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مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  طوبرم  تمسق  نویعلا -  ءالج 

: هدنسیون

یسلجم همالع  یقتدمحم  نب  رقابدمحم 

: یپاچ رشان 

یطخ هخسن 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  هب  طوبرم  تمسق  نویعلا  6ءالج 

باتک 6تاصخشم 

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  تداهش  تدالو و  خیرات  نایب  7رد 

تسا ترضح  نآ  لیامش  هیلح و  تینک و  بقل و  مسا و  هداعسلا و  روفوم  تدالو  نایب  7رد 

تسا ترضح  نآ  لیاضف  زا  یضعب  نایب  14رد 

تسا نسح  ماما  ترضح  بادآ  نساحم  قالخا و  مراکم  یضعب  نایب  38رد 

تسا ترضح  نآ  تازجعم  تماما و  صوصن  نایب  56رد 

هیواعم اب  ترضح  نآ  ندرک  حلص  ببس  نینموملاریما و  ترضح  تداهش  زا  دعب  تسا  ترضح  نآ  لاوحا  زا  یضعب  نایب  72رد 

تسا مولظم  ماما  نآ  تداهش  تیفیک  نایب  119رد 

زکرم 138هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 141زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


ع)  ) یبتجم نسح  ماما  هب  طوبرم  تمسق  نویعلا  ءالج 

باتک تاصخشم 

ءـالج روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و  .ق  1111 یقتدـمحم 1037 -  نبرقاـب  دـمحم  یـسلجم  هسانـشرس :   16926-6 یباـیزاب :  هراـمش 
دومحم جاح  دمحا و  جاح  مامتهاب  نارهط : رـشن :  تیعـضو  ینیـسح  ییحی  بتاک : یـسلجم ؛  رقاب  دمحم  الم  [/ یگنـس پاچ  ] نویعلا

 : نابز تشاددای :  .م  35 س   × 22: عطق ؛ .ص 301 يرهاظ :  تاصخـشم  یچباتک ) ناوخا  هعبطم  نارهط : ) .ش  1326 یچباتک ، ناوخا 
 . . . عامتسا بئاصم و  رکذت  هک  تسیزاین  یب  دنوادخ  راوازس  زابنا  لثم و  یب  شیاتس  هلمسب  : زاغآ هماجنا :  ماجنا ، زاغآ ، یسراف 

: تباتک خیرات  خاسنتـسا :  تشاددای  نویعلاءالج  دش  مامت  ددرک  اطخ  رحب  قیرغ  نیا  تاجن  هلیـسو  ازج  زور  هک  مراودیما  ماجنا . . .:
خسن : طخ هجرد  عون و  رثا :  يرهاظ  تاصخشم  .ق   1326

 : دوجوم هخـسن  تایـصوصخ  ییا  هوهق  جاـمیت  کـچل  فطع و  ییا ،  هوـهق  يذـغاک  شکور  ییاوـقم  دـلج  : دـلج تاـنیئ  زت  عوـن و 
ینایاپ قاروا  نیریز و  تل  زا  یـشخب.دش  یـسررب  هخـسن  هخـسن :  تاحیـضوت  تسا  هدما  باتک  نیوانع  هیـشاح  رد  : قاروا یـشاوح 

( ، 56  : 20  ) یشعرم ( ، 1045  : 1 راشم (  ( ، 124  : 5  ) هعیرذلا رثا :  عبانم  اه و  هدـیکچ  اه ، هیامن  .دـشاب  یم  هدروخ  هنایروم  باتک 
ترضح و  ص )  ) ربمایپ زا  هک  دشاب  یم  موصعم  همانیگدنز 14  رضاح  باتک  یگنس :  پاچ  یفرعم  ( 197  - 191  : 5  ) بدالا هناحیر 
نتسیرگ باوث  رد  همدقم  دشاب .  یم  لصف  دنچ  ياراد  باب  ره  باب و  همدقم و 14  کی  ياراد  تسا .  نایعیش  ماما  هدزاود  همطاف و 

تدـالو و موـس :  باـب  (س ؛ ) ارهز ترـضح  گرم  تدـالو و  مود :  باـب  ص ؛ )  ) دـمحم ترــضح  گرم  تدـالو و  لوا :  باـب  ، 
تدالو  : مراهچ باب  ع ؛ )  ) یلع ترضح  تداهش 
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؛ ) ع  ) نیدباعلا نیز  تداهش  ات  تدالو  مشش : باب  ع :)  ) نیسح اما  تداهش  ات  تدالو  مجنپ :  باب  ع ؛)  ) یبتجم نسح  اما  تداهش  ات 
مهد باب  ع ؛ )  ) مظاک یسوم  ماما  مهن : باب  ع ؛)  ) قداص رفعج  ماما   : متشه باب  (ع ؛) رقاب دمحم  ماما  تداهـش  ات  تدالو  : متفه باب 
باب ع ؛)  ) يرگسع نسح  ماما  مهدزیس : باب  ؛ ) ع  ) یقن یلع  ماما   : مهدزاود باب  ع ؛)  ) یقتدمحم ماما  مهدزای : باب  ؛ ) ع  ) اضر ماما  :

همانتشذگرس موصعم --  هدراهچ  عوضوم :  دشاب .  یم  يرکسع  نسحلا  نب  هجح  ماما  مهدراهچ :

بتاک نرق 14 . ییحی ، ینیسح ، هدوزفا :  هسانش  یناوخ  هضور 

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  تداهش  تدالو و  خیرات  نایب  رد 

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

هام همین  هبنش  هس  بش  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  فیرش  تدالو  هک  دنا  هدرک  رکذ  ءاملع  مظاعا  رثکا  یـسوط و  خیـش  دیفم و  خیش 
مسا تاروت  رد  و  دوب ، نسح  ترضح  نآ  فیرـش  مسا  دنا ، هتفگ  زین  مود  لاس  یـضعب  دش ، عقاو  ترجه  موس  لاس  ناضمر  كرابم 

دمحموبا ترضح  نآ  تینک  دوب ؛ ربش  زین  نوراه  گرزب  رسپ  مان  و  تسا ، نسح  برع  تغل  رد  ربش  هک  اریز  تسا  ربش  ترضح  نآ 
دهاز یبتجم و  یکز و  ریما و  یقن و  رب و  تجح و  نیما و  طبس و  دیس و  ترضح : نآ  باقلا  دنا ؛ هتفگ  زین  مساقلاوبا  یـضعب  تسا ،

.تسا هدش  دراو 

( مالـسلا هیلع   ) نسح ماما  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) نیدـباعلا نیز  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  هیوباـب  نبا 
یمن تقبس  تفگ : راذگب ، یمان  ار  وا  هک : تفگ  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  ترضح  هب  مالسلا ) هیلع   ) همطاف ترـضح  دش ، دلوتم 

( ملس هلا و  هیلع و  هللا  یلص   ) تلاسر ترضح  رب  وا  مان  رد  مریگ 

هحفص 502] ] 

هیلع و هللا  یلص   ) لوسر تمدخ  هب  دندیچیپ  يدرز  هماج  رد  ار  وا  سپ 
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نآ تخادـنا و  ار  درز  هماج  نآ  سپ  ار ؟ وا  دـیچیپن  درز  هماـج  رد  هک  مدرکن  یهن  ار  امـش  نم  دومرف : ترـضح  نآ  دـندروآ ، هلآ )
.دیچیپ يدیفس  هماج  رد  ار  ترضح 

( مالـسلا هیلع   ) نینمؤملا ریما  زا  سپ  دـیکم  یم  ار  ترـضح  نآ  نابز  درک و  ترـضح  نآ  ناـهد  رد  ار  دوخ  ناـبز  رگید : تیاور  هب 
هللا یلص   ) ادخ لوسر  سپ  وا ، مان  رد  تفرگ  مهاوخن  تقبس  امش  رب  درک : ضرع  ترضح  نآ  يا ؟ هتـشاذگ  یمان  ار  وا  هک : دیـسرپ 

دمحم يارب  زا  هک : لـیئربج  هب  درک  رما  یلاـعت  قح  سپ  مریگ ، یمن  دوـخ  راـگدرورپ  رب  تقبـس  زین  نم  دوـمرف : ملـس ) هلا و  هیلع و 
وت هب  تبـسن  یلع  هک : وگب  يوگب و  داب  كرابم  تینهت و  ار  وا  ناـسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  نیمز  يوسب  ورب  تسا  هدـش  دـلوتم  يرـسپ 

: تفگ لیئربج  دوب ؟ هچ  وا  مسا  هک : دومرف  ترضح  نآ  نوراه ، رـسپ  مسا  هب  نک  یمـسم  ار  وا  سپ  یـسوم ، هب  تسا  نوراه  هلزنمب 
تغل رد  ربش  هک  دندرک  مان  نسح  ار  وا  سپ  .نک  مان  نسح  تفگ : لیئربج  تسا ، یبرع  نم  تغل  دومرف : ترـضح  دوب ، ربش  وا  مسا 
يارب زا  يرسپ  هک : درک  یحو  مالـسلا ) هیلع   ) لیئربج هب  یلاعت  قح  دش ، دلوتم  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  نوچ  .تسا  نسح  یبرع 

هب ار  وا  سپ  یـسوم ، زا  تسا  نوراه  هلزنمب  هب  وت  زا  یلع  هک : وگب  و  وگب ، داب  كرابم  تینهت و  ار  وا  ورب  تسا ، هدش  دلوتم  دـمحم 
، دـیناسر مانالاریخ  ترـضح  هب  ار  مالع  کلم  ماغیپ  تینهت  زا  دـعب  دـش  لزان  لیئربج  نوچ  نادرگ ، یمـسم  نوراـه  رگید  رـسپ  ماـن 

، ریبش تفگ : لیئربج  دوب ؟ هچ  رسپ  نآ  مان  دومرف : ترضح 
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هب هک  نک  مان  نیسح  ار  وا  تفگ : لیئربج  تسا ، یبرع  نم  نابز  دومرف ، ترضح 

هحفص 503] ] 

.دندرک مان  نیسح  ار  وا  سپ  تسا ، ریبش  ینعم 

نـسح ماما  نوچ  تفگ : سیمع  تنب  ءامـسا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ماـما  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  اـضیا 
ار ترضح  نآ  سپ  ارم ، دنزرف  روایب  ءامسا  يا  تفگ : دمآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  مدوب ، وا  هلباق  نم  دش و  دلوتم 
هک ار  امـش  مدرکن  یهن  نم  دومرف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  مدرب ، ترـضح  تمدخ  هب  مدیچیپ و  يدرز  هماج  رد 
رد سپ  مدرب ، ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  مدـیچیپ  يدیفـس  هماج  رد  ار  وا  سپ  دـیچیپم ؟ درز  هماـج  رد  دوش  یم  دـلوتم  هک  يدـنزرف 

هدرک یمسم  ار  وا  مان  هچ  هب  هک : دیسرپ  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  زا  تفگ ، هماقا  شپچ  شوگ  رد  تفگ و  ناذا  شتـسار  شوگ 
هیلع هللا  یلص   ) ادخ لوسر  منک ، مان  برح »  » ار وا  متساوخ  یم  نکیل  وا و  مان  رد  متفرگن  تقبس  امش  رب  درک  ضرع  ریما  بانج  يا ؟

ار وت  العا  یلع  دنوادخ  تفگ : دش  لزان  لیئربج  سپ  دوخ ، راگدرورپ  رب  وا  مان  رد  مریگ  یمن  تقبـس  زین  نم  دومرف : ملـس ) هلا و  و 
.درک مان  نسح  ار  وا  ترضح  نادرگ ، یمسم  نوراه  گرزب  رسپ  مسا  هب  ار  وا  هک : دیامرف  دناسر  یم  مالس 

هلباق هک  ءامـسا  هب  تشک ، وا  هقیقع  يارب  زا  قلبا  دنفـسوگ  ود  ملـس ) هلا و  هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  دش ، متفه  زور  نوچ 
دیشک هرقن  اب  ار  شرس  يوم  دیشارت و  ار  شرس  داد ، یفرشا  کی  اب  نار  کی  دوب 
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لعف زا  ندیلام  نادنزرف  رـس  رب  ار  قیقع  نوخ  ءامـسا  يا  دومرف : درک  هدولآ  دوب  شوخ  يوب  هک  قولخ  هب  ار  شرـس  درک ، قدـصت  و 
.تسا تیلهاج 

رسپ روایب  ءامسا  يا  دومرف : دمآ  ملس ) هلا و  هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  دش ، دلوتم  نیسح  ماما  لاس  کی  زا  دعب  تفگ : ءامسا 
سپ نم ، دزن  هب  ارم 

هحفص 504] ] 

شپچ تسار و  شوگ  رد  تماقا  ناذا و  زاب  مدرب ، ترـضح  نآ  تمدخ  هب  مدیچیپ  يدیفـس  هماج  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما 
نیا رب  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ زا  وت  هیرگ  داب  وت  يادـف  مردام  ردـپ و  تفگ : ءامـسا  تسیرگ ، تشاذـگ و  دوخ  نماد  رد  تفگ ،

هدننک و یغب  یهورگ  دومرف : ترـضح  نآ  هللا ، لوسر  ای  تسا  هدش  دلوتم  تعاس  نیا  رد  هک : تفگ  ءامـسا  میرگ ، یم  دوخ  دـنزرف 
همطاف هب  ار  ربخ  نیا  ءامـسا  يا  تفگ : سپ  دناسرن ، ناشیا  هب  ارم  تعافـش  ادخ  نم ، زا  دـعب  درک  دـنهاوخ  دیهـش  ار  وا  هدـننک  متس 

؟ يا هدرک  مان  هچ  ار  وا  یلع  ای  هک : دومرف  سپ  .دناسر  یم  ررـض  وا  هب  تبیـصم  نیا  ندینـش  تسا و  هدـییاز  دـنزرف  هزات  وا  هک  وگم 
مسا هب  ار  وا  دیامرف : یم  دناسر  یم  مالس  ار  وت  العا  یلع  دنوادخ  تفگ : دش  لزان  لیئریج  سپ  مریگ ، یمن  تقبس  وت  رب  هک : دومرف 
کی ار  هلباق  تشک ، وا  يارب  زا  دنفسوگ  ود  متفه  زور  رد  درک ، مان  نیـسح  ار  وا  ترـضح  سپ  نک ، یمـسم  نوراه  کچوک  رـسپ 

: هک دومرف  دیلام  شرس  رب  قولخ  زاب  درک ، قدصت  هرقن  شرس  يوم  نزو  هب  دیشارت ، ار  شرس  درک ، اطع  رانید  کی  اب  دنفـسوگ  نار 
زا ندیلام  هقیقع  نوخ 
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.تسا تیلهاج  لعف 

.لمح ردق  هب  رگم  مالسلاامهیلع )  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  نایم  دوبن  هلصاف  هک : تسا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  اضیا 

نآ هک  دـنا  هدرک  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  زا  هماـع  هصاـخ و  قیرط  زا  رایـسب  هربتعم ي  ثیداـحا  رد 
يراوگرزب تمارک و  يارب  متخاس  یمـسم  ریبش  ربش و  نوراه  رـسپ  ود  مان  هب  ار  دوخ  رـسپ  ود  نیـسح  نسح و  نم  دومرف : ترـضح 

.یلاعت قح  دزن  ناشیا 

هحفص 505] ] 

رـسپ هس  مسا  هب  مدـینادرگ  یمـسم  دـش ، دیهـش  همطاف  مکـش  رد  هک  نسحم  نیـسح و  نسح و  ار  همطاف  نادـنزرف  رگید : تیاور  هب 
.تسا نوراه  هلزنم  هب  یلع  هکنآ  يارب  ربشم ، ریبش و  ربش و  نوراه 

یلص  ) ادخ لوسر  يارب  داتسرف  هیده  هب  یلاعت  قح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  هیوباب  نبا 
.تشهب ياه  هماج  زا  يریرح  هماج  هب  ار  نسح  ماما  مان  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا 

نیسح ماما  مان  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) تلاسر ترـضح  داتـسرف ، .دوب  هتـشون  يریرح  رب  ار  ترـضح  نآ  مان  رگید : تیاور  هب 
.درک قاقتشا  نآ  زا  ار  مالسلا ) هیلع  )

.دوب هزعلا هللا  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  نیگن  شقن  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  زا  اضیا 

.دوب دمحلا هللا » : » رگید تیاور  هب  و 

( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  تمدـخ  هب  ساـبع  نز  لـضفلا  ما  هک  دـنا  هدرک  تیاور  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد 
مه هب  همطاـف  يارب  زا  يدـنزرف  هللا  ءاـشنا  دومرف : ترـضح  دوـب ، نماد  رد  وـت  نت  زا  يا  هراـپ  هک  مدـید  باوـخ  رد  نم  درک : ضرع 

دهاوخ
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داد لضفلا  ما  هب  ار  وا  ترضح  نآ  دش ، دلوتم  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  يدوز  نآ  رد  سپ  دش ، یهاوخ  وا  تیبرت  لفکتم  وت  دیـسر 
.داد ریش  ار  ترضح  نآ  سابع  رسپ  مثق  ریش  هب  هک 

هب دمآ  یم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) تلاسر ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا  يدنوار  بطق 
وت تفگ : یم  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دنکفا ، یم  ناشیا  ناهد  رد  ار  دوخ  ناشنزجعم  ناهد  بآ  همطاف ، هراوخریـش ي  نادنزرف  دزن 

.هدم ریش  ار  ناشیا 

هحفص 506] ] 

دینک تلالد  ارم  تفگ : راوس ، يرتش  رب  دمآ  هنیدـم  هب  یبهار  هک  هریرهوبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  نافلاخم  بتک  زا  بوشآرهـش  نبا 
همطاـف روآ ، نوریب  نـم  يارب  ار  دوـخ  رـسپ  ود  ادـخ  لوـسر  رتـخد  يا  تـفگ : دیــسر  همطاـف  هناـخ  رد  هـب  نوـچ  همطاـف ، هناـخ  هـب 
ياـهمان تفگ : تسیرگ و  دیـسوب و  ار  ناـشیا  بهار  سپ  دروآ ، نوریب  وا  يارب  ار  مالـسلاامهیلع )  ) نیـسح نسح و  مالـسلااهیلع ) )

( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  تافـص  زا  سپ  تسا ، بیط  باط و  لـیجنا  رد  تسا ، ریبش  ربش و  تاروت  رد  ناـنیا 
تفگ و تداهش  هملک  ترـضح  نآ  فاصوا  زا  دوب  هدناوخ  دوخ  بتک  رد  هچنآ  اب  تفای  قفاوم  ار  وا  تافـص  نآ  نوچ  درک ، لاؤس 

.دش ناملسم 

ناشیا تازجعم  زا  دوب ، هدـیدرگن  یمـسم  راوگرزب  مان  ود  نیا  هب  نیـسح  نسح و  زا  شیپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  یتعامج  زا  اـضیا 
مه وا  يارب  زا  وا  زا  شیپ  ام  هک : دیامرف  یم  ییحی  هصق  رد  یلاعت  قح  دوب ، هدشن  یمسم  یلع  دمحم و  مسا  هب  یسک  هچنانچ  تسا ،

.میدوب هدادن  رارق  یمان 

تازجعملا نویع  باتک  رد 
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.دییاز تسار  نار  زا  ار  یسیع  میرم  و  دییاز ، پچ  نار  زا  ار  نیسح  ماما  نسح و  ماما  مالسلااهیلع )  ) همطاف هک  تسا  هدرک  تیاور 

نسح ماما  تدالو  متفه  زور  رد  همطاف  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  زا  حیحص  ياهدنس  هب  ینیلک 
.درک قدصت  هرقن  ناشیا  رس  يوم  نزو  هب  و  دیشارت ، ار  ناشیا  رس  و  تشک ، ناشیا  هقیقع  يارب  یچوق  مالسلاامهیلع )  ) نیسح ماما  و 

ترضح هک  تسا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  رگید  ثیدح  دنچ  رد 

هحفص 507] ] 

قدصت ار  هرقن  درک و  نزو  هرقن  اب  ار  ناشیا  رس  يوم  تشک ، دوخ  تسد  هب  یچوق  ناشیا  يارب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر
اهمحل همظعب و  اهمظع  مهللا  نسحلا  نع  هقیقع  هللا  مسب  دـناوخ : اعد  نیا  تشک  یم  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  هقیقع  نوچ  دومن ،

.هلآ دمحمل و  ءاق  اهلعجا و  مهللا  هرعشب  اهرعش  همدب و  اهمد  همحلب و 

لیئربج دش ، دلوتم  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  اضیا 
وا يارب  زا  هقیقع  دشارتب و  ار  شرـس  دراذگب و  تینک  مان و  ار  وا  هک  ار  ترـضح  نآ  درک  رما  دـش ، لزان  متفه  زور  رد  تینهت  يارب 
نآ درک ، رما  اهنیا  هب  دـش و  لزان  لیئربج  دـش  دـلوتم  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  هک  یتقو  رد  دـنک ، خاروس  ار  شـشوگ  دـشکب و 

شوـگ همرن  رد  ار  تسار  شوـگ  خاروـس  رـس و  پچ  بناـج  رد  ار  ناـشیا  دنتـشاذگ  وـسیگ  ود  دوـمرف : دروآ و  لـمع  هب  ترـضح 
تسا هدش  دراو  رگید  تیاور  رد  شوگ ، يالاب  رد  ار  پچ  شوگ  و  دندرک ،
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.دندوب هتشاذگ  ناشیا  رس  نایم  رد  ار  وسیگ  ود  نآ  هک 

ار ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) تلاسر ترضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  اضیا 
نیــسح ماـما  نـسح و  ماـما  نوـچ  .دوـب  یتـعکر  ود  هـمه  بـجاو  ياـهزامن  دروآ ، نـیمز  هـب  زاــمن  تـعکر  هد  دــندرب ، جارعم  هـب 
.دومرف هزاجا  وا  يارب  زا  یلاعت  قح  درک ، هفاضا  تعکر  تفه  تمعن  نیا  رکش  يارب  تلاسر  ترضح  دندش ، دلوتم  مالسلاامهیلع ) )

شکرابم ياه  هدـید  دوب ، دیفـس  خرـس و  ( مالـسلا هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  كرابم  گنر  هک  تسا  هدرک  تیاور  همغلا  فشک  رد 
یکیراب يوم  طخ  دوبن ، هدمآرب  دوب و  راومه  شکرابم  دخ  ود  دوب ، هایس  رایسب  هداشگ و 

هحفص 508] ] 

افص رون و  رد  ترضح  نآ  ندرگ  تشاذگ ، یم  دنلب  ار  دوخ  رس  يوم  دوب ، هوبنا  شکرابم  شیر  دوب ، ترـضح  نآ  مکـش  نایم  رد 
مدرم همه  زا  دوب ، الاب  هنایم  دوب و  هداشگ  شیاهشود  نایم  دوب ، هدنگ  ترضح  نآ  ناوختسا  ياهرـس  دوب ، هدز  لقیـص  هرقن ي  دننام 

.دوب تفاطل  تیاهن  رد  شفیرش  ندب  دوب ، دعجم  شیاهوم  درک و  یم  یهایس  هب  باضخ  دوب ، رتور  شوخ 

ترضح هب  هنیس  ات  رس  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  ترـضح  زا  اضیا 
هیبش ترضح  نآ  هب  ندب  ریاس  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  بانج  مدرم ، ریاس  زا  دوب  رت  هیبش  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) تلاسر

.دوب رت 

هحفص 509] ] 

تسا ترضح  نآ  لیاضف  زا  یضعب  نایب  رد 

تمایق زور  نوچ  دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) تلاسر ترضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  نافلاخم  بتک  زا  نارگید  هیوباب و  نبا 
ار نایملاع  راگدرورپ  شرع  دوش ،
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ار یکی  تسا ، خسرف  کی  ثلث  یلیم  ره  هک  دشاب  لیم  دص  اهنآ  لوط  هک  دـنروایب  رون  زا  ربنم  ود  سپ  دـننادرگ ، نیزم  یتنیز  ره  هب 
نسح دنروایب ، ار  مالسلاامهیلع )  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  بانج  سپ  پچ ، بناج  رد  ار  يرگید  دنراذگ  شرع  تسار  بناج  رد 

هچنانچ دـهد  تنیز  ناشیا  هب  ار  دوخ  شرع  یلاعت  قح  يرگید ، رب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح دتـسیاب و  اـهنآ  زا  یکی  رب  مالـسلا ) هیلع  )
.دنهد یم  تنیز  هراوشوگ  ود  هب  ار  دوخ  نانز 

مارحا تلاح  رد  ار  هشپ  رگا  هک : دیسرپ  دمآ  رمع  نب  هللادبع  دزن  هب  قارع  لها  زا  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ناشیا  قیرط  زا  اضیا 
تلاسر ترـضح  دـنزرف  ناـشیا  دـنک و  یم  لاؤس  هشپ  نوخ  زا  تسا  هدـمآ  درم  نیا  هک  دـینک  رظن  تفگ : دراد ؟ مکح  هچ  دنـشکب 

ود نیسح  نسح و  تفگ : یم  هک  مدینش  تلاسر  ترضح  زا  نم  دندرک ، دیهش  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  )

هحفص 510] ] 

.ایند رد  دننم  ناتسوب  لگ 

نیسح نسح و  دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) تلاسر ترضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  هرتاوتم  دیتاسا  هب  هماع  هصاخ و  ناثدحم 
.دنتشهب لها  ناناوج  دیس 

.ناشیا زا  تسا  رتهب  ناشیا  ردپ  هک  تسا  روکذم  تیاور  نآ  زا  يرایسب  رد 

تباهم و مدیشخب  نسح  هب  دومرف : ملـس ) هلا و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  هماع  هصاخ و  قیرط  زا  اضیا 
.ار دوخ  تمحر  دوج و  مدیشخب  نیسح  هب  و  ار ، دوخ  ملح 

ذیوعت ود  مالسلاامهیلع )  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  بانج  يوزاب  رب  هک  تسا  هدرک  تیاور  رمع  نبا  زا  نافلاخم  قیرط  زا  هیوباب  نبا 
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.لیئربج لاب  ياه  هزیر  زا  دوب  رپ  اهنآ  نایم  هک  دوب 

هللا یلص   ) ادخ لوسر  ضرم  رد  هک  مالسلااهیلع )  ) همطاف ترضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  نافلاخم  بتک  زا  نارگید  هیوباب و  نبا  اضیا 
ياهرـسپ اهنیا  هللا  لوسر  ای  دومرف : دروآ  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  ار  مالـسلاامهیلع )  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  ملـس ) هلآ و  هیلع و 

مداد نیـسح  ماما  هب  ار ، دوخ  يراوگرزب  تبیه و  مداد  نسح  ماما  هب  دومرف : تلاسر  ترـضح  هدـب  ناشیا  هب  ثاریم  هب  يزیچ  دـناوت 
.ار دوخ  تعاجش  تواخس و  رگید : تیاور  هب  .ار  دوخ  ششخب  تأرج و 

: دومرف ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ( مالـسلا هیلع   ) اضر ماـما  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا 
.دننیسح نسح و  ایند  رد  نم  لگ  ود  سک ، ره  يارب  زا  تسا  لگ  دنزرف 

هحفص 511] ] 

نیـسح نسح و  : دومرف ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  اـضیا 
.تسا نیمز  لها  نانز  نیرتهب  ناشیا  ردام  و  ناشیا ، ردپ  نم و  زا  دعب  دننیمز  لها  نیرتهب 

: دومرف ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  هریرهوبا  زا  نافلاخم  قیرط  هب  نارگید  یـسوط و  خیش 
.تسا هتشاد  نمشد  ارم  دراد  نمشد  ار  ناشیا  هک  ره  تسا ، هتشاد  تسود  ارم  هک  قیقحت  هب  دراد  تسود  ار  نیسح  نسح و  هک  ره 

نیــسح ماـما  نـسح و  ماـما  اـب  باـنج  نآ  هـک  تـسا  هدرک  تـیاور  مالــسلا ) هـیلع   ) نینمؤـملا ریما  ترــضح  زا  هیاـفک  باــتک  رد 
ادخ ناهانگ ، زا  دیموصعم  دیتشهب و  لها  ناناوج  نیرتهب  نم و  زا  دعب  دیماما  امش  تفگ : مالسلاامهیلع ) )
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.دیامن ینمشد  امش  اب  هک  یسک  رب  دنک  تنعل  دنک و  ظفح  ار  امش 

هللا یلص   ) تلاسر ترضح  يزور  هک  دنا  هدرک  تیاور  رایـسب  ربتعم  ياهدنـس  هب  ناشیا  ریغ  يریمح و  یـسوط و  خیـش  هیوباب و  نبا 
هللا یلص   ) تلاسر ترضح  رگیدکی ، اب  دیریگب  یتشک  هک  دومرف  رما  ار  مالسلاامهیلع )  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  ملس ) هلآ و  هیلع و 

رب ار  رتـگرزب  هنوگچ  مراد  بجع  تفگ : همطاـف  ترـضح  نز ، نیمز  رب  ار و  نیـسح  ریگب  نسح  يا  دومرف : یم  ملـس ) هلآ و  هیلع و 
.دنک یم  صیرحت  ار  نیسح  لیئربج  منک و  یم  صیرحت  ار  نسح  نم  دومرف : ترضح  نآ  یهد ، یم  تأرج  رتکچوک 

یم وا  يارب  دـمآ  یم  لـیئربج  نوـچ  دنتـشاد ، يا  هـفیطق  دـمحم  لآ  هـک  تـسا  هدرک  تـیاور  ناـفلاخم  بـتک  زا  هـمغلا  فـشک  رد 
یم ار  هـفیطق  نآ  تـفر  یم  نامـسآ  هـب  نوـچ  .تســشن  یمن  رگید  لـیئربج  ریغ  هـفیطق  نآ  رب  تســشن ، یم  نآ  يور  رب  دـندرتسگ 

ياهلاب زا  درک  یم  زاورپ  نوچ  دندیچیپ ،

هحفص 512] ] 

نیــسح ماـما  نـسح و  ماـما  ذـیوعت  رد  درک و  عـمج  ار  اـهنآ  ملــس ) هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص   ) ادـخ لوـسر  تـخیر و  یم  اـهرپ  وا 
.درک یم  لخاد  مالسلاامهیلع ) )

رب ار  نسح  ماما  بانج  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ءایلوالا  هیلح  باتک  رد  اـضیا 
.دراد تسود  ار  نیا  دیاب  دراد  تسود  ارم  هک  ره  تفگ : یم  دوب  هدرک  راوس  دوخ  شود 

يراج نم  ياه  هدـید  زا  بآ  منیب  یم  ار  نسح  ماما  هاگره  نم  تفگ : یم  هریرهوبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  نافلاخم  قیرط  هب  اـضیا 
هللا یلص   ) تلاسر ترضح  نماد  رد  دمآ و  دیود  وا  هک  مدوب  رضاح  يزور  هک  اریز  دوش ، یم 
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وا نم  ادنوادخ  دومرف : یم  دینابسچ  وا  ناهد  هب  ار  دوخ  ناهد  درک و  زاب  ار  وا  ناهد  ترـضح  نآ  سپ  تسـشن ، ملـس ) هلآ و  هیلع و 
.تفگ ار  نخس  نیا  هبترم  هس  دراد ، یم  تسود  ار  وا  هک  ره  مراد  یم  تسود  مراد و  یم  تسود  ار 

لوسر ترـضح  هناخ  رد  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  یبش  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  هیوباـب  نبا 
ردام دزن  دیورب  تفگ : ناشیا  هب  ترضح  نآ  سپ  تشذگ ، بش  رثکا  هکنآ  ات  دندرک  یم  يزاب  دندوب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  )
نوچ دـنتفر ، دوخ  ردام  دزن  هب  ات  داد  یم  ینـشور  ار  ناشیا  دـش و  رهاظ  ناشیا  يور  شیپ  رد  رون  زا  یقرب  دـنتفر  نوریب  نوچ  .دوخ 

.ار تیب  لها  ام  تسا  هتشاد  یمارگ  هک  ار  يدنوادخ  منک  یم  دمح  دومرف : دید  ار  تلاح  نآ  ترضح 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  بانج  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیولوق  نبا 
زا مالسلاامهیلع - )  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  ینعی  رسپ -  ود  نیا  دنا  هدرک  لفاغ  ارم  یلع  ای  دومرف : ملس )

هحفص 513] ] 

مراد تسود  ار و  ناـشیا  مراد  تسود  تسا  هدرک  رما  ارم  راـگدرورپ  هک  یتـسرد  هب  مراد ، تسود  ناـشیا  زا  دـعب  ار  يرگید  هـکنآ 
.دراد تسود  ار  ناشیا  هک  ار  یسک 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ترـضح  يزور  تفگ : نیـصح  نب  نارمع  هک  تسا  هدرک  تیاور  نافلاخم  قیرط  زا  رگید  تیاور  هب 
ار رسپ  ود  نیا  لحم  نم  لد  رد  زیچ  چیه  تسا ، یلحم  یمدآ  لد  رد  ار  يزیچ  ره  تفگ : نم  هب  ملس )
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نارمع يا  دومرف : ادخ  لوسر  يراد ؟ یم  تسود  ار  ناشیا  ردقنیا  وت  تفگ : نارمع  مالـسلاامهیلع ،)  ) نیـسح نسح و  ینعی  درادـن ،
.ناشیا تبحم  هب  تسا  هدرک  رما  ارم  ادخ  هک  یتسرد  هب  یناد ، یم  هچنآ  زا  تسا  هدایز  ناشیا  نتشاد  تسود  زا  یناد  یمن  وت  هچنآ 

نیـسح نسح و  یتـسود  هب  ارم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  درک  رما  تفگ : یم  رذوـبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  اـضیا 
هکنآ يارب  مراد  یم  تـسود  ار  وا  نـم  دراد  یم  تـسود  ار  ناـشیا  هـک  ره  مراد ، یم  تـسود  ار  ناـشیا  نـم  سپ  مالــسلاامهیلع ) )

.تشاد یم  تسود  ار  ناشیا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) تلاسر ترضح 

تسود ارم  هک  ره  ملس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ترضح  زا  مدینش  تفگ : یم  دوعـسم  نبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
.ناشیا تبحم  هب  تسا  هدرک  رما  ارم  یلاعت  قح  هک  اریز  دراد ، تسود  ار  نیسح  نسح و  دراد 

تسا هدومرف  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) تلاسر ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  اضیا 
بلاطیبا نب  یلع  هک  دیاب  سپ  درادن ، نتـسسگ  هک  تسا  هدومرف  نآرق  رد  یلاعت  قح  هک  یقثولا  هورع  هب  دنز  گنچ  دهاوخ  هک  ره 

هب دراد ، تسود  ار  نیسح  نسح و  و 

هحفص 514] ] 

.دراد یم  تسود  دوخ  لالج  تمظع و  شرع  رد  ار  ناشیا  یلاعت  قح  هک  یتسرد 

( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماـما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  اـضیا 
وا يور  رد  دیایب  تمایق  زور  رد  نوچ  دراد ، نمشد  ار  نیسح  نسح و  هک  ره  دومرف :
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.دسرن وا  هب  نم  تعافش  و  دشابن ، تشوگ  چیه 

هیلع و هللا  یلص   ) تلاسر ترضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  اضیا 
ردپ و ار و  رسپ  ود  نیا  دراد  تسود  هک  ره  دومرف : تفرگ  ار  مالسلاامهیلع )  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  ترـضح  تسد  ملـس ) هلآ و 

.تمایق زور  رد  نم  هجرد  رد  دوب  دهاوخ  نم  اب  وا  سپ  ار ، ناشیا  ردام 

ار نیسح  نسح و  هک  ره  دومرف : ملس ) هلا و  هیلع و  هللا  یلص   ) تلاسر ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  نافلاخم  قیرط  زا  دیفم  خیش 
دراد تسود  ار  وا  ادـخ  هک  ره  و  دراد ، تسود  ار  وا  ادـخ  مراد  تسود  ار  وا  نم  هک  ره  و  مراد ، یم  تسود  ار  وا  نم  دراد  تـسود 

و دراد ، نمشد  ار  وا  ادخ  مراد  نمـشد  نم  ار  هک  ره  و  مراد ، نمـشد  ار  وا  نم  دراد  نمـشد  ار  اهنآ  هک  ره  و  دنادرگ ، تشهب  لخاد 
.دنادرگ منهج  لخاد  دراد  نمشد  ار  وا  ادخ  هک  ره 

نیسح نسح و  درک  یم  زامن  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  نافلاخم  قیرط  زا  اضیا 
، تفرگ ارادم  فطل و  تیاهن  اب  ار  ناشیا  تشادرب  هدجـس  زا  رـس  نوچ  دندش ، راوس  ترـضح  نآ  تشپ  رب  دـندمآ  مالـسلاامهیلع ) )

راوس ناشیا  زاب  تفر  هدجس  هب  زاب  نوچ 

هحفص 515] ] 

ارم دنزرف  ود  نیا  هک  دیاب  دراد  تسود  ارم  هک  ره  دومرف : دناشن  دوخ  ياهنار  زا  یکی  رب  ار  یکی  ره  دش  غراف  زامن  زا  نوچ  دـندش ،
.دراد تسود 

تسا هدرک  تیاور  ناشیا  قیرط  زا  اضیا 
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یلاعت قح  اب  تشهب  دومرف : و  دنـشرع ، هراوشوگ ي  ود  نیـسحو  نسح  دومرف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  هک 
تنیز ار  وت  ياهنکر  نم  هک  یتسین  یضار  ایآ  هک : درک  ادن  وا  هب  یلاعت  قح  ار ، نیکاسم  افعض و  يا  هدینادرگ  نکاس  نم  رد  تفگ :

.دلاب یم  دوخ  رب  سورع  هچنانچ  دیلاب  دوخ  رب  تشهب  سپ  نیسح ، نسح و  هب  ما  هداد 

نیمز رب  ار  دوخ  دید  یم  ار  ناشیا  هک  ره  دنتفر ، هدایپ  جح  هار  رد  مالـسلاامهیلع )  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  هک  هدرک  تیاور  اضیا 
یضار نتفر ، هدایپ  تسا  راوشد  ام  رب  هک : صاقو  یبا  نب  دعس  هب  دنتفگ  دمآ  نارگ  مدرم  زا  یضعب  رب  سپ  دش ، یم  هدایپ  دنکفا  یم 

درک و ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  هب  ار  نیا  دعـس  سپ  دـنور ، یم  هداـیپ  راوگرزب  ود  نیا  میوش و  راوس  هک  دـش  میناوـت  یمن 
میور یم  رود  هار  زا  نکیل  میوش و  یمن  راوس  میورب و  هدایپ  هک  میا  هدرک  رذن  ام  دومرف : ترضح  نآ  دنوش ، راوس  هک  درک  سامتلا 

.دشابن راوشد  مدرم  رب  ات 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  ربتعم  دنـس  هب  دـیفم  خیـش  اضیا 
یکدوک رد  ار  دوخ  رسپ  ود  نیا  دومرف : دوب  هتفرگ  ار  مالـسلاامهیلع )  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  ترـضح  تسد  دمآ و  نوریب  ملس )

، درک اطع  نم  هب  ار  تلـصخ  ود  مدـیبلط ، ناشیا  يارب  تلـصخ  هس  یلاعت  قح  زا  مدرک و  اعد  ناـشیا  يارب  یگرزب  رد  مدرک ، تیبرت 
رهطم رهاط و  ار  ناشیا  هک  مدرک  لاؤس  درک ، عنم  ار  میس 

هحفص 516] ] 

دنادرگ هزیکاپ  اهبیع و  ناهانگ و  زا 
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تباجا دراد ، هاگن  منهج  شتآ  زا  ار  ناشیا  نایعیش  ار و  ناشیا  هیرذ  ار و  ناشیا  هک  مدرک  لاؤس  دومن ؛ تباجا  سپ  همیمذ  قالخا  زا 
ریدقت یندرک و  مکح  ما  هدرک  مکح  نم  دمحم  يا  دومرف : ناشیا ، تبحم  رب  ارم  تما  دنک  عمج  هک  ادـخ  زا  مدرک  لاؤس  درک ، نم 

، سوجم اراصن و  دوهی و  قح  رد  وت  ياهدهع  هب  درک  دنهاوخ  افو  وت  تما  زا  یـضعب  هک  یتسرد  هب  یندرک ، ریدقت  ار  روما  ما  هدرک 
نینچ هک  ره  هک  دوخ  رب  ما  هدینادرگ  بجاو  نم  هک  یتسرد  هب  تسکـش  دنهاوخ  وت  نادـنزرف  باب  رد  ار  وت  ناما  نامیپ و  دـهع و  و 

.تمایق رد  منکن  رظن  وا  هب  تمحر  هب  منادرگن ، دوخ  تشهب  لخاد  مرواین و  رد  دوخ  تمارک  لحم  هب  ار  وا  دشاب 

وت تیب  لها  زا  کیمادـک  هک : دندیـسرپ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآرهـش  نبا 
.نیسح نسح و  دومرف : وت ؟ يوسب  دنرت  بوبحم 

هیلع و هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  يزور  دـنتفگ : ناشیا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هریرهوبا  دوعـسم و  نبا  زا  نافلاخم  قیرط  هب  اـضیا 
یم ار  نیا  یهاگ  دوب ، هدرک  راوس  دوخ  ياهشود  رب  ار  مالسلاامهیلع )  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  دمآ ، نوریب  ام  يوسب  ملـس ) هلآ و 

هک ره  دومرف : يراد ؟ یم  تسود  ار  ناشیا  وت  هللا  لوسر  ای  تفگ : يدرم  سپ  دیـسر ، ام  کیدزن  هکنآ  اـت  ار ، نآ  یهاـگ  دیـسوب و 
.تسا هتشاد  نمشد  ارم  دراد  نمشد  ار  ناشیا  هک  ره  هتشاد و  تسود  ارم  دراد  تسود  ار  ناشیا 

سپ دش ، بلاغ  ناناملسم  رب  یگنشت  دش ، مک  بآ  اهرفس  زا  یضعب  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
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ماما نسح و  ماما  همطاف  ترضح 

هحفص 517] ] 

