؛ ج 5 ، راونالاراحب ،

هیآ ي 20. تایبنا  هروس ي  - 79

يارب -80
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ص 355. ج 22 ، راونالاراحب ، .ر ك : هللا ، همحر  ناملس -  ترضح  تاملک  هریس و  لاح ، حرش  زا  عالطا 

ص 270 و 281. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 192 ؛ ج 49 ، ص 387 و 390 ؛ ج 29 ، راونالاراحب ، -81

ص 504. ج 11 ، طیحملا ، برعلا  ناسل  .ر ك : دندنب  یم  ندرگ  هب  ار  اه  تسد  نآ  هلیسو ي  هب  هک  يریجنز  دنب و  -82

.یهاگ هانپ  هاگ و  هیکت  -83

ص 167. ج 3 ، ص 64 ؛ ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص 53 ؛ ج 4 ، یفاک ، -84

134 و 318. ص 133 ، ج 26 ، 39 و 42 ؛ ص 38 ، ج 25 ، راونالاراحب ، .ر ك : زین  ص 387 . ج 1 ، یفاک ، لوصا  .ر ك : -85

باب تایاور  ص 415 ، تاجردلا ، رئاصب  باب 3 ؛ تایاور  ص 47 ، ج 25 ، راونالاراحب ، ص 398 ؛ ج 1 ، یفاـک : لوصا  .ر ك : -86
.15

.ییوس مه  -87

هیآ ي 12. میرم ، هروس ي  -88

هیآ ي 30. میرم ، هروس ي  -89

زا ددعتم ، تافیلات  بحاص  (، 1213 یمق - ؟(  يازریم  هب  فورعم  ینـالیج  یتفـش  نسح  نب  مساـقلاوبا  گرزب ، یلوصا  هیقف و  -90
.نیناوق فورعم  یلوصا  باتک  هلمج 

.هاجنلا هلیسو  بحاص  (، 1365 یناهفصا - ؟(  نسحلاوبا  دیس  اقآ  گرزب ، هیقف  -91

، يواـتفلا هقفلا  درجم  یف  هیاـهنلا  هلمج : زا  رایـسب ، تاـفیلات  بحاـص  (، 460  - 385  ) نسح نب  دـمحمرفعجوبا  هفئاـطلا ، خیـش  -92
...و طوسبملا 

(. هیهقفلا دعاوقلا  لوصالا و  یهتنم  باتک  ود  بحاص  -93

راونالا و سباقم  هلمج : زا  ددـعتم ، تافیلات  بحاص  (، 1237 ای  1234 یمظاک - ؟(  یلوفزد  لیعامـسا  نب  هللادـسا  گرزب ، هیقف  -94
.راهطالا هترتع  راتخملا و  یبنلا  ماکحا  یف  رارسالا  سیافن 

هقف و رد  رایسب  تافیلات  بحاص  (، 1281  - 1214  ) یفجن یلوفزد  نیما  دمحم  نب  یـضترم  ینابر ، ملاع  گرزب ، یلوصا  هیقف و  -95
رجاتملا و هلمج : زا  لوصا ،
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.لئاسرلا

.داجمالا هلآ  دمحم و  قحب  داهجلا ، لوط  نم  دشا  وه  يذلا  داهتجالل  هللا  انقفو  ص 493 : ج ، لوصالا ، دئارف  .ر ك : -96

عم املعلا  دادم  نزوی )  ) نزو همایقلا  موی  ناک  اذا  تسا : هدمآ  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  لوسر  زا  لوقنم  تیاور  رد  -97
هدیجنس نادیهش  نوخ  اب  نادنمشناد  دادم  دسر ، یم  ارف  تمایق  زور  هک  یماگنه  ( ؛ ادهشلا امد  یلع  املعلا  دادم  جح  ریف  ادهشلا ، امد 

ص 156؛ ج 1 ، بولقلا ، داـشرا  ص 16 ؛ ج 2 ، راونالاراحب ، ددرگ ) یم  نادیهـش  نوخ  زا  رت  نیگنـس  نادنمـشناد  دادـم  دوش و  یم 
 - هللا عمج  همایقلا ، موی  ناک  اذا  تسا : هدـمآ  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماـما  زا  لوقنم  تیاور  رد  نینچ  مه  ص 521 . یسوط ، یلاما 

؛ ادهـشلا امد  یلع  املعلا  دادم  جـحریف  املعلا ، دادـم  عم  ادهـشلا  امد  نزوتف  نیزاوملا  تعـضو  و  دـحاو ، دیعـص  یف  سانلا  لجوزع - 
دوش یم  هداهن  لامعا ) شجنـس  يارب   ) اهوزارتو دروآ ، یم  مه  درگ  ار  مدرم  لجوزع -  دنوادخ -  دسر ، یم  ارف  تمایق  زور  یتقو  )

نم ال .ددرگ ) یم  نادیهش  نوخ  زا  رت  نیگنس  نادنمـشناد  دادم  هجیتن  رد  دوش و  یم  هدیجنـس  نادنمـشناد  دادم  اب  نادیهـش  نوخ  و 
ص 168. قودص ، یلاما  ص 226 ؛ ج 7 ، ص 14 ، ج 2 ، راونالاراحب ، ص 398 ؛ ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی 

قافنا فعاضم  سر و  دوز  رثا  هب  هراشا  تسا و  تیعقاو  کی  نایب  تسا -  هدش  هتفگ  زنط  ناونع  هب  دنچ  ره  هدنیوگ -  دوصقم  - 98
.تسا ینید  ناردارب  جیاوح  ندومن  هدروآرب  و 

.یناسارخ دنوخآ  موحرم  رسپ  -99

ددعتم تافیلات  ياراد  (، 786 یلماع - ؟(  ینیزج  یطبن  یکم  نیدلا  لامج  نب  دمحم  نیدلا  سمش  هللادبعوبا  لوا ، دیهش  -100
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رایسب تافیلات  ياراد  ( 966  - 911  ) یلماع یعبج  دمحا  یلع  نب  نیدـلا  نیز  ینابر  ملاع  یناث ، دیهـش  و  هیقـشمدلا ؛ هعمللا  هلمج  زا 
.دشاب یم  هیقشمدلا  هعمللا  حرش  یف  هیهبلا  هضورلا  باتک  نآ  نیرت  فورعم  هک  تسا ،

 - هللا امهمحر  یناث -  دیهش  فیلات  هیقشمدلا  هعمللا  حرش  یف  هیهبلا  هضورلا  نآ  حرش  لوا و  دیهش  هتشون ي  هیقشمدلا  هعمللا  -101

.هیقشمدلا هعمللا  حرش  یف  هیهبلا  هضورلا  -102

.هللا همحر  یناث -  دیهش  رگید  یهقف  باتک  مالسالا  عئارش  حرش  یف  ماهفالا  کلاسم  -103

.دوش یم  رهاظ  شتیهقفا  هکلب  تهاقف  هعمل  حرش  زا  ینعی  -104

، دوب هیملع  ياه  هزوح  یسرد  ياه  باتک  وزج  دنا ، هدومن  دای  اه  نآ  زا  داتسا  ترضح  هک  هدنیآ  ياه  باتک  زین  باتک و  نیا  -105
.تسا هتفرگ  رارق  یسرد  داوم  وزج  رگید  ياه  باتک  اه  نآ  ياج  هب  هدش و  كرت  یلک  هب  اریخا  هک 

هلمج زا  لوقعم ، رد  ددـعتم  تاـفیلات  بحاـص  (، 981 يدزی - ؟(  يدابآ  هاـش  نیـسح  نیدـلا  باهـش  نب  هللادـبع  نیدـلا  مجن  -106
...و مالکلا  قطنملا و  بیذهت  یلع  هیشاحلا 

 - مالسلا هیلع  ادهشلا -  دیس  رازم  تبرت  -107

.هللا همحر  یفجن -  یشعرم  يزیربت  ینیسح  دومحم  نب  نیسح  دمحم  نیدلا  باهش  دیس  هللا  تیآ  -108

.لئاسملا ضایر  هلمج  زا  ددعتم  تافیلات  بحاص  (، 1231  - 1161  ) یئابطابط يرئاح  یلع  دمحم  نب  یلع  گرزب ، هیقف  -109

.ناریا هدز ي  گنج  ياهرهش  ناتسناغفا و  نانبل و  بونج  قارع ، نیشن  هعیش  ياهرهش  هلمج  زا  -110

هیآ ي 49. فهک ، هروس ي  -111

.22 هیآ ي 20 -  تلصف ، هروس  هیآ ي 65 ؛ سی ، هروس ي  هیآ ي 24 ؛ رون ، هروس ي  .ر ك : -112

ص 198 و 344. ج 84 ، راونالاراحب ، -113

دنوادخ هک  تسا  ریز  یسدق  ثیدح  قوف ، نایب  زا  هلظدم -  داتسا -  دوصقم  دسر  یم  رظن  هب  -114
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امهتدابعب تینغتس  ال  لداع ، ماما  دحاو  نم  ؤم  الا  برغملا  قرـشملا و  نیب  امیف  ضرالا  یف  یقلخ  نم  نکی  مل  ول  دیامرف : یم  ناحبس 
سنا یلا  ناجاتحی  اسنا ال  امهنامیا  نم  اـمهل  تلعجل  و  اـمهب ، نیـضرا  تاوامـس و  عبـس  تماـقل  و  یـضرا ، نم  تقلخ  اـم  عیمج  نع 
مامت زا  ود  نآ  تدابع  هب  نم  دوبن ، لداـع  ماـما  کـی  نم و  ؤم  کـی  زج  هب  برغم ، قرـشم و  ناـیم  نیمز و  يور  رد  رگا   ) .اـمهاوس
يارب یسنا  ود  نآ  نامیا  زا  و  دندوب ، اپرب  ود  نآ  هطساو ي  هب  هناگتفه  نیمز  نامـسآ و  و  مدوب ، زاین  یب  نیمز  رد  دوخ  ياه  هدیرفآ 

.ر ك: زین  ص 35 . ج 2 ، یفاـک ، لوصا  .ر ك : .دنـشاب ) هتـشادن  زاـین  رگید  سنا  اـی : و   ) رگید سک  چـیه  هب  هک  مداد  رارق  ناـشیا 
ص راونالا ، هاکشم  ص 208 ، ج 2 ، مارو ، هعوـمجم ي  ص 195 ؛ یعادلا ، هدـع  ص 152 ؛ ج 72 ، ص 149 ؛ ج 64 ، راونالاراحب ،
هب هیقب  و  تسا ، لصاح  یعقاو ، نانم  ؤم  ایلوا و  ایـصوا و  ایبنا و  ندـیرفآ  هب  تقلخ  زا  ضرغ  هک  تسا  نیا  باوج  هدـیزگ ي  284 و 

.دنا هدیدرگ  منهج  شتآ  قحتسم  دوخ ، رایتخا 

ص 3. ج 3 ، میقتسملا ، طارصلا  ص 328 ؛ ج 22 ، راونالاراحب ، .ر ك : -115

ص 188. ج 7 ، ملسم ، حیحص  ص 195 ؛ ج 4 ، يراخب ، حیحص  54 و 63 ؛ ص 11 ، ج 3 ، دمحا ، دنسم  -116

.دراد هفیقس  يارجام  هب  هراشا  یلاعلا -  هلظدم  داتسا -  ترضح  ارهاظ  -117

.هللا همحر  ییابطابط -  نیسح  دمحم  دیس  همالع  -118

.دنک یمن  ینادردق  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  زا  ای  و  دناد ، یمن  ار  دوخ  ندوب  هعیش  ردق  هک  -119

رد هلمج  زا  -120
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.305 ص 115 ، لامعالا ، لابقا  .دراد  اعد  ياشنا  هب  حیرصت  ریز  دروم  ود 

و یتـشهب ، ياـه  تمعن  هب  ندیـسر  و  منهج ، شتآ  زا  ییاـهر  يارب  تداـبع  دـننام  تـین ، صوـلخ  رد  بـتارم  فـالتخا  ینعی : -121
.تسا شتسرپ  هتسیاش ي  ادخ  هک  تهج  نآ  زا  دنوادخ و  زا  يرازگرکش  یتسود و  يارب  تدابع 

(. 1245 یناردنزام ؟(  املعلا  فیرش  هب  فورعم  يرئاح ، یلمآ  یلع  نسح  نب  فیرش  دمحم  گرزب ، هیقف  -122

.رگید تافیلات  نانجلا و  حیتافم  بحاص  (، 1359  - 1294  ) یمق اضر  دمحم  نب  سابع  خیش  -123

.فرشا فجن  رد  عقاو  يدزی  مظاک  دمحم  دیس  هسردم ي  -124

ياه هنیمز  رد  رایسب  تافیلات  ياراد  (، 436  - 355  ) یضترم دیس  هب  فورعم  يوسوم ، نیـسح  نب  یلع  مساقلاوبا  يدهلا ، ملع  -125
.فلتخم یملع 

.هیماما هعیش ي  -126

ياه هتشر  رد  رایسب  تافیلات  ياراد  (، 413  - 338  ) دیفم خیـش  هب  فورعم  يدادغب ، یثراح  نامعن  دمحم  نب  دمحم  هللادبعوبا  -127
.یملع فلتخم 

.یملع فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ددعتم  تافیلات  بحاص  (، 673  - 597  ) یسوط يدورهج  دمحم  نب  دمحم  نیدلا  ریصن  هجاوخ  -128

! دهد ریخ  يازج  همه  هب  دنوادخ  -129

ص 9. ج 1 ، یضترملا ، لئاسر  ص 30 ؛ راصتنالا ، داب ! وا  رب  دنوادخ  ياهدورد  -130

.باجح فشک  دییات  -131

.رفمه رتسم  تارطاخ  .ر ك  -132

ص 207. ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 208 ؛ ج 75 ، راونالاراحب ، -133

يا ( ؛) مکنم رمـالا  یلوا  لوسرلااوعیطا و  هللا و  اوعیطا  اونماء  نیذـلا  اـهیای  : ) دـیامرف یم  هک  اـسن  هروس ي  هیآ ي 59  هب  هراـشا  -134
( .دینک تعاطا  ناترمالاولوا  لوسر و  ادخ و  زا  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک 

ص 79 و 137. ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 50 ؛ ج 1 ، یفاک ، -135

ص 10. یشک ، لاجر  صاصتخا ص 11 ؛ ص 275 ؛ ج 34 ، ص 440 ؛ ج 22 ، راونالاراحب ، -136

ات 203  138
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ییاور عبانم  رد  هللا -  همحر  ناملس -  ترضح  شیامرف  -137
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ص ج 6 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ص 391 ؛ ج 22 ، راونالاراحب ، .ر ك : دیدرکن : دیدرک و  .فلا  تسا : هدمآ  تروص  هس  هب 

ص 383. ج 2 ، جاجتحا ، ص 193 ؛ ج 28 ، راونالاراحب ، .ر ك : دیدرک  هچ  هک  دینادن  دیدرکن و  دیدرک و  .ب  ص 39 . ج 18 ، 43 ؛
ص 357. هلاقملا ، انب  .ر ك : دیدرب  هریم  قح  دیدرکن و  دیدرک و  .ج 

...و ص 35  ج 99 ، راونالاراحب ، ص 554 ؛ ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 584 ؛ ج 1 ، هیقف ، .ر ك : -138

.دیشخب یم  تساوخ  یم  شلد  هک  ره  هب  و  تشاد ، یم  رب  دوخ  يارب  -139

، تاراغلا ج 88 ص 383 ؛ راونالاراحب ، ص 109 ؛ ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  .ر ك : زین  ص 230 ؛ هلاقملا ، انب  -140

ص 33. ج 1 ،

.رادرابنا -141

تاربم و تاریخ و  هقرفتم  باوبا  ریاس  نینم و  ؤم  تیوقت  نید ، ادعا  تسکش  جیاوح ، ندروآرب  نوید ، يادا  ارقف ، لپ ، نتخاس  -142
.لیبق نیا  زا  ییاهراک 

هیآ ي 6. هلداجم ، هروس ي  -143

ص 258. ج 2 ، راونالاراحب ، ص 167 ؛ ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو  -144

.باجح فشک  هلاسم ي  رد  -145

؛)) .اـننید یف  انتبیـصم  لـعجت  ـال  مهللا  تسا : هدـش  لـقن   - ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  لوـسر  زا  فورعم  ياـعد  رد  - 146
ص ج 1 ، جاـتحملا ، ینغم  ص 100 ؛ ج 1 ، باهولا ، حتف  .هدـم  رارق  هفیظو ) صیخـشتنید  رد  تبیـصم  ، ) ار ام  تبیـصم  ادـنوادخ ! )

...و ص 189  ج 5 ، يذمرت ، ننس  ص 362؛ ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا -  ننس  ص 159 ؛ ج 1 ، یلائللا ، یلاوع  218؛

.یلعف هیکرت ي  -147

.یتسینومک -148

...تسا یلقاع  مدآ  نینل  ینعی  یکرت ، نابز  هب  -149

.ناگیار یتاولص و  هناخنامهم  -150

، تاوعدلا ص 214 ؛ لوقعلا ، فحت  ص 134 ؛ ج 79 ، ص 53 ؛ ج 75 ، راونالاراحب ، ص 481 ؛ ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  -151
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ص 101. مکحلاررغ ، ص 288 ؛

