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ناتساد دصناپ  عوضوم  دصکی 

: هدنسیون

تقادص ربکا  یلع  دیس 

: یپاچ رشان 

رصان

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ناتساد دصناپ  عوضوم  35دصکی 

باتک 35تاصخشم 

35همدقم

قالخا  : 136

36همدقم

نامیعن مالسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - 136

مور هاشداپ  ۀمیزخ و  - 237

مالسلا هیلع  داجس  ماما  هریس  - 337

بدا یب  بساک  مالسلا و  هیلع  یلع  - 438

رتشا کلام  - 538

ناسحا  : 238

38همدقم

یتشترز يدوهی و  - 139

نابراس مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  - 239

يراصنا بویاوبا  - 339

راعشا يازج  - 440

ناردارب مالسلا و  هیلع  فسوی  - 540

صالخا  : 341

41همدقم

راغ رد  رفن  هس  - 141

ورمع هنیس  رب  مالسلا  هیلع  یلع  - 242

دباع ناطیش و  - 342
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دوش باجتسم  شیاعد  صلخم  - 443

مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  تساوخرد  - 543

تماقتسا  : 443

43همدقم

رسای لآ  - 144

یتسین رتمک  يروم  زا  وت  - 244

مالسلا هیلع  حون  ترضح  - 344

یکاکس - 445

دنزرف تافو  - 545

حالصا  : 546

46همدقم

حالصا روتسد  - 146

دشاب عازن  هب  اناد  دیاب  حلصم  - 246

حالصا يورخا  یعضو و  رثا  - 347

یکلم اقآ  داوج  ازریم  - 447

حلصم ریزو  - 548

لامآ  : 648

48همدقم

عراز یسیع و  - 148

يزور جاجح  شورف و  هریش  - 248

تداهش يوزرآ  - 349

دیسرن شیوزرآ  هب  هدعج  - 449

دیسر تسایر  شیوزرآ ،  هب  هریغم  - 550

تناما  : 750
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50همدقم

هملس ما  يراد  تناما  - 150

نامز رد  راک  تنایخ  راطع  - 251

درک تنایخ  دیابن  یتناما  چیه  هب  - 351

نایدوهی نادنفسوگ  ناپوچ و  - 452

شیرق هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تناما  - 552

ناحتما  : 852

52همدقم

یکم نوراه  - 153

دش لوبق  لولهب  - 253

دش دودرم  هریرهوبا  - 354

مالسلا هیلع  لیعامسا  ینابرق  مالسلا و  هیلع  میهاربا  - 454

مالسلا هیلع  ربمایپ  دعس و  - 555

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما   : 955

55همدقم

یفاح رشب  - 156

نامز رد  رکنم  زا  یهان  يدزی  نسح  الم  - 256

دنوادخ هتشرف  بجعت  باذع و  - 356

نامحرلادبع نب  سنوی  - 457

هناخ ماب  رب  هفیلخ  - 557

فاصنا  : 1057

57همدقم

برع هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - 157

مالسلا هیلع  یلع  فاصنا  - 258
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متاح نب  يدع  - 358

مالسلا هیلع  يداه  ماما  لکوتم و  - 458

رذابا فاصنا  - 558

راثیا  : 1159

59همدقم

رگراثیا مالغ  - 159

ورم دجسم  هثداح  - 259

 ( كوبت  ) كومری گنج  - 360

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياج  رب  مالسلا  هیلع  یلع  - 460

یئاط متاح  راثیا  - 561

ءاذیا  : 1261

61همدقم

مالسلا هیلع  داجس  ماما  هب  تیذا  - 161

مالسلا هیلع  یسوم  نوراق و  - 262

تسا مارح  نم  ؤم  ءاذیا  - 362

تسا ربمایپ  هب  ءاذیا  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هب  ءاذیا  - 463

لکوتم - 563

نامیا  : 1364

64همدقم

هثراح - 164

نامیا يدرمناوج و  - 264

نامیا بتارم  - 364

ریبج نب  دیعس  نامیا  - 465

یسراف ناملس  - 566
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يردارب  : 1466

66همدقم

سنا ردارب  نج   - 166

ناردارب تفص   - 266

ردارب هناخ  برد  رب   - 367

رادنامرف - 467

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ردارب  مالسلا  هیلع  یلع   - 567

يزاین یب   : 1568

68همدقم

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یسرد   - 168

وید ردنکسا و  - 268

ردکنم نب  دمحم  ضارتعا   - 369

انیس یلعوبا   - 469

دوعسم نب  هللادبع  عبط  تعانم   - 569

لخب  : 1670

70همدقم

لیخب هانگ   - 170

یقناود روصنم   - 270

برع ياهلیخب   - 371

يراصنا هبلعث  - 471

نوراه نب  دیعس   - 572

يدب  : 1773

73همدقم

يدولج  – 173
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صاعورمع  - 273

 ! مدوب البرک  رد  شاک   - 374

اهیدب هیجوت   - 475

خزرب رد  دب  رادرک  رثا   - 575

ءالب  : 1875

75همدقم

نیصح نب  نارمع   - 176

نادنز رد  دباع  یلع   - 276

مالسلا هیلع  دوه  رسمه   - 376

ریمع یبا  نبا   - 477

تسا هارمه  ءالب  اب  ینالوط  رمع  - 577

يرامیب  : 1977

77همدقم

ضیرم يدابع  ماقم   - 178

 ! هدشن رامیب  مرتخد   - 278

ضرم رب  ربص   - 378

یماذج  – 479

ضیرم ضرق   - 579

ردام ردپ و   : 2079

79همدقم

ردام تیاضر   - 179

مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  نیشنمه  - 280

حیرج - 380

ردپ تمدخ  كالد و  - 480
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ردپ هب  کتک   - 581

يوقت  : 2181

81همدقم

طلغ ياوقت  - 181

رذوبا - 282

اوقت یب  هب  - 382

يراصنا یضترم  خیش  - 482

لیقع ضارتعا  - 583

لکوت  : 2283

83همدقم

لکوتم رجات  - 183

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - 284

مالسلا هیلع  یسوم  يرامیب  - 384

بیبح نب  دامح  - 484

یقاس هب  دامتعا  - 585

میلست  : 2385

85همدقم

ماما خساپ   - 185

لبج نب  ذاعم  - 286

دیزومایب نارتوبک  زا  ار  میلست   - 386

هعصعص  - 486

مکح ربارب  رد  میلست   - 587

رکفت  : 2487

87همدقم
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هعیبر  – 187

لمع زا  لبق  رکف   - 288

رکفت عاونا   - 388

تسایر رکف   - 488

مالسلا هیلع  ماما  نتشک  ای  ير  کلم   - 589

ریقحت  : 2589

89همدقم

رمع نب  لضفم   - 190

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هریس   - 290

ندرمش راوخ  هجیتن   - 390

هفایقدب دق و  هاتوک  رسپ   - 491

روایب ار  دوخ  زا  رتدب   - 591

ربکت  : 2691

91همدقم

لهجوبا  - 192

هریغم نب  دیلو   - 292

ریقف رانک  دنمتورث   - 392

کلملادبع نب  نامیلس   - 493

زیورپ ورسخ   - 593

عضاوت  : 2793

93همدقم

یسراف ناملس  اب  ینتورف   - 194

یشبح لالب   - 294

عضاوت  – 394
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ملسم نب  دمحم   - 494

مالسلا هیلع  یسیع   - 595

هبوت  : 2895

95همدقم

 ! هبوت نید و  عرتخم   - 195

هیما ینب  دنمراک   - 296

نداد ناج  زا  لبق  عوجر  - 396

هبابلوبا - 497

شابن لولهب  - 597

لهج  : 2998

98همدقم

نادان هدنامرف  - 198

هفیلخ لهاج  دنزرف  - 299

لهاج يامیس  شوخ  - 399

مصاع نب  سیق  - 499

دنلب شیر  - 5100

صرح  : 30100

100همدقم

روگ كاخ  صیرح  ياود  - 1100

شتبقاع شیع و  رد  صیرح  - 2101

صیرح درم  مالسلا و  هیلع  یسیع  - 3101

نینرقلاوذ - 4102

یندم ریبج  نب  بعشا  - 5102

دسح  : 31103
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103همدقم

مالسلا هیلع  یسیع  قیفر   - 1103

یبا نب  هللادبع   - 2104

دوسح بیجع  راک   - 3104

ناوناب دسح   - 4105

تداسح تبقاع   - 5105

لطاب قح و   : 32106

106همدقم

یفوتم ناملسم  قح   - 1106

دیزی نب  هیواعم   - 2106

قح فرح  شریذپ   - 3107

دش سانش  قح  تسم   - 4107

رذوبا یسانش  قح   - 5108

مارح لالح و   : 33108

108همدقم

مارح ياذغ  دوهی و   - 1108

مارح قبط   - 2109

ناطیش ماد   - 3109

 ! هفیلخ ياذغ   - 4109

لیقع  - 5109

ملح  : 34110

110همدقم

زاب رتوبک  تیذا  - 1110

رادنامرف لامعا  اب  ارادم   - 2110
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يرقنم سیق   - 3111

یماش درم  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما   - 4111

ءاطغلا فشاک  رفعج  خیش   - 5111

ایح  : 35112

112همدقم

بیعش نارتخد  مالسلا و  هیلع  یسوم  - 1112

مشچ يایح  - 2112

اخیلز - 3113

هظیرق ینب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   - 4113

مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  ءایح   - 5113

فوخ  : 36113

113همدقم

فئاخ ناوج   - 1114

گنس لاح  نابز   - 2114

شتآ اب  تبوقع   - 3114

نافئاخ - 4115

ییحی - 5115

تنایخ  : 37116

116همدقم

راکتنایخ ریزو  - 1116

ترایز رد  تنایخ  - 2117

ردپ هب  رتخد  تنایخ  - 3117

مشش ماما  يدنه و  درم  - 4118

 ! ! لکشم لح  - 5119
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ایند  : 38119

119همدقم

تلذ تزع و  - 1119

لاملا تیب  یلع و  - 2120

نامیلس ترضح  - 3120

ریبز هحلط و  یتسود  ایند  - 4121

 ! دش هچ  تساوخ  هچ  - 5121

غورد  : 39122

122همدقم

هبقع نب  دیلو   - 1122

غورد یگنسرگ و   - 2122

غورد  – 3123

هباذک بنیز   - 4123

نیسحریما حضاو  غورد   - 5124

يدزد  : 40124

124همدقم

دزد رارقا  ماما و  - 1124

یبارعا رتش   - 2124

دزد لولهب و   - 3125

ناوخ نآرق  يانیبان  دزد   - 4125

دزد مصتعم و   - 5126

اعد  : 41127

127همدقم

لولشم ياعد   - 1127
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یعمج هتسد  ياعد   - 2128

ءالب عفد   - 3128

ناراب ياعد   - 4128

ناگدرم يارب  اعد   - 5128

نید  : 42129

129همدقم

درم نید   - 1129

لوفزد هنازرف  يرادنید   - 2130

یهاش تخت  رانک  نید   - 3130

ینیسح رفعجوبا  يرادنید   - 4130

هرمس یشورف  نید   - 5131

رکذ  : 43131

131همدقم

نمشد لباقم  رد  ادخ  دای  - 1131

لد هدیروش  - 2132

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ءارقف  لاوس  - 3132

تمعن رد  بوبحم  دای  - 4132

هسیفن - 5133

قزر  : 44133

133همدقم

دننیب ار  تمکح  - 1134

نآرق زا  طلغ  طابنتسا  - 2134

فافک ردقب  قزر  - 3134

قزر شیازفا  بجوم  هقدص  - 4135
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هلودلادامع - 5135

اضر  : 45135

135همدقم

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  رباج و  - 1136

الب هس  هب  یضار  - 2136

هدالخ - 3136

نیفص رد  رامع   - 4136

هدیرفآ نیرتهب   - 5137

ایر  : 46137

137همدقم

ناعمس - 1137

يرتشوش هللادبع  الم  - 2138

سابل ود  - 3138

یئایر تدابع  - 4138

تدابع زا  مدرم  نداد  عالطا  - 5139

انز  : 47139

139همدقم

مکح جنپ  راکانز و  جنپ  - 1139

باوخ ریبعت  - 2140

دوب هداز  انز  ییحی  لتاق  - 3140

باجنم مامح  - 4140

ناوج درم  ربمایپ و  - 5141

تواخس  : 48141

141همدقم
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مهدب هچ  ار  نامز  ماما  باوج   - 1141

متاح زا  رت  یخس   - 2142

دراد تسود  ار  تواخس  ادخ  - 3142

یفرشا دصیس  - 4142

دعس نب  سیق  - 5143

كرش  : 49143

143همدقم

هکسح نب  یلع   - 1144

دش نم  ؤم  كرشم   - 2144

یفخ كرش   - 3144

كرش مه  رفک  مه   - 4145

ناکرشم اب  هرظانم   - 5145

ناطیش  : 50145

145همدقم

ناطیش حون و   - 1146

ناطیش مالسلا و  هیلع  یسوم   - 2146

نوعرف  - 3146

هیواعم  – 4146

ناطیش مالسلا و  هیلع  ییحی   - 5147

ربص  : 51147

147همدقم

تسا ربص  رد  نید  تایح   - 1147

ربص زا  دعب  شیاشگ   - 2148

لالب  - 3148
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رفیک زا  رتهب  ربص   - 4148

یسورع بش   - 5149

هقدص  : 52149

149همدقم

دعس سحن و  تعاس   - 1149

متاح ردام   - 2150

بش یکیرات  رد   . 3150

اهناطیش ردام  - 4150

دابع نب  بحاص   . 5151

محر هلص   : 53151

152همدقم

ابو - 1152

ماما محر  هلص  - 2152

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  سابع  - 3152

گرم محر و  هلص  مدع  - 4153

لیعامسا نب  یلع   - 5153

متس ملظ و   : 54154

154همدقم

هناذاد ملظ   - 1154

ناملاظ يارب  راک   - 2155

صاصق  – 3155

يریمح كاحض  ملظ   - 4155

هرح هعقاو   . 5156

تدابع  : 55156
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156همدقم

کشخ تدابع  هجیتن  - 1156

قشع اب  تدابع   - 2157

ینرق سیوا   - 3157

سیلبا تدابع   - 4157

مالسلا هیلع  داجس  ماما   - 5158

نامیپ دهع و   : 56158

158همدقم

مثیهوبا ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   - 1158

نازمره  – 2158

لوضفلا فلح  نامیپ   - 3159

رضن نب  سنا   - 4159

ناملسم هدرب   - 5160

تلادع  : 57160

160همدقم

دیدش تموکح   - 1160

نادنزرف نیب  تلادع   - 2161

خرس سابل   - 3161

مئانغ رد  تاواسم   - 4161

تلادع نیرق  مالسلا  هیلع  یلع  مان   - 5161

باذع  : 58162

162همدقم

داع موق  باذع   - 1162

خزرب باذع  مجلم و  نبا   - 2163
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لمع يازج  - 3163

باذع لوزن  ببس  - 4163

ناگدننک نامتک  يازس  - 5164

وفع  : 59164

164همدقم

مالغ ندز  -1165

لتاق وفع   - 2165

زینک يدازآ   - 3165

لتاق زا  رسپ  وفع   - 4165

هکم حتف   - 5166

لقع  : 60166

166همدقم

ودک حبذ   - 1167

لقع ریپ   - 2167

یلقع یب  هجیتن   - 3167

مالسلا هیلع  یلع  مجنم و  - 4168

هناوید لقاع   - 5168

ملع  : 61168

168همدقم

یمق سابع  خیش  جاح   - 1169

لیئربج ملعم   - 2169

لمع اب  ملاع   - 3169

هیکزت یب  ملع  تافآ   - 4169

لمع  : 62170

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 261زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


170همدقم

عورشم راک   - 1171

تشهب لمع و  لها   - 2171

لماع ناوج   - 3171

دنک یم  ناملسم  ار  يدوهی  لمع ،   - 4171

یلئد دوسالاوبا  هیواعم و  رادرک   - 5172

اذغ  : 63172

172همدقم

روخ مک  روخرپ و   - 1172

یتسود اب  اذغ   - 2173

نید نتخورف  همقل و  کی   - 3173

تسا نان  رد  تکرب   - 4173

گرم ياذغ   - 5174

رورغ  : 64174

174همدقم

یبلق رورغ   - 1174

دالوا لام و  هب  رورغ   - 2175

رورغم ناولهپ   - 3175

يوحن ملاع   - 4175

لهجوبا توخن   - 5175

بضغ  : 65176

176همدقم

لکفلاوذ - 1176

؟  تسیک دنمروز   - 2177
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تحیصن کی   - 3177

مالغ مالسلا و  هیلع  ماما   - 4177

نامداخ دب و  يوخ   - 5177

تبیغ  : 66177

178همدقم

دندرک يریگولج  هدننک  تبیغ  زا   - 1178

تمایق زور  رد  تبیغ  تازاجم   - 2178

ناراب عنام   - 3179

هنایزات رازه   - 4179

نیچ نخس  مالغ   - 5179

شحف  : 67180

180همدقم

مالسلا هیلع  ماما  لمعلا  سکع   - 1180

هماسا باوج   - 2180

وگازسان سلجم  رد  ناطیش   - 3181

هریس  - 4181

عفقم نبا   - 5181

رقف  : 68182

182همدقم

ریقف ياسراپ   - 1182

یگتسشن زاب  رقف و   - 2182

ریقف هب  کمک  راثآ   - 3182

داوج دیس  هیاسمه   - 4183

تسا لکشم  مه  يریقف  كرت   - 5183
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تواضق  : 69184

184همدقم

نج مکاح  مالسلا و  هیلع  ماما   - 1184

شباذع یضاق و  لیم   - 2184

یترخآ مکح   - 3184

مالسلا هیلع  ماما  يدوهی و  - 4185

دش روک  مشچ   - 5185

ضرق  : 70186

186همدقم

حادحد وبا   - 1186

تخادرپ ار  ضورقم  ضرق   - 2186

راکهدب هب  نداد  تلهم  هرمث   - 3186

نادان راکهدب   - 4187

تیم زامن  راکهدب و   - 5187

نآرق  : 71187

187همدقم

قلاخ ای  قلخ  هب  هجوت   - 1187

نآرق ربمایپ و   - 2188

نولوط نب  دمحا   - 3188

هزین يالاب  نآرق  دصناپ   - 4188

نوئلپان  – 5189

ردق اضق و   : 72189

189همدقم

ياپ رب  ریجنز   - 1189
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نامسآ زا  یهام   - 2190

مالسلا هیلع  نامیلس  نیشنمه  لیئارزع   - 3190

دهده  – 4190

نیچ هاشداپ  روغف   - 5191

تعانق  : 73191

191همدقم

مالسلا هیلع  قداص  ماما  هریس   - 1191

ناملس  - 2192

دوش یم  لیلذ  سفن  تعانق ،  هب  - 3192

ناطلس ای  دوخ  ياذغ  - 4192

ناعناق هریس  - 5193

تمایق  : 74193

193همدقم

تمایق هاوخ  داد  - 1193

تمایق رد  مدرم  نیرترورش  - 2193

تمایق زا  سرت  - 3194

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  - 4194

همص نب  هبوت  - 5194

ندرکراک  : 75195

195همدقم

همانفقو - 1195

ملسم نب  رمع  - 2195

ندروخ هقدص  زا  رتهب  راک  - 3196

سفن نتخادنا  تمحز  هب  - 4196
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رافص ثیل  نب  بوقعی  - 5196