باـت دـنکدوک  اـهنیا  هللا  لوسر  اـی  تفگ : دروآ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تمدـخ  هب  ار  مالـسلاامهیلع )  ) نیـسح
ماما سپ  دش ، باریس  ات  دیکم  وا  تشاذگ ، وا  ناهد  رد  ار  شکرابم  نابز  دیبلط ، ار  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  سپ  دنرادن ، یگنـشت 

.دش باریس  ات  دیکم  زین  وا  تشاذگ ، وا  ناهد  رد  ار  دوخ  ناشنزجعم  نابز  درک  بلط  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح

ام دزن  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  يزور  تفگ : هک  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  ترضح  زا  دنا  هدرک  تیاور  اضیا 
تساخرب ترضح  نآ  دیبلط ، بآ  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترضح  سپ  درک ، لخاد  ام  فاحل  نایم  رد  ار  دوخ  كرابم  ياپ  دمآ ،

، داد نسح  ماما  تسد  هب  یحدق  نایم  رد  دیشود  وا  يارب  زا  ریش  دوخ  كرابم  تسد  هب  میتشاد ، هک  یهدریـش  دنفـسوگ  دزن  هب  تفر 
ترضح دومن ، یم  تعنامم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  دریگب ، وا  زا  ار  حدق  هک  تساوخ  یم  نیـسح  ماما  سپ 

دیبلط بآ  وا  لوا  نوچ  نکیل  تسین و  نینچ  هک : دومرف  ترـضح  يراد ؟ یم  تسود  نیـسح  زا  رتشیب  ار  نسح  ایوگ  تفگ : همطاـف 
هیلع  ) نینمؤملا ریما  ینعی  تسا  هدیباوخ  هک  يدرم  نیا  نم و  هدید ي  رون  ود  نیا  وت و  نم و  هک  یتسرد  هب  دماشایب ، وا  هک  متـساوخ 

.دوب میهاوخ  هجرد  کی  رد  تمایق  زور  رد  مالسلا )

يادـص ربنم  رب  ملـس ) هلا و  هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  يزور  هک : تسا  هدرک  تیاور  هریرهوبا  زا  ناـفلاخم  قیرط  زا  اـضیا 
ریز هب  هنابات  یب  سپ  دینش ، ار  مالسلاامهیلع )  ) نیسح نسح و  هیرگ 
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فرطرب نم  زا  لقع  ایوگ  هک  مدـش  بات  یب  ناشیا  هیرگ ي  يادـص  زا  هک : دومرف  تشگرب  دـینادرگ و  تکاس  ار  ناشیا  تفر  دـمآ 
.دش

هحفص 518] ] 

لگ ود  هک  دوب  ربـنم  رـس  رب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ناـفلاخم  قیرط  زا  اـضیا 
ترضح نآ  رظن  نوچ  دنتساخ ، یمرب  دنداتفا و  یم  دندوب ، هدیشوپ  گنرلگ  ياهنهاریپ  دندمآرد و  دجسم  هب  ترـضح  نآ  ناتـسوب 

رب هک  دـنیام  ياهرگج  ام  نادـنزرف  هک : دومرف  دـناشن  دوخ  شیپ  رد  دروآ  تفرگربرد  ار  ناشیا  دـمآ  ریز  هب  ربنم  زا  داـتفا  ناـشیا  رب 
.دنور یم  هار  نیمز 

هیرذ یلاعت  قح  دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) تلاسر ترضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  رباج و  زا  رایـسب  قیرط  هب  اضیا 
نوریب یلع  بلـص  زا  رگید : تـیاور  هـب  .دروآ  نوریب  یلع  نـم و  بلـص  زا  ارم  تـیرذ  و  دروآ ، نوریب  وا  بلـص  زا  ار  يربـمغیپ  ره 

.مناشیا ردپ  نم  هک  همطاف  نادنزرف  زا  ریغ  هب  دنوش  یم  بوسنم  دوخ  ردپ  هب  سک  ره  رتخد  نادنزرف  دروآ ،

.نم تما  نایم  رد  دننم  تناما  نیسح  نسح و  دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا 

نسح و هک  مدید  متفر  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ترـضح  تمدخ  هب  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  رباج  زا  اضیا 
.امش زا  تسا  رتهب  امش  ردپ  امش ، دیناراوس  وکین  امش ، رتش  تسا  يرتش  وکین  دومرف : یم  دوب و  هدرک  راوس  دوخ  تشپ  رب  ار  نیـسح 

.دنا هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  هماع  قرط  زا  رایسب  ياهدنس  هب  ار  ثیدح  نیا 

اضیا
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ار ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) تلاسر ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  ترضح  زا  یبلعث  ریـسفت  رد 
ارنآ هک  تساوخ  لوسر  ترـضح  نوچ  دروآ  ترـضح  نآ  يارب  زا  تشهب  رانا  روگنا و  زا  یقبط  لیئربج  سپ  دش ، ضراع  یـضرم 

ترضح نآ  تسد  رد  دنک  لوانت 

هحفص 519] ] 

حیبست زین  ناشیا  تسد  رد  دـندرک ، لوانت  هویم  نآ  زا  دـندش  لخاد  مالـسلاامهیلع )  ) نیـسح ماـما  نسح و  ماـما  سپ  تفگ : حـیبست 
زا يدرم  سپ  تفگ ، حـیبست  زین  ترـضح  نآ  تسد  رد  دومن ، لوانت  دـش  لخاد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  ترـضح  سپ  تفگ ،
نآ زا  دروخ  یمن  هک  تسا  یماـعط  نیا  تفگ : لـیئربج  سپ  .تفگن  حـیبست  وا  تسد  رد  دروخب ، هک  تشادرب  دـش  لـخاد  هباـحص 

.ربمغیپ دنزرف  ای  ربمغیپ  یصو  ای  ربمغیپ  رگم 

نیــسح ماـما  نـسح و  ماـما  ترــضح  دـمآ ، شیپ  يدـیع  هـک  تـسا  هدرک  تـیاور  مالــسلا ) هـیلع   ) اـضر ماـما  ترــضح  زا  اـضیا 
ار ام  ارچ  ام ، زا  ریغ  دـنا  هدرک  تنیز  هنیدـم  لافطا  همه  دـنتفگ : دـندمآ  دوخ  ردام  دزن  سپ  دنتـشادن ، ییون  هماـج  مالـسلاامهیلع ) )

بـش نوچ  .درک  مهاوخ  نیزم  ار  امـش  دروایب  نوچ  تسا ، طایخ  دزن  امـش  ياه  هماج  دومرف : همطاـف  ترـضح  ینادرگ ؟ یمن  نیزم 
ناشیا هب  باوج  نامه  زاب  دش ، نایرگ  مالسلااهیلع )  ) همطاف ترضح  سپ  دندرک ، دیع  هماج  بلط  دندمآ  دوخ  ردام  دزن  هب  زاب  دیع 

.تفگ

ار وت  نادنزرف  ياه  هماج  مطایخ ، نم  ادخ  لوسر  رتخد  يا  تفگ : تسیک ؟ تفگ : همطاف  دیبوک ، ار  رد  یـسک  دـش ، رات  بش  نوچ 
تسد هب  هتسب  یلامتسد  امیس  نسح  تباهم و  تلالج و  تیاهن  رد  يدرم  دید  دوشگ  ار  رد  مالسلااهیلع )  ) همطاف ترضح  .ما  هدروآ 

، تشگرب داد  ترضح  نآ 
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هزوم ود  همامع و  ود  ءادر و  ود  هماجریز و  ود  هعارد و  ود  نهاریپ و  ود  لامتـسد  نآ  رد  دوشگ ، ار  لامتـسد  دـمآرد  هناخ  هب  نوچ 
تلاح نآ  رد  .دیـشوپ  ناـشیا  رب  ار  اـه  هماـج  درک ، رادـیب  باوخ  زا  ار  ناـشیا  سپ  دـید ، دوب  خرـس  تسوپ  زا  اـهنآ  بقع  هک  هاـیس 

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) تلاسر ترضح 

هحفص 520] ] 

، هللا لوسر  ای  یلب  تفگ : يدید ؟ ار  طایخ  تفگ : همطاف  ترضح  هب  دیسوب ، دیشکرب و  رد  ار  ود  ره  دید ، نیزم  ار  ناشیا  دش  لخاد 
( مالـسلااهیلع  ) همطاف دوب ، تشهب  نزاخ  ناوضر » ، » دوبن طایخ  نآ  دومرف : ترـضح  يدوب ، هداتـسرف  ام  يارب  هک  ییاه  هماـج  دروآ 

.داد ربخ  ارم  نم و  يوسب  دمآ  ات  تفرن  نامسآ  هب  دومرف : ترضح  هللا ؟ لوسر  ای  درک  ربخ  ار  امش  هک  تفگ :

هیلع و هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  تمدخ  رد  يزور  ام  دنتفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  وا  ریغ  سابع و  نبا  زا  نافلاخم  دنـس  هب  اضیا 
لوسر ای  کیلع  مالـسلا  تفگ : ربنع ، کشم و  زا  ولمم  دروآ  خرـس  رولب  زا  یماج  دش ، لزان  لیئربج  هک  میدوب  هتـسشن  ملـس ) هلآ و 

ود ار و  یلع  ینک  تیحت  ماج  نیا  هب  هک  ار  وت  دـنک  یم  رما  دومرف ، تیحت  ماج  نیا  هب  ار  وت  دـناسر  یم  مالـس  ار  وت  یلاعت  قح  هللا ،
هلا ال   » هبترم هس  دمآ  نخس  هب  یهلا  تردق  هب  دمآرد  ملس ) هلا و  هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ترـضح  فک  رد  ماج  نوچ  .ار  وا  دنزرف 

نآرقلا کیلع  انلزنا  ام  هط   » میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  درک : يراج  نابز  رب  سپ  تفگ ، ربکا » هللا   » هبترم هس  و  هللا » الا 
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ریما تسد  هب  نوچ  داد ، مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  ترضح  هب  تیحت  مسر  هب  سپ  تلاسر ، ترضح  ار  نآ  دیـسوب  سپ  یقـشتل ،»
هولـصلا و نومیقی  نیذـلا  اونمآ  نیذـلاو  هلوسر  هللا و  مکیلو  اـمنا   » میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  تفگ : دـمآ  نخـس  هب  دـمآرد  نینمؤملا 

ماـما ترـضح  هب  تیحت  تناـما و  مسر  هب  دیـسوب  ار  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  ترـضح  سپ  نوعکار ،» مه  هوکزلا و  نوتوی 
مع  » میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  تفگ : دـمآ  نخـس  هب  زاـب  دـمآرد  ترـضح  نآ  فـک  هب  نوـچ  دوـمن ، میلـست  مالـسلا ) هـیلع   ) نـسح

سپ نوفلتخم » هیف  مه  يذلا  .میظعلا  ابنلا  نع  .نولءاستی 

هحفص 521] ] 

بانج نآ  فک  هب  نوچ  داد ، مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  بانج  هب  تیحت  هجو  رب  دیـسوب و  ار  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  باـنج 
تلاسر ترـضح  هب  سپ  یبرقلا ،» یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  ـال  لـق   » میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  تفگ : اـیوگ  ناـبز  هب  دـمآرد ،

نآ فـک  رد  ماـج  نآ  سپ  هیآ ، رخآ  اـت  ضرـالا » تاومـسلا و  روـن  هللا   » میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  تفگ : دـمآ و  نخـس  هب  زاـب  داد ،
.تفرورف نیمز  هب  ای  تفر  الاب  نامسآ  هب  هک  میتسنادن  دش  ادیپان  ترضح 

زا دمآ  یغرم  هاگان  دوب  هتـسشن  ملـس ) هلا و  هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ناشیا  قیرط  زا  اضیا 
یصو ای  کیلع  مالسلا  تفگ : تسشن  نینمؤملا  ریما  تسد  رب  و  هللا ، یبن  ای  کیلع  مالسلا  تفگ : تسشن  ترـضح  نآ  تسد  رب  اوه 

ترضح هللا  هفیلخ  ای  کیلع  مالـسلا  تفگ : تسـشن  مالـسلاامهیلع )  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  زا  کی  ره  تسد  رب  سپ  هللا ، لوسر 
رکبوبا تسد  رب  ارچ  هک : دومرف 

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  هب  طوبرم  تمسق  نویعلا  www.Ghaemiyeh.comءالج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 141زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


یتسد رب  هنوگچ  دنـشاب ، هدرک  نآ  رد  ادـخ  تیـصعم  هک  منیـشن  یمن  ینیمز  رب  نم  تفگ : یلاعت  قح  تردـق  هب  غرم  نآ  یتسـشنن ؟
.دشاب هدرک  رایسب  ادخ  تیصعم  هک  منیشن 

نسح و ماما  بانج  هک : دومرف  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  هرتاوتم  قیرط  هب  هصاخ  هماع و 
.دنراد ناهنپ  ناملاظ  روج  زا  هاوخ  دنیامن و  تماما  رما  هب  مایق  هاوخ  دنماما ، ود  مالسلاامهیلع )  ) نیسح ماما 

هللا یلص   ) تلاسر ترضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  هربتعم  بتک  زا  رایـسب  بتک  دمحا و  دنـسم  ءایلوالا و  هیلح  باتک  زا  اضیا 
ار ملس ) هلآ و  هیلع و 

هحفص 522] ] 

قح زا  دوب ، هدـماین  نیمز  هب  زگره  نیا  زا  شیپ  هک  دـش  لزاـن  نم  رب  یکلم  دومرف : دـمآزاب  نوچ  دیـسر ، مه  هب  یحو  لوزن  تلاـح 
نانز نیرتهب  همطاف  و  دنتشهب ، لها  ناناوج  نیرتهب  نیـسح  نسح و  هک  ارم  دهد  تراشب  دنک  مالـس  نم  رب  هک  دیبلط  تصخر  یلاعت 

.تسا تشهب  لها 

هیلع  ) نسح ماما  بانج  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاـسر ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هماـع  بتک  زا  رایـسب  دـیتاسا  هب 
.تریس تروص و  رد  نم  اب  يا  هدیدرگ  هیبش  هک : تفگ  مالسلا )

، داتسیا زامن  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) تلاسر ترضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ناشیا  بتک  زا  رایسب  ياهدنـس  هب  اضیا 
، دـش راوس  ترـضح  نآ  شود  رب  نسح  ماـما  باـنج  تفر ، هدجـس  هب  نوـچ  دوـب ، وا  يوـلهپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  باـنج 

هدجس ي لوط  ببس  منک  هظحالم  هک  هدجس  زا  متشادرب  رس  نم  هک : تفگ  يوار  داد ، لوط  ار  هدجس  ترضح 
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زامن مالس  ترـضح  نوچ  تسا ، هدش  راوس  ترـضح  نآ  فتک  رب  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  بانج  هک  مدید  تسیچ ، ترـضح  نآ 
رد هک  میدرک  ناـمگ  اـم  يداد ، یمن  لوط  ردـقنآ  رتشیپ  هک  يدـح  هب  يداد  لوط  ار  هدجـس  هللا  لوسر  اـی  دـنتفگ : هباحـص  تفگ ،
هک متساوخن  دوب  نم  شود  رب  نم  رسپ  نیا  نکیل  دشن و  لزان  نم  رب  یحو  هک : دومرف  ترـضح  تسا ، هدش  لزان  وت  رب  یحو  هدجس 

.مداد لوط  ار  هدجس  ببس  نیا  هب  ندمآ ، دورف  رد  منک  لیجعت  ار  وا 

هناحیر نیا  دومرف : بانج  نآ  ینک ؟ یمن  ار  نارگید  هک  ینک  یم  تیاعر  ار  رـسپ  نیا  وت  هک : دـنتفگ  بانج  نآ  هب  رگید : تیاور  هب 
.تسا نم 

دنک رظن  دهاوخ  هک  ره  دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) تلاسر ترـضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  رباج  زا  نافلاخم  قیرط  زا  اضیا 
رتهم رتهب و  هب 

هحفص 523] ] 

.یلع نب  نسح  يوسب  دنک  رظن  سپ  تشهب ، لها  ناناوج 

، تفر همطاف  هناخ  رد  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  یـسربط  خیش 
شیولهپ رد  نم  تسـشن ، دـمآ  راوید  کـیدزن  هب  سپ  دینـشن ، یباوج  درک  ادـن  هبترم  هس  سپ  مدوـب ، ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  نم 

، دندوب هتسب  شندرگ  رد  اه  هدالق  دوب و  هتـسش  ار  شرونم  يور  دمآ  نوریب  هناخ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  بانج  هاگان  متـسشن ،
دیس نم  رسپ  نیا  تفگ : دیسوب  ار  وا  دینابسچ و  هنیس  رب  تفرگ و  ار  بانج  نآ  درک و  دنلب  دوشگ و  ار  دوخ  ياهتسد  ترـضح  سپ 

تکرب هب  یلاعت  قح  هک  دیاش  تسا ، تما  نیا  راوگرزب  و 
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.تما نیا  هورگ  ود  نایم  دنک  حالصا  وا 

سپ مدوب ، دیـشرلا  نوراه  سلجم  رد  يزور  نم  تفگ : یمـشاه  نامیلـس  زا  تسا  هدرک  تیاور  نافلاخم  قیرط  زا  همغلا  فشک  رد 
نمشد ار  نیسح  نسح و  یلع و  نم  هک  دننک  یم  نامگ  نامدرم  تفگ : نوراه  دش ، روکذم  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما بانج  مان 
لوسر ترـضح  تمدخ  رد  يزور  تفگ : سابع  نب  هللادبع  هک  شناردـپ  زا  مردـپ  ارم  داد  ربخ  هک  یتسرد  هب  تسا ، نینچ  هن  مراد ،

یم هیرگ  ارچ  همطاف  يا  دومرف : ترـضح  دـمآ ، نوریب  هناخ  زا  ناـیرگ  همطاـف  هاـگان  میدوب ، هتـسشن  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
نکم هیرگ  دوـمرف : سپ  دـنا ، هتفر  اـجک  هب  مناد  یمن  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنا ، هتفر  نوریب  هناـخ  زا  نیـسح  نسح و  تـفگ : ینک ؟

.وت زا  تسا  رت  نابرهم  ناشیا  هب  تسا  هدرک  قلخ  ار  ناشیا  هک  تسا  يدنوادخ  نآ  هک  یتسرد  هب  داب ، وت  يادف  تردپ 

ار ناشیا  دنا  هتفر  ایرد  هب  ناشیا  رگا  ادنوادخ  دومرف : بانج  نآ  سپ 

هحفص 524] ] 

هک شابم  نوزحم  نیگمغ و  دـمحا  يا  تفگ : دـش  لزان  لیئربج  سپ  راد ، تمالـس  هب  ار  ناشیا  دـنا  هتفر  ارحـص  هب  رگا  نک ، ظفح 
، دـنا هتفر  باوخ  هب  راجنلا  ینب  هریظح ي  رد  ناشیا  نونکا  تسا ، رتهب  ناشیا  زا  ناشیا  ردـپ  و  ترخآ ، ایند و  رد  دـنا  لـضاف  ناـشیا 

.دیامن تظفاحم  ار  ناشیا  هک  دینادرگ  لکوم  ناشیا  رب  یکلم  یلاعت  قح 

نسح میدید  میدش ، راجنلا  ینب  هقیدح  لخاد  ات  میتساخرب  مه  ام  تساخرب و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  سپ 
تلاسر ترضح  سپ  هدرتسگ ، ناشیا  يور  رب  ار  دوخ  لاب  کی  کلم  دنا ، هتفر  باوخ  هب  هدرک  نیسح  ندرگ  رد  تسد 
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هک دندرک  یم  نامگ  دندید  یمن  ار  کلم  نوچ  مدرم  تشادرب ، ار  نیسح  کلم  تشادرب و  ار  نسح  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
نیا زا  یکی  هللا  لوسر  ای  دنتفگ : دندمآ  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  يراصنا  بویاوبا  رکبوبا و  سپ  تسا ، هتـشادرب  ترـضح  ار  ود  ره 
ایند رد  دنراوگرزب  لضاف و  ناشیا  هک  ار  ناشیا  دیراذگب  دومرف : ترضح  دوش ؟ رت  کبـس  وت  راب  هک  یهد  یمن  ام  هب  ار  كدوک  ود 

.ناشیا زا  تسارتهب  ناشیا  ردپ  ترخآ ، و 

یم سانلا  اهیا  دومرف : درک  ادا  يا  هبطخ  سپ  هدینادرگ ، فرشم  ار  ناشیا  ادخ  هچنآ  هب  منادرگ  فرـشم  ار  ناشیا  زورما  دومرف : سپ 
: دومرف ترـضح  هللا ، لوسر  ای  یلب  دنتفگ : هدـج ؟ دـج و  تهج  زا  سک  همه  زا  تسا  رتهب  هک  یـسک  هب  ار  امـش  مهد  ربخ  دـیهاوخ 

.دلیوخ رتخد  يربک  هجیدخ  ناشیا  هدج ي  تسادخ و  لوسر  ناشیا  دج  دنینچ ، نیسح  نسح و 

لوسر ای  یلب  دنتفگ : ردام ؟ ردپ و  تهج  زا  تسا  مدرم  نیرتهب  هک  یـسک  هب  ار  امـش  مهد  ربخ  دـیهاوخ  یم  سانلا  اهیا  دومرف : سپ 
هللا

هحفص 525] ] 

مهد ربخ  دیهاوخ  دومرف : سپ  دمحم ، رتخد  همطاف  ناشیا  ردام  تسا و  بلاطیبا  نب  یلع  ناشیا  ردپ  دـننینچ  نیـسح  نسح و  دومرف :
رفعج ناشیا  مع  هک  دننینچ ، نیسح  نسح و  دومرف : ترـضح  هللا ، لوسر  ای  یلب  دنتفگ : همع ، مع و  تهج  زا  مدرم  نیرتهب  هب  ار  امش 
تهج زا  مدرم  نیرتهب  هب  ار  امـش  مهد  ربخ  دـیهاوخ  یم  سانلا  اهیا  دومرف : سپ  .بلاطوبا  رتخد  یناـه  ما  ناـشیا  همع  تسا و  راـیط 

دنزرف مساق  ناشیا  يولاخ  هک  دننینچ  نیسح  نسح و  : هک دومرف  هللا  لوسر  ای  یلب  دنتفگ : هلاخ ؟ ولاخ و 
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ناشیا دج  دوب ، دهاوخ  تشهب  رد  ناشیا  ردام  دوب و  دهاوخ  تشهب  رد  ناشیا  ردـپ  هک  دـینادب  بنیز ، ناشیا  هلاخ  تسادـخ ، لوسر 
رد ناشیا  همع  مع و  دوب و  دنهاوخ  تشهب  رد  ناشیا  هلاخ  ولاخ و  و  دوب ، دهاوخ  تشهب  رد  ناشیا  هدـج ي  دوب ، دـهاوخ  تشهب  رد 

.دوب دنهاوخ  تشهب  رد  ناشناتسود  ناتسود  ناشیا و  ناتسود  دوب ، دنهاوخ  تشهب  رد  دوخ  دوب  دنهاوخ  تشهب 

جارعم بش  رد  دومرف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساـبع  نبا  زا  ناـشیا  قیرط  هب  اـضیا 
همطاف و  دنیادخ ، هدیزگرب ي  نیـسح  نسح و  تسادخ ، بیبح  یلع  هللا ، لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  ال  دوب : هتـشون  تشهب  رد  رب  مدـید 

.ادخ تنعل  تسا  ناشیا  نمشد  رب  تسادخ ، هدیزگرب ي  زینک 

مهیلع  ) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  دومرف : تلاسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  باـطخلا  نب  رمع  زا  ناـشیا  قیرط  هب  اـضیا 
.دشاب نامحر  دنوادخ  شرع  شفقس  هک  دوب  دنهاوخ  يدیفس  هبق  رد  سدق  هریظح ي  رد  مالسلا )

هحفص 526] ] 

هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  تسا  نافلاخم  هروهشم ي  بتک  زا  هک  رابخالا  سودرف  باتک  رد 
يا هدـینادرگ  نکاس  نم  رد  هکنآ  لاح  ینادرگ و  یمن  نیزم  ارم  ایآ  هک : درک  تاجانم  یلاعت  قح  اب  سودرفلا  هنج  دومرف : ملـس ) و 

.نیسح نسح و  هب  مداد  تنیز  ار  وت  هک : درک  یحو  وا  يوسب  یلاعت  قح  سپ  ار ؟ ناراکزیهرپ  ناراکوکین و 

هب ار  ملـس ) هلا و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوـسر ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ناـفلاخم  دنـس  هـب  یفطـصملا  هراـشب  باـتک  رد 
زا یعمج  دندرک ، توعد  یماعط 
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داتفا شیپ  هباحـص  زا  ترـضح  نآ  سپ  دنک ، یم  يزاب  هک  دید  ار  نسح  ماما  هار  يانثا  رد  دندوب ، ترـضح  نآ  تمدخ  رد  هباحص 
یم وا  یپ  زا  ربمغیپ  دیود و  یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  يزاب  يور  زا  وا  و  دریگب ، ار  موصعم  ماما  نآ  هک  دوشگ  ار  دوخ  ياهتسد 

ار شناهد  نایم  درک  وا  ندرگ  رد  تسد  و  وا ، نقذ  رب  تسد  کی  وا و  رـس  رب  تسد  کی  سپ  تفرگ ، ار  وا  اـت  دـیدنخ  یم  تفر و 
دنطبس ود  نیسح  نسح و  دراد ، تسود  ار  نسح  هک  ار  یسک  دراد  تسود  ادخ  میوا ، زا  نم  تسا و  نم  زا  نسح  دومرف : دیـسوب و 

.ناربمغیپ طابسا  زا 

: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک 
مان دنا ، نیـسح  نسح و  ایند  رد  نم  لگ  ود  دنا ، هدرک  تمـسق  دوخ  ناگدـنب  نایم  رد  هک  ادـخ  بناج  زا  تسا  یلگ  حـلاص  دـنزرف 

.ریبش ربش و  لیئارسا  ینب  طبس  ود  مان  هب  ار  ناشیا  ما  هدرک 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاـسر ترـضح  تمدـخ  رد  يزور  تفگ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  ساـبع  نبا  زا  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد 
ترضح و  میدوب ، هتسشن  ملس )

هحفص 527] ] 

يارب تیحت  مسر  هب  یبیس  دش  لزان  لیئربج  هاگان  دندوب ، ترضح  نآ  تمدخ  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) نینـسح همطاف و  نینمؤملاریما و 
سپ داد ، لوسر  بانج  هب  دییوب  ار  نآ  مالسلا ) هیلع   ) یلع سپ  داد ، بلاطیبا  نب  یلع  هب  دییوب  ار  وا  ترـضح  سپ  دروآ ، بانج  نآ 

( مالسلا هیلع   ) نسح ماما  سپ  داد ، مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  بانج  هب  تفرگ و  ار  وا 
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ترضح هب  دییوب و  زین  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  سپ  داد ، نیسح  ماما  بانج  هب  تفرگ و  وا  داد ، لوسر  بانج  هب  زاب  دییوب و  ار  وا 
هیلع و هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هب  دییوب و  ار  نآ  مالسلااهیلع )  ) همطاف سپ  داد ، مالسلااهیلع )  ) همطاف هب  ترـضح  نآ  زاب  داد ، تلاسر 

.داد مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هب  زاب  دییوب و  ار  نآ  بانج  نآ  سپ  داد ، ملس ) هلآ و 

عطاـس نآ  زا  يرون  دـش ، مین  ود  هب  داـتفا و  شتـسد  زا  ملـس ) هلا و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  هب  دـنک  در  تساوخ  وا  نوچ 
يوسب یلاعت  قح  بناج  زا  تسا  یتیحت  نیا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  دوب : هتشون  نآ  رب  رطـس  ود  دیـسر ، لوا  نامـسآ  هب  ات  دیدرگ 
لوسر هداز ي  دنزرف  مالسلا ) مهیلع   ) نیسح نسح و  ارهز و  همطاف  یضترم و  یلع  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یفطـصم دمحم 

.تمایق زور  رد  منهج  شتآ  زا  مالسلاامهیلع )  ) نیسح نسح و  ناتسود  يارب  زا  تسا  یناما  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ

هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) تلاسر ترضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  نارگید  هیوباب و  نبا 
ماما تسد  تفرگ و  تسار  تسد  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  تسد  مالـسلااهیلع )  ) همطاف ترـضح  دـش ، رامیب  يزور  ملـس ) و 

هشیاع هناخ  رد  ترضح  نآ  تفر ، ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ترـضح  تدایع  هب  پچ  تسد  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح
ماما دوب ،

هحفص 528] ] 

.دندیلام یم  ار  وا  ندـب  پچ و  بناج  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  تسـشن و  ترـضح  نآ  تسار  بناج  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نسح
نوچ

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  هب  طوبرم  تمسق  نویعلا  www.Ghaemiyeh.comءالج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 141زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


زا دعب  میدرگرب و  هناخ  هب  دییایب  تسا  باوخ  رد  امـش  دـج  تقو  نیا  رد  نم ! بیبح  ود  يا  تفگ : همطاف  دـشن ، رادـیب  ادـخ  لوسر 
تسار يوزاب  رب  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  سپ  مینک ، یمن  تکرح  اجنیا  زا  تقو  نیا  رد  ام  دنتفگ : مییایب ، ترـضح  نآ  ندش  رادیب 

زا دوش ، رادیب  ترـضح  هکنآ  زا  شیپ  دندش  رادیب  دنتفر و  باوخ  هب  دیباوخ ، وا  پچ  يوزاب  رب  نیـسح  ماما  دیباوخ و  ترـضح  نآ 
و دندمآ ، نوریب  کیرات  بش  نآ  رد  سپ  .تشگرب  هناخ  هب  دـیتفر  باوخ  هب  امـش  نوچ  تفگ : دـش ؟ هچ  ام  ردام  دندیـسرپ : هشیاع 
هب ناشیا  يور  شیپ  رد  يرون  ناشیا  زاجعا  هب  سپ  دمآ ، یم  دعر  يادـص  دـیبات و  یم  قرب  دـیراب و  یم  دـنت  ناراب  دوب ، يربا  بش 

هتفرگ ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  تسد  دوخ  تسار  تسد  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  دنتفر ، نآ  یپ  زا  دیـسر و  مه 
دندیدرگ ناریح  دندش ، ناتـسغاب  نآ  لخاد  نوچ  دندیـسر ، راجنلا  ینب  هقیدح  هب  ات  دنتفگ  یم  نخـس  رگیدکی  اب  دنتفر  ناشیا  دوب ،

نیـسح ماما  میوش ، باوخ  رد  ایب  تفگ : مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  سپ  دـنور ، یم  اجک  هب  دنتـسنادن 
.تسا وت  اب  رایتخا  تفگ :

رادیب باوخ  زا  ملس ) هلا و  هیلع و  هللا  یلص   ) تلاسر ترضح  نوچ  .دندرک  رگیدکی  ندرگ  رد  تسد  دندش ، باوخ  رد  ود  ره  سپ 
يالوم يدیـس و  یهلا و  تفگ : تساخرب  سپ  تفاین ، اجنآ  رد  درک و  بلط  ار  ناشیا  همطاف  لزنم  رد  دیـسرپ ، ار  ناـشیا  لاوحا  دـش 

ترضح نآ  يارب  زا  سپ  .ناشیا  رب  ینم  لیکو  وت  ادنوادخ  دنا ، هتفر  نوریب  هناخ  زا  یگنسرگ  زا  رسپ  ود  نیا 
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يرون
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رگیدکی ندرگ  رد  تسد  دنا  هدیباوخ  ناشیا  هک  دید  هاگان  دیسر ، راجنلا  ینب  هقیدح  هب  ات  تفر  رون  نآ  یپ  زا  ترـضح  دش ، عطاس 
ناشیا رب  ناراب  هرطق  کی  دوب و  هتفاکـش  ار  ربا  ناشیا  ربارب  زا  یلاعت  قح  دـمآ ، یم  يدـنت  تدـش و  تیاهن  رد  ناراب  دـنا ، هدروآرد 

رب ار  یکی  هک  تشاد  لاب  ود  دوب و  ناتـسین  ياهین  دـننام  رام  نآ  ياهوم  هک  میظع  يرام  دوب  هدرک  هطاـحا  ناـشیا  اـب  و  دـیراب ، یمن 
حنحنت داـتفا  راـم  نآ  رب  ترـضح  نآ  رظن  نوچ  .دوب  هدرتـسگ  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح يور  رب  ار  یکی  و  مالـسلا ) هیلع   ) نسح يور 

وت هکئالم  ار و  وت  مریگ  یم  هاوگ  ادنوادخ  تفگ : دمآرد  نخـس  هب  تفر و  يرانک  هب  ترـضح  نآ  يادص  ندینـش  اب  رام  نآ  درک ،
.ار ناشیا  مدرک  میلست  وا  هب  تمالس  هب  وا و  يارب  ار  ناشیا  مدومن  تظفاحم  نم  و  دناوت ، ربمغیپ  دنزرف  اهنیا  هک  ار 

، نیبیـصن تفگ : نج ؟ هفیاط  مادـک  دومرف : وت ، يوسب  منج  کیپ  نم  تفگ : يا ؟ هفیاـط  هچ  زاوت  هیح  يا  دومرف : ترـضح  نآ  سپ 
نامـسآ زا  ییادن  مدیـسر  عضوم  نیا  هب  نوچ  دـنا ، هدرک  شومارف  هک  نآرق  هیآ  میلعت  يارب  دـنا  هداتـسرف  ارم  حـیلم  ینب  زا  یهورگ 

نم زور ، بش و  ثداوح  زا  تاهاع و  تافآ و  زا  امن  تظفاـحم  ار  ناـشیا  سپ  دـنیادخ ، لوسر  ياهرـسپ  اـهنیا  هیح  يا  هک : مدـینش 
تلاسر ترـضح  .تشگرب  تخومآ و  ار  نارق  هیآ  نآ  رام  نآ  سپ  .ملاس  حیحـص و  مدرک  میلـست  وت  هب  ار و  ناشیا  مدرک  تظفاحم 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  درک و  راوس  دوخ  تسار  شود  رب  تشادرب و  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
شود رب  ار 
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، دیدرگ قحلم  ترـضح  نآ  هب  هار  رد  دـمآ  نوریب  ترـضح  نآ  یپ  زا  دـش و  ربخ  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  دوخ ، پچ 
ار بانج  نآ  هباحص  زا  یکی  سپ 

هحفص 530] ] 

.تسناد ار  وت  تین  دینش و  ار  تنخس  ادخ  هک  ورب  دومرف : دوش ، کبس  وت  راب  ات  هد  نم  هب  ار  نادنزرف  نیا  زا  یکی  هک : تفگ 

کبـس وت  راب  اـت  هد  نم  هب  ار  دوخ  نیلبـش  ود  نیا  زا  یکی  هللا  لوسر  اـی  تفگ : دـمآ  شیپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  سپ 
هب هادج  ای  تفگ : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دوخ ردـپ  شود  هب  يور  یم  ایآ  تفگ : نسح  ماما  بانج  هب  درک  ور  سپ  ددرگ ،

: دومرف دش  تفتلم  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  بانج  يوس  هب  سپ  دوخ ؟ ردپ  شود  زا  مهاوخ  یم  رتهب  ار  وت  شود  هک  دنگوس  ادخ 
هردخم نآ  درب ، مالـسلااهیلع )  ) همطاف هناخ  هب  ار  ناشیا  سپ  تفگ : باوج  دوخ  ردارب  لثم  زین  وا  دوخ ؟ ردپ  شود  هب  يور  یم  ایآ 

.تشاذگ ناشیا  دزن  هب  دروآ  دوب ، هدرک  ایهم  دنچ  ییامرخ  ناشیا  يارب 

رگیدکی اب  دیزیخرب و  نونکا  دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  دنتـشگ  داش  دندش و  ریـس  دندومن ، لوانت  نوچ 
نوچ دندوب ، هتفر  نوریب  يراک  يارب  مالـسلااهیلع )  ) همطاف ترـضح  دندش ، نتفرگ  یتشک  لوغـشم  دنتـساخرب  سپ  دیریگب ، یتشک 

نتخادنا رب  دنک  یم  صیرحت  ار  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ترضح  هک  دینـش  دندش  لخاد 
یم تعاجش  ایآ  ردپ  يا  تفگ : مالسلااهیلع )  ) همطاف نز ، نیمز  رب  ار  نیسح  ریگب  دیامرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) نیسح ماما 

رتگرزب ییامرف 
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یم لیئربج  نم  بیبح  کنیا  نز ، نیمز  رب  ار  نیـسح  نسح  يا  میوگ : نم  هک  یتسین  یـضار  ایآ  همطاـف  يا  دومرف : رتکچوک ؟ رب  ار 
.نز نیمز  رب  ار  نسح  نیسح  يا  دیوگ :

ناشیا تفرگ و  ار  مالسلاامهیلع )  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  باکر  سابع  نب  هللادبع  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآرهـش  نبا 
راوس ار 

هحفص 531] ] 

یمن رگم  قمحا  يا  تفگ : ینک ، یم  راوس  يریگ و  یم  ار  ناشیا  باکر  يرتگرزب ، لاس  هب  اـهنآ  زا  وت  تفگ : وا  هب  یـصخش  درک ،
.ما هتفای  ار  ناشیا  يراد  باکر  تداعس  هک  نم  رب  تسادخ  ياهتمعن  زا  نیا  دنیادخ و  لوسر  نادنزرف  اهنیا  دنتسیک ؟ اهنیا  هک  یناد 

هحفص 532] ] 

تسا نسح  ماما  ترضح  بادآ  نساحم  قالخا و  مراکم  یضعب  نایب  رد 

نوچ دیسرپ ، اهنآ  زا  دنچ  يا  هلیسم  دمآ و  نامثع  نب  ورمع  ریبز و  نب  هللادبع  دزن  هب  یبارعا  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآرهش  نبا 
هب کی  ره  مسرپ  امـش  زا  هدش  رورـض  هلیـسم  ارم  امـش ، رب  ياو  تفگ : یبارعا  دـندرک ، یم  هلاوح  يرگید  هب  کی  ره  دنتـسناد  یمن 
هب ورب  دناد  ار  هلیسم  نیا  هک  ار  یسک  یهاوخ  یم  رگا  دنتفگ : ناشیا  تسین ، اور  يراک  نینچ  ادخ  نید  رد  دینک  یم  هلاوح  يرگید 

ضرع ار  هلیسم  تفر  ناشیا  تمدخ  هب  نوچ  .دنناد  یم  ار  ادخ  نید  لیاسم  ناشیا  هک  مالسلاامهیلع )  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  دزن 
ود یلاعت  قح  تسا : نیا  اهنآ  زا  یکی  نومـضم  هک  دناوخ  دنچ  يرعـش  ورمع و  هللادبع و  اب  درک  باطخ  دینـش ، یفاش  باوج  درک ،

(. مالسلاامهیلع  ) نیسح نسح و  يارب  زا  دنادرگ  لعن  ود  ار  امش  يور  دخ 

ماما نسح و  ماما  ترضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا 

هحفص 533] ] 

رب مالسلاامهیلع )  ) نیسح
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وا هب  هکنآ  یب  دننک  میلعت  وا  هب  ار  وضو  هک  دنتساوخ  سپ  ار ، وضو  بادآ  تسناد  یمن  تخاس و  یم  وضو  هک  دنتـشذگ  يریپ  درم 
مزاس یم  رتهب  وضو  نم  دنتفگ : یم  کی  ره  دندرک ، هعزانم  مه  اب  تحلـصم  يارب  سپ  دوش ، لجخ  یناد و  یمن  وت  هک  دننک  راهظا 

ار ناشیا  يوضو  ریپ  درم  نآ  نوچ  .میزاس  یم  وضو  رتهب  کیمادـک  هک  شاـب  مکاـح  اـم  ناـیم  رد  وت  خیـش  يا  دـنتفگ : سپ  وت ، زا 
دای امـش  زا  تقو  نیا  رد  متخاس ، یمن  وکین  ار  وضو  هک  ملهاج  ریپ  نم  دیزاس ، یم  وکین  ار  وضو  ود  ره  امـش  تفگ : درک ، هدهاشم 

.امش تسد  رب  منک  هبوت  دیراد ، دوخ  دج  تما  رب  هک  یتقفش  امش و  تکرب  هب  متفرگ ،

يارب مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترـضح  دوب ، رـضاح  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  هک  یـسلجم  رد  تسا : هدرک  تیاور  اضیا 
یمن نخس  وا  میظعت  يارب  هیفنحلا  نب  دمحم  دوب  رضاح  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هک  یـسلجم  رد  و  تفگ ، یمن  نخـس  وا  میظعت 

.تفگ

نامز رد  مدرم  نیرتدباع  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
یم درک  یم  دای  ار  گرم  نوچ  تفر ، یم  هنهرب  اپ  هک  دوب  هاگ  تفر و  یم  هدایپ  تفر  جـح  هب  نوچ  دوب ، مدرم  نیرت  لـضاف  دوخ و 

شوهدـم دز و  یم  هرعن  تخاس  یم  روکذـم  یلاعت  قح  رب  ار  لاـمعا  ضرع  نوچ  تسیرگ ، یم  درک  یم  داـی  ار  ربق  نوچ  تسیرگ ،
دیپط و یم  درک  یم  دای  ار  خزود  تشهب و  هاگره  .دوخ  راگدرورپ  دزن  دیزرل  یم  شندب  ياهدنب  داتـسیا  یم  زامن  هب  نوچ  دش ، یم 

منهج شتآ  زا  هذاعتسا ي  درک و  یم  لاؤس  ار  تشهب  ادخ  زا  دشاب و  هدیزگ  برقع  ای  رام  ار  وا  هک  یسک  دننام  دندیزرل  یم 
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هحفص 534] ] 

رگم دیدن  ار  وا  یـسک  لاح  چیه  رد  کیبل ، مهللا  کیبل  تفگ : یم  دناوخ ، یم  اونما » نیذـلا  اهیا  ای   » نآرق رد  هک  هاگره  دومن ، یم 
.دوب رت  حیصف  سک  همه  زا  شنایب  دوب ، رتوگ  تسار  سک  همه  زا  شنابز  ادخ ، دای  هب 