، نیلقثلا مکیف  كراـت  ینا  تسا : هدـش  لـقن  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  لوـسر  زا  تروـص  نیا  هـب  ثیدـح  لـصا  -152
یلع ادری  یتح  اـقرتفی  نل  اـمهنا  .یتیب و  لـها  یترتع  و  ضرـالا ؛ یلا  امـسلا  نم  دودـمم  لـبح  هللا  باـتک  رخـآلا : نم  ربـکا  امهدـحا 

، ادخ باتک  یکی  تسا : رتگرزب  رگید  زا  یک  هک ي  مراذگ  یم  راگدا  هب ي  امش  نایم  رد  اهبنارگ  نیگنس و  زیچ  ود  نم  ( ؛ .ضوحلا
ادـج مه  زا  زگره  ود  نیا  .منادـناخ  ناگتـسب و  يرگید : و  تسا ؛ هدـش  هدیـشک  نیمز  يوـس  هب  نامـسآ  زا  هک  تسا  ینامـسیر  هـک 

27 ج 3 ، دمحا ، دنسم  .ر ك : زین  ص 14 . ج 3 ، دمحا ، دنسم  .دنوش ) دراو  نم  رب  رثوک )  ) ضوح رانک  رد  هک  نیا  ات  دش ، دنهاوخن 
، ییاسن صیاصخ  ص 108 ؛ دیمح ، نب  دبع  دنسم  بختنم  ص 397 ، دعج ، نبا  دنسم  ص 163 ؛ ج 9 ، یمثیه ، دئاوزلا  عمجم  و 59 ؛

...و ص 131  ج 1 ، یناربط ، ریغص  مجعم  ص 297 و76  ج 2 ، یلعی ، نبا  دنسم  ص 93 ؛

 -. هلظدم داتسا -  ترضح  -153

.نآ رب  ندیشک  تسد  حیرض و  ندیسوب  -154

هیآ ي 141. اسن ، هروس ي  -155

.ددعتم تافیلات  ياراد  (، 1339  - 1266  ) یناهفصا يزامن  داوج  دمحم  نب  هللا  حتف  هعیرشلا  خیش  گرزب ، هیقف  -156

.یقثولا هورع  بحاص  يدزی ، مظاک  دمحم  دیس  اقآ  -157

ص 386. ج 36 ، ص 20 ؛ ج 23 ، راونالاراحب ، ص 49 ؛ ج 2 ، جاجتحالا ، -158

هیآ ي 61. ارعش : هروس ي  - 159

هیآ ي 62. ارعش ، هروس  -160

هیآ ي 15. ارعش ، هروس ي  -161

ص 289. لزغ 388 ، یسدق ، حیحصت  اب  ظفاح ، ناوید  -162

ص 658. لامعالا ، لابقا  .ر ك : -163

تامارک بحاص  هللا -  همحر  يریمشک -  یضترم  دیس  ياقآ  -164
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.البرک رد  فورعم 

حابـصم هلمج  زا  ددـعتم ، تافیلات  بحاص  (، 1322 یفجن - ؟(  ینادـمه  يداهدـمحم  نب  اـضر  اـقآ  گرزب ، یلوـصا  هـیقف و  -165
.هیقفلا

.تلاوت -166

.دزیر یم  ناریا  مدرم  رس  رب  نایمادص  طسوت  هک  -167

يراصنلا تلاق  ام  یتما  نم  فئاوط  کیف  لوقت  نا  الول  نسا ، تروص  نیا  هب  تیاور  لـصا  تیاور 18 ، ص 57 ، ج 8 ، یفاک ، -168
میب رگا  ( ؛ هکربلا کلذب  نوسمتلی  کیمدق  تحت  نم  بارتلا  اوذـخا  الا  سانلا  نم  المب  رمت  الوق ال  کیف  تلقل  میرم ، نب  یـسیع  یف 

، دنیوگب دنتفگ ، میرم  نب  یسیع  ترضح  هرابرد ي  نایحیسم  هک  ار  هچ  نآ  وت ، هرابرد ي  نم  تما  زا  ياه  هورگ  هک  متشادن  ار  نآ 
( .دنرادرب كربت  ناونع  هب  ار  وت  ياه  مدق  ریز  كاخ  هک  نیا  رگم  يرذگن ، مدرم  زا  یهورگ  رهب  هک  متفگ  یم  وت  هرابرد ي  ینخس 

ص ج 1 ، ریبکلا ، مجعملا  ص 131 ؛ ج 9 ، یمثیه ، دئاوزلا  عمجم  .ر ك : تنـس ، لها  كرادـم  رد  تیاور  نیا  عبانم  زا  عالطا  يارب 
ص یمزراوخ ، بقانم  ص 231 ؛ ج 2 ، یناکسح ، مکاح  لیزنتلا  دهاوش  ص 282 ؛ ج 18 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  320 ؛

391 و 393. ، 389 ص 200 ، ج 1 ، يزودنق ، هدوملا  عیبانی  129 ؛

هضور 709 ؛ ص 156 ، هللا -  همحر  قودص -  خیـش  یلاما  ص 557 ؛ لاصخ ، .ر ك : هعیـش ، كرادـم  زا  رتشیب  عبانم  زا  عالطا  يارب 
ص 62 و ج 1 ، تاراغلا ، ص 412 ؛ سیق ، نب  میلس  باتک  ص 330 ؛ ج 4 ، يرون ، يازریم  كردتسملا  همتاخ  ص 112 ؛ نیظعاولا ،
634؛ دشرتسملا ، َص ؛ ج 2 ، 459 و 494 ؛ ص 249 ، ج 1 ، یفوک ، نامیلـس  نب  دـمحم  مالـسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  بقاـنم  64 ؛

یضاق رابخالا  حرش 
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، یبرغم نامعن 

ص 150. صاصتخا ، ص 117 و 165 ؛ ج 1 ، داشرالا ، ص 411 ؛ ج 2 ،

ص 235؛ ج 3 ، باـــقلالا ، ینکلا و  ص 127 ؛ ج 13 ، هیاـمعنلا ، هیادــبلا و  ص 295 ؛ ج 21 ، ـالبنلا ، مـالعا  ریــس  .ر ك : -169
ص 68. ج 28 ، راونالاراحب ،

ص 389. ج 2 ، عئارشلا ، للع  ص 218 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ص 89 ؛ ج 2 ، هیقفلا ، رضحی  نم ال  -170

 -. مالسلا هیلع  حلاص -  ترضح  هقان ي  نایرج  هب  هراشا  -171

.نیشیپ -172

عماوج رد  نآ  هباـشم  یلو  تسا ؛ هدـماین  نآ  ریغ  هینـسلا و  رهاوـجلا  رد  تیاور  نیا  نیع  میا ، هدرک  صحفت  اـم  هک  اـج  نآ  اـت  -173
عبانم زا  ...و  ص 369  ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  26 و 28 ؛ ، 21 ص 10 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  .ر ك : هلمج  زا  .تسا  هدـمآ  ییاور 

.هماع عبانم  زا  ...و  ص 383  ج 3 ، لامعلازنک ، ص 112 ؛ نیطمسلا ، رد  مظن  ص 283 ؛ ج 8 ، ریبکلا ، مجعملا  و  هصاخ ؛

ترضح هب  دوخ  یگتـسباو  یلدت و  هب  دنک ، یم  لابقا  یتقو  و  درگن ؛ یم  دوخ  هب  یلالقتـسا  رظن  هب  دنک ، یم  رابدا  یتقو  ینعی  -174
.دنک یم  هجوت  قح 

نبا يرابلا  حتف  ص 77 ؛ ج 12 ، يوون ، ملسم  حرش  ص 154 ؛ ج 5 ، ملسم ، حیحص  .ر ك : زین  ص 83  ج 5 ، يراخب ، حیحص  - 175
نییماشلا دنسم  ص 573 ؛ ج 14 ، ص 153 ؛ ج 11 ، نابح ، نبا  حیحـص  ص 472 ؛ ج 5 ، یناعنص ، فنصملا  ص 378 ؛ ج 7 ، رجح ،

ص ج 5 ، ریثک ، نبا  هیاهنلا  هیادـبلا و  ص 46 ؛ ج 6 ، ص 22 ؛ ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ص 198 ؛ ج 4 ، یناربط ،
...و  307

 -. مالسلا هیلع  یلع -  نانم  ؤملاریما  -176

ام ینعی  -177

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  رضحم  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 353 

http://www.ghaemiyeh.com


، دـیدرک تعیب  وا  اب  دـیتفریذپ و  تماما  هب  ار  وا  نامثع  زا  سپ  دـیدروآ و  موجه  وا  هب  هنوگ  نیا  امـش  هک  میتسه  ییاـقآ  نیمه  وریپ 
دیاب مه  ناتدوخ  دیناد و  یم  حیحص  ار  وا  هار  دیراد و  لوبق  تماما  هب  ار  وا  زین  امـش  هک  میتسه  ییاقآ  وریپ  هک  تسیچ  ام  هانگ  سپ 

! دیدوب یم  وا  هار  رد  لوا  زور  زا 

زین ص 165 ، ج 1 ، لاصخ ، ص 211 ؛ ج 79 ، ص 141 ؛ ج 73 ، راونالاراحب ، ص 144 ؛ ج 2 ، ص 442 ، ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  -178
...و  285 ، 199 ص 128 ، ج 3 ، دمحا ، دنسم  .ر ك :

.نادحلم یخرب  زا  هللا -  همحر  قودص -  موحرم  لقن  هب  ص 211 ، ج 79 ، راونالاراحب ، ص 165 ؛ ج 1 ، لاصخ ، .ر ك : -179

ص 253. ج 67 ، ص 155 ؛ ج 8 ، راونالاراحب ، ص 83 ؛ ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 83 ؛ ج 2 ، یفاک ، لوصا  -180

.فرشا فجن  قیمع  ياه  ینیمزریز  نیریز ، بادرس  -181

.توکلم ملاع  -182

.هدنهد ناشن  سیدنت و  -183

ص 214. ج 1 ، بقانم ، ص 233 ؛ ج 2 ، یلآللا ، یلاوع  ص 253 ؛ ج 64 ، ص 389 ، ج 16 ، ص 206 ؛ ج 6 ، راونالاراحب ، -184

.یناپمک هب  فورعم  هللا ،-  همحر  یناهفصا -  نیسح  دمحم  خیش  جاح  -185

.راطق -186

ص ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 312 ؛ ج 5 ، يذمرت ، ننس  ص 401 ؛ ج 2 ، دواد ، یبا  ننس  ص 28 ؛ هباحصلا ، لیاضف  .ر ك : -187
...و ص 155  ج 2 ، یطویس ، ریغصلا  عماجلا  ص 56 ؛ ج 5 ، يربکلا ، ننسلا  ص 440 ؛ ج 3 ، 316 و 317 ؛

ص 516. ج 5 ، نیلقثلارون ، ص 198 ؛ ج 32 ، راونالاراحب ، ص 237 ؛ ج 1 ، جاجتحا ، ص 328 ؛ سیق ، نب  میلس  باتک  .ر ك : -188

ص ج 10 ، يذوحالا ، هفحت  .ر ك : -189
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.155

.تسا هدش  دراو  مالسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  ترضح  هرابرد ي  ینس  هعیش و  قافتا  هب  نیماضم  نیا  اریز  -190

.رفمه رتسم  تارطاخ  .ر ك : -191

هیآ ي 20. فارعا ، هروس ي  -192

...و هیآ ي 68  هبوت ، هروس ي  هیآ ي 169 ؛ اسن ، هروس ي  هیآ ي 88 ؛ نارمع ، لآ  هروس ي  هیآ ي 162 ؛ هرقب ، هروس ي  -193

هیآ ي 16. فارعا ، هروس ي  -194

( .تشاد یهاوخن  طلـست  نم  ناگدنب  رب  وت  ( ؛ نطلـس مهیلع  کل  سیل  يدابع  نا  دومرف : وا  خـساپ  رد  لاعتم  دـنوادخ  دـنچ  ره  -195
هیآ ي 42. رجح ، هروس ي 

هیآ ي 28. دعر ، هروس ي  -196

هیآ ي 165. هرقب ، هروس ي  -197

هعومجم ي ص 118 ؛ ج 4 ، یلـاللا ، یلاوع  ص 314 ؛ یعادلا ، هدـع  ص 271 ؛ ج 71 ، و 64 ؛ ص 36  ج 67 ، راونالاراحب ، -198
ص 431. ج 4 ، لامعلازنک ، .ر ك : زین  ص 59  ج 1 ، مارو ،

.نابهگن ياروش  ياهقف  -199

ص 16. رابخالا ، یناعم  ص 167 ؛ هللا -  همحر  قودص -  دیحوت  ص 240 ؛ ج 26 ، راونالاراحب ، -200

.يرغص تبیغ  نامز  رد  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  هعبرا ي  باون  زا  یکی  -201

.تسا هدمآ  ص 384  یسوط ، خیش  هبیغلا  باتک  و  ص 356 ؛ ج 51 ، راونالاراحب ، رد  توافت  یکدنا  اب  ناتساد  لصا  -202

هیآ ي 155. ارعش ، هروس ي  -203

ات 283  204

.دوخ رصع  رد  فرشا  فجن  دیلقت  عجارم  زا  یکی  -204

( .هدمحب یلعالا و  یبر  ناحبس   ) و هدمحب ) میظعلا و  یبر  ناحبس  - ) 205

رب لمتـشم  یمود  و  زامن ؛ یمازلا  ماکحا  زا  مکح  رازه  هدـنرادرب ي  رد  یلوا  هک  هللا -  همحر  لوا -  دیهـش  فورعم  باتک  مان  -206

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  رضحم  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 355 

http://www.ghaemiyeh.com


.دشاب یم  زامن  یمازلا  ریغ  ماکحا  زا  مکح  رازه 

ص ج 33 ، راونالاراحب ، ص 161 ؛ ج 4 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 383 ؛ هغالبلا ، جهن  - 207

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  رضحم  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 356 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 14. ج 80 ، ج 74 ص 392 ؛ 581 ؛

.هللا همحر  یسلجم -  موحرم  نایب  ص 355 ، و ج 81 ، ص 247 و 303 ؛ ج 79 ، راونالاراحب ، .ر ك : -208

: تسا ریز  تیاور  ود  زا  هتفرگرب  ترابع  نیا  -209

نآ زا  زگره  تسا ، هتفهن  زامن  نیا  رد  زیچ  هچ  هک  تسناد  یم  رازگزامن  رگا   ) .لتفنا ام  هالـصلا  اذـه  یف  اـم  یلـصملا  ملعی  ول  فلا :
رگا ( ؛ .لتفنا ام  یجانی ، نم  یلـصملا  ملعی  ول  : ) اـی و  ص 32 . ج 4 ، هعیـشلا ، لئاسو  ص 265 ؛ ج 3 ، یفاک ، .دـنادرگ ) یمن  رب  يور 

ص 210؛ ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  .دنادرگ ) یمن  رب  يور  نآ  زا  زگره  دنک ، یم  تاجانم  یسک  هچ  اب  هک  تسناد  یم  رازگزامن 
ص 289. ج 7 ، ص 33 ؛ ج 4 ، هعیشلا ، لئاسو 

هچ ات  زامن  لاح  رد  هک  تسناد  یم  رازگزامن  رگا  ( ؛ هدوجس نم  هسار  عفری  نا  هرس  ام  هللا ، لالج  نم  هاشغی  ام  یلـصملا  ملعی  ول  ب :
ص 80؛ ج 3 ، لـئاسولا ، كردتـسم  .درادرب ) هدجـس  زا  رــس  هـک  تـشاد  یمن  شوـخ  تـسا ، هـتفرگ  ارف  ار  وا  یهلا  لـالج  هزادـنا 

ص 207. ج 79 ، راونالاراحب ، .ر ك  زین : ص 632 . ج 2 ، لاصخ ، ص 110 ؛ ج 10 ، راونالاراحب ،

ص 14. ج 80 ، ص 392 ؛ ج 74 ، ص 581 ؛ ج 33 ، راونالاراحب ، ص 161 ؛ ج 4 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 383 ؛ هغالبلا ، جهن  -210

ص 332. ج 65 ، راونالاراحب ، ص 17 ؛ ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 18 و 21 ؛ ج 2 ، یفاک ، لوصا  -211

.تیالو جح و  تاکز ، هزور ، زامن ، -212

.كاروخ اذغ و  -213

ص 249. ج 57 ، ص 90 و 332 ؛ ج 54 ، ص 41 ؛ ج 27 ؛ راونالاراحب ، -214

.یشوگ رد  هتسهآ و  نخس  -215

! مشک یم  ار  گرم  راظتنا  ینعی  -216

، هغالبلا جهن  -217
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ص 334. ج 74 ، ص 57 ؛ ج 71 ، ص 233 ؛ ج 28 ، راونالاراحب ، ص 52 ؛

ص 60. فوهل ، ص 29 ؛ همغلا ، فشک  ص 366 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، -218

ص 60. فوهل ، ص 366 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، -219

ص 273؛ ج 23 ، ص 133 ؛ ج 15 ، هعیـشلا ، لـئاسو  ص 163 ؛ ج 6 ، بیذـهت ، ص 460 ؛ ج 7 ، یفاک ، توافت : یکدـنا  اـب  -220
ص 27. ج 97 ، ص 9 ، ج 68 ؛ ص 617 ؛ ج 32 ؛ راونالاراحب ،

لقن ص 259  ج 2 ، بقانم ، ص 197 ؛ ج 1 ، جئارخ ، ص 304 ؛ ج 41 ، راونالاراحب ، رد  نتم  اب  توافتم  تروص  هب  ناتساد  نیا  -221
.تسا هدش 