یئادگ  : 76197

197همدقم

لئاسو قداص  ماما  - 1197

سود سابع  - 2197

ناتسدگنت دح  - 3198

وربآ اب  نازیچ  یب  - 4198

ادگ ناوج  - 5198

نارگید هب  کمک   : 77199

199همدقم

لاس رازه  هن  - 1199

فاوط عطق  - 2199

جئاوح رد  مامتها  - 3200

غارچ ندرک  شوماخ  - 4200

وهاک - 5200

هنیک  : 78201

201همدقم

دیلو یئوج  هنیک   - 1201

رالس نبا   - 2201

یتسود هب  لیدبت  هنیک   - 3202

زوت هنیک  قفانم   - 4202

راوخ رگج  دنه   - 5202

هیرگ  : 79203

203همدقم
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حون  – 1203

مالسلا هیلع  ییحی   - 2203

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  هیرگ  تدش   - 3204

هیرگ لاس   35  - 4204

تمحر هیرگ   - 5204

هانگ  : 80205

205همدقم

راکهانگ دیعبت  - 1205

ناراب بلط  مالسلا و  هیلع  یسیع  - 2205

هانگ نیا  تلع  - 3206

هانگ هرافک  - 4206

یئاط هبطحق  نب  دیمح   - 5206

تذل  : 81207

207همدقم

هناگتفه تاذل   - 1207

یئابیز فیصوت   - 2208

تاجانم تذل   - 3208

هنیذول ای  هدولاپ   - 4208

سفن لتق  زا  تذل   - 5209

لام  : 82209

209همدقم

؟  اجک زا  لوپ  همه  نیا   - 1209

توکسلا قح  - 2209

لام حیحص  فرص  - 3210
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باسح یب  لاوما  - 4210

رانید راهچ  - 5210

تبحم  : 83211

211همدقم

ناگدنب هب  ادخ  تبحم  - 1211

بوچ هب  تبحم  - 2211

شورف نغور  - 3211

يدوهی ناوج  - 4212

یعقاو تسود  - 5212

گرم  : 84212

212همدقم

هلاس درمریپ 150  - 1213

گرم ماگنه  يوگتفگ  - 2213

گرم هتشرف  - 3213

یسلجم همالع  - 4214

رتشا کلام  - 5214

مولظم  : 85215

215همدقم

هاش مزراوخ  - 1215

؟  یباوخ ایآ  ادخ  يا  - 2215

مولظم نیسح  ربق  - 3216

يرادیب وت  ایادخ  - 4216

ناوجون میهاربا  دمحم و  - 5216

رکم  : 86217
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217همدقم

هزین رب  نآرق  - 1217

راتخم ریزو  باوج  - 2217

ةاطرا نب  رسب  - 3218

ءاقرز رکم  - 4218

صاعورمع - 5219

نم ؤم   : 87219

219همدقم

لماک نم  ؤم  - 1219

دوش یمن  هدیزگ  هرابود  نم  ؤم  - 2220

لماک نم  ؤم  هب  ییانتعا  یب  - 3220

نم ؤم  رطاخ  هب  الب  عفد  - 4220

یناسارخ نم  ؤم  - 5221

نامهیم  : 88221

221همدقم

نامهم نداد  نان  - 1221

طول موق  - 2222

نامهم مارتحا  - 3222

فلکت نودب  ینامهم  - 4222

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  هرفس  رس  - 5223

تین  : 89223

223همدقم

مالسلا هیلع  یسوم  یهارمه  - 1223

تین زا  رابخا  - 2223
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هاشداپ تین  -3224

یخلب قیقش   - 4224

نتخاس دجسم  رماعوبا و   - 5225

تمعن  : 90225

225همدقم

ناورض غاب   - 1225

اهتمعن رد  يور  هدایز   - 2226

تمعن رکش   - 3226

ایند تمعن  زا  ندنک  لد   - 4226

؟  تسیچ یعقاو  تمعن   - 5227

زامن  : 91227

227همدقم

سرتزا زامن   - 1227

ياپ رد  ریت   - 2228

تعامج زامن   - 3228

راذگزامن ندروخ  لوگ   - 4228

هعمج زامن   - 5229

نیرفن  : 92229

229همدقم

درک اعد  نیرفن  ياجب  - 1229

دایز نب  هللا  دیبع  - 2229

حون نب  ماح  - 3230

هلمرح  – 4230

تمحر هب  ثوعبم   - 5231
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سفن  : 93231

231همدقم

سفن ياهدژا   - 1231

زاریش يومیل  بآ   - 2231

نیرتدب نیرتهب و   - 3232

همثیخ وبا   - 4232

دعتسم سفن   - 5232

تیالو  : 94233

233همدقم

هایس مالغ   - 1233

رعاش يدبع  لایع  - 2234

هیواعم یئاد  رسپ  - 3234

تیالو ناتسپ  زا  ریش  هدنکم  - 4235

تیالو هاش  ندید  - 5235

ساوسو  : 95236

236همدقم

تدارا - 1236

ناطیش هسوسو  هب  ندادن  تصرف  - 2236

لمع یعضو  رثا  هسوسو و  - 3236

لاح هس  رد  ناطیش  - 4237

وضو رد  هسوسو  - 5237

هیاسمه  : 96237

237همدقم

هیاسمه اب  هناخ  شورف  - 1238
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نموم هیاسمه  رفاک و  - 2238

هیاسمه بیدءات  - 3238

هناخ لهچ  - 4238

ناخزیگنچ نوناق  - 5239

تیاده  : 97239

239همدقم

تفای تیاده  وگغورد  - 1239

هدننک هارمگ  ندرب  نیب  زا  - 2240

يریمح دیس  - 3240

توقای - 4241

بهو نب  ریمع  - 5241

نیشنمه  : 98242

242همدقم

هدومزآان هارمه  - 1242

نیشنمه رثا  - 2242

زاورپ سنج  مه  اب  سنج  مه  دنک  - 3242

ناهام نوعرف و  - 4243

راکهانگ ینیشنمه  رب  باذع  - 5243

میتی  : 99243

243همدقم

زاون میتی  يرصب  - 1244

رایدنفسا - 2244

يزاون میتی  هب  هجوت  - 3244

اه همع  هب  شرافس  - 4244
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دیهش نامیتی  - 5245

نیقی  : 100245

245همدقم

یقاچ نامرد  - 1246

يرضح ریشب  نب  دمحم  - 2246

یسودرف - 3246

رتشیب نیقی  ياضاقت  - 4247

نامعن نب  هثراح  - 5247

اهتشون 247یپ 

ات 150  1247

ات 300  151249

ات 450  301251

ات 600  451253

ات 750  601255

ات 863  751257

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  258هرابرد 
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ناتساد دصناپ  عوضوم  دصکی 

باتک تاصخشم 

لماـش بلاـج  اـبیز و  ياهعومجم  ناتـساد : دـصناپ  عوـضوم  دـصکی  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و  - 1334 ربـکایلع ، تقادـص ، هسانـشرس : 
تقادـص ربـکایلع  مالـسلاهیلع /... نیموـصعم  هـمئا  تاـمارک  تاـیاور و  تاـیآ و  اـب  هارمه  مالــسا  یتـیبرت  یملع  یقـالخا  ياـهتیاکح 

: لایر 22500 ج.1)9646683452 ؛  : ) لایر 24000 کـباش :  2ج . يرهاـظ :  تاصخـشم  . 1380  - 1379 رـصان ، مق : رـشن :  تاصخـشم 
پاچ ج.1( تشاددای :  تسا  هدش  رـشتنم  بیذهت  طسوت  مود  دـلج  تشاددای :  مراهچ )  پاچ  (ج.1 ، لایر 40000 (ج.2)9647636083 ؛ 

يدـنب هدر  یقالخا  ثیداـحا  عوضوم :  نرق 14  یبهذـم --  ياهناتـساد  عوضوم :  یقـالخا  ياهناتـساد  عوضوم :  ( 1385 زییاپ : مراـهچ : 
م3938-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/68 ییوید :  يدنب  هدر  BP249/5/ص36ي8 1379  هرگنک : 

همدقم

لیمکت تداعـس و  يارب  دـنوادخ  دراد  دوجو  رون  يوـس  هب  نتفر  تملظ و  زا  ناـسنا  ندـمآ  نوریب  تیادـه و  يارب  يارب  ناوارف  ياـههار 
مدرم تیادـه  يارب  هک  یئاج  ات  تسین ؛  شرامـش  ءاصحا و  لباق  هک  هدرک  قلخ  تاـیآ  و  ( 1  ) راثآ دهاوش و  نیهارب و  ردـق  نآ  قالخا ، 
ربمایپ دنوش .  لیان  يزوریپ  تداعس و  هب  دنزومایب و  ار  حیحص  هار  مدرم  دیاش  ات  داتسرف  تایآ  تازجعم و  بتک و  و  ( 2  ) تانیب اب  ار  ءایبنا 

هب نم   ) دندومرف دندوب و  هوسا  قالخا  لیمکت  سوفن و  بیذـهت  رد  یلمع  یلوق و  رظن  زا  شتلاسر  نارود  مامت  رد  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ناطیـش زا  تعاطا  تاوهـش و  هب  لیم  لئاذر و  بسک  لیاضف و  تیاعر  مدع  رد  رـشب  لکـشم  ( 3  ( . ) مدـش ثوعبم  قالخا  لیمکت  رطاـخ 
قالخا ياوادم  میمرت و  يارب  نءاشلا  میظع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دننک .  یم  یگدنز  تاناویح  دننامه  يا  هدـع  هک  یئاج  ات  تسا ، 
تداعـس نوچ  دـندرک .  نایب  دوب  مزـال  ار  هچنآ  دـندیزرون و  غیرد  يا  هخـسن  چـیه  زا  زیارغ  لرتنک  اـهنایغط و  ندـش  شکورف  و  يرـشب ، 

 ، دزاـس نهربم  ار  لادـتعا  و  دـهد ،  ناـشن  ـالماک  ار  طـیرفت  طارفا و  هار  دـناوت  یمن  یـسک  ره  و  دـهاوخ ،  یم  سردـم  يورخا  يویند و 
اب شقلخ  اـت  تسا  هدومن  یفرعم  قـالخا  ملعم  یبرم و  ار  ناـمربمایپ  صوصخب  ءاـیبنا  همه  تسا  قـالطالا  یلع  میکح  دوـخ  هک  دـنوادخ 

صصق  ) مان هب  يا  هروس  نآرق  رد  دنوش .  لباق  ار  ارس  ود  تزع  دنوشن و  کیدزن  لئاذر  هب  دنریگن و  شیپ  رد  ار  فارحنا  هار  وا  زا  يوریپ 
ناهاشداپ و ءایبنا و  زا  ناوارف  ياـج  نآرق  رخآ  اـت  لوا  زا  دراد .  تیاـکح  ناتـساد و  هب  جاـیتحا  رـشب  هک :  تسا  لـیلد  دوخ  نآ  تسا و  ( 
یعامتجا و یگداوناخ و  لئاسم  حلص ،  گنج و  هرابرد  نینچمه  دراد  صصق  مان  هب  يا  هروس  یتح  تسا  هدرک  لقن  صصق  اهموق و . . . 
رد دوعـص  طوقـس و  لزنت و  یقرت و  هار  اهنآ  ندناوخ  اب  ات  تسا  هتـشاد  نایب  ناتـساد  صـصق و  نابز  هب  دنوادخ  ار  اهنیا  دننام  یتدـیقع و 

بانج ناتـساد  شرخآ  ات  لوا  زا  مالـسلا  هیلع  فسوی  هروس  رد  هزات  دـنریگ .  راک  هب  دـنمهفب و  مدرم  ار  یقالخا  صوصخب  اه  هنیمز  همه 
نیرتـهب اـم   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يا  دـیامرف  یم  هروـس  لوا  رد  و  تـسا ،  هدوـمرف  لـقن  ار  ناردارب  اـخیلز و  بوـقعی و  فـسوی و 

لقع نابحاص  يارب  نانآ  تایاکح  رد  اـنامه   : ) دـیامرف یم  هروس  نیمه  رخآ  رد  و  ( 4  ( . ) مییوگ یم  وت  رب  نآرق  نیا  یحو  ار  تاـیاکح 
صصقلا نسحا   ) ار نآ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  فسوی  تیاکح  نیمه  نآرق  ياهراکهاش  زا  یکی  اعقاو  و  ( 5 ( . ) دوب دهاوخ  لماک  تربع 

هویـش دـنریگب و  دـنپ  دـنوش و  هبنتم  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  يارب  تسا  تربع  سرد  تایاکح  نیا  هدومرف :  مه  شرخآ  رد  هداهن و  مان  (
دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  هراب  نیا  رد  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دنریگ .  شیپ  رد  ار  لماک  ياهناسنا 

 ( نانآ ياه  هدنام  زاب   ) راثآ رد  مدومن و  هشیدنا  ار  ناشرابخا  متسیرگن و  ناگتشذگ  ياهراک  رد  یلو  مدرکن  رایسب )  ) رمع نم  هچ  رگا  : )
رخآ هب  ات  لوا  زا  نانآ  همه  اب  تسا  هدیـسر  نم  هب  نانآ  خیرات  زا  هچنآ  ببـس  هب  ایوگ  ما .  هدیدرگ  نانآ  زا  یکی  دننام  راگنا  مدرک ؛  ریس 

هدیدنـسپ هچنآ  اهنآ  نایم  زا  متـسناد و  ار  نایز  دوس و  و  مدیزگرب ،  دب  هریت و  یگدنز  زا  ار  اهنآ  ياهیبوخ  شوخ و  یگدنز  سپ  ما  هدوب 
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ملع رد  هلیذر  تافـص  ياوادـم  يارب  یباتک  لـبق  ياـهلاس  ریقح  متـشاد ) .  رودـب  وت  زا  دوب  لوهجم  ار  هچنآ  مدرک و  هصـالخ  تیارب  دوب 
ار یهلا  ياضق  هکنیا  ات  منک ،  يروآ  درگ  ار  یقالخا  تایاکح  رد  یباتک  هک  دـب  ما  هشیدـنا  رد  و  متـشون ؛  بولقلا )  ءایحا   ) مان هب  قالخا 

هدوب سرتسد  رد  هچنآ  هب  زاین ،  دروم  بتک  تعاضب  مدـع  دوجو  اب  اـما  دـمآ .  دوجوب  نتـشون  هیعاد  و  دـش ،  بیـصن  تجره  ترفاـسم و 
جرد ار  تیاکح  جـنپ  باب  ره  رد  یعوضوم و  ره  يارب  و  مدومن ،  یقالخا  صـصق  تاـیاکح و  ریرحت  هب  عورـش  هللا  نوعب  مدرک و  اـفتکا 

لاس یس  بیرق  خیرات  دنپ  مالسا و  فراعم  هنومن  دننام  یئاهباتک  هچ  رگ  دشاب ،  هدش  فیلءات  تروص  نیا  هب  میدن  ار  یباتک  هتبلا  مدرک . 
 ، دوب هدش  جرد  مه  هلثما  راعـشا و  تایاور ،  تایآ ،  ود ،  نآ  رد  نکل  میدرک ،  هدافتـسا  باتک  ود  نیا  زا  مه  ام  دوب و  هدـش  هتـشون  شیپ 
مه دـش و  یم  دایز  باتک  مجح  مه  هک  هلثما  راعـشا و  تیاور و  تیآ و  زا  بلاطم  نایب  رد  میدرک و  افتکا  صـصق  رکذ  هب  یطقف  اـم  یلو 

دننادب ار  نتـشون  ندناوخ و  يدح  ات  هک  ناوج  ریپ و  زا  مدرم  مومع  يارب  فیلءات  نیا  میدرک .  يرود  دوبن ،  رـسیم  ناگمه  يارب  نآ  مهف 
زا یـضعب  هچ  رگا  میدرکن .  جرد  ناـکما  دـح  اـت  دوب  لکـشم  مدرم  هدوت  يارب  نآ  میهفت  هک  یثیدـح  اـی  یملع  یبلاـطم  و  تسا ،  یفاـک 
رد دنریگ .  دای  نآ  زا  مرتحم  ناگدنناوخ  هک  تسا  نآ  تربع  یمیلعت و  هبنج  ام  رظن  دشاب ،  هتـشادن  یقیقح  ینیع و  هبنج  دـیاش  تایاکح 

تاعوضوم هکلب  میدرک ،  جرد  ام  هک  دوش  یم  هدافتسا  هیضق  کی  زا  عوضوم  کی  طقف  هک  میرادن  اعدا  هیضق  کی  زا  عوضوم  ره  نییعت 
يارب هکلب  تسا  هدـشن  هدروآ  یظفللا  تحت  يانعم  طقف  همجرت  اـی  تاراـبع  لـقن  رد  درک .  هدافتـسا  دوش  یم  اـیاضق  یـضعب  زا  مه  رگید 

میدرواین ار  تاعوضوم  زا  یضعب  مالک ،  هلاطا  لخادت و  مدع  يارب  و  تسا .  هدش  هدافتـسا  مه  تاراشا  موهفم و  ینعم و  هب  لقن  زا  میهفت 
زا عونت  هدنناوخ و  ندشن  هتـسخ  يارب  میدرواین .  ار  قافنا  ینعی  وا  ریظن  میدروآ و  ار  الثم  میا  هدروآ  ار  شریظن  هچنآ  هب  میدرک  هدنـسب  و 

هتـسخ هعلاطم  ماگنه  رد  هدـنناوخ  ات  میدروآ  عونتم  هکلب  تسا  هدـشن  هدافتـسا  طقف  نارعاش  امکح و  تیاکح  لثم  اهناتـساد  يرـس  کـی 
رکذ اب  میدرک  لقن  هک  یباتک  ره  زا  ار  یتیاکح  ره  دوش ،  ظفح  دـیاب  يراد  تناما  هک  یئاـجنآ  زا  دربب .  اـیاضق  زا  يرتشیب  تذـل  دوشن و 

هب ملق  بلطم  ندش  رت  ناور  يارب  تاملک  تارابع و  یـضعب  رییغت  حـیقنت و  حیحـصت و  رد  طقف  میدـش ،  رکذـتم  هحفـص  دـلج و  باتک و 
ات دنریگب ،  تربع  دنپ و  دننک ،  هشیدنا  یمک  تایاکح  ایاضق و  ندناوخ  زا  سپ  دوخ  ناگدـنناوخ  تسا  دـیما  تسا .  هدـمآ  رد  ام  ریرحت 

نیا دنتـسه ،  لـیاضف  ياراد  هللا  ءاـشنا  هک  ییاـهنآ  و  دـننک ؛ داـجیا  دوخ  ناـج  رد  ار  قـالخا  مراـکم  يوـس  هب  تکرح  يارب  نیوـن  یهار 
بر هللادمحلا  نااناوعد  رخآ  تقادص و  ربکا  یلع  دیـس  دـننک .  لقن  فیعـض  سوفن  ياوادـم  ای  میمرت  تهج  هب  نارگید  يارب  ار  تایاکح 

دادرم 1378 نیملاعلا 

قالخا  : 1

همدقم

لوسر لاق  ( 6  ( ) يا هتسارآ  میظع  یقلخ  وکین  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يا  وت  تقیقح  رد  میظع .  قلخ  یلعل  کنا  میکحلا :  هللا  لاق 
رد بوخ  قالخا  هاتوک :  حرش  ( 7  ) ما هدش  ثوعبم  کین  قالخا  لیمکت  يارب  نم  قالخالا .  مراکم  ممتال  تثعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
ره دوش  یم  قحب  برق  بجوم  و  لماک ،  شبحاص  نید  نآ  هلیسوب  تسا .  ترخآ  رد  رورس  شیاشگ و  بجوم  تسا و  ناسنا  لامج  ایند 

قالخا نسح  هب  دشاب ،  رت  نیگنـس  شلامعا  نازیم  هکنیا  يارب  دیاب  ینم  ؤم  ره  و  دندوب ،  کین  قالخا  ياراد  ادخ  هدـیزگرب  یلو و  یبن و 
ار شبحاص  قالخا  ءوس  و  دشاب ،  قالخا  شوخ  هک  تسا  یسک  ام  نامز  متاخ )   ) متاح  : ) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوش .  نیزم 
 ، تسین تسایر  ای  لوپ  ای  ملع  طقف  دارفا  تخانـش  نازیم  دراد ) .  یمک  ناراد  تسود  مه  اـیند  رد  دـنک و  یم  ـالتبم  منهج  ربق و  راـشف  هب 

(8) دشاب یم  زاتمم  حودمم و  قلخ  دزن  لوبقم و  قح  دزن  نآ  هدنراد  هک  تسیا  هدیدنسپ  تافص  هکلب 

نامیعن مالسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - 1
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زا یبرع  يزور  دنا :  هتـشون  تسا  هدوب  خوش  حازم و  يدرم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هباحـص  يامدق  زا  يراصنا )  ورمع  نب  نامیعن  )
زا یضعب  دیسر .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  هب  دش و  دراو  دجسم  هب  دیناباوخ و  دجـسم  تشپ  ار  دوخ  رتش  دمآ و  هنیدم  هب  ریاشع 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ار  شتمیق  دـعب  مینک و  یم  میـسقت  ار  نآ  تشوگ  یـشکب ،  ار  رتـش  نیا  رگا  دـنتفگ :  ناـمیعن  هب  باحـصا 

یهاوخ داد  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دروآ و  رب  داـیرف  دیـسر و  رـس  شبحاـص  تشک : ،  هک  ار  رتش  ناـمیعن  داد .  دـهاوخ  یبارعا 
نیا یسک  هچ  دیسرپ :  دید ،  هتـشک  ار  یبارعا  رتش  دمآ و  نوریب  دجـسم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  و  درک ؛ رارف  نامیعن  تساوخ . 