نآ سپ  دوـش ، رهاـظ  وا  صقن  مدرم  رب  اـت  دـناوخب  هبطخ  دـیآرب و  ربـنم  رب  هک  ار  یلع  نب  نسح  نک  رما  دـنتفگ : هیواـعم  هـب  يزور 
: دومرف سپ  دروآ ، اجب  یهلا  يانث  دمح و  دمآرب  ربنم  رب  ترضح  سپ  .نک  هظعوم  ار  ام  ور و  الاب  ربنم  رب  تفگ : دیبلط  ار  ترـضح 

رتخد همطاـف  ناـنز  نیرتهب  دـنزرف  بلاـطیبا و  نب  یلع  نب  نسح  منم  دسانـشن ، ارم  هک  ره  و  دسانـش ، دسانـش  ارم  هک  ره  ساـنلا  اـهیا 
منم لیالد ، تازجعم و  بحاص  منم  لیاضف ، بحاص  منم  ادخ ، لوسر  دنزرف  منم  ادخ ، قلخ  نیرتهب  دنزرف  منم  ادخ ، لوسر  دـمحم 

، ماقم نکر و  دـنزرف  منم  میتشهب ، ناـناوج  نیرتهب  نیـسح  مردارب  نم و  نم ، قح  زا  ارم  دـنا  هدرک  عفد  هک  منم  نینمؤملاریما ، دـنزرف 
.تافرع رعشم و  دنزرف  منم  ینم ، هکم و  دنزرف  منم 

ار نانخـس  نیا  نکب و  بطر  فیرعت  دمحموبا  يا  تفگ : دندرگ ، لیام  ترـضح  نآ  بناج  هب  مدرم  هک  دیـسرت  نوعلم  هیواعم  سپ 
هب ترضح  زاب  دنک ، یم  وکین  بیط و  ار  نآ  امرـس  دزپ و  یم  ار  نآ  امرگ  دنک و  یم  گرزب  ار  نآ  داب  هک : دومرف  ترـضح  راذگب ،

یفرح نانخس  نیا  زا  دعب  هک  دیسرت  هیواعم  سپ  .ادخ  لوسر  دمحم  دنزرف  ادخ و  قلخ  ياوشیپ  رسپ  منم  دومرف : تشگرب  لوا  نخس 
ربنم زا  یتفگ  هچنآ  تسا  سب  تفگ : دندرگرب ، وا  زا  مدرم  هک  دیوگب  دنچ 
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.دمآ دورف  ربنم  زا  بانج  نآ  سپ  يآ ، دورف 

ماما هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  زا  ربتعم  دنس  هب  اضیا 

هحفص 535] ] 

نآ هکنآ  لاـح  ینک و  یم  هیرگ  وت  اـیآ  ادـخ  لوـسر  دـنزرف  يا  تفگ : يدرم  سپ  تسیرگ ، تاـفو  تقو  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نسح
لام مامت  هبترم  هس  يا ، هدرک  هدایپ  جـح  تسیب  تفگ : هچنآ  تفگ  وت  قح  رد  لوسر  بانج  يراد و  ادـخ  لوسر  اب  تبارق  تلزنم و 

تلـصخ ود  يارب  دومرف : ترـضح  .يا  هداد  لیاس  هب  ار  رگید  هتـشادرب و  دوخ  ار  لـعن  کـی  یتح  يا  هدرک  تمـسق  ارقف  رب  ار  دوخ 
.ناتسود تقرافم  يرگید  و  نآ ، لاوحا  گرم و  لاوها  یکی  منک : یم  هیرگ 

جح تسیب  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  يریمح  هیوباب و  نبا 
.دندیشک یم  وا  بقع  زا  ار  بانج  نآ  نارتش  اهلمحم و  دوب ، هدرک  هدایپ 

زا دوب ، هتسشن  دجسم  رد  رب  وا  تشذگ ، نامثع  هب  يدرم  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  ربتعم  دنس  هب  هیوباب  نبا  اضیا 
هیحاـن هب  درک  هراـشا  ناـمثع  اـمنب ، هار  يرگید  هب  ارم  تفگ : درم  نآ  سپ  دـنداد ، وا  هب  مهرد  جـنپ  هک  درک  رما  وا  درک و  لاؤـس  وا 

رفعج نب  هللادـبع  و  مالـسلاامهیلع )  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  بانج  اجنآ  رد  نک ، لاؤس  ناشیا  زا  ناشیا  دزن  هب  ورب  تفگ : دجـسم 
.دندوب هتسشن 

هـس يارب  رگم  ندرک  لاؤس  تسین  لالح  درم  يا  تفگ : مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  درک ، لاؤس  تفر و  ناـشیا  دزن  هب  درم  نآ  نوچ 
هدروآ درد  هب  دشاب و  هدرک  زجاع  ار  وا  تید  دشاب و  هدرک  هک  ینوخ  لوا  زیچ :
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لاؤس اهنیا  زا  کیمادک  يارب  سپ  دشاب ، هدناشن  كاخ  رب  ار  وا  هک  یناشیرپ  ای  دشاب ، هدرک  تحارج  ار  وا  لد  هک  یـضرق  ای  دـشاب ،
وا هب  الط  رانید  هاجنپ  هک  تفگ  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  بانج  تفگ ، ار  ات  هس  نیا  زا  یکی  لیاس  ینک ؟

هحفص 536] ] 

.رانید تشه  لهچ و  رفعج  نب  هللادبع  هن و  لهچ و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  بانج  و  دنهدب ،

زا يداد و  نم  هب  مهرد  رازه  جـنپ  مدرک  لاؤس  وت  زا  تفگ : لیاس  يدرک ؟ هچ  دیـسرپ  نامثع  تشگرب ، ناـمثع  يوسب  درم  نآ  سپ 
لاؤس نینچ  نم  زا  مالـسلا - ) هیلع   ) نسح ماما  ینعی  دراد -  رـس  رد  دنلب  يوم  هکنآ  مدرک  لاؤس  ناشیا  زا  نوچ  يدرکن ، لاؤس  نم 

ناـمثع راـنید ، تشه  لـهچ و  يرگید  و  راـنید ، هن  لـهچ و  يرگید  و  داد ، نم  هب  راـنید  هاـجنپ  سپ  متفگ ، باوـج  ار  وا  نم  درک و 
هدرک عمج  ار  اهتمکح  تاریخ و  عیمج  ناشیا  دـنا ، هدرک  زاب  ریـش  زا  ملع  هب  ار  ناشیا  تفای ، یناوت  اجک  زا  ناناوج  نیا  لـثم  تفگ :

.دنا

( مالسلا هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  زا  يرتخد  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـسوط  خیش 
امش همان  دیسر  دعب  اما  تشون : ناشیا  باوج  رد  ترضح  سپ  دنتشون ، وا  يارب  هیزعت  ترضح  نآ  باحـصا  زا  یهورگ  درک ، تافو 

مرباص ار و  یهلا  ياضق  ما  هدرک  میلست  مبلط ، یم  ادخ  زا  ار  وا  تبیصم  رجا  رتخد ، نالف  گرم  رد  دیدوب  هداد  یلـست  ارم  هک  نم  هب 
هک یناتسود  تقرافم  نارود و  بیاون  تسا  هدرک  هدرزآ  نامز و  بیاصم  ارم  تسا ، هدروآ  درد  هب  هک  یتسرد  هب  وا ، يالب  رب 
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ام هب  ناشیا  ياه  هدید  مدش و  یم  داش  ناشیا  ندید  زا  متـشاگنا و  یم  دوخ  تسود  ار  ناشیا  هک  یناردارب  و  متـشاد ، ناشیا  هب  تفلا 
.دوب نشور 

یب دنرواجم  رگیدکی  اب  ناشیا  سپ  درب ، ناگدرم  هاگرکشل  هب  دوبر  ار  ناشیا  گرم  تفرگورف ، هاگان  هب  ار  ناشیا  مایا  بیاصم  سپ 
هکنآ

هحفص 537] ] 

رگیدکی ترایز  هب  و  دندرگ ، دنم  هرهب  رگیدکی  زا  هکنآ  یب  دـنیامن ، تاقالم  ار  رگیدـکی  هکنآ  یب  دـشاب ، ناشیا  نایم  رد  ییانـشآ 
ناتـسود و هدیدرگ ، یلاخ  ناشنابحاص  زا  ناشیا  نادبا  ياه  هناخ  تسا ، کیدزن  رگیدکی  هب  رایـسب  ناشیا  ياه  هناخ  هکنآ  اب  دـنور 

تـشحو ياه  هناخ  رد  يا ، هناشاک  ناشیا  هاگرارق  لثم  يا و  هناخ  ناشیا  ياه  هناخ  لـثم  مدـیدن  و  هدـیزگ ، يرود  ناـشیا  زا  ناراـی 
ناشیا دنا و  هدرک  تقرافم  ینمشد  یب  ناشیا  زا  ناتسود  و  دنا ، هدیزگ  يرود  دوخ  فولأم  ياه  هناخ  زا  دنا و  هدیدرگ  نکاس  زیگنا 

هب ناینیشیپ  هک  كولسم  یهار  هب  تفر  كولمم و  دوب  يزینک  نم  رتخد  نیا  دنا ، هدنکفا  اهلادوگ  رد  ندش  هنهک  ندیسوپ و  يارب  ار 
.مالسلاو تفر  دنهاوخ  هار  نآ  هب  ناگدنیآ  دنا و  هتفر  هار  نآ 

يزور مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  بانج  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  زا  حیحص  ياهدنـس  هب  نارگید  رافص و 
ره رد  نهآ ، زا  دراد  يراـصح  رهـش  ود  نیا  زا  کـی  ره  برغم ، رد  یکی  قرـشم و  رد  یکی  تسا  رهـش  ود  ار  ادـخ  دومرف : ربـنم  رب 
هب دـنیوگ ، یم  نخـس  یتغل  هب  يا  هفیاط  ره  تسا و  تغل  رازه  داتفه  رهـش  ود  نآ  زا  کی  ره  رد  تسا ، هزاورد  رازه  اهنآ  زا  يرهش 

نم زا  ریغ  هب  تسین  یماما  یتجح و  رهش  ود  نآ  لها  رب  ار و  ناشیا  ياهتغل  عیمج  مناد  یم  نم  يرگید ، تغل  ریغ 
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.نیسح مردارب  و 

هتسشن یناوخ  رـس  رب  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  تمدخ  رد  سابع  نب  هللادبع  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدنوار  بطق 
نآ رب  دومرف : ترضح  تسا ؟ هتـشون  هچ  خلم  نیا  لاب  رب  هک : دیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  سابع  نبا  داتفا ، ناوخ  نآ  رب  یخلم  هاگان  دوب 

منم تسا : هتشون 

هحفص 538] ] 

رب متسرف  یم  هاگ  دنروخب ، ار  نآ  هک  ناگنـسرگ  یتعامج  يارب  ار  خلم  متـسرف  یم  هاگ  تسین ، يدنوادخ  نم  زج  هب  هک  يدنوادخ 
نونکم زا  نیا  تفگ : دیسوب  ار  ترـضح  نآ  رـس  تساخرب  سابع  نبا  سپ  دنروخب ، ار  ناشیا  هماعط ي  هک  بضغ  يور  زا  یهورگ 

.تسا ملع 

ریما ترـضح  تمدـخ  هب  یـصخش  هک  تسا  هدرک  تـیاور  مالـسلا ) هـیلع   ) قداـص ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هـب  یقرب  نساـحم  رد 
نیـسح و ماما  نسح و  ماما  هدرک : يراگتـساوخ  ار  وا  سک  هس  مراد  يرتخد  نینمؤملا  ریما  اـی  تفگ : دـمآ  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا

یم نیما  ار  وا  دندرک  تروشم  لحم  هک  ار  یـسک  دومرف : ترـضح  مهدـب ؟ کیمادـک  هب  منک  یم  تروشم  وت  اب  رفعج ، نب  هللادـبع 
.تسا رتهب  وت  رتخد  يارب  زا  وا  هک  هدب  نیـسح  هب  ار  دوخ  رتخد  دیوگ ، یم  قالط  رایـسب  ار  نانز  نسح  دنکن ، تیانج  هک  دیاب  دنناد 

( .دوش هعجارم  همدقم  هب  تیاور  نیا  تحص  دروم  رد  )

(. مالسلا هیلع   ) نسح ماما  زا  دوبن  رت  هیبش  تلاسر  ترضح  هب  سکچیه  هک  تسا  هدرک  تیاور  دیفم  خیش 

یم شندـب  ياهدـنب  تخاس ، یم  وضو  هاگره  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  هک  دـنا  هدرک  تیاور  نآ  ریغ  نیظعاولا و  هضور  باتک  رد 
دهاوخ هک  ار  یسک  تسا  راوازس  هک : دومرف  باوج  رد  دنتفگ ، نخس  وا  اب  باب  نیا  رد  سپ  دش ، یم  درز  شکرابم  گنر  دیزرل و 

یگدنب رد 
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یهلا تفگ : یم  داتسیا  یم  دیـسر  یم  دجـسم  رد  هب  نوچ  دزرلب ، شلـصافم  ددرگ و  درز  شگنر  هکنآ  دتـسیاب  شرع  دنوادخ  دزن 
هب وت  نامهم  ادنوادخ  ینعی : میرک ، ای  كدنع  ام  لیمجب  يدنع  ام  حـیبق  نع  زواجتف  یـسملا ء ، كاتأ  دـق  نسحم  ای  کبابب  کفیض 

رادرک وکین  يا  تسا ، هداتسیا  وت  هاگرد 

هحفص 539] ] 

.میرک يا  تسوت  دزن  هک  اهیکین  هب  تسا  ام  دزن  هچنآ  ياهیدب  زا  رذگرد  تسا ، هدمآ  وت  دزن  هب  رادرکدب 

ات دومرف  یمن  نخس  یسک  اب  دش ، یم  غراف  حبص  زامن  زا  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  قیاف  رد  يرـشخمز 
.دش یم  ضراع  ار  وا  يرورض  تجاح  دنچ  ره  دش  یم  علاط  باتفآ 

هدایپ جح  جنپ  تسیب و  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  بانج  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا  بوشآرهـش  نبا 
عیمج هبترم  ود  رگید : تیاور  هب  .داد  ارقف  هب  ار  فصن  تشادرب و  دوخ  ار  فصن  هک  درک  تمـسق  ادـخ  اب  ار  شلاـم  هبترم  ود  درک ،

.داد یم  ارقف  هب  ار  رگید  ایت  تشاد و  یم  هاگن  ار  هزوم  ياتکی  هکنآ  یتح  درک  فیصنت  هبترم  هس  و  داد ، ار  دوخ  لام 

هکم و نایم  رد  اوبا »  » لزنم رد  درک  یم  زاـمن  دوخ  همیخ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  باـنج  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  اـضیا 
ترـضح نآ  همیخ  هب  هنابات  یب  دش و  ترـضح  نآ  لامج  قشاع  دید ، ار  ترـضح  نآ  ییور  شوخ  رایـسب  هیودب  نز  هاگان  هنیدـم ،

رهوش ما ، هدیدرگ  وت  بات  یب  تفگ : يراد ؟ تجاح  هچ  هک : دیـسرپ  دش  غراف  نوچ  درک ، رـصتخم  ار  زامن  بانج  نآ  سپ  دمآرد ،
یهلا باذع  بجوتسم  ارم  نم و  زا  وش  رود  دومرف : ینادرگ ، داش  دوخ  تلصاوم  هب  ارم  مهاوخ  یم  مرادن ،
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ود ره  هیرگ  هکنآ  اـت  دوـمن  یم  عاـنتما  تـسیرگ و  یم  زین  ترـضح  تـسیرگ ، یم  درک و  یم  زجع  هغلاـبم و  نز  نآ  سپ  نادرگم ،
زا کی  ره  دش ، نایرگ  ناشیا  هیرگ  هب  زین  ترـضح  نآ  دمآ و  همیخ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  بانج  لاح  نیا  رد  دش ، دـیدش 

ار تقیقح  دندش  یم  لخاد  هک  باحصا 

هحفص 540] ] 

.دندش یم  نایرگ  ناشیا  هیرگ  هب  دنتسناد و  یمن 

ماما بانج  .درک  راب  لزنم  نآ  زا  ترـضح  و  تفر ، نوریب  دیدرگ  دیماان  هیبارعا  نآ  دش و  دنلب  ناشیا  همیخ  زا  هیرگ  يادص  هکنآ  ات 
هیلع  ) نسح ماما  بانج  یبش  هکنآ  اـت  درکن  لاؤس  ترـضح  زا  لاـح  نآ  ببـس  زا  لـالجا  میظعت و  ببـس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح

ات مدید و  یباوخ  دومرف : دیسرپ ، بانج  نآ  هیرگ  ببس  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  تسیرگ ، یم  دش و  رادیب  باوخ  زا  مالـسلا )
وا لامج  ياشامت  هب  مدرم  دوب و  هتسشن  ییاج  رد  مالسلا ) هیلع   ) فسوی ترـضح  هک  مدید  باوخ  رد  نکم ، لقن  یـسک  هب  ما  هدنز 

ببـس تفگ : داتفا  نم  رب  فسوی  رظن  نوچ  مدش ، نایرگ  مدرک  هدـهاشم  ار  وا  لامج  نسح و  روفو  نوچ  متفر ، زین  نم  دـندمآ ، یم 
و ار ، وت  لامج  وا  ندـش  قشاع  مدروآ و  رطاخ  هب  ار  اخیلز  هصق  نم  متفگ : داب ؟ وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  ردارب ، يا  تسیچ  وت  هیرگ 

مدرک بجعت  متسیرگ و  ببس  نیا  هب  وت ، تقرافم  زا  دیسر  ریپ  بوقعی  هب  هچنآ  و  يدیـشک ، نادنز  رد  وا  ببـس  هب  وت  هک  ییاهرازآ 
.دیدرگ وت  يابیز  لامج  قشاع  اوبا »  » لزنم رد  هک  هیودب  نز  نآ  لاح  زا  ینک  یمن  بجعت  ارچ  تفگ ، فسوی  اخیلز ، لاح  زا 

هک تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
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وا هب  رانید  دصناپ  مهرد و  رازه  هاجنپ  دومرف : ترـضح  نآ  درک ، یلاؤس  دمآ  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  يدرم 
هب ار  نیا  دومرف : داد  لیاس  نآ  هب  تشادرب  رس  زا  ار  دوخ  ناسلیط  ترضح  درادرب ، وا  يارب  ار  اهرز  هک  دروآ  یلامح  وا  سپ  دنداد ،

ام هنازخ  رد  رز  هچنآ  دومرف : ترضح  دنک  یلاؤس  هکنآ  زا  شیپ  دمآ  ترضح  نآ  تمدخ  هب  رگید  یبارعا  .هدب  لامح  هیارک 

هحفص 541] ] 

وت يانث  حدـم و  یتشاذـگن  ارچ  نم  يالوم  يا  تفگ : یبارعا  دـنداد ، یبارعا  نآ  هب  مهرد  رازه  تسیب  سپ  دـیهد ، وا  هب  تسا  یقاب 
یم اطع  تیب ، لها  ام  تسا : نیا  اهنآ  زا  یـضعب  نومـضم  هک  دومرف  ءاشنا  دـنچ  یتیب  ترـضح  منک ، راهظا  ار  دوخ  تجاح  میوگ و 

دنادب ایرد  رگا  دوش ، هتخیر  لیاس  يوربآ  هکنآ  زا  شیپ  مییامن  یم  ششخب  و  دشاب ، هتشاد  وزرآ  دیما و  ام  زا  یسک  هکنآ  یب  مینک 
.دوش قرغ  دوخ  تلجخ  قرع  رد  هنیآ  ره  ار  ام  ياهاطع  ترثک 

زا یـضعب  رد  دـنتفر ، یم  جـح  هب  رفعج  نب  هللادـبع  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  بانج  هک : تسا  هدرک  تیاور  اـضیا 
هریپ دـنتفر  همیخ  نآ  کیدزن  هب  نوچ  داتفا ، يا  همیخ  هب  ناشرظن  سپ  دـندنام ، هنـسرگ  هنـشت و  دـش ، مگ  ناشیا  هقوذآ  رتش  لزاـنم 

: تفگ دـندیبلط  وا  زا  ماعط  نوچ  دـیماشایب ، دیـشودب و  دنرـضاح  نادنفـسوگ  نیا  تفگ : دـندرک  بلط  یبآ  زا  دوب ، همیخ  رد  یلاز 
نوچ دندرک ، هلولیق  وا  همیخ  رد  دندومن و  لوانت  درک ، ایهم  ناشیا  يارب  ار  یماعط  نز  نآ  دندرک و  حبذ  ار  نادنفسوگ  نیا  زا  یکی 

ام هک : دنتفگ  ار  نز  نآ  دننک  راب  دنتساوخ 
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.مینکب وت  ناسحا  كرادت  ات  ام  دزن  هب  ایب  مینک  تدواعم  هنیدم  هب  نوچ  میراد ، جح  هدارا ي  میشیرق و  هلیبق  زا 

ور جایتحا  رقف و  ار  نز  نآ  یتدم  زا  دعب  درک ، رایـسب  رازآ  ار  دوخ  نز  دـش ، علطم  لاح  نآ  رب  تشگرب ، همیخ  هب  نزنآ  رهوش  نوچ 
هارمه وا  اب  ار  یصخش  داد و  وا  هب  الط  رانید  رازه  دنفسوگ و  رازه  دید  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  بانج  دمآ ، هنیدم  هب  دروآ ،

ماما دزن  هب  ار  وا  درک و 

هحفص 542] ] 

وا داتسرف ، رفعج  نب  هللادبع  دزن  هب  ار  وا  دیشخب و  وا  هب  الط  رانید  رازه  دنفسوگ و  رازه  زین  بانج  نآ  داتسرف ، مالسلا ) هیلع   ) نیسح
.داد وا  هب  رادقم  نیا  زین 

هابتـشا بتاک  دنـسیونب ، مهرد  دـصراهچ  وا  يارب  دومرف  ترـضح  درک : یلاؤس  ترـضح  نآ  زا  یلیاس  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
دـصراهچ سپ  تسا ، بتاک  شـشخب  نیا  دومرف : دنک ، رهم  هک  دناد  ترـضح  هب  ار  تارب  نوچ  تشون ، رانید  مهرد  دصراهچ  درک 

.درک رهم  دومن  هفاضا  رگید  مهرد 

رهم تنس  قفاوم  مهرد  دصناپ  دومن ، جیوزت  درک  دیهش  ار  وا  هک  ثعشا  تنب  هدعج  ترـضح  نآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
.داتسرف ششخب  وا  يارب  رانید  رازه  درک و  وا 

.داتسرف مهرد  رازه  زینک  ره  اب  زینک و  دص  دوخ  نانز  زا  یکی  يارب  هک  تسا  هدرک  تیاور 

قـالط سلجم  کـی  رد  ار  ود  ره  و  هیفعج ، يرگید  همیمت و  یکی  دـندوب ، ترـضح  نآ  هلاـبح  رد  نز  ود  تسا  هدرک  تیاور  اـضیا 
ار کی  ره  دنرادب و  هدع  دیوگب  هک  داتسرف  ناشیا  دزن  هب  ار  یصخش  سپ  تفگ ،
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يازا هب  غلبم  نیا  تفگ : دیـشک  یهآ  ترـسح  يور  زا  دیـسر  هیفعج  نز  هب  ربـخ  نوچ  دـنک ، اـطع  رایـسب  ساـنجا  مهرد و  رازه  هد 
لمأت یتعاس  دـیناسر ، ترـضح  هب  ار  ربخ  نیا  نوچ  .تفگن  نخـس  رگید  نز  نآ  تسا ، مک  رایـسب  یتسود  يراـی و  نینچ  تقراـفم 

.مدرک یم  وا  هب  عوجر  هنیآ  ره  مدرک  یم  ینز  هب  عوجر  قالط  زا  دعب  رگا  دومرف : نآ  زا  دعب  دومن ،

هیواعم دزن  هب  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
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هیواـعم دزن  هـب  ار  نآ  هماـنراب  دـندروآ و  هیواـعم  يارب  یحاوـن  زا  یکی  زا  رایـسب  هـعتما  ترـضح  نآ  دورو  زور  رد  تـفر ، ماـش  هـب 
هب ار  همانراب  دـمآ ، نوریب  نوعلم  نآ  سلجم  زا  ترـضح  نوچ  دیـشخب ، تشاذـگ و  ترـضح  دزن  هب  ار  نآ  هیواـعم  سپ  دنتـشاذگ ،

.دیشخب دوب ، هتشادرب  ار  بانج  نآ  شفک  هک  هیواعم  نامداخ  زا  یکی 

لاح روخرد  ار  سک  ره  دیبلط و  ار  هنیدم  فارشا  تسـشن و  ماع  سلجم  رد  دمآ ، هنیدم  هب  هیواعم  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  اضیا 
: تفگ هیواعم  دش ، لخاد  سلجم  رخآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  بانج  مهرد ، رازه  دص  ات  رازهجنپ  زا  دیـشخب  یم  اهاطع  دوخ 

لثم تفگ : ار  دوخ  راد  هنازخ  سپ  دشاب ، وت  تفارش  قیال  هک  دشاب  هدنامن  نم  دزن  يزیچ  یهد و  تبـسن  لخب  هب  ارم  هک  يدمآ  رید 
دمحم رتخد  همطاف  مرسپ  منم  مداد  سپ  وت  هب  ار  همه  دومرف : ترضح  دنه ، رـسپ  منم  نک و  اطع  نسح  ماما  هب  ما  هداد  همه  هب  هچنآ 

(. ملس هلا و  هیلع و  هللا  یلص  )

ماما رتسا  نم  تفگ : ناورم  يزور  هک  دنا  هدرک  تیاور  ریس  بتک  رد 
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ارم تجاح  هس  مریگب  وت  يارب  زا  نم  رگا  تفگ : قیتع  یبا  نبا  تفرگ ، وا  زا  مناوت  یمن  مهاوخ و  یم  رایسب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نسح
ماما زا  درک و  مهاوخ  نایب  ار  شیرق  ياهتمرکم  نم  دـنوش  یم  رـضاح  سلجم  رد  مدرم  هک  یتقو  تفگ : یلب ، تفگ : يروآ ؟ یمرب 

؟ يدرکن رکذ  ار  وا  مراکم  ارچ  سرپب  نم  زا  وت  درک ، مهاوخن  رکذ  يزیچ  مالسلا ) هیلع   ) نسح

ارچ تفگ : ناورم  درک ، رکذ  رایـسب  ار  ناشیا  لـیاضف  شیرق و  ياـهتمرکم  رد  درک  عورـش  قیتع  یبا  نبا  دـش ، دـقعنم  سلجم  نوچ 
همه رب  وا  بقانم  هک  ینک  یمن  رکذ  ار  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترضح  لیاضف 
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یم روکذـم  ار  وا  مدرک  یم  رکذ  ار  ناربـمغیپ  بقاـنم  رگا  مدرک ، یم  رکذ  ار  فارـشا  نم  تفگ : قیتـع  یبا  نبا  دـنک ؟ یم  یتداـیز 
نوریب وا  بقع  زا  قیتع  یبا  نبا  دوش  راوس  هک  دـمآ  نوریب  سلجم  زا  ترـضح  نوچ  متـشاد ، یم  مدـقم  همه  رب  ار  شمان  متخاـس و 

یم یلب  تفگ : يراد ؟ ار  یتجاـح  اـیآ  تفگ : دوـمرف  مسبت  تسناد  ار  وا  بـلطم  باـنج  نآ  نوـچ  درک ، راوـس  ار  ترـضح  دـمآ و 
.دیشخب وا  هب  ار  رتسا  دمآ و  دورف  ترضح  موش ، راوس  رتسا  نیا  رب  مهاوخ 

مانـشد و دمآ و  ترـضح  نآ  هار  رـس  رب  ماش  لها  زا  يدرم  دوب ، راوس  ترـضح  نآ  يزور  هک  دـنا  هدرک  لقن  ترـضح  نآ  ملح  زا 
وا يوسب  ار  دوخ  كرابم  يور  سپ  دش ، غراف  دوخ  نخـس  زا  ات  تفگن  وا  باوج  بانج  نآ  تفگ : ترـضح  نآ  هب  رایـسب  يازـسان 

دـشاب هدـش  هبتـشم  وت  رب  ایوگ  یبیرغ و  درم  وت  هک  منک  یم  ناـمگ  درم  يا  دومرف : دـیدنخ  وا  يور  هب  درک و  مالـس  وا  رب  دـینادرگ 
، دنچ يرما 
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، منک یم  اطع  یبلط  يرای  ام  زا  رگا  منک ، یم  داشرا  ار  وت  ینک  داشرا  تیاده و  بلط  ام  زا  رگا  منک ، یم  اطع  ینک  لاؤس  ام  زا  رگا 
ار دوخ  راب  رگا  میروآ ، یمرب  وت  يارب  يراد  یتجاح  رگا  مهد ، هانپ  ار  وت  يا  هدـش  هدـنار  رگا  منک ، یم  ریـس  ار  وت  يا  هنـسرگ  رگا 
و میراد ، هداشگ  يا  هناخ  ام  هک  اریز  دوب ، دـهاوخ  رتهب  وت  يارب  نتفر  تقو  ات  یـشاب  ام  نامهیم  يروآ و  دورف  ام  هناخ  هب  يرواـیب و 

.تسا رسیم  ام  دزن  یهاوخ  هچنآ 

دناد یم  رتهب  ادخ  و  نیمز ، رد  ادخ  هفیلخ  ییوت  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ : تسیرگ و  دینش ، ار  ترضح  نآ  نخـس  درم  نآ  نوچ 
تفالخ و هک 
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، نم دزن  یقلخ  نیرتبوبحم  نونکا  متـشاد  یم  رت  نمـشد  سک  همه  زا  ار  وت  ردـپ  وت و  نیا  زا  شیپ  و  دـهد ، رارق  اجک  رد  ار  تلاسر 
تیب لها  نادـقتعم  ناـبحم و  زا  و  دوب ، ترـضح  نآ  ناـمهیم  دوب  هنیدـم  رد  اـت  دروآ ، دورف  ترـضح  نآ  هناـخ  هب  ار  دوخ  راـب  سپ 

.دیدرگ

ار دوخ  هزین ي  دیبلط و  ار  هیفنح  نب  دمحم  لمج ، گنج  زور  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  ترـضح  هک  دـنا  هدرک  تیاور  اضیا 
، دـندش عناـم  هتفرگ  وا  رب  هار  رـس  هبیخ  ینب  هلیبق  دیـسر ، رتش  کـیدزن  هب  نوچ  .نزب  هشیاـع  رتـش  رب  ار  هزین  نیا  ورب  دومرف : داد  وا  هب 

رتـش رب  ار  هزین  تخاـت  هشیاـع  رتـش  بناـج  هب  تفرگ ، وا  تسد  زا  ار  هزین  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  تشگرب  ترـضح  دزن  هب  نوچ 
ریما ترضح  دیدرگ ، ریغتم  تلجخ  زا  هیفنح  نب  دمحم  يور  سپ  دولآ ، نوخ  هزین ي  اب  تشگرب  ترضح  يوسب  دربورف و 
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.ینم دنزرف  وت  تسا و  ربمغیپ  دنزرف  وا  اریز  درک ، نسح  درک و  یتسناوتن  وت  هکنیا  زا  رادم  گنن  تفگ : مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا

یم يدرم  دینـش  درک ، یم  فاوط  هبعک  رود  رب  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآرهـش  نبا 
.مردام زا  تسا  رتهب  مردپ  هک  اریز  تسا ، بلاطیبا  نب  یلع  دنزرف  وگب  دومرف : ترضح  تسا ، ارهز  همطاف  رسپ  نیا  دیوگ :

ناوعا و نایم  رد  رخاف  ياه  هماج  رایـسب و  شوخ  يوب  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  همغلا  فشک  رد 
هاگان تفر ، یم  هنیدم  ياه  هچوک  زا  یـضعب  رد  دوب و  راوس  يراوهر  رتسا  رب  رغاصا  رباکا و  زا  نامداخ  ناشیوخ و  رثاکتم و  راصنا 

نوچ فیحن ، گنر  فیعض و  ندب  هنهک و  ياه  هماج  اب  دش  ادیپ  ربارب  زا  يریقف  ریپ  يدوهی 
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هب امن و  فقوت  یتعاس  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  تفگ : درک  هظحالم  تمـشح  تنیز و  نآ  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  ترـضح 
، تشهب و  نمؤم ، نادنز  ایند  هک : تسا  هتفگ  وت  دج  هد  فاصنا  تفگ : يدوهی  داتسیا ، دیشک و  نانع  ترـضح  هد ، شوگ  نم  نخس 

تقـشم تنحم و  نیا  اب  نم  ینارذـگ و  یم  تمعن  تحار و  نآ  اب  وت  یناد ، یم  رفاـک  ارم  یناد و  یم  نمؤم  ار  دوخ  وت  تسا ، رفاـک 
ینک رظن  دوش و  هدوشگ  وت  هدـید ي  شیپ  زا  هدرپ  رگا  ریپ  درم  يا  دومرف : باوج  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  .منک  یم  یناگدـنز 

یهاوخ هنیآ  ره  دـلخ ، ضاـیر  روصق و  روـح و  زا  ناـنمؤم  ریاـس  نم و  يارب  ترخآ  رد  تسا  هدـینادرگ  اـیهم  یلاـعت  قـح  هچنآ  هب 
، تسا نادنز  تلاح  نیا  اب  نم  هب  تبسن  ایند  هک  تسناد 
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اهباذـع و عاوـنا  منهج و  شتآ  زا  تسا  هدرک  اـیهم  ترخآ  راد  رد  نارفاـک  ریاـس  وـت و  يارب  زا  یلاـعت  قـح  هچنآ  هـب  ینک  رظن  رگا 
.یتشهب رد  تلاح  نآ  هب  تبسن  يراد  هک  یتلاح  نیا  هب  تسناد  یهاوخ  هنیآ  ره  نآ ، ياهلاکن 

: هک دـنک  یم  اـعد  وا  يوـلهپ  رد  یـصخش  هک  دینـش  درک ، یم  زاـمن  دجـسم  رد  ترـضح  نآ  يزور  هک  تـسا  هدرک  تـیاور  اـضیا 
.داتسرف وا  يارب  مهرد  رازه  هد  دیسر  هناخ  هب  نوچ  ترضح  نک ، يزور  ارم  مهرد  رازه  هد  ادنوادخ 

ریما دـنزرف  يا  تفگ : دـمآ  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  تمدـخ  هب  یـصخش  يزور  هـک  تـسا  هدرک  تـیاور  هیوـق  ددـع  باـتک  رد 
نیا نوچ  ترـضح  دـنک ، یمن  نالاسدرخ  رب  محر  دراد و  یمن  ار  ناریپ  تمحر  هک  مراد  يراکمتـس  محر  یب  نمـشد  نم  نینمؤملا 

یهت نم  نمشد  مشکب ، وا  زا  ار  وت  ماقتنا  هک  تسیک  وت  مصخ  وگب  هک : دومرف  دینش  ار  نخس 
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، نک رضاح  تسا  هدنام  ام  لام  زا  هچنآ  دومرف : دیبلط  ار  دوخ  مداخ  سپ  دنکفا  ریز  هب  رس  یتعاس  ترـضح  تسا ، یناشیرپ  یتسد و 
وا تیاکش  دنک ، متس  وت  رب  نمـشد  نیا  هک  تقو  ره  هک  داد  دنگوس  ار  وا  داد و  وا  هب  ار  رز  نآ  ترـضح  دروآ ، مهرد  رازه  جنپ  وا 

.منکب وت  زا  وا  متس  عفد  نم  ات  روایب  نم  شیپ  ار 

رب کشخ  نان  دنچ  هراپ  هک  تشذگ  نایادگ  زا  یعمج  رب  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآرهـش  نبا 
: هک دومرف  دمآ و  ریز  هب  بسا  زا  ترـضح  دندرک  فیلکت  داتفا  ترـضح  نآ  رب  ناشیا  رظن  نوچ  دـنروخ ، یم  هتـشاذگ  نیمز  يور 

ناربکتم ادخ 
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ار ناشیا  سپ  دشن ، مک  چیه  ماعط  نآ  ترضح  نآ  تکرب  هب  دومرف ، لوانت  ناشیا  ماعط  زا  تسـشن و  ناشیا  اب  دراد ، یمن  تسود  ار 
.دومرف صخرم  ار  ناشیا  دینادرگ و  نیزم  ار  ناشیا  رخاف  ياهتعلخ  هب  درک و  رضاح  ناشیا  يارب  وکین  يا  هماع  دیبلط و  تفایض  هب 

وا شیپ  رد  یگـس  دومن ، یم  لوانت  ماعط  دوب  هتـسشن  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  يزور  هک  دنا  هدرک  لقن  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد 
نیا هک  هد  يروتـسد  هللا  لوسر  نبای  تفگ : يدرم  دـنکفا ، یم  گس  شیپ  يا  همقل  دومرف  یم  لواـنت  هک  يا  همقل  ره  دوب ، هداتـسیا 
ماعط ار  نآ  نم  دنک و  نم  ماعط  هب  رظن  يرادناج  هک  دیآ  یم  مرش  ادخ  زا  ارم  هک  ار  نآ  راذگب  دومرف : ترضح  منک ، رود  ار  گس 

.منارب مهدن و 

بیدأت ار  وا  هک  تساوخ  ترضح  دش ، تبوقع  بجوتـسم  هک  درک  یتنایخ  ترـضح  نآ  نامالغ  زا  یکی  هک  دنا  هدرک  تیاور  اضیا 
نیفاعلا و  : » تفگ مدروخورف ، ار  دوخ  مشخ  دومرف : ظیغلا » نیمظاکلا  و   » دناوخ وا  دنک ،

هحفص 548] ] 

یم نم  زا  رتشیپ  هچنآ  ربارب  ود  مدرک و  رازآ  ار  وت  دومرف : نینسحملا » بحی  هللا  و  : » تفگ متـشذگرد  وت  هانگ  زا  دومرف : سانلا » نع 
.مدینادرگ ررقم  وت  يارب  یتفای 

نآ روضح  رد  دوخ  راوگرزب  ردپ  مارتحا  تهج  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ددـع  باتک  رد 
نخـس رد  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  دـندرک : ضرع  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  هفوک  لها  زا  یـضعب  تفگ ، یم  مک  نخـس  ترـضح 
ناشیا رب  ار  دوخ  لـضف  يآرب و  ربنم  رب  دـنیوگ ، یم  نینچ  مدرم  دومرف : دـیبلط  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) ریما باـنج  تسا ، زجاـع  نتفگ 

ای دومرف : ترضح  نک ، رهاظ 
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.منک یم  ناهنپ  وت  زا  ار  دوخ  نم  دنزرف  يا  دومرف : ترضح  مرادن ، نتفگ  نخس  يارای  نم  وت  روضح  رد  نینمؤملاریما 

تیاهن رد  يا  هبطخ  دـمآرب ، ربنم  رب  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  دـندش ، عمج  اـت  دـندرک  ادـن  ار  مدرم  دومرف  ترـضح  سپ 
راگدرورپ نخس  سانلا  اهیا  دومرف : سپ  دمآرب ، دجـسم  لها  زا  شورخ  هک  دومن  هیفاش  هظعوم  ار  ناشیا  دناوخ ، تغالب  تحاصف و 

یلع نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  احون و  مدآ و  یفطصا  هللا  نا   » دیامرف یم  یلاعت  قح  هک  دییامن  ربدت  نآرق  تایآ  رد  دیمهفب ، ار  دوخ 
لآ هدـیزگرب ي  حوـن و  هلالـس  مدآ و  هدـیزگرب ي  هیرذ  مییاـم  هک  دـیناد  سپ  میلع » عیمـس  هللاو  ضعب  نم  اهـضعب  هیرذ  .نیملاـعلا 

، دراب امش  رب  تمحر  ضیف و  ام  زا  هک  میدنلب  نامسآ  دننام  امش  نایم  رد  ام  دمحم ، لآ  لیعامـسا و  هدیدنـسپ ي  نادنزرف  میهاربا و 
هدز لـثم  نآرق  رد  یلاـعت  قح  هک  هنوتیز  هرجـش ي  مییاـم  میا ، هدرک  نشور  دوخ  رون  هب  ار  ناـهج  هک  میروـنا  دیـشروخ  هلزنم  هب  و 

تکرب هب  ار  وا  تسا و 

هحفص 549] ] 

ادـخ هب  تسا ، تخرد  نآ  هخاـش  یلع  تسا و  تخرد  نآ  لـصا  ربـمغیپ  تسا ، یبرغ  هن  تسا و  یقرـش  هن  دوـمرف : تسا  هدرک  داـی 
نآ زا  هک  ره  دـبای ، یم  تاجن  تخرد  نآ  ياه  هخاش  زا  يا  هخاش  هب  دـنز  گنچ  هک  ره  سپ  میتخرد ، نآ  هویم ي  اـم  هک  دـنگوس 

، تساخرب دجسم  ياصقا  زا  ( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  سپ  .تسا  منهج  شتآ  يوسب  وا  تشگزاب  سپ  دنام  رود  تخرد 
تجح هللا  لوسر  نبای  دومرف : دیـسوب  ار  ترـضح  نآ  هدـید ي  ود  نایم  دـمآرب ، ربنم  رب  هکنآ  اـت  دیـشک  یم  ار  دوخ  كراـبم  يادر 

رب ار  دوخ 
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.دنک وت  تفلاخم  هک  یسک  رب  ياو  سپ  يدینادرگ ، بجاو  ناشیا  رب  ار  دوخ  تعاطا  يدرک و  مامت  موق 

هحفص 550] ] 

تسا ترضح  نآ  تازجعم  تماما و  صوصن  نایب  رد 

هیلع  ) نسح ماما  دش ، مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تافو  ماگنه  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  هرتاوتم  دـیناسا  هب  هصاخ  هماع و  قرط  زا 
یهلا و مولع  رارسا  دینادرگ ، دوخ  هفیلخ  یصو و  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  دیبلط و  دوخ  نایعیـش  نادنزرف و  ریاس  اب  ار  مالـسلا )