.یبر مرح  یلا  یب  رداب  ص 205 ؛ ج 3 ، نودلخ ، نبا  خیرات  ص 350 ؛ ج 6 ، يربطلا ، خیرات  .ر ك : -222

ص 294. ج 1 ، یمق ، ریسفت  ص 429 ؛ ج 22 ، ص 214 ؛ ج 21 ، راونالا ، راحب  -223

.ناریا هیلع  قارع  گنج  رد  -224

تاوعدلا ص ص 214 ؛ لوقعلا ، فحت  ص 134 ؛ ج 79 ، ص 53 ؛ ج 75 ، راونالاراحب ، ص 481 ؛ ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  -225
ص 101. مکحلاررغ ، 288 ؛

 -. ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر  مرح  همظعم و  هبعک ي  -226

جعاول هعیشلا  نایعا  هلمج  زا  رایـسب ، تافیلات  بحاص  (، 1371 یلماع - ؟(  ینیـسح  نیما  میرکلادبع  نب  نسحم  گرزب ، ملاع  -227
...و هسماخلا  هیداجسلا  هفیحصلا  ناجشلا ،

.دشاب یعرش  تجح  لیلد و  هب  دنتسم  ینعی  -228

ناسنا هک  ماکحا  دوخ  رد  هن  تسا ، ماکحا  تاعوضوم  رد  نارگید  زا  يوریپ  دیلقت و  مدع  هلظدم -  داتسا -  ترـضح  دوصقم  -229
.دنک دیلقت  طیارشلا  عماج  دهتجم  زا  ای  و  دشاب ، رظن  بحاص  دهتجم و  دوخ  دیاب  ای 

نم دنتسه و  قارع  رد  ما  هداوناخ  تسا : هدرک  ضرع  دیاش  تسا ، هداتفا  ملق  زا  لصا  رد  تمسق  نیا  -230

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  رضحم  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 358 

http://www.ghaemiyeh.com


.مورب قارع  هب  ات  دییامرف  تمحرم  ار  هار  هنیزه ي  هک  مراد  اضاقت  دهشم ، رد 

...و ص 118  ج 27 ، ص 262 ؛ ج 26 ، ص 238 ؛ ج 24 ، ص 268 ؛ ج 3 ، راونالاراحب ، ص 341 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  -231

ص 230؛ ج 2 ، میقتسملا ، طارصلا  ص 1171 ؛ ج 3 ، جئارخ ، ص 436 ؛ يرولا ، مالعا  ص 30 و 157 ؛ ج 51 ، راونالاراحب ، -232
ص 39. راونالا ، بختنم  ص 378 ؛ ج 2 ، نیدلا ، لامک  ص 283 ؛ رثالا ، هیافک 

ص 16. رابخالا ، یناعم  ص 167 ؛ هللا -  همحر  قودص -  دیحوت  ص 240 ؛ ج 26 ، راونالاراحب ، -233

ص 387. ج 23 ، هرضانلا ، قئادحلا  ص 324 ؛ ج 2 ، لوصالا ، تالاقم  هباشم : -234

.ناهربلا هدئافلا و  عمجم  هلمج  زا  ددعتم  تافیلات  بحاص  (، 993 یلیبدرا - ؟(  سدقم  دمحم  نب  دمحا  ینابر ، ملاع  هیقف و  -235

ص 253. ج 67 ، ص 155 ، ج 8 ، راونالاراحب ، ص 83 ؛ ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 83 ؛ ج 2 ، یفاک ، لوصا  -236

.فرشا فجن  عجارم  املع و  زا  یکی  -237

هیآ ي 5. هحتاف ، هروس ي  -238

ص 247؛ ج 81 ، ص 58 ، ج 47 ، راونــالاراحب ، ص 107 ؛ لـئاسلا ؛ حـالف  ص 372 ؛ حـالفلا ، حاـتفم  نومـضم : نیمه  هـب  -239
ص 106. ج 4 ، لئاسولا ، كردتسم 

هیآ ي 68. لحن ، هروس ي  -240

ص 165. لاصخ ، ص 211 ؛ ج 79 ، ص 141 ؛ ج 73 ، راونالاراحب ، ص 144 ؛ ج 2 ، ص 442 ، ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  -241

.نسم ياملع  هب  هراشا  -242

.ندیسوب لیبقت : ندیشک ؛ تسد  حسمت : -243

 -. فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم -  حلاصابا  ترضح  -244

.دوشن ردقم  ریخات  -245

هیآ ي 8 سمش ، هروس ي  -246

نیزگ ياج  نودب  -247

ص 706. لامعالا ، لابقا  -248
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دنسم ص 163 ؛ ج 9 ، یمثیه ، دئاوزلا  عمجم  27 و 59 ؛ ج 3 ، دمحا ، دنسم  .ر ك : زین  ص 14 . ج 3 ، دمحا ، دنسم  - 249
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ص 297 و 376؛ ج 2 ، یلعی ، یبا  دنـسم  ص 93 ؛ ییاسن ، صیاصخ  ص 108 ؛ دیمح ، نب  دبع  دنـسم  بختنم  ص 397 ، دعج ، نبا 
...و ص 131  ج 1 ، یناربط ، ریغص  مجعم 

ص 295. لامعالا ، لابقا  ص 104 ؛ ج 99 ، راونالاراحب ، -250

هیآ ي 31. دعر ، هروس ي  -251

نیا كرادم  نیا  همه ي  رد  ص 356 . قالخالا ، مراکم  ص 199 ؛ یمعفک ، حابصم  .ر ك : زین  ص 339 ؛ ج 92 ، راونالاراحب ، -252
.تسا هدش  لقن  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  و  هدش ، شومارف  زیچ  ندروآ  دا  هب ي  يارب  اعد 

هیآ ي 6. یلعا ، هروس ي  -253

یف تسا : هدـمآ  مالـسلا -  هیلع  مظاک -  ماما  زا  لوقنم  تیاور  رد  نکیل  دـشن ، ادـیپ  تیاور  رد  هدـنیآ  تراـبع  تراـبع و  نیا  -254
، راونالاراحب ص 98 ؛ ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  .ر ك : .دراد ) دوجو  درد  هنوگ  ره  زا  يدوبهب  نآرق ، رد  ( ؛ .اد لک  نم  افـش  نآرقلا 

ص 363. قالخالا ، مراکم  ص 342 ؛ اضرلا ، هقف  ص 176 و ص 202 ؛ ج 89 ، ص 262 ؛ ج 59 ،

.نامه -255

.لایر -256

، نایبلا عمجم  844 ؛ ص 835 ، ج 4 ، ص 181 و 191 ؛ ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 604 ؛ ج 2 ، یفاک ، لوصا  -257

ص 371. ج 2 ، ثیدحلا ، بیرغ  ص 329 ؛ ج 1 ، ریثک ، نبا  ریسفت  ص 45 ؛ ج 1 ،

...يرایسب دارفا  هک : نیا  زا  هیانک  -258

.ترتع ینعی  -259

، یناربط ریبکلا  مجعملا  ص 169 ؛ ج 7 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 553 ؛ ج 1 ، مکاح ، كردتسم  ص 2523 ؛ ج 3 ، همکحلا ، نازیم  -260
...و ص 36  ج 1 ، نایبلا ، عمجم  ص 617 ؛ ج 1 ، لامعلا ، زنک  ص 137 ؛ ج 10 ،

ص هدلاخلا ، بتکلا  یف  تارظن  ص 195 ؛ ج 4 ، ریدغلا ، ص 127 ؛ ج 10 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  .ر ك : -261
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.176

.ییاور عماوج  - 262

.نیعلا باتک  بحاص  و  وحن ، تغل و  نایاوشیپ  زا  (، 175 يدیهارف - ؟(  دمحا  نب  لیلخ  نامحرلادبعوبا  -263

ص 28. نیعلا ، بیترت  باتک  همدقم ي  توافت : یکدنا  اب  -264

.نابهگن ياروش  -265

نینچ و  دـننک ! سیلگنا  ماـک  هب  هدروآرد و  هیـسور  موـقلح  زا  ار  ناریا  هک  دوـب  نیا  يارب  هطورـشم  دـندومرف : رگید  ياـج  رد  -266
.دندرک

.ندرک رود  -267

.نتخادنا ریخات  هب  لیجعت ، دض  -268

...و  333 ، 315 ، 306 ، 304 ، 290 ، 282 ، 275 ، 271 ، 251 ص 226 ، ج 36 ، راونالاراحب ، .ر ك : -269

هیآ ي 3. هنیب ، هروس ي  -270

.هتفر نیب  زا  هدش ، فلت  -271

.فلتخم ياه  هنیمز  رد  ددعتم  تافیلات  بحاص  (، 726  - 648  ) یلح فسوی  نیدلا  دیدس  نب  نسح  روصنموبا  نیدلا  لامج  -272

 -. هللا همحر  یسلجم -  رقاب  دمحم  گرزب ، ثدحم  هتشون ي  راونالاراحب ، -273

 -. هللا همحر  یناهفصا -  نیسح  دمحم  خیش  جاح  هللا  تیآ  -274

هیآ ي 28. رطاف ، هروس ي  -275

.ددرگ لماش  ار  ناملاع  همه ي  ات  دوش  یمن  هدافتسا  نآ  زا  مومع  و  دنک ، یم  راصحنا  رب  تلالد  هک  -276

ص 303. ج 67 ، راونالاراحب ، ص 246 ؛ ج 15 ، ص 76 ؛ ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 78 ؛ ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 277

ص 285. ج 7 ، ص 29 و 180 ؛ ج 2 ، ص 177 ؛ ج 1 ، راونالاراحب ، -278

ج 27 ص 285. ص 29 و 180 ؛ ج 2 ، ص 177 ؛ ج 1 ، راونالاراحب ، -279
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ص 137. دیرملا ، هینم  ص 111  ج 2 ، راونالاراحب ، .ر ك : -280

.تسادخ نامرف  هب  هکلب  -281

.دیآ یم  رب  ارجام  همادا ي  زا  هک  نانچ  .تسا  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  كرابم  دوجو  دوصقم  -282

ینفرع مـهللا ، کـیبن ، فرعا  مـل  کـسفن  ینفرعت  مـل  نا  کـناف  کـسفن ، ینفرع  مـهللا  تـسا : ریز  ياـعد  ندـناوخ  دوـصقم  -283
ینفرع مهللا ، .کتجح  فرعا  مل  کلوسر ، ینفرعت  مل  نا  کناف  کلوسر ،
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ار تربمایپ  تسناوت  مهاوخن  هنرگو  ناسانشب ، نم  هب  ار  تدوخ  ایادخ ، ( ؛ .ینید نع  تللـض  کتجح ، ینفرعت  مل  نا  کناف  کتجح ،
هب ار  تلوسر  ایادخ ، راب  .مسانشب 

ات 347  284

( دش مهاوخ  هارمگ  منید  زا  هنرگ  و  ناسانشب ، نم  هب  ار  تتجح  ادنوادخ ، .مسانشب  ار  تجح  تسناوت  مهاوخن  هنرگ  و  ناسانشب ، نم 
ص 326. ج 92 ، ص 146 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ، ص 337 ؛ ج 1 ، یفاک ، لوصا  .ر ك :

ص 351. ج 2 ، نیدلا ، لامک  ص 432 ؛ يرولا ، مالعا  ص 336 ؛ ج 92 ، ص 148 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ، -284

ص 150. تاجردلا ، رئاصب  ص 238 ؛ ج 1 ، یفاک ، لوصا  .ر ك : -285

هقیدـص ي تدـخ  هب  لا  ؤس  دـنچ  ندیـسرپ  يارب  شناوتاـن ، رداـم  تساوخرد  هب  ینز  هک  تسا  تروـص  نیا  هب  تیاور  لـصا  -286
اه نآ  همه ي  مالسلا -  اهیلع  ارهز -  ترضح  دومن و  یپ  رد  یپ  لا  ؤس  هد  ناشیا  زا  دش و  فرشم  مالسلا -  اهیلع  ارهز -  همطاف ي 
رد مالـسلا -  اهیلع  ارهز -  ترـضح  یلو  تساوخ ، شزوپ  تسا  هدـش  ترـضح  نآ  محازم  هک  نیا  زا  نز  نآ  سپـس  .داد  خـساپ  ار 
؛! هیلع لقثی  رانید ، فلا  هئام  هارک  لیقث ، لمحب  حطـس  یلا  دعـصی  اموی  يرتکا  نم  تیارا  .کلذب  امع  یلـس  یتاه و  دندومرف : خساپ 

دـص دربب و  ماب  يالاب  هب  ار  ینیگنـس  راب  هک  دـشاب  هدـش  ریجا  یـسک  رگا  ایآ  .یـسرپب  یهاوخ  یم  هچ  ره  زا  حرطم و  ار  تتالا  ؤس  )
 - مالـسلا اهیلعارهز  همطاـف ي  سپـس  .ریخ  داد : خـساپ  نز  نآ  دوب )! دـهاوخ  نیگنـس  وا  رب  راـک  نآ  ندرب  دریگب ، ـالط  راـنید  رازه 

ؤل شرعلا  یلا  يرثلا  نیب  ام  لم ء  نم  رثکاب  هلاسم  لکل  انا  تیرتکا  دومرف :
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اطع نم  هب  دـیراورم  شرع ، ات  كاخ  نیب  اـم  يرپ  زا  رتشیب  شتـسرپ ، ره  خـساپ  ربارب  رد  دـنوادخ  ( ؛ .یلع لـقثی  ـال  نا  يرخاـف  ؤل ا ،
، لیضفت هب  ثیدح  همادا ي  رد  سپـس  .دشابن ) تخـس  نیگنـس و  نم  رب  نداد  خساپ  هک  تسا  راوازـس  رایـسب  نیاربانب ، .درک  دهاوخ 
ص 317؛ ج 17 ، لـئاسولا ، كردتــسم  .ر ك : .دوـمرف  ناـیب  دـننک ، یم  تیادـه  ار  ادـخ  ناگدـنب  هـک  ار  هعیــش  ياـملع  شاداـپ 

ص 114. دیرملا ، هینم  ص 340 ؛ مالسلا -  هیلع  يرکسع -  نسح  ماما  ریسفت  ص 3 ؛ ج 2 ، راونالاراحب ،

339 و 477. ، 316 ، 304 ، 187 ، 185 ، 184 ص 134 ، ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 159 ؛ ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  .ر ك : -287

ص 189؛ ج 43 ، راونالاراحب ، 360 و 361 ؛ ، 359 ص 358 ، ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 220 ؛ ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  .ر ك  -288
255 و 256. ص 250 ، ج 78 ،

ص قالخالا ، مراکم  ص 276 ؛ حالفلا ، حاتفم  ص 446 ؛ ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 320 ، ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  .ر ك : -289
.280

هیآ ي 16. لمن ، هروس ي  -290

ص 251 و 257. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  .ر ك : زین  ص 283 . ج 2 ، میقتسملا ، طارصلا  -291

یبا نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 340 ؛ ج 40 ، ص 473 ؛ ج 33 ، ص 350 و 622 ؛ ج 29 ، راونالاراحب ، ص 416 ؛ هغالبلا ، جهن  -292
ص 208. ج 16 ، دیدحلا ،

یبا نبا  هغـالبلا  جـهن  حرـش  .ر ك : زین  ص 135 . ج 8 ، يداـبآ ، میظع  دوبعملا  نوـع  ص 6 ؛ ج 12 ، رجح ، نبا  يراـبلا  حـتف  -293
ص ج 11 ، یبطرق ، ریسفت  ص 166 ؛ ج 2 ، ریغصلا ، عماجلا  حرش  ریدقلا  ضیف  ص 214 ؛ ج 16 ، دیدحلا ،
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...و ص 117 و 370  ج 3 ، ریثک ، نبا  ریسفت  81 ؛

.اهدادرارق اهنامیپ و  -294

.نیخیش -295

ص 55؛ ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 87 ؛ ج 25 ، ص 473 و 474 ؛ ج 22 ، راونالاراحب ، .ر ك : رمع : نخس  - 296
ص 87. ج 12 ، ص 49 ؛ ج 11 ، ص 51 ؛ ج 6 ،

هیآ ي 7. رشح ، هروس ي  -297

.تسد تروص و  نتسش  لسغ : -298

هیآ ي 6، هدئام ، هروس ي  ام -  نآرق  رد  دومرف : یم  زنط  تروص  هب  رگید  ياج  رد  هلظدم -  داتـسا -  ترـضح  نیا ، رب  هوالع  -299
اپ یگدـمآرب  ات  ناتیاهاپ  رب  زین  ناترـس و  رب  و  ( ؛) نیبعکلا یلا  مکلجرا  مکـسوءرب و  اوحـسما  و  : ) تسا هدـش  رکذ  نیلجر  لـسغ  هک 

(! .دیشکب حسم 

 -. مالسلا هیلع  یلع -  زا  لقن  هب   115 تیاور 112 -  ص 33 ، ج 1 ، دواد ، یبا  ننس  .ر ك : -300

.تادابعلا ریسکا  هلمج  زا  ددعتم ، تافیلات  بحاص  (، 1286 يدنبرد - ؟(  يرئاح  یناوریش  دباع  نبا  اقآ  گرزب ، ملاع  -301

.تادابعلا ریسکا  هلمج  زا  ددعتم ، تافیلات  بحاص  (، 1286 يدنبرد - ؟(  يرئاح  یناوریش  دباع  نبا  اقآ  گرزب ، ملاع  -302

ص 77. اضرلا ، هفیحص  ص 114 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، -303

ج ص 361 ؛ ج 21 ، راونالاراحب ، ص 42 ؛ ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 141 ؛ ج 6 ، بیذهت ، ص 28 و 36 ؛ ج 5 ، یفاک ، لوصا  -304
ص 34. ، 97

ص 161. ج 66 ، راونالاراحب ، ص 160 ؛ ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 42 ؛ ج 2 ، یفاک ، لوصا  -305

.راکفالا عیادب  هلمج  زا  رایسب  تافیلات  بحاص  (، 1312 یتشر - ؟(  یفجن  یلع  دمحم  نب  هللا  بیبح  گرزب ، هیقف  -306

هلاسر ص 270 ؛ قحلا ، جـهن  ص 187 ؛ ج 2 ، اضرلا ، راـبخا  نویع  ص 623 ؛ لامعالا ، لاـبقا  ص 192 ؛ ج 49 ، راونالاراحب ، -307
نخس ثیدح  لوح 
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ص 28. ثرون ، ایبنالا ال  رشاعم 

ص 185. ج 100 ، ص 390 ؛ ج 78 ، ص 179 ؛ ج 43 ، راونالاراحب ، ص 290 و 305 ؛ ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  -308

ص 356. ج 28 ، راونالاراحب ، -309

.هللا همحر  ییابطابط -  نیسح  دمحم  دیس  همالع  -310

ص 53. ج 44 ، راونالاراحب ، .ر ك : زین  ص 45 . ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  -311

.ناریا عولخم  هاش  يولهپ ، اضر  دمحم  -312

...و  280 ص 274 ، ج 2 ، راونالاراحب ، ص 23 ؛ ج 12 ، ص 423 ؛ ج 6 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 369 ؛ ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  -313

.مالسا ردص  رد  -314

.میرک نآرق  -315

ص 288 و 294. ج 90 ، راونالاراحب ، ص 38 و 39 ؛ ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 468 ؛ ج 2 ، یفاک ، لوصا  -316

ص 411. هعنقم ، ص 256 ؛ نیمالا ، دلبلا  ص 346 ؛ لامعالا ، لابقا  ص 222 ؛ ج 95 ، راونالاراحب ، -317

هیآ ي 186. هرقب ، هروس ي  -318

هیآ ي 12. هدجس ، هروس ي  -319

، دجهتملا حابصم  ص 593 ؛ یمعفک ، حابـصم  ص 208 ؛ نیمالا ، دـلبلا  ص 71 ؛ لامعالا ، لاـبقا  ص 85 ؛ ج 95 ، راونالاراحب ، -320
ص 587.