دنتفای ( 9 ( ) ریبز تنب  ۀعابض   ) هناخ رد  ار  وا  دنروایب  وا  ات  داتسرف  ار  یسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامیعن  دنتفگ :  تسا ؟  هدرک  ار  راک 
 . دوب هدناشوپ  ار  دوخ  هزات  فلع  يرادـقم  اب  یلادوگ  نورد  هک  دـندرک  هراشا  هاگ  یفخم  لحم  هب  ار  هداتـسرف  دوب .  دجـسم  کیدزن  هک 

و دندمآ ،  هعابـض )   ) لزنم هب  باحـصا  زا  یعمج  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هرمه  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  هب  هداتـسرف 
زا نامیعن  دـندرک ،  نانچ  اهنآ  و  دـینک ،  رود  وا  زا  ار  اهفلع  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  داد .  ناشن  ار  نامیعن  ندـش  یفخم  ياـج 
؟  يداد ماجنا  دوب  يراک  هچ  نیا  نامیعن  يا  دومرف :  دوب  هدـش  نیگنر  هزات ،  ياهفلع  نآ  زا  وا  راسخر  یناـشیپ و  دـمآ .  نوریب  هاـگیفخم 

ربمایپ دـندومن .  مراداو  راک  نیا  هب  دـندرک  یئامنهار  نم  یفخم  لحم  هب  ار  امـش  هک  یناسک  نآ  ادـخ  هب  مسق  هللا  لوسر  اـی  درک :  ضرع 
یبارعا درم  هب  ار  رتش  تمیق  دـندرک و  رود  وا  راسخر  یناشیپ و  زا  دوخ  كرابم  تسد  اب  ار  فلع  گـنر  ناـنک  مسبت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(10  . ) دنداد

مور هاشداپ  ۀمیزخ و  - 2

وا دزن  هب  ار  لوسر  داد  یمن  ماـجنا  يراـک  دوب  يو  یمیمـص  ناتـسود  زا  هک  مور  هاـشداپ  تروـشم  نودـب  برع  هاـشداپ  شربا )  ۀـمیزخ  )
یلام شیوخ  نارـسپ  نارتخد و  زا  کی  ره  يارب  نم  تشون :  شا  همان  رد  وا  تساوخ  رظن  تروشم و  شنادـنزرف  هرابرد  وا  زا  و  داتـسرف ، 

داتسرف باوج  مور  هاشداپ  تسیچ ؟  راک  نیا  رد  امـش  حالـص  دنوشن .  دنمتـسم  هدنامرد و  نم  زا  دعب  هک  مداد  رارق  ناوارف  یتورث  دایز و 
ياـهیوخ قـالخا و  مراـکم  زا  ار  ناـنآ  هک ،  تسا  نیا  نادـنزرف  هب  تمدـخ  نیرتـهب  درادـن ،  ماود  تساـفو و  یب  قوـشعم  تورث ،  هـک : 

(11  . ) دشاب نارفغ  ببس  ترخآ  رد  تلود و  ماود  ببس  ایند  رد  ات  دینک ،  رادروخرب  هدیدنسپ 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  هریس  - 3

زا نوچ  دندومرفن  يزیچ  وا  باوج  رد  ترضح  درک .  نتفگ  ازسان  هب  عورش  دمآ و  شترضح  دزن  مالسلا ،  هیلع  داجـس  ماما  ماوقا  زا  یکی 
نم اب  هک  مراد  تسود  نـالا  تفگ  صخـش  نیا  هک  ار  هچنآ  دیدینـش  دومرف :  دوخ  سلجم  لـها  هب  ترـضح  تفرب ،  صخـش  نآ  سلجم 
یم ار  وا  باوج  هک  میتشاد  تسود  مییآ و  یم  امـش  هارمه  ام  دـنتفگ :  ناـنآ  دیونـشب .  وا  مانـشد  زا  ارم  باوج  اـت  وا  دزن  میورب  دـییایب و 

وکین  ) دنرذگ رد  مدرم  يدب  زا  دنناشن و  ورف  ار  دوخ  مشخ  هک  نانآ   : ) دندناوخ یم  ار  هفیرش  هیآ  نیا  دندرک و  تکرح  ترضح  يداد . 
یبوـخ وا  هب  ترـضح  هک  میدـیمهف  هیآ  نیا  دـناوخ  زا  اـم  تفگ :  هیـضق  نیا  يوار  ( 12  . ( ) تسا ناراکوکن  رادتـسود  ادـخ  و  دـنراک )
تسا مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  دنیوگب  وا  هب  هک  دندومرف  دندز و  ادص  ار  وا  صخش و  نآ  لزنم  ات  دندمآ  ترضح  سپ  درک .  دهاوخ 
دندـید ار  وا  اـت  ترـضح  تسا !  هدـمآ  مانـشد  یئوگ  باوج  يارب  ترـضح  درک  ناـمگ  هدـمآ ،  ترـضح  هک  دینـش  صخـش  نآ  نوچ  . 

ارم هک  مهاوخ  یم  دنوادخ  زا  تسا  نم  رد  يدب  زا  یتفگ  هچنآ  رگا  یتفگ ،  دب  راوگان و  یبلاطم  يدـمآ و  مدزن  وت  ردارب  يا  دـندومرف : 
تفگ دیسوب و  ار  ترضح  ناگدید  نایم  دینش  نینچ  نوچ  صخش  نآ  دزرمایب .  ارت  دنوادخ  تسین ،  نم  رد  یتفگ  هچنآ  رگا  و  دزرمایب ، 

(13  . ) مرتراوازس اه  يدب  نیا  هب  نم  و  تسین ،  وت  رد  متفگ  نم  هچنآ  : 
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بدا یب  بساک  مالسلا و  هیلع  یلع  - 4

یم یتارکذت  مدرم  هب  یهاگ  تفر و  یم  اهرازاب  یـشکرس  هب  بلغا  دوب ،  مالـسا  روشک  رادمامز  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  یمایا  رد 
وا درک .  شسرپ  ار  شا  هیرگ  تلع  داتسیا و  دنک ،  یم  هیرگ  هک  دید  ار  يا  هچب  رتخد  درک ،  یم  رذگ  ناشورفامرخ  رازاب  زا  يزور  داد . 

سپ هک  ما  هدروآ  لاح  دندیدنـسپن ،  اما  مدرب  لزنم  هب  مدـیرخ  بساک  نیا  زا  مرخب ،  اـمرخ  داد  مهرد  کـی  نم  ياـقآ  تفگ :  باوج  رد 
ریگب و ار  امرخ  امـش  درادن ،  رایتخا  دوخ  زا  تسا و  راکتمدخ  هچب  رتخد  نیا  دومرف :  بساک  هب  ترـضح  دنک .  یمن  لوبق  بساک  مهدـب 

يولج زا  ار  وا  هک  دز  مالسلا  هیلع  یلع  هنیس  هب  شتسد  اب  اهرذگهر  هبـسک و  لباقم  رد  درک و  تکرح  اج  زا  بساک  نادرگرب .  ار  شلوپ 
بـساک تسا ! !  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نیا  ینک  یم  هچ  دنتفگ ،  وا  هب  دندمآ و  دندوب  نایرج  رظان  هک  یناسک  دنک .  در  شناکد 

نینم ؤملاریما  يا  درک :  ضرع  ترضح  هب  سپس  داد .  ار  شلوپ  تفرگ و  ار  هچبرتخد  يامرخ  اروف  و  دش ،  درز  شگنر  تخاب و  ار  دوخ 
حالصا ار  دوخ  شور  هک :  تسا  نیا  دنک  یم  یضار  وت  زا  ارم  هک  يزیچ  دومرف :  ترضح  شخبب .  ارم  شاب و  یضار  نم  زا  مالـسلا  هیلع 

(14  . ) ییامنب ار  بدا  قالخا و  تیاعر  ینک و 

رتشا کلام  - 5

ءارقف هویش  هب  تشاد و  رس  رب  سابرک  نامه  زا  همامع  ياج  هب  ماخ و  سابرک  زا  یسابل  اب  تشذگ  یم  هفوک  رازاب  زا  يزور  رتشا ) کلام  )
يور زا  درک و  هولج  کـچوک  راوخ و  شرظن  هب  دـیدب  ار  کـلام  نوچ  دوـب ،  هتـسشن  شناـکد  رد  رب  ناـیرازاب  زا  یکی  درک .  یم  روـبع 

 ، دید ار  هعقاو  نیا  تخانـش و  یم  ار  کلام  یـسک  تفرب .  دومنن و  تافتلا  وا  هب  کلام  تخادنا .  وا  يوس  هب  ار  ( 15  ) یخولک فافختسا 
یلع رای  رتشا  کلام  وا  تفگ :  هن ،  تفگ :  يدرک ؟  تناها  وا  هب  هک  دوب  سک  هچ  نآ  هک  یتسناد  چیه  وت  رب  ياو  تفگ :  يرازاب  نآ  هب 

هب دید  دنک .  یهاوخ  رذع  وا  زا  هک  دش  هناور  کلام  لابند  دمآ و  شمادنا  هب  هزرل  دوب  هدرک  هک  يدـب  راک  زا  درم  نآ  دوب .  مالـسلا  هیلع 
رس کلام  دیسوب  یم  ار  وا  ياپ  تخادنا و  وا  ياپ  تسد و  رب  ار  دوخ  دش ،  مامت  شزامن  ات  درک  ربص  تسا  زامن  لوغشم  هدمآ و  يدجسم 
 . مدوب هتخانـشن  ارت  هک  تسا  هدش  رداص  نم  زا  هک  تسا  یهانگ  رذـع  تفگ :  ینک ؟  یم  تسا  يراک  هچ  نیا  تفگ :  درک و  دـنلب  ار  وا 

(16  ) میامن شزرمآ  بلط  منک و  رافغتسا  وت  يارب  رگم  مدماین  دجسم  هب  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسین ،  یهانگ  چیه  وت  رب  تفگ :  کلام 

ناسحا  : 2

همدقم

 : مالـسلا هیلع  یلع  لاق  ( 17  ( ) تسا ناراکوکین  روای  رای و  ادـخ  انامه  نونـسحم  مه  نیذـلا  اوقتا و  نیذـلا  عم  هللا  نا   : ) میکحلا هللا  لاـق 
زا يراـکوکین  یکین و  هاـتوک :  حرـش  ( 18  ( ) نک یکین  ناـسحا و  شنزرـس ،  ياـجب  ار  دوـخ  ینید  ردارب  هیلا  ناـسحالاب  كاـخا  بتاـع 
رد مه  ام  تسا  مزال  تسا ،  هدرک  ناسحا  ام  هب  دـنوادخ  هک  يروطنامه  دراد .  تسود  ار  تفـص  نیا  بحاص  دـنوادخ  هک  تسا  یتافص 

ار يدب  هکنیا  هن  مینک ،  دروخرب  ناسحا  اب  وا ،  بیدءات  يارب  درک  مه  يدب  ام  اب  یـسک  رگا  میامن .  يرتشیب  یکین  مدرم  ياه  یبوخ  ربارب 
 ، دـندرک یم  مالـس  اهنآ  هب  یـسک  رگا  هک  دوب ،  نیا  یهلا  نادرم  هویـش  دوش .  ینمـشد  هنیک و  داـیدزا  بجوم  هک  میهد  باوج  يدـب  اـب 

نایمدآ ياهلد  دـنداد .  یم  شاداپ  رت  نوزفا  دـش  یم  زارد  اهنآ  يوسب  یکین  يارب  یتسد  رگا  و  دـنداد ؛ یم  رتلماـک  رتهب  ار  مالـس  باوج 
نسحم ياتسار  نیا  رد  و  دوش ؛ یم  راد  هحیرج  شلد  حورجم و  شتروص  نایمدآ  لمع  نیا  زا  ناطیش  و  تسا ؛  ناگدننک  یکین  رادتسود 

 . دنک یمن  راد  هشدخ  ار  دوخ  ناسحا  نتشاذگ ،  تنم  زا 
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یتشترز يدوهی و  - 1

زین رفـس  بابـسا  تشاد و  يرتش  تسرپ  شتآ  دـنتفر ،  یم  یهار  هب  تشاد ،  داـیز  لاـم  هک  تسرپ  شتآ  یـصخش  اـب  ریقف  يدوهی و  درم 
ار وا  تسا و  يراگدـیرفآ  ار  ناـهج  هک  تسا  نآ  ما  هدـیقع  تفگ :  تسیچ ؟  وت  مارم  بهذـم و  درک :  لا  ؤس  يدوـهی  زا  تشاد ؛  هارمه 

تـسا نم  بهذم  فلاخم  سک  ره  منک و  یم  یکین  وا  هب  دشاب  یم  نم  بهذم  قفاوم  سک  ره  و  مرب ،  یم  هانپ  وا  هب  منک و  یم  شتـسرپ 
یسک هب  مراد و  یم  تسود  ار  تادوجوم  همه  دوخ و  تفگ :  تسیچ ؟  وت  مارم  درک :  لا  ؤس  تسرپ  شتآ  زا  يدوهی  مزیرب .  ار  وا  نوخ 
هکنآ ببس  هب  منکن ،  راتفر  یکین  اب  زج  وا  هب  دنک  يدب  نم  اب  یسک  رگا  منک .  یم  یکین  ناسحا و  نمـشد  تسود و  هب  منک و  یمن  يدب 

لیاسو اب  رتش  يور  وت  و  متـسه ،  وت  عونمه  نم  هک  وگم  غورد  ردق  نیا  تفگ :  يدوهی  تسا .  يراگدیرفآ  ار  یتسه  ناهج  هک  مناد  یم 
رتش زا  تسرپ  شتآ  ییامن .  یم  ترتش  رب  راوس  هن  یهد و  یم  دوخ  كاروخ  زا  هن  یتسد ،  یهت  اب  هدایپ  ياپ  اـب  نم  ینک و  یم  ترفاـسم 

 . دریگب یگتـسخ  ات  تسـشن  وا  رتش  رب  شهاوخ  اب  دروخ و  نان  يرادـقم  يدوهی  درک  نهپ  يدوهی  لـباقم  رد  ار  اذـغ  هرفـس  دـش و  هداـیپ 
هک درک :  دایرف  دنچ  ره  تسرپ  شتآ  دومن .  رارف  تخاون و  رتش  رب  هنایزات  ناهگان  يدوهی  دندرک ،  تکرح  رگیدـکی  اب  هک  هار  يرادـقم 
یم دایرف  اب  يدوهی  درکن .  يا  هدـیاف  يراذـگب ،  اهنت  نابایب  رد  ارم  هک  تسا  نم  ناـسحا  يازج  نیا  اـیآ  مدومن  ناـسحا  وت  هب  نم  درم  يا 

 : تفگ درک و  نامـسآ  هب  ور  تسرپ  شتآ  منک .  كاله  ار  وا  تسا  نم  مارم  فلاخم  سک  ره  هک  متفگ  وت  هب  ار  دوخ  مارم  ـالبق  تفگ : 
ار هار  يرادـقم  زونه  داد .  همادا  دوـخ  هار  هب  تفگ و  نیا  ناتـسب .  وا  زا  ارم  داد  دوـمن ،  يدـب  وا  مدرک و  یئوـکین  درم  نیا  هب  نم  ایادـخ 
 . تسا دنلب  شا  هلان  حورجم و  شندب  مامت  هتخادـنا و  نیمز  رب  ار  يدوهی  هداتـسیا و  هک  داتفا  شرتش  هب  شمـشچ  ناهگان  هک  دوب  هدومیپن 

هویم وت  راکوکین  درم  يا  دـش :  دـنلب  يدوهی  هلان  هک  دـنک  تکرح  تساوخ  یم  تسـشن و  نآ  رب  تفرگ و  ار  دوخ  رتش  دـش و  لاحـشوخ 
نابایب نیا  رد  ارم  نک و  یکین  نم  هب  نادرگمور و  ناسحا  هار  زا  تدوخ  هدیقع  هب  کنیا  مدید ،  ار  يدب  شاداپ  نم  يدیشچ و  ار  ناسحا 

(19  . ) دناسر رهش  هب  درک و  راوس  شیوخ  رتش  رب  ار  وا  دومن  تقفش  محر و  يدوهی  رب  وا  نکم .  اهر 

نابراس مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  - 2

هدرک دنلب  ار  دوخ  تسد  نز  نآ  تفر .  یم  نز  نآ  رس  تشپ  مه  يدرم  درک و  یم  فاوط  هبعک  رد  ینز  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
دندـش عمج  مدرم  دینابـسچ .  نز  نآ  يوزاب  هب  ار  درم  نآ  تسد  دـنوادخ  تشاذـگ ؛  نز  نآ  يوزاب  يور  هب  ار  شتـسد  درم  نآ  هک  دوب 

هدـش عمج  مه  مدرم  و  دومن ،  رـضاح  ار  املع  وا  دـنتفگ .  ار  نایرج  دنداتـسرف و  هکم  ریما  دزن  هب  ار  یـسک  دـش .  دـمآ  تفر و  عطق  یتح 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  هداوناخ  زا  ایآ  تفگ :  هکم  ریما  دندش !  ریحتم  دننک ،  هعقاو  تنایخ و  نیا  هب  تبـسن  یلمع  مکح و  هچ  هک  دـندوب 

شترـضح زا  ار  مکح  دنتـساوخ و  ار  ترـضح  هکم  ریما  بش  تساـجنیا .  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  یلب  دـنتفگ :  تسه ؟  یـسک  هلآ 
نآ تسد  دندمآ  سپـس  دندرک .  اعد  دعب  و  دومرف :  ثکم  یتدم  درک و  دنلب  ار  شیاهتـسد  دومن و  هبعک  هب  ور  لوا  ترـضح  دندیـسرپ . 