تفالخ رد  زین  ار  هماع  دناوخ ، وا  شوگ  رد  ار  یلاعت  قح  رارسا  دیبلط و  کیدزن  ار  وا  دومن ، میلست  وا  هب  ار  تلاسر  ترـضح  عیادو 
.دوب تفالخ  قحتسم  ناناملسم  تعیب  نانمؤم و  ریما  صن  هب  ترضح  نآ  هک  دنلیاق  تسین ، یفالخ  ترضح  نآ 

هیلع  ) نینمؤملاریما درک  تیـصو  هک  یتقو  رد  مدوب  رـضاح  تفگ : هک  یلـاله  سیق  نب  میلـس  زا  دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  ینیلک و 
نب دمحم  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح  دوخ  تیـصو  رب  تفرگ  هاوگ  و  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  دوخ  دنزرف  هب  مالـسلا )

هیلع و هللا  یلص   ) لوسر ترضح  هحلسا  اهباتک و  سپ  ار ، دوخ  نایعیش  ياه  هدرکرس  دوخ و  تیب  لها  دوخ  نادنزرف  عیمج  هیفنح و 
ارم درک  رما  دنزرف  يا  دومرف : درک  میلست  وا  هب  ار  ملس ) هلآ و 

هحفص 551] ] 

ترـضح هچنانچ  مراپـسب  وت  هب  ار  دوخ  حالـس  اـهباتک و  منادرگ ، دوخ  یـصو  ار  وت  هک  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 
رما ار  وت  هک  ارم  درک  رما  درک ، میلست  نم  هب  ار  دوخ  حالس  اهباتک و  دینادرگ و  دوخ  یصو  ارم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر

رضاح ار  وت  گرم  نوچ  هک  منک 
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درک و مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هب  ور  سپ  .ینادرگ  دوخ  هفیلخ  یصو و  ار  وا  نیـسح و  دوخ  ردارب  هب  ییامن  میلـست  ار  اهنیا  دوش ،
رـسپ نیا  هب  ینک  میلـست  ار  اهنیا  دوخ ، تداهـش  ماـگنه  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ار  وت  تسا  هدرک  رما  دومرف :

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ار  وت  تسا  هدرک  رما  دومرف : تفرگ  ار  نیسحلا  نب  یلع  تسد  سپ  .نیسحلا  نب  یلع  دوخ 
.ناسرب مالس  نم  زا  ادخ و  لوسر  زا  ار  وا  سپ  رقاب ، یلع  نب  دمحم  دوخ  دنزرف  هب  ینک  میسلت  ار  اهنیا  هک 

گرم ار  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  اضیا 
ناهنپ نم  هب  لوسر  ترـضح  هک  ار  دـنچ  يزار  وت  هب  میوگب  ناـهنپ  اـت  اـیب  نم  کـیدزن  هک : تفگ  ار  نسح  دوخ  دـنزرف  دیـسررد ،

رد ار  یهلا  رارـسا  تفر و  کـیدزن  نسح  ماـما  سپ  دـینادرگ ، نیما  اـهنآ  رب  ارم  وا  هک  دـنچ  يزیچ  رب  منادرگ  نیما  ار  وـت  و  تفگ ،
.دناوخ وا  شوگ 

ار دوخ  ياهباتک  تفر ، یم  قارع  بناج  هب  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترضح  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  یـسربط و  خیش 
ما درک ، تعجارم  قارع  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  نوچ  درپس ، ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  هجوز  هملـس  ما  هب 

.درک ترضح  نآ  میلست  ار  اهباتک  هملس 

و تسا ، رایسب  ترضح  نآ  تماما  رب  صن  ثیداحا  دیوگ : مجرتم 

هحفص 552] ] 

.تسا روکذم  بولقلا  تایح  باتک  ثلاث  دلجم  رد  اهنآ  رثکا 

ترضح نآ  تازجعم  اما  و 

يدنوار و بطق  رافص و 
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، تفر یم  هرمع  هب  هک  اهرفس  زا  یضعب  رد  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  زا  نارگید 
دورف یبآ  رـس  رب  لزانم  زا  یـضعب  رد  سپ  دوب ، لیاق  ترـضح  نآ  تماما  هب  دوب و  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  ریبز  نادنزرف  زا  يدرم 
شرف یتـخرد  ریز  رد  ترـضح  نآ  يارب  سپ  دـندوب ، هدـش  کـشخ  یبآ  یب  زا  هک  دوـب  اـمرخ  ناـتخرد  بآ  نآ  کـیدزن  دـندمآ ،

نیا رگا  تفگ : دـنکفا  تخرد  يالاب  هب  رظن  درم  نآ  سپ  باـنج ، نآ  ربارب  رد  رگید  یتخرد  ریز  رد  ریبز  نادـنزرف  يارب  دـنتخادنا ،
يوسب تسد  ترـضح  یلب ، تفگ : يراد ؟ بطر  شهاوخ  دومرف : ترـضح  میدروخ ، یم  نآ  هویم ي  زا  دوب  هدـشن  کشخ  تخرد 

هب نآ  رد  بطر  دروآرب و  گرب  دـش ، زبس  بانج  نآ  زاجعا  هب  تخرد  نآ  هاگان  دـیمهفن ، درم  نآ  درک ، ییاعد  درک  دـنلب  نامـسآ 
نکیل و  تسین ، وداج  نیا  وت  رب  ياو  دومرف : ترـضح  درک ، وداج  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دوب  ناشیا  هارمه  هک  یلاـمج  دیـسر ، مه 

.درک تیافک  ار  هلفاق  لها  هک  دندیچ  تخرد  نآ  زا  بطر  رادقم  نآ  سپ  .درک  باجتسم  ار  دوخ  ربمغیپ  دنزرف  ياعد  یلاعت  قح 

هیلع  ) نیـسح ماـما  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هـیلع   ) قداـص ترـضح  زا  يدـنوار  بـطق 
هچنانچ دـش  هاـم  لوا  زور  نوچ  دیـسر ، دـهاوخ  امـش  هب  هاـم  لوا  زور  رد  هیواـعم  ياـه  هزیاـج  دومرف : رفعج  نب  هللادـبع  و  مالـسلا )

هداتسرف وا  هچنآ  زا  تشاد ، يرایسب  ضرق  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  بانج  دیسر ، هیواعم  لاوما  دوب  هدومرف  ترضح 

هحفص 553] ] 

دوخ نایعیش  تیب و  لها  نایم  ار  یقاب  درک ، ادا  ار  دوخ  ياهضرق  ترضح  نآ  يارب  دوب 
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تیب و لها  هب  ار  هصح  کی  درک ، تمسق  هس  هب  دنام  هچنآ  درک ، ادا  ار  دوخ  ضرق  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  بانج  درک ، تمـسق 
هیواعم دمآ  شوخ  يارب  ار  یقاب  درک ، ادا  ار  دوخ  ضرق  رفعج  نب  هللادبع  و  داتسرف ، دوخ  لایع  يارب  ار  هصح  ود  داد و  دوخ  نایعیش 

( .دوش هعجارم  همدقم  هب  تیاور  نیا  تحص  دروم  رد   ) .داتسرف رایسب  لام  وا  يارب  دیسر ، هیواعم  هب  ربخ  نیا  نوچ  .داد  وا  لوسر  هب 

هار يانثا  رد  دمآ ، هنیدم  هب  هدایپ  هکم  زا  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  بانج  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  اضیا 
: هک دومرف  دومن  ابا  ترـضح  دـبایب ، فیفخت  مرو  نیا  ات  دـیوش  راوس  هک : دـندرک  ضرع  ترـضح  نآ  هب  درک ، مرو  شکراـبم  ياـپ 
، تسا عفان  مرو  نیا  يارب  هک  تشاد  دهاوخ  دوخ  اب  ینغور  دمآ ، دـهاوخ  ام  لابقتـسا  هب  یهایـس  درم  میـسر ، یم  لزنم  نیا  هب  نوچ 

نیا تفگ : درک  بجعت  ترـضح  نآ  نایلاوم  زا  یکی  سپ  دـینکم ، هقیاضم  دـیوگب  هک  تمیق  ره  هب  دـیرخب  وا  زا  ار  نغور  نآ  سپ 
.دش دهاوخ  ادیپ  يدوز  نیا  رد  هکلب  دومرف : ترضح  دشورف ، نغور  هک  دشاب  یمن  یسک  میور  یم  ام  هک  یلزنم 

هب یلاوم  نوچ  .ریگب  وا  زا  ار  نغور  ورب  تفگ : دوخ  یلاوم  هب  ترضح  دش ، ادیپ  رود  زا  درم  نآ  یهایس  دندمآ ، هار  لیم  دنچ  نوچ 
: تفگ بلاـطیبا ، نب  یلع  نب  نسح  يارب  زا  تفگ : یهاوخ ؟ یم  هک  يارب  زا  نغور  تفگ : دـیبلط ، وا  زا  ار  نغور  دـمآ  درم  نآ  دزن 

هعیش یلاوم و  نم  هللا  لوسر  نبای  تفگ : دروآ  ترضح  تمدخ  هب  ار  وا  نوچ  ربب ، وا  تمدخ  هب  ارم 
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هک ینک  اعد  مهاوخ  نکیل  مهاوخ و  یمن  نغور  يارب  زا  تمیق  ماوت ،

هحفص 554] ] 

نز مدمآ  وت  تمدخ  هب  هک  تقو  نیا  رد  اریز  دشاب ، تیب  لها  امـش  بحم  هک  دنک  تمارک  نم  هب  هقلخلا  يوتـسم  يرـسپ  یلاعت  قح 
هقلخلا يوتـسم  يرـسپ  وت  نز  يوش  یم  لخاد  هناخ  هب  نوچ  هک  دوخ  هناـخ  هب  درگرب  دومرف : ترـضح  دوب ، هتفرگ  ندـییاز  درد  ارم 

هچنآ تفگ : درک  ریخ  ياعد  ار  ترـضح  و  دمآ ، ترـضح  تمدخ  هب  زاب  تشگرب ، هناخ  هب  تعرـس  هب  هایـس  نآ  سپ  .تسا  هدییاز 
مرو نآ  زا  يرثا  دزیخرب  دوخ  ياـج  زا  هکنآ  زا  شیپ  دـیلام ، دوخ  كراـبم  ياـهیاپ  رب  ار  نغور  نآ  سپ  دوب ، هدـش  عـقاو  يدوـمرف 

.دوب هدنامن 

ترضح نآ  تمدخ  هب  يدرم  دوب ، هتسشن  هفوک  هبحر  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
نکیل یتسین و  نم  دالب  لها  نم و  تیعر  زا  ییوگ  یم  غورد  دومرف : ترـضح  ماوت ، دالب  لـها  وت و  تیعر  زا  نم  تفگ : تساـخرب 

هک تسا  هداتـسرف  ار  وت  هتـسناد ، یمن  ار  اه  هلیـسم  نآ  باوج  هیواعم  هدیـسرپ ، دـنچ  يا  هلیـسم  هداتـسرف و  هیواعم  دزن  مور  هاـشداپ 
دوبن علطم  نیا  رب  یـسک  هداتـسرف و  وت  دزن  هب  یفخم  هیواعم  نینمؤملاریما ، ای  یتفگ  تسار  تفگ : ینک ، لاؤس  نم  زا  ار  اهنآ  باوج 
نسح ینعی : نک ، لاؤس  یهاوخ  هک  نم  رسپ  ود  نیا  زا  کی  ره  زا  دومرف : ترضح  يا ، هتسناد  ادخ  ماهلا  هب  وت  یلاعت ، قح  زا  ریغ  هب 

: دومرف مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  بانج  سپ  .منک  یم  لاؤس  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  زا  هک : تفگ  وا  مالـسلاامهیلع ،)  ) نیـسح و 
رادقم هچ  لطاب  قح و  نایم  هک  ینک  لاؤس  يا  هدمآ 
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ثنخم تسیچ ؟ حزق  سوق  تسا ؟ رود  رادقم  هچ  هب  قرشم  زا  برغم  تسا ؟ تفاسم  رادقم  هچ  نیمز  نامسآ و  نایم  تسه و  هلصاف 
یضعب زا  یضعب  هک  زیچ  هد  نآ  تسا  مادک  تسیک ؟

هحفص 555] ] 

.ما هدمآ  نیا  يارب  یلب  تفگ : درم  نآ  دنرت ، تخس 

هب و  تسا ، قح  ینیب  یم  مشچ  هب  ار  يزیچ  ره  تسا ، تشگنا  راـهچ  لـطاب  قـح و  ناـیم  دوـمرف : مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  باـنج 
برغم قرشم و  نایم  و  تسا ، رصب  رادقم  هب  تسا و  مولظم  نیرفن  ردق  هب  نیمز  نامسآ و  نایم  يونش ، یم  رایـسب  لطاب  دوخ  شوگ 

یناوارف تمالع  و  تسادـخ ، سوق  هکلب  تسین  ناطیـش  سوق  نیا  و  تسا ، ناطیـش  مسا  حزق  و  تسا ، باتفآ  زور  کی  ریـس  ردـق  هب 
ار تلآ  ود  ره  هک  نز  اـی  تسا  درم  دـننادن  هک  تسا  نآ  ثنخم  و  ندـش ، قرغ  زا  نـیمز  لـها  يارب  زا  تـسا  یناـما  تـسا و  يزور 
و تسا ، نز  دوش  دنلب  شناتـسپ  دوش و  ضیاح  رگا  تسا و  درم  دوش  ملتحم  رگا  دوش ، غلاب  ات  دنـشک  یم  راظتنا  سپ  دـشاب ، هتـشاد 
هک زیچ  هد  نآ  اـما  تسا ، نز  ددرگ  یمرب  رتـش  لوب  شور  هب  رگا  و  تسا ، درم  دور  یم  تسار  شلوب  رگا  دوشن  رهاـظ  اـهنیا  هب  رگا 

ار نآ  هک  تسا  هدینادرگ  رت  تخس  نآ  زا  ار  نهآ  و  تسا ، هدیرفآ  تخـس  یلاعت  قح  ار  گنـس  سپ  دنرتدیدش ، یـضعب  زا  یـضعب 
شوماخ ار  نآ  هک  هدینادرگ  رت  تخس  شتآ  زا  ار  بآ  و  دراذگ ، یم  ار  نآ  هک  دینادرگ  رت  تخـس  نهآ  زا  ار  شتآ  و  دنکـش ، یم 

ار داب  و  ددرگ ، یم  يراج  نآ  رب  شمکح  هک  هدرک  رت  تخس  بآ  زا  ار  ربا  و  دنک ، یم 
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کلم نآ  زا  رت  تخـس  و  تسوا ، ناـمرف  رد  داـب  هک  تسا  یکلم  داـب  زا  رت  تخـس  و  دـهد ، یم  تکرح  هک  هدـینادرگ  طلـسم  ربا  رب 
زا رت  تخـس  و  دریم ، یم  نآ  هب  توـم  کـلم  هک  تسا  گرم  توـملا  کـلم  زا  رت  تخـس  و  دـنک ، وا  حور  ضبق  هک  تسا  توـملا 

.دوش یم  عفد  دوش و  یم  دراو  وا  نامرف  هب  هک  تسا  نایملاع  دنوادخ  رما  گرم 

هحفص 556] ] 

هیلع و هللا  یلص   ) تلاسر ترضح  زا  ناما  هک  تساوخ  یم  دمآ و  هنیدم  هب  نایفـسوبا  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآرهـش  نبا 
بانج درکن ، لوبق  ترضح  دنک ، عیفش  ار  ترضح  نآ  هک  دمآ  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترضح  تمدخ  هب  دریگب ، ملـس ) هلآ و 

نایفـسوبا دوب ، هدـمآ  راتفر  هب  هزات  دوب و  ههام  هدراهچ  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  باـنج  دوب ، هدرپ  سپ  رد  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف
تسد کی  هب  دمآ ، شیپ  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  سپ  دوخ ، دج  دزن  نادرگ  عیفـش  نم  يارب  ار  لفط  نیا  دمحم  رتخد  يا  تفگ :

هللا لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  وگب ال  تفگ : دمآ  نخس  هب  یلاعت  قح  تردق  هب  ار ، وا  شیر  رگید  یتسد  هب  تفرگ و  ار  نایفسوبا  ینیب 
لآ زا  هک  ار  يدنوادخ  منک  یم  دمح  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  سپ  وت ، يارب  دوخ  دج  دزن  منک  تعافـش  نم  ات 

هانیتا و   » هک دیامرف  یم  وا  قح  رد  یلاعت  قح  هچنانچ  دروآ ، دوجو  هب  ار  ایرکز  نب  ییحی  ریظن  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم
«. ایبص مکحلا 

سپ انزلا ، دلاو  دایز  زا  دندرک  تیاکـش  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  نایعیـش  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
زا ریگب  ادنوادخ  تفگ : تشادرب  اعد  هب  تسد  ترضح 
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سپ يرداق ، زیچ  همه  رب  وت  هک  یتسرد  هب  ار ، یکیدزن  باذع  وا  هب  امنب  و  ار ، ام  ماقتنا  هیبا  نب  دایز  زا  ام  نایعیـش  يارب  زا  ام و  يارب 
.دش لصاو  منهج  هب  شندرگ و  ات  درک  مرو  دیسر و  مه  هب  شماهبا  رد  یشارخ  يدوز  نآ  رد 

یضاق حیرش  هناخ  هب  ار  ترضح  درک ، يوعد  رانید  رازه  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  رب  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
ار رز  دروخ و  مسق  نوچ  داد ، مسق  ار  وا  ترضح  دومرف ، مسق  ار  وا  حیرش  درب ،

هحفص 557] ] 

.دش لصاو  منهج  هب  داتفا و  نیمز  رب  تساخرب و  تفرگ 

نآ هب  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  نایعیـش  زا  یـضعب  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا  اضیا 
یم یلاعت  قح  رما  تعاطا  هک : دومرف  ترضح  يوش ؟ یم  هیواعم  زا  ترـضم  تقـشم و  لمحتم  ردقنیا  وت  ارچ  هک : دنتفگ  ترـضح 

، دنک یمن  نم  ياعد  در  دنک ، درم  ار  نز  دنک و  نز  ار  درم  دنک و  ماش  ار  قارع  دـنک و  قارع  ار  ماش  هک  مبلطب  ادـخ  زا  رگا  و  منک ،
ینز وت  يوش  یمن  هدنمرـش  هک : دومرف  ترـضح  دنکب ؟ راک  نیا  دناوت  یم  هک : تفگ  دوب  رـضاح  ماش  لها  زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد 
درم وت  نز  هک  هناخ  هب  ورب  زیخرب  دومرف : ترـضح  سپ  تسا ، هدش  نز  هک  دید  تخادرپ  دوخ  هب  نوچ  يا ؟ هتـسشن  نادرم  نایم  رد 

تمدخ هب  ود  ره  دـش ، عقاو  دومرف  ترـضح  هچنآ  سپ  یثنخ ، دـییاز  یهاوخ  يدـنزرف  درک و  دـهاوخ  تعماجم  وت  اب  تسا و  هدـش 
هب هک  درک  اعد  ناشیا  يارب  ترضح  نآ  دندرک ، هبوت  دندمآ و  ترضح 
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.دنتشگرب لوا  تلاح 

هتـسشن مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  تمدخ  رد  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  ربتعم  دنـس  هب  سوواط  نبا  دـیس 
نایم رد  هک  يا  هداـم  هلاـسوگ  هب  تسا  هلماـح  واـگ  نیا  دومرف : ترـضح  دـندینارذگ ، ترـضح  شیپ  زا  ار  يواـگ  هداـم  هک  میدوب 

يا هلاسوگ  تشک و  ار  واگ  هکنآ  ات  میدش  هناور  باصق  اب  ام  تفگ : سابع  نبا  تسا ، دیفس  شمد  رس  تسه و  يدیفس  شیناسشیپ 
دیامرف یم  یلاعت  قح  میتفگ : میدمآ  بانج  نآ  تمدخ  هب  سپ  دوب ، هدومرف  ترضح  هک  تفـص  نامه  هب  دروآ  نوریب  شمکـش  زا 

؟ یتسناد هنوگچ  وت  تسا ، اهمحر  رد  هچنآ  دناد  یم  ادخ  هک :

هحفص 558] ] 

.متسناد ادخ  ماهلا  هب  نم  دومرف :

زا دـعب  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤـملاریما ترـضح  باحـصا  زا  یعمج  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب دـمحم  ماـما  زا  اـضیا 
: دومرف .دومن  یم  ام  هب  وت  ردپ  هک  یبیاجع  نآ  زا  امنب  ام  هب  دنتفگ : هدمآ  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  تمدخ  هب  ترـضح  نآ  تداهش 

تـشادرب ار  هدرپ  سپ  .یلب  دنتفگ : تخانـش ؟ دـیهاوخ  دـینیبب  رگا  ار  مردـپ  دومرف : یلب ، دـنتفگ : دروآ ؟ دـیهاوخ  نامیا  میامنب  رگا 
ترضح هک  دیسانش  یم  دومرف : تسا ، هتـسشن  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  هک  دندید  دندرک  رظن  نوچ  دینک ، رظن  دومرف :

ردپ زا  دعب  ماما  ییوت  یتسار و  قح و  هب  ادخ  یلو  ییوت  هک  میهد  یم  یهاوگ  یلب  دـنتفگ : همه  تسا ؟ مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
زا دعب  ابق  دجسم  رد  دومن  رکبوبا  هب  ار  ادخ  لوسر  تردپ  هچنانچ  وا  تافو  زا  دعب  يدومن  ام  هب  ار  نینمؤملاریما  هک  قیقحت  هب  دوخ ،

نمل اولوقت  و ال   » دیامرف یم  هک  ار  ادخ  لوق  دـیا  هدینـشن  رگم  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  سپ  .ترـضح  نآ  تافو 
لتقی
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، دنناگدرم ناشیا  هک : ادخ  هار  رد  دنوش  یم  هتـشک  هک  نانآ  يارب  دییوگم  ینعی : نورعـشت » نکل ال  ءایحا و  لب  تاوما  هللا  لیبس  یف 
هچ سپ  ادـخ ، هار  رد  دوش  هتـشک  هک  ره  باب  رد  تسا  هدـش  لزاـن  هیآ  نیا  دومرف : سپ  دـیناد ، یمن  امـش  نکیل  دـنناگدنز و  هکلب 

قداص ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  اضیا  .ادخ  لوسر  دنزرف  يا  میدرک  قیدصت  میدروآ و  نامیا  دنتفگ : ام ، قح  رد  دینک  یم  داعبتـسا 
هدینش تفگ : هیواعم  دندوب ، هتسشن  هلیخن  رد  يزور  درک ، حلص  هیواعم  اب  ترـضح  نآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع  )

نآ ایآ  تسا ، هدمآ  یم  تسرد  تسا و  هدرک  یم  نیمخت  تخرد  رد  ار  امرخ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  هک  ما 
؟ يراد وت  ار  ملع 

هحفص 559] ] 

ترضح هک : دومرف  ترضح  تسین ، ناهنپ  نامسآ  نیمز و  زا  زیچ  چیه  ملع  امش  زا  هک  دننک  یم  يوعد  امش  نایعیـش  هک  یتسرد  هب 
هیواـعم میوگ ، یم  ار  نآ  ياـه  هناد  ددـع  وت  يارب  نم  دومرف ، یم  ناـیب  ار  نآ  ياـهلیک  ددـع  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر

نآ ياهرسب  هک : تفگ  هیواعم  تسا ، هناد  راهچ  رازه و  راهچ  هک : دومرف  ترضح  تسه ؟ رسب  دنچ  تخرد  نیا  رد  هک  وگب  تفگ :
تسا هدیسرن  نم  هب  غورد  ربخ  ما و  هتفگن  غورد  هک : دومرف  ترضح  دش ، رهاظ  هناد  هس  رازه و  راهچ  دندرمـش  دندیچ و  ار  تخرد 

.دوب رماع  نب  هللادبع  تسد  رد  هناد  کی  دندرک  صحفت  نوچ  دنشاب ، هدرک  ناهنپ  ار  رگید  هناد  هک  دیاب  ادخ ، بناج  زا 

يوش و رفاک  وت  هک  دوب  نآ  هن  رگا  هک  هیواعم  يا  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ترضح  سپ 
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رد ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) تلاسر ترـضح  نیا ، زا  دعب  درک  یهاوخ  هچنآ  هب  ار  وت  مداد  یم  ربخ  هنیآ  ره  يروآ ، یمن  نامیا 
، دوب كدوک  وا  دینـش و  شدج  زا  ار  نیا  یک  هک  ییوگ  یم  وت  و  دندومن ، یمن  بیذکت  دندرک و  یم  قیدـصت  ار  وا  هک  دوب  ینامز 

اهرهـش زا  ار  نایعیـش  ياهرـس  و  تشک ، یهاوخ  ار  يدع  نب  رجح  و  درک ، یهاوخ  قحلم  دوخ  ردـپ  هب  ار  دایز  هک  دـنگوس  ادـخ  هب 
.دش عقاو  دوب  هدومرف  زور  نآ  رد  ترضح  نآ  هچنآ  دروآ ، دنهاوخ  وت  يوسب 

، دندوب مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  تمدخ  رد  درم  ود  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا  يدنوار  بطق  رافص و 
سک ره  هچ  ره  دناد  یم  تفگ : بجعت  يور  زا  وا  یتفگ ، ینخـس  نینچ  دوخ  هناخ  رد  بشید  وت  تفگ : ناشیا  زا  یکی  اب  ترـضح 

هب یلاعت  قح  دومرف : سپ  زور ، بش و  رد  دوش  یم  يراج  هچنآ  ره  میناد  یم  ام  هک : دومرف  ترضح  دنک ، یم 

هحفص 560] ] 

زور ات  دش  دـهاوخ  هچنآ  نآرق و  لیوأت  لیزنت و  ار و  مارح  لالح و  ملع  درک  میلعت  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح 
.درک میلعت  نم  هب  ار  همه  نینمؤملاریما  درک ، میلعت  نینمؤملاریما  هب  ار  همه  ترضح  نآ  تمایق ،

هتـسشن ارح  هوک  رد  يزور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هفیذـح  زا  هیوق  ددـع  باتک  رد 
یم راقو  نیکمت و  تیاهن  اب  دش  ادیپ  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  بانج  هاگان  دـندوب ، رـضاح  زین  راصنا  رجاهم و  زا  یتعامج  دـندوب ،

هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) تلاسر ترضح  رظن  نوچ  دمآ ،
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و تسا ، نم  ناج  زا  و  تسا ، نم  دنزرف  وا  دراد ، یم  تسود  ار  وا  لیئاکیم  دنک و  یم  تیادـه  ار  وا  لیئربج  دومرف : داتفا  وا  رب  ملس )
.داب وا  يادف  مردپ  تسا ، نم  هدید ي  رون  هدازدنزرف و  و  تسا ، نم  ياه  هدند  زا  يا  هدند 

، ینم لد  ناج و  بیبح و  ینم و  ناتـسوب  بیـس  وت  هک : دومرف  دومن ، لابقتـسا  ار  وا  میتساخرب و  وا  اب  زین  ام  تساخرب ، ترـضح  سپ 
هدید ترضح  ترضح ، نآ  هب  میدرک  یم  رظن  میتسـشن  ترـضح  نآ  درگرب  ام ، دوخ  دزن  دیناشن  دروآ و  تفرگ و  ار  وا  تسد  سپ 

، دوب دهاوخ  هتفای  تیاده  هدننک و  تیاده  نم  زا  دعب  دنزرف  نیا  هک : دومرف  سپ  تشاد ، یمنرب  دوخ  هدید ي  رون  نآ  زا  ار  دوخ  ي 
ناشیا هب  ارم  هدیدنـسپ ي  راثآ  داد و  دهاوخ  ربخ  نم  بناج  زا  ار  مدرم  نم ، يارب  زا  نایملاع  دنوادخ  بناج  زا  تسا  يا  هیدـه  نیا 

ادخ سپ  دوب ، دهاوخ  وا  اب  یلاعت  قح  فطل  رظن  و  دش ، دهاوخ  نم  ياهراک  یلوتم  درک ، دـهاوخ  ایحا  ارم  تنـس  دـیناسر ، دـهاوخ 
.دراد یمارگ  ارم  وا  دنتشاد  یمارگ  هب  و  دنک ، یکین  نم  اب  وا  قح  رد  و  دسانشب ، ار  وا  ردق  هک  ار  یسک  دنک  تمحر 

هحفص 561] ] 

وا رب  رظن  ار  ترـضح  نوچ  دیـشک ، یم  نیمز  رب  ار  دوخ  هزین ي  دش و  ادیپ  رود  زا  یبارعا  هک  دوب  هدشن  مامت  ترـضح  نخـس  زونه 
لاؤس دنچ  يرما  زا  دزرلب ، نآ  زا  امـش  ياهتـسوپ  هک  یظیلغ  مالک  هب  امـش  اب  دیوگ  نخـس  هک  يدرم  امـش  يوسب  دـمآ  دومرف : داتفا 

زا کیمادک  تفگ : درکن  مالس  دمآ ، یبارعا  سپ  تفگ ، دهاوخ  نخس  هنابدا  یب  درک ، دهاوخ 
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یم نمـشد  ار  وت  رتشیپ  نم  دـمحم  ای  تفگ : یبارعا  شدـیراذگب ، دومرف : ترـضح  یهاوخ ؟ یم  هچ  میتفگ : ام  تسا ؟ دـمحم  امش 
( ملـس هلا و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  میدمآ ، بضغ  رد  ام  سپ  متـشاد ، نمـشد  ار  وت  رتشیب  مدید  ار  وت  هک  نونکا  متـشاد 

یم يوعد  وت  دمحم  ای  تفگ : یبارعا  سپ  .دیـشاب  دوخ  لاح  هب  دومرف : ترـضح  مینک  رازآ  ار  یبارعا  هک  میتساوخ  دیدرگ ، مسبتم 
یهاوخ رگا  هک : دومرف  ترـضح  يرادـن ، دوخ  يربـمغیپ  رب  یناـهرب  یتـجح و  ناربـمغیپ ، رب  ییوگ  یم  غورد  يربـمغیپ و  هک  ینک 

یم نخـس  یمدآ  وضع  ایآ  تفگ : یبارعا  دـشاب ، رت  مامت  نم  ناهرب  هکنآ  ات  نم  ياضعا  زا  يوضع  دـهد  ربخ  وت  يارب  زا  ارم  ناهرب 
.یلب دومرف : ترضح  دیوگ ؟

: تفگ درک  بجعت  یبارعا  نـک ، ماـمت  یبارعا  رب  تـجح  زیخرب و  هـک : مالـسلا ) هـیلع   ) نـسح ماـما  هـب  درک  باـطخ  ترـضح  سپ 
ماما ترـضح  سپ  .یهاوخ  هچنآ  هب  تفای  یهاوخ  ملاع  ار  وا  دومرف : ترـضح  دـیوگب ، نخـس  نم  اب  هک  دـنازیخ ، یمرب  ار  یکدوک 
دوخ ینک ، یم  لاؤس  ییاناد  هیقف  زا  هکلب  ینک  یمن  لاؤس  یلفاـغ  یلهاـج و  زا  یبارعا  يا  تفگ : دومرف  ادـتبا  مالـسلا ) هیلع   ) نسح
دوخ تلالج  لضف و  ملع و  نایب  ترخافم و  ماقم  رد  تغالب  تحاـصف و  تیاـهن  رد  دـنچ  يرعـش  ترـضح  سپ  یناداـن ، لـهاج و 

درک ءاشنا 

هحفص 562] ] 

درک یهاوخن  تکرح  سلجم  نیا  زا  اما  ار ، وت  داد  يزاب  وت  سفن  و  یتفر ، رد  هب  دوخ  هزادـنا ي  زا  يدوشگ و  ار  دوخ  نابز  دومرف :
.یلاعت هللا  ءاشنا  يروایب  نامیا  ات 

وت و دیوش  عمج  هک : دومرف  ترضح  دیدرگ ؟ دهاوخ  نم  مالسا  ببس  هچنآ  وگب  تفگ : درک  مسبت  یبارعا  سپ 
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اب وا  دنا و  هدیدرگ  نمـشد  وا  اب  برع  همه  هک : دـیتفگ  دـیدرک  دای  ار  دـمحم  تهافـس  تلاهج و  يور  زا  و  یـسلجم ، رد  دوخ  موق 
ریبدت ءوس  لمأت و  تلق  ببس  هب  دنک ، یمن  وا  نوخ  بلط  یسک  دوش  هتشک  وا  رگا  تسا ، مزال  وا  عفد  دنک ، یم  ینمـشد  برع  همه 

زا يدوب  ناسرت  فیاخ و  يدمآ ، وا  لتق  هدارا ي  هب  یتشادرب  ار  دوخ  هزین ي  یناسر ، لتق  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  دـندرک  ررقم  ار  وت 
وت مهد  ربخ  نونکا  وت ، يارب  تسا  هدرک  هدارا  هک  تسا  هدروآ  يریخ  رما  يارب  ار  وت  ادـخ  هک  یناد  یمن  ددرگ ، علطم  یـسک  هکنآ 

هریت ار  اوه  دـیزو ، يدـنت  داـب  هاـگان  ینـشور ، باـتهام  بش  رد  يدـمآ  نوریب  دوخ  موق  ناـیم  زا  دـش ، عقاو  وت  رفـس  رد  هچنآ  زا  ار 
هن یتشاد و  ندمآ  رب  تردق  هن  هک  دش  هبتـشم  وت  رب  هار  يدنام و  ناریح  دیراب ، يدنت  ناراب  دش و  ادـیپ  نامـسآ  رد  يربا  دـینادرگ ،

هراتس دوب ، هتفرگ  ار  نامسآ  مامت  ربا  يدید ، یمن  دوخ  رود  رد  یشتآ  ینشور  يدینش ، یمن  ار  یـسک  ياپ  يادص  نتـشگرب ، يارای 
یم ار  تا  هدید  قرب  دیناسر ، یم  تیذا  ار  تیاپ  كاشاخ  راخ و  یهاگ  دـینادرگ و  یمرب  داب  ار  وت  یهاگ  دوب ، هدـش  ناهنپ  وت  زا  اه 
هلان و  دش ، نشور  تا  هدید  سپ  يدید ، ام  دزن  ار  دوخ  یتفای ، ییاهر  اهتدش  نیا  زا  هاگان  دومن ، یم  حورجم  ار  تیاپ  گنـس  دوبر ،

.دش نکاس  تا 

، يداد ربخ  نم  بلق  يادیوس  زا  و  یتفگ ؟ اجک  زا  ار  اهنیا  تفگ : یبارعا 

هحفص 563] ] 

زا ایوگ  دوبن ، یفخم  وت  رب  زیچ  چیه  نم  روما  زا  و  يا ، هدوب  نم  هارمه  رفس  نیا  رد  ایوگ 
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هدـحو ال هللا  ـالا  هلا  ـال  نا  دهـشأ  وگب  دومرف : ترـضح  موش ، ناملـسم  نم  هک  تسیچ  مالـسا  وگب  نوـنکا  ییوـگ  یم  نخـس  بیغ 
( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  و  دش ، وکین  شمالـسا  دش و  ناملـسم  سپ  هلوسر ، هدبع و  ادمحم  نا  و  هل ، کیرش 
هب ار  نید  عیارـش  میامن و  تیاده  ار  ناشیا  دوخ ، موق  يوس  هب  مدرگرب  هللا  لوسر  ای  تفگ : یبارعا  درک ، میلعت  وا  هب  نآرق  زا  يردق 

.دومرف صخرم  ار  وا  ترضح  میامن ، میلعت  ناشیا 

هاـگره نآ  زا  دـعب  سپ  دـندش ، ناملـسم  زین  ناـشیا  دروآ ، ترـضح  تمدـخ  هب  ار  ناـشیا  زا  یعمج  تفر ، دوخ  موق  يوـسب  نوـچ 
زا يدحا  هب  هک  تسا  هدرک  اطع  يا  هجرد  وا  هب  یلاعت  قح  هک : دـنتفگ  یم  مدرم  دـندید  یم  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح 

.تسا هدرکن  اطع  دوخ  قلخ 

زجاع نتفگ  نخـس  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  هک : تفگ  هیواعم  هب  صاع  نب  ورمع  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدنوار  بطق 
رب تفگ  ار  ترضح  هیواعم  سپ  نتفگ ، نخس  زا  دوش  یم  عنام  ار  وا  تلاجخ  دننک  رظن  وا  يوسب  مدرم  دیآرب و  ربنم  رب  نوچ  تسا ،

.نک هظعوم  ار  ام  ور و  الاب  ربنم 

نآ نمـض  رد  دومرف ، دوخ  تلالج  بسن و  نسح و  نایب  هیفاش  ظعاوم  زا  دعب  درک ، ادا  یهلا  يانث  دمح و  دمآرب ، ربنم  رب  بانج  نآ 
ریـشب دنزرف  منم  رینم ، جارـس  دنزرف  منم  ادخ ، لوسر  دنرف  منم  ادـخ ، لوسر  رتخد  همطاف  نانز ، نیرتهب  دـنزرف  منم  تفگ : اهترخافم 
دنزرف منم  ادـخ ، لوسر  زا  دـعب  ادـخ  قلخ  نیرتهب  دـنزرف  منم  ناج ، سنا و  ربمغیپ  دـنزرف  منم  ناـیملاع ، تمحر  دـنزرف  منم  ریذـن ،

منم لیاضف ، بحاص 
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بحاص دنزرف 

هحفص 564] ] 

دنزرف منم  تشهب ، ناناوج  نیرتهب  ود  زا  یکی  منم  دـنا ، هدرک  بصغ  ارم  قح  هک  منم  نینمؤملاریما ، دـنزرف  منم  لـیالد ، تازجعم و 
منم دندش ، عضاخ  وا  يارب  همه  شیرق  هک  یـسک  نآ  دنزرف  منم  دـندرک ، لاتق  وا  اب  کیالم  هک  یـسک  نآ  دـنزرف  منم  عاطم ، عیفش 

.قلخ ياوشیپ  دنزرف 

هچنآ تسا  سب  يآ ، دورف  ربنم  زا  دمحموبا  يا  تفگ : دندرگرب ، وا  زا  دنوش و  نتتفم  ترـضح  نآ  هب  مدرم  هک  دیـسرت  هیواعم  سپ 
، تسین نآ  تیلها  ار  وت  هکنآ  لاـح  يا و  هفیلخ  وت  هک  ینک  یم  ناـمگ  تفگ : هیواـعم  دـمآ ، دورف  ربـنم  زا  ترـضح  نوـچ  .یتـفگ 

روج هب  هک  تسین  یسک  هفیلخ  دیامن ، ادخ  لوسر  تنس  تعباتم  دنک و  لمع  ادخ  باتک  هب  هک  تسا  یـسک  هفیلخ  دومرف : ترـضح 
يزور كدـنا  دـنک  یهاشداپ  دریگ و  دوخ  ردام  ردـپ و  ار  ایند  دراذـگب و  لطعم  ار  لوسر  ياهتنـس  دـنک و  كولـس  مدرم  نایم  رد 
سلجم نآ  رد  هک  هیما  ینب  زا  یناوج  سپ  .دـنام  یقاـب  وا  يارب  نآ  تبوـقع  ددرگ و  عـطقنم  وا  تذـل  سپ  نآ ، زا  دوـش  رادروـخرب 

نسح ماما  ترضح  تفگ ، وا  ردپ  ترضح و  نآ  هب  تبـسن  رایـسب  يازـسان  راومهان و  نانخـس  دش و  ترـضح  ضرعتم  دوب ، رـضاح 
نآ سپ  .دنریگ  تربع  وا  لاح  زا  مدرم  ات  نادرگ  ینز  ار  وا  و  وا ، هب  تبـسن  ار  دوخ  تمعن  هد  رییغت  ادـنوادخ  دومرف : مالـسلا ) هیلع  )

ترـضح سپ  تخیرورف ، شـسجن  شیر  ياهیوم  دـش ، لدـبم  ناـنز  جرف  هب  شجرف  دـید و  ینز  ار  دوخ  درک ، رظن  دوخ  رد  نوعلم 
.يا هتسشن  نادرم  سلجم  رد  ارچ  نز  يا  وش  رود  دومرف :

تساخرب ترضح 
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: دومرف ترضح  منک ، لاؤس  وت  زا  دنچ  يا  هلیسم  مهاوخ  نیشنب  تفگ : صاع  نب  ورمع  دور ، نوریب  سلجم  نآ  زا  هک 

هحفص 565] ] 

دـصق هک  تسا  یکین  هب  ندرک  عربت  سپ  مرک  اما  دومرف : تورم ، تدجن و  مرک و  زا  ارم  هد  ربخ  تفگ : ورمع  سرپب ، یهاوخ  هچنآ 
، دوخ مراحم  زا  تسا  نانمشد  ندرک  عفد  سپ  تعفر -  ینعی  تدجن -  اما  لاؤس ، زا  شیپ  تسا  ندرک  اطع  و  یشاب ، هتشادن  ضوع 
و دراد ، هاـگن  ار  دوخ  نید  یمدآ  هک  تسا  نآ  سپ  يدرم  ینعی -  تورم -  اـما  تاـهورکم ، دزن  لـحم  ره  رد  تسا  ندرک  ربـص  و 
، تفر نوریب  ترضح  و  دنک ، مالـس  دسر  هک  ره  هب  دیامن ، مایق  قلخ  ادخ و  قوقح  يادا  هب  و  دیامن ، ظفح  اهیکرچ  زا  ار  دوخ  سفن 

نیا تفگ : ورمع  يدینادرگ ، علطم  نسح  لیاضف  رب  يدرک و  دـساف  ار  ماش  لها  تفگ : درک  تمالم  ار  صاع  نب  ورمع  هیواعم  سپ 
تـسد هب  لام  ریـشمش و  دـنراد ، یم  تسود  اـیند  يارب  دـنراد  یمن  تسود  ار  وت  نید  ناـمیا و  يارب  ماـش  لـها  راذـگب ، ار  ناـنخس 