ص 147. ج 91 ، راونالاراحب ، -321

.رت ناسآ  -322

هیآ ي 43. ماعنا ، هروس ي  -323

.ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  لوسر  -324

.لوالا عیبر  مهن  - 325
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ص 162. نیفص ، هعقو  ص 438 ؛ ج 32 ، راونالاراحب ، ص 319 ؛ ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  -326

ص 36. يریازج ، ایبنالا  صصق  ص 154 ؛ قودص ، یلاما  ص 90 ؛ ج 45 ، ص 315 ؛ ج 44 ، ص 149 ؛ ج 11 ، راونالاراحب ، -327

تنط ام و  یلع  مکـسفنا  متنط  متنک و  ناف  مهل : لاقف  کقرافن ، ال  اولاق : اوباف و  نونذالا  اما  و  هوق ، رافف  هرکـسع  اماف  ترابع  زا  -328
یمن ادج  وت  زا  دنتفگ : هدنام و  یقاب  کیدزن  اگتسب  یلو  دندش ، ادج  وا  زا  ترضح  نآ  رکشل  ( ؛ ...اوملعاف هیلع ، یسفن 
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رد هک  ...دـینادب ) سپ  دـیا ، هدرک  هدامآ  گرم  يارب  ار  دوخ  نم ، اب  هارمه  امـش  هک  لاح  دومرف : ناـنآ  هب  ترـضح  هاـگ  نآ  میوش ،
نآ زا  ار  اروشاع  بش  ترضح ، نایرکـشل  زا  يرایـسب  هک  دیآ  یم  تسد  هب  تسا ، هدمآ  هتـشذگ  تشوناپ  رد  هدش  دای  عبانم  یخرب 

.دندش ادج  ترضح 

...هدیشک هک  یتامحز  مامت  هک : نیا  زا  هیانک  -329

ص 242. ج 2 ، يربکلا ، تاقبطلا  .ر ك : زین  ص 340 . ج 5 ، ریدغلا ، .ر ك  -330

.قدصلا لئالد  باتک  بحاص  رفظم ، نسح  دمحم  خیش  -331

.گنرد یب  -332

ص 535. ج 30 ، راونالاراحب ، ص 432 ؛ ج 2 ، فئارطلا ، ص 472 ؛ نیقیلا ، فشک  ص 332 ؛ قحلا ، جهن  -333

هصاخ ي تباین  هب  حور  نب  نیـسح  باختنا  زا  سپ  هک  تسا ، هیلع -  یلاعت  هللا  ناوضر  لیتم -  نب  دمحا  هدـش  دای  تیـصخش  -334
دوخ دناشن و  دوخ  ياج  هب  ار  حور  نب  نیسح  تساخرب و  سلجم  تسد  الاب  زا  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تجح -  ترـضح 

، راونالاراحب .ر ك : .تسشن  وا  ياپ  لباقم  رد 

ص 370. یسوط ، خیش  هبیغلا  باتک  ص 1120 ؛ ج 3 ، جئارخ ، ص 354 ؛ ج 51 ،

.تماما ماقم  -335

ص 36. ج 50 ، ص 266 ؛ ج 47 ، راونالاراحب ، ص 322 ؛ ج 1 ، یفاک ، لوصا  .ر ك : -336

 -. مالسلا هیلع  قداص -  ماما  ترضح  لصف  الب  دزرف  داوج و  ماما  ترضح  يومع  ینع  هدش ي  رکذ  لبق  هتکن ي  رد  هک  -337

.تسا هتفرگ  رارق  نآ  رانک  رد  ادهش  رازلگ  نونکا  هک  -338

نبا لاجر  ص 251 ؛ یـشاجن ، لاجر  .ر ك : .تسا  هدوب  هنیدـم ، فارطا  یحاون  زا  ضیرع ، نکاس  ناشیا  هک  نیا  اـب  هطبار  رد  -339
ص 251. یشک ، لاجر  ص 92 ؛ یلح ، همالع  لاجر  ص 239 ؛ دواد ،

ص نیقیلا ، فشک  ص 332 ؛ قحلا ، جهن  -340

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  رضحم  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 369 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 535. ج 30 ، راونالاراحب ، ص 432 ؛ ج 2 ، فئارطلا ، ص 420 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  472 ؛

مئاقلا موقی  یتح  دحا  یلا  نوجاتحت  اباتک ال  مکتیطعال  هریغ ، عقو  مکریغ  دنع  عقی  نا  الول  تسا : تروص  نیا  هب  ثیدـح  نتم  -341
؛ داتفا نانآ  تسد  رد  رگید  ياهزیچ  هک  نانچ  دـتفیب ، امـش  ریغ  تسد  هب  هک   [ متـشادن ار  نآ  میب   ] رگا ( ؛.-  هجرف یلاعت  هللا  لـجع  - 

هتشادن زاین  سک  چیه  هب  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تجح -  ترـضح  مایق  ات  نآ  دوجو  اب  هک  مداد  یم  امـش  هب  یباتک  اعطق 
ص 478. تاجردلا ، رئاصب  ص 213 ؛ ج 2 ، راونالاراحب ، .ر ك : .دیشاب )

.تمارغ یهدب و  -342

ص يرولا ، مالعا  ص 100 ، ج 2 ، داشرا ، ص 12 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، .ر ك : زین  ص 56 . نازحالا ، ریثم  ص 100 ؛ فوهل ، -343
.242

ص 54. نازحالا ، ریثم  ص 97 ؛ فوهل ، ص 300 ؛ ج 2 ، جاجتحا ، ص 83 ؛ ج 45 ؛ راونالاراحب ، -344

،490 بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 98 ؛ نازحالا ، ریثم  ص 116 ؛ ج 2 ، داشرا ، ص 129 و 301 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، .ر ك : -345
ص 55.

ص 86. ج 2 ، داشرا ، ص 235 ؛ يرولا ، مالعا  ص 389 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، -346

.نوتیز نغور  -347

ات 429  348

.اذغ مه  تساود و  مه  -348

.دزادنیب ریخات  هب  ار  يرامیب  زا  يدوبهب  -349

، قالخالا مراکم  ص 229 ؛ ج 9 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ص 238 ؛ ج 14 ، راونالاراحب ، ص 227 ؛ هغالبلا ، جهن  -350
ص 8.

ص 410؛ يریازج ، ایبنالا  صصق  ص 254 ؛ ج 14 ، راونالاراحب ، .ر ك : .ابصلا  فعض  هوبنلا و  ملع  هاما ! ای  -351

ص 270. يدنوار ، ایبنالا  صصق 

.رفمه رتسم  تارطاخ  .ر ك  - 352

.تسا یبرع  نتم  نودب  همجرت ي  دوصقم  -353
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.ناتسود نابحم و  -354

.نالتاق هلتق : -355

ص 491. نیفص ، هعقو  .ر ك  -356

.ر ك: -357
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ص 537 و 538؛ ج 16 ، لامعلازنک ، ص 182 ؛ ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ص 233 ؛ ج 7 ، یقهیب ، يربکلا  ننـسلا 
، داهتجالا صنلا و  باتک  .ر ك : تنـس ، لها  هاگدید  زا  نآ  كرادم  یـسررب  هتـشذگ و  نعاطم  اب  هطبار  رد  ص 98 . ج 6 ، ریدغلا ،

.نیدلا فرش  هتشون ي 

ص 177. ج 1 ، فئارط ، ص 358 ؛ ج 36 ، ص 80 ؛ ج 30 ، راونالاراحب ، -358

ص 159. ج 3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 255 ؛ ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 179 ؛ ج 32 ، راونالاراحب ، -359

.ر ك: .تـسا  هدـش  رکذ  لـمج 16690  گـنج  رد  مالـسلا -  هیلع  ناـنم -  ؤمریما  فلاـخم  فرط  زا  ناگدـش  هتـشک  دادـعت  -360
ص 153. نیقیلا ، فشک  ص 242 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  ص 190 ؛ ج 32 ، راونالاراحب ،

هیآ ي 24. اسن ، هروس ي  -361

.رفمه رتسم  تارطاخ  .ر ك : هتشذگ ، بلاطم  لک  هرابرد ي  -362

.ننست لها  -363

ص 161. ج 8 ، ص 9 ؛ ج 7 ، ص 137 ؛ ج 5 ، ص 31 و 66 ، ج 4 ، ص 37 ؛ ج 1 ، يراخب ، حیحص  .ر ك : -364

ص 49. ج 11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  -365

هللا بیبح  ای  هیردیحلا ؛ هغالبلا  جهن  حرـش  یف  هیفجنلا  هردلا  بحاص  (، 1325  - 1247  ) ییوخ دیهش  یلبند  نیسح  نب  میهاربا  -366
.هغالبلا جهن  حرش  یف  هعاربلا  جاهنم  بحاص  (، 1324 ییوخ - ؟(  يولع  يوسوم  دمحم  نب 

لقن ملسم  يراخب و  زا  ار  هلاسم  نیمه  ص 51 ) ج 6 ،  ) دوخ حرش  زا  رگید  ياج  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هک  تسا  تفگـش  ياج  - 367
.دنراد رظن  قافتا  تیاور  نیا  تحص  رد  ناثدحم  یمامت  هک  تسا  هدرک  اعدا  نیا  رب  نوزفا  هدرک و 

ص یسوط ، یلاما  ص 365 ؛ ج 9 ، ریدغلا ، -368
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.هماع زا  لقن  هب  ص 268 ، ج 32 ، راونالاراحب ، ص 111 ؛ ج 3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  332 ؛

...و ص 416  ج 22 ، یناربط ، ریبکلا  مجعملا  ص 518 ؛ ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ص 143 ؛ ج 7 ، ملسم ، حیحص  -369

ص 5؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  ص 136 و 258 ؛ هدمعلا ، ص 154 ؛ ج 1 ، میقتسملا ، طارـصلا  ص 210 ؛ ج 2 ، بولقلا ، داـشرا  - 370
ص 351. ج 2 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم 

ص 10. ج 10 ، ص 362 ؛ ج 5 ، ریدغلا ، ص 28 و 42 ؛ ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و  -371

مالـسلا هیلع  نانم -  ؤمریما  تیلـضفا  هرابرد ي  هفینحوبا  اب  یمرک  لاضف  نب  نسح  نب  لاضف  نایم  نتم ، رد  هدش  دای  هرظانم ي  -372
زا هصفح  هشیاع و  ارچ  دیـسرپ : هفینحوبا  زا  لاضف  هک  دیـشک  اج  نآ  هب  ماجنارـس  ثحب  نیا  .تسا و  هدش  حرطم  رمع  رکبوبا و  رب  - 

یمن ثرا  راوگرزب  نآ  زا  مالـسلا -  هیلع  ارهز -  همطاف ي  شرتخد  یلو  دـنرب  یم  ثرا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر 
ص 400، ج 47 ، راونـالاراحب ، .ر ك : هرظاـنم ، نیا  لیـصفت  زا  عـالطا  يارب  تـفگ  ار  نـتم  رد  دوـجوم  هـلمج ي  هفینحوـبا  و  درب ؟

ص 380. ج 2 ، جاجتحا ،

ص 71. ج 2 ، نیتسردملا ، ملاعم  ص 19 ؛ ج 1 ، لاجرلا ، ملع  خیرات  یف  لاقملا  امس  -373

هیآ ي 9. رمز ، هروس ي  -374

ص 121. ج 1 ، تاراغلا ، ص 138 ؛ ج 33 ، راونالاراحب ، .ر ك : -375

ص 287. ج 1 ، جاجتحا ، .ر ك : زین  ص 81  ج 44 ، ص 197 ، ج 43 ، راونالاراحب ، -376

ص 474. نیقیلا ، فشک  ص 418 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  ص 169 ؛ ج 33 ، راونالاراحب ، -377

تسا هدمآ  تیاور  رد  هلمج  زا  -378
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، راونالاراحب ص 445 ؛ ج 6 ، یفاک ، .ر ك : .دـندرک  باطخ  نانم  ؤمریما  نوعلم  روصنم  هب  باطخ  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  هک 
ص 203. ج 47 ،

ص 83. بلاط ، یبا  نامیا  ص 137 ؛ ج 35 ، ص 14 ؛ ج 19 ، راونالاراحب ، ص 449 ؛ ج 1 ، یفاک ، لوصا  .ر ك : -379

ص 119. بلاط ، یبا  نامیا  ص 114 ؛ ج 35 ، راونالاراحب ، ص 231 ؛ ج 16 ، هعیشلا : لئاسو  .ر ك : -380

یلا بهاذـلا  یلع  هجحلا  هلاسر ي  و  هللا -  همحر  دـیفم  خیـش  هتـشون  بلاط  یبا  نامیا  هلاسر ي  .ر ك : هیرظن ، نیا  دـقن  يارب  -381
.راخف نیدلا  سمش  دیس  هتشون ي  بلاط  یبا  ریفکت 

ص 64. همئالا ، صئاصخ  ص 6 ؛ ج 35 ، راونالاراحب ، .ر ك : زین  ص 452 . ج 1 ، یفاک ، لوصا  -382

.ننست لها  هناگراهچ ي  بهاذم  زا  یکی  یلبنح ، بهذم  ياوشیپ  -383

.ننست لها  نیثدحم  زا  یکی  -384

ياه توافت  تسا و  هدـش  رکذ  ص 6629  یـسوط ، یلاما  ص 412 ؛ ج 47 ، ص 197 ؛ ج 39 ، راونالاراحب ، رد  ثیدـح  نتم  -385
.دوش هظحالم  دراد ، نتم  اب  هظحالم  لباق 

ياه 3 و 4. هیآ  مجن ، هروس ي  -386

.نامه -387

224 و 227. ص 214 ، ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  -388

هیآ ي 9. رمز ، هروس ي  -389

تـشوگ نیرت  بوبحم  نیرت و  ینتـشاد  تسود   ) .هنم تنا  محلل  هلکآ ، نا  امحل  یلا  سانلا  بحا  نا  تروص : نیا  هب  هلمج  نیا  -390
هیلع نیـسح  ماما  ترـضح  هب  هیما  نب  دایز  همان ي  رد  .يا ) هدمآ  دوجو  هب  نآ  زا  وت  هک  تسا  یتشوگ  مروخب ، هک  نیا  يارب  نم  دزن 

ص 92. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 19 ؛ ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  .ر ك : .تسا  هدمآ  مالسلا - 

هیآ 157. اسن ، هروس ي  - 391

.لوپ -392

هیآ هب  هراشا  -393
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.رثدم هروس  ي 50 

هیآ ي 60. رفاغ ، هروس ي  -394

تیاور ص 263 ، تیاور 3553 ؛ ص 252 ، ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  252 و 253 ؛ ص 109 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  نومضم : نیا  هب  -395
تیاور 16002. ص 175 ، ج 12 ، 3593 ؛

.133 ص 130 -  ج 42 ، راونالاراحب ، ص 75 ؛ صاصتخا ، -396

...و ص 469  ج 2 ، جاجتحا ، ص 180 ؛ ج 53 ، ص 92 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ، -397