بحاص هن .  تفگ :  منزن ؟  يدـح  ایآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يا  تفگ :  هکم  ریما  دـندومن .  ادـج  نز  نآ  يوزاب  زا  تماـما  تردـق  هب  درم 
یکیرات رد  ترضح  ناسحا  یبوخ و  ضوع  رد  نابراس  نیمه  اما  درک  نابراس  نیا  هب  تبسن  ترـضح  هک  دوب  یناسحا  نیا  دیوگ :  باتک 

(20  . ) درک عطق  ار  ترضح  تسد  ماما  راولش  دنب  نتفرگ  رطاخ  هب  مهدزای  بش 

يراصنا بویاوبا  - 3

هنیدـم هب  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یعقوم  دوب .  يراـصنا )  بویاوبا   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  گرزب  باحـصا  زا  یکی 
ره دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیآ !  دورف  نانآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دندرک  اضاقت  هنیدم  لیابق  همه  دندرک ،  ترجه 
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دجـسم برد  اهدـعب  هک  یلحم  رد  دیـسر  راجنلا ) نب  کلام  ینب   ) ياه هناخ  کیدزن  هکنیا  ات  منک .  باختنا  ار  اجنامه  تسـشن  مرتش  اـج 
هب تشگرب و  لوا  لحم  هب  زاب  داتفا ،  هار  هب  تساـخرب و  یکدـنا  زا  سپ  تسـشن .  نیمز  هب  رتش  تفرگ ،  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

نیجروخ يروف  بویاوبا  درک .  یم  توعد  شدوخ  هناخ  هب  ار  وا  سکره  دـندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  مدرم  تسـشن .  نیمز 
 : دـنتفگ دـش ؟  هچ  نیجروخ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درب .  دوخ  هناخ  هب  تفرگ و  رتش  تشپ  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

فارطا ياه  هناخ  هک  یعقوم  ات  دندرب و  فیرشت  بویاوبا  هناخ  هب  شراب و  هارمه  دیاب  صخـش  دومرف :  درب .  دوخ  هناخ  هب  ار  نآ  بویاوبا 
هللا لوسر  ای  دنتـشاد  هضرع  بویاوبا  دـعب  دـندوب  فکمه  نییاپ و  قاطا  رد  لوا  دنتـشاد .  فیرـشت  بویاوبا  هناخ  رد  دـش  هتخاس  دجـسم 

لوبق ترضح  دیربب .  فیرشت  الاب  امش  تسا  بوخ  میـشاب ،  یناقوف  هقبط  رد  ام  نییاپ و  هقبط  رد  امـش  تسین  بسانم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  باکر  رد  تاوزغ  دحا و  ردب و  دننامه  اهگنج  مامت  رد  وا  دنربب .  یناقوف  هقبط  هب  ار  هیثاثا  دنداد  روتـسد  دندرک و 

ربمایپ همیخ  تشپ  تشگرب  رد  يزوریپ  زا  سپ  ربیخ  گنج  رد  داد .  یم  ناشن  دوخ  زا  یگرزب  ياهتماهش  دیگنج و  یم  شنانمـشد  اب  هلآ 
منم درک :  ضرع  تسا ؟  یسک  هچ  همیخ  نوریب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش  حبص  یتقو  داد  یم  ینابهگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نیا ناج  لام و  اب  یکین  ناسحا و  هار  زا  بویاوبا  يرآ   . ) دـنک تمحر  ارت  ادـخ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هرابود  بویاوبا . . . 

(21  . () دش وا  بیصن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياعد 

راعشا يازج  - 4

سلجم رد  هک  درک  رما  ار  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  دیسر  تفالخ  هب  حافس  سابعلاوبا  شردارب  زا  دعب  هک  یقیناود )  روصنم   ) يزورون زور 
دیع دومرف :  ترـضح  دـنک .  لوبق  ار  اهنآ  ترـضح  دـنراذگب و  شدزن  ار  دوخ  يایادـه  دـنیایب و  کیربت  يارب  مدرم  دنیـشنب و  دـیع  زور 

تـسایس رطاخ  هب  ار  راک  نیا  تفگ :  روصنم  تسا .  هدـشن  دراو  يزیچ  نآ  هرابرد  مالـسا  رد  تسا و  نایناریا )   ) سرف یتنـس  دـیع  زورون 
رد دندرک و  لوبق  مه  ترضح  دینیشنب ،  سلجم  رد  دینک و  لوبق  هک  مهد  یم  دنگوس  میظع  دنوادخ  هب  ار  امش  منک ،  یم  هاپـس  رگـشل و 

دنتشاذگ یم  شترضح  دزن  ار  ایاده  و  دنتفگ ،  یم  تینهت  دندش و  یم  بایفرش  شتمدخ  مدرم  ءارما و  رگشل و  نایعا  دنتـسشن و  سلجم 
 ، مدرم زا  تارفن  نیرخآ  دـنک .  طبـض  تبث و  دـنروآ  یم  هک  ار  لاوما  دتـسیاب و  ترـضح  دزن  هک  دوب  هدرک  لـکوم  ار  یمداـخ  روصنم  . 

هیده نکیلو  مروایب  هیده  امش  يارب  هک  مرادن  یلام  مشاب و  یم  ریقف  يدرم  نم  هللا  لوسر  نبای  درک :  ضرع  دش و  دراو  هک  دوب  يدرمریپ 
هیده دومرف :  ترضح  ( 22) دناوخ ار  راعشا  هدورس ،  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  امـش  دج  هیثرم  رد  مدج  هک  تسا  يرعـش  تیب  هس  نم 

ار وا  روصنم و  دزن  ورب  دومرف :  دندرک و  دنلب  روصنم  مداخ  فرط  هب  ار  دوخ  رـس  سپ  درک .  ریخ  ياعد  شقح  رد  و  مدرک ،  لوبق  ار  امش 
رد مدیـشخب  امـش  هب  ار  نآ  مامت  دیوگ  یم  ریما  تفگ :  تشگرب و  تفر و  مداخ  درک ؟  دیاب  هچ  وگب  هدب و  ربخ  هدـش  عمج  لاوما  نیا  زا 

(23  . ) مدیشخب وت  هب  ار  همه  هک  رادرب  ار  لاوما  نیا  مامت  دومرف :  درمریپ  نآ  هب  ترضح  سپ  نک .  فرص  یهاوخ  یم  هک  یهار  ره 

ناردارب مالسلا و  هیلع  فسوی  - 5

هب فسوی  مغ  رد  ار  ردپ  و  دنتخادنا ؛ هاچ  نورد  دندز و  ار  وا  دندرب و  رهش  نوریب  هب  ار  مالـسلا  هیلع  فسوی  هلیح  اب  ناردارب  هکنآ  زا  دعب 
 . دندیسر شدزن  ناردارب  ردپ و  اب  هرخالاب  دش و  رصم  هاشداپ  ناشردارب  دندیمهف  ات  تشذگ  اهلاس  دندرک . . .  راداو  یمئاد  هیرگ  نزح و 

يراتفرگ زا  هکنیا  دروآ ) .  نوریب  نادـنز  زا  ارم  هک  درک  ناسحا  نم  هب  نم !  يادـخ   : ) دوب نیا  تفگ  هک  ار  يا  هلمج  نیتسخن  فسوی ع 
دـنک و هدز  تلاـجخ  ار  ناردارب  تساوـخن  هک  دوـب  يدرمناوـج  يور  زا  ارهاـظ  درواـین ،  ناـبز  هب  یماـن  دوـخ  یگدرب  شلاـبند  هب  هاـچ و 

راداو ار  مناردارب  هک  دوب  ناطیـش  نیا  دومرف :  دعب  دیامن .  دـیدجت  ار  خـلت  تارطاخ  نآ  دـنک و  راهظا  دوب  هدـید  اهنآ  زا  هک  ار  یئاهرازآ 
ناسحا نیا  ناحبـس  يادخ  اما  دننک ؛ التبم  نم  قارف  هب  ار  ردپ  دننکفا و  هاچ  هب  ارم  دنهد و  ماجنا  نم  هب  تبـسن  ار  اجبان  لامعا  نآ  ات  درک 
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راتفر هک  دوب  فسوی ع  يراوگرزب  زا  مه  نیا  داد !  رارق  نادـناخ  ام  یگرزب  تزع و  همدـقم  ار  اـهنآ  ياـجبان  راـتفر  ناـمه  هک  دومرف :  ار 
يارب يرذع  هار  دـنوشن و  هدنمرـش  ناردارب  ات  تسناد  یلـصا  رـصقم  ار  وا  تشاد و  بوسنم  ناطیـش  هب  دوخ  هب  تبـسن  ار  ناردارب  هناملاظ 

مدرک و وفع  ار  امـش  هک  دیـشاب  رطاخ  هدوسآ  نم  بناج  زا  و  تسین )  یتمالم  امـش  رب  زورما   : ) دومرف دنـشاب .  هتـشاد  نتـشیوخ  ياهراک 
هانگ زا  زین  ادخ   ) هک مهاوخب  يو  زا  مهدب و  امـش  هب  ار  دـیون  نیا  مناوت  یم  زین  یلاعت  يادـخ  فرط  زا  مریگ و  یم  هدـیدان  ار  اه  هتـشذگ 

ناراکوکین شاداپ  دنوادخ  ( 24) دزاس هشیپ  ربص  اوقت و  سک  ره  کش  نودب  يرآ   . ( ) تسا نانابرهم  نیرتنابرهم  وا  اریز  درذـگرد  امش 
يدب لباقم  رد  کین  ناسحا  داد ،  ناگمه  هب  ناردارب  ياهیدب  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  هک  یسرد  ( 25  . ( ) دنک یمن  هابت  ار 

 . میشاب نینچ  نیا  ینید  ناردارب  هب  تبسن  میناوتب  مه  ام  هللا  ءاشنا  هک  دوب  نانآ  رادرک 

صالخا  : 3

همدقم

 : مالسلا هیلع  یلع  لاق  ( 26  . ( ) نادرگ صلاخ  وا  يارب  ار  نید  نک و  شتـسرپ  ار  يادخ  نیدـلا :  هل  اصلخم  هللا  دـبعاف   : ) میکحلا هللا  لاق 
لامعا همه  یلوبق  هاـتوک :  حرـش  ( 27  . ) دـنک یم  تیافک  ار  وت  نآ  كدـنا  هک  روایب  اـجب  صـالخا  اـب  ار  لـمع  لـیلقلا :  هنم  زجی  صلخا 

دشاب و دایز  شلمع  هک  سکنآ  و  تسا ؛  صلخم  دشاب  مک  شدح  هچ  رگا  دنک  لوبق  ار  شلمع  ادـخ  سک  ره  تسا .  صالخا  شدـیلک 
یم لذـب  لمع  تین و  رد  ار  دوخ  نوخ  دـنک و  یم  بوذ  لئاذر  زا  ار  دوخ  حور  تادـهاجم  اـب  صلخم  تسین .  صلخم  دـنکن  لوبق  ادـخ 

هب دومن  ار  نطاب  تاعارم  صلخم  رگا  دراد ،  یگتـسباو  هیفـصت  هیکزت و  هب  لمع  ملع و  تین و  لحارم  دریذـپب .  وا  زا  یلاـعت  قح  اـت  دـنک 
(28) دنیبن یشزرا  رجا و  شراک  يارب  و  دنک ،  لذب  دراد  ناوت  رد  هچنآ  دبع  تسنآ  صالخا  دح  نیرتمک  تسا .  هدیسر  دیحوت 

راغ رد  رفن  هس  - 1

رهاظ يراب  هار  نیب  رد  دندش .  ناور  يدصقم  هب  دندش و  رفس  مه  رگیدکی  اب  لیئارـسا  ینب  زا  رفن  هس  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
یناملظ بش ،  نوچ  نانآ  رب  ار  زور  تفرگ و  ار  راغ  برد  یگنـس  ناهگان  دندومن .  يراغ  هب  هدنهانپ  ار  دوخ  دومن ،  زاغآ  ندیراب  دش و 

 ، میهد رارق  هلیسو  ار  دوخ  كاپ  صلاخ و  رادرک  تسا  بوخ  تفگ  نانآ  زا  یکی  دنتشادن .  دنور  ادخ  يوس  هب  هکنآ  زج  یهار  تخاس . 
ییومع رتخد  نم  هک  یناد  یم  دوخ  وت  اراگدرورپ  تفگ :  نانآ  زا  یکی  دندرک .  لوبق  ار  حرط  نیا  رفن  هس  ره  و  میبای ،  تاجن  هک  دـشاب 

لد ماک  متساوخ  متخیوآ و  رد  وا  هب  متفای ،  ار  وا  اهنت  یعـضوم  رد  هکنآ  ات  مدوب ،  وا  يادیـش  هتفیـش و  دوب ،  یئابیز  لامک  رد  هک  متـشاد 
ياوه رب  ياپ  نخس  نیا  هب  نم  ردم .  ارم  تفع  هدرپ  سرتب و  ادخ  زا  ومع  رـسپ  يا  تفگ :  درک و  زاغآ  نخـس  ومع  رتخد  نآ  هک  مریگرب 

عمج نیا  متـشادن ،  يروظنم  وت  ياضر  زج  ما و  هدومن  صالخا  يور  زا  راک  نیا  رگا  ایادخ  مدیـشک ،  تسد  راک  نآ  زا  مدراذگ و  سفن 
یم وت  ایادخ  تفگ :  یمود  دیدرگ .  نشور  یمک  راغ  ياضف  دش و  رود  يرادقم  گنـس  نآ  دـندید  هاگان  هد  تاجن  تکاله  مغ و  زا  ار 
یبش مدوب  لوغـشم  نانآ  تمدـخ  هب  لاح  همه  رد  و  دوب ،  هدـیمخ  ناشتماق  يریپ  زا  هک  متـشاد ،  هدروخلاـس  يرداـم  ردـپ و  نم  هک  یناد 
نانآ دزن  هتفرگ  تسد  رب  كاروخ  حبـص  ات  بش  نآ  دنباوخ ،  رد  نانآ  مدـید  مدرگرب ،  مراذـگب و  نانآ  دزن  كاروخ  هک  مدـمآ  ناشدزن 

ام يور  هب  هتـسب  رد  مداد ،  ماجنا  وت  ياضر  ضحم  راـک  نیا  رگا  اراـگدرورپ  دـنوش .  هدرزآ  هک  مدرکن  رادـیب  باوخ  زا  ار  ناـنآ  مدوب و 
دوخ وت  اراکـشآ ،  ناهن و  ره  ياناد  يا  درک :  ضرع  یموس  تفر  رانک  هب  گنـس  رگید  يرادقم  ماگنه  نیا  رد  هد ؛  یئاهر  ار  ام  اشگب و 
درک یم  دزم  بلط  هزادنا  نآ  زا  شیب  دشن و و  یضار  وا  و  مداد ،  ار  يو  دزم  دش  مامت  شتدم  نوچ  متـشاد ؛  يرگراک  نم  هک  یناد  یم 

زا دعب  دش .  رایـسب  نامز  كدـنا  رد  هک  مدومن  یم  تظفاحم  هناگادـج  مرک و  يرادـیرخ  يدنفـسوگ  ار  هجو  نآ  نم  تفرب .  مدزن  زا  و  ، 
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همه دـعب  منک ؛  یم  هرخـسم  ار  وا  هک  درک  ناـمگ  نآ  مدرک .  نادنفـسوگ  هب  هراـشا  نم  دومن .  بلط  ار  دوخ  دزم  دـمآ و  درم  نآ  یتدـم 
نیا زا  ار  ام  هدوب ،  صـالخا  يور  زا  ما و  هداد  ماـجنا  وت  ياـضر  يارب  ار  راـک  نیا  رگا  اراـگدرورپ  ( 29  . ) تفر تفرگ و  ار  نادنفـسوگ 

شیوخ رفـس  هب  دـندش و  جراخ  راغ  زا  يداش  زا  ولمم  یلد  اب  هس  ره  تفر و  يرانک  هب  گنـس  مامت  تقو  نیا  رد  هدـب .  تاجن  يراـتفرگ 
(30  . ) دنداد همادا 

ورمع هنیس  رب  مالسلا  هیلع  یلع  - 2

نیملـسم زا  سک  چـیه  دـیبلط ،  زرابم  بازحا  گنج  رد  درک .  یم  يربارب  یگنج  درم  راوس و  رازه  اب  هک  دوب  یعاجـش  دودـبع  نب  ورمع 
ار وا  اب  هزرابم  هزاجا  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدـخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هکنیا  اـت  تشادـن .  ار  وا  اـب  هزراـبم  تءارج 
هب و  مبلاطیبا .  نب  یلع  مه  نم  درک :  ضرع  ترـضح  تسا .  دودبع  نب  ورمع  نیا  دـندومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک .  داهنـشیپ 

يور رب  تخادنا و  نیمز  رب  ار  ورمع  مالـسلا  هیلع  یلع  تبقاع  ساسح ،  هزرابم  زا  دعب  داتـسیا .  ورمع  لباقم  درک و  تکرح  نادیم  فرط 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  دنتفگ :  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هتسویپ  دش و  دنلب  نیملسم  دایرف  يادص  ( 31  ) تسشن وا  هنیس 

شراک رد  وا  دیراذگاو ،  دوخ  هب  ار  وا  دومرف :  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیامن .  لیجعت  ورمع  نتشک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دییامرفب 
هیلع یلع  ای  دومرف :  دروآ .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  دومن ،  ادـج  ترـضح  ار  ورمع  رـس  هک  یماگنه  تسا .  نارگید  زا  رتاناد 
نیمز رب  ار  وا  هک  یعقوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـی  درک :  ضرع  يدومن ؟  فـقوت  رمع  رـس  ندرک  ادـج  رد  هک  دـش  هچ  مالـسلا 
یفشت رطاخ و  یلست  هطساو  هب  نم  زا  لمع  نیا  مشکب ،  ار  وا  مشخ  لاح  رد  رگا  مدیسرت  مدش ،  كانبضغ  نم  تفگ :  ازـسان  ارم  متخادنا 

يرآ مدرک .  ادج  نت  زا  ار  شرس  وا  يرادربنامرف  هار  رد  ادخ و  ياضر  يارب  زا  هاگنآ  تسشن  ورف  ممـشخ  ات  مداتـسیا  دوش ،  رداص  سفن 
زا رت  شزرا  اـب  ( 32  ) قدـنخ گـنج  زور  رد  یلع  ریـشمش   : ) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  شزرا ،  اـب  هزراـبم  صـالخا و  نیا  يارب 

(33  . ( ) تسا سنا  نج و  تدابع 

دباع ناطیش و  - 3

داهن شود  رب  ربت  دش و  كانمشخ  دنتـسرپ .  یم  ار  نآ  یموق  هک  تسا  یتخرد  ناکم  نالف  رد  دنتفگ :  وا  هب  دوب  يدباع  لیئارـسا  ینب  رد 
تخرد اـت  مور  یم  تفگ :  دـباع  يور ؟  یم  اـجک  تفگ :  دـمآ و  يو  هار  رد  يدرم  ریپ  تروص  هب  سیلبا  دـنک .  عطق  ار  تخرد  نآ  اـت 

 : تفگ میوگ .  زاب  ینخس  ات  رادب  تسد  تفگ :  سیلبا  ( 34  . ) دنتسرپب ار  تخرد  هن  ار  يادخ  مدرم  ات  منک ،  عطق  ار  مدرم  شتسرپ  دروم 
راک نیا  دـیاب  راچان  تفگ :  دـباع  داتـسرف .  یم  ار  نانآ  يادـخ  دوب  مزـال  تخرد  نیا  عطق  رگا  تسا  ینـالوسر  ار  يادـخ  تفگ :  وگب ، 

تیارب يرگید  نخـس  ات  نک  اهر  ارم  تفگ :  سیلبا  دز .  نیمز  رب  ار  يو  دباع  دش ،  زیوالگ  يو  اب  مراذـگن و  تفگ :  سیلبا  مهد .  ماجنا 
تخرد نآ  عطق  زا  رتهب  ینک  قافنا  نادـباع  رب  يریگراکب و  هک  دـشاب  یلام  ارت  رگا  یتسه  دنمتـسم  يدرم  وت  هک  تسا  نیا  نآ  و  میوگ ، 

یم هقدص  رانید  کی  ییوگ ،  یم  تسار  تفگ :  دـباع  مراذـگ .  وت  شلاب  ریز  رد  رانید  ود  زور  ره  ات  رادرب  تخرد  نیا  زا  تسد  تسا . 
متسین هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نم  دنا و  هدرکن  رما  راک  نیا  هب  ارم  منک ؛  تخرد  عطق  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  مرب  راکب  رانید  کی  مهد و 

يزیچ موس  زور  یلو  دومن ،  یم  جرخ  دـید و  راـنید  ود  دوخ  رتـسب  ریز  رد  زور  ود  تشادرب .  ناطیـش  زا  تسد  و  مروخ ؛  هدوهیب  مغ  هک 
عطق مور  یم  تفگ :  يور ؟  یم  اجک  هب  تفگ :  دـمآ و  شهار  رد  ناطیـش  دـنک .  تخرد  عطق  هک  تفرگرب  ربت  دـش و  تحاران  دـیدن و 

ادج نت  زا  ار  ترـس  هنرگ  درگزاب و  تفگ :  تخادنا و  نیمز  يور  ار  دباع  دـش و  زیوالگ  دـباع  اب  یناوتن و  زگره  تفگ :  منک ،  تخرد 
عطق دـصق  صالخا  اب  ادـخ و  يارب  وت  تفگ :  سیلبا  مدوب ؟  رتدـنمورین  نم  هعفد  نآ  ارچ  وگب  نکل  مورب ؛  ات  نک  اـهر  ارم  تفگ :  منک . 