.دشخب یم  وا  هب  يا  هدیاف  هچ  نسح  نانخس  سپ  تسوت ،

عرـضت و يراز و  دـمآ ، مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  تمدـخ  هب  وا  هجوز  دـیدرگ ، رـشتنم  مدرم  ناـیم  رد  يوما  ناوـج  نآ  هصق  سپ 
.دش درم  زاب  ات  درک  اعد  درک  تقر  وا  يارب  ترضح  درک ، هثاغتسا 

هحفص 566] ] 

هیواعم اب  ترضح  نآ  ندرک  حلص  ببس  نینموملاریما و  ترضح  تداهش  زا  دعب  تسا  ترضح  نآ  لاوحا  زا  یضعب  نایب  رد 

ماقم رد  دنیامن و  دایقنا  میلـست و  نانمؤم  ، دوش عقاو  ناشیا  زا  هچنآ  هک  دـیاب  يدـه  همئا  تلالج  تمـصع و  توبث  زا  دـعب  هک  نادـب 
زا دننک  یم  ناشیا  هچنآ  هک  دنیاینرد ، ضارتعا  ههبش و 
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نامـسآ زا  يا  هفیحـص  یلاعت  قح  هک  یتسناد  اقباس  هچنانچ  تسادـخ  رب  ضارتعا  ناشیا  رب  ضارتعا  تسا ، نایملاع  دـنوادخ  بناج 
هب تشاد  یمرب  ار  دوخ  رهم  یماما  ره  دوب ، رهم  هدزاود  هفیحص  نآ  رب  داتسرف ، ملس ) هلا و  هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  يارب 

ياهتجح هک  یهورگ  رب  ندرک  ضارتعا  دوخ  صقان  لـقع  هب  دـشاب  اور  هنوگچ  درک ، یم  لـمع  دوب  هتـشون  رهم  نآ  تحت  رد  هچنآ 
.تسادخ هدرک ي  ناشیا  هدرک ي  تسادخ و  هتفگ  ناشیا  هتفگ  نیمز ، رد  دننایملاع  دنوادخ 

هحفص 567] ] 

نـسح ماما  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تداهـش  زا  دعب  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  بوشآرهـش و  نبا  دیفم و  خیـش  هیوباب و  نبا 
، میبلاغ هک  هللا  بزح  مییام  دومرف : دومن  ادا  یناحبـس  قیاقح  ینابر و  فراعم  رب  لمتـشم  یغیلب  هبطخ  دمآرب ، ربنم  رب  مالـسلا ) هیلع  )
موصعم و اهیدـب  ناهانگ و  زا  هک  تلاسر  تیب  لها  مییام  میرت ، کیدزن  ترـضح  نآ  هب  سک  همه  زا  هک  ادـخ  لوسر  ترتع  مییاـم 

باتک نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  دومرف : تشاذگ  تما  نایم  رد  دوخ  ياج  هب  ادـخ  لوسر  هک  گرزب  زیچ  ود  زا  یکی  مییام  میرهطم ،
نآرق لیوأت  لیزنت و  ملع  دینادرگ و  ادخ  باتک  تفج  ار  ام  ملس ) هلا و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  هک  مییام  و  یترتع ، هللا و 

ام تعاطا  هک  ار  ام  دینک  تعاطا  سپ  مینک ، یمن  نآ  تایآ  لیوأت  نامگ  نظ و  هب  مییوگ ، یم  نخس  نیقی  هب  نآرق  رد  داد ، ام  هب  ار 
ای : » تسا هدومرف  تسا ، هدـینادرگ  نورقم  دوخ  لوسر  دوخ و  تعاطا  هب  ار  ام  تعاطا  و  تسا ، هدـش  بجاو  امـش  رب  ادـخ  بناج  زا 

لوسرلا و اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونما  نیذلا  اهیا 
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«. مکنم رمالا  یلوا 

دیـسر دنناوت  یمن  وا  هب  و  يریخ ، لمع  هب  دنتفرگن  تقبـس  وا  رب  ناینیـشیپ  هک  تفر  ایند  زا  يدرم  بش  نیا  رد  دومرف : ترـضح  سپ 
وا يادف  ار  دوخ  ناج  و  ملس ) هلا و  هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  اب  درک  یم  داهج  هک  قیقحت  هب  یتداعـس ، چیه  رد  ناگدنیآ 

تسار و بناج  زا  لیئربج  داتسرف ، یم  هک  فرط  ره  هب  دوخ  تیار  اب  ار  وا  ملس ) هلا و  هیلع و  هللا  یلص   ) تلاسر ترـضح  درک ، یم 
ترـضح هک  درک  تلحر  اقب  ملاـع  هب  یبش  رد  .وا  تسد  رب  درک  حـتف  یلاـعت  قح  اـت  تشگ  یمنرب  دوب ، وا  پچ  بناـج  زا  لـیئاکیم 

رگم دنامن  وا  زا  هرقن  الط و  زا  .تفر  ایند  زا  یسوم  ترضح  یصو  نون  نب  عشوی  بش  نآ  رد  تفر ، نامـسآ  هب  بش  نآ  رد  یـسیع 
زا هک  مهرد  دصتفه 

هحفص 568] ] 

.درخب دوخ  لها  يارب  یمداخ  هک  تساوخ  یم  دوب و  هدمآ  دایز  وا  ياهششخب 

دنزرف منم  ریذن ، دنزرف  منم  ریـشب ، دنزرف  منم  هک : دومرف  سپ  دـمآرب ، مدرم  زا  شورخ  تفرگ و  ترـضح  نآ  يولگ  رد  هیرگ  سپ 
هدرک رود  ناشیا  زا  ار  سجر  ياعت  قح  هک  يا  هدابآ  هناـخ  زا  منم  رینم ، جارـس  دـنزرف  منم  ادـخ ، رما  هب  ادـخ  يوسب  هدـننک  توعد 

هدـینادرگ بجاو  ار  ناشیا  تدوم  دوخ  باتک  رد  یلاـعت  قح  هک  یتیب  لـها  زا  منم  تسا ، هدـینادرگ  رهطم  موصعم و  ارناـشیا  تسا ،
قح هک  يا  هنـسح  انـسح » اهیف  هل  دزن  هنـسح  فرتقی  نم  یبرقلا و  یف  هدومالا  الا  ارجا  هیلع  مکلأسا  لـق ال  : » هک تسا  هدومرف  تسا ،

.تسام تبحم  تسا  هدومرف  هیآ  نیا  رد  یلاعت 

رب ترضح  سپ 

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  هب  طوبرم  تمسق  نویعلا  www.Ghaemiyeh.comءالج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 141زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


تعیب وا  اب  تسامـش  ماما  یـصو  تسامـش و  ربمغیپ  دنزرف  نیا  نامدرم  هورگ  يا  تفگ : تساخرب  سابع  نب  هللادـبع  تسـشن و  ربنم 
تردابم .اـم  رب  وا  قح  تسا  بجاو  رایـسب  هچ  اـم ، يوسب  وا  تسا  بوبحم  رایـسب  هچ  دـنتفگ : دـندرک  وا  تباـجا  مدرم  سپ  دـینک ،

اب دینک و  حلص  امش  محلص  نم  هک  ره  اب  هک : درک  طرـش  ناشیا  اب  ترـضح  نآ  دندرک ، تفالخ  هب  تعیب  ترـضح  نآ  اب  دندومن و 
لاس رد  دوب  ناضمر  كرابم  هام  مکی  تسیب و  هعمج  زور  رد  نیا  دـندرک ، لوبق  ناـشیا  دـینک ، گـنج  امـش  منک  گـنج  نم  هک  ره 
ریز هب  ربنم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  سپ  دوب ، هدیـسر  لاس  تفه  یـس و  هب  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  ترجه ، ملهچ 

.داتسرف هرصب  هب  ار  سابع  نب  هللادبع  درک ، بصن  لحم  ره  رد  ءارما  ماکح و  داتسرف ، یحاون  فارطا و  هب  لامع  دمآ ،

بوشآرهش و نبا  يدنوار و  بطق  هیوباب و  نبا  دیفم و  خیش  اضیا 

هحفص 569] ] 

ود دیسر ، هیواعم  هب  نسح  ماما  اب  مدرم  ندرک  تعیب  و  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تداهش  ربخ  نوچ  هک  دنا ، هدرک  تیاور  نارگید 
نیا رب  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترضح  نوچ  دنـسیونب ، دوش  عقاو  هچنآ  هک  هفوک  يوسب  يرگید  هرـصب و  يوسب  داتـسرف  سوساج 

تبارق و لـضف و  ناـیب  رد  دوـمن ، دوـخ  تعیب  فـیلکت  ار  وا  تشوـن و  هیواـعم  هب  يا  هماـن  دز ، ندرگ  دـیبلط و  ار  ود  ره  دـش  عـلطم 
یمرب اـه  هلیح  اـهرکم و  یتـسرف و  یم  سیـساوج  هک : تشوـن  دوـمن ، جرد  یفاـش  ياـهتجح  هماـن  نآ  رد  دوـخ  تفـالخ  قاقحتـسا 

.متسه نآ  يایهم  زین  نم  تسا  نینچ  رگا  يراد ، گنج  هدارا ي  هک  مراد  نامگ  يزیگنا ،
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تمدـخ هب  درک و  جرد  هماـن  نآ  رد  دوب  وا  قاـفن  رفک و  ياـضتقم  هچنآ  تشوـن ، میـالمان  ياـهباوج  دیـسر ، هیواـعم  هب  هماـن  نوـچ 
نایجراخ ناقفانم و  زا  یعمج  دزن  هب  داتسرف  هفوک  هب  دنچ  یسوساج  دش ، قارع  هجوتم  تشادرب و  ینارگ  رکـشل  داتـسرف ، ترـضح 

نب ورمع  لثم  دـندرک ، یم  تعاـطا  ربج  هب  نینمؤملاریما  ریـشمش  سرت  زا  دـندوب ، مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  باحـصا  ناـیم  رد  هک 
هب ار  نسح  رگا  هک : تشون  ناشیا  زا  کی  ره  هب  نایجراخ ، ناقفانم و  زا  ناشیا  لاثما  یعبر و  نب  ثبـش  سیق و  نب  ثعـشا  ثیرح و 
وت عبات  ار  ماش  ياهرکشل  زا  يرکشل  میامن و  یم  جیوزت  هب  ار  دوخ  رتخد  کی  مهد و  یم  وت  هب  مهرد  رازه  تسیود  نم  یناسر  لتق 

ترـضح هکنآ  یتح  تخاس ، فرحنم  ترـضح  نآ  زا  هدـینادرگ  لیام  دوخ  بناج  هب  ار  ناقفانم  نآ  رثکا  اـه  هلیح  نیا  هب  .منک  یم 
.دش یم  رضاح  زامن  هب  ناشیا و  رش  زا  دوخ  تظفاحم  يارب  دیشوپ  یم  هماج  ریز  رد  یهرز 

هحفص 570] ] 

ترـضح نآ  رد  يرثا  دوب  هدیـشوپ  هرز  نوچ  ترـضح ، نآ  بناج  هب  تخادـنا  يریت  نایجراخ  نآ  زا  یکی  زاـمن ، ياـنثا  رد  يزور 
ندرک تکرح  ربخ  سپ  دـندومن ، وا  اب  تقفاوم  راهظا  ترـضح و  نآ  زا  ناـهنپ  دنتـشون  هیواـعم  يوسب  اـه  هماـن  نیعـالم  نآ  درکن ،

داهج يوسب  ار  ناشیا  درک ، ادا  یهلا  يانث  دمآرب و  ربنم  رب  دیسر ، مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  فیرـش  عمـس  هب  قارع  بناج  هب  هیواعم 
.دنتفگن باوج  ترضح  نآ  باحصا  زا  کیچیه  دومن ، توعد  دانع  رفک و  هنوعلم  هرجش ي  رمث  نآ 

دیتسه یهورگ  دب  هچ  هللا  ناحبس  تفگ : تساخرب  ربنم  ریز  زا  متاح  نب  يدع  سپ 
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بضغ زا  ایآ  امش ؟ ناعاجش  دنتفر  اجک  دینک ، یمن  وا  تباجا  دنک  یم  توعد  داهج  يوسب  ار  امـش  ربمغیپ  دنزرف  امـش و  ماما  امش ،
رگا دومرف : ترضح  دندرک ، تقفاوم  وا  اب  دنتساخرب و  رگید  تعامج  سپ  دینک ؟ یمن  اورپ  راع  گنن و  زا  دیسرت ؟ یمن  یلاعت  قح 

افو هچنانچ  درک  دیهاوخن  دوخ  هتفگ  هب  افو  هک  مناد  یم  دـیور ، نوریب  تساجنآ  نم  هاگرکـشل  هک  هلیخن  يوسب  دـییوگ  یم  تسار 
.دیدرک هچ  نم  ردپ  اب  هک  مدید  هکنآ  لاح  امش و  ياه  هتفگ  رب  منک  دامتعا  هنوگچ  دوب ، رتهب  نم  زا  هک  یسک  يارب  دیدرکن 

افو دـندوب  هدرک  تعاطا  راهظا  هک  اهنآ  رثکا  دیـسر  اـجنآ  هب  نوچ  دـیدرگ ، هاگرکـشل  هجوتم  دـش و  راوس  دـمآ ، دورف  ربنم  زا  سپ 
نم زا  دعب  هک  منادن  دیداد ، بیرف  ارم  زا  شیپ  ماما  هکنانچ  دیداد  بیرف  ارم  دومرف : دناوخ  يا  هبطخ  سپ  دندشن ، رـضاح  دندرکن و 

ریشمش سرت  زا  تسا و  هدرواین  لوسر  ادخ و  هب  نامیا  زگره  هک  یسک  اب  درک  دیهاوخ  داهج  ایآ  درک ، دیهاوخ  هلتاقم  ماما  مادک  اب 
، دمآ ریز  هب  ربنم  زا  سپ  .تسا  هدرک  راهظا 

هحفص 571] ] 

وا هب  ترضح  نامرف  ات  دنک  فقوت  رابنا  لزنم  رد  هک  درک  رما  داتـسرف ، هیواعم  هار  رـس  رب  سک  رازه  راهچ  اب  ار  هدنک  هلیبق  زا  يدرم 
زا یتیالو  نم  يوسب  ییایب  رگا  هک : تشون  وا  هب  يا  همان  داتـسرف و  وا  دزن  هب  یکیپ  دـش ، علطم  هیواـعم  دیـسر ، راـبنا  هب  نوچ  .دـسر 

.داتسرف وا  يارب  مهرد  رازه  دصناپ  و  مهد ، یم  وت  هب  ار  ماش  تایالو 

ار رز  تخورف ، ایند  هب  ار  نید  دینش ، ار  تموکح  دید و  ار  رز  نوچ  نوعلم  نآ 
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ترـضح هب  ربخ  نیا  نوچ  .دـش  قحلم  هیواـعم  هب  دـینادرگ  ترـضح  زا  ور  دوخ  ناـصوصخم  ناـشیوخ و  زا  رفن  تسیود  اـب  تفرگ 
افو ار  امـش  دـهع  هک  امـش  هب  متفگ  ررکم  تفر ، هیواعم  دزن  هب  درک و  رکم  نم  اـب  يدـنک  درم  نیا  دومرف : دـناوخ  يا  هبطخ  دیـسر ،

ار دارم  هلیبق  زا  يدرم  سپ  .درک  دهاوخ  نینچ  زین  وا  هک  مناد  یم  متسرف  یم  ار  رگید  درم  نونکا  دییایند ، هدنب ي  امـش  همه  تسین ،
نوچ .درک  مهاوخن  هک  درک  دای  اهدـنگوس  وا  دـنکن ، رکم  ردـغ و  هک  تفرگ  اهنامیپ  اهدـهع و  وا  زا  داتـسرف ، سک  رازه  راـهچ  اـب 
جنپ داتـسرف ، وا  يوسب  اه  همان  نالوسر و  هیواعم  زاب  دیـسر ، رابنا  هب  نوچ  .درک  دهاوخ  نینچ  زین  وا  هک : دومرف  ترـضح  دش ، هناور 

.تفر هیواعم  يوسب  تشگرب و  ترضح  زا  زین  وا  سپ  تشون ، وا  هب  دهاوخ  هک  تیالو  ره  تموکح  هدعو ي  داتسرف و  مهرد  رازه 

رکم نم  اب  زین  يدارم  کنیا  تسین ، ییافو  ار  امش  هک  امش  هب  متفگ  ررکم  دومرف : دناوخ  يا  هبطخ  زاب  دیـسر  ترـضح  هب  ربخ  نوچ 
هیواعم بناج  هب  نمحرلادـبع  رید  زا  سک  رازه  هدزاود  دعـس و  نب  سیق  اـب  ار  ساـبع  نب  هللادـیبع  سپ  تفر ، هیواـعم  دزن  هب  درک و 

رگا دشاب ، ریما  دعس  نب  سیق  دهد  ور  يا  هضراع  ار  وا  رگا  دشاب ، ریما  هللادیبع  دومرف : داتسرف ،

هحفص 572] ] 

نوریب سیق  نب  دیعـس  دعـس و  نب  سیق  تحلـصم  زا  هک  درک  تیـصو  ار  هللادیبع  دشاب ، ریما  سیق  رـسپ  دیعـس  دهد  ور  هضراع  ار  وا 
ار دوخ  باحصا  هک  تساوخ  اجنآ  رد  درب ، فیرشت  نیادم  طاباس  هب  دیدرگزاب و  اجنآ  زا  دوخ  دورن ،
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اج هب  یهلا  يانث  دـمح و  درک  عمج  ار  مدرم  سپ  .دـنادرگ  رهاظ  نایملاع  رب  ار  ناقفانم  نآ  ییافو  یب  قافن و  رفک و  دـنک ، یناحتما 
يا هنیک  وا ، قلخ  يارب  زا  مشاب  قلخ  نیرت  هاوخریخ  هک  وا  تمعن  ادخ و  دمح  هب  مراد  دیما  نم  هک  یتسرد  هب  دعب  اما  دومرف : دروآ ،

ناشیا یگدنکارپ  زا  ار  ناناملـسم  تیعمج  منارذگ ، یمن  رطاخ  هب  یـسک  هب  تبـسن  يدب  هدارا ي  مرادن و  لد  رد  یناملـسم  چیه  زا 
رما تفلاخم  سپ  دیناد ، یم  نآ  رد  ار  دوخ  حالص  دوخ  هچنآ  زا  تسا  رتوکین  مناد  یم  نآ  رد  ار  امش  حالـص  هچنآ  مناد ، یم  رتهب 

هچ ره  هب  دیامن  تیاده  دزرمایب و  ار  امش  ام و  یلاعت  قح  هک  دینکم  در  نم  رب  منک  یم  رایتخا  امـش  يارب  نم  هک  ییأر  دینکم و  نم 
.تسوا يدونشخ  تبحم و  بجوم 

اب دهاوخ  یم  هک  دوش  یم  مولعم  وا  نانخس  زا  دنتفگ : دندرک  رظن  رگیدکی  هب  دندینش ، ترضح  زا  ار  نانخـس  نیا  ناقفانم  نآ  نوچ 
دنتخیر ترضح  نآ  همیخ  هب  دش ، رفاک  شردپ  لثم  وا  دنتفگ : دنتـساخرب  همه  سپ  دراذگاو ، وا  هب  ار  تفالخ  دنک و  حلـص  هیواعم 

سپ دندوبر ، ششود  زا  ار  شکرابم  يادر  دندیشک ، شیاپ  ریز  زا  ار  ترضح  يالـصم  یتح  دندرک ، تراغ  ار  ترـضح  بابـسا  و 
نیادـم طاباس  هب  نوچ  .دـنتفرگ  ار  ترـضح  نآ  رود  نایعیـش  زا  یلیلق  اب  ترـضح  نآ  تیب  لـها  دـش ، راوس  دـیبلط و  ار  دوخ  بسا 

نار رب  يرجنخ  تفرگ ، ار  ترضح  نآ  بسا  ماجل  دنتفگ  یم  نانس  نب  حارج  ار  وا  هک  دسا  ینب  هلیبق  زا  ینوعلم  دیسر ،

هحفص 573] ] 

.تفاکش ناوختسا  ات  هک  دز  شکرابم 

رب رگید : تیاور  هب 
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لتق هب  دنتفرگ  ار  نوعلم  نآ  ترـضح  نایلاوم  نامزالم و  سپ  دش ، رفاک  وت  ردـپ  هچنانچ  يدـش  رفاک  تفگ : دز و  شکرابم  يولهپ 
نیادم یلاو  ترـضح  نآ  بناج  زا  هک  یفقث  دوعـسم  نب  دعـس  هناخ  هب  دندرب  نیادم  هب  دندناشن  يرامع  ار  ترـضح  نآ  دندیناسر ،
هیواعم دیاش  میهد  هیواعم  تسد  هب  ار  نسح  ایب  تفگ : دـمآ  دوخ  مع  دزن  هب  راتخم  سپ  دوب ، راتخم  مع  وا  دومرف ، لالجا  لوزن  دوب 

یلاو وا  وا و  ردـپ  بناج  زا  نم  ار ، وت  يأر  ار و  وت  يور  دـنادرگ  حـیبق  ادـخ  وت  رب  ياو  تفگ : دعـس  دـهدب ، ام  هب  ار  قارع  تیـالو 
دنتساوخ .دندینش  ار  نخس  نیا  نوچ  نایعیش  .مهد  هیواعم  تسد  هب  ار  ادخ  لوسر  دنزرف  منک و  شومارف  ار  ناشیا  تمعن  قح  مدوب ،

.دنتشذگ وا  ریصقت  زا  وا  مع  تعافش  هب  رخآ  دنناسر ، لتق  هب  ار  راتخم  هک 

ام هک : دنتـشون  هیواعم  هب  ترـضح  نآ  رکـشل  ياـسؤر  رثکا  دروآ ، حالـصا  هب  ار  ترـضح  نآ  تحارج  دروآ و  یحارج  دعـس  سپ 
ربخ تقو  نآ  رد  مینک ، یم  میلـست  وت  هب  هتفرگ  ار  نسح  اـم  یـسر  کـیدزن  نوچ  وش ، قارع  هجوتم  دوز  سپ  مییوت ، داـقنم  عیطم و 

هک داد  هدعو  ار  وا  مهرد  رازه  داتسرف و  وا  دزن  هب  یلوسر  هیواعم  دیـسر ، هیواعم  رکـشل  ربارب  رد  سابع  نب  هللادیبع  نوچ  هک  دیـسر 
.دیامن میلست  وا  هب  هفوک  هب  ندش  لخاد  زا  دعب  ار  رگید  فصن  دناسرب و  وا  هب  تقو  نآ  رد  ار  نآ  فصن 

اب سپ  دنتفاین ، همیخ  رد  ار  وا  دش  حبص  نوچ  تفر ، هیواعم  هاگرگشل  هب  تخیرگ و  دوخ  رکسعم  زا  هللادیبع  بش  نامه  رد  سپ 
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نیاخ نیا  رگا  تفگ : دناوخ  هبطخ  مدرم  يارب  وا  دندرک ، حبص  زامن  دعس  نب  سیق 

هحفص 574] ] 

رهاظ هب  ناشیا  .دییامن  گنج  ادخ  نانمـشد  اب  دییامن ، هشیدنا  لوسر  ادخ و  بضغ  زا  دینکم ، تنایخ  امـش  درک  تنایخ  دوخ  ماما  اب 
، تشون ترـضح  هب  رگید  همان  هیواعم  سپ  .دندش  یم  قحلم  هیواعم  رکـشل  هب  دنتخیرگ  یم  ناشیا  زا  یعمج  بش  ره  دندرک ، لوبق 
، داتسرف ترضح  نآ  دزن  هب  دوخ  همان  اب  دندوب  هدرک  تعاطا  راهظا  دندوب و  هتشون  وا  هب  هک  ار  ترضح  نآ  باحصا  ناقفانم  ياهمان 

وت يارب  هک  تسا  ناشیا  ياهمان  کنیا  درک ، دنهاوخن  تقفاوم  زین  وت  اب  دندرکن  تقفاوم  تردـپ  اب  وت  باحـصا  هک : تشون  همان  رد 
.مداتسرف

دوخ رکـشل  قافن  وا و  رکـشل  یتسـس  هللادیبع و  نتخیرگ  رب  دـناوخ ، ار  دوخ  باحـصا  ناقفانم  ياهمان  هیواعم و  همان  نوچ  ترـضح 
مامت امـش  رب  ار  دوخ  تجح  نکیل  و  دیرکم ، ماقم  رد  نم  اب  امـش  مناد  یم  هک : دومرف  ناشیا  رب  تجح  مامتا  يارب  زاب  دیدرگ ، علطم 

فقوت عضوم  نآ  رد  زور  هد  سپ  دیـسرتب ، یهلا  تاـبوقع  زا  دـینکم و  تعیب  ضقن  دـیوش و  عـمج  عـضوم  نـالف  رد  ادرف  منک ، یم 
یهورگ زا  مراد  بجع  هک : دومرف  دمآرب  ربنم  رب  ترـضح  سپ  دندشن ، عمج  ترـضح  نآ  رـس  رب  سک  رازه  راهچ  زا  هدایز  دومرف ،

رد امـش  يارب  زا  تسا  هدش  نماض  هچنآ  هب  درک  دهاوخن  افو  هیواعم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  امـش ، رب  ياو  نید ، هن  دـنراد و  ایح  هن  هک 
نکیل درک و  مناوت  اهنت  ار  ادخ  تدابع  نم  دیدرکن ، نم  يرای  مراد  اپرب  ار  قح  نید  هک  متساوخ  امش  يارب  نم ، نتشک 
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رب اهباذع  عاونا  دید ، دیهاوخن  يداش  حرف و  زگره  هیما  ینب  تلود  رد  امـش  مراذـگب  هیواعم  هب  ار  رما  نم  نوچ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب 
هداتسیا ناشیا  نادنزرف  ياه  هناخ  رد  رب  هک  ار  امش  نادنزرف  منیب  یم  ایوگ  تخاس ، دنهاوخ  دراو  امش 

هحفص 575] ] 

هب هک  اریز  متشاذگ ، یمن  هیواعم  هب  ار  راک  متشاد  یم  يروای  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنهدن ، ناشیا  هب  دنبلط و  ماعط  بآ و  دنـشاب ،
لامعا لابو  يدوزب  ایند ، ناگدـنب  يا  امـش  رب  داب  فا  سپ  تسا ، مارح  هیما  ینب  رب  تفالخ  هک  منک  یم  داـی  دـنگوس  لوسر  ادـخ و 

.تفای دیهاوخ  ار  دوخ 

منادرگ و هدـنز  ار  قح  هک  متـساوخ  یم  نم  هک : تشون  هیواعم  هماـن  باوج  رد  دـیدرگ ، سویأـم  دوخ  باحـصا  زا  ترـضح  نوچ 
یطرش هب  منک  یم  حلص  وت  اب  نونکا  دندرکن ، تقفاوم  نم  اب  مدرم  منادرگ ، يراج  ار  ربمغیپ  تنـس  ادخ و  باتک  مناریمب و  ار  لطاب 
یهاوخ نامیـشپ  يدوز  هب  دـش ، رـسیم  وت  يارب  هک  یهاشداپ  نیا  هب  شابم  داش  درک ، یهاوخن  افو  اهطرـش  نآ  هب  هک  مناد  یم  دـنچ ،

.دشخب یمن  يدوس  ناشیا  يارب  ینامیشپ  دنا و  هدش  نامیشپ  دندرک  تفالخ  بصغ  هک  نارگید  هکنانچ  دش 

ار همان  دـسیونب ، ار  حلـص  همان  دریگب و  وا  زا  اهنامیپ  اهدـهع و  هک  هیواعم  دزن  هب  داتـسرف  ار  ثراـحلا  نب  هللادـبع  دوخ  مع  رـسپ  سپ 
طرش هب  ددرگن  وا  ضرتعم  هک  نایفسوبا  نب  هیواعم  اب  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسح  درک  حلص  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  دنتشون : نینچ 

دوخ زا  دعب  هکنآ  طرش  هب  هتسیاش ، يافلخ  تریس  ادخ و  لوسر  تنس  ادخ و  باتک  هب  مدرم  نایم  رد  دنک  لمع  وا  هکنآ 
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و دنـشاب ، نمیا  وا  رـش  زا  نمی  زاجح و  قارع و  ماش و  زا  دنـشاب  هک  ملاـع  ياـج  ره  رد  مدرم  و  دـیامنن ، نییعت  رما  نیا  رب  ار  يدـحا 
نامیپ دـهع و  اهطرـش  نیا  هب  هیواعم  زا  دوخ  دالوا  نانز و  اهلام و  اه و  هناخ  رب  دنـشاب  نمیا  وا  نایعیـش  بلاطیبا و  نب  یلع  باحـصا 

نیسح شردارب  یلع و  نب  نسح  يارب  هکنآ  رب  و  دش ، هتفرگ  ادخ 

هحفص 576] ] 

رد ار  ناشیا  زا  يدحا  و  دناسرن ، ناشیا  هب  يررـض  ناهنپ  راکـشآ و  رد  و  دشیدنین ، يرکم  ادـخ  لوسر  ناشیوخ  تیب و  لها  ریاس  و 
نآ هـب  مـهرد  رازه  هاـجنپ  درج  باراد  جارخ  زا  هلاـس  ره  دـناسرب ، وا  هـب  ار  یقح  بحاـص  ره  قـح  دـناسرتن ، نـیمز  قاـفآ  زا  یقفا 
وا نایعیـش  ترـضح و  نآ  هب  ازـسان  اهزامن  تونق  رد  و  دنکن ، مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  بس  هکنآ  و  دناسرب ، ترـضح 

.دندرک یم  هچنانچ  دنیوگن 

رماع نب  هللادبع  هملس و  یبا  نب  ورمع  ثراحلا و  نب  هللادبع  تداهـش  و  دنتفرگ ، هاوگ  نآ  رب  ار  لوسر  ادخ و  دش ، هتـشون  همان  نوچ 
هب هعمج  زور  هکنآ  ات  دش  هفوک  هجوتم  هیواعم  دش ، دقعنم  حلص  نوچ  .دنتشون  همان  نآ  رب  ار  نارگید  هرمس و  یبا  نب  نمحرلادبع  و 

دینک زامن  هکنآ  يارب  مدرکن  لاتق  امـش  اب  نم  هک : تفگ  شا  هبطخ  رخآ  رد  دناوخ ، يا  هبطخ  درک ، زامن  اجنآ  رد  دمآ ، دورف  هلیخن 
یمن امـش  دنچ  ره  داد  نم  هب  ادـخ  مناسر ، مه  هب  امـش  رب  تراما  هک  مدرک  لاتق  امـش  اب  نکیل  و  دـیهدب ، تاکز  ای  دـیریگب  هزور  ای 

نم ياپ  ریز  رد  همه  ما ، هدرک  نسح  اب  دنچ  یطرش  دیتساوخ ،
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.درک مهاوخن  افو  اهنآ  زا  کیچیه  هب  تسا ،

داتـسرف ربنم  رب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  دمآرد ، دجـسم  هب  دنام  هفوک  رد  هک  زور  دنچ  زا  دعب  دـش ، هفوک  لخاد  سپ 
ترـضح رب  دورد  درک ، ادا  یهلا  ياـنث  دـمح و  دـمآرب  ربـنم  رب  ترـضح  نوچ  .تسا  نم  قـح  تفـالخ  هک  مدرم  يارب  وـگب  تفگ :

، تسا يراکزیهرپ  اوقت و  اهیکریز  نیرتهب  هک  دینادب  سانلا  اهیا  دومرف : داتسرف ، وا  تیب  لها  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) تلاسر
شدج هک  ار  يدرم  اسلباج  اقلباج و  نایم  رد  دینک  بلط  رگا  سانلا  اهیا  تسا ، یهلا  تیصعم  روجف و  اهتقامح  نیرتدب  و 

هحفص 577] ] 

وا تیب  لها  زا  تسد  امـش  درک ، تیاده  دمحم  هب  ار  امـش  ادـخ  نیـسح ، مردارب  نم و  زا  ریغ  هب  تفای  دـیهاوخن  دـشاب  ادـخ  لوسر 
تسد متفاین  يروای  نوچ  مدوب ، نآ  راوازـس  نم  دوب ، نم  صوصخم  هک  يرما  رد  درک  هعزانم  نم  اب  هیواعم  هک  یتسرد  هب  دیتشادرب 

اب امش  منک  حلص  هک  ره  اب  نم  هک  دیدوب  هدرک  تعیب  نم  اب  امـش  ناشیا ، ياهنوخ  ظفح  تما و  نیا  حالـص  يارب  زا  متـشادرب  نآ  زا 
اهنوخ ظفح  منک و  حلص  وا  اب  هک  مدید  نیا  رد  ار  تما  تحلـصم  نم  دینک ، گنج  وا  اب  امـش  منک  گنج  هک  ره  اب  دینک ، حلـص  وا 

نیا دوش ، یم  رما  نیا  بکترم  هک  ره  رب  تسا  یتجح  مدرک  نم  هچنآ  دوب ، امش  حالـص  نم  ضرغ  متـسناد ، نوخ  نتخیر  زا  رتهب  ار 
ارنآ بابسا  دهاوخ و  ار  قح  هبلغ  یلاعت  قح  هک  یتقو  ات  ناقفانم ، يارب  تسا  یلیلق  عتمت  ناناملسم و  يارب  تسا  يا  هنتف 
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.دینادرگ رسیم 

هیلع  ) نیـسح ماما  ترـضح  نوچ  تفگ : مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  هب  ازـسان  دناوخ و  يا  هبطخ  تساخرب و  هیواعم  سپ 
تساخرب دوخ  دیناشن ، ار  وا  تفرگ و  ار  وا  تسد  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ددرگ ، نوعلم  نآ  باوج  ضرعتم  هک  تساخرب  مالسلا )

هیواعم و ییوت  تسا ، بلاطیبا  نب  یلع  مردپ  نسح  منم  ییوگ ، یم  ازسان  نم  هب  ینک و  یم  دای  ار  یلع  هک  یسک  نآ  يا  هک : دومرف 
نم هدـج ي  تسا ، برح  وت  دـج  تسا و  ادـخ  لوسر  نم  دـج  تسا ، دـنه  وت  ردام  تسا و  همطاـف  نم  رداـم  تسا ، رخـص  تردـپ 

شرفک و  دشاب ، رت  تسپ  شبسح  و  دشاب ، رتمان  مگ  وت  نم و  زا  هک  ره  دنک  تنعل  ادخ  سپ  تسا ، هلیتق  وت  هدج ي  تسا و  هجیدخ 
دندروآرب شورخ  همه  سلجم  لـها  سپ  دـشاب ، رتمک  مالـسا  لـها  مالـسا و  رب  شقح  و  دـشاب ، رتشیب  شقاـفن  و  دـشاب ، رت  یمیدـق 

.نیمآ دنتفگ :

هحفص 578] ] 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  ترضح  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  حلـص  زا  دعب  هک  دنا  هدرک  تیاور  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد 
هچ مدرک : لاؤس  وا  زا  متفر  دوخ  ماما  دزن  هب  دومرف : دندیـسرپ  نآ  ببـس  زا  دمآ ، نوریب  نادـنخ  تفر و  ترـضح  نآ  دزن  هب  نایرگ 

.مدمآ نوریب  مدش و  یضار  دش ، ثعاب  ار  وت  ردپ  هچنآ  دومرف : یتشاذگ ؟ هیواعم  هب  ار  تفالخ  هک  ار  وت  دش  ثعاب 

فیلکت ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترضح  هیواعم  دش ، دقعنم  نسح  ماما  هیواعم و  نایم  حلـص  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
هتشک وا  و  دوش ، هتشک  ات  دنک  یمن  تعیب  هک  رادم  يراک  ار  وا  هک : تفگ  هیواعم  هب  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  درک ، تعیب 

ات دوش  یمن 
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، دنک تعیب  هک  دیبلط  ار  دعس  نب  سیق  سپ  دنـشکن ، ار  ماش  لها  ات  دنوش  یمن  هتـشک  وا  تیب  لها  و  دنوش ، هتـشک  وا  تیب  لها  همه 
نم هک : تفگ  دعـس  سپ  دیـشک ، یم  نیمز  رب  وا  ياپ  دش  یم  راوس  بسا  رب  نوچ  تماق ، دنلب  دنمونت و  يوق و  رایـسب  دوب  يدرم  وا 

ریـشمش هزین و  وا  مسق  ءاربا  يارب  هیواعم  دشاب ، ریـشمش  هزین و  وا  نم و  نایم  هکنآ  رگم  منکن  تاقالم  ار  وا  هک  ما  هدرک  دای  دـنگوس 
.دوب تفلاخم  ماقم  رد  هیواعم  اب  دوب و  هتفر  يرانک  هب  سک  رازه  راهچ  اب  وا  دیبلط ، ار  وا  درک و  رضاح 

ترضح نآ  زا  دش و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هجوتم  دمآرد ، هیواعم  سلجم  هب  دش  رطـضم  درک ، حلـص  ترـضح  هک  دید  نوچ 
ره .تسوا  اب  رایتخا  تسا و  نم  ماما  وا  دومرف : درک  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  هب  هراشا  ترـضح  منکب ؟ تعیب  هک : دیـسرپ 

.تشاذگ وا  تسد  رب  تسد  دمآ  ریز  هب  یسرک  زا  هیواعم  هکنآ  ات  درک  یمن  زارد  تسد  دنتفگ ، یم  دنچ 

هحفص 579] ] 

.درک تعیب  .درک  رما  ار  وا  ترضح  نآ  هکنآ  زا  دعب  رگید : تیاور  هب 

تیار زامج  نب  بیبح  و  تفر ، یم  وا  يور  شیپ  رد  هطفرع  نب  دلاخ  دش ، هفوک  هجوتم  هلیخن  زا  هیواعم  نوچ  هک  دـنا  هدرک  تیاور 
ترـضح نخــس  مدرم  سپ  دـش ، هفوـک  دجــسم  لـخاد  لـیفلا  باـب  زا  هـکنآ  اـت  تـفر ، وا  شیپ  رد  تـشاد  ار  وا  تلالــض  رفک و 

.دوب هداد  ربخ  هعقاو  نیا  زا  هک  دندروآ  رطاخ  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما

رب مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترضح  يزور  هک  دنا  هدرک  تیاور  بیاس  نب  ءاطع  زا  هماع  هصاخ و  هچنانچ 
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دنگوس ادخ  هب  دومرف : ترضح  درم ، هطفرع  نب  دلاخ  تفگ : دمآرد  دجسم  رد  زا  يدرم  هاگان  دناوخ ، یم  هبطخ  هفوک  دجـسم  ربنم 
هب دجـسم  رد  نیا  زا  ات  درم  دـهاوخن  تسا و  هدرمن  دومرف : ترـضح  درم ، دـلاخ  تفگ : زاب  دـش  لخاد  رگید  درم  سپ  تسا ، هدرمن 

، زامج نب  بیبح  منم  تفگ : ربنم  ریز  زا  تساخرب  بیبح  سپ  دـشاب ، هتـشادرب  زامج  نب  بیبح  ار  نآ  هک  یتلالـض  تیار  اب  دـیآرد 
.دش رهاظ  نارضاح  همه  رب  ترضح  نآ  لاقم  قدص  تقو  نیا  رد  سپ  .متفگ  هک  دش  دهاوخ  نانچ  دومرف : ترضح 

مزاع مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  بانج  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـسوط  خیش 
نب یلع  دـنزرف  نسح  سانلا ! اهیا  تفگ : تفر و  الاب  ربنم  هب  هیواعم  درک  تاـقالم  وا  اـب  نوچ  دـمآ ، نوریب  هیواـعم  اـب  حلـص  هب  دـش 

، دـنک تعیب  نم  اب  تسا  هدـمآ  تبغر  عوط و  هب  تسنادـن ، تفالخ  لها  ار  دوخ  تسناد و  تفالخ  لها  ارم  ارهز  همطاـف  بلاـطیبا و 
رب دورد  رامش و  یب  فراعم  رایسب و  دماحم  رب  لمتشم  یغیلب  هبطخ  تساخرب و  ترضح  سپ  نسح ، ای  زیخرب  تفگ :

هحفص 580] ] 

.دومرف تاولص  دمح و  زا  دعب  دومن ، ادا  رایخا  همئا  راربا و  دیس 

قح هک  میتیب  لها  ام  هک  یتسرد  هب  دییامن ، تبث  سپ  دیراد  نم  اب  ار  دوخ  لد  شوگ و  دیونشب ، میوگ  یم  نخـس  قیالخ ! هورگ  يا 
ار سجر  ام  زا  هدـینادرگ ، یبتجم  تسا و  هدـیزگرب  ار و  ام  تسا  هدرک  رایتخا  مالـسا و  ببـس  هب  تسا  هتـشاد  یمارگ  ار  اـم  یلاـعت 

كاپ ار  ام  تسا  هدینادرگ  كاپ  و  تسا ، هدرک  فرطرب 
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یتلالـض یغورد و  ره  زا  ار  ام  زگره ، وا  نید  قح و  دـنوادخ  رد  منک  یمن  کش  سپ  تسا ، کـش  ینعم  هب  سجر  و  یندـینادرگ ،
ود مدرم  زگره  مالسلا ) هیلع   ) مدآ ترـضح  ات  تسا  هدینادرگ  صلاخ  اهیدب  كرـش و  زا  ار  ام  ناردپ  ار و  ام  تسا ، هدینادرگ  كاپ 

دمحم ترـضح  ادـخ  هکنآ  ات  دـیدرگ  ببـستم  بابـسا  دـش ، بترتم  روما  سپ  .میا  هدوب  رتهب  هورگ  رد  ام  هکنآ  رگم  دـندشن  هورگ 
رما سپ  ار ، دوخ  باتک  داتسرف  وا  رب  دومن ، رایتخا  تلاسر  يارب  ار  وا  دینادرگ و  ثوعبم  يربمغیپ  هب  ار  ملس ) هلا و  هیلع و  هللا  یلص  )