ار مدرم  هک  یـسک  تسین  ام  زا  .شغ  نم  انم  سیل  دومرف : ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  لوسر  هک  هدـمآ  تیاور  رد  -398
، هجام نبا  ننس  ص 242 ؛ ج 2 ، دمحا ، دنسم  ص 244 ؛ ج 2 ، یلائللا ، یلاوع  ص 2258 ؛ ج 3 ، همکحلا ، نازیم  .ر ك : دهد ) بیرف 

...و ص 749  ج 2 ،

ص 266. ج 30 ، ص 21 ؛ ج 22 ، مالکلا ، رهاوج  ص 466 ؛ ج 2 ، لاقملا ، فئارط  ص 25 ؛ ج 2 ، رئارسلا ، هباشم : -399

رد نم  ار  هبطخ  نیا  دنگوس ، ادخ  هب  دیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  ص 204 . ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  .ر ك  -400
.دنا هدش  هتشون  یضر  تدالو  زا  شیپ  لاس  تسیود  هک  ما  هتفای  ییاه  باتک 

...و هلیضفلا  ادهش  ریدغلا ، بحاص  (، 1390  - 1320  ) ینیما يزیربت  دمحا  نب  نیسحلادبع  همالع  -401

: هـلمج زا  رایــسب ، تاـفیلات  بحاـص  (، 1370 یلماـع - ؟(  يوـسوم  نیدــلا  فرــش  فـسوی  نـب  نیــسحلادبع  گرزب ، ملاـع  -402
...و همهملا  لوصفلا  داهتجالا ، صنلا و  تاعجارملا ،

هیآ ي 118. هط ، هروس ي  -403

هیآ ي 20. فارعا ، هروس ي  -404

.هغیص هعتم ، مئاد ، ریغ  دقع  -405

ياه 16 و 17. هیآ  فارعا ، هروس ي  -406

.يولهپ یتوغاط  میژر  -407

هیآ ي 31. دعر ، هروس ي  -408

هیآ ي 49. نارمع ، لآ  هروس ي  -409
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ج 1، جاجتحا ، ص 55 ؛ ج 1 ، هدبع ، هغالبلا  جهن  -410
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لوسر تاملک  زا  ص 147 و 148  ج 16 ، ص 176 ؛ ج 1 ، لامعلازنک ، و  مالسلا ؛ هیلع  یلع -  نانم  ؤملاریما  تاملک  زا  ...و  ص 390 
 -. ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ - 

هیآ ي 89. لحن ، هروس ي  -411

هیآ ي 9. رمز ، هروس ي  -412

ص 65. ج 2 ، جاجتحا ، ص 85 ؛ ج 52 ، ص 185 ؛ ج 30 ، راونالاراحب ، -413

هیآ ي 110. فهک ، هروس ي  -414

هیآ ي 4. فرخز ، هروس ي  -415

ج راونالاراحب ، .ر ك : زین  دش ) هتفاکش  هام  دیدرگ و  کیدزن  تمایق  ( ؛) رمقلا قشناو  هعاسلا  تبرتقا  ، ) هیآ ي 1 رمق ، هروس ي  -416
ص 340. ج 2 ، یمق ، ریسفت  ص 349 ؛ ، 17

هیآ ي 10. ابس ، هروس ي  -417

.ناتسناغفا هعیش ي  ياملع  زا  ارهاظ  -418

(. هیبرغ هیقرش و ال  هنوتیز ال  هکربم  هرجش  : ) دیامرف یم  هک  رون  هروس ي  هیآ ي 35  زا  سابتقا  -419

خیرات .ر ك : ارجام ، تایئزج  یـسررب  و  ییاط ، متاح  رتخد  هب  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  لوسر  مارکا  هرابرد ي  -420
...و ص 322  ج 1 ، يربکلا ، تاقبطلا  ص 80 ؛ ج 8 ، يرابلا ، حتف  ص 204 ؛ ج 69 ، ص 137 ؛ ج 38 ، قشمد ، هنیدم 

ص 81 و 304. ج 2 ، یقهیب ، يربکلا  ننسلا  167 و 175 ؛ ص 162 ، ج 1 ، يراخب ، حیحص  -421

ص 94. ج 3 ، یقهیب ، يربکلا  ننسلا  ص 167 و 174 ؛ ج 1 ، يراخب ، حیحص  .ر ك : -422

ص ج 2 ، يرابلا ، حتف  ص 152 ؛ ج 8 ، ص 390 ؛ ج 1 ، هجام ، نبا  ننسلا  .ر ك : زین  ص 122 . ج 4 ، يراخب ، حیحص  .ر ك : -423
.130

ص 130. ج 2 ، يرابلا ، حتف  .ر ك : -424

هیآ ي 13. تارجح ، هروس ي  -425

هیآ ي 16. نباغت ، هروس ي  -426
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باتک ص 195 ؛ هیفاکلا ، حئاصنلا  -427
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خیرات ص 391 ؛ ج 10 ، فنـصملا ، ص 26 ؛ ج 10 ، ریدـغلا ، .ر ك : نیا : هباـشم  رگید  هنوـگ ي  هـب  ص 387 . يزوحام ، نیعبرـالا 
ص 217. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ص 324 ؛ ج 17 ، قشمد ، هنیدم 

مجعم ص 213 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ، ص 1155 ؛ ج 3 ، جـئارخ ، ص 444 ؛ یـسوط ، هبیغلا  .ر ك : ینایفـس ، بسن  هراـبرد ي  -428
...و ص 282  ج 11 ، لامعلازنک ، ص 88 و 505 ؛ ج 2 ، جع ،)  ) يدهملا مامالا  ثیداحا 

ات 516  429

هیآ ي 43. ماعنا ، هروس ي  -429

عماوج نایبلا ، عمجم  ریـسفت  بحاـص  (، 548 یـسربط - ؟(  لـضف  نب  نسح  نب  لـضف  یلع  وـبا  مالـسالا  نـیما  گرزب ، رـسفم  -430
...و قالخالا  مراکم  عماجلا ،

 - هللا همحر  یـسوط -  خیـش  ( ؛ .هراثآ عقاوم  اـطا  و  هراوناـب ، یـضتسا  یتلا  هودـقلا  وه  و  ص 33 ؛ ج 1 ، ناـیبلا ، عـمجم  .ر ك : -431
.مراذگ یم  وا  ياپ  ياج  اپ  مریگ و  یم  ییانشور  وا  راونا  زا  نم  هک  تسا  ییوگلا 

.دوش یم  مالسلا -  مهیلع  نیموصعم -  ياضما  ریرقت و  یتحو  رادرک ، راتفگ ، لماش  تنس ، -432

.راوخ هریج  يرابرد و  نایامن  یناحور  -433

.فلاخم ياملع  -434

هیآ ي 144. اسن ، هروس ي  -435

هیآ ي 155. هرقب ، هروس ي  -436

ص 502. ج 2 ، نیظعاولا ، هضور  ص 205 ؛ قودص ، یلاما  ص 236 ؛ ج 60 ، ص 287 ؛ ج 7 ، راونالاراحب ، -437

ص 9؛ ج 45 ، و 385 ؛ ص 305  ج 44 ، راونالاراحب ، .ر ك : .دوب  هدـش  هداد  هدـعو  وا  هب  ناـجرج  ير و  عباوت  ير ، تیـالو  -438
ص 50. نازحالا ، ریثم  ص 47 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک 

.ناراب شتآ  يزیرنوخ و  گنج و  -439

هیآ ي 33. لافنا ، هروس ي  -440

هیآ ي 43. ماعنا ، هروس ي  -441

هیآ ي 98. سنوی ، هروس ي  -442
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ص 269. ج 1 ، یفاک ، لوصا  -443

هیآ هژیو  هب  تایآ ، ثیداحا و  نیماضم  زا  هتفرگرب  -444
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.اسن هروس ي  ي 59 

.ادخ هب  ادخ و  زا  ریغلاب و  عبتلاب و  هن  -445

رامش هب  ادخ  هدیرفآ ي  ار  ام   ) .اوغلبت نلف  متئـش  ام  انیف  اولوق  نیقولخم و  انولعجا  تروص : نیا  هب  توافت  كدنا  اب  ثیدح  نیا  -446
ص 279، ج 25 ، راونالاراحب ، رد  .دیـسر ) دیهاوخن  ام  ماقم  هب  زاب  لاح ، نیا  اب  دییوگب ، ام  هرابرد ي  دـیهاوخ  یم  هچ  ره  دـیروآ و 
ج 2، جئارخ ، ص 241 ، تاجردلا ، رئاصب  ص 68 و 148 . ج 47 ، ص 283 و 289 ؛ ج 25 ، راونـالاراحب ، رد  نآ  هباـشم  نینچ  مه 

زاب ص 273 . ج 25 ، راونالاراحب ، ص 438 ؛ ج 2 ، جاجتحا ، رد  رگید  ترابع  هب  نینچ  مه  ص 197 . ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 735 ؛
.تسا هدمآ  ص 50  مالسلا -  هیلع  يرکسع -  نسح  ماما  ریسفت  ص 5 ؛ ج 26 ، ص 347 ؛ ج 25 ، راونالاراحب ، رد  رگید  ترابع  هب 

هیآ ي 76. هروس ي ص ، هیآ ي 12 ؛ فارعا ، هروس ي  -447

هیآ ي 30. هرقب ، هروس ي  -448

هیآ ي 30. هرقب ، هروس ي  -449

هیآ ي 76. هروس ي ص ، هیآ ي 12 ؛ فارعا ، هروس ي  -450

ص 43. يدنوار ، ایبنالا  صصق  ص 250 ؛ ج 60 ، ص 145 ؛ ج 11 ، ص 262 ؛ ج 2 ، راونالاراحب ، -451

ص 465. ج 14 ، ص 214 ؛ ج 60 ، راونالاراحب ، ص 131 ؛ ج 13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 287 ؛ هغالبلا ، جهن  -452

ص 213. ج 2 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 266 ؛ ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  ص 242 ؛ ج 49 ، راونالاراحب ، -453

.زجاع ناوتان و  دارفا  -454

هیآ ي 38. دوه ، هروس ي  -455

هیآ ي 19. فارعا ، هروس ي  هیآ ي 35 ؛ هرقب ، هروس ي  -456

هیآ ي 117. هط ، هروس ي  -457

ياه هیآ  هط ، هروس ي  -458
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118 و 119.

هیآ ي 120. هط ، هروس ي  .ر ك : زین  هیآ ي 20 ؛ فارعا ، هروس ي  -459

هیآ ي 120. هط ، هروس ي  .ر ك : زین  هیآ ي 20 ؛ فارعا ، هروس ي  -460

.البرک عجارم  زا  -461

.فرشا فجن  دیلقت  عجارم  زا  -462

ص 226. ج 7 ، ص 14 و 16 ؛ ج 2 ، راونالاراحب ، ص 398 ؛ ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  نومضم : نیا  هب  -463

.البرک عجارم  زا  -464

رئاعش هداهـشلا و  رارـسا  بحاص  هللا -  همحر  ( - 1315 یناردنزام - ؟(  یفرـشا  جاح  يدهم  دـمحم  نب  دـمحم  گرزب ، ملاع  -465
.مالسالا

.نیزگ ياج  نودب  -466

.تاجن هاگیاج  یجنم : ای  و  هدنهد ؛ تاجن  یجنم : هاگهانپ ؛ اجلم : -467

.ر ینابر ، ياملع  هب  هفیرـش  هیآ ي  رد  اهفارطا  ریـسفت  زا  عالطا  يارب  هیآ ي 44 . تاـیبنا  هروس ي  هیآ ي 41 ؛ دـعر ، هروس ي  -468
ص 337. ج 67 ، ص 107 ؛ ج 46 ، راونالاراحب ، ص 186 ؛ ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص 38 ؛ ج 1 ، یفاک ، لوصا  ك :

.یقثولا هورع  بحاص  -469

هیآ ي 222. هرقب ، هروس ي  -470

هیآ ي 27. هدئام ، هروس ي  -471

ص 483. مکحلاررغ ، ص 381 ؛ ج 1 ، یلآللا ، یلاوع  -472

ص 162. ج 66 ، راونالاراحب ، ص 427 ؛ ج 11 ، ص 161 ؛ ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 44 ؛ ج 2 ، یفاک ، لوصا  -473

 -. مالسلا هیلع  داجس -  ماما  دنزرف  -474

.ر ك: مالـسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  زا  لوقنم  هباـشم : ص 115  يرغلا ، هـحرف  ص 183 ؛ ج 46 ، ص 351 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، -475
ص 210. ج 46 ، راونالاراحب ،

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  رضحم  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 382 

http://www.ghaemiyeh.com


 -. فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا -  هللا  هیقب  ترضح  -476

.مالسلا مهیلع  نیموصعم -  همئا  تارضح  -477

.قمحا نادان ، -478

.هدنراگن يردام  دج  یفجن و  لامج  خیش  ياقآ  ردپ  -479

.تسج یم  يرود  -480

ج راونالاراحب ، .ر ك : زین  ص 80  ج 68 ، راونالاراحب ، ص 93 ؛ ج 2 ، یفاک ، لوصا  -481
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ص 141. ج 2 ، ص 365 ؛ ج 1 ، یمق ، ریسفت  ص 84 ؛ ج 68 ، ص 216 ؛ ، 24

ص 561. ج 2 ، نیدلا ، لامک  ص 478 ؛ ج 2 ، جاجتحا ، ص 151 ؛ ج 52 ، ص 360 ؛ ج 51 ، راونالاراحب ، .ر ك : -482

ج ص 300 ؛ ج 77 ، ص 411 و 421 ؛ ج 72 ، ص 495 ؛ ج 63 ، ص 73 ؛ ج 2 ، راونالاراحب ، ص 210 ؛ ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  -483
ص 81. ، 82

هیآ ي 28. نارمع ، لآ  هروس ي  .ر ك : -484

ص 288. ج 2 ، نیظعاولا ، هضور  ص 85 ؛ یشک ، لاجر  ص 131 ؛ ج 42 ، راونالاراحب ، .ر ك : -485

ص 232. ج 49 ، ص 304 ؛ ج 48 ، راونالاراحب ، ص 380 ؛ ج 1 ، یفاک ، لوصا  .ر ك : -486

هیآ ي 99. سنوی ، هروس ي  -487

.دشاب یم  داهتجا  هزاجا ي  اج ، نیا  رد  هزاجا  زا  دوصقم  ترابع ، همادا ي  رد  دوجوم  هنیرق ي  هب  هجوت  اب  -488

دمح و هروس ي  هک  تسا  ریسفت  بحاص  (، 1308  - 1266  ) یناهفصا یفجن  رقاب  دمحم  نب  نیسح  دمحم  خیش  موحرم  روظنم  -489
.تسا هدش  موحرم  یناوج  نینس  رد  هدومن و  ریسفت  ار  هرقب  هروس ي  زا  يرادقم 

! ما هتفگن  غورد  تسا  لاس  تسیب  نم  تفگ  یم  هک  دوب  يرگید  ياقآ  دندومرف : رگید  ياج  رد  هلظدم -  داتسا -  ترضح  -490

، هلمج زا  ددـعتم  تافیلات  بحاص  (، 1260  - 1175  ) یناهفـصا ینالیج  یتفـش  يوسوم  یقن  دمحم  نب  رقاب  دمحم  قح ، تیآ  -491
.عیارشلا حرش  یف  راونالا  علاطم 

 -. هلظدم تجهب -  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  -492

گنهآ ( ؛ لامعالاب حراوجلا  باعتا  نم  بولقلاب  یلاعت  هللا  یلا  دـصقلا  تسا : هدـمآ  مالـسلا -  هیلع  داوج -  ماما  زا  یتیاور  رد  -493
ج راونالاراحب ، .تسا ) رتاسر  یبلق ) ریغ   ) لامعا اب  حراوج  اضعا و  ندرک  هتسخ  زا  لد ، اب  ندومن  ادخ 
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ص 368. ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 363 ؛ ج 75 ، ص 60 ، ، 67

.مشچ کشا  -494

.همارکلا حاتفم  بحاص  -495

.الط ياه  هکس  - 496

.ترتع نآرق و  ینعی  -497

ایبنالا صصق  ص 28 ، نیصحتلا ، ص 328 ؛ ج 14 ، راونالاراحب ، ص 50 ؛ ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  رد  ارجام  نیا  لیـصفت  - 498
.تسا هدش  رکذ  ص 132  ج 1 ، مارو ، هعومجم ي  ص 418 و  يریازج ،

.اهتذل نیرت  شخب  تذل  -499

ص 271 و 294. ج 64 ، راونالاراحب ، ص 187 ؛ ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 231 ؛ ج 2 ، یفاک ، لوصا  -500

.رون هروس ي  هیآ ي 37  هب  هراشا  -501

ص 118. ج 4 ، یلاللا ، یلاوع  ص 95 ؛ ج 87 ، ص 267 ؛ ج 84 ، ص 352 ؛ ج 80 ، ص 221 ؛ ج 68 ، راونالاراحب ، -502

...و ملاعم  رب  هیشاح  یفاک و  حرش  بحاص  (، 1086 یناردنزام - ؟(  دمحا  نب  حلاص  دمحم  نیدلا  ماسح  -503

ص 225. دیرملا ، هینم  -504

.225 ص 224 -  دیرملا ، هینم  .ر ك : .تسا  هدومن  وا  زا  ار  رعش  رد  هدش  حرطم  لا  ؤس  مرشخ  نب  یلع  هک  یصخش  مان  -505