(35  . ) مدش طلسم  وت  رب  نم  و  يدش ،  نیگمشخ  رانید  دوخ و  يارب  راب  نیا  درک و  وت  رخسم  ارم  ادخ  اذل  یتشاد  ار  تخرد 
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دوش باجتسم  شیاعد  صلخم  - 4

دمآ و رب  يا  هپت  يالاب  هایس  یمالغ  مدید  مدنکفا و  رظن  نم  دندش .  ناراب  بلط  هب  مدرم  دش و  یطحق  یلاس  دیوگ :  بیـسم )  نب  دیعـس  )
رهاظ نامـسآ  زا  يربا  هک  دوب  هدشن  مامت  وا  ياعد  زونه  و  دـهد ،  یم  تکرح  ار  دوخ  ياهبل  مدـید  متفر و  شلابند  هب  دـش  ادـج  مدرم  زا 
نامگ هک  يدـح  هب  تفرگ  ورف  ار  ام  ناراب  دومن و  تکرح  اجنآ  زا  درک و  ار  ادـخ  دـمح  داتفا ،  ربا  نآ  رب  شرظن  نوچ  هایـس  مالغ  دـش . 
ضرع مدیـسر و  ماما  تمدخ  تفر .  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هناخ  مدید  مدش ،  مالغ  نآ  لابند  هب  نم   . ) درب دهاوخ  نیب  زا  ار  ام  میدرک 

سپ مشخبن ؛  وت  هب  ارچ  دیعس  يا  دومرف :  دیـشورفب ) .  نم  هب  نم و  يالوم  يا  دیراذگب  تنم  تسا ،  یهایـس  مالغ  امـش  هناخ  رد  مدرک : 
رد ار  مالغ  نآ  یلو  درک ،  عمج  ار  ناشیا  سپ  دـنک  هضرع  نم  هب  تسا  هناـخ  رد  هک  یمـالغ  ره  هک  ار  دوخ  ناـمالغ  گرزب  دومرف :  رما 
 : دومرف رما  سپ  مالغ ،  نالف  رگم  هدـنامن  یقاب  رگید  دومرف :  تسین  ناشیا  نیب  رد  مهاوخ  یم  نم  هک  ار  نآ  متفگ :  مدـیدن .  ناـشیا  نیب 

دیعـس مالغ ،  يا  دومرف :  ماما  تسا .  نیمه  نم  بولطم  متفگ :  تسا  نم  دوصقم  نامه  وا  مدید  دش  رـضاح  نوچ  دندومن .  رـضاح  ار  وا 
هب متفگ :  ( 36 ( ؟  یتخاس ادج  میالوم  زا  ارم  هک  دش ،  ببـس  ارت  يزیچ  هچ  تفگ :  درک و  نم  هب  ور  مالغ  ورب .  شهارمه  تسوت  کلام 

دومن و نامـسآ  هب  ور  درک و  دنلب  قح  هاگرد  هب  لاهتبا  تسد  دینـش  ار  نیا  مالغ  مدید .  وت  ناراب  ياعد  تباجتـسا  زا  هک  يزیچ  نآ  ببس 
هیلع ماما  سپ  ربب .  دوخ  يوس  هب  ناریمب و  ارم  سپ  يدرک  شاـف  ار  نآ  هک  نـالا  نم ،  وت و  نیباـم  دوب  يزار  نم ،  راـگدرورپ  يا  تفگ : 

اما لوسر  متفر  شیوخ  لزنم  هب  نوچ  مدـمآ  نوریب  نایرگ  لاح  اب  نم  دنتـسیرگ و  مالغ  لاح  زا  دـندوب  راضح  هک  یناـسک  نآ  مالـسلا و 
(37  . ) درک تافو  مالغ  نآ  مدید  متشگرب و  روآ  مایپ  نآ  اب  ایب ! ! . .  يوش  رضاح  تبحاص  هزانج  هب  یهاوخ  یم  رگا  تفگ  دمآ و 

مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  تساوخرد  - 5

تتعاط رد  دشاب و  هدرک  وت  دای  يارب  صلاخ  ار  دوخ  هک  ار  قولخم  نآ  مهاوخ  یم  ادـنوادخ  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
 . یهاوخ یم  ار  هکنآ  مهدـب  ناشن  وت  هب  ات  ایرد  نالف  راـنک  رد  ورب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  يا  دیـسر :  باـطخ  منیبب .  ار  دـشاب  شیـالآ  یب 

ایرد فرط  هب  هدـش  جـک  هک  تخرد  نآ  زا  يا  هخاش  رب  یغرم  تسایرد و  رانک  رد  یتخرد  دـید  ایرد :  رانک  هب  دیـسر  اـت  تفر  ترـضح 
تسا هدرک ،  قلخ  ارم  ادخ  هک  یتقو  زا  تفگ :  باوج  رد  درک .  لا  ؤس  غرم  نآ  لاح  زا  یسوم  تسادخ .  رکذ  هب  لوغشم  تسا و  هتسشن 

 . تسادـخ رکذ  تذـل  نم  ياذـغ  دوش .  یم  بعـشنم  رکذ  رازه  نم  رکذ  ره  زا  متـسه و  وا  رکذ  تدابع و  لوغـشم  تخرد  هخاش  نیا  رد 
نیا بآ  زا  هرطق  کی  هک  تسا  نیا  میوزرآ  يرآ ،  درک :  ضرع  يراد ؟  وزرآ  دوش  یم  تفای  ایند  رد  هچنآ  زا  ایآ  دومن :  لا  ؤس  یـسوم 

هب ار  راقنم  ارچ  تسین ،  يا  هلصاف  نادنچ  ایرد  نیا  بآ  وت و  راقنم  نایم  غرم  يا  تفگ :  درک و  بجعت  یسوم  ترـضح  مماشایب .  ار  ایرد 
ار دوخ  تسد  ود  بجعت  يور  زا  یسوم  سپ  دراد .  زاب  میادخ  دای  تذل  زا  ارم  بآ  نآ  تذل  مسرت  یم  درک :  ضرع  یناسر ؟  یمن  بآ 

(38  . ) دز رس  رب 

تماقتسا  : 4

همدقم

اب هک  یسک  نک و  تماقتسا  يرومءام  هکنانچ  وت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يا  کعم :  بات  نم  ترما و  امک  مقتـساف   : ) میکحلا هللا  لاق 
لثم هل  ناک  هیلع  ربصف  ءالبب  نینم  ؤملا  نم  یلتبا  نم  مالـسلا :  هیلع  قداـصلا  لاـق  ( 39 () دشاب رادـیاپ  زین   ) درک عوجر  ادـخب :  وت  یهارمه 

اهءالب هاتوک :  حرش  ( 40  . ) دوب دهاوخ  دیهـش  رازه  رجا  لثم  شیارب  دنک  ربص  نآ  رب  دوش و  التبم  یئالب  هب  ینم  ؤم  ره  دیهـش :  فلا  رجا 
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شنامیا هب  ات  دنک  یمن  يربص  یب  ناحتما  رطاخب  دراد  نامیا  نوچ  درد  بحاص  ره  دنوش .  یم  ناسآ  يرادیاپ  تماقتسا و  اب  اهیراتفرگ  و 
لاوما و نداد  تسد  زا  اه و  ینمـشد  اب  هلباقم  رد  شیرادیاپ  رطاخب  تسا  رت ) تخـس  هوک  زا  نم  ؤم   ) دـندومرف هکنیا  دوش .  دراو  هشدـخ 
 ، تماقتـسا هشیت  تباث و  مزع  اب  راگزور  يراگزاسان  دـنک .  یمن  ادـیپ  هار  شلبق  رب  نزح  لـماک  نم  ؤم  یتح  تساـهنیا ،  دـننام  دـنزرف و 
هب زورما  ادخ  نید  رگا  دنوش .  یم  هدـنک  اج  زا  یتامیالمان  كدـنا  هب  دـنرادن و  ار  تفـص  نیا  هک  یناسک  رگم  دـنک  یمن  داجیا  لکـشم 

 . مالسلا هیلع  یلع  ماما  ربص  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تماقتسا  اب  هدیسر  ام  تسد 

رسای لآ  - 1

ربارب رد  یبیجع  روط  هب  و  دـندیورگ .  مالـسا  هب  دـنوش  یم  لیکـشت  رفن  راـهچ  زا  فعـضتسم  کـچوک و  يا  هداوناـخ  مالـسا ،  زاـغآ  رد 
هب ناشدنزرف  ود  و  نز )  رهوش و   ) هیمس رـسای و   : ) زا دندوب  ترابع  رفن  راهچ  نیا  دندومن .  تماقتـسا  ناکرـشم ،  هنامحریب  ياه  هجنکش 

هکنیا اب  هیمس )   ) شرسمه درپس .  ناج  ات  دشن  جراخ  مالسا  زا  داتسیا و  نانچمه  نمـشد ،  قالـش  رابگر  ریز  رـسای  هللادبع ) .  رامع و  مان 
نیرخآ لهجوبا  ماجنارس  دومن .  تماقتـسا  نانمـشد  هجنکـش  ربارب  رد  دوخ  ياهدایرف  اب  دنا  هدناوخ  هزوجع  ار  وا  هک  يدح  ات  دوب  نزریپ 

هک وا  هب  و  داد ،  یم  زین  یحور  رازآ  ار  وا  یندـب ،  رازآ  رب  هوـالع  لـهجوبا  دیـسر .  تداهـش  هب  زین  وا  دز و  وا  مکـش  هیحاـن  هب  ار  تبرض 
 . يا هدش  وا  گنر  قشاع  دمحم و  لامج  هتفیـش  هکلب  يا ،  هدرواین  نامیا  دـمحم  هب  ادـخ  رطاخ  هب  وت  تفگ :  یم  دوب  هدـیمخ  دـق  نزریپ 
رد و  دندرب ،  یم  نازوس  نابایب  هب  ار  رامع  شرگید  دنزرف  دنام  راوتـسا  یلو  تفرگ ،  رارق  دـیدش  هجنکـش  تحت  زین  هللادـبع )   ) شدـنزرف
هک هکم ،  نابایب  نازوس  ياهگیر  يور  ار  وا  دـندومن و  یم  شا  هتخوس  مین  نت  رب  نینهآ  هرز  و  دـندرک ،  یم  ناـیرع  باـتفآ  شباـت  ربارب 
هب دـنتفگ :  یم  وا  هب  تفر و  یم  ورف  شندـب  رد  هرز  ياه  هقلح  دـندناباوخ و  یم  دوب ،  نارگنهآ  هروک  هتخادـگ  نهآ  ياه  هراپ  نوچمه 

شتآ ياه  هراپ  راثآ  دش .  یمن  نارگ  هجنکـش  میلـست  وا  نک و  شتـسرپ  ار  يزع  تال و  تب  ود  دوش و  رفاک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
یتسوپ راثآ  هتفرگ و  صرب  يرامیب  یئوگ  هک  دید ،  هنوگ  نآ  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوب  هدرک  رثا  رامع  ندـب  رد  نانچ  نآ 
نادناخ يا  دینک  تماقتـسا  دومرف :  یم  نادناخ  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دراد .  دوجو  ندـب  ناوزاب و  تروص و  رد  يرامیب  نیا 

(41  . ) تسا تشهب  امش  هاگ  هدعو  اعطق  هک  دیئامن  ربص  رسای ، 

یتسین رتمک  يروم  زا  وت  - 2

 ، دندش ناهاوخ  وا  زا  ار  تلع  دش .  یمن  يو  هار  دس  یلکشم  چیه  هک  تشاد  مدق  تابث  ردق  نآ  يدماشیپ  ره  رد  ناگروگ )  رومیت  ریما  )
فیعض يروم  رب  مرظن  هاگان  مدرک ؛  یم  رکف  شیوخ  راک  تبقاع  رد  مدرب ،  هانپ  يا  هناریو  هب  مدوب و  هدرک  رارف  نمـشد  زا  یتقو  تفگ : 
تصش هناد  نآ  مدید ،  مدومن  شرامش  مدرک و  رظن  قیقد  نوچ  درب .  یم  الاب  راوید  زا  هتـشادرب و  ار  رتگرزب  دوخ  زا  يا  هلغ  هناد  هک  داتفا 

رادـیدپ نم  رد  یتردـق  نانچ  هچروم  رادرک  نیا  رادـید  زا  درب .  راوید  رـس  رب  ار  هناد  نآ  تبقاـع  هچروم  و  داـتفا ،  نیمز  رب  هبترم  تفه  و 
 ، شاـب دوخ  راـک  یپرد  زیخرب و  یتـسین ،  يرتـمک  يروم  زا  وت  رومیت  يا  متفگ :  دوـخ  اـب  منک .  یمن  شوـمارف  ارنآ  هاـگچیه  هک  تشگ 

(42  . ) مدیسر تنطلس  زا  هیاپ  نیا  هب  ات  متشامگ  تمه  متساخرب و  سپس 

مالسلا هیلع  حون  ترضح  - 3

ناوت یم  دنتـشاد  یتسرپ  تب  هب  وا  موق  هک  يدایز  هقالع  و  مدرم ،  نایم  رد  ندوب  مالـسلا و  هیلع  حون )  ترـضح   ) ینالوط رمع  هب  هجوت  اب 
زور هس  هک  دندز  یم  کتک  ار  وا  ردق  نآ  مدرم  یهاگ  دـیزرو .  تماقتـسا  اهنآ  لباقم  رد  دـید و  رازآ  تیذا و  هزادـنا  هچ  وا  هک  تفگ ، 
یم شوه  هب  یتقو  دنتخادنا  یم  يا  هناخ  رد  دنتشاد و  یمرب  ار  وا  دمآ .  یم  نوخ  يو  شوگ  زا  داتفا و  یم  ءامغا  یشوهیب و  لاح  هب  مامت 
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زج مدرم  نآ  یلو  درک  توعد  ادخ  هب  ار  مدرم  لاس  هاجنپ  دصهن و  بیرق  دنناد .  یمن  هک  نک  تیاده  ارم  موق  ایادـخ  تفگ :  یم  دـمآ ، 
یم دـندروآ و  یم  حون  رـس  يالاب  ار  اهنآ  دـنتفرگ و  یم  ار  دوخ  ناکدوک  تسد  مدرم  هک  یئاج  ات  دـندوزفین  دوخ  یـشکرس  نایغط و  رب 

زا تسد  رگا  مالـسلا  هیلع  حوـن  يا  دـنتفگ :  یم  و  دـینک ! !  يوریپ  هناوـید  نیا  زا  اداـبم  دـیدنام  هدـنز  اـم  زا  سپ  رگا  نادـنزرف  دـنتفگ : 
ار تنانخـس  لمءات  نودـب  هک  دنتـسین  یناگیامورف  زج  دـننک  یم  يوریپ  وت  زا  هک  ناـنیا  و  دـش . . .  یهاوخ  راسگنـس  يرادـنرب  تراـتفگ 
ات دندیـشک  یم  رـس  رب  سابل  دنتـشاذگ و  یم  شوگ  رد  اهتـشگنا  تفگ :  یم  نخـس  حون  یتقو  و  دـنا ؛ هتفریذـپ  ار  تتوعد  هداد و  شوگ 
نم ایادخ  تفگ :  درک و  هثاغتـسا  ادـخ  هب  هک  دـندناسر  یئاج  هب  ار  مالـسلا  هیلع  حون  راک  دـننیبن .  ار  وا  تروص  دنونـشن و  ار  وا  يادـص 

(43  . ) امرف یشیاشگ  ناشیا  نم و  نایم  هد  میرای  مبولغم 

یکاکس - 4

تسخن یکاکس  تسا .  هدوب  مزراوخ  مدرم  زا  هتـسیز و  یم  نایهاشمزراوخ  رـصع  رد  هدوب و  مالـسا  ياملع  زا  یکاکـس )  نیدلا  جارـس  )
مسر هب  ار  نآ  دیشک .  رایسب  جنر  نآ  نتخاس  رد  هک  تخاس  نهآ  زا  فیرظ  کچوک و  رایـسب  يا  هچقودنـص  يزور  دوب .  رگنهآ  يدرم 

ناطلـس و درب .  تقو  ناطلـس  يارب  هفحت  مسر  هب  ار  نآ  دیـشک  رایـسب  جـنر  نآ  نتخاـس  رد  هک  تخاـس  نـهآ  تـقو  ناطلـس  يارب  هـفحت 
همه دش و  دراو  يدنمـشناد  درم  دوب  هجیتن  رظتنم  هک  تقو  نآ  رد  دندومن .  نیـسحت  ار  وا  دندرک و  اشامت  هچقودنـص  هب  تقد  هب  نایفارطا 

زا یکی  وا  دـنتفگ :  تسیک ؟  وا  تفگ :  تفرگ و  رارق  ریثءاـت  تـحت  یکاکـس  دنتـسشن .  يو  يور  شیپ  وـناز  ود  دـندرک و  مـیظعت  ار  وا 
سردم هب  تفر و  هسردم  هب  هک  دوب ،  هتـشذگ  شرمع  زا  لاس  یـس  تفاتـش .  ملع  لیـصحت  یپ  دـش و  فسءاتم  دوخ  راک  زا  تسا  ءاملع 

 . نکم فلت  ار  ترمع  هدوهیب  یـسرب ،  یئاج  هب  منک  یمن  رکف  لاس  نس و  نیا  اب  تفگ :  سردم  منک .  ملع  لیـصحت  مهاوخ  یم  تفگ : 
ظفح ار  یهقف  هلءاسم  نآ  تفگ :  وا  هب  داتسا  هک  دوب  فیعض  شدادعتسا  هظفاح و  يردق  هب  اما  دش .  لیـصحت  لوغـشم  رارـصا  اب  وا  یلو 

یغابد اب  داتسا  تسوپ  تفگ :  گس   : ) تفگ نینچ  داتـسا  دزن  رد  ادرف  دناوخ و  ار  نآ  اهراب  دوش ) یم  كاپ  یغابد  اب  گس  تسوپ   ) نک
تشادن و شیارب  يا  هجیتن  ملع  لیصحت  لاس  هد  ات  اما  دنتفرگ .  هرخسم  داب  هب  ار  وا  دندیدنخ و  همه  نادرگاش  داتسا و  دوش ) !  یم  كاپ 

موادم شزیر  رثا  رب  دیکچ و  یم  یگنـس  هتخت  يورب  يدنلب  زا  بآ  ياه  هرطق  هک  دیـسر  یئاج  هب  داهن  ارحـص  هوک و  هب  ور  دش و  گنتلد 
تسین رت  تخس  گنس ،  نیا  زا  وت  لد  تفگ :  دوخ  اب  سپس  درک ،  هاگن  تقد  اب  یتدم  دوب .  هدروآ  دیدپ  گنس  لد  رد  یخاروس  دوخ ، 

هلـصوح و تیدج و  اب  یگلاس  لهچ  زا  تشگزاب و  هسردم  هب  تفگب و  نیا  دـش .  یهاوخ  قفوم  ماجنارـس  یـشاب  هتـشاد  تماقتـسا  رگا  ، 
یباتک دنتسیرگن .  یم  باجعا  هدید  اب  یبدا  نونف  یبرع و  مولع  رد  يو  رصع  نادنمشناد  هک  دیسر  یئاج  هب  ات  دش  لیصحت  لوغـشم  ربص 

(44  . ) دور یم  رامش  هب  یبدا  یملع و  گرزب  ياهراکهاش  زا  هک  تشون  یبرع  مولع  زا  ملع  هدزاود  رب  لمتشم  مولعلا  حاتفم  مان  هب 

دنزرف تافو  - 5

يا هتسیاش  درم  وت  تفگ :  درک  يراگتساوخ  وا  زا  هحلطوبا  هک  یماگنه  دوب .  هیمشاه  هلیلج  نانز  زا  يراصنا )  هحلطوبا  رـسمه  میلـس  ما  )
زا مالسا  لوبق  زا  دعب  هحلطوبا )   . ) دشاب تندروآ  مالـسا  نامه  هیرهم  يروایب ،  مالـسا  رگا  مناملـسم ،  ینز  نم  يرفاک و  هک  منکچ  اما  ، 

؛ درک یم  يزادناریت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يور  شیپ  دحا  گنج  رد  تفر .  یم  رامشب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  گرزب  باحـصا 
ربمایپ هنیس ي  ولج  ار  دوخ  هنیـس  گنج  نیا  رد  دنک .  هدهاشم  ار  وا  ریت  فده  ات  دش  یم  دنلب  اپ  هجنپ  يور  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

ارم هنیس  ملیام  دسر ،  رامش  هب  ریت  هکنآ  زا  شیپ  دشاب  امش  سدقم  ناج  رپس  نم  هنیس  درک :  یم  ضرع  هتشاد ،  هاگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
 . دوب مالسا  تلالج  اب  نانز  زا  میلـس  ما  رـسپ ،  ردام  دش .  ضیرم  اقافتا  دوب ،  وا  هقالع  دروم  رایـسب  هک  تشاد  يرـسپ  هحلطوبا  دفاکـشب . 
زا هچب  شنتفر  زا  سپ  داتـسرف .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  ار  هحلطوبا  دوش ،  توف  دنزرف  تسا  کیدزن  درک  ساسحا  هک  نیمه 
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رهوش یئاریذپ  يارب  ار  شیوخ  دومن و  هیهت  یعوبطم  ياذغ  اروف  تشاذـگ .  قاطا  رانک  هدـیچیپ ،  يا  هماج  رد  ار  وا  میلـس  ما  تفر .  ایند 
 : تفگ تسا ؟  هدامآ  یئاذـغ  دیـسرپ :  تسا .  هدـیباوخ  تفگ :  باوج  رد  دیـسرپ ،  ار  دوخ  دـنزرف  لاح  دـمآ ،  هحلطوبا  یتقو  تسارآ . 