یـسک لوا  دوب ، نم  ردپ  ادخ  يارب  دومن  وا  توعد  تباجتـسا  هک  یـسک  لوا  سپ  ادـخ ، يوسب  ار  مدرم  دـنک  توعد  هک  ار  وا  درک 
دهاش هولتی  هبر و  نم  هنیب  یلع  ناـک  نمفا  : » دـیامرف نآرق  رد  یلاـعت  قح  و  درک ، وا  ربمغیپ  قیدـصت  ادـخ و  هب  دروآ  ناـمیا  هک  دوب 

«. هنم

هک اریز  دوب ، وا  تیقح  رب  هاوگ  دوب و  وا  یلات  هک  تسا  نم  ردـپ  و  دوخ ، راـگدرورپ  بناـج  زا  دوب  هنیب  رب  هک  تسادـخ  لوسر  سپ 
زا ار  مردـپ  داتـسرف ، هکم  لها  يوسب  داد و  رکبوبا  هب  ار  تیارب  هروس ي  هک  یتقو  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاـسر ترـضح 

يدرم ای  نم  رگم  دربن  ار  هروس  نیا  هک  ما  هدـش  رومأم  هک : دومرف  دـناوخب ، هکم  لها  رب  دریگب و  وا  زا  ار  هروس  هک  داتـسرف  وا  بقع 
زا یلع  سپ  .ینم  زا  هک  يدرم  نآ  ییوت  دشاب ، نم  زا  هک 

هحفص 581] ] 

ترضح اضیا  .تسا  یلع  زا  ادخ  لوسر  و  تسادخ ، لوسر 
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رتخد باب  رد  هثراـح  نب  دـیز  وا  يـالوم  رفعج و  شردارب  وا و  ناـیم  درک  مکح  هک  یتقو  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر
لوسر نم  ردپ  درک  قیدصت  سپ  نم ، زا  دـعب  ینمؤم  ره  يالوم  یلو و  وت  و  ماوت ، زا  نم  ینم و  زا  سپ  یلع  ای  وت  اما  دومرف : هزمح ،

وا ینطوم  ره  رد  ملس ) هلا و  هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  و  دومن ، تظفاحم  دوخ  ناج  هب  ار  وا  و  سک ، همه  زا  شیپ  ار  ادخ 
ادـخ و دزن  سک  همه  زا  و  تشاد ، وا  رب  هک  يدامتعا  قوثو و  یتدایز  زا  درک  یم  اـیهم  ار  وا  یتدـش  ره  يارب  داتـسرف ، یم  شیپ  ار 

دوب ناقباس  نیرت  قباـس  مردـپ  سپ  نوبرقملا .» کـیلوا  .نوقباـسلا  نوقباـسلا  و  : » هک دـیامرف  یم  یلاـعت  قح  دوب و  رت  برقم  لوسر 
.ناشیا دزن  دوب  نابرقم  نیرت  برقم  و  لوسر ، ادخ و  يوسب 

دـعب و نم  اوقفنا  نیذـلا  نم  هجرد  مظعا  کیلوا  لتاق  حـتفلا و  لبق  نم  قفنا  نم  کنم  يوتـسی  ـال  : » هک دـیامرف  یم  یلاـعت  قح  زاـب 
هک اهنآ  زا  تسا  رت  میظع  ناشیا  هجرد  دنک ، هلتاقم  هکم و  حتف  زا  شیپ  دـنک  قافنا  هک  یـسک  امـش  زا  دنتـسین  يواسم  ینعی : اولتاق »

يوسب همه  زا  شیپ  و  دروآ ، نامیا  مالسا و  همه  زا  شیپ  مردپ  سپ  دومرف : ترضح  دندرک ، هلتاقم  هکم و  حتف  زا  دعب  دندرک  قافنا 
اؤاج نیذلاو  : » دیامرف یلاعت  قح  زاب  .درک و  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  تقاط  عسو و  هب  همه  زا  شیپ  و  درک ، ترجه  لوسر  ادـخ و 

«. نامیالاب انوقبس  نیذلا  انناوخال  انلرفغا و  انبر  نولوقی  مهدعب  نم 

زور ات  مما  عیمج  زا  مدرم  سپ 
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.لوسر ادخ و  هب  نامیا  يوسب  ناشیا  رب  تسا  هتفرگ  تقبس  هکنآ  ببس  هب  نم  ردپ  يارب  دننک  یم  رافغتسا  تمایق 

هرامع جاحلا و  هیاقس  متلعجا  : » هک دیامرف  یم  یلاعت  قح  زاب 

هحفص 582] ] 

هیآ نیا  و  یتسار ، قح و  هب  ادخ  هار  رد  هدننک  داهچ  دوب  وا  سپ  هللا  لیبس  یف  دـهاج  رخالا و  مویلا  هللااب و  نما  نمک  مارحلادجـسملا 
هتشک ود  ره  سپ  رفعج ، وا  مع  رسپ  دوب و  هزمح  وا  مع  ادخ  لوسر  يارب  دندرک  تباجتسا  هک  اهنآ  هلمج  زا  و  دش ، لزان  وا  نأش  رد 

، دوخ تمارک  هب  دینادرگ  صوصخم  ار  رفن  ود  نیا  یلاعت  قح  سپ  دندش ، دیهـش  ناشیا  اب  هک  يرایـسب  ناگ  هتـشک  نایم  رد  دـندش 
صوصخم اهتمارک  نیا  دـهاوخ ، هک  اج  ره  هکئـالم  اـب  دـنک  زاورپ  هک  داد  رارق  لاـب  ود  رفعج  يارب  دـینادرگ ، ادهـش  دیـس  ار  هزمح 

ریاس نایم  رد  تلاسر  ترـضح  دنتـشاد ، ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  اب  هک  یتبارق  تلزنم و  يارب  دیدرگ  ناشیا 
.درک زامن  داتفه  هزمح  رب  دحا  يادهش 

دشاب و نارگید  ربارب  ود  ناشیا  هنسح  هک  دینادرگ  ررقم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نانز  يارب  یلاعت  قح  نینچمه  و 
دینادرگ زامن  رازه  ربارب  ار  تلاسر  ترضح  دجـسم  رد  زامن  و  ترـضح ، هب  ناشیا  یکیدزن  يارب  دشاب  نارگید  ربارب  ود  ناشیا  رزو 

دجسم نآ  هک  دوب  نآ  يارب  تلیضف  نیا  و  تسا ، لیلخ  میهاربا  دجـسم  هک  مارحلا  دجـسم  زا  ریغ  هب  دننک  رگید  ياهدجـسم  رد  هک 
هباحص سپ  نانمؤم ، هفاک  رب  دینادرگ  بجاو  ادخ  لوسر  رب  ار  تاولص  یلاعت  قح  دوب ، ترضح  نآ  صوصخم 
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ره رب  تسا  بجاو  سپ  دـمحم » لآ  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا  : » دومرف وـت ؟ رب  میتـسرف  تاولـص  هنوـگچ  اـم  هللا  لوـسر  اـی  دـنتفگ :
ار تمینغ  سمخ  یلاعت  قح  و  دتسرفب ، تاولـص  ام  رب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  رب  تاولـص  اب  هک  یناملـسم 

يا هصح  سمخ  زا  زین  ام  يارب  زا  تخاس و  ررقم  وا  يارب  زا  دوخ ، باتک  رد  دوخ  لوسر  يارب  زا  دینادرگ  لالح 

هحفص 583] ] 

.ار قدصت  درک  مارح  زین  ام  رب  و  ار ، قدصت  ترضح  نآ  رب  درک  مارح  و  داد ، رارق  شربمغیپ  يارب  زا  هچنآ  لثم  داد  رارق 

نآ زا  ار  دوخ  ربـمغیپ  هچ  ره  زا  درک  نوریب  ار  اـم  و  دـینادرگ ، لـخاد  نآ  رد  ار  دوخ  ربـمغیپ  هچ  ره  رد  دـینادرگ  لـخاد  ار  اـم  سپ 
ناگدـنب ریاس  نآ  هب  ار  ام  یلاعت  قح  هک  تسا  یتلیـضف  و  تسا ، هتـشاد  یمارگ  نآ  هب  ار  ام  ادـخ  هک  تسا  یتمارک  نیا  درک ، نوریب 

لقلف  » هک داتـسرف  یلاعت  قح  دـندومن ، هجاحم  وا  اب  دـندرک و  وا  توبن  راکنا  باتک  لها  نارفاـک  هک  یتقو  سپ  تسا ، هداد  یتداـیز 
لوسر ترـضح  سپ  نیبذاکلا » یلع  هللا  هنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکـسفنأ  انـسفنأ و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءانبأ و  انءانبا و  عدـن  اولاعت 

، درب ار  همطاف  مردام  نانز  زا  و  درب ، ار  مردارب  نم و  نادنزرف  زا  و  درب ، ار  مردـپ  دوخ  ناج  ضوع  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
.دوب ام  زا  وا  میدوب و  وا  زا  ام  و  وا ، ناج  نوخ و  تشوگ و  وا و  لها  میدوب  ام  سپ 

امنا : » دومرف یلاعت  قح  زاب 
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مردام مردارب و  ارم و  درک  عمج  ترـضح  دش ، لزان  ریهطت  هیآ  نوچ  اریهطت » مکرهطی  تیبلا و  لهأ  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری 
ترتع لها  اهنیا  دـننم ، تیب  لها  اهنیا  ادـنوادخ  تفگ : درک  لخاد  ابع  ریز  رد  ار  رفن  راهچ  ام  دوب ، هملـس  ما  هناـخ  رد  ار و  مردـپ  و 

اب موش  لخاد  نم  هک : تفگ  هملـس  ما  سپ  یندـینادرگ ، كاپ  ار  ناشیا  نادرگ  كاپ  ار و  سجر  ناـشیا  زا  نک  فرطرب  سپ  دـننم ،
وت و زا  نم  ما  یضار  رایسب  هچ  تسا ، ریخ  رب  وت  تبقاع  يریخ و  رب  وت  دنک  تمحر  ار  وت  ادخ  دومرف : ترـضح  هللا ؟ لوسر  ای  ناشیا 

.تسا ناشیا  نم و  صوصخم  رما  نیا  نکیل 

هحفص 584] ] 

هناخ رد  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) تلاسر ترضح  حبص  تقو  رد  زور  ره  ترـضح ، نآ  تافو  تقو  ات  هیآ  نیا  لوزن  زا  دعب 
يوسب مدرم  هک  ییاهرد  هک  ترـضح  نآ  درک  رما  و  تفر ، یم  دناوخ و  ار  هیآ  نیا  هللا ، مکمحری  هالـصلا  تفگ : یم  دمآ و  یم  ام 

ار امش  رد  دوخ  شیپ  زا  نم  دومرف : دنتفگ ، نخس  ترضح  نآ  اب  باب  نیا  رد  نوچ  ام ، هناخ  رد  زا  ریغ  هب  دندنبب  دنا  هدوشگ  دجسم 
هک تسا  هدرک  رما  ارم  ادخ  تسا ، هدرک  یحو  نم  هب  ادخ  ار  هچنآ  منک  یم  تعباتم  نم  نکیل  و  ما ، هدوشگن  ار  یلع  رد  ما و  هتـسبن 

مردپ ادخ و  لوسر  زا  ریغ  هب  دـش  تسناوت  یمن  دجـسم  لخاد  بنج  یـسک  نآ  زا  دـعب  سپ  .میاشگب  ار  وا  رد  مدـنبب و  ار  اهرد  نآ 
صوصخم نآ  هب  ار  ام  ادخ  هک  دوب  یتلیضف  تمارک و  نیا  بلاطیبا ، نب  یلع 

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  هب  طوبرم  تمسق  نویعلا  www.Ghaemiyeh.comءالج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 141زکرم  هحفص 92 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ دجـسم  رد  تسا  ملـس ) هلا و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  هناـخ  رد  يولهپ  مردـپ  هناـخ  رد  تسا  مولعم  کـنیا  .دـینادرگ 
هب دنک ، انب  ار  شدجسم  هک  ار  لوسر  ترضح  درک  رما  نوچ  یلاعت  قح  هک  اریز  ترضح ، نآ  لزانم  نایم  رد  ام  لزانم  و  ترـضح ،

، درک انب  مردپ  يارب  دوب  همه  نایم  رد  هک  مهد  و  دوخ ، نانز  دوخ و  يارب  هناخ  هن  درک ، انب  هناخ  هد  دوخ  دجسم  يولهپ  رد  یهلا  رما 
.تخاس رهطم  كاپ و  ار  ام  ادخ  هک  مییام  و  دجسم ، لها  تیب و  لها  مییام  و  تسا ، ترضح  نآ  رهطم  دجسم  تیب  زا  دارم 

، دش دهاوخن  مامت  هنیآ  ره  مرامشب ، تسا  هتخاس  صوصخم  نآ  هب  ار  ام  ادخ  هک  اهتمارک  اهتلیضف و  متـسیاب و  اهلاس  رگا  سانلا  اهیا 
هیبش و  تسا ، نانمؤم  یلو  یلع  مردپ  و  هدینادرگ ، نایملاع  تمحر  ار  وا  یلاعت  قح  هک  رینم  جارس  ریذن و  ریـشب و  ربمغیپ  دنزرف  منم 

.تسا نوراه 

تفالخ لها  زا  ار  وا  نم  هک  دنک  یم  يوعد  رخص  رسپ  هیواعم 

هحفص 585] ] 

ادخ و باتک  رد  مدرم  تفالخ  هب  ممدرم  زا  یلوا  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ ، یم  غورد  ما ، هتسنادن  نآ  لها  ار  دوخ  ما و  هتـسناد 
هیلع و هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  هک  يزور  زا  میا  هدوب  روهقم  مولظم و  فیاخ و  هشیمه  تیب  لها  ام  نکیل  و  ادـخ ، لوسر  تنس 
رب و  دندرک ، بصغ  ار  ام  قح  و  دـندرک ، ملظ  ام  رب  هک  اهنآ  ام و  نایم  دـنک  مکح  ادـخ  سپ  .لاح  ات  تسا  هتفر  ایند  زا  ملـس ) هلآ و 

رب ار  مدرم  دندش ، راوس  ام  ندرگ 
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زا درک  عنم  هک  یـسک  و  میانغ ، سمخ و  زا  تسا  هدش  ررقم  ام  يارب  ادـخ  باتک  رد  هک  ار  ام  هصح  دـندرک  عنم  دـندرک ، طلـسم  ام 
.شردپ زا  ار  وا  ثاریم  همطاف  ام  ردام 

هنیآ ره  دندینش  یم  ار  لوسر  ادخ و  نخس  مدرم  رگا  هک  منک  یم  دای  دنگوس  ادخ  هب  نکیل  مرب و  یمن  مان  صوصخب  ار  یـسک  نم 
هب ار  ادخ  ياهتمعن  هنیآ  ره  دش ، یمن  هدیـشک  رگیدکی  يور  رب  تما  نیا  رد  ریـشمش  ود  و  دـیراب ، ناشیا  رب  ار  دوخ  تکرب  نامـسآ 

لوا زور  رد  نوـچ  نکیل  و  هیواـعم ، يا  درک  یتـسناوت  یمن  تفـالخ  رد  عـمط  وـت  و  تماـیق ، زور  اـت  دـندروخ  یم  يداـش  یمرخ و 
هب تسد  و  نآ ، رد  دندرک  هعزانم  دوخ  نایم  رد  شیرق  دندینادرگ ، لزلزتم  ار  تماما  ناکرا  و  دـندرب ، رد  هب  شندـعم  زا  ار  تفالخ 
زین وت  باحـصا  هیواعم ، يا  درک  تفالخ  رد  عمط  یـسک  وت  لثم  هکنآ  ات  دنیابر ، نادیم  زا  هک  ییوگ  دننام  ار  نآ  دندینادرگ  تسد 
دوخ نایم  رد  ار  يدرم  هک  یتما  ره  دومرف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  هک  قیقحت  هب  درک ، دنهاوخ  عمط  وت  زا 

كرت هچنآ  يوسب  دـندرگرب  هکنآ  ات  یتسپ  هب  تسا  لیام  ناشیا  رما  هتـسویپ  دـشاب ، يرتاناد  وا  زا  ناـشیا  ناـیم  رد  دـننادرگ و  یلاو 
رود رب  و  دوب ، وا  یصو  یسوم و  ردارب  هک  ار  نوراه  لیئارسا  ینب  رد  دندرک  كرت  هک  قیقحت  هب  دندرک ،

هحفص 586] ] 

.تسا یسوم  هفیلخ  وا  هک  دنتسناد  یم  دندرک ، دوخ  يرماس  تعاطا  دندمآرب ، هلاسوگ 

تفگ ملس ) هلا و  هیلع و  هللا  یلص   ) تلاسر ترضح  زا  دندینش  تما  نیا 
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لوسر دندید  و  یـشاب ، ربمغیپ  وت  هک  دشاب  یمن  نم  زا  دعب  يربمغیپ  هکنآ  رگم  یـسوم  زا  ینوراه  هلزنم  هب  نم  زا  وت  هک : نم  ردپ  اب 
تیالو هب  وا  يارب  زا  درک  ادن  هک  دندینـش  مخ ، ریدغ  رد  ناشیا  يارب  زا  درک  بصن  ار  وا  هک  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ

هلا و هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  دنناسرب ، نابیاغ  هب  نارـضاح  هک  درک  هغلابم  تسا ، هنمؤم  نمؤم و  ره  يالوم  یلو و  وا  هک 
يرواـی دـندرک ، وا  لـتق  هدارا ي  ناـشیا  درک ، یم  توعد  ادـخ  يوسب  ار  ناـشیا  هک  یتقو  رد  تفر  راـغ  هب  دوخ  موق  سرت  زا  ملس )

هللا یلـص   ) ادخ لوسر  زا  دعب  مردپ  نینچمه  درک ، یم  داهج  ناشیا  اب  هنیآ  ره  تفای  یم  يروای  رگا  دـنک ، داهج  ناشیا  اب  هک  تفاین 
رگا تشادرب ، تفالخ  زا  تسد  تفاین  يروای  نوچ  دومن ، ناشیا  زا  يرای  بلط  دوخ و  باحصا  زا  درک  هثاغتـسا  ملـس ) هلا و  هیلع و 

روذـعم ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هچنانچ  تشاد  روذـعم  ار  وا  ادـخ  درک ، یم  داهج  ناشیا  اب  تفای  یم  يرواـی 
.تشاد

رد نم  اب  هک  متفای  یم  صلخم  ناروای  رگا  برح ، رـسپ  يا  دـندرک  تعیب  وت  اب  دـندرکن و  نم  يرای  دنتـشاذگاو ، ارم  تما  نینچمه 
فیعـض ار  وا  شموق  هک  یتقو  رد  تشاد  روذـعم  ار  نوراه  یلاعت  قح  هچنانچ  مدرک ، یمن  تعیب  وت  اب  هنیآ  ره  دـندوبن  بیرف  ماـقم 
تعباتم دنتـشادرب ، ام  زا  تسد  تما  هک  یتقو  رد  میروذعم  یلاعت  قح  دزن  مردـپ  نم و  نینچمه  دـندرک ، ینمـشد  وا  اب  دـندینادرگ ،

رگیدکی لثم  هتشذگ  ياهتما  اب  تما  نیا  لاوحا  .متفاین  يروای  دندرک ، ام  ریغ 
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.تسا

هحفص 587] ] 

شردپ دشاب و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  شدـج  هک  ار  يدرم  برغم  قرـشم و  نایم  رد  دـنک  بلط  رگا  سانلا  اهیا 
هنوگچ لاح  نیا  اب  دیوشم ، هارمگ  دیـسرتب و  ادخ  زا  سپ  نیـسح ، مردارب  نم و  زا  ریغ  هب  تفای  دیهاوخن  دشاب ، ادـخ  لوسر  یـصو 

هنتف نیا  دومرف : هیواعم  يوسب  درک  هراشا  نیا و  اب  مدرک  تعیب  نم  هک  یتسرد  هب  درک ، دیهاوخن  زگره  درک و  دیهاوخ  ادـخ  تعاطا 
هب یـسک  دوش  یمن  هدرک  بیع  سانلا  اهیا  ، ددرگ رهاظ  امـش  رب  قح  دـیریمب و  هکنآ  ات  تسا  یلیلق  تعفنم  امـش و  يارب  زا  تسا  يا 

هدـنناسر عفن  یقح  رما  ره  دـیامن ، بصغ  ار  يرگید  قح  هکنآ  هب  دوـش  یم  هدرک  بیع  دراذـگاو و  يرگید  هب  ار  دوـخ  قـح  هکنآ 
.دوخ لها  هب  تسا  هدنناسر  ررض  یلطاب  رما  ره  تسا و 

ربنم زا  نسح  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : هیواعم  سپ  دـمآ ، ریز  هب  ربنم  زا  دومرف و  اـقلا  زین  نیا  زا  ریغ  هب  رگید  ياـهتجح  ترـضح 
.تیفاع هب  تسا  رتکیدزن  ندروخورف  مشخ  هک  متسناد  سپ  مناسرب ، ررض  وا  هب  هک  متساوخ  دش ، هریت  نم  رب  نیمز  ات  دماین  دورف 

نسح ماما  هنوگچ  تفگ : مالسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  ترـضح  هب  یفریـص  ریدس  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
رگا درک ، هچنآ  هب  دوب  رتاناد  وا  نک  سب  دومرف : ترـضح  تشاذـگ ؟ هیواعم  هب  ار  تفالخ  هکنآ  لاـح  دـشاب و  ماـما  مالـسلا ) هیلع  )

.داد یم  ور  یمیظع  رما  دندش و  یم  لصعتسم  همه  نایعیش  درک  یمن 

نسح ماما  ترضح  تمدخ  هب  دنتفگ  یم  دیعسوبا  ار  وا  هک  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
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تسا ملاظ  وا  تسوت و  زا  قح  هک  یتسناد  یم  يدرک و  حلص  هیواعم و  اب  يدرک  هنهادم  ارچ  تفگ : دمآ  مالسلا ) هیلع  )

هحفص 588] ] 

، یلب تفگ : دوخ ؟ ردپ  زا  دعب  متسین  مدرم  ياوشیپ  ماما و  متسین و  قلخ  رب  ادخ  تجح  نم  ایآ  دومرف : ترضح  تسا ؟ هدننک  یغب  و 
دنماما ود  ره  هک : دومرف  نیـسح  مردارب  نم و  قح  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  هک  متـسین  نآ  نم  ایآ  دومرف :

رما هب  میامن  مایق  هاوخ  مماـما  ترـضح  نآ  هتفگ  هب  نم  سپ  دومرف : یلب ، تفگ : دننیـشنب ؟ هاوخ  دـنیامنب و  تماـما  رما  هب  ماـیق  هاوخ 
حلـص تلع  هیواـعم  اـب  نم  حلـص  تلع  دومرف : ترـضح  سپ  .منک  گـنج  هاوخ  منک و  حلـص  هاوخ  میاـمن ، دـعاقت  هاوـخ  تماـما و 

زا هک  یتقو  رد  درک  هکم  لها  اب  هک  یحلص  تلع  و  عجشا ، ینب  هرمـض و  ینب  اب  دوب  ملـس ) هلا و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح 
.نآرق لیوأت  هب  دنرفاک  شباحصا  هیواعم و  نآرق ، لیزنت  هب  دندوب  نارفاک  اهنآ  تشگرب  هیبیدح 

يراک ره  رد  دهد  تهافس  هب  تبـسن  ارم  يأر  یـسک  هک  تسین  زیاج  نایملاع ، دنوادخ  بناج  زا  مشاب  ماما  نم  هاگره  دیعـسوبا  يا 
نوچ هک  ینیب  یمن  ایآ  .دـشاب  یفخم  ما  هدرک  هچنآ  رد  تمکح  هجو  دـنچ  ره  هبراـحم ، هاوخ  هحلاـصم و  هاوخ  مروآ ، لـمع  هب  هک 
هجو هکنآ  يارب  تشاد ، نمـشد  ار  وا  لوق  یـسوم  تشاد ، اپرب  ار  راوید  تشک و  ار  رـسپ  نآ  تسکـش و  ار  یتشک  رـضخ  ترـضح 

زین نم  راک  نینچمه  دیدرگ ، یضار  دش ، رهاظ  وا  رب  اهنآ  تمکح  نوچ  .دوب  هبتشم  اهلعف  نآ  رد  تمکح 

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  هب  طوبرم  تمسق  نویعلا  www.Ghaemiyeh.comءالج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 141زکرم  هحفص 97 

http://www.ghaemiyeh.com


هعیـش کی  مدرک  یمن  حلـص  هیواعم  اب  نم  رگا  نم ، لعف  رد  تمکح  هجو  نتـسنادن  ببـس  هب  يا  هدمآ  مشخ  هب  نم  رب  تسا ، نینچ 
.دش هتشک  هکنآ  رگم  دنام  یمن  نیمز  يور  رب  نم 

نآ تمدـخ  هب  مدرم  درک ، حلـص  هیواـعم  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  ترـضح  نوـچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  جاـجتحا  باـتک  رد 
، دندمآ ترضح 

هحفص 589] ] 

ادـخ هب  امـش ، يارب  مدرک  راـکچ  نم  هک  دـیناد  یمن  امـش  رب  ياو  دومرف : ترـضح  هیواـعم ، تعیب  رب  ار  وا  دـندرک  تمـالم  یـضعب 
ماما نم  هک  دـیناد  یمن  اـیآ  ددرگ ، یم  علاـط  نآ  رب  باـتفآ  هچنآ  زا  نم  نایعیـش  يارب  زا  تسا  رتهب  ما  هدرک  نم  هچنآ  هک  دـنگوس 

: دومرف سپ  یلب ، دنتفگ : ملس ) هلا و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  صن  هب  متـشهب  ناناوج  نیرتهب  زا  یکی  و  میامـش ، هعاطالا  بجاو 
هچنآ و  دوب ، یفخم  وا  رب  تمکح  هجو  نوچ  دش ، مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترضح  بضغ  بجوم  درک  رضخ  هچنآ  هک  دیناد  یمن  ایآ 

دزن دوب  هدرک  رـضخ  هچنآ  و  دوب ، یفخم  وا  رب  تمکح  هجو  نوچ  دش ، مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  بضغ  بجوم  درک  رـضخ 
هک يروج  هفیلخ  زا  یتعیب  وا  ندرگ  رد  هکنآ  رگم  تسین  ام  زا  کیچیه  هک  دـیناد  یمن  ایآ  دوب ، باوص  تمکح و  نیع  یلاـعت  قح 

ار وا  تدالو  یلاعت  قح  هک  اریز  درک ، دـهاوخ  زامن  وا  بقع  رد  یـسیع  ترـضح  هک  ام  مئاق  رگم  دوش ، یم  عقاو  تسه  وا  نامز  رد 
نادنزرف مهن  وا  دشابن ، یتعیب  وا  ندرگ  رد  ار  يدحا  هکنآ  يارب  درک  دهاوخ  ناهنپ  مدرم  زا  ار  وا  صخـش  دینادرگ و  دهاوخ  یفخم 

سپ دینادرگ  دهاوخ  ینالوط  ار  وا  تبیغ  یلاعت  قح  تسا ، نیسح 
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يارب دـشاب ، هتـشاد  لاس  لهچ  زا  رتمک  هک  یناوج  تروص  هب  دوخ  تردـق  هب  دـینادرگ  دـهاوخ  رهاـظ  دروآ و  دـهاوخ  نوریب  ار  وا 
.تسا رداق  زیچ  همه  رب  یلاعت  قح  هک  دننادب  مدرم  هکنآ 

ترضح نآ  تمدخ  هب  ینهج  بهو  نب  دیز  نیادم ، رد  دندز  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  رب  رجنخ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
؟ راـک نیا  رد  دـنریحتم  مدرم  هک  یتـسرد  هب  هللا  لوسر  نباـی  یناد  یم  یتحلـصم  هچ  تفگ : دوب ، ملا  درد و  رد  ترـضح  نآ  تفر ،

دنگوس ادخ  هب  دومرف : ترضح 

هحفص 590] ] 

تراغ ارم  لام  دندرک و  نم  لتق  هدارا ي  دننم و  هعیـش  هک  دننک  یم  يوعد  اهنیا  تعامج ، نیا  زا  تسا  رتهب  نم  يارب  زا  هیواعم  هک 
تـسا رتهب  دوخ ، لایع  لها و  رد  مدرگ  نمیا  منک و  ظفح  ار  دوخ  نوخ  مریگب و  يدهع  هیواعم  زا  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دـندرک ،

، منک گنج  هیواعم  اب  نم  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  .نم  ناشیوخ  لایع و  لها و  دنوش  عیاض  و  دنـشکب ، ارم  اهنیا  هکنآ  زا  نم  يارب  زا 
تسا رتهب  مشاب  زیزع  منک و  حلـص  وا  اب  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنهد ، یم  هیواعم  هب  دنریگ و  یم  دوخ  تسد  هب  ارم  ناشیا  هنیآ  ره 
مـشاه ینب  يارب  زا  دشاب  يراع  و  دنک ، اهر  ارم  نم و  رب  دراذـگ  تنم  ای  دـناسر  لتق  هب  يراوخ  هب  ارم  میآرد و  وا  تسد  هب  هکنآ  زا 

.ام هدرم ي  هدنز و  رب  ام و  نادنزرف  ام و  رب  دنراذگ  تنم  وا  نادنزرف  هیواعم و  هتسویپ  تمایق ، زور  ات 

هک دنفسوگ  دننام  يراذگ  یم  ار  دوخ  نایعیش  هللا ! لوسر  نبای  تفگ : يوار 
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هب تسا  هدیـسر  نم  هب  ناـیوگ  تسار  تاـقث و  زا  هک  ار  يرما  مناد  یم  رتـهب  نم  منک  هچ  دومرف : ترـضح  دنـشاب ؟ هتـشادن  یناـبش 
هنوگچ ینک ، یم  يداش  اـیآ  نسح  يا  دومرف : سپ  دـید ، مرخ  داـش و  ارم  يزور  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  هک  یتسرد 
دـسرب هیما  ینب  هب  تفالخ  هک  یتقو  رد  وت  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  هکلب  ینیب ، هتـشک  ار  دوخ  ردپ  هک  یتقو  رد  وت  لاح  دوب  دهاوخ 

رذـع نیمز  نامـسآ و  رد  دریمب  نوچ  دوشن ، ریـس  دروخ  ماـعط  دـنچ  ره  هک  مکـش  هداـشگ  وـلگ و  خارف  دـشاب  يدرم  ناـشیا  ریما  و 
وا یهاشداپ  ادخ ، ناگدنب  درک  دـنهاوخ  وا  تعاطا  نیمز و  برغم  قرـشم و  رب  دـش  دـهاوخ  یلوتـسم  سپ  دـشاب ، هتـشادن  هدـنیوگ 

، درک دهاوخ  لمع  تلالض  تعدب و  ياهتنس  هب  دش ، دهاوخ  ینالوط 

هحفص 591] ] 

هب داد و  دهاوخ  دوخ  ناتسود  ناشیوخ و  هب  ار  دوخ  لام  درک ، دهاوخ  عیاض  ار  ادخ  لوسر  ياهتنس  درک ، دهاوخ  لطاب  ار  قح  نید 
رد ار  دوخ  ياهلام  دینادرگ ، دهاوخ  يوق  ار  ناقـساف  درک ، دهاوخ  لیلذ  ار  نانمؤم  دوخ  یهاشداپ  رد  دـیناسر ، دـهاوخن  شنابحاص 
قح وا  تنطلـس  رد  .دـینادرگ  دـهاوخ  دوخ  نارازگتمدـخ  دوخ و  ناگدـنب  ار  ادـخ  ناگدـنب  درک ، دـهاوخ  تمـسق  شنارواـی  ناـیم 

تشک دهاوخ  دنک  ینمـشد  وا  اب  قح  رد  هک  ره  درک ، دهاوخ  تنعل  ار  ناحلاص  دیدرگ ، دهاوخ  بلاغ  لطاب  دش و  دهاوخ  سردنم 
.تشاد دهاوخ  یمارگ  دنک  یتسود  وا  اب  لطاب  رد  هک  ره  و 

دیدش رایـسب  مدرم  رب  راگزور  هک  یتقو  رد  دزیگنارب  ار  يدرم  نامزلا  رخآ  رد  یلاعت  قح  هکنآ  ات  دوب  دـهاوخ  دـساف  نینچ  راگزور 
مدرم ینادان  دشاب و 
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دوخ تایآ  هب  ار  وا  درک ، دهاوخ  يرادهاگن  ار  وا  ناروای  و  دوخ ، هکئالم  هب  ار  وا  ادخ  درک  دهاوخ  تیوقت  سپ  دشاب ، هتفرگورف  ار 
ار نیمز  و  دنهاوخن ، رگا  دنهاوخ و  رگا  ار  وا  دننک  تعاطا  هک  دینادرگ  دهاوخ  بلاغ  نیمز  لها  همه  رب  ار  وا  داد و  دهاوخ  ترصن 
دروایب و نامیا  هکنآ  رگم  دنامن  يرفاک  وا  نامز  رد  دنوش ، وا  رادربنامرف  دالب  عیمج  لها  درک ، دهاوخ  ناهرب  رون و  تلادـع و  زا  رپ 

دوخ ياهتکرب  نامسآ  دنایورب و  ار  دوخ  هایگ  نیمز  دننک ، حلص  رگیدکی  اب  عابس  وا  نامز  رد  دوش ، حلاص  هکنآ  رگم  دنامن  یقـساف 
ار وا  مایا  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  سپ  دـشاب ، نیمز  عیمج  کلام  لاـس  لـهچ  ددرگ و  رهاـظ  وا  يارب  نیمز  ياـهجنگ  دزیرورف ، ار 

.دونشب ار  وا  مالک  دبایرد و 

هدرک تیاور  مالسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  زا  ربتعم  دنس  هب  یشک  خیش 

هحفص 592] ] 

یم یلیل  نب  نایفـس  ار  وا  هک  دـمآ  يا  هراوس  هاگان  دوب ، هتـسشن  دوخ  هناخ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  ترـضح  يزور  هک  تسا 
ار رتش  ياپ  دـمآ ، دورف  سپ  نکم ، لیجعت  يآ و  دورف  دومرف : ترـضح  نانمؤم ، هدـننک ي  لیلذ  يا  کـیلع  مالـسلا  تفگ : دـنتفگ 
ار تماما  رما  هکنآ  يارب  تفگ : منانمؤم ؟ هدننک ي  لیلذ  نم  هک  یتسناد  هچ  دومرف : ترـضح  تسـشن ، ترـضح  تمدخ  هب  تسب و 

.تسا هداتسرف  ادخ  هچنآ  ریغ  هب  دنک  مکح  هک  یتشاذگ  نوعلم  یغاط  نیا  هب  ار  تفالخ  یتخادنا و  دوخ  ندرگ  زا 

( ملس هلا و  هیلع و  هللا  یلص   ) تلاسر ترضح  تفگ : یم  هک  مدینش  مردپ  زا  مدرک ، نینچ  ارچ  هک  مهد  ربخ  ار  وت  دومرف : ترضح 
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وا و  دوشن ، ریـس  دروخ و  هک  هداـشگ  هنیـس  ولگ  خارف  يدرم  تما  نیا  رب  دوش  یلاو  هکنآ  اـت  تشذـگ  دـهاوخن  زور  بش و  دوـمرف :
يارب دومرف : سپ  تشاد ، دهاوخن  هدیاف  نم  یعـس  دوش و  یم  یلاو  وا  متـسناد  یم  هک  مدرک  نینچ  ببـس  نیا  هب  سپ  تسا ، هیواعم 
ریـسا هچ  رگا  يا  هدنب  ار  ام  دراد  یمن  تسود  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : مراد ، تسود  ار  وت  هکنآ  يارب  تفگ : يا ؟ هدـمآ  ام  دزن  هچ 

داب هکناـنچ  مدآ  ینب  زا  دزیر  ار  ناـهانگ  اـم  تبحم  هک  یتسرد  هب  اـم ، تبحم  وا  هب  دـشخب  یم  عفن  هکنآ  رگم  ملید  ناـیم  رد  دـشاب 
.دزیر یم  ناتخرد  زا  ار  گرب 

هیواعم اب  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترضح  هک  یحلص  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  زا  ربتعم  دنس  هب  ینیلک 
لیق نیذلا  یلا  رت  ملا   » هدش لزان  ترـضح  نآ  حلـص  باب  رد  هیآ  نیا  دنگوس  ادـخ  هب  اهیفام ، ایند و  زا  دوب  رتهب  تما  نیا  يارب  درک 

نوشخی مهنم  قیرف  اذا  لاتقلا  مهیلع  بتک  املف  هوکزلا  وتا  هولصلا و  اومیقا  مکیدیا و  اوفک  مهل 

هحفص 593] ] 

«. بیرق لجا  یلا  انترخا  الول  لاتقلا  انیلع  تبتک  مل  انبر  اولاق  هیشخ و  دشا  وا  هللا  هیشخک  سانلا 

دوخ ماما  تعاطا  هک : دـنتفگ  ناشیا  اب  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  نامز  رد  ینعی  ار : هیآ  دومرف  ریـسفت  نینچ  ترـضح  سپ 
نیـسح ماما  ترـضح  نامز  رد  سپ  دندشن ، یـضار  ناشیا  دـیهدب ، تاکز  دـیراد و  اپرب  ار  زامن  دـیرادرب ، گنج  زا  تسد  دـینک و 

هیلع  ) مئاق ترـضح  نامز  ینعی  کیدزن ، ینامز  ات  ار  ام  ندرک  داهج  دـیدرکن  ریخأت  ارچ  دـنتفگ : ، دـش بجاو  داـهج  مالـسلا ) هیلع  )
(. مالسلا

هدرک تیاور  یضترم  دیس 
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ترسح فسأت و  راهظا  دندیسر  یم  رگیدکی  هب  هک  نایعیش  درک ، حلص  هیواعم  اب  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترضح  نوچ  هک  تسا 
هب یعازخ  هرص  نب  نامیلس  دندمآ ، ترضح  نآ  تمدخ  هب  تشذگ  حلـص  زا  لاس  ود  نوچ  دندرک ، یم  لاتق  يوزرآ  دندومن و  یم 
اب رازراک  نادرم  زا  سک  رازه  لهچ  هکنآ  لاح  هیواعم و  اب  وت  ندرک  حلص  زا  دوش  یمن  فرطرب  ام  بجعت  هک  درک  ضرع  ترضح 
هب دندوب  وت  اب  ناشیا  عابتا  نادنزرف و  زا  ناشیا  لثم  و  دندوب ، دوخ  هناخ  رد  و  دنتفرگ ، یم  وت  زا  بجاوم  هک  هفوک  لها  زا  دـندوب  وت 
وا زا  یلماـک  هرهب ي  دوخ و  هماـن  حلـص  رد  یتفرگن  وا  زا  یمکحم  ناـمیپ  اـهنیا  اـب  و  یتـشاد ، زاـجح  هرـصب و  رد  هک  اهرکـشل  ریغ 
وت زا  وا  زا  دـعب  تفالخ  رما  هک  یتفرگ  وا  زا  همان  و  ار ، برغم  قرـشم و  لها  یتفرگ  یم  هاوگ  وا  رب  هحلاـصم  تقو  رد  رگا  یتفرگن ،

، درکن افو  کیچیه  هب  دـندشن و  علطم  اهنآ  رب  مدرم  هک  تشذـگ  دـنچ  يدـهع  وا  وت و  نایم  رد  نکیل  دوب و  رتناسآ  ام  رب  راک  دـشاب 
هک مدرک  دنچ  يا  هدعو  طرش و  نم  تفگ : مدرم  روضح  رد  هینالع 

هحفص 594] ] 

یم افو  مهاوخ  یم  رگا  تسا ، نم  ياپ  ریز  رد  اه  هدعو  اهطرش و  نآ  تفرگ  رارق  نم  رب  یهاشداپ  هک  نونکا  مناشنورف  ار  هنتف  شتآ 
یهاوخ رگا  تسکش  ار  وت  ياهدهع  وا  نوچ  دوب ، هدرک  وت  اب  هک  دوب  اه  هدعو  نآ  شـضرغ  و  منک ، یمن  افو  مهاوخ  یمن  رگا  منک 

مورب هک  هد  تصخر  ارم  تسا ، رکم  هلیح و  رب  گنج  رادم  هک  اریز  نز ، مه  رب  ار  دهع  مه  وت 
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هب آرد ، هبراـحم  ماـقم  رد  وا  اـب  و  میدرک ، عـلخ  تفـالخ  زا  ار  هیواـعم  هک  منک  راـهظا  منکرد و  هب  هفوـک  زا  ار  وا  یلاو  هفوـک و  هـب 
ضرع ترضح  نآ  هب  نانخس  نینچ  زین  نایعیـش  ریاس  درک ، تنایخ  وت  اب  وا  دراد ، یمن  تسود  ار  ناگدننک  تنایخ  ادخ  هک  یتسرد 

.دندرک

يارب زا  مدرک و  یم  لـمع  دوخ  هشیدـنا  لـقع و  هب  اـیند  رما  رد  نم  رگا  دـییام ، ناتـسود  اـم و  نایعیـش  امـش  دوـمرف : ترـضح  سپ 
رتمکحم نم  زا  شتمیزع  و  دوبن ، رت  نوزف  شریبدت  لقع و  و  دوبن ، رتشیب  شتدش  سعب و  نم  زا  هیواعم  مدومن ، یم  ریبدـت  یهاشداپ 

سپ ناناملـسم ، ياهنوخ  ظـفح  تسا و  یلاـعت  قح  رما  تعاـطا  نم  ضرغ  دـیناد ، یمن  امـش  هک  مناد  یم  اـهزیچ  نم  نکیل  و  دوبن ،
دیرادرب هنتف  هعزانم و  گنج و  زا  تسد  دیشاب ، دوخ  ياه  هناخ  مزالم  ار و  وا  رما  دییامن  دایقنا  میلست و  ادخ ، ياضق  هب  دشاب  یضار 