.ناشیوخ يرود  دالوا و  یتسرپرس  یب  دننام  -506

...و توملا  کلم  هدهاشم ي  ندنک و  ناج  راشف ، یتخس و  -507

ص ج 93 ، راونـالاراحب ، ص 400 ؛ ج 10 ، هعیـشلا ، لئاسو  ص 152 ؛ ج 4 ، بیذـهت ، ص 75 ؛ ج 2 ، هیقفلا ، هرـضحی  ـال  نم  -508
25 6 و 258 . ، 255

هیآ 17. هدجس ، هروس ي  -509

ص 380. ج 93 ، راونالاراحب ، ص 397 ؛ ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 76 ؛ ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص 65 ؛ ج 4 ، یفاک ، -510

.لکف تعج  اذا  ص 340 ؛ اضرلا ، هقف  ص 260 ؛ ج 56 ، راونالاراحب ، ص 466 ؛ ج 16 ، ص 284 ؛ ج 1 ، لئاسولا ، كردتسم  -511
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.ارماس دیلقت  عجارم  املع و  زا  يزاریش ، نسح  دمحم  ازریم  موحرم  -512

 - ییابطابط دمحم  دیس  همالع  -513
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.هللا همحر 

هیآ ي 81. میرم ، هروس ي  -514

ص تاجردلا ، رئاصب  ص 57 ؛ ج 25 ، ص 264 ؛ ج 18 ، ص 106 ؛ ج 17 ، راونالاراحب ، ص 272 ؛ ج 1 ، یفاک ، لوصا  .ر ك : -515
.454

هیآ ي 4. ردق ، هروس ي  -516

ات 607  517

...و ص 47 و 69  ج 25 ، ص 265 ؛ ج 18 ، ص 250 ؛ ج 6 ، راونالاراحب ، ص 273 ؛ ج 1 ، یفاک ، لوصا  .ر ك : -517

...و  57 ، 56 ص 55 ، ج 25 ؛ راونالاراحب ، ص 398 ؛ ج 1 ، یفاک ، لوصا  ص 451 ، تاجردلا ، رئاصب  -518

هیآ ي 87 و 253. هرقب ، هروس ي  -519

هیآ ي 102. لحن ، هروس ي  -520

فلس يایبنا  و  مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  و  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  لوسر  هک  یحاورا  زا  رتشیب  عالطا  يارب  -521
ص 445. تاجردلا ، رئاصب  ص 47 ؛ ج 25 ، راونالاراحب ، ص 271 ؛ ج 1 ، یفاک ، لوصا  .ر ك : دنا ، هدوب  نآ  ياراد  مالسلا  مهیلع 

.گرم راضتحا و  لاح  رد  -522

مارکلا هعیشلا  سیسات  هلمج : زا  رایـسب  تافیلات  بحاص  (، 1354  - 1272  ) ردص یمظاک  يوسوم  يداه  نب  نسح  دـمحموبا  -523
.مالسالا نونفل 

...و زامن  همجرت ي  نآرقلا ، مولع  حاتفم  بحاص  1338 ش ،)  - 1295  ) يدزی اضر  مالغ  خیش  جاح  هللا  تیآ  ترضح  -524

.دنک لمع  دنک ، یم  یهن  ای  رما و  هچ  نآ  هب  و  دشاب ؛ هاگآ  دوش ، كرت  ای  لمع و  دیاب  هچ  نآ  هب  -525

زج هب  ص 47 -  نازحالا ، ریثم  ص 177 ؛ ج 1 ، نیظعاولا ، هضور  ص 72 ؛ ج 2 ، داشرا ، ص 372 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، .ر ك  -526
.تسا هدش  حیرصت  تسا  هللا -  همحر  یسراف -  ناملس  ناملس ، زا  دوصقم  هک  نیا  هب  رگید  كرادم  رد  لوا  كردم 

.يزاریش يازریم  بتکم  نادرگاش  -527

.فجن ياملع  -528

یناهفصا نیسح  دمحم  خیش  اقآ  -529
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.هللا همحر  - 

یف هلاسر  یقثولا ، هورعلا  یلع  هیـشاح  بحاص  (، 1355  - 1277  ) ینیئان میحرلادبع  نب  نیـسح  دمحم  گرزب ، یلوصا  هیقف و  -530
...و كوکشملا  سابللا 

.هللا همحر  يزاریش -  نسح  دمحم  ازریم  -531

.یناهفصا نیسح  دمحم  خیش  جاح  موحرم  -532

.ناریا هیلع  قارع  گنج  - 533

.یناهفصا نیسح  دمحم  خیش  موحرم  -534

.هللا همحر  يزاریش -  یقت  دمحم  ازریم  -535

...و لهاجلا  داشرا  لفاغلا و  هرکذت  بحاص  (، 1327 دیهش - ؟(  يرون  سابع  نب  هللا  لضف  موحرم  -536

.رگید تافیلات  لاقملا و  حیضوت  بحاص  ، 9 1306  - 1220  ) ینک ینارهت  یلع  گرزب ، ملاع  -537

.دوخ هب  هن  دندومن ، یم  توعد  ادخ  هب  ار  مدرم  دندوب و  هللا  یلا  یعاد  ینعی ، -538

هیآ ي 179. فارعا ، هروس ي  -539

يرازاب ایند  ( ؛ .نورخآ رـسخ  موق و  اهیف  حبر  قوس ، ایندـلا  تسا : هدـمآ  مالـسلا -  هیلع  يداه -  ماما  زا  یتیاور  رد  ایند ، رازاب  -540
ص 483. لوقعلا ، فحت  ص 366 ؛ ج 75 ، راونالاراحب ، .دنوش ) یم  نایز  راچد  یخرب  هدرک و  دوس  نآ  رد  یخرب  هک  تسا 

، دور یم  اـیند  زا  هیقف  نم  ؤم  یتـقو  ( ؛ .ء یـش  اهدـسی  ـال  هملث  مالـسالا  یف  ملث  هیقفلا ، نم  ؤـملا  تاـم  اذا  ثیدـح  زا  هتفرگرب  -541
ج راونالاراحب ، ص 38 ؛ ج 1 ، یفاک ، لوصا  .ر ك : .دنک ) یمن  رپ  ار  نآ  ياج  رگید  زیچ  چیه  هک  دیآ  یم  دیدپ  مالسا  رد  یفاکش 

ص 113 و 376. دیرملا ، هینم  ص 220 ؛ ، 1

تافیلات لوصالا و  تـالاقم  بحاـص  (، 1361 ریبک - ؟(  دـمحم  نب  یلع  نیدـلا  ایـض  لوصا  ملع  رد  نادـهتجم  اـهقف و  داتـسا  -542
.رگید

.هیافک بحاص  -543

حاضیا هلمج : زا  رایـسب  تاـفیلات  بحاـص  (، 771  - 682  ) یلح نـسح  نـب  دـمحم  بلاـطوبا و  نـیققحملا  رخف  گرزب ، هـیقف  -544
...و دئاوفلا  عمج  دئاوفلا ، عماج  دئاوفلا ،
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فسوی نیدلا  دیدس  نب  نسح  روصنم  وبا  نیدلا  لامج  -545
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...و ماکحالا  دعاوق  ماکحالا ، ریرحت  نیفلالا ، باتک  هلمج : زا  ددعتم  تافیلات  بحاص  (، 726  - 648  ) یلح

ص 38. لوالا ، دیهشلا  مامالا  هایح  -546

هیآ ي 69. توبکنع ، هروس ي  -547

ص 55. مکحلاررغ ، ص 160 ؛ ج 74 ، ص 94 ؛ ج 1 ، راونالاراحب ، ص 208 و 209 ؛ ج 11 ، لئاسولا ، كردتسم  -548

ص 442. قالخالا ، مراکم  ص 60 ؛ ج 74 ، ص 97 ؛ ج 1 ، راونالاراحب ، ص 368 ؛ ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  -549

یلاما ص 259 ؛ ج 1 ، جاجتحا ، ص 350 ؛ ج 22 ، راونـالاراحب ، .ر ك : زین  ص 329 . ج 22 ، ص 121 ؛ ج 10 ، راونالاراحب ، -550
ص 16. یشک ، لاجر  ص 252 ؛ قودص ،

ص 253. دواد ، نبا  لاجر  ص 90 ؛ یسوط ، تسرهف  .ر ك : -551

.یقارع ناهاشداپ  ای  نادرمتلود و  زا  یکی  -552

هیآ ي 59. اسن ، هروس ي  -553

.اهاعد و  ...و ، نابرق  رطف و  دیع  هعمج و  زامن  ياه  هبطخ  اه ، ینارنخس  - 554

ص 498. یمعفک ، حابصم  ص 284 ؛ نیمالادلبلا ، ص 342 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، -555

.ترضح نآ  ترایز  رد  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  هب  باطخ  -556

ص 371. ج 2 ، یمق ، ریسفت  ص 671 ؛ تایآلا ، لیوات  ص 308 ؛ ج 33 ، راونالاراحب ، ص 194 و 195 ؛ ج 1 ، یفاک ، لوصا  -557

.هللا همحر  یناهفصا -  نیسح  دمحم  خیش  هللا  تیآ  ترضح  - 558

.یشکدوخ - 559

ص 202. ج 2 ، یمق ، ریسفت  ص 38 ؛ ج 8 ، راونالاراحب ، -560

رد هک  یناسک  زا  ملاع  نم و  ؤم  و  تساـیند ، تعافـش  يریگتـسد و  روهظ  هجیتن و  ترخآ ، تعافـش  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اـب  -561
زا هک  میـشاب  نآ  ناهاوخ  رگا  هک  دوش  یم  مولعم  دـننک ، یم  تعافـش  دـنا  هدرک  هدافتـسا  نانآ  زا  هدومن و  عوجر  نانآ  هب  اـیند  نیا 

زاین یب  نانآ  زا  ار  دوخ  ایند  رد  دیابن  میشاب ، رادروخرب  نانآ  تعافش 
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.ددرگ یم  نشور  زین  شیپ  بلطم  اب  تیاور  طبر  حیضوت  نیا  اب  .مینادب 

.مالسلا امهیلع  لضفلاابا -  ترضح  نیسح و  ماما  مرح  -562

.هللا همحر  يزاریش -  نسح  دمحم  ازریم  موحرم  -563

.رت بسانم  -564

.نید ياملع  ترتع و  نآرق و  -565

.یناهفصا نیسح  دمحم  جاح  موحرم  -566

.دوب یناپمک  بحاص  راجت و  زا  هک  -567

 -. هلظدم داتسا -  ترضح  داتسا  یناهفصا ، نیسح  دمحم  خیش  جاح  ياقآ  -568

.یناتسهوک دمحم  خیش  هللا  تیآ  موحرم  -569

.تسا هدوب  هللا -  همحر  خیش -  نابزیم  ناشیا  ارهاظ  -570

.تسا يروکشا  یلع  دیس  دنزرف  دمحا  دیس  ياقآ  مالسالا  تجح  لایع  ردپ  يزاریش و  يازریم  هون ي  روظنم  -571

.رگید تافیلات  تاریرقتلا و  دوجا  بحاص  1317 ،)؟  ) یفجن یئوخ  ربکا  یلع  نب  مساقلاوبا  گرزب ، عجرم  -572

تایآلا اهلوصا ، هعیـشلا و  لصا  هلمج : زا  ددـعتم  تاـفیلات  بحاـص  (، 1373  - 1294  ) اطغلا فشاـک  یلع  نب  نیـسح  دـمحم  -573
...و تانیبلا 

.ارهزلا همطاف  لیضفت  یف  ارغلا  هملکلا  -574

، قحلا قاـقحا  هلمج : زا  رایـسب  تاـفیلات  بحاـص  (، 1019  - 956  ) یـشعرم يرتست  ینیـسح  نیدلا  فرـش  نب  هللارون  یـضاق  -575
.بصاونلا بئاصم  هقرهملا ، مراوصلا 

.هقفلا لوصا  قطنملا و  باتک  بحاص  رفظم ، اضر  دمحم  خیش  ردارب  رفظم ، نسح  دمحم  خیش  موحرم  -576

هیآ ي 40. لمن ، هروس ي  -577

ص 32. هثالثلا ، رهشالا  لئاضف  ص 658 ؛ لامعالا ، لابقا  -578

ص 23. ج 6 ، نیرحبلا ، عمجم  .ر ك : .زاجح  دالب  زا  دجن  تسد  نییاپ  قطانم  مان  -579

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  رضحم  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 391 

http://www.ghaemiyeh.com


ص نامالا ، ص 38 ؛ تاوعدلا ، جهم  ص 356 ؛ ج 91 ، ص 97 ؛ ج 50 ، راونالاراحب ، .ر ك : زرح ، نیا  طیارـش  زا  عالطا  يارب  -580
ص 599. ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  77 ؛

...و ص 150  تاجردلا ، رئاصب  ص 238 ؛ ج 1 ، یفاک ، لوصا  .ر ك : -581

.نآ ریغ  یتح  هعمج ي ا  ياه  بش  -582

ج 7، هعیشلا ، لئاسو  ص 71 ؛ ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص 22 ؛ ج 4 ، یفاک ، .ر ك : -583
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ص 454. ج 9 ، ص 114 ؛

.دشاب روظنم  يرگید  تسا  لمتحم  تسا و  ینیئان  ياقآ  موحرم  دوصقم  ارهاظ  -584

.تسا هدمآ  نادنر  ظفل  نادرم  ياج  هب  هک  توافت  نیا  اب  ص 208 . لزغ 260 ، یسدق ، حیحصت  ظفاح ، ناوید  -585

.سیدنت رگنایامن ، -586

هیآ ي 44. ایبنا ، هروس ي  هیآ ي 41 ؛ دعر ، هروس ي  -587

نم ال ص 38 ؛ ج 1 ، یفاـک ، لوـصا  .ر ك : .تسا  یناـبر  ناـملاع  هفیرـش  هیآ ي  رد  اـهفارطا  زا  دارم  هک  نیا  زا  عـالطا  يارب  -588
ص 186. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی 

.لقان زا  هن  تسا  هلظدم -  داتسا -  ترضح  زا  هلمج  نیا  -589

.دنتشاد تاتسرپ  هناثم ي ا  گنس  نوچ  -590

.دوب هدرواینرد  شیر  -591

.یضاق يدهم  دیس  اقآ  -592

 -. هللا همحر  یفرشا -  جاح  موحرم  سرد  ارهاظ  -593

.فرشا فجن  فارطا  تاغاب  بآ و  يوج  رانک  -594

ص 4. ج 5 ، یفاک ، ص 64 ؛ ج 34 ، راونالاراحب ، ص 74 ؛ ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 69 ؛ هغالبلا ، جهن  -595

 -. هللا همحر  ینیمخ -  ماما  ناریا ، یمالسا  بالقنا  گرزب  ربهر  -596

(. سانلا برب  ذوعا  لق   ) و قلفلا ) برب  ذوعا  لق   ) هروس ي ود  -597

.ینامثع هیکرت و  ناطلس  هاشداپ و  -598

یلع ضباقلاک  هنید  یلع  مهنم  رباصلا  نامز ، سانلا  یلع  یتاـی  ص 484 : یسوط ، یلاما  ص 47 ؛ ج 28 ، راونالاراحب ، .ر ك : -599
شتآ هک  دوب  دـهاوخ  یـسک  دـننام  دـنک ، ظفح ] ار  نآ  و  ربص [  دوخ  نید  رب  دـهاوخب  سک  ره  هک  دـمآ  دـهاوخ  یناـمز  ( ؛ .رمجلا

( .دریگب تسد  اب  ار  هتخورفا 

.منک دراو  لاکشا  وا  ياه  هیرظن  یخرب  رب  مناوت  یم  هک : نیا  زا  هیانک  -600
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حابصم ص 168 ؛ لـئاسلا ، حـالف  ص 63 ؛ یعادـلا ، هدـع  ص 9 ؛ ج 83 ، راونـالاراحب ، ص 78 ؛ ج 5 ، لئاسولا ، كردتـسم  -601
ص 198. یمعفک ،

.هناخزپشآ -602

مک یمهف و  دنک  تدالب : یشوهاب ؛ یکریز و  تناطف : -603
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.یشوه

ص 121. ج 64 ، ص 65 و 106 ؛ ج 58 ، راونالاراحب ، ص 380 ؛ ج 4 ، هیقفلا ، رضحی  نم ال  ص 177 ؛ ج 8 ، یفاک ، -604

باب 43. تایاور  ص 99 ، ج 6 ، لئاسولا ، كردتسم  باب 51 ؛ تایاور  ص 402 ؛ ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  .ر ك : -605

: هلمج زا  رایـسب ، تافیلات  بحاص  (، 1206 یناهبهب - ؟(  دـیحو  هب  فورعم  يرئاح  لمکا  دـمحم  نب  رقاب  دـمحم  گرزب ، هیقف  -606
...و كردملا  یلع  هیشاح  ناهذالا  داشرا  یلع  هیشاح 

هیآ ي 69. سی ، هروس ي  -607

ات 686  608

.ر زین  تیاور 6531 ؛ ص 100 ، ج 6 ، لئاسولا ، كردتـسم  و 9697 ؛ تیاور 9696  ص 404 ، ج 7 ، هعیـشلا ، لئاسو  .ر ك : -608
باب 84. ص 387 ، ج 10 ، لئاسولا ، كردتسم  باب 105 ؛ ص 597 ، ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  ك :