نیرتهب رهوش  هک  نیب  نآ  رد  هدرک ،  زاـین  یب  ار  دوخ  زین  یـسنج  هزیرغ  رظن  زا  اذـغ  زا  سپ  دـندرک و  فرـص  مهاـب  دروآ  ار  اذـغ  يرآ ، 
در شبحاص  هب  زورما  ار  نآ  دوب ،  نم  دزن  یـصخش  زا  یتناما  شیپ  يدـنچ  تفگ :  هحلطوبا  هب  میلـس  ما  تشاد ،  ار  یـسنج  تذـل  قئاـقد 
یم وت  هب  تروص  نیا  رد  سپ  تفگ :  میلس  ما  دوب .  نیمه  وت  هفیظو  مشاب  نارگن  ارچ  تفگ :  یتسین ؟  نارگن  هک  عوضوم  نیا  زا  مدرک ، 

یئابیکـش هب  نم  تفگ  یلاح  رییغت  چیه  نودب  هحلطوبا )   . ) تفرگ ادخ  ار  تناما  زورما  وت ،  تسد  رد  ادخ  زا  دوب  یتناما  تدنزرف  میوگ 
هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  نآ  زا  سپ  دناوخ ،  زامن  تعکر  ود  دومن و  لسغ  هدرک  تکرح  اج  زا  مرتراوازـس .  يدوب  وا  ردام  هک  وت  زا 

زورما شزیمآ  رد  دنوادخ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیناسر .  بانج  نآ  ضرع  هب  ار  میلس  ما  لمع  دنزرف و  توف  دیـسر ،  هلآ  و 
(45  . ) داد رارق  لیئارسا  ینب  هرباص  نز  دننامه  ینز  زین  نم  تما  نایم  رد  هک  ار  يادخ  منک  یم  رکش  دومرف :  هاگنآ  دهد ،  تکرب  امش 

حالصا  : 5

همدقم

اهنآ نیب  دـنزیخرب  ینمـشد  هب  مه  اب  نامیا  لها  زا  هفیاط  ود  رگا  اـمهنیب :  اوحلـصاف  اولتتقا  نینم  ؤملا  نم  ناـتفئاط  نا  و   : ) میکحلا هللا  لاـق 
رفن ود  نیب  نداد  حلـص  نیرانیدـب :  قدـصتا  نءا  نم  یلا  بحا  نینثا  نیب  حلـصا  نال  مالـسلا :  هیلع  قداصلا  لاق  ( 46 () دینک رارقرب  حلص 
دوخ صخش  ات  تسا و  تابجاو  زا  سفن  یسراو  حالصا و  هک  يروطنامه  هاتوک :  حرـش  ( 47  () تسا رتهب  نداد  هقدص  رانید  ود  زا  مدرم 

ار نآ  دنوادخ  هک  تسا  یتافص  زا  هیاسمه و . . .  لیماف ،  ینید ،  ناردارب  نیب  حالصا  دنک ؛ حالـصا  ار  نارگید  دناوتن  دنکن ،  حالـصا  ار 
رگا یتح  تسا ،  مزال  دوش  نآ  ببـس  هک  یلمع  عون  ره  هقرفت ،  یئادـج و  مدـع  و  طابترا ،  یگنهاـمه و  تدـحو و  يارب  دراد .  تسود 
دورب نیب  زا  شوماخ و  داسف  هنتف و  ات  دوش ،  یم  مه  بجاو  یهاگ  درادن  یبیع  شنتفگ  دنک ،  یم  ادیپ  ترورض  مه  زیمآ  تحلصم  غورد 

.

حالصا روتسد  - 1

زا  ) یفوک رمع  نب  لـضفم  دـیوگ :  دنتـشاد  اوعد  ثرا  رـس  رب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ناـمز  رد  شداـماد  جاـجح و  ریدـم  هفینحوبا )  )
لزنم برد  ات  مه  ام  دییایب ؛ ملزنم  برد  ات  نم  اب  دومرف :  دعب  داتـسیا و  دیدب و  ار  ام  عازن  تشذگ ،  یم  ام  رانک  زا  ماما )  صاخ  باحـصا 

لام نیا  تفگ :  دعب  و  داد ،  حالـصا  ار  ام  نیب  داد و  ام  هب  دروآ  مه  رد  دص  راهچ  رادقم  هب  یلوپ  هسیک  دش و  شا  هناخ  دراو  وا  میتفر  وا 
ناشنیب ات  هدب  اهنآ  هب  دش ،  عازن  لوپ  رس  رب  ام  نایعیش  زا  رفن  ود  نایم  هاگ  ره  دومرف :  ماما  تسا ،  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسین  نم  زا 

(48  . ) دوش حالصا 

دشاب عازن  هب  اناد  دیاب  حلصم  - 2

متفر و ماما  تمدخ  نم  دش ،  ادیپ  یفالتخا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نادنزرف  یضعب  مالسلا و  هیلع  رقاب  ترضح  نیب  دیوگ :  کلملادبع )  )
دننام نامیومع  رـسپ  اب  ام  لثم  اریز  وگم ،  ام  نیب  رد  يزیچ  وت  دومرف :  ماما  دوش .  حالـصا  دـیاش  ات  میوگب  ینخـس  نایم  نیا  رد  متـساوخ 

هب ار  يرگید  زرواـشک و  يدرم  هب  ار  ود  نآ  زا  یکی  دوـب  رتـخد  ود  ار  وا  و  درک ،  یم  یگدـنز  لیئارـسا  ینب  رد  هـک  تـسا  يدرم  ناـمه 
وا زا  تفر و  دوـب  زرواـشک  نز  هک  يرتـخد  نآ  شیپ  لوا  درک ؛ تکرح  اـهنآ  ندـید  يارب  يزور  دوـب .  هداد  رهوـش  رگ  هزوـک  یـصخش 
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لزنم زا  تسا .  رتهب  لیئارـسا  ینب  مامت  زا  ام  لاح  دـیایب  ناراـب  رگا  هدرک  یناوارف  تعارز  مرهوش  ناجردـپ  تفگ :  رتخد  دیـسرپ :  لاوحا 
ناراـب یتدـم  دـنوادخ  رگا  هتخاـس  يداـیز  هزوک  مرهوش  ردـپ ،  تفگ :  دیـسرپ ،  شلاوحا  زا  تفر و  شرتـخد  رگید  هناـخ  هب  رتـخد  نآ 

 : تفگ یم  هک  یلاح  رد  دـش  جراخ  دوخ  رتخد  هناخ  زا  درم  نآ  تسا .  رتوکین  همه  زا  ام  لاـح  دوش  کـشخ  وا  ياـه  هزوک  اـت  دتـسرفن 
اهنآ تسا  حالـص  هچره  منکب ،  یتساوخرد  یکی  عفن  هب  هک  دسر  یمن  ارم  نایم  نیا  رد  نکب ،  یناد  یم  حالـص  هچ  ره  تدوخ  وت  ایادخ 

هب امش  هفیظو  دوش ،  ام  زا  یکی  هب  یمارتحا  یب  نایم  نیا  رد  ادابم  دییوگب ،  ینخـس  ام  نیب  دیناوت  یمن  زین  امـش  دومرف :  ماما  هد .  ماجنا  ار 
(49  . ) تسا ام  همه  هب  تبسن  مارتحا  ام  هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هطساو 

حالصا يورخا  یعضو و  رثا  - 3

یگنـسرگ زا  نآ ،  شورف  اب  ات  درب  رازاب  هب  دوب  هتفاب  شلایع  هک  نامـسیر  يردـق  یناـشیرپ  صخـش  يزور  دـیوگ :  ضاـیع )  نب  لیـضف  )
ببـس هب  هک  درک  هدهاشم  ار  رفن  ود  ماگنه ،  نیا  رد  هک  دنک  هیهت  ینان  تساوخ  تخورف و  مهرد  کی  هب  ار  نامـسیر  دننک .  ادیپ  تاجن 

صخـش نآ  دنهد .  یم  همادا  مه  شیوخ  عازن  هب  و  هدومن ،  حورجم  ار  رگیدـکی  تروص  رـس و  دـننک و  یم  عازن  رگیدـکی  اب  مهرد  کی 
هب یتسد  یهت  اب  زاب  دومن و  حالـصا  ار  نانآ  نیب  درک و  ار  راک  نیا  دوش و  مامت  امـش  عازن  ات  دـیریگب  ار  مهرد  کـی  تفگ :  دـمآ و  ولج 

هنهک سابل  درک و  وجتسج  ار  هناخ  فارطا  نز  هاگنآ  تشگ .  دونشخ  زین  وا  درک ،  لقن  شرسمه  يارب  ار  ناتساد  تشگ و  راپـسهر  لزنم 
دید نکل  دیرخن ،  وا  زا  یـسک  دروآ و  رازاب  هب  ار  هنهک  سابل  درم  دنک .  هیهت  یئاذغ  دـشورفب و  ات  داد  دوخ  رهوش  هب  دومن و  ادـیپ  ار  يا 

ار دساف  یهام  داد و  ار  هنهک  سابل  درک .  لوبق  شورف  یهام  مینک ،  هضواعم  هلماعم و  ایب  تفگ :  دراد  تسد  رد  يا  هدیدنگ  یهام  يدرم 
رازاب هب  ات  داد  رهوش  هب  تفای و  یهام  مکـش  رد  یتمیق  يزیچ  ناهگان  هک  دـش  یهاـم  ندرک  هداـمآ  لوغـشم  نز  دـمآ .  لزنم  هب  تفرگ و 

رب يریقف  دش  هناخ  دراو  نوچ  درک .  تعجارم  لزنم  هب  تخورف و  هردـب )  هدزاود   ) یبوخ تمیق  هب  دروآ  رازاب  هب  ار  نآ  دـشورفب .  دربب و 
رادرب یهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ :  تشاذگ و  ریقف  دزن  ار  اهلوپ  همه  درم  نآ  دینک .  تیانع  ارم  هداد  امـش  هب  يادخ  هچنآ  زا  داد :  زاوآ  رد 
شاداپ نیا  هک  منک  نالعا  متـساوخ  میادخ ،  هداتـسرف  متـسین ،  ریقف  نم  تفگ :  دومن و  تعجارم  هک  تشادنرب  مدق  دـنچ  تشادرب  ریقف  ، 

(50  . ) دیداد شزاس  حالصا و  ار  رفن  ود  نآ  نایم  هک  تسامش  ناسحا 

یکلم اقآ  داوج  ازریم  - 4

داتـسا تمدخ  لاس  ود  زا  دعب  شکولـس  يادـتبا  دـنا ؛ هتـشون  یفوتم 1343 ه ق )   ( ) یکلم اـقآ  داوج  ازریم   ) هللااـب فراـع  موحرم  هراـبرد 
دیامرف یم  داتسا  مدیسرن ! !  یئاج  هب  دوخ  كولس  ریـس و  رد  نم  دنک :  یم  ضرع  یفوتم 1311 )  ( ) ینادمه یلقنیسح   ) الم دوخ  فراع 

یگتـسب اه  یکلم  نالف  اب  امـش  دیامرف :  یم  متـسه .  یکلم  يزیربت  داوج  نم  دیـسانش ،  یمن  ارم  دـنک :  یم  ضرع  تسیچ ؟  امـش  مسا  : 
ناشیاپ شیپ  ینادیم  دب  هک  ار  اهنآ  شفک  یتسناوت  تقو  ره  دیامرف :  یم  داتـسا  دنک .  یم  داقتنا  اهنآ  زا  یلب و  دنک :  یم  ضرع  دـیراد ؟ 

و دنیشن ،  یم  نادرگاش  هیقب  زا  رت  نییاپ  دوخ  دور  یم  سرد  هب  هک  ادرف  اقآ  داوج  ازریم  دمآ .  مهاوخ  وت  غارـس  هب  دوخ  نم  ینک ،  تفج 
هک یئاج  ات  دهد ،  یم  رارق  دوخ  تبحم  دروم  هتخانش ،  یمن  بوخ  ار  اهنآ  وا  دندوب و  فجن  رد  یکلم  لیماف  زا  هک  یئاه  هبلط  هتفر  هتفر 
یم یلیماف  ترودـک  عفر  دـسر  یم  دـندوب ،  نکاس  زیربت  رد  هک  هفیاط  نآ  هب  ربخ  نیا  نوچ  دـنک .  یم  تفج  ناـنآ  ياـپ  شیپ  ار  شفک 

نیمه زا  دوش و  حالـصا  تلاح  دـیاب  وت  تسین ،  یلیماـف )  حالـصا  زا  دـعب   ) يا هزاـت  روتـسد  دـیامرف :  یم  داتـسا  داوج  ازریم  ادـعب  دوش . 
 . تسا بوخ  ندرک  لمع  يارب  یئاهب  خیـش  موحرم  حالفلا  حاتفم  باتک  هک  دوش  یم  روآدای  انمـض  يوش ،  دنم  هرهب  یعرـش  تاروتـسد 

دنم هرهب  وا  زا  ماوع  صاوخ و  زا  يدایز  هدع  دزادرپ و  یم  سوفن  تیبرت  هب  دـیآ و  یم  مق  هزوح  هب  دـنک و  یم  یقرت  مک  مک  ازریم  ( 51)
 . . . . دنوش یم 
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حلصم ریزو  - 5

ار وا  لام  همه  نآ  زا  دعب  و  دـیناسر ،  لتق  هب  ار  وا  تفگ :  درک و  بضغ  رابرد  رعاش  یماس )  مهج  نب  یلع   ) رب یـسابع  هفیلخ  نومءام )  )
دهاوخ یسک  هچ  زا  وا  لام  دشکب  ار  وا  هفیلخ  رگا  تفگ :  دمآ و  نومءام  شیپ  حالصا  يارب  ریزو ،  داود ) یبا  نب  دمحا   . ) دینک فرصت 
کلام تایح  زا  دـعب  وا  هچ  ار ،  وا  لام  هن  دـشاب  هتفرگ  هثرو  لاـم  هفیلخ  ناـمز  نآ  تفگ :  دـمحا  وا ،  هثرو  زا  تفگ :  نومءاـم  تفرگ ؟ 

 ، نک سبح  ار  وا  سپ  تفگ :  نومءام  دنریگب !  يرگید  هذخا  ؤم  رد  ار  يرگید  لام  هک  تسین ،  تفالخ  بصنم  قیال  ملظ  نیا  و  دشابن ، 
نومءام بضغ  هک  یتقو  ات  تشاد  هاگن  درک و  سبح  ار  وا  دـمآ و  نوریب  نومءام  سلجم  زا  دـمحا  شکب  ار  وا  نآ  زا  دـعب  ریگب  ار  لام و 

درک و نیسحت  لمع ،  نیا  یئوکین  رب  ار  ریزو  دمحا  دش و  نیب  شوخ  مهج  نب  یلع  هب  نومءام  یحالصا ،  هشقن  نیا  اب  هاگنآ  تسشنورف . 
(52  . ) دوزفیب ار  وا  تلزنم  ردق و 

لامآ  : 6

همدقم

لامآ ات  راذگاو  یناویح  تاذـل  ندروخب و  ار  نارفاک  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يا  لمالا :  مههلی  اولکای و  مهرذ   : ) میکحلا هللا  لاق 
هب هک  یناسک  هاتوک :  حرش  ( 54 () درادن ینایاپ  اهوزرآ  یهتنتال :  لامالءا   : ) مالـسلا هیلع  یلع  لاق  ( 53  . () دـنادرگ لفاغ  ار  نانآ  يویند 
دنک یم  لایخ  هکنآ  دنتـسه ،  التبم  زارد  ياهوزرآ  لامآ و  هب  دـنا  هتـسب  لد  نآ  هیـسن  ایند و  هب  دنتـسین و  رکاش  عناـق و  اـیند  دـقن  نتـشاد 

هب ای  و  دنیـشنب ،  وا  ياج  ات  دراد  ار  سیئر  نالف  نادرم  يوزرآ  دـشیدنا و  یم  دوخ  ءاـقب  هب  تسا و  لـفاغ  گرم  زا  تسا و  ناوج  هشیمه 
لطاب یلایخ و  راکفا  نیا  ریظن  اههد  دید و  دهاوخ  ار  هریبن  هون و  داماد و  سورع و  ادعب  هکنیا  ای  و  تسا ،  هدنیآ  رد  هناخراک  نتخاس  رکف 

دندرکن افتکا  دـقن  هب  ایند  رد  هک  ارچ  تسا ،  نتخادـنا  ریخءات  ینعی  فوس  زا  ناشدایرف  منهج  لها  رتشیب  دوش .  یم  لیوط  لامآ  بجوم  ، 
ار اهوزرآ  دیاب  يرآ  دندرک ،  یم  هلاوح  يریپ  هب  ار  تادابع  دـندرک و  یمن  هیفـصت  ار  لاوما  و  دـنتخادنا ،  یم  ریخءات  ار  سفن  حالـصا  و 

(55) درک دامتعا  دیابن  تسین  مولعم  هک  یئادرف  زا  داد و  ماجنا  شتقوب  ار  يزیچ  ره  هاتوک و 

عراز یسیع و  - 1

نیمز ندنک  لوغشم  تشاد و  تسد  رد  لیب  هک  یعراز  درم  هب  درک  یم  هاگن  دوب و  هتسشن  مالسلا  هیلع  میرم )  نب  یسیع   ) ترضح دنیوگ 
يا هشوـگ  رد  تخادـنا و  وـس  کـی  هب  ار  لـیب  عراز  ناـهگان  نادرگ .  رود  عراز  زا  ار  دـیما  وزرآ و  ایادـخ  درک :  ضرع  ترـضح  دوـب . 