.دنبای تحار  يرادرک  رب  ندرم  هب  مدرم  ای  دتفا ، تحارتسا  هب  دوخ  گرم  هب  يراکوکین  هکنآ  ات 

دوخ باحـصا  زا  یـضعب  اب  ترـضح  نآ  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  ترـضح  زا  دیدحلا  یبا  نبا 
ترـضح نوچ  مدرم ، زا  ام  نابحم  نایعیـش و  دندیـشک  اه  هچ  ام ، ملظ  رب  ناشیا  قافتا  شیرق و  متـس  زا  دیـسر  اـم  هب  اـه  هچ  تفگ :

ایند زا  ملس ) هلا و  هیلع و  هللا  یلص   ) تلاسر

هحفص 595] ] 

و اـم ، قح  بصغ  رب  دـندرک  قاـفتا  شیرق  سپ  تماـما ، تفـالخ و  هب  قلخ  همه  زا  میرتراوازـس  اـم  هک  ار  مدرم  دوب  هداد  ربخ  تفر 
تسد شیرق  و  دندرب ، رد  هب  شندعم  زا  ار  تفالخ 
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يور هب  ریشمش  دنتسکش و  ار  وا  دندرک  تعیب  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما اب  نوچ  سپ  تشگرب ، ام  هب  زاب  هکنآ  ات  دنداد ، تسد  هب 
اب سپ  دـندرک ، دیهـش  ار  وا  ات  دیـشک  تقـشم  رازآ و  ناشیا  زا  و  دوب ، هبراحم  هلداجم و  شالت و  رد  ناشیا  اـب  هتـسویپ  دندیـشک ، وا 

لها و  دنهد ، نمـشد  هب  ار  وا  هک  دنتـساوخ  دندرک ، رکم  ردغ و  وا  اب  تعیب  زا  دعب  دندرک ، تعیب  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  شرـسپ 
ناـشیا ياـپ  زا  ار  نازینک  ياـپ  لاـخلخ  یتح  دـندرک ، تراـغ  ار  شا  همیخ  دـندز و  شیولهپ  رب  رجنخ  دنداتـسیا و  وا  يور  رب  قارع 

تیب لها  و  درک ، ظفح  ار  دوخ  تیب  لها  دوخ و  ياهنوخ  درک و  حلـص  هیواعم  اب  هکنآ  ات  دندینادرگ  رطـضم  ار  وا  و  دندرک ، نوریب 
هدرک تعیب  وا  اب  هک  اهنآ  و  دندرک ، تعیب  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  اب  قارع  لها  زا  سک  رازه  تسیب  سپ  دندوب ، كدـنا  رایـسب  وا 

.دندرک دیهش  ار  وا  هک  دوب  ناشیا  ندرگ  رد  ترضح  نآ  ياهتعیب  زونه  دندیشک ، وا  يور  رب  ریشمش  دندوب 

مورحم دوخ  لاوما  زا  و  دـندینادرگ ، رود  دوخ  قح  زا  و  دـندینادرگ ، لیلذ  ار  ام  و  دـندرک ، متـس  تیب  لها  ام  اب  هتـسویپ  نآ  زا  دـعب 
و دوخ ، ناتسود  ياهنوخ  دوخ و  ياهنوخ  رب  میدوبن  نمیا  و  دنتشاد ، ناسرت  فیاخ و  ار  ام  و  دندرک ، ام  نتشک  رد  یعس  و  دنتخاس ،

يوسب دنتـسج  برقت  ام  رب  ءارتفا  نتـسب و  غورد  هب  و  دـنداد ، رارق  دوخ  راکنا  غورد و  عضوم  ار  اـم  ناگدـننکراکنا  ناـیوگغورد و 
زا دندرک  عضو  ثیداحا  و  يراید ، يرهش و  ره  رد  دوخ  نامکاح  نایلاو و  نایضاق و 
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ررض يارب  ناشیا  يارب 

هحفص 596] ] 

ار مدرم  هکنآ  يارب  میدوب ، هدرکن  ام  هک  دـنداد  تبـسن  ام  هب  دـنچ  يراـک  میدوب و  هتفگن  اـم  هک  دنتـسب  اـم  رب  غورد  ياـهتیاور  اـم ،
سپ مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  تافو  زا  دـعب  دـش  عقاو  هیواعم  نامز  رد  هعینـش  راثآ  نیا  هدـمع ي  و  دـننادرگ ، ام  نمـشد 

يوسب لیم  راهظا  ای  درک  یم  دای  ار  ام  تبحم  هک  ره  دندیرب ، اپ  تسد و  دنتشک و  دنتشاد ، نامگ  دندوب و  هک  رهش  ره  رد  ام  نایعیش 
.دندرک بارخ  ار  شا  هناخ  دندرک و  یم  راغ  ار  شلام  دندرب و  یم  نادنز  هب  ار  وا  دومن ، یم  ام 

سپ دندرک ، دیهش  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترـضح  هک  دایز  نب  هللادیبع  نامز  ات  دش  یم  دیدش  ام  نایعیـش  ام و  يالب  هتـسویپ 
دراو ناشیا  رب  اهتبوقع  ینامگ  تمهت و  ره  هب  دیناسر ، لتق  هب  ار  ناشیا  اهتـسایس  عاونا  هب  دش و  یلوتـسم  ناشیا  رب  جاجح  وا  زا  دـعب 

زا ار  وا  دمآ  یم  رتشوخ  تسا  رفاک  ای  قیدـنز  ای  تسا  دـحلم  هک  دـنتفگ  یم  ار  یـسک  رگا  هک  دیـسر  يا  هبترم  هب  هکنآ  ات  تخاس ،
دیاش دندرک -  دای  یکین  هب  ار  وا  هک  يدرم  هک  دش  عیاش  نانچ  مدرم  نایم  رد  غورد  ثیداحا  و  تسا ، یلع  هعیـش  هک  دنیوگب  هکنآ 

دـنا و هتـشاذگ  شیپ  هک  يروج  نایلاو  لیـضفت  رد  درک  یم  تیاور  هبیجع  همیظع  ثیداحا  دوب -  راگزیهرپ  وگتـسار و  زین  عقاو  رد 
نامگ درم  نآ  دندوب ، هدرک  ارتفا  لوسر  ترضح  رب  ار  همه  دوبن ، عقاو  ثیداحا  نآ  زا  کیچیه  دنا ، هدرم  شیپ  هک  تفالخ  نابصاغ 

هب دوب  هدینش  مدرم  زا  رایسب  هک  سب  زا  تسا  تسار  اهنیا  هک  درک  یم 
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.درک یم  لقن  مدرم  هب  یتسار  نامگ 

یم اـمرخ  دوـب  هتـسشن  دـیلپ  دـیزی  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ناـفلاخم  قـیرط  زا  بوشآرهـش  نبا 
ای تفگ : دیزی  دندروخ ،

هحفص 597] ] 

بآ تردام ، عامج  تقو  رد  هدش  کیرـش  تردپ  اب  ناطیـش  ییوگ ، یم  تسار  هک : دومرف  ترـضح  مراد ، نمـشد  ار  وت  نم  نسح 
برح اب  ناطیش  و  هدیدرگ ، نمـشد  ببـس  نیا  هب  يا ، هدیـسر  مه  هب  گس  ود  بآ  زا  وت  تسا ، هدش  مض  تدیلپ  ردپ  بآ  اب  ناطیش 
نمشد ببس  نیا  هب  زین  وت  ردپ  دوب ، نم  دج  نمشد  نایفـسوبا  ببـس  نیا  هب  درک  یم  عامج  نایفـسوبا  ردام  اب  هک  یتقو  رد  دش  مض 

؛ هک دیامرف  یم  نآرق  رد  یلاعت  قح  هچنانچ  تسا ، ناطیش  کیرـش  ای  تسانز  دنزرف  هتبلا  دراد  تیب  لها  ام  توادع  هک  ره  دوب ، نم 
«. دالوالا لاومالا و  یف  مهکراش  و 

يوم تفگ : ترـضح  نآ  هب  ناورم  دوب  هیواعم  سلجم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  اـضیا 
ار ام  ناهد  ام  نانز  و  دشاب ، یم  وبشوخ  مشاه  ینب  ام  ناهد  هک  تسا  نآ  شببس  دومرف : ترـضح  تسا ، هدش  دیفـس  دوز  وت  براش 

زارتحا امش  ناهد  دنگ  زا  امش  نانز  تسوبدب و  نوچ  هیما  ینب  امش  ناهد  و  دوش ، یم  دیفـس  ام  براش  يوم  ناشیا  سفن  زا  دنـسوب ،
رد هک : تفگ  ناورم  سپ  دوش ، یم  دیفس  دوز  امـش  راذع  ببـس  نیا  هب  دنراذگ ، یم  امـش  يور  يولهپ  رب  ار  دوخ  ناهد  دننک ، یم 

، دنا هداد  ام  نادرم  هب  دنا و  هتشادرب  ام  نانز  زا  دومرف : ترضح  دیراد ، رایسب  عامج  توهـش  هک  تسا  يدب  تلـصخ  مشاه  ینب  امش 
هب دنا ، هتشاذگ  امش  نانز  رب  دنا و  هتشادرب  امش  نادرم  زا  و 
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.یمشاه درم  رگم  دیآ  یمن  رب  هیما  ینب  نز  هدهع ي  زا  ببس  نیا 

هنیدـم هب  تفر و  جـح  هب  دوخ  تموکح  مایا  رد  هیواعم  نوچ  دـنا  هدرک  تیاور  یلاله  سیق  نب  میلـس  باتک  جاـجتحا و  باـتک  رد 
هب مدرم  دمآ ،

هحفص 598] ] 

، دندوب هتفر  وا  لابقتـسا  هب  هک  مدرم  هک  دماین  شوخ  ار  وا  و  دـیدن ، ار  شیرق  زا  یـسک  ناشیا  نایم  رد  درک  رظن  دـنتفر ، وا  لابقتـسا 
، دنوش راوس  هک  دنرادن  یبوکرم  دنجاتحم و  ناشیرپ  ناشیا  ندنتفگ : دـندماین ؟ نم  لابقتـسا  هب  ارچ  دـندش و  هچ  راصنا  تفگ : سپ 

دندرک یناف  ار  دوخ  نارتش  تفگ : دوب  راصنا  گرزب  زور  نآ  رد  هک  دعس  نب  سیق  دش ؟ هچ  ناشیا  یشکبآ  ياهرتش  تفگ : هیواعم 
ار مالسا  ادخ  ات  دندرک  یم  گنج  وت  ردپ  وت و  اب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  تمدخ  رد  هک  دحا  ردب و  زور  رد 
هیلع و هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تفگ : دعس  نب  سیق  سپ  .دش  تکاس  هیواعم  دیتساوخ ، یمن  امش  دینادرگ و  بلاغ  ناشیا  ریـشمش  هب 
؟ تسا هدرک  رما  هچ  ار  امـش  هک : تفگ  هیواعم  دش ، دنهاوخ  بلاغ  ام  رب  ناراکمتـس  وا  زا  دعب  هک  تسا  هداد  ربخ  ار  ام  ملـس ) هلآ و 

.دییامن تاقالم  ار  وا  ات  دینک  ربص  سپ  تفگ : سیق 

هدرزآ ساـبع ، نب  هللادـبع  زا  ریغ  هب  دنتـساخرب  وا  يارب  زا  همه  دـندوب  هتـسشن  شیرق  زا  یعمج  هک  دیـسر  يا  هقلح  هب  هیواـعم  سپ 
وا نوـخ  بلط  ارچ  دـش  هتـشک  زین  رمع  تفگ : ساـبع  نبا  دـش ، هتـشک  متـس  هب  ناـمثع  میدرک و  ناـمثع  نوـخ  بلط  اـم  هک  شاـبم 

: تفگ سابع  نبا  تشک ، يرفاک  ار  رمع  تفگ : يدرکن ؟
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.وت توکس  يارب  زا  تسا  سب  تجح  نیمه  تفگ : سابع  نبا  دنتشک ، ار  وا  ناناملسم  تفگ : هیواعم  تشک ؟ یک  ار  نامثع 

ار ام  تفگ : سابع  نبا  دنبب ، یلع  بقانم  زا  نابز  زین  وت  دندنبب ، یلع  بقانم  زا  نابز  مدرم  هک  میا  هتـشون  فارطا  هب  ام  تفگ : هیواعم 
؟ وا هب  ندرک  لمع  اـی  نآرق  ندـناوخ  تسا  رت  بجاو  کیمادـک  تفگ : ساـبع  نبا  هن ، تفگ : نآرق ؟ ندـناوخ  زا  ییاـمرف  یم  یهن 

هب لمع  تفگ : هیواعم 

هحفص 599] ] 

زا ار  ام  ینک  یم  یهن  ایآ  هیواعم ، يا  میسرپب  نایفـسوبا  لآ  زا  ارنآ  ینعم  تسا ، هدش  لزان  تیب  لها  رب  نآرق  تفگ : سابع  نبا  نآ ،
نایم رد  دیـسر  دهاوخ  مه  هب  فالتخا  هنیآ  ره  نآرق  ینعم  زا  دـننکن  لاؤس  تما  رگا  سپ  نآرق ، مارح  لالح و  هب  مینک  لمع  هکنآ 
امـش نأش  رد  هک  ار  یتایآ  مدرم  يارب  زا  دینکم  تیاور  اما  دینکب ، لیوأت  ار و  نآرق  دـیناوخب  تفگ : دـش ، دـنهاوخ  كاله  ناشیا و 

هب ار  ادخ  رون  دنناشنورف  دنهاوخ  هک : دیامرف  یم  نآرق  رد  تفگ : سابع  نبا  دینکب ، تیاور  تسا  نیا  ریغ  هچ  ره  تسا و  هدش  لزان 
لاح هب  سابع  رـسپ  يا  تفگ : هیواعم  نارفاک ، دنهاوخن  دنچ  ره  ار  دوخ  رون  دنک  مامت  هکنآ  رگم  دنک  یم  ابا  ادخ  و  دوخ ، ياهنهد 

.نکم راکشآ  وگب و  ناهنپ  ییوگ  رگا  راد ، هاگن  ار  دوخ  نابز  شاب ، دوخ 

هک دننک  ادن  وا  نایدانم  هک  هیواعم  درک  رما  و  ددنبب ، ار  وا  نابز  هک  داتسرف  سابع  نبا  يارب  مهردرازه  دص  تفر  هناخ  هب  نوچ  سپ 
هفوک لها  هیلب  تقو  نآ  رد  وا ، تیب  لها  یلع و  بقانم  رد  دنک  تیاور  یثیدح  هک  یسک  زا  دوش  یم  فرطرب  ام  ناما 
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.دندوب رتشیب  رگید  ياهاج  زا  اجنآ  رد  نایعیش  هکنآ  ببس  هب  دش  رتدیدش  سک  همه  زا 

هیلع  ) نینمؤملاریما ترـضح  اب  یتدـم  و  تخانـش ، ار  نایعیـش  نوعلم  نآ  نوچ  هرـصب ، هفوک و  رب  درک  یلاو  ار  اـنزلا  دـلو  داـیز  سپ 
ناتخرد رب  دیرب و  یم  ار  ناشیا  ياهاپ  تسد و  دیناسرت ، یم  ار  ناشیا  دیناسر و  یم  لتق  هب  ار  ناشیا  درک ، یم  صحفت  دوب ، مالسلا )

زا ار  ناشیا  همه  هکنآ  ات  درک ، راید  هراوآ ي  دـناریم و  یم  ار  ناشیا  درک و  یم  روک  ار  ناشیا  ياه  هدـید  دیـشک ، یم  قلح  هب  امرخ 
رگم يا  هعیش  قارع  رد  دنامن  درک ، نوریب  قارع 

هحفص 600] ] 

.دش هراوآ  هدنار و  ای  سوبحم  ای  هدیشک  راد  هب  ای  دش  هتشک 

رظن دـینکم ، لوبق  ار  وا  تیب  لها  یلع و  نایعیـش  زا  کیچیه  تداهـش  هک : اهرهـش  عیمج  رد  دوخ  يارما  لاـمع و  هب  هیواـعم  تشون 
، ار نامثع  لیاضف  بقانم و  دننک  یم  تیاور  هک  اهنآ  دشاب و  هدوب  وا  تیب  لها  نابحم  وا و  نابحم  نامثع و  نایعیـش  زا  هک  ره  دـینک 
ای درک  عضو  یثیدح  وا  بقانم  رد  هک  ره  و  دـیراد ، یمارگ  ار  ناشیا  دـیناشنب و  دوخ  کیدزن  دـینادرگ و  دوخ  برقم  ار  ناشیا  سپ 

برع زا  ناقفانم  سپ  منک ، شزاون  مهد و  تعلخ  ار  ناشیا  نم  ات  ار  وا  هلیبق  ار و  وا  ردپ  مان  ار و  وا  مان  نم  هب  دیـسیونب  دـنک  تیاور 
یم ناشیا  يارب  میظع  ياهـششخب  اه و  هزیاج  اهتعلخ و  وا  نامثع ، تلیـضف  رد  دندرک  عضو  رایـسب  ثیداحا  دـندرک ، نینچ  یلاوم  و 

و ایند ، رابتعا  لاوما و  رد  مدرم  دندرک  یم  تبغر  و  يرهش ، ره  رد  ثیداحا  نیا  زا  دش  رایسب  سپ  داتسرف ،
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یم ار  شمان  درک ، یم  تیاور  یتلیـضف  یتبقنم و  ناـمثع  قح  رد  اهرهـش  زا  يرهـش  زا  دـمآ  یم  هک  ره  دـندرک  یم  عضو  ثیداـحا 
.دنداد یم  وا  هب  كالما  عیاطق و  دندیشخب و  یم  وا  هب  اه  هزیاج  دندرک ، یم  برقم  ار  وا  دنتشون و 

رد سپ  دیدرگ ، رشتنم  اهرهـش  همه  رد  دش ، رایـسب  نامثع  باب  رد  ثیدح  هک  دوخ  لامع  هب  تشون  سپ  دندوب ، لاح  نیا  رب  یتدم 
یم رتداش  ار  ام  اـم و  يوسب  تسا  بحا  نیا  هک  هیواـعم  تلیـضف  رد  دـننک  عضو  ثیداـحا  هکنآ  رب  دـینک  بیغرت  ار  مدرم  تقو  نیا 
همان دندوب  اهرهش  رد  هک  نوعلم  نآ  يارما  سپ  دنکـش ، یم  رتشیب  ار  ناشیا  تجح  دیآ و  یم  رتراوشد  دمحم  تیب  لها  رب  دنادرگ ،

یهد ره  رد  هیواعم ، لیاضف  رد  ثیداحا  عضو  رد  دندرک  عورش  مدرم  و  دندناوخ ، مدرم  رب  ار  وا  ياه 

هحفص 601] ] 

ناشیا میلعت  ار  نآرق  هچنانچ  دننک  لافطا  میلعت  ناشیا  هک  دـنداد  یم  ناراد  بتکم  هب  ار و  هعوضوم  ثیداحا  نیا  دنتـشون  يرهـش  و 
نوعلم دایز  سپ  دندنام ، یتدم  تلاح  نآ  رب  و  دـنک ، اج  همه  لد  رد  ناشیا  تبحم  هکنآ  ات  دـنزومایب  ار  نارتخد  نانز و  دـننک ، یم 
.شکب دشاب  وا  يأر  یلع و  نید  رب  هک  ره  تشون : وا  هب  هیواعم  دنیوا ، يأر  یلع و  نید  رب  نیبم  ترـضح  هلیبق  هک  هیواعم  هب  تشون 

لها یلع و  وا  هک  دوش  مئاق  وا  رب  هنیب  هک  ره  دـینک  صحفت  تشون : اهرهـش  عیمج  هب  هیواعم  درک ، اهتـسایس  تشک و  ار  ناـشیا  سپ 
هب دنزاس  مهتم  ار  هک  ره  ناشیا : هب  تشون  رگید  همان  سپ  .دینک  وحم  اطع  ناوید  زا  ار  وا  مان  دراد ، یم  تسود  ار  وا  تیب 
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هب دیبایب  ار  ناشیا  هک  یخولک  گنـس و  ره  ریز  رد  ینامگ  تمهت و  ههبـش و  ره  هب  دوشن ، تباث  دـنچ  ره  ار  وا  دیـشکب  یلع ، تبحم 
.دیناسر لتق 

یم یمارگ  ار  وا  دنداد  یم  هقدـنز  رفک و  هب  تبـسن  ار  یـسک  رگا  و  دنتـشک ، یم  یتمهت  ای  هملک  هب  ار  سک  ره  هک  دـش  نانچ  سپ 
رد اصوصخ  اهرهش  زا  رهش  ره  رد  دوخ  ناج  رب  دوبن  نمیا  دنداد  یم  عیشت  هب  تبسن  ار  یسک  رگا  دندش ، یمن  وا  ضرعتم  دنتشاد و 

هناخ هب  تفر  یم  دوب  وا  دامتعا  لحم  هک  دیوگب  يرگید  هب  يرـس  هک  تساوخ  یم  نایعیـش  زا  یکی  رگا  هکنآ  یتح  هفوک ، هرـصب و 
هظلغم ياهمسق  هکنآ  زا  دعب  رگم  تفگ  یمن  وا  هب  ار  نخس  نآ  زاب  درک ، یم  رذح  وا  مالغ  مداخ و  زا  تفگ : یم  وا  شوگ  رد  وا و 

.دنکن اشفا  دنک و  نامتک  هک  تفرگ  یم  وا  زا  مکحم  ياهنامیپ  و  داد ، یم  ار  وا 

اهنآ رب  لافطا  دش و  رـشتنم  مدرم  نایم  رد  هعوضوم  ثیداحا  دندش و  رایـسب  روج  نانواعم  هکنآ  ات  دش  یم  رتدیدش  رما  زور  هب  زور 
وشن و

هحفص 602] ] 

مدرم هب  ار  دوخ  دـندرک ، عرو  عوشخ و  راهظا  رکم  ایر و  يور  زا  هک  دـندوب  نآرق  نایراق  باـب  نیا  رد  مدرم  نیرتدـب  دـندرک ، اـمن 
نایضاق دزن  دوخ  برقت  ببس  ار  اهنآ  دنتسب ، یم  غورد  ثیداحا  روج  نایلاو  دمآ  شوخ  ایند و  عمط  يارب  زا  دندومن ، یم  راکزیهرپ 

نـسح ببـس  هب  مدرم  .دنتفای  یم  ناشیا  زا  عیاطق  لزانم و  لاوما و  دـندش ، یم  ناشیا  برقم  هلیـسو  نیا  هب  دـندینادرگ ، یم  نایلاو  و 
دندرک یم  تیاور  دندینش و  یم  ناشیا  زا  ار  ثیداحا  نیا  دنتشاد  ناشیا  هب  هک  ینظ 
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تسد هب  ثیداحا  نیا  دندرک ، یم  ینمشد  وا  اب  دومن  یم  اهنیا  رد  یکش  راهظا  ای  ار  اهنیا  درک  یم  در  هک  یسک  دنتسناد ، یم  قح  و 
لوبق ار  ثیداحا  نیا  ینادان  هب  سپ  دندنبب ، لوسر  ادخ و  رب  ارتفا  هک  دنتساوخ  یمن  دندوب و  نیدتم  دبعتم و  هک  داتفا  رگید  یتعامج 

هک یسک  دندرک ، یمن  تیاور  هنیآ  ره  تسا  لطاب  عوضوم و  اهنیا  هک  دنتـسناد  یم  رگا  تسا ، قح  اهنیا  هک  دندرک  نامگ  دندرک و 
ناشیا دزن  تسا  لطاب  هچنآ  و  تسا ، لطاب  ناشیا  دزن  تسا  قح  هچنآ  نامز  نیا  رد  سپ  دنتشاد ، یمن  نمشد  تشادن  اهنآ  هب  داقتعا 

.تسا تسار  ناشیا  دزن  غورد  و  تسا ، غورد 

دوخ رب  هکنآ  رگم  ادخ  ناتـسود  زا  یتسود  دـنامن  دـش ، رت  تخـس  هنتف  الب و  دـش ، دیهـش  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  نوچ 
هدارا ي مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح  لاس  ود  هب  نوعلم  هیواعم  گرم  زا  شیپ  سپ  هدش ، هدنار  ای  هدش  هتـشک  ای  دوب  ناسرت 
هعیـش و درک و  عمج  ار  مشاه  ینب  نادرم  نانز و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  و  سابع ، نب  هللادـبع  رفعج و  نب  هللادـبع  اـب  دومن  جـح 

هک اهنآ  زا  دوب  اهرهش  رد  هک  ره  دوب و  هدرکن  جح  هک  ره  دوب و  هدرک  جح  ناشیا  زا  هک  ره  دیبلط ، ار  ناشیا  یلاوم 

هحفص 603] ] 

ار و ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاـسر ترـضح  باحـصا  زا  يدـحا  تشاذـگن  ار ، وا  تیب  لـها  ترـضح و  نآ  دنتخانـش  یم 
جح فیلکت  ار  همه  ار و  ناشیا  درک  عمج  هکنآ  رگم  تدابع  حالـص و  هب  دـندوب  فورعم  هک  راصنا  نیعبات و  زا  و  ناشیا ، نادـنزرف 

رازه زا  شیب  ینم  رد  هکنآ  ات  دومن ،
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هباحـص نادـنزرف  ناعبات و  زا  تعامج  نآ  رثکا  دوب ، دوخ  هدرپارـس ي  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح  و  دـندش ، عمج  رفن 
.دندوب

نیا دومرف : سپ  دروآ ، اجب  یهلا  يانث  دمح و  دناوخ ، يا  هبطخ  تساخرب و  ترضح  دندش ، عمج  ترضح  نآ  همیخ  رد  همه  نوچ 
مهاوخ یم  نم  دیـسر ، امـش  هب  ربخ  دیدوب و  رـضاح  دیدید و  دـیتسناد و  هچنآ  امـش  ام و  اب  هک  درک  هیواعم -  ینعی  یغاط -  نوعلم 

ارم و نخـس  دیونـشب  دییامن ، بیذکت  ارم  میوگ  غورد  رگا  دـینک و  قیدـصت  ارم  میوگ  تسار  رگا  امـش ، زا  منک  لاؤس  دـنچ  يزیچ 
ار وا  دیـشاب  هتـشاد  وا  رب  دامتعا  دیـشاب و  نمیا  هک  ره  زا  دوخ ، ياه  هلیبق  اهرهـش و  يوسب  دـیدرگرب  سپ  ارم  راـتفگ  دـینک  ناـمتک 

تـسا هدننک  مامت  ادخ  دوش ، فرطرب  ددرگ و  سردنم  قح  نید  نیا  هک  مسرت  یم  نم  هک  اریز  دیتسناد ، هچنآ  يوسب  دـینک  توعد 
.نارفاک دنهاوخن  دنچ  ره  ار  ادخ  رون 

هن و  درک ، ریـسفت  دـناوخ و  ناشیا  رب  هکنآ  رگم  دوب  هدـش  لزان  تیب  لها  نأش  رد  هک  ار  نآرق  زا  يا  هیآ  باـنج  نآ  تشاذـگن  سپ 
درک تیاور  باـنج  نآ  هکنآ  رگم  تیب  لـها  رداـم و  ردـپ و  قح  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ دـشاب  هدومرف  هک  يزیچ 
یلب دنتفگ : یم  ناعبات  و  میدوب ، رضاح  میدینش و  ام  تسا  نینچ  دنتفگ : یم  هباحـص  دومرف ، یم  هک  اهنآ  زا  کی  ره  و  ناشیا ، يارب 

لوق رب  دامتعا  دندرک و  تیاور  ام  هب  هک  اهنآ  زا  میدینش  ام 

هحفص 604] ] 

رب ار  اهتجح  عیمج  درک و  نایب  ناشیا  يارب  هکنآ  رگم  تشاذگن  ار  زیچ  چیه  میتشاد ، ناشیا 
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دینک لقن  متفگ  هچنآ  دوخ ، ياهرهش  هب  دیدرگرب  نوچ  هک  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف : رخآ  رد  دینادرگ ، رهاظ  ناشیا 
.دندش قرفتم  مدرم  و  دمآ ، دورف  ربنم  زا  ترضح  سپ  .دیشاب  هتشاد  وا  رب  دامتعا  هک  ره  هب 

داتسرف زاجح  هب  ار  هاطرا  نب  ریشب  دیدرگ ، رقتسم  هیواعم  هب  تفالخ  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  یسوط و  خیش  دیفم و  خیش 
وا ریغص  لفط  ود  تفاین ، درک  بلط  ار  وا  نوچ  دوب ، سابع  رسپ  هللادیبع  هکم  یلاو  تقو  نآ  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نایعیـش  بلط  هب 

کیدزن دیسر ، ناشیا  ردام  هب  ربخ  نوچ  .دیرب  رـس  ار  هانگ  یب  لفط  ود  نآ  و  دندوب ، لامج  نسح و  تیاغ  رد  هک  دروآ  تسد  هب  ار 
ار ریـشب  نوعلم  نآ  سلجم  رد  تفر ، هیواعم  دزن  هب  هللادیبع  نوچ  .دومن  ءاشنا  ناشیا  تبیـصم  رد  يا  هیثرم  دـنک ، یهت  بلاق  هک  دوب 
، ریگب ارم  ریـشمش  تفگ : ریـشب  تسوـت ، رـسپ  ود  هدنـشک ي  نیا  ار ؟ ریپ  درم  نیا  یـسانش  یم  تـفگ : وا  هـب  هیواـعم  درک ، تاـقالم 
هب یهد  ار  دوخ  ریـشمش  هک  یقمحا  رایـسب  هچ  ریپ  درم  يا  وت  رب  داـب  فا  تفگ : درک  عنم  هیواـعم  دـهدب ، ار  دوخ  ریـشمش  تساوخ 

يداد یم  وا  هب  ار  ریـشمش  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  ار  مشاه  ینب  رگج  یناد  یمن  ایوگ  يا ، هتـشک  ار  وا  دـنزرف  ود  هک  یـسک  تسد 
.ار ریشب  دعب  متشک و  یم  ار  وت  لوا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هللادیبع  ارم ، نآ  زا  دعب  تشک و  یم  ار  وت  لوا 

: دومرف داتسرف  يا  هیحان  هب  يرکشل  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) تلاسر ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  یـشک  خیش 
تعاس نالف  رد 

]
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هحفص 605]

نادنفـسوگ نایم  رد  دید  دیهاوخ  ار  يدرم  دیورب  بناج  نآ  زا  نوچ  پچ ، بناج  هب  دینک  لیم  سپ  درک ، دـیهاوخ  مگ  ار  هار  بش 
دهاوخ امش  يارب  زا  يدنفسوگ  منک ، یمن  تلالد  هار  هب  ار  امـش  نم  دیروخن  ارم  ماعط  ات  تفگ : دهاوخ  دیـسرپب ، وا  زا  ار  هار  دوخ ،

دینک مالعا  ار  وا  دیناسرب و  وا  هب  ارم  مالس  سپ  درک ، دهاوخ  تلالد  هار  هب  ار  امش  نآ  زا  دعب  درک ، دهاوخ  تفایض  ار  امش  تشک و 
.ما هدش  رهاظ  هنیدم  رد  نم  هک 

، دـندید ار  یعازخ  قمح  نب  ورمع  دـنتفر  پچ  بناج  هب  نوچ  دـش ، عقاو  دوب  هدومرف  ترـضح  نآ  هچنآ  دـندش ، هناور  ناشیا  نوچ 
وا هب  ار  ترضح  مالـس  هک  دندرک  شومارف  درک  تلالد  هار  هب  ار  ناشیا  نوچ  دوب ، هدومرف  ترـضح  هچنانچ  درک  تفایـض  ار  ناشیا 
زا دعب  و  دش ، ناملسم  دمآ  ترضح  هب  سپ  یلب ، دنتفگ : تسا ؟ هدش  رهاظ  هنیدم  رد  يربمغیپ  ایآ  هک : دیـسرپ  ناشیا  زا  وا  دنناسرب ،

یلاو مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  نوچ  دوخ ، ياج  هب  ورب  تفگ : وا  هب  ترـضح  دنام  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  هک  یتدـم 
.ورب وا  تمدخ  هب  دوش 

یم ترـضح  نآ  تمدخ  رد  هفوک و  هب  دمآ  سپ  تفر ، هفوک  هب  نینمؤملاریما  هک  یتقو  ات  دوب  و  تشگرب ، دوخ  لزنم  هب  ورمع  سپ 
دزا هلیبق  نایم  رد  شورفب و  ار  دوخ  هناخ  دومرف : ترـضح  یلب ، تفگ : يراد ؟ هناخ  اـیآ  هک : دیـسرپ  وا  زا  ترـضح  نآ  يزور  دوب ،
وت درک ، دنهاوخ  وت  تیامح  دزا  هلیبق  درک و  دنهاوخ  بلط  ار  وت  نم  زا  دعب  روج  نایلاو  مورب  امش  نایم  زا  نم  نوچ  هک  ریگب ، هناخ 
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وا دزن  دیـسر ، یهاوخ  يریگ  نیمز  درم  هب  هار  رد  و  لصوم ، يوسب  تفر  یهاوخ  نوریب  هفوک  زا  هکنآ  ات  داد  دـنهاوخن  ناـشیا  هب  ار 
هب وا  دیبلط ، یهاوخ  بآ  وا  زا  تسشن و  یهاوخ 

هحفص 606] ] 

، دش دهاوخ  ناملسم  مالـسا ، يوسب  نک  توعد  ار  وا  وگب و  وا  هب  ار  دوخ  لاح  درک ، دهاوخ  لاؤس  وت  لاح  زا  داد و  دهاوخ  بآ  وت 
.دمآ دهاوخ  وت  اب  دش و  دهاوخ  وت  قیفر  دینادرگ ، دهاوخرب  وا  هب  ار  وا  ياهاپ  یلاعت  قح  هک  لامب  وا  ياهنار  رب  تسد 

لاؤس وت  لاـح  زا  زاـب  داد ، دـهاوخ  بآ  ار  وت  دـیبلط ، یهاوخ  بآ  وا  زا  دیـسر ، دـهاوخ  يروـک  هب  يورب ، هار  رگید  هراـپ ي  نوـچ 
زاجعا هب  هک  شکب  وا  ياه  هدـید  رب  تسد  دوش ، ناملـسم  نوچ  .نکب  مالـسا  فیلکت  ار  وا  وگب و  وا  هب  ار  دوخ  لاح  درک ، دـهاوخ 
دنهاوخ وت  یپ  زا  ناراوس  سپ  .درک  دنهاوخ  نفد  ار  وت  قیفر  ود  نیا  دش ، دهاوخ  وت  قیفر  زین  وا  دوش ، یم  نشور  وا  ياه  هدـید  نم 

يآ دورف  بسا  زا  ینک  هدهاشم  ار  ناشیا  نوچ  عضوم ، نالف  رد  دیـسر  دـنهاوخ  وت  هب  لصوم  هعلق  کیدزن  دـنریگب ، ار  وت  هک  دـمآ 
.سنا نج و  ناقساف  وت  نوخ  رد  دش  دنهاوخ  کیرش  هک  یتسرد  هب  تسه ، یکیدزن  نآ  رد  هک  يراغ  يوسب  ورب 

، تفر لصوم  يوسب  هفوک  زا  وا  دننک ، دیهش  ار  وا  دندرک  بلط  هیواعم  نایلاو  دش ، دیهش  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترضح  نوچ 
دینک رظن  دیور و  الاب  تفگ : دوخ  قیفر  ود  نآ  هب  دندیـسر  لصوم  هعلق  کیدزن  هب  نوچ  دش ، عقاو  همه  دوب  هدومرف  ترـضح  هچنآ 

هب
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دـش و راغ  لخاد  دـمآ  دورف  بسا  زا  سپ  دـنیآ ، یم  هک  مینیب  ناراوس  زا  یعمج  دـنتفگ : دـیهد ، ربخ  ارم  دـینیبب  هچنآ  هفوک  بناـج 
، تسوا بسا  نیا  دنتفگ : دندید ، ار  وا  بسا  دندمآ  ناراوس  دیزگ ، ار  وا  دمآ  یهایس  یعفا  دش ، راغ  لخاد  نوچ  .درک  اهر  ار  بسا 

ار شرس  سپ  دش ، یم  ادج  دنتشاذگ  یم  تسد  هک  وا  زا  يوضع  ره  هب  دنتفای ، راغ  رد  ار  وا  دندمآرد ، وا  يوجتسج  رد 

هحفص 607] ] 

.دوب وا  رس  دندرک  هزین  رب  هک  ار  يرس  لوا  دندرک ، هزین  رب  ار  شرس  هک  درک  مکح  دندرب ، نوعلم  هیواعم  دزن  هب  دندرک  ادج 

يدرم ام  رادرس  ناسارخ ، فرط  هب  مدوب  هتفر  گنج  هب  هیواعم  نامز  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  يرصب  نسح  زا  یسوط  خیش 
مالـسا رد  سانلا  اهیا  تفگ : انث  دـمح و  زا  دـعب  دـمآرب ، ربنم  رب  دـش  غراف  نوچ  میدرک ، ادا  وا  اب  ار  رهظ  زامن  يزور  دوب ، ناعبات  زا 

نینچ لاح  ات  هتفر  ایند  زا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) تلاسر ترضح  هک  يزور  زا  هک  هدش  عقاو  یتعدب  هداد ، ور  یمیظع  هثداح 
رگا هدیناسر ، لتق  هب  ریـصقت  یب  هیواعم  دـندوب  نید  ناگرزب  زا  هک  ار  وا  باحـصا  يدـع و  نب  رجح  هک  مدینـش  هدـشن ، یعینـش  رما 

ادخ زا  درک  دهاوخن  تعدب  نیا  راکنا  یـسک  رگا  و  منک ، تناعا  نم  ات  دنوش  هجوتم  دنیآ  یم  رد  هب  تعدب  نیا  رییغت  رد  ناناملـسم 
هکنآ زا  شیپ  هدش ، باجتـسم  وا  ياعد  تفر ، هناخ  هب  دمآ و  دورف  ربنم  زا  نوچ  .دـنک  حور  ضبق  يدوز  نیا  رد  ارم  منک  یم  لاؤس 

نویش يادص  دیآ  نوریب  رگید  زامن  هب 
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.دش لصاو  یهلا  تمحر  هب  دش و  دنلب  وا  هناخ  زا 

اب دـمآ و  جـح  هب  لاس  نآ  رد  درک ، دیهـش  ار  شباحـصا  يدـع و  نب  رجح  هیواعم  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  جاجتحا  باـتک  رد 
نایعیش ریاس  وا و  باحـصا  يدع و  نب  رجح  اب  هک  يدینـش  هللادبعوبا  يا  تفگ : درک  تاقالم  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح 

، مدرک نفد  مدرک و  ناشیا  رب  زامن  مدرک و  نفک  ار و  ناشیا  متشک  تفگ : ناشیا ؟ هب  يدرک  هچ  دومرف : ترضح  مدرک ؟ هچ  وت  ردپ 
هک یتقو  نکیل  و  تفرگ ، دنهاوخ  وت  زا  ار  دوخ  نوخ  تمایق ، زور  رد  دوب  دنهاوخ  وت  مصخ  تعامج  نیا  دومرف : دـیدنخ  ترـضح 

نفک میروآ  لتق  هب  ار  وت  نایعیش  میبایب و  تلود  ام 

هحفص 608] ] 

هب تبـسن  هک  ییاهبیع  تیب و  لها  ام  باب  رد  یلع و  باب  رد  دییوگ  یم  هچنآ  مدینـش  درک ، میهاوخن  ناشیا  رب  زامن  درک و  میهاوخن 
ار دوخ  ياهیدـب  و  ناشیا ، رد  ای  تسه  وت  رد  اهبیع  نآ  هک  هدـب  فاصنا  دوخ  نک و  دوخ  سفن  هب  عوجر  سپ  یهد ، یم  مشاه  ینب 

يدوزب هک  روایم  لمع  هب  ام  قح  رد  ار  صاع  نب  ورمع  ریبدـت  و  نکم ، توادـع  ام  اـب  و  ورم ، رد  هب  دوخ  هزادـنا ي  زا  روآ و  رظن  هب 
.دید یهاوخ  ار  دوخ  لامعا  لابو 

هحفص 609] ] 

تسا مولظم  ماما  نآ  تداهش  تیفیک  نایب  رد 

رد یضعب  دنا ، هتفگ  هام  نآ  متفه  رد  یضعب  دش ، عقاو  رفص  هام  رخآ  رد  ترضح  نآ  تداهش  هک  تسا  نآ  هیماما  ءاملع  نایم  رهشا 
هب تقو  نآ  رد  ترضح  نآ  فیرش  رمع  و  ترجه ، مهن  لهچ و  لاس  زا  متشه  تسیب و 
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رفعج ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  هچنانچ  تسا ، رهـشا  لوا  دنا ، هتفگ  هن  لهچ و  یـضعب  دوب ، هدیـسر  لاس  تفه  لهچ و 
تفه لهچ و  وا  فیرـش  رمع  تفر ، ایند  زا  نوچ  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص

.درک یناگدنز  لاس  لهچ  تلاسر  ترضح  زا  دعب  ترجه ، مهاجنپ  لاس  رد  دوب  لاس 

لهچ و ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  هک  دـنا  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماما  زا  یناهفـصا  جرفلاوبا  دـیدحلا و  یبا  نبا 
.دوب شش  لهچ و  هک  دنا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  رگید  دنس  هب  .دوب  لاس  تشه 

ترجه مهاجنپ  لاس  رد  هک : دنا  هتفگ  یـضعب  دـنا ، هدرک  فالخ  ترـضح ، نآ  تافو  تقو  رد  هک : تسا  هتفگ  باعیتسا  باتک  رد 
یضعب و  دوب ،

هحفص 610] ] 

هام راهچ  لاس و  هن  لهچ و  یضعب  و  دنا ، هتفگ  لاس  جنپ  لهچ و  ار  ترضح  نآ  فیرـش  رمع  و  دنا ، هتفگ  زین  ترجه  مکی  هاجنپ و 
زا هن  لهچ و  لاس  لوالا  عیبر  رهش  مجنپ  رد  ترضح  نآ  تداهش  هک : تسا  هتفگ  دوخ  باتک  رد  هحلط  نبا  .دنا  هتفگ  زور  هدزون  و 