98 و 119. ، 81 ، 75 ص 74 ، فوهل ، .ر ك : -609

.تسا روظنم  یمق  يراصنا  ناردارب  ارهاظ  -610

، لوصالا هدع  راصبتسالا ، لاجرلا ، رایتخا  هلمج : زا  ددعتم ، تافیلات  بحاص  (، 460  - 385  ) یسوط نسح  نب  دمحم  رفعجوبا  -611
...و يواتفلا  هقفلا و  درجم  یف  هیاهنلا 

ص 712. لامعالا ، لابقا  ص 336 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، .ر ك : -612

ص 712. لامعالا ، لابقا  ص 336 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، .ر ك : -613

.فرشا فجن  عجارم  املع و  زا  -614

، لامکلا هآرم  لاقملا ، حـیقنت  هلمج : زا  ددـعتم ، تافیلات  بحاـص  (، 1351  - 1290  ) یناقمام یفجن  نسح  دـمحم  نب  هللادـبع  -615
...و یقثولا  هورعلا  یلع  هیشاح 

...و هعیشلا  سیسات  هلمج : زا  رایسب ، تافیلات  بحاص  (، 1354  - 1272  ) یمظاک يوسوم  يداه  نب  نسح  دمحموبا  دارم  ایوگ  -616
.تسا

 -. هللا همحر  يورغ -  یناهفصا  نیسح  دمحم  خیش  جاح  هللا  تیآ  -617

.مق رد  رضاح  رصع  دیلقت  عجارم  ماطع و  تایآ  زا  یفاص ، هللا  فطل  خیش  هللا  تیآ  -618
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ص 222؛ ج 10 ، راونالاراحب ، رد  ارجام  لصا  دوب ، هفینحوبا  صخش  نیا  -619
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.تسا هدش  رکذ  ص 248  ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 95 ؛ ج 1 ، مالسالا ، مئاعد  ص 27 ؛ ج 47 ،

هیآ ي 2. صالخا ، هروس ي  -620

، قودص دیحوت  ص 187 ؛ ج 4 ، ص 220 ؛ ج 3 ، راونالاراحب ، ص 123 ؛ ج 1 ، یفاک ، لوصا  ص 6 ؛ رابخالا ، یناـعم  .ر ك : -621
ص 54. ینسالا ، ماقملا  ص 329 ؛ یمعفک ، حابصم  ص 90 و 197 ؛

.نامه -622

.ابیز راز  هزبس  -623

.دمآ دهاوخ  هدنیآ  تاکن  رد  هراب ، نیا  رد  رتشیب  حیضوت  -624

ات ود  ات  ود  ندرک  ادج  حیبست و  زا  هضبق  کی  نتفرگ  دمحم و  لآ  دمحم و  رب  تاولص  هس  نداتـسرف  هل  مظعم  هراختـسا  هوحن  -625
.تسا دب  دنام  ات  ود  رگا  بوخ و  دنام ، یقاب  یکی  رگا  تیاهن  رد  .نآ  ياه  هناد  زا 

.دشاب بوخ  ود  ره  كرت  لعف و  ینعی  -626

.رگید تافیلات  هاجنلا و  حابصم  بحاص  (، 1286 ینارهط - ؟(  يرئاح  یلع  نب  نیسحلادبع  نیقارعلا ، خیش  -627

.الط هکس ي  -628

؟ یهد یم  ینس  صخش  هب ي ك  ار  مالسلا -  هیلع  ماما -  مهس  ارچ  ینعی  -629

، راونالاراحب ص 93 ؛ ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 300 ؛ ج 2 ، یفاک ، .ر ك : زین  ص 11 . ج 8 ، تیاور 3 ؛ ص 74 ، ج 2 ، یفاک ، -630
ص 370. یسوط ، یلاما  ص 225 ؛ ج 69 ، ص 179 ؛ ج 68 ، ص 29 ؛ ج 2 ،

ص 329 و 332. ج 65 ، راونالاراحب ، ص 17 ؛ ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 18 و 21 ؛ ج 2 ، یفاک ، -631

هیآ 23. يروش ، هروس ي  -632

 -. هللا همحر  یناهفصا -  نیسح  دمحم  خیش  جاح  هللا  تیآ  -633

.دندوب هدرک  توف  خیش  جاح  موحرم  زا  شیپ  هتفه  کی  ایض  اقآ  موحرم  -634

هیآ ي 21. فارعا ، هروس ي  -635

هیآ ي 176. فارعا ، هروس ي  -636
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هیآ ي 30. هرقب ، هروس ي  -637

تیفرظ اب  يدوجوم  -638

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  رضحم  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 415زکرم  هحفص 398 

http://www.ghaemiyeh.com


.رتشیب تیلباق  و 

هیآ ي 31. هرقب ، هروس ي  .ر ك : -639

هیآ ي 30. هرقب ، هروس ي  -640

هئوه عبتا  ضرالا و  یلا  دلخا  هنکل  و  دیامرف : یم  هک  فارعا  هروس ي  هیآ ي 176  هب  هراشا  -641

.نوراه ریزو  -642

ص 48. لوقعلا ، فحت  ص 153 ؛ ج 74 ، راونالاراحب ، نومضم : نیا  هب  -643

اوحفـصت و اوفعت و  نا  مهورذحاف و  مکل  اودـع  مکدـلوا  مکجوزا و  نم  نا  اونماء  نیذـلا  اهیا  ای  دـیامرف : یم  لاعتم  دـنوادخ  -644
رب نانآ  زا  سپ  دنیامـش ، نمـشد  امـش  نادـنزرف  نارـسمه و  زا  یخرب  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ؛ میحر روفغ  هللا  ناف  اورفغت 
هیآ نباغت ، هروس ي  .تسا ) نابرهم  هدنزرمآ و  رایـسب  دنوادخ  هک  یتسار  هب  دیزرمایب ، دیرذگرد و  دییاشخبب و  رگا  و  دیـشاب ؛ رذح 

ي 14.

هیآ ي 42. رمز ، هروس ي  -645

ج 22، ص 188 و 198 ؛ ج 20 ، ص 19 ؛ ج 18 ، ص 170 ؛ ج 17 ، ص 148 و 313 ؛ ج 11 ، ص 121 ؛ ج 10 ، راونالاراحب ، -646
...و ص 331  ج 37 ، ص 223 ؛ ج 30 ، و 385 ؛ ، 373 ، 348 ، 329 ص 326 ،

.308 ص 303 -  ج 2 ، یمق ، ریسفت  309 ؛ ص 305 -  ج 6 ، راونالاراحب ، .ر ك : -647

ص یعادلا ، هدع  ص 218 ؛ نیدلا ، مالعا  ص 305 و 341 ؛ ج 90 ، ص 34 ؛ ج 74 ، راونالاراحب ، ص 42 ؛ ج 8 ، یفاک ، هباشم : -648
ص 42. ج 2 ، مارو ، هعومجم ي  159 و 168 ؛

و 343؛  46 ، 45 ص 40 ، ج 9 ، لـئاسولا ، كردتـسم  .ر ك : تسا ، هبعک  زا  رترب  نم  ؤـم  تمرح  قـح و  هـک  نـیا  هراـبرد ي  -649
ص ج 1 ، لاصخ ، ص 227 و 232 ؛ ج 71 ، ص 16 ؛ ج 65 ، ص 71 ؛ ج 64 ، ص 323 ؛ ج 7 ، راونالاراحب ،
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ص 42؛ نم ، ؤـملا  ص 335 ؛ اـضرلا ، هقف  ص 278 ؛ ج 18 ، هغالبلا ، جـهن  حرـش  و 386 ؛ ص 293  ج 2 ، نیظعاوـلا ، هـضور  27 ؛
83 و 193. ص 78 ، راونالا ، هاکشم  ص 52 ؛ ج 1 ، مارو ، هعومجم ي 

هیآ ي 50. تایراذ ، هروس ي  -650

هیآ ي 62. لمن ، هروس ي  -651

دیحوت ص 24 ؛ ج 26 ، راونـالاراحب ، .ر ك : دنتـسه ، هرظاـنلا  هللا  نیع  مالـسلا -  مهیلع  نیموـصعم -  همئا  هک  نیا  هراـبرد ي  -652
ص 16. رابخالا ، یناعم  ص 167 ؛ قودص ،

.مالسلا هیلع  نامز -  ماما  -653

.ندناسرت -654

ص 325. راونالا ، هاکشم  ص 226 ؛ ج 1 ، راونالاراحب ، ص 290 ؛ ج 11 ، لئاسولا : كردتسم  -655

مه ناتسود و  اب  هکلب  تسین ، هناگیب  نانمشد  ربارب  رد  تفوطع  رهم و  تبحم و  عضاوت و  راهظا  اعطق  ترضح  نآ  دوصقم  اریز  -656
اب و  ریگ ، تخـس  نارفاـک  رب  ( ؛) مهنیب اـمحر  راـفکلا  یلع  دـشا  : ) دـیامرف یم  یعقاو  ناـنم  ؤـم  فیـصوت  رد  دـنوادخ  .تسا  ناـشیک 

هیآ ي 29. حتف ، هروس ي  .دنا ) نابرهم  رگیدمه 

.اهرازبا -657

هیآ ي 28. میهاربا ، هروس ي  -658

هیآ ي 125. لحن ، هروس ي  -659

هیآ ي 159. نارمع ، لآ  هروس ي  -660

هیآ ي 128. هبوت ، هروس ي  -661

هیآ ي 3. ارعش ، هروس ي  -662

هیآ 8. رطاف ، هروس ي  -663

، دجهتملا حابصم  ص 588 ؛ یمعفک ، حابـصم  ص 205 ؛ نیمالا ، دـلبلا  ص 67 ؛ لامعالا ، لاـبقا  ص 82 ؛ ج 95 ، راونالاراحب ، -664
ص 582.

هیآ ي 257. هرقب ، هروس ي  -665
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هیآ ي 28. دعر ، هروس ي  -666

ص 245. لزغ 316 ، ص 141 ؛ لزغ 159 ، یسدق ، حیحصت  اب  ظفاح ، ناوید  -667

ص دجهتملا ، حابصم  ص 578 ؛ یمعفک ، حابصم  ص 194 ؛ نیمالا ، دلبلا  ص 59 ؛ لامعالا ، لابقا  ص 110 ؛ ج 3 ، بیذهت ، -668
.577

هیآ ي 27. رجف ، هروس ي  -669

ص 218 و 319؛ ج 44 ، ص 93 ؛ ج 2 ، راونالاراحب ، .ر ك : -670
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ص 422. ج 2 ، یمق ، ریسفت  ص 769 ؛ تایآلا ، لیوات 

ص 234. ج 7 ، هغالبلا ، جهن  حرش  یئباص : قاحسا  یبا  ياثر  رد  هللا -  همحر  یضر -  دیس  هیثرم  -671

.هللا همحر  یلح -  همالع  هتشون ي  یهتنملا  باتک  زا  لقن  هب  ص 12 . ج 7 ، مالکلا ، رهاوج  ص 14 ؛ ج 5 ، همارکلا ، حاتفم  -672

...و ناورم  هیواعم ، ریظن  تسا ، لطاب  ياملع  روظنم  -673

.نامگ یب  دیدرت ، یب  -674

جهن حرش  ص 149 ؛ ج 1 ، میقتسملا ، طارـصلا  ص 239 ؛ ج 1 ، همغلا ، فـشک  همان ي 54 ؛ ص 445 ؛ هغالبلا ، جـهن  .ر ك : -675
ص 201 و 429؛ لمجلا ، ص 200 ؛ ج 1 ، ص 128 ؛ ج 2 ، ص 65 ؛ و ج 2 ، و 133 ؛  131 ص 17 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  هغـالبلا ي 

ص 505. ج 31 ، ص 125 ؛ ج 32 ، ص 158 و 336 ؛ ج 84 ، راونالاراحب ، ص 269 ؛ یسوط ، یلاما 

...و هیواعم  ریبز ، هحلط ، ریظن  لطاب ، ياملع  -676

ص 76. ج 1 ، جاجتحا ، ص 193 ؛ ج 28 ، راونالاراحب ، .ر ك : -677

...و تارافک  تاکز ، سمخ ، زا  معا  هیعرش  تاهوجو  -678

ص 322؛ ج 67 ، ص 331 ؛ ج 14 ، ص 203 ؛ ج 1 ، راونالاراحب ، ص 203 ؛ ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 39 ؛ ج 1 ، یفاک ، -679
جهن حرش  ص 44 ؛ لوقعلا ، فـحت  ص 272 ؛ نیدـلا ، مالعا  ص 77 ؛ ج 1 ، بولقلا ، داـشرا  ص 149 ؛ ج 74 ، ص 189 ؛ ج 71 ،

ص 20 و 160. هعیرشلا ، حابصم  ص 78 ؛ ج 4 ، یلائللا ، یلاوع  ص 121 ؛ یعادلا ، هدع  ص 325 ؛ ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا 

هرارز ثیدح  نیا  يوار  ص 33 . ج 31 ، راونالاراحب ، ص 243 ؛ ج 2 ، هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  ص 223 ؛ ج 4 ، یفاک ، .ر ك : -680
هیلع رقاب -  ماما  زا  هک  تسا 
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هدومن لقن  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  زا  حورشم  اتبسن  تروص  هب  ار  نایرج  نیا  مالسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  .دنک  یم  لقن  مالـسلا - 
بهذیل نکی  مل  املع  هلعج  دق  یلاعت  هللا  نا  دان  تسا : نینچ  ثیدـح  زا  تمـسق  نیا  ترابع  .مالـسلا  هیلع  داجـس -  ماما  زا  هن  تسا ،

( .درب یمن  نیب  زا  ار  نآ  زگره  تسا و  هداد  رارق  هناشن  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  هک  نک  مالعا  دنلب  يادص  اب  ( ؛ .هب

ار هبعک  هناخ ي  مادـهنا  دـصق  هک  ههربا  خـساپ  رد  بلطملادـبع  ترـضح  زا  لقن  هب  کنع .) ای :  ) کـنم هعنمیـس  اـبر  تیبلل  نا  -681
ص 25. ج 1 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 145 ؛ ج 15 ، راونالاراحب ، ص 342 ؛ ج 9 ، لئاسولا ، كردتسم  .ر ك : .تشاد 

کمک يروآ  عمج  لیبق  زا  تسا ، ینید  یغیلبت و  یگنهرف و  ریغ  روما  هرادا ي  رد  میقتـسم  روط  هب  نویناحور  تلاـخد  روظنم  -682
ای تیمک و  رد  تراظن  تاجناخراک ، يزادـنا  هار  ای  تیریدـم و  رازاـب ، ـالاک و  تمیق  لیدـعت  یمومع ، قازرا  عیزوت  یمدرم ، ياـه 
نو ؤش  ریاـس  رد  ناـنآ  يدـصت  تیریدـم و  زین  .دـیآ و  یم  رب  زین  صـصختم  نینم  ؤـم  لودـع  زا  هک  نآ  ریاـظن  تادـیلوت و  تیفیک 

تناید دهعت و  زا  دنچ  ره  دـیآ ، یمن  رب  نانآ  زا  هتـشاد و  یفاک  تخانـش  صـصخت و  هب  زاین  هک  ...و  یماظن  يداصتقا و  یعامتجا و 
.دنشاب رادروخرب 

شرورپ شزومآ و  ریزو  - 683

.دنشاب هدومرف  لقن  يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم  لوق  زا  ار  نخس  نیا  هلظدم -  داتسا -  ترضح  تسا  لمتحم  -684

.املع بالط و  نویناحور و  -685

.لزنت رگید : ترابع  هب  سوکعم و  یقرت  -686

ات 758  687

ج 2، جئارخ ، ص 336 ؛ ج 52 ، راونالاراحب : .ر ك : -687
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ص 200. راونالا ، بختنم  ص 240 ، ج 8 ، یفاک ، ص 840 ؛

، تسا هدش  رکذ  مود  لامتحا  تروص  هب  نتم  رد  هک  هلظدم -  داتسا -  ترـضح  رظن  رد  تحارـص  هکلب  روهظ  ثیدح  ترابع  -688
.دوش عوجر  .دراد 

لئاسو ص 84 ؛ ج 6 ، بیذهت ، ص 582 ؛ ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص 584 ؛ ج 4 ، یفاک ، .ر ك : .تیاور  زا  انعم  هب  لـقن  -689
ص 306. تارایزلا ، لماک  ص 261 ؛ ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  ص 38 ؛ ج 99 ، راونالاراحب ، ص 562 ؛ ج 14 ، هعیشلا ،

.یحیسم -690

هیآ ي 14. فهک ، هروس ي  -691

هیآ ي 17. تارجح ، هروس ي  -692

، نیلقثلا مکیف  كراـت  ینا  تسا : هدـش  لـقن  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلـص  مرکا -  لوسر  زا  تروص  نیا  هب  ثیدـح  لـصا  -693
یلع ادری  یتح  اـقرتفی  نل  اـمهنا  .یتیب و  لـها  یترتع  و  ضرـالا ؛ یلا  امـسلا  نم  دودـمم  لـبح  هللا  باـتک  رخـآلا : نم  ربـکا  امهدـحا 
باتک یکی : تسا : رتگرزب  رگید  زا  یک  هک ي  مراذگ ]  یم  راگدا  هب ي  ] امـش نایم  رد  اهبنارگ  نیگنـس و  زیچ  ود  نم  ( ؛ ...ضوحلا