زا مالسلا  هیلع  یسیع  دش .  عراز  لوغشم  درک و  تکرح  عراز  نادرگزاب .  وا  هب  ار  وزرآ  ایادخ  درک :  ضرع  مالسلا  هیلع  یسیع  تسـشن . 
ندرک راـکب  یک  هب  اـت  هدیـسر ،  ناـیاپ  هب  ترمع  هک  یتـسه  يدرم  وـت  متفگ  دوـخ  اـب  تفگ :  يدرک ؟  نـینچ  ارچ  دوـمن :  لا  ؤـس  عراز 

زونه هکنآ  لاح  ینک و  یمن  راک  ارچ  متفگ :  دوخ  اب  یتاظحل  زا  دعب  متـسشن .  يا  هشوگ  رد  هتخادـنا و  فرط  کی  هب  ار  لیب  یلوغـشم ، 
(56  ) مدش لوغشم  راکب  سپ  يدنمزاین ،  شاعم  هب  يراد و  ناج 

يزور جاجح  شورف و  هریش  - 2

هدهاشم ار  یشورف  ریش  درک .  یم  یشدرگ  رازاب  رد  یـسابع )  هفیلخ  ناورم  نب  کلملادبع  ریزو  و   ) راوخنوخ یفقث )  فسوی  نب  جاجح  )
شدمآ رد  مشورف ،  یم  ار  ریش  نیا  تفگ :  یم  هک  داد  شوگ  شیاه  هتفگ  هب  داتـسیا و  يا  هشوگ  هب  دنک .  یم  تبحـص  دوخ  اب  هک  درک 
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یم هیهت  شیم  کی  دسرب ،  يدنفـسوگ  تمیق  هب  ات  مراذگ  یم  مه  يور  هدنیآ  ياهدمآ  رد  اب  ار  نآ  هدافتـسا  دش .  دـهاوخ  رادـقم  نالف 
واـگ و دـش و  مهاوـخ  يراد  هیامرـس  لاـس  دـنچ  زا  دـعب  دوـش  یم  يا  هزاـت  هیامرـس  نآ  دـمآ  رد  هیقب  مرب و  یم  هرهب  شریـش  زا  مه  منک 

یتیمها اب  صخـش  وا  اب  جاودزا  زا  سپ  منک ،  یم  يراگتـساوخ  ار  فسوی )  نب  جاجح  رتخد   ) هاـگنآ تشاد .  مهاوخ  کـلم  دنفـسوگ و 
ار شیاپ  هک  نیمه  دوش ؛ دروخ  شیاه  هدند  هک  منز  یم  نانچ  دگل  نیمه  اب  دنک  یچیپرس  متعاطا  زا  جاجح  رتخد  يزور  رگا  موش .  یم 
دص دنناباوخب و  ار  وا  داد  روتـسد  شناهارمه  زا  رفن  ود  هب  دمآ و  ولج  جاجح  تخیر .  نیمز  هب  نآ  همه  دروخ و  ریـش  فرظ  هب  درک  دنلب 

یتفرگ یم  ارم  رتخد  رگا  یتفگن  رگم  تفگ :  جاجح  دینز ! ؟  یم  ریـصقت  یب  ارم  هچ  يارب  دیـسرپ :  شورف  ریـش  دننزب .  شندب  رب  هنایزات 
(57  . ) يروخب هنایزات  دص  دیاب  دگل  نآ  رفیک  هب  کنیا  دنکشب ،  شیولهپ  هک  يدز  یم  دگل  نانچ 

تداهش يوزرآ  - 3

ربمایپ روضح  هب  لوا  راـب  يارب  شماوقا  هک  یتقو  دوب .  شـشخب  دوج و  ياراد  يدرم  هنیدـم و  لـها  جرزخ و  هلیبق  زا  حومج )  نب  ورمع  )
دندرک یفرعم  ار  سیق )  نب  دج   ) مان هب  دوب  لیخب  هک  یصخش  اهنآ  دندرک ،  لا  ؤس  هلیبق  سیئر  زا  ترـضح  دندمآ ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
شیاپ وا  دشاب  دوب ،  يرفرف  ياهوم  ياراد  هک  مادـنا  دیفـس  درم  نامه  حومج  نب  ورمع  امـش  سیئر  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  . 
حالـس شیاهرـسپ  تشاد و  رـسپ  راهچ  وا  دـمآ ،  شیپ  دـحا  گنج  یتقو  دوب .  فاعم  داـهج  زا  یمالـسا ،  نوناـق  مکح  هب  و  دوب ،  گـنل 

 . يرادن هفیظو  وت  نامب ،  هناخ  رد  وت  مور ،  یم  ام  ردپ  دنتفگ :  دندش و  عنام  اهرـسپ  موشب .  دیهـش  میایب  دیاب  مه  نم  تفگ :  دندیـشوپ . 
هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  وا  درکن ،  شوگ  وا  دنتفگ :  هچ  ره  دنوشب .  وا  عنام  هک  دندرک  عمج  ار  لیماف  دنتفر  نارـسپ  درکن ،  لوبق  درمریپ 

هللا یلص  ربمایپ  موشب .  دیهش  ادخ  هار  رد  مورب و  داهج  هب  نم  دنراذگ  یمن  میاه  هچب  ارچ  مراد  تداهش  يوزرآ  نم  تفگ :  دمآ و  هلآ  و 
داـهج فرط  هب  حلـسم  دـش و  لاحـشوخ  تسین .  مه  مارح  یلو  تسین  بجاو  وا  رب  دراد ،  تداهـش  يوزرآ  درم  نیا  دوـمرف :  هلآ  هیلع و 

هب نتفر  عقوم  نوچ  و  دش .  دیهش  هرخالاب  ات  دز  یم  رکـشل  بلق  هب  ار  شدوخ  اورپ  یب  وا  یلو  دندوب ،  وا  بقارم  گنج  رد  اهرـسپ  تفر . 
وا دش و  باجتسم  شیاعد  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  امرف ،  مبیـصن  تداهـش  نادرگنزاب و  ما  هناخ  هب  ارم  ایادخ  درک :  اعد  داهج 

(58  . ) دندرک نفد  دحا  يادهش  ناتسربق  رد  ار 

دیسرن شیوزرآ  هب  هدعج  - 4

یلع زا  دعب  لاس  هد  هیواعم  نوچ  دوب .  نابرهم  ؤر ف و  هداوناخ  هب  تبسن  تواخس و  ياراد  میلح و  ابیز و  رایـسب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
هب تفرگ ،  میمـصت  تشادن  يرثا  یلو  دندز  تبرـض  ار  ترـضح  وا  رما  هب  زاب  دنچ  و  دـمآ ،  رد  ینمـشد  دـیک و  رد  زا  وا  اب  مالـسلا  هیلع 
هب رگا  تفگ :  وا  هب  هیواعم  دناروخب .  رهز  بذاک ،  ياه  هدعو  اب  ار  وا  سیق ، )  نب  ثعشا  رتخد  هدع   ) مالسلا هیلع  نسح  ماما  نز  هلیـسو 
نز لوپ و  يوزرآ  هب  وا  مروآ .  یم  رد  دیزی  مرسپ  جاودزا  هب  ارت  مهد و  یم  وت  هب  مهرد  رازه  دص  یهدب  رهز  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح 

مالـسلا هیلع  نسح  ماما  يزور  دنک .  طولخم  ترـضح  ياذغ  رد  هک  داد  نآ  هب  دوب  هتفرگ  مور  هاشداپ  زا  هیواعم  هک  يرهز  ندش ؛  دـیزی 
دروآ ترضح  يارب  يریش  تبرش  هدعج  راطفا  تقو  رد  دوب  هدرک  رثا  بانج  نآ  رب  یگنـشت  دوب و  مرگ  رایـسب  زور  نآ  دندوب و  راد  هزور 

ادـخ دـمح  سپ  نوعجار ،  هیلا  انا  هللاانا و  تفگ :  درک و  تیمومـسم  ساسحا  دـیماشایب ،  ترـضح  نوچ  دوب .  هدرک  نآ  لـخاد  رهز  هک  ، 
ارت ادخ  یتشک ،  ارم  ادـخ  نمـشد  يا  دومرف :  درک و  هدـعج  هب  يور  سپـس  تفر .  دـهاوخ  ینادواج  ناهج  هب  ینف  ناهج  نیا  زا  هک  درک 
زا دیامرف .  راوخ  دوخ  باذع  هب  ار  وا  ارت و  ادخ  هداد ،  بیرف  ارت  صخش  نآ  تشاد ،  یهاوخن  یبیصن  نم  زا  دعب  دنگوس  ادخ  هب  دشکب ، 

یتیاور هب  دروایب .  نابز  هب  ار  هدعج  مسا  دشن  رضاح  درک ،  لا  ؤس  شلتاق  هرابرد  ردارب  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو  هکنآ :  ماما  ملح 
 . دندرک تلحر  ایند  زا  نس 48  رد  يرجه  لاس 50  رفص  رد 28  درک و  رثا  ماما  كرابم  دوجو  رد  رهز  زور )  لـهچ  یتیاور  هب  و   ) زور ود 
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درکن افو  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هب  یتقو  تفگ :  هیواعم  درب ؛ روگ  هب  ار  شیوزرآ  ندش  دـیزی  نز  لام و  هب  عمط  رطاخ  هب  هدـعج  اما 
(59  . ) دش لصاو  كرد  هب  ایند  زا  تلذ  يراوخ و  اب  و  درکن ؛ لمع  دوب  هداد  وا  هب  هک  ییاه  هدعو  هب  و  دنک ،  افو  دیزی  اب  روطچ 

دیسر تسایر  شیوزرآ ،  هب  هریغم  - 5

یتقو وا  تسا  هدوب  تسرپ  تسایر  تفص و  ناطیش  راکم و  دارفا  زا  دروآ و  مالسا  يرجه  مجنپ  لاس  رد  فئاط  لها  زا  هبعش )  نب  ةریغم  )
ار وا  لزع و  هفوک  يرادناتـسا  زا  ار  هریغم  ادعب  ات  دنیزگ  تماقا  ات  داتـسرف  هفوک  هب  ار  دوخ  هدـناوخ  ردارب  هیبا  نب  دایز  هیواعم ،  هک  دـینش 
ما هدـش  ریپ  نم  تفگ :  دومن و  ار  هفوک  زا  لاقتنا  ياضاقت  تفر و  هیواعم  دزن  ماش  هب  تشاذـگ و  دوخ  ياج  رد  ار  سک  دـنک ،  رادناتـسا 
رد تسوا  نیفلاخم  زا  سیق  هک  درک  رکف  هیواعم  منک !  تحارتسا  اـت  يراذـگب  نم  راـیتخا  رد  ار  هدـکهد  دـنچ  ایـسیقرق )  ) رد مهاوخ  یم 

هفوک هب  دیاب  میراد  جایتحا  وت  هب  ام  تفگ :  هیواعم  دوش .  دحتم  شدض  رب  وا  اب  دورب و  اجنآ  هب  هریغم  تسا  نکمم  درب  یم  رسب  ایـسیقرق ) )
نایفارطا دش و  هفوک  دراو  بش  همین  درک .  لوبق  وا  هک  درک  رارصا  هیواعم  ردق  نآ  درک .  یم  نتفر  زا  راکنا  دنموزرآ ،  اب  هریغم  و  يورب ، 

هریغم درک .  بوصنم  هفوک  رد  وا  ياج  هب  ار  صاع )  نب  دیعس   ) هیواعم دعب  یتدم  دینک .  ماش  هناور  ار  هیبا )  نب  دایز   ) داد روتسد  ار  دوخ 
دش و کیرحت  دیزی  دنک ! . . .  یفرعم  ینیـشناج  يدهعتیالو و  هب  ارت  تسا  مزال  تسین ،  وت  رکف  هب  هیواعم  ارچ  تفگ :  تفر و  دـیزی  دزن 

هفوک تموکح  صاعورمع و  هب  ار  رصم  تموکح  هیواعم  دش .  بوصنم  ینیشناج  هب  دیزی  ةریغم ،  رارصا  اب  درک و  ار  داهنـشیپ  نیا  ردپ  هب 
دید هیواعم  يداد ؟  رارق  ریـش  ناهد  ود  نایم  ار  دوخ  تفگ :  دـمآ و  هیواعم  دزن  هریغم  دومن .  راذـگاو  هللادـبع  صاـعورمع ،  دـنزرف  هب  ار 

هب نتفرگ )  رارق  ریـش  ود  نایم  رد  دـیزی ،  يدـهعتیالو   ) هشقن ود  اب  هرابود  ار  هریغم  تخاـس و  لوزعم  ار  هللادـبع  اذـل  تسا ،  یتسد  فرح 
(60  . ) درم نوعاط  ضرم  هب  لاس 49  رد  درک و  تموکح  هام  دنچ  لاس و  تفه  درک و  بوصنم  هفوک  تموکح 

تناما  : 7

همدقم

لاق ( 61 ( ) دیهد زاب  شنابحاص  هب  ار  تناما  هک  دنک  یم  رما  امـش  هب  ادخ  اهلها :  یلا  تانامالا  اودوت  نا  مک  رمای  هللا  نا   : ) میکحلا هللا  لاق 
دراپسب نم  هب  یتناما  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لتاق  رگا  هیلا :  اهتیدال  ۀناما  یلع  ینمتنا  بلاطیبا  نب  یلع  لتاق  نا  ولف  مالـسلا :  هیلع  رقابلا 

بجاو و شظفح  دوش  هتـشاذگ  ناسنا  دزن  تناما  مسرب  هک  يزیچ  ره  هاتوک :  حرـش  ( 62  ) منادرگ یم  زاـب  وا  هب  شتقو  هب  ار  نآ  هنیآ  ره 
يادخ فطل  دروم  مدرم ،  عاتم  ظفح  رطاخب  راد  تناما  دشاب .  رفاک  ای  ناملـسم  تناما  بحاص  دنک  یمن  قرف  تسا ،  مارح  نآ  هب  تنایخ 
تسنآ لماک  نامیا  ياه  هناشن  زا  دننک .  هاگن  وا  هب  یتسپ  يدزد و  مشچ  هب  مدرم  هک  دوش  یم  ببـس  مدرم ،  هعیدو  رد  تنایخ  دشاب .  یم 

تساهنیا لاثما  بکرم و  ای  جورف  ای  رارـسا  ای  لام  ای  تاناما  دناشوپ .  یم  رقف  هدرپ  ادخ  نداد ،  زا  فلخت  دنکن ؛ تنایخ  تناما  ءادا  رد  هک 
 ! دیامن اهنآ  رد  تنایخ  هسوسو  هب  ات  دنک  هارمگ  اوغا و  ار  راد  تناما  دناوتب  ات  دهن  یم  ماد  اهدص  ناطیش  و  . 

هملس ما  يراد  تناما  - 1

هک یماگنه  و  درپس ،  هملس )  ما   ) هب ار  دوخ  همانتیصو  اه  همان  دورب ،  تماقا  يارب  قارع  هب  هک  تفرگ  میمصت  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یعقوم 
تیـصو همان و  دش ،  قارع  مزاع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یتقو  دینادرگرب .  يو  هب  ار  اهنآ  تشگرب  هنیدم  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 

هیلع نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  هدـب .  وا  هب  درک  هبلاطم  ار  اهنیا  دـمآ و  مدـنزرف  نیرتگرزب  هاگ  ره  دومرف :  درپس و  هملـس  ما  هب  ار  دوخ 
يزور تفگ :  مردام  دـیوگ :  یم  هملـس )  ما  رـسپ  رمع  ( ) 63  . ) دـینادرگرب يو  هب  ار  اه  هدرپس  تشگزاب و  هنیدـم  هب  داجـس  ماما  مالـسلا 
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هب تشون و  یبلاطم  تسوپ  رد  درک ؛ بلط  يدنفسوگ  تسوپ  دروآ و  فیرشت  نم  هناخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشذگ و  يراگزور  راپـسب .  يو  هب  درک  بلط  ار  تناما  نیا  وت  زا  اه  هناشن  نیا  اب  هک  ره  دومرف :  داد و  نم 
 . دندرک تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  مدرم  هک  يزور  ات  درکن ،  ار  تناما  نیا  بلط  یـسک  نینم  ؤملاریما  تفالخ  نامز  ات  دندرک  تلحر  ایند 
زا ورب  دوـمرف :  دـید و  ارم  دـمآ  دورف  ربـنم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنآ  زا  سپ  متـسشن  تعیب  زور  تیعمج  ناـیم  رد  هملـس )  ما  رـسپ   ) نـم

ماما مدوب .  يزور  نینچ  رظتنم  تفگ :  مردام  متفگ  ار  نایرج  متفر و  مردام  دزن  نم  منک  تاقالم  ار  وا  مهاوخ  یم  ریگب ،  هزاـجا  ترداـم 
دروآ نوریب  یکچوک  قودنص  یقودنص ،  نایم  زا  تساخرب  مردام  هدب .  نم  هب  اه  هناشن  نیا  اب  ار  تناما  نآ  هملـس  ما  دومرف :  دش و  دراو 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  سپ  هک  رادـم  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تسد  مدـنزرف  تفگ :  نم  هب  سپـس  درپـس ،  يو  هب  ار  تناـما  نآ  و 
(64  . ) مرادن غارس  وا  زج  یماما 

نامز رد  راک  تنایخ  راطع  - 2

یتشم یلو  داد  رارق  شورف  ضرعم  رد  تشاد  شزرا  رانید  رازه  هک  ار  يدنبندرگ  دش و  دادغب  دراو  یـسانشان  درم  یملید )  هلودلادضع  )
یفرعم ار  يراطع  مدرم  دراپسب .  يو  هب  ار  دنب  ندرگ  ات  تشگ  ینیما  يدرم  نتفای  یپ  رد  تشاد ،  ار  هکم  ترفاسم  لایخ  نوچ  دشن .  ادیپ 

هیده يرادقم  تعجارم  رد  درک .  ترفاسم  هکم  هب  تشاذگ  يو  دزن  تناما  مسر  هب  ار  دنبندرگ  دوب .  فورعم  يراکزیهرپ  هب  هک  دـندرک 
یتناما مسانـش و  یمن  ارت  نم  تفگ :  دز و  یـسانشان  هب  ار  دوخ  راطع  درک ،  میدقت  ار  هیدـه  دیـسر و  شدزن  هب  نوچ  دروآ .  مه  وا  يارب 

زج تفر  شدزن  رگید  راب  دنچ  دندرک .  نوریب  راکزیهرپ  راطع  ناکد  زا  ار  وا  دندش  عمج  مدرم  دش و  دنلب  ادص  رس و  یتشاذگن ،  نم  دزن 
یم تیارب  يراک  امتح  سیونب  یملید  هلودلادضع  ریما  يارب  راطع ،  نیا  اب  ار  دوخ  تیاکح  تفگ :  وا  هب  سک  دینشن .  يزیچ  وا  زا  ازسان 

مراهچ زور  نیـشنب ،  راطع  ناکد  رد  رب  یلاوتم  زور  هس  هک  دش  رکذتم  داد و  ار  وا  باوج  هلودلادضع  و  تشون ،  ریما  يارب  يا  همان  دـنک 
هب ار  هجیتن  امنب و  وا  زا  ار  دنب  ندرگ  هبلاطم  دعب  زور  هدب .  ارم  مالـس  باوج  طقف  وت  مهد  یم  مالـس  وت  هب  تشذـگ و  مهاوخ  اجنآ  زا  نم 
وا درک و  مالس  داتفا ،  بیرغ  درم  هب  شمـشچ  هک  نیمه  درک و  روبع  ناکد  رد  زا  صوصخم  تافیرـشت  اب  ریما  مراهچ  زور  هدب .  ربخ  نم 

تسا هتساخ  يریگ و  یمن  يربخ  ام  زا  و  ییآ ،  یم  دادغب  هب  هک  درک  هیالگ  وا  زا  ریما  و  داد ،  ار  ریما  باوج  درم  دومن .  مارتحا  رایـسب  ار 
تفگـش رد  مدرم  راطع و  تدم  مامت  رد  میامن .  تدارا  ضرع  مدشن  قفوم  نونکات  هک  تساوخ  شزوپ  بیرغ  درم  ییوگ ،  یمن  ام  هب  ار 