.دوب ترجه 

نآ فیرش  رمع  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلاامهیلع )  ) رقاب دمحم  ماما  ترـضح  قداص و  رفعج  ماما  ترـضح  زا  همغلا  فشک  رد 
هلصاف لمح  تدم  ردق  هب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  شردارب  ترـضح و  نآ  نایم  دوب ، لاس  تفه  لهچ و  تافو  تقو  رد  ترـضح 

هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دوخ  دج  اب  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترضح  دوب ، هام  شش  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  لمح  دوب ،
لاس هس  یس و  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترضح  اب  ترضح  نآ  زا  دعب  دنام ، لاس  تفه  ملس ) و 
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.درک یناگدنز  لاس  هد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترضح  تافو  زا  دعب  دنام ،

: دومرف دوخ  تیب  لها  اب  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  زا  بوشآرهش  نبا 
ار وت  هک  دنتفگ : دش ، دیهش  رهز  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  هچنانچ  دش  مهاوخ  دیهـش  رهز  هب  نم  هورگ ! يا 
ار وا  هنوگچ  دومرف : ترـضح  نک ، نوریب  دوخ  کلم  زا  ار  هنوعلم  نآ  هک : دـنتفگ  نم ، نز  ای  نم  زینک  اـی  دومرف : داد ؟ دـهاوخ  رهز 

دهاوخن ارم  یـسک  وا  ریغ  منک  نوریب  ار  وا  رگا  تسین ، هراـچ  نآ  زا  دوـب و  دـهاوخ  وا  تسد  هب  نم  گرم  هکنآ  لاـح  منک و  نوریب 
وا زا  ترضح  يزور  سپ  ترضح ، نآ  نز  دزن  هب  داتـسرف  يرهز  هیواعم  ینامز ، كدنا  زا  دعب  سپ  .تسا  هدش  ردقم  نینچ  تشک ،

هیواعم هک  يرهز  نآ  .یلب  تفگ : میماشایب ؟ هک  يراد  ریش  زا  یتبرش  ایآ  هک : دیسرپ 

هحفص 611] ] 

نمشد يا  دومرف : تفای ، دوخ  ندب  رد  رهز  رثا  تعاس  نامه  دومن ، لوانت  نوچ  .داد  ترـضح  نآ  هب  هدرک  ریـش  لخاد  دوب  هداتـسرف 
زگره لوسر  ادخ و  نمـشد  نوعلم  قساف  نآ  زا  و  تفای ، یهاوخن  ارم  ضوع  هک  دنگوس  ادخ  هب  دشکب ، ار  وت  ادخ  یتشک  ارم  ادـخ 

.دید یهاوخن  يریخ 

نینمؤملاریما نوخ  رد  دوب  کیرـش  سیق  نب  ثعـشا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک 
ماما ترضح  نوخ  رد  دش  کیرـش  دمحم  وا  رـسپ  ار ، مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  داد  رهز  هدعج  وا  رتخد  و  مالـسلا ) هیلع  )

(. مالسلا هیلع   ) نیسح

هک تسا  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  زا  يدنوار  بطق 
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دهاوخ هک  دنتفگ : ادخ ؟ لوسر  دننام  دش  مهاوخ  دیهش  رهز  هب  نم  تفگ : یم  دوخ  تیب  لها  هب  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح 
ار وا  درک  دهاوخ  رما  داتسرف و  دهاوخ  رهز  وا  يارب  زا  ناهنپ  هیواعم  سیق ، نب  ثعـشا  رتخد  هدعج  نم  نز  دومرف : ار ؟ راک  نیا  درک 
زا زونه  منک و  نوریب  هناخ  زا  ار  وا  هنوگچ  دومرف : نادرگ ، رود  دوخ  زا  نک و  نوریب  دوخ  هناخ  زا  ار  وا  دنتفگ : دناروخب ، نم  هب  هک 

دهاوخن ارم  وا  ریغ  هب  منک  نوریب  ار  وا  رگا  تسا ، هدـشن  عقاو  يراک  وا  زا  زونه  منک و  نوریب  ار  وا  رگا  تسا ، هدـشن  عقاو  يراـک  وا 
هب ار  نیا  رگا  تفگ : داتسرف  وا  يارب  یلتاق  رهز  اب  يرایـسب  یلام  هیواعم  یتدم ، زا  سپ  دوب  دهاوخ  يرذع  مدرم  دزن  ار  وا  و  تشک ،

.مروآ یمرد  هب  دیزی  دوخ  رسپ  هلابح  هب  ار  وت  مهد و  یم  وت  هب  مهرد  رازه  دص  نم  یناروخب ، نسح  ماما 

يارب زا  يریش  تبرش  هنوعلم  نآ  دوب ، هنشت  رایـسب  ترـضح  نآ  راطفا  تقو  رد  دوب ، یمرگ  رایـسب  زور  دوب ، هزور  مولظم  نآ  يزور 
ترضح نوچ  دوب ، هدرک  لخاد  ریش  نآ  رد  ار  رهز  نآ  دروآ ، ترضح  نآ 

هحفص 612] ] 

ار وت  نوعلم  نآ  تفای ، یهاوخن  نم  زا  دعب  یفلخ  هک  دنگوس  ادخ  هب  دشکب ، ار  وت  ادخ  ارم  یتشک  ادخ  نمشد  يا  تفگ : دیماشایب ،
دج هب  نآ  زا  دعب  دنام ، ملا  درد و  رد  ترـضح  نآ  زور  ود  سپ  .درک  دهاوخ  بذعم  دوخ  باذع  هب  ار  وا  ار و  وت  ادـخ  هداد ، بیرف 

، دیدرگ قحلم  دوخ  رادقم  یلاع  ردپ  راوگرزب و 
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.درکن دوخ  ياه  هدعو  هب  افو  هنوعلم  نآ  يارب  زا  هیواعم 

.درک دهاوخن  افو  دیزی  اب  دنکن  افو  نسح  اب  هک  یسک  تفگ : درکن ، جیوزت  دیزی  هب  ار  وا  داد و  وا  هب  ار  لام  رگید : تیاور  هب 

نازینک زا  يزینک  اب  داد  رهز  ار  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  ثعـشا ، رتخد  هدعج  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک 
.درک هراپ  هراپ  ار  شکرابم  رگج  ات  دنام  ترضح  نآ  مکش  رد  و  تفای ، افش  درک  یق  ار  رهز  زینک  نآ  ترضح ، نآ 

هللا لوـسر  نباـی  تفگ : تفر  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  ترـضح  تمدـخ  هـب  يدرم  هـک  تـسا  هدرک  تـیاور  جاـجتحا  باـتک  رد 
ار تفالخ  هک  نآ  ببـس  هب  تفگ : ارچ ؟ دومرف : ترـضح  يدینادرگ ، هیما  ینب  نامالغ  ار  نایعیـش  ام  يدرک و  لیلذ  ار  ام  ياهندرگ 
ات مدرک  یم  گنج  وا  اب  زور  بش و  متفای  یم  يروای  رگا  متفاین ، يروای  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف : ترـضح  یتشاذـگ ، هیواعم  هب 

، دنیآ یمن  نم  راک  هب  ناشیا  هک  متـسناد  ار و  ناشیا  مدرک  ناحتما  ار و  هفوک  لها  متخانـش  نکیل  و  دـنک ، مکح  وا  نم و  نایم  ادـخ 
.تسا هیما  ینب  اب  ناشلد  و  تسا ، نم  اب  ناشنابز  تسین ، يدامتعا  ناشیا  رادرک  راتفگ و  رب  تسین ، ییافو  ار  ناشیا  نامیپ  دهع و 

، تخیر شکرابم  قلح  زا  نوخ  هاگان  هک  تفگ  یم  نخس  ترضح  نآ 

هحفص 613] ] 

داتسرف و يرهز  هیواعم  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ نیا  هللا  لوسر  نبای  متفگ : تفگ : يوار  دش ، نوخ  زا  ولمم  تشط  دیبلط و  یتشط 
ایآ متفگ : هداتفا ، تشط  رد  هک  تسا  نم  رگج  ياه  هراپ  و  هدیسر ، نم  رگج  هب  رهز  دنا ، هداد  نم  دروخ  هب 
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هیواـعم تسین ، اود  لـباق  هبترم  نیا  و  تسا ، میـس  هبترم  نیا  دوـب ، هداد  رهز  ارم  رگید  هبترم  ود  دوـمرف : ترـضح  ینک ؟ یمن  اوادـم 
رب مینک  تناعا  هک  تسین  اور  ام  نید  رد  هک  تشون  وا  هب  مور  هاـشداپ  دتـسرفب ، وا  يارب  هدنـشک  رهز  هک  مور  هاـشداپ  هب  دوب  هتـشون 
رد هک  تسا  يدرم  نآ  رسپ  مشکب  رهز  نیا  هب  مهاوخ  یم  هک  ار  يدرم  نآ  تشون ، وا  هب  هیواعم  دنکن ، لاتق  ام  اب  هک  یـسک  نتـشک 
وا هب  ار  رهز  نیا  مهاوخ  یم  نم  دـنک ، یم  بلط  ار  شردـپ  یهاشداپ  هدرک  جورخ  وا  هدرک ، يربمغیپ  ياوعد  هدیـسر و  مه  هب  هکم 

نیا ضوع  هب  هداتـسرف ، وا  يارب  ار  رهز  نیا  و  داتـسرف ، وا  يارب  رایـسب  فحت  ایادـه و  مهد ، تحار  وا  زا  ار  دالب  داـبع و  مناروخب و 
.تفرگ وا  زا  اهدهع  اهطرش و  رهز 

نآ هب  هک  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  ضرم  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  هیما  یبا  نب  هدانج  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیفاک  باـتک  رد 
سپ داتفا ، یم  تشط  نآ  رد  شکرابم  رگج  هراـپ  هراـپ  دوب و  هتـشاذگ  یتشط  وا  شیپ  رد  متفر ، وا  تمدـخ  هب  تفر ، اـیند  زا  ضرم 

انا متفگ : درک ؟ ناوت  یم  جالع  زیچ  هچ  هب  ار  گرم  ادـخ  هدـنب ي  يا  تفگ : ینک ؟ یمن  هجلاعم  ار  دوخ  ارچ  نم  يالوم  يا  متفگ :
دنهاوخ ماما  هفیلخ و  هدزاود  وا  زا  دـعب  هک  ادـخ ؟ لوسر  ار  ام  داد  ربخ  دومرف : دـش  تفتلم  نم  بناج  هب  سپ  .نوعجار  هیلا  اـنا  هللا و 
ترضح شیپ  زا  ار  تشط  سپ  رهز ، هب  ای  غیت  هب  دوش  یم  دیهش  ناشیا  همه  و  دنا ، همطاف  یلع و  نادنزرف  زا  ناشیا  سک  هدزای  دوب ،

]
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هحفص 614]

: دومرف نک ، هظعوم  ار  ام  هللا  لوسر  نبای  دنتفگ : تسیرگ ، ترضح  دنتشادرب 

ار وت  گرم  ینک و  یم  ایند  بلط  وت  هک  نادب  دییامن ، لیصحت  لجا  ندیسر  زا  شیپ  ار  رفـس  نآ  هشوت  دیوش و  ترخآ  رفـس  يایهم 
ییامن لیـصحت  لام  زا  هچ  ره  هک  نادب  یتسه ، نآ  رد  هک  يزور  رب  تسا  هدماین  زونه  هک  ار  يزور  هودنا  نکم  راب  دـنک ، یم  بلط 

مارح رد  تسا و  باسح  ایند  لالح  رد  هک  نادـب  دوب ، یهاوخ  يرگید  راد  هنیزخ  تشاد ، یهاوخن  هرهب  نآ  رد  دوخ  توق  زا  هداـیز 
هب رگم  ریگم  نآ  زا  و  ناد ، يرادرم  هلزنم  هب  دوخ  دزن  ار  ایند  سپ  تسا ، باقع  بجوم  ندـش  نآ  ياه  ههبـش  بکترم  باقع ، اـیند 

هتـشادن یهانگ  يرزو و  نآ  رد  دشاب  مارح  رگا  و  یـشاب ، هدیزرو  نآ  رد  دهز  دـشاب  لالح  رگا  هک  دـشاب  یفاک  ار  وت  هچ  نآ  ردـق 
زا .دشاب  رتمک  باتع  دشاب  یباتع  رگا  و  ترورض ، لاح  رد  دوش  یم  لالح  هتیم  هچنانچ  دشاب  لالح  وت  رب  یشاب  هتفرگ  هچنآ  یشاب ،

رگا .درم  یهاوخ  ادرف  اـیوگ  هک  نک  راـک  ناـنچ  دوخ  ترخآ  يارب  و  یهاوخ ، هشیمه  اـیوگ  هک  نک  راـک  ناـنچ  دوخ  ياـیند  يارب 
يوسب ادخ  تیصعم  تلذم  زا  ور  نوریب  سپ  یمکح ، تنطلس و  یب  یـشاب  هتـشاد  تباهم  هلیبق و  موق و  یب  یـشاب  زیزع  هک  یهاوخ 

هک یـسک  اب  وش  تبحاـصم  سپ  ینک ، تبحاـصم  مدرم  اـب  هک  اـی  يوش ، رطـضم  دوش و  یعاد  یتجاـح  ار  وت  هاـگره  .ادـخ  تعاـط 
، دنک يرای  ار  وت  ینک  بلط  يرای  وا  زا  رگا  دیامن ، تظفاحم  ار  وت  ینک  تمدخ  ار  وا  رگا  و  دشاب ، وت  تنیز  وا  تبحاصم 
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تسد زین  وا  ناسحا  هب  ینک  زارد  یتسد  رگا  دنک ، تیوقت  ار  وت  ینک  هلمح  ینمـشد  رب  رگا  دنک ، قیدصت  ار  وت  ییوگب  ینخـس  رگا 
رد يا  هنخر  رگا  دنک ، زارد 

هحفص 615] ] 

رگا دـنک ، اطع  وا  زا  ینک  یلاؤس  رگا  دـنک ، رهاظ  درامـشب و  ار  نآ  دـنیبب  وت  زا  یکین  رگا  دـیامن ، دـس  ار  نآ  دوش  رهاـظ  وت  لاوحا 
دـسرن وت  هب  وا  زا  هک  دـشاب  یـسک  هک  دـیاب  يوش ، هدرزآ  وت  دوش  دراو  وا  هب  ییـالب  رگا  دـنک ، ادـتبا  ینکن  لاؤس  يوـش و  تکاـس 

رگیدکی اب  یتمسق  رد  رگا  دراذگناو ، ار  وت  دوش  مزال  هیرورض  قوقح  هک  یتقو  رد  اهتیلب ، ددرگن  دراو  وت  رب  وا  ببس  هب  اهتبیـصم و 
.دنک رایتخا  دوخ  رب  ار  وت  دینک  عازن 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  ترضح  سپ  دش ، درز  شگنر  دش و  عطقنم  شکرابم  سفن  دیسر ، اجنیا  هب  شناشن  زاجعا  شنخس  نوچ 
وا دزن  دیـسوب ، ار  شا  هدـید  ود  نایم  ار و  وا  كرابم  رـس  تفرگرب ، رد  ار  دوخ  راوگرزب  ردارب  دوسالا و  یبا  نب  دوسا  اـب  دـمآرد  زا 
هب مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  توف  ربخ  هک  ایوگ  نوعجار ، هیلا  انا  انا هللا و  تفگ : دوسالاوبا  سپ  دنتفگ : رگیدکی  اب  رایسب  زار  تسشن 
هب ار  تفالخ  عیادو  تفگ ، وا  هب  ار  تماما  رارسا  هدینادرگ ، دوخ  یصو  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترضح  سپ  تسا ، هدیـسر  وا 
رد شکرابم  رمع  ترجه ، هاجنپ  لاس  رد  رفـص  هام  رخآ  رد  هبنـشجنپ  زور  رد  درک ، زاورپ  سدق  ضایر  هب  شـسدقم  حور  درپس ، وا 

.دیدرگ نوفدم  عیقب  رد  دوب و  لاس  تفه  لهچ و  تقو  نآ 

رمع زا  تسا  هدرک  تیاور  همغلا  فشک  رد 
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یهاوخ هچ  ره  دومرف : منک ، تدایع  ار  وا  هک  متفر  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترضح  تمدخ  هب  يدرم  اب  نم  تفگ : هک  قاحسا  نب 
هب تساخرب و  سپ  منک ، لاؤس  وت  زا  تحص  لاح  رد  دهدب ، تیفاع  ار  وت  ادخ  ات  منک  یمن  لاؤس  دنگوس  ادخ  هب  متفگ : نک ، لاؤس 

ار وت  ادـخ  ات  منک  یمن  لاؤس  هکلب  متفگ : درک ، لاؤس  یناوتن  هکنآ  زا  شیپ  نک  لاؤس  نم  زا  دومرف : تشگرب  تفر و  تجاح  ءاضق 
، دهد تیفاع 

هحفص 616] ] 

نوچ دوبن ، هبترم  نیا  لثم  راب  چـیه  دـندوب و  هداد  رهز  هبترم  نیدـنچ  ارم  دـمآ ، نم  ریز  هب  نم  رگج  زا  ار  يا  هراپ  لاحلا  هک : دومرف 
، تسا هتسشن  وا  نیلاب  رب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترضح  تسا ، نتفر  راک  رد  هک  مدید  متفر ، ترـضح  نآ  تمدخ  هب  رگید  زور 

هیلع  ) نسح ماما  دـشاب ؟ هدرک  وت  اب  لـماعم  نیا  هک  يراد  ناـمگ  ار  هک  ردارب  يا  تفگ : مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  ترـضح  سپ 
نامگ نم  هک  دشاب  نآ  رگا  دومرف : ترضح  یلب ، تفگ : يروآ ؟ لتق  هب  ار  وا  یهاوخ  یم  ینک  یم  لاؤس  هچ  يارب  تفگ : مالـسلا )

.دوش هتشک  نم  يارب  یهانگ  یب  هک  مهاوخ  یمن  دشابن  وا  رگا  و  ایند ، تبوقع  زا  تسا  رت  تخس  وا  يارب  ادخ  باذع  سپ  مراد ،

نآ نوچ  منک ، رظن  نامسآ  فارطا  هب  ات  دیرب  ارحـص  هب  ارم  دومرف : دش  ترـضح  نآ  تافو  تقو  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
دوخ صاصق  زا  و  مداد ، وت  ياضر  رد  نم  شیپ  تساهناج  نیرتزیزع  هک  ار  دوخ  ناج  ادنوادخ  تفگ : دندرب  ارحـص  هب  ار  ترـضح 

.دننکن صاصق  نم  ضوع  هب  ار  یسک  هک  وت  ياضر  يارب  زا  متشذگ 

هب ینیلک 
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( مالسلا هیلع   ) نسح ماما  ترضح  راضتحا  تقو  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنس 
نک ظفح  سپ  دنچ ، یتیصو  هب  منک  یم  تیصو  ار  وت  یمارگ  ردارب ! يا  تفگ : دیبلط  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح  دش ،

وا هک  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  مدج  دزن  هب  ارم  ربب  نک ، نفک  هد و  لسغ  ارم  مورب  ایند  زا  نم  نوچ  ارم ، ياهتیـصو 
، عیقب ناتسربق  هب  نادرگرب  ارم  سپ  مالسلااهیلع )  ) همطاف مردام  ربق  دزن  هب  ارم  ربب  سپ  منک ، هزات  وا  اب  ار  دوخ  دهع  منک و  ترایز  ار 

هشیاع زا  دیسر  دهاوخ  نم  هب  هکنادب  نک ، نفد  اجنآ  رد  ربب و 

هحفص 617] ] 

.تیب لها  هب  تبسن  وا  لوسر  ادخ و  هب  تبسن  وا  ینمشد  دوش  رهاظ  مدرم  رب  هک  دنچ  يزیچ 

ناگدرم رب  هک  ییاج  هب  دندرب  دـندرک ، نفک  دـنداد و  لسغ  ار  ترـضح  نآ  تفر ، ایند  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  سپ 
لخاد دنتـشادرب  ار  هزانج  دش ، غراف  زامن  زا  نوچ  .درک  زامن  ترـضح  نآ  رب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح  دندرک ، یم  زامن 

هک درک  ربخ  ار  هشیاع  تفر  یسک  سپ  دنتشادزاب ، دندرب  ملس ) هلا و  هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  کیدزن  هب  دندرک  دجـسم 
رتسا رب  دش و  مشخ  رد  نخـس  نیا  ندینـش  زا  هنوعلم  نآ  دننک ، نفد  دوخ  دـج  يولهپ  رد  هک  دـنهاوخ  یم  دـندروآ و  ار  نسح  ماما 

ار دوخ  ردارب  تفگ : ترـضح  نآ  دزن  هب  ات  دمآ  تعرـس  هب  دوب ، وا  دش  راوس  نیز  رب  مالـسا  رد  هک  ینز  لوا  دش ، راوس  هدرک  نیز 
نم هناخ  زا  دینک  رود 
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.دوش هدیرد  ادخ  لوسر  هدرپ ي  دوش و  نفد  نم  هناخ  رد  وا  مراذگ  یمن  هک 

هناخ رد  يدرک  لخاد  دیدیرد ، ار  تلاسر  ترضح  هدرپ ي  تردپ  وت و  هک  تساهلاس  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح 
هـشیاع يا  يدرک ، هچنآ  زا  درک  دهاوخ  لاؤس  وت  زا  ترـضح  تمایق  رد  تساوخ ، یمن  ار  ناشیا  برق  هک  ار  دـنچ  یـسک  ترـضح 

دوب مدرم  نیرتاناد  مردارب  هک  نادب  دنک ، هزات  وا  اب  يدهع  هک  مروایب  ادـخ  لوسر  شردـپ  ربق  کیدزن  ار  وا  هک  درک  رما  ارم  مردارب 
یهن یلاعت  قح  هک  اریز  دیامن ، کته  ار  تلاسر  ترـضح  رتس  هدرپ ي  هکنآ  زا  ادخ  باتک  لیوأت  هب  دوب  رتاناد  .لوسر و  ادـخ و  هب 

نا الا  یبنلا  تویب  اولخدـت  اونمآ ال  نیذـلا  اهیا  ای  : » دـیامرف یم  دـنوش و  ترـضح  نآ  هناخ  لـخاد  تصخر  یب  هکنآ  زا  تسا  هدرک 
یهن و  وا ، تصخر  یب  ار  نادرم  ادخ  لوسر  هناخ  رد  يدرک  لخاد  وت  و  مکل » نذوی 

هحفص 618] ] 

توص قوف  مکتاوصا  اوعفرت  اونمآ ال  نیذلا  اهیا  ای  : » هک تسا  هتفگ  و  دننک ، دنلب  ترضح  نآ  تمدخ  رد  ادص  هکنآ  زا  تسا  هدرک 
يدز و نیمز  رب  اهگنلک  لوسر  ترـضح  شوگ  کیدزن  رمع  ینعی  وا  قوراـف  دوخ و  ردـپ  يارب  وت  هک  منک  یم  داـی  دـنگوس  یبنلا »

تـسا هدرک  ناحتما  هک  دننانآ  اهنآ  ادخ ، لوسر  دزن  ار  دوخ  يادص  دننک  یم  تسپ  هک  اهنآ  هک : دـیامرف  یم  یلاعت  قح  هکنآ  لاح 
دوخ یکیدزن  ببـس  هب  تلاسر  ترـضح  هب  وا  قوراف  وت و  ردپ  دیناسر  تیذا  هک  قیقحت  هب  .يراکزیهرپ  يارب  ار  ناشیا  ياهلد  ادخ 

ناشیا دوب  هدرک  رما  ادخ  هچنآ  ترضح  نآ  قح  زا  دندرکن  تیاعر  وا ، هب 
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ناشیا زا  تسا  هدینادرگ  مارح  هچنآ  ناشیا  ندرم  زا  دعب  نانمؤم  زا  تسا  هدینادرگ  مارح  ادخ  هک  اریز  دوخ ، ربمغیپ  نابز  رب  وا  هب  ار 
یم زیاج  ادخ  ام و  نایم  رگا  وا  ردپ  دزن  نسح  نفد  زا  يراد  تهارک  وت  هچنآ  رگا  هک  هشیاع  يا  دـنگوس  ادـخ  هب  ناشیا ، تایح  رد 

.وت فنا  مغر  هب  دش  یم  نفد  هک  یتسناد  یم  هنیآ  ره  دوب 

اجکی هب  ینک و  یمن  دوخ  طبـض  و  رتش ، رب  زور  کی  يوش و  یم  راوس  رتسا  رب  زور  کـی  هشیاـع  يا  تفگ : هیفنح  نب  دـمحم  سپ 
ببس و هچ  هب  وت  دنیوگ  یم  نخس  هک  دنا  همطاف  نادنزرف  اهنیا  هیفنح  رسپ  يا  تفگ : هشیاع  مشاه ، ینب  توادع  زا  يریگ  یمن  رارق 
رد راوگرزب  همطاف  هس  هک  نکم  رود  اه  همطاـف  زا  ار  وا  هک : تفگ  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  ترـضح  ییوگ ؟ یم  نخـس  تبـسن 
نآ سپ  .مصالا  نب  دـیاز  رتخد  همطاف  دـسا و  تنب  همطاف  موزخم و  نب  ورمع  نب  نادـباع  نب  نارمع  رتخد  همطاف  دنتـسه : وا  ناردام 

سپ میآ ، یمنرد  هب  امش  هدهع ي  زا  نم  دیراد و  تراهم  تیاهن  همصاخم  نفد  رد  امش  هک  دینک  رود  ار  دوخ  سپ  تفگ : هنوعلم 

هحفص 619] ] 

.درک نفد  هدرب  عیقب  ناتسربق  هب  اجنآ  زا  و  درب ، همطاف  ربق  کیدزن  هب  ار  ترضح  نآ  هزانج ي  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما 

تساوخ مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماما  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
عمج راک  نیا  يارب  ار  یتعامج  دنک ، نفد  ملـس ) هلا و  هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  کیدزن  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  هک 

هک مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  زا  مدینش  نم  هک : تفگ  يدرم  سپ  درک ،
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هیلع  ) نیـسح ماـما  ترـضح  دوـب  یمن  نیا  رگا  دزیرب ، نیمز  رب  ینوـخ  نم  هزاـنج ي  رد  درذـگن  هک  دـییوگب  ار  نیـسح  تفگ : یم 
( مالسلا هیلع   ) قداص ترضح  .درک  یم  نفد  دوخ  دج  يولهپ  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  هکنآ  ات  تشاد  یمنرب  تسد  مالـسلا )
زا درک  عنم  دمآ و  هک  دوب  هشیاع  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ترـضح  تافو  زا  دعب  دش  راوس  رتسا  رب  هک  ینز  لوا  دومرف :

.ترضح نآ  نفد 

هلح نیمز  زا  رایسب  تاعطق  مهرد و  رازه  هد  هیواعم  هک  دنا  هدرک  تیاور  وا  ریغ  سابع و  نبا  زا  نارگید  یسوط و  خیش  دیفم و  خیش 
نوچ دنک ، لخاد  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترضح  ماعط  رد  هک  داتـسرف  هنوعلم  نآ  يارب  يرهز  و  هدعج ، يارب  دش  نماض  هفوک  و 

ادخ منک  یم  دمح  نوعجار » هیلا  انا  انا هللا و  : » دومرف ندرک  لوانت  زا  دعب  یتیاور : هب  درک ، رضاح  ترـضح  شیپ  ار  ماعط  هنوعلم  نآ 
تشهب و رد  هدننک  زاورپ  رفعج  ممع  و  نایملاع ، نانز  هدیس ي  مردام  و  نییصولا ، دیس  مردپ  و  نیلسرملا ، دیس  دمحم  تاقالم  رب  ار 

.ءادهشلا دیس  هزمح 

ترـضح ار ؟ دوخ  یبای  یم  هنوگچ  ردارب  يا  تفگ : دـش  رـضاح  ترـضح  نآ  نیلاـب  رب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  ترـضح  سپ 
رد ار  دوخ  دومرف :

هحفص 620] ] 

ردـپ و دزن  هب  مریگ ، یمن  دوخ  لجا  رب  یـشیپ  هک  مناد  یم  منیب ، یم  ایند  ياهزور  زا  يزور  رخآ  ترخآ و  ياـهزور  زا  يزور  لوا 
منتفر ناهاوخ  هکلب  دوخ ، راتفگ  نیا  زا  منک  یم  رافغتـسا  وت ، ناردارب  ناتـسود و  وت و  تقرافم  مراد  یم  هورکم  مور ، یم  دوخ  دج 

ارهز همطاف  مردام  و  ار ، نینمؤملاریما  مردپ  و  ار ، ادخ  لوسر  دوخ  دج  منک  تاقالم  هکنآ  يارب 
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دنک یم  كرادت  تسا ، تبیصم  ره  هدنیامرف  یلست  ادخ  باوث  تسا و  هتـشذگ  ره  ضوع  ادخ  ار ، رفعج  هزمح و  دوخ  مع  ود  و  ار ،
اجک زا  شلـصا  تسا و  هدرک  هک  راک  نیا  نم  اـب  هک  متـسناد  تشط ، رد  ار  دوخ  رگج  ردارب  يا  مدـید  .تسا  هدـش  توف  ار  هچ  ره 

: هک دومرف  تشک ، مهاوخ  ار  وا  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : نیـسح  ماما  ترـضح  درک ؟ یهاوخ  هچ  وا  اب  میوگب  وت  هب  رگا  تسا ، هدـش 
.سیونب ارم  همان  تیصو  ردارب  يا  نکیل  و  ار ، ادخ  لوسر  مدج  منک  تاقالم  هکنآ  ات  وا  هب  مهد  یمن  ربخ  ار  وت  سپ 

مهد یم  یهاوگ  هک  دنک  یم  تیصو  یلع ، نب  نیـسح  دوخ  ردارب  يوسب  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسح  دنک  یم  هک  تسا  یتیـصو  نیا 
یـسک یهاشداپ  رد  درادن و  کیرـش  تیدوبعم  رد  ندیتسرپ و  راوازـس  تسوا  درادن ، کیرـش  يدنوادخ  رد  هک  ادخ  تینادـحو  هب 

وا و  هدرک ، ریدـقت  وا  زا  ار  زیچ  همه  و  تسا ، هدرک  قـلخ  وا  ار  زیچ  هـمه  و  تـسین ، يرواـی  نـیعم و  هـب  جاـتحم  تـسین ، وا  کـیرش 
، ددرگ یم  راگتـسر  ار  وا  دنک  تعاطا  هک  ره  انث ، دـمح و  هب  تسا  نیدومحم  نیرتراوازـس  تدابع و  هب  تسا  نیدوبعم  نیرتراوازس 

يا ار  وت  منک  یم  شرافـس  تیـصو و  سپ  .دبای  یم  تیاده  وا  يوسب  دنک  هبوت  هک  ره  دوش ، یم  هارمگ  ار  وا  دنک  تیـصعم  هک  ره 
، وت تیب  لها  دوخ و  نادنزرف  دوخ و  لها  زا  مراذگ  دوخ  زا  دعب  هک  اهنآ  قح  رد  نیسح 

هحفص 621] ] 

هب تبسن  یشاب  نم  فلخ  و  ار ، ناشیا  رادرک  وکین  ناسحا  ینک  لوبق  و  ناشیا ، راکهانگ  زا  يرذگرد  هک 
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نآ هناخ  ترـضح و  نآ  هب  مقحا  نم  هک  اریز  تلاسر ، ترـضح  اب  ارم  ینک  نفد  هکنآ  و  ناشیا ، يارب  یـشاب  نابرهم  ردـپ  و  ناشیا ،
: تسا هدومرف : نآ ، زا  تسا  هدرک  یهن  یلاعت  قح  هکنآ  لاح  و  دـندرک ، ترـضح  نآ  هناخ  لخاد  تصخر  یب  هک  اهنآ  زا  ترـضح 
( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  سپ  مکل » نذوی  نا  الا  یبنلا  تویب  اولخدـت  اونمآ ال  نیذـلا  اهیا  ای  »
، وا تافو  زا  دـعب  دیـسرن  ناشیا  هب  یتصخر  و  وا ، تاـیح  رد  تصخر  یب  دـنوش  وا  هناـخ  لـخاد  هک  ار  ناـشیا  تسا  هدادـن  تصخر 
ار وت  دوش ، عنام  ار  وت  هنوعلم  نز  نآ  رگا  سپ  .تسا  هدیسر  ام  هب  ثاریم  هب  وا  زا  هچنآ  رد  مییامن  فرـصت  ار  ام  تسا  هداد  تصخر 

ترـضح اـت  دوـش  هتخیر  نیمز  رب  نوـخ  زا  همجحم  ردـق  هب  نم  هزاـنج ي  رد  هک  يراذـگن  هک  محر  تبارق و  هب  مـهد  یم  دـنگوس 
ام هب  ناقفانم  هچنآ  زا  ترضح  نآ  هب  منک  تیاکش  میامن و  همصاخم  وا  دزن  و  منک ، تاقالم  ار  ملس ) هلا و  هیلع و  هللا  یلص   ) تلاسر

.وا زا  دعب  دیسر 

هللادبع ارم و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح  درک ، تلحر  یلاعت  قح  راوج  اقب و  ملاع  هب  ترـضح  نآ  نوچ  تفگ : سابع  نبا 
هیلع و هللا  یلص   ) تلاسر ترـضح  هرونم ي  هضور  رد  هک  تساوخ  داد و  لسغ  ار  ترـضح  نآ  دیبلط ، ارم  رـسپ  یلع  ار و  رفعج  نب 

هیما ینب  ریاس  نایفـسوبا و  نادنزرف  نامثع و  نادـنزرف  اب  نوعلم  ناورم  سپ  دـنک ، لخاد  ار  ترـضح  نآ  دـیاشگب و  ار  ملـس ) هلآ و 
هب مولظم  نامثع  دنتفگ : دندش و  عنام 
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زا اه  هبعج  و  دوش ، هتسکش  اهریـشمش  اه و  هزین  ات  دش  دهاوخن  دوش !؟ نفد  ادخ  لوسر  اب  نسح  و  دوش ، نفد  عیقب  رد  یلاح  نیرتدب 
.دوش یلاخ  ریت 

هحفص 622] ] 

همطاف یلع و  دـنزرف  نسح  هک  دـینادرگ  مرتحم  ار  هکم  هک  يدـنوادخ  نآ  قح  هب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح  سپ 
نامثع زا  تسا  رتراوازـس  وا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دندرک ، وا  هناخ  لخاد  تصخر  یب  هک  اهنآ  زا  وا  هناخ  ادـخ و  لوسر  هب  تسا  قحا 
لوسر ناگدـنار  و  درک ، هچنآ  درک  یتمرح  یب  دوعـسم  نبا  رامع و  اب  و  درک ، نوریب  هنیدـم  زا  هانگ  یب  ار  رذوبا  هک  اـهاطخ  لاـمح 

.داد هانپ  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ

نفد ربـمغیپ  اـب  هک  تسا  هدروآ  ار  دوخ  ردارب  نیـسح  تفگ : تفر  هشیاـع  دزن  هب  دـش ، راوس  دوـخ  رتـسا  رب  ناورم  رگید : تیاور  هب 
، وش عنام  ایب و  تفگ : ناورم  منک ؟ هچ  تفگ : هشیاع  دوش ، یم  فرطرب  تمایق  زور  ات  رمع  وت و  ردپ  رخف  دنک  نفد  ار  وا  رگا  دـنک ،

داـیرف دروآ ، لوسر  ترـضح  ربق  دزن  هب  درک  راوس  دوخ  رتسا  رب  ار  وا  دـمآ و  ریز  هب  رتسا  زا  ناورم  سپ  موش ؟ عناـم  هنوگچ  تفگ :
.دننک نفد  شدج  يولهپ  رد  ار  نسح  دیراذگم  هک : ار  هیما  ینب  دومن  یم  صیرحت  درک و  یم 

، دیآ یم  تسا  رهاظ  وا  زا  هنتف  رش و  رثا  هک  میدید  ار  یصخش  میدینـش و  اهادص  هاگان  هک  میدوب  نانخـس  نیا  رد  تفگ : سابع  نبا 
داتفا نم  رب  شرظن  نوچ  دیامن ، یم  لاتق  رب  صیرحت  ار  مدرم  دیآ و  یم  تسا و  راوس  سک  لهچ  اب  هشیاع  میدید  میدرک  رظن  نوچ 

دیبلط شیپ  ارم 
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نم هناخ  لخاد  ار  یـسک  دـیهاوخ  یم  دـینک ، یم  رازآ  ارم  زور  ره  دـیا ، هدـیناسر  مه  هب  تأرج  نم  رب  امـش  سابع  رـسپ  يا  تفگ :
یم رتسا ، رب  زور  کی  يوش و  یم  راوس  رتش  رب  زور  کی  هاتأوساو  متفگ : نم  مهاوخ ، یمن  مراد و  یمن  تسود  ار  وا  نم  هک  دـینک 

تسود ادخ و  لوسر  نایم  يوش  لیاح  ینک و  گنج  ادخ  ناتسود  اب  یناشنورف و  ار  ادخ  رون  یهاوخ 

هحفص 623] ] 

ات دینک  نفد  اجنیا  رد  ار  نسح  مراذگ  یمن  دنگوس  ادـخ  هب  دز : دایرف  دـنکفا و  رتسا  زا  ار  دوخ  دـمآ ، ربق  دزن  هب  هنوعلم  نآ  سپ  .وا 
.تسه نم  رس  رد  وم  کی 

ینب سپ  دندیـشک ، نوریب  ترـضح  نآ  هزانج ي  زا  ریت  داتفه  هکنآ  ات  دـندرک ، نارابریت  ار  ترـضح  نآ  هزانج ي  رگید : تیاور  هب 
هک ار  امش  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح  دننک ، گنج  دنـشکب و  اهریـشمش  دنتـساوخ  مشاه 
ره دوبن  نم  ردارب  تیـصو  رگا  هک : درک  باطخ  ناشیا  اب  سپ  دوش ، هتخیر  نوخ  هک  دـینکم  نینچ  دـینکم ، عیاض  ارم  ردارب  تیـصو 

دوخ هدج ي  دزن  دندرک  نفد  عیقب  رد  دندرب  ار  ترـضح  نآ  سپ  مدیلام ، یم  كاخ  رب  ار  امـش  ياهینیب  مدرک و  یم  نفد  ار  وا  هنیآ 
.دسا تنب  همطاف 

رهز هب  ار  نسح  نم  دـنزرف  نوچ  دومرف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) تلاـسر ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساـبع  نبا  اـضیا 
وا رب  هک  ره  ایرد ، نایهام  اوه و  ناغرم  یتح  دیرگب  وا  رب  زیچ  همه  و  دننک ، هیرگ  وا  رب  هناگ  تفه  ياهنامـسآ  هکئالم  دننک ، دـیهش 

تیصم رب  هک  ره  دوش ، یم  روک  اه  هدید  هک  يزور  رد  دوشن  روک  شا  هدید  دیرگب ،

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  هب  طوبرم  تمسق  نویعلا  www.Ghaemiyeh.comءالج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 141زکرم  هحفص 135 

http://www.ghaemiyeh.com


رب شمدـق  دـنک ، ترایز  ار  وا  عیقب  رد  هک  ره  دـنوش ؛ كانهودـنا  اهلد  هک  يزور  رد  وا  لد  دوشن  كانهودـنا  دوش ، كانهودـنا  وا 
.دزرل نآ  رب  اهمدق  هک  يزور  رد  ددرگ  تباث  طارص 

نیسپ ره  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  زا  ربتعم  دنس  هب  دانـسالا  برق  رد 
.تفر مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ربق  ترایز  هب  هعمج  زور 

هحفص 624] ] 

دوخ حاکن  هب  نز  دصیس  یتیاور  هب  نز ، هاجنپ  تسیود و  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآرهش  نبا 
وا هب  ار  دوخ  نارتـخد  دـیوگ ، یم  قـالط  رایـسب  نسح  دومرف : یم  ربـنم  رب  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  هکنآ  اـت  دروآرد ،

تافو ترـضح  نآ  نوچ  .تسا  یفاک  فرـش  زا  ام  يارب  دنک ، جیوزت  ار  ام  رتخد  وا  هک  بش  کی  دنتفگ : یم  مدرم  دینکم ، جـیوزت 
تحـص دروم  رد   ) .دنتـسیرگ یم  دندمآ و  یم  هنهرب  ياپ  ترـضح  نآ  هزانج ي  تشپ  رب  دوب  هتفگ  قالط  هک  نانز  نآ  همه  تفای ،

( .دوش هعجارم  همدقم  هب  تیاور  نیا 

يا تفگ : مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترضح  دش ، تافو  رب  فرـشم  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور 
هللا یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  نم  هک : دومرف  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  منادـب ، راضتحا  تقو  رد  ار  وت  لاح  مهاوخ  یم  ردارب 

هب ار  دوخ  تسد  سپ  تسام ، ندـب  رد  حور  ات  دـنک  یمن  تقرافم  تیب  لها  اـم  زا  لـقع  دومرف : یم  هک  مدینـش  ملـس ) هلآ و  هیلع و 
ار دوخ  تسد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترـضح  سپ  مراشف ، یم  ار  وت  تسد  منک ، هدهاشم  ار  توم  کلم  نم  نوچ  هد  نم  تسد 

تسد داد  يراشف  یتعاس  كدنا  زا  دعب  داد ، وا  تسد  هب 
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نم هب  توم  کلم  دومرف : درب  ترضح  نآ  ناهد  کیدزن  ار  دوخ  شوگ  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترـضح  نوچ  ار ، ترـضح  نآ 
.تسازج زور  عیفش  وت  دج  و  تسا ، یضار  وت  زا  یلاعت  قح  هک  ار  وت  داب  تراشب  هک : دیوگ  یم 
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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 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 141زکرم  هحفص 139 

http://www.ghaemiyeh.com


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 :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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