ادج مه  زا  زگره  ود  نیا  .منادناخ  ناگتسب و  يرگید : و  تسا ؛ هدش  هدیشک  نیمز  يوس  هب  نامسآ  زا  هک  تسا  ینامـسیر  هک  ادخ ،
ج 3، دمحا ، دنـسم  .ر ك : زین  ص 14 . ج 3 ، دمحا ، دنـسم  .دنوش ) دراو  نم  رب  رثوک ]  ] ضوح رانک ]  ] رد هک  نیا  ات  دش ، دـنهاوخن 

صیاصخ ص 108 ؛ دیمح ، نب  دبع  دنسم  بختنم  ص 397 ، دعج ، نبا  دنسم  ص 163 ؛ ج 9 ، یمثیه ، دئاوزلا  عمجم  ص 27 و 59 ؛
ص 131 ج 1 ، یناربط ، ریغص  مجعم  ص 297 و 376 ؛ ج 2 ، یلعی ، نبا  دنسم  ص 93 ؛ ییاسن ،
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...و

.فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  روضح  مدع  لیلد  هب  -694

ص 339. ج 22 ، ص 121 ؛ ج 10 ، راونالاراحب ، -695

ص 372. ج 44 ، راونالاراحب ، -696

ص 300، ج 17 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 92 ؛ ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 365 ؛ ج 4 ، هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  زا : انعم  هب  لقن  -697
ص 440. قالخالا ، مراکم  ص 288 ؛ ج 1 ، نیدلا ، لامک  ص 180 ؛ رابخالا ، عماج  ص 55 ، ج 74 ، ص 125 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ،

.دنا هدروآ  نامیا  نم  هب  دنا  هدیدن  ارم  هک  ینامز  رد  هک : نیا  زا  هیانک  -698

.رامش -699

.ناقرف هروس ي  هیآ ي 63  هب  هراشا  -700

هیآ ي 65. سی ، هروس ي  -701

هیآ ي 40. هرقب ، هروس ي  -702

.درچ یم  هدوسآ  هچ  هک  -703

دص ره  ياج  هب  تسا و  شیپ 100/1  لاس  دص  هب  تبسن  زورما  ياملع  دادعت  هک : تسا  نیا  هلظدم -  داتسا -  ترضح  روظنم  -704
.دراد نیزگ  ياج  ملاع  کی  ملاع ،

هیآ ي 19. فارعا ، هروس ي  هیآ ي 35 ؛ هرقب ، هروس ي  -705

هیآ ي 43. ماعنا ، هروس ي  -706

.هزیگنا -707

هیآ ي 65. اسن ، هروس ي  -708

.هللادبع نب  حلاص  مان  هب  هنیدم ، رد  دیلو  یلاو  -709

نتم .تسا و  هدـش  رکذ  ص 231  تاوعدلا ، جهم  ص 233 ؛ ج 92 ، ص 114 ؛ ج 46 ، راونالاراحب ، رد  لیـصفت  هب  ارجام  نیا  -710
بر هللا  ناحبـس  میظعلا ، یلعلا  هللا  ـالا  هلا  ـال  میرکلا ، میلحلا  هللا  ـالا  هلا  ـال  تسا : هدـمآ  تروص  نیا  هب  برک  ياـعد  ناونع  هب  اـعد 
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ياعد مان  هب  رگید  دراوم  رد  اعد  نیمه  زا  .نیملاعلا  بر  هللادمحلا  و  میظعلا ، شرعلا  بر  عبسلا و  نیضرالا  بر  عبـسلا و  تاوامـسلا 
ص 383. ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 50 ؛ ج 5 ، بیذهت ، ص 284 ، ج 4 ، یفاک ، .ر ك : .تسا  هدش  دای  جرف 

.ر -711
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، یمعفک حابصم  ص 34 ؛ نیمالادلبلا ، ص 178 ؛ ج 84 ، راونالاراحب ، ص 506 ؛ ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 294 ؛ ج 3 ، بیذهت ، ك :
ص 46.

ص 663. لامعالا ، لابقا  ص 404 ؛ ج 95 ، راونالاراحب ، -712

ص 719. دجهتملا ، حابصم  ص 275 ؛ نیمالا ، دلبلا  ص 199 ؛ ج 418 ، ص 211 ؛ ج 97 ، راونالاراحب ، -713

ص 57. رابخالا ، عماج  ص 282 ؛ ج 90 ، راونالاراحب ، .ر ك : زین  ص 123 ؛ ج 12 ، ص 333 ؛ ج 11 ، لئاسولا ، كردتسم  -714

...و هکیالم  ادخ و  يایلوا  -715

 -. هللا همحر  اضرمالغ -  خیش  اقآ  -716

.وکابنت میرحت  فورعم  ياوتف  بحاص  يزاریش ، نسح  دمحم  ازریم  موحرم  -717

يراددوخ دـیاب  دزادـنا ، یم  ریخاـت  هب  ار  جرف  هک  يراـک  هنوگ  ره  ماـجنا  زا  اـم  هک  دـسرب  رظن  هب  هلمج ، نیا  زا  دراد  لاـمتحا  -718
یلو دـشاب ؛ راک  نآ  ماجنا  یعرـش -  رگید  ياهروتـسد  ای  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ساسا  رب  اـم -  هفیظو ي  دـنچ  ره  مینک ،

( یعامتجا هچ  يدرف و  فیاظو  رد  هچ   ) دـهد یم  رارق  باـطخ  دروم  ار  ناـنم  ؤم  همه ي  هک  تنـس  باـتک و  تاـمومع  اـب  رکف  نیا 
هک فراعتم  ریغ  ياهراک  ماجنا  هک  درک  هیجوت  ناوت  یم  هنوگ  نیا  دـشاب ، عقاو  اب  قباطم  قوف  ياـی  ؤر  رگا  نیارباـنب ، .دراد  تاـفانم 

نیا رد  هک  نیا  ای  و  دـشاب ؛ عونمم  اسب  هچ  تسین و  اـم  هفیظو ي  هطیح ي  رد  دـشخب ، یم  عیرـست  ار  تاببـسم  بابـسا و  يداـع  ریس 
زا یلو  هدرک  یم  مهارف  ار  يولهپ  میژر  ینوگنرـس  لالحمـضا و  بجوم  دـنچ  ره  نتفرگ  متخ  هک  دراد  ناـکما  صوصخ  هب  دروـم 

هئایلوا یلاعت و  هللا  هک  رگید  ياه  هیجوت  ای  و  دمآ ، یمن  راک  رس  نآ  زا  رتدب  هک  مولعم  اجک 
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.اهب ملعا  ماظعلا 

...و عیارشلا  حرش  یف  مانالا  هیاده  بحاص  (، 1308 یمظاک - ؟(  مشاه  نب  نیسح  دمحم  خیش  موحرم  -719

.نپوک -720

، لوصالا هیافک  یلع  هیشاح  هلمج : زا  ددعتم ، تافیلات  بحاص  (، 1343 یمظاک - ؟(  یصلاخ  نیسح  نب  يدهم  خیـش  موحرم  -721
...و هیافکلا  حرش 

.ناشیا رسمه  -722

مالسلا هیلع  ریما -  ترضح  یلعف  نحص  رد  عقاو  -723

ج 2، مارو ، هعومجم ي  ص 253 ؛ ج 67 ، ص 155 ؛ ج 8 ، راونالاراحب ، ص 83 ؛ ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 83 ؛ ج 2 ، یفاک ، -724
ص 112. راونالا ، هاکشم  ص 208 ؛ یعادلا ، هدع  ص 301 ؛ قودص ، یلاما  .ر ك  زین  ص 168 ؛

.تسا هدنراگن  زا  دیدرت  -725

هیآ ي 27. دیدح ، هروس ي  -726

هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  لیمک -  هب  ترضح  نآ  شرافس  رد  زین  و  تافو ، ماگنه  مالسلا -  هیلع  یلع -  تاملک  رد  نومضم  نیا  -727
هراشب ص 220 ؛ دیفم ، یلاما  ص 7 ؛ یسوط ، یلاما  ص 98 ؛ ج 75 ، راونالاراحب ، .ر ك : .تسا  هدـمآ  ناشیا  ياه  هدومرف  رگید  و  - 

.567 ص 535 ، ج 1 ، همغلا ، فشک  ص 145 ؛ مکحلاررغ ، ص 171 ؛ لوقعلا ، فحت  ص 26 ؛ یفطصملا ،

هیآ ي 27. دیدح ، هروس ي  -728

ص ج 75 ، ص 304 ؛ ج 14 ، 105 ؛ ، 99 ص 97 ، ج 2 ، ص 148 ؛ ج 1 ، راونالاراحب ، ص 167 ؛ ج 8 ، یفاک ، زا : انعم  هب  لـقن  -729
ج 18، هغالبلا ، جهن  حرش  ص 94 ؛ همئالا ، صئاصخ  501 ؛ ، 392 ص 201 ، لوقعلا ، فحت  ص 625 ؛ یسوط ، یلاما  309 ؛ ، 38 ، 34
ص دیرملا ، هینم  ص 149 ؛ ج 2 ، ص 81 ؛ ج 1 ، مارو ، هعوـمجم ي  ص 58 ؛ مکحلاررغ ، ص 81 ؛ ج 4 ، یلائللا ، یلاوع  ص 229 ؛

تمکح 80. ص 481 ، هغالبلا ، جهن  173 ؛

، راونالاراحب ص 386 و 458 ؛ ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  -730
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كردتـسم .ر ك : زین  ص 105 ، دا ، ؤفلا  نکـسم  ص 225 ؛ ج 1 ، مالـسالا ، مئاعد  ص 208 ؛ تایرفعجلا ، ص 91 و 101 ؛ ج 79 ،
ص 460 و 464. ج 2 ، لئاسولا ،

هیآ ي 7. میهاربا ، هروس ي  -731

هیآ ي 1. فارعا ، هروس ي  -732

ص 3 و 202. ج 2 ، یشایع ، ریسفت  زا  لقن  هب  ص 383 ، ج 89 ، ص 106 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ، .ر ك : -733

.همتکا هعو و  کلذ  مهفاف  تسا : هدمآ  تروص  نیا  هب  هتشذگ ، ياه  سردآ  رد  ثیدح  نتم  رد  ترابع  نیا  -734

ج ص 180 و 184 ؛ ج 53 ، 118 و 119 ؛ ، 117 ، 111 ص 103 ، ج 52 ، ص 132 ؛ ج 4 ، راونالاراحب ، ص 368 ، ج 1 ، یفاک ، -735
، یسوطلا هبیغ  ص 1113 ؛ ج 3 ، ص 178 ؛ ج 1 ، جئارخلا ، ص 451 و 452 ؛ يرولا ، مالعا  ص 469 ؛ ج 2 ، جاجتحا ، ص 380 ؛ ، 75

بختنم ض 483 ؛ ج 2 ، نیدـلا ، لامک  ص 531 ؛ ج 2 ، همغلا ، فـشک  و 294 ؛ ص 289  یناـمعنلا ، هبیغ  و 426 ،  425 ص 290 ،
ص 122. راونالا ،

ص 170. دانسالا ، برق  ص 182 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ، .ر ك : -736

نیا زا  ص 279 -  ینامعنلا ، هبیغ  ص 244 ؛ ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ص 255 ، صاصتخا ، ص 237 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ، .ر ك : -737
رازه داتفه  و  دشک ، یم  ینایفس  رکـشل  ار  رفن  رازه  دص  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تسا ، هدش  رکذ  هدش  دای  باتک  راهچ  رد  هک  تیاور 

.دوش یم  هتشک  وا  رکشل  زا  رفن 

كردتسم 260 ؛ ، 246 ص 245 ، ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 358 ؛ ج 4 ، هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  ص 77 ؛ ج 2 ، یفاک ، هباشم : -738
تایاور نیا  همه ي  رد  ...و   282 ص 268 ، ج 11 ، لئاسولا ،
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.مدرم نیرتراگزیهرپ  هن  تسا ، هدش  هدرمش  نامدرم  نیرتراگزیهرپ  زا  دنک ، یم  زیهرپ  مارح  ياهراک  زا  هک  یسک 

، راونالاراحب .ر ك : .دناوخب ) ار  قیرغ  ياعد  هک  یـسک  رگم  ( ؛ قیرغلا اعدب  اعد  نم  الا  تسا : تروص  نیا  هب  ثیدـح  ترابع  -739
ص ج 2 ، نیدـلا ، لامک  ص 159 ؛ یناـمعنلا ، هبیغ  ص 228 ؛ ج 2 ، میقتسملا ، طارـصلا  ص 432 ؛ يرولا ، مـالعا  ص 133 ؛ ج 52 ،
زا دوصقم  هک  تسا  هدـش  ناـیب  تاـیاور  نیا  زا  یخرب  لـیذ  رد  ص 332 ، تاوعدلا ، جـهم  ص 80 ، راونـالا ، بختنم  و 351 ؛  348

.تسا ...میحر  ای  نامحر  هللا ي ا  ای  هدنیآ : ياعد  قیرغ ، ياعد 

ص 177. ج 1 ، فئارط ، ص 358 ؛ ج 36 ، ص 80 ؛ ج 3 ، راونالاراحب ، -740

( .دـنک یم  ماـیق  شتماـما  هب  نادـقتعم  رتـشیب  تشگزاـب  ...زا  دـعب  وا  اریز  ( ؛ هتماـماب نیلئاـقلا  رثـکا  دادـترا  ...دـعب  موق  هنـال ي  -741
ج میقتسملا ، طارصلا  ص 1171 ؛ ج 3 ، جئارخلا ، 439 ؛ ص 436 ، يرولا ، مالعا  ص 23 ؛ ج 52 ، 157 ؛ ص 30 ، ج 51 ، راونالاراحب ،
ص راونالا ، بختنم  ، 384 ص 378 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  ص 283 ؛ رثالا ، هیافک  ص 526 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  231 ؛ ص 230 ، ، 2

.39

ص راونالا ، بختنم  ص 351 ؛ ج 2 ، نیدلا ، لامک  ص 432 ؛ يرولا ، مالعا  ص 326 ؛ ج 92 ، ص 148 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ، -742
ص 332. تاوعدلا ، جهم  80 ؛

 -. مالسلا هیلع  ماما -  مهس  - 743

.هتساوخان ای  هتساوخ و  -744

ص 177. ج 1 ، فئارط ، ص 358 ؛ ج 36 ، ص 80 ؛ ج 3 ، راونالاراحب ، -745

( .دـنک یم  ماـیق  شتماـما  هب  نادـقتعم  رتشیب  تشگزاـب  ...زا  دـعب  وا  اریز  ( ؛ .هتماـماب نیلئاـقلا  رثـکا  دادـترا  ...دـعب  موق  هنـال ي  -746
ص يرولا ، مالعا  ص 23 ؛ ج 52 ، 157 ؛ ص 30 ، ج 51 ، راونالاراحب ،
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ص رثالا ، هیافک  ص 526 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  231 ؛ ص 230 ، ج 2 ، میقتسملا ، طارصلا  ص 1171 ؛ ج 3 ، جئارخلا ، 439 ؛ ، 436
ص 39. راونالا ، بختنم  ، 384 ص 378 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  283 ؛

هیآ ي 43. ماعنا ، هروس ي  -747

ص 366. لامعالا ، لابقا  ص 236 ؛ ج 95 ، راونالاراحب ، -748

هیآ ي 45. توبکنع ، هروس ي  -749

ص ج 79 ، راونالاراحب ، ص 80 ، لئاسولا ج 3 ، كردتسم  ص 374 ؛ ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 150 ؛ ج 2 ، یمق ، ریسفت  رد  -750
مهرکذ نم  ربکا  هالـصلا  لهال  هللا  رکذ  تسا : هدمآ  ربکا ) هللا  رکذـل  و   ) هیآ ي هرابرد ي  مالـسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  زا  لقن  هب  ، 206

یم هک  ینیب  یمن  رگم  .تسادـخ  زا  اه  نآ  دای  زا  رتگرزب  نارازگزامن ، زا  ادـخ  دای  ( ؛ .مکرکذا ینورکذاف ، لوق : هنا ي  يرت  الا  .هایا 
( .منک دای  ار  امش  ات  دینک ، دای  ارم  سپ  دیامرف :

.تسا مدرم  دای  زا  رت  گرزب  ادخ ، زا  هدنب  دای  ینعی  تسا  لوعفم  هب  هفاضا  ردصم  تروص  نیا  رد  -751

يارب یتاحفن  امـش ، رمع  ياهزور  رد  ناتراگدرورپ  ( ؛ .اهل اوضرعتف  الا  تاحفن ، مکرهد  ماـیا  یف  مکبرل  نا  ثیدـح : هب  هراـشا  -752
ص 95. ج 87 ، ص 352 ؛ ج 80 ، ص 231 ؛ ج 68 ، راونالاراحب ، .ر ك : .دیباتمرب ) يور  نآ  زا  دیروآ و  يور  نادب  ناه  دراد ، امش 

هراشا یلامجا و  تروص  هب  یسفنا  تایآ  هب  تبـسن  ضرعت  يانعم  ص 179 . مالسلا -  هیلع  يرکسع -  نسح  ماما  ریـسفت  هباشم : زین 
.تسا هدش  رکذ  نتم  رد 

هیآ ي 53. تلصف ، هروس ي  -753

.نامه -754

.دشاب هدش  لوعفم  هب  هفاضا  ردصم  هک  نیاربانب  -755

هیآ ي 88. صصق ، هروس ي  -756

هیآ ي 17. هدجس ، هروس ي  -757

هیآ ي 28. دعر ، هروس ي  -758
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :
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