ردارب دیسرپ :  درک و  سانشان  نآ  هب  ور  راطع  تفر ،  ریما  هک  نیمه  دید .  یم  مشچ  هب  ار  گرم  راطع  و  تسیک ؛  سانـشان  نیا  هک  دندوب 
راطع تفگ :  ار  تناما  ياه  هناـشن  درم  دـیایب .  مداـی  دـیاش  وگب  هبترم  ود  تشاد ؟  يا  هناـشن  اـیآ  يداد ،  نم  هب  تقو  هچ  ار  دـنبولگ  نآ 

تفر و ریما  دزن  درم  مدوب .  هدرک  شومارف  نم  دناد  یم  ادـخ  تفگ :  درک ؛ میلـست  وا  هب  تفای و  ار  دـنبولگ  درک و  يرـصتخم  يوجتـسج 
رهش نایم  رد  داد :  روتسد  دیـشک  راد  هب  ار  وا  تخیوآ و  راطع  درم  ندرگ  هب  تفرگ و  وا  زا  ار  دنبندرگ  ریما  درک .  لقن  شیارب  ار  نایرج 

ار وا  درک و  در  وا  هب  ار  دنب  ندرگ  روآ ،  تربع  راک  نیا  زا  سپ  دنک .  راکنا  دعب  دریگب و  یتناما  هک  یـسک  رفیک  تسا  نیا  دننزب ،  ادـص 
(65  . ) داتسرف شرهش  هب 

درک تنایخ  دیابن  یتناما  چیه  هب  - 3

 . دوب هتسشن  هلبق  هب  ور  دوب و  هدناوخ  ار  رصع  زامن  ناشیا  هک  یلاح  رد  مدش  دراو  دجسم ) رد   ) قداص ماما  رب  دیوگ :  نانـس )  نب  هلادبع  )
یمن ار  دوخ  لام  سمخ  هکنیا  اب  دنراذگ ،  یم  ام  دزن  تناما  هب  ار  یلاوما  دنناد و  یم  نیما  ار  ام  ءارما  ناهاشداپ و  زا  یضعب  مدرک  ضرع 

مردـپ لتاق  هدنـشک و  مجلم  نبا  رگا  هبعک  يادـخ  هب  دومرف :  هبترم  هس  ماما  میئامن ؟  فرـصت  ای  مینک  در  اهنآ  هب  ار  ناشلاوما  ایآ  دـنهد ، 
(66  ) مهد یم  وا  هب  ار  شتناما  تساوخ  نامز  ره  دهدب ،  نم  هب  یتناما  مالسلا  هیلع  یلع 
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نایدوهی نادنفسوگ  ناپوچ و  - 4

تشاد رارق  هنیدم  یخسرف  رد 32  هک  ربیخ  هعلق  حـتف  يارب  زابرـس  رفن  دصـشش  رازه  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يرجه  متفه  لاس 
هقیـضم رد  یئاذـغ  رظن  زا  دـننک .  حـتف  ار  ربیخ  ياه  هعلق  دنتـسناوتن  دـندنام و  یتدـم  ربیخ  فارطا  ياهنابایب  رد  ناناملـسم  دـندش .  هناور 

یم هدافتسا  بسا  رطاق و  تشوگ  دننام  دوب ،  هورکم  هک  یتاناویح  تشوگ  زا  یگنـسرگ ،  تدش  رثا  رب  هک  يروط  هب  دنتـشاد  رارق  یتخس 
دـمآ و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  دـنارچ ،  یم  ار  نایدوهی  نادنفـسوگ  هک  يا  هرهچ  هایـس  ناپوچ  طیارـش ،  نیا  رد  دـندرک . 

لامک اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مراذـگ .  یم  امـش  راـیتخا  رد  تسا  ناـیدوهی  لاـم  نادنفـسوگ  نیا  تفگ :  سپـس  و  دـش ،  ناملـسم 
هک تسا  مزال  وت  رب  تسین ،  زیاج  تناما  هب  تنایخ  اـم  نیئآ  رد  و  دنتـسه ،  تناـما  وت  دزن  نادنفـسوگ  نیا  دومرف :  وا  خـساپ  رد  تحارص 
هب ار  نادنفـسوگ  درک و  تعاطا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـمرف  وا  یهدـب .  ناـشنابحاص  هب  يربب و  هعلق  رد  هب  ار  نادنفـسوگ  همه 

(67  . ) تشگزاب نیملسم  ههبج  هب  دناسر و  ناشنابحاص 

شیرق هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تناما  - 5

عیادو دومرف :  تشاذگ و  هکم  رد  ار  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دندرک ،  ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نوچ 
يالط لاقثم  دـص  نم  وگب  مالـسلا  هیلع  یلع  هب   : ) تفگ لئاو )  نب  ریمع   ) هب نایفـسوبا )  رـسپ  هلظنح   . ) هدـب شناـبحاص  هب  ارم  تناـما  و 

درک بلط  يدهاش  وت  زا  رگا  و  هدب ،  ارم  تناما  یتسه ،  وا  لیفک  وت  هدرک و  رارف  هنیدـم  هب  نوچ  متـشاذگ ،  تناما  هب  ربمایپ  دزن  رد  خرس 
دنب ندرگ  الط و  يرادقم  نداد  اب  هلظنح  اما  دنک ،  ار  راک  نیا  تساوخ  یمن  ریمع  میهد ) .  یم  یهاوگ  تناما  نی  رب  شیرق  تعامج  ام  ، 

رب تفگ :  درک و  تناما  ياعدا  دمآ و  ماما  دزن  ریمع  دنکب !  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ار  بلط  نیا  درک  راداو  ار  وا  ریمع ،  هب  نایفسوبا  نز  دنه 
ورب ددرگزاـب ،  ناـشدوخ  هب  هلیح  رکم و  نیا  دوـمرف :  ماـما  دـنهد .  یم  یهاوـگ  هلظنح  نایفـسوبا و  هبقع و  هـمرکا و  لـهجوبا و  میاـعدا 

 ، ریمع دومرف :  ماما  دیـسرپ  ار  تناما  مئالع  کی  ره  زا  هناگادج  ماما  و  درک ؛ رـضاح  ار  اهنآ  وا  و  نک ،  رـضاح  هبعک  رد  ار  دوخ  ناهاوگ 
لهجوبا دومرف :  داد .  دوخ  هدنب  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  حبـص ،  تفگ :  يداد ؟  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هب  ار  تناما  تقو  هچ 

سمش بورغ  ماگنه  تفگ :  درک ؟  لا  ؤس  نایفسوبا  زا  مناد .  یمن  تفگ :  داد ؟  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هب  ریمع  ار  تناما  تقو  هچ 
 . داهن شدوخ  يور  شیپ  رد  تفرگ و  ار  تناما  رهظ  ماگنه  تفگ :  درک ؟  لا  ؤس  هلظنح  زا  دـعب  داـهن .  دوخ  نیتسآ  رد  ار  تناـما  دوب و 

نشور زور  تفگ :  وا  درک ؟  لا  ؤس  همرکع  زا  درب .  هناخ  هب  تفرگ و  شدوخ  تسدب  هک  دوب  رصع  ماگنه  تفگ :  دیـسرپ ؟  هبقع  زا  دعب 
وگزاب ناشیارب  ار  تناما  رد  فالتخا  ماما  داتسرف .  مالسلا  هیلع  همطاف  هناخ  هب  تفرگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ار  تناما  هک  دوب  هدش 
ضرع تشگ .  درز  تگنر  نوگرگد و  تلاح  نتـسب  غورد  عقوم  ارچ  تفگ :  درک و  ریمع  هب  يور  دعب  و  دـش .  رهاظ  ناشیا  رکم  دومن و 

نیا و  مرادـن ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  دزن  تناـما  چـیه  نم  هک  هبعک  يادـخ  هـب  ددرگن :  خرـس  شگنر  رگ  هـلیح  درم  اـنامه  درک : 
زا هک  تسا ،  هتشون  نآ  رب  ار  دوخ  مان  هک  تسا  نایفـسوبا  رـسمه  دنه  دنبندرگ  نیا  و  تخومآ ،  نم  هب  نداد  هوشر  هب  هلظنح  ار  تعیدخ 

(68  . ) تسا هوشر  نآ  هلمج 

ناحتما  : 8

همدقم

ار ناگدنب  امـش  ات  هک  دیرفآ  ار  یناگدنز  گرم و  هک  یئادخ  المع :  نسح  مکیا  مکولبیل  ةویحلا  توملا و  قلخ  يذـلا   : ) میکحلا هللا  لاق 
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ات دیرفآ  ار  شلها  ایند و  ادخ  اهیف :  مهولبیل  اهلها  ایندلا و  قلخ  امنا  مالـسلا :  هیلع  داجـسلا  لاق  ( 69 () دیرتوکن لمع  رد  نیمادک  دیامزایب 
یگتـسکشرو ناوج ،  نداد  تسد  زا  ضرم ،  یگنـسرگ ،  سرت ،  لیبق  زا  ایند  رد  ناـحتما  دراوم  هاـتوک :  حرـش  ( 70  . ) دـیامزایب ار  نانآ 

هک یـسک  لاحب  شوخ  تسا ،  ناحتما  سپـس  و  راک ،  تشک و  لحم  ایند  نیا  نوچ  دشاب .  یم  دب و . . .  هیاسمه  دروم ،  یب  ماهتا  یلام ، 
تورث رد  دوش .  یم  ناحتما  رقف  هب  ناسنا  تسا و  تورث  تقو  کی  دوشن .  دودرم  یگدـنز  لحارم  همه  رد  یـشوخان  یـشوخ و  لاـح  رد 

هدع دینیب  یمن  دنک .  یم  قرف  یفیک  یمک و  رظن  زا  طقف  دنریگ  یم  رارق  یهلا  شیامزآ  دروم  همه  تسا .  زاس  هراچ  ربص  رقف  رد  رکش و 
ندنام اب  يارب  یئاج  ندـش ،  لابرغ  رد  دـنهد و  یم  تسد  زا  ار  ربص  و  دـنزاب ،  یم  شیامزآ  تقوب  و  دنتـسه ،  ندز  فال  اعدا و  لها  يا 

! ؟  دنرادن

یکم نوراه  - 1

یمن مایق  يا و  هتسشن  تسا  وت  اب  قح  هکنیا  اب  ارچ  تفگ :  ضارتعا  يور  زا  دمآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  روضح  هب  یناسارخ )  لهـس  )
يارب ماما  دیگنج .  دهاوخ  وت  نمشد  اب  و  دنشک ،  یم  رب  ماین  زا  ار  ریشمش  وت  نامرف  هب  هک  دنتسه  وت  نایعیـش  زا  رفن  رازه  دص  لاح  ینک . 
شتآ ياه  هلعـش  نایم  رد  زیخرب و  دومرف :  لهـس  هب  سپـس  و  دننک ،  شتآ  ار  يروئت  داد ،  روتـسد  دـشاب ،  هداد  ار  وا  باوج  المع  هکنیا 

امـش هب  دنوادخ  دیرذگب ،  ناتنخـس  زا  زین  امـش  متفرگ ،  سپ  ار  مفرح  نازوسم ،  شتآ  رد  ارم  نم ،  ياقآ  يا  تفگ  لهـس  نیـشنب .  رونت 
وا هب  ماما  دیسر  ماما  روضح  هب  یکم  نوراه  مان  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نیتسار  نارای  زا  یکی  نایم  نیمه  رد  دنک .  تمحرم  فطل و 
 . تسـشن رونت  شتآ  نایم  رد  داد و  ماجنا  گنرد  یب  ار  راک  نیمه  وا  نیـشنب ،  رونت  شتآ  ناـیم  رد  زادـنیب و  راـنک  هب  ار  تشفک  دومرف : 

هدوب ناماس  نآ  عاضوا  رظان  ناسارخ  رد  کیدزن  زا  شدوخ  یئوگ  دومرف :  یبلاـطم  وا  يارب  ناـسارخ  راـبخا  زا  دـش و  لهـس  هجوتم  ماـما 
هتـسشن شتآ  نایم  رد  وناز  راهچ  یکم  نوراه  دید  درک ،  هاگن  رونت  هب  لهـس  نوچ  رگنب ،  رونت  هب  زیخرب  دومرف :  لهـس  هب  سپـس  تسا . 

لثم ناسرخ ،  رد  رفن  کی  یتح  ادـخ  هب  دـنگوس  درک :  ضرع  دراد ؟  دوجو  صخـش  نیا  لثم  رفن  دـنچ  ناسارخ  رد  دومرف :  ماما  تسا . 
تقو هب  ام  دوشن ،  ادیپ  ام  يارب  نیتسار  رای  رفن  جنپ  یتح )   ) هک ینامز  رد  منک  یمن  مایق  جورخ و  نم  دومرف :  درادن .  دوجو  صخـش  نیا 

(71  . ) میتسه رت  هاگآ  مایق 

دش لوبق  لولهب  - 2

 : دـنتفگ یگمه  درک ،  تروشم  دوخ  نایفارطا  اب  دـیامن ،  نییعت  دادـغب  تواضق  يارب  ار  یـسک  تساوخ  یـسابع  هفیلخ  دیـشرلا ) نوراه  )
تیحالـص و نم  تفگ :  لوـلهب  درک .  داهنـشیپ  يو  هـب  ار  تواـضق  تساوـخ و  ار  لوـلهب  درادـن .  تیحالـص  لوـلهب  زج  راـک  نـیا  يارب 
 ! ینک یمن  لوبق  وت  لاح  تسین ،  راوازـس  یـسک  وت  زج  دنیوگ  یم  دادـغب  لها  مامت  تفگ :  نوراه  مرادـن .  تمـس  نیا  يارب  یگتـسیاش 

دـشاب تسار  رگا  غورد ،  اـی  تسا  تسار  اـی  نم  نخـس  نیا  و  مراد ،  عـالطا  رتشیب  امـش  زا  دوخ  تیـصخش  عضو و  هب  نم  تفگ :  لولهب 
ار ماقم  نیا  تیحالص  زین  وگغورد  صخش  تسا  غورد  رگا  دوش .  يدصتم  درادن  ار  تواضق  بصنم  تیحالص  هک  یسک  تسین  هتسیاش 

راوس دز و  یگناوید  هب  ار  دوخ  حبـص  ادرف  دنک .  رکف  ات  تساوخ  تلهم  بش  کی  لولهب  و  دریذپب ،  دیاب  هک  درک  رارـصا  نوراه  درادن . 
لولهب دنتفگ :  مدرم  دنزن .  دگل  ار  امـش  مبـسا  دیهدب  هار  دیوش ،  رود  دز  یم  ادص  دیود و  یم  دادغب  ياهرازاب  نایم  رد  هدش و  یبوچ  رب 

نیا هب  ار  شنید  نکلو  هدشن  هناوید  وا  تفگ :  تسا .  هدش  هناوید  لولهب  دـنتفگ :  دـندناسر و  دیـشرلا  نوراه  هب  ربخ  تسا !  هدـش  هناوید 
اهنت هن  تسا  صوصخم  یعوـن  سک  ره  شیاـمزآ  يرآ  ( 72  . ) دـیامنن تلاخد  مدرم  قوقح  رد  ات  دومن  رارف  ام  تسد  زا  ظـفح و  هلیـسو 

 ، دیزادنایب مامح  تشپ  ياهگـس  شیپ  دیربب  ار  اذغ  تفگ :  یم  دندروآ  یم  وا  يارب  ار  هفیلخ  ياذغ  هکلب  دوب  هدامآ  لولهب  يارب  تسایر 
 ! دروخ دنهاوخن  هفیلخ  ياذغ  زا  دنمهفب  مه  اهگس  رگا  هزات 
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دش دودرم  هریرهوبا  - 3

زا يرجه  لاس 59  رد  یگلاس  درک و 78  كرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طقف  لاس  ود  دروآ و  مالسا  يرجه  متشه  لاس  هریرهوبا )  )
تخورف و ار  دوخ  شیایند  يارب  تلزنم  نیا  زا  تفر  یم  رامشب  هباحـص  ءزج  دید و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنیا  زا  وا  تفر .  ایند 
ندوب و عامط  لوپ و  بلج  يارب  وا  دـنک .  ظفح  يونعم  يدام و  اهـشزغل  زا  ار  شیوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هدافتـسا  اب  تسناوتن 

لقن زا  ار  وا  راب  نیلوا  مود )  هفیلخ   . ) داد یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  تبـسن  ار  همه  دش و  ثیدح  لعج  هب  مهتم  ندرک ،  رپ  مکش 
رادناتـسا ءالع  یتقو  يرجه  لاـس 21  رد  درک .  دـیعبت  ار  وا  موس  راـب  درک و  بدا  هناـیزات  اـب  ار  وا  مود  هبترم  رد  و  درک ،  عونمم  ثیدـح 

دز بیج  هب  رانید ) رازه  دصراهچ   ) يدایز لوپ  هاتوک  یتدـم  زا  سپ  یلو  درک  بوصنم  اجنآ  تموکح  هب  ار  يو  رمع  درک  تافو  نیرحب 
دننک لعج  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هیلع  یتشز  رابخا  ات  درک  راداو  ار  نیعبات  هباحص و  زا  يا  هدع  هیواعم  درک .  لزع  ار  وا  مود  هفیلخ  و 

نمشد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هتفگ  فالخرب  تفگ :  وا  هب  هتابن )  نب  غبـصا   ) یتقو دوب .  هریرهوبا  لعج  نیا  نارادمدرـس  زا  یکی  هک 
زا و  نوعجار .  هیلا  انا  هللاانا و  تفگ :  دیشک و  يدرس  هآ  هریرهوبا  يا ؟  هتفرگ  نمشد  ار  شتسود  يراد و  یم  تسود  ار  مالسلا  هیلع  یلع 
هب راـب  دـنچ  تیعمج  ناـیم  رد  دـمآ  هفوـک  دجـسم  هب  وا  هارمه  هیواـعم ،  زا  لوـپ  نتفرگ  يارب  هک  دوـب  نـیا  وا  يدودرم  بلاـطم  نـیرخآ 
یم منهج  شتآ  هب  ار  دوخ  مدـنب و  یم  غورد  ادـخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  دـینک  یم  ناـمگ  قارع ،  مدرم  تفگ :  دز و  شیناـشیپ 

نیبام هنیدم  رد  نم  مرح  تسا و  یمرح  يربمغیپ  ره  يارب  دومرف :  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دـنگوس ،  ادـخ  هب  منازوس ؟ 
 . داب وا  رب  مدرم  همه  هکئالم و  ادخ و  تنعل  دراذگب  یتعدب  دنک و  ثادحا  يرما  نم  مرح  رد  هک  ره  دشاب ،  یم  روث )  ) هوک ات  ریع )  ) هوک

رایـسب نخـس  نیا  زا  هیواعم  داهن .  تعدـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مرح  رد  هللااـب )  ذوعن   ) مالـسلا هیلع  یلع  هک  مریگ  یم  هوگ  ار  ادـخ 
(73  . ) دراپس يو  هب  ار  هنیدم  تموکح  داد و  هزیاج  وا  هب  دمآ و  ششوخ 

مالسلا هیلع  لیعامسا  ینابرق  مالسلا و  هیلع  میهاربا  - 4

دوب یشیامزآ  ناحتما و  نایرج  نیا  دیامن ،  ینابرق  ار  مالسلا  هیلع  لیعامـسا  دوخ  تسدب  هک  درک  رومءام  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دنوادخ 
یگتسیاش و قاقحتـسا و  يور  زا  وا  هب  تبـسن  راگدرورپ  ياطع  و  ددرگ ،  مولعم  یهلا  نامرف  ربارب  در  شلمحت  ربص و  رادقم  ات  وا ،  يارب 

رسپ دیوگ :  یم  مالسلا  هیلع  لیعامسا  هب  میهاربا  دنک .  حبذ  ار  وا  دوخ  تسد  هب  دوش  یم  رومءام  میهاربا  هدیـسر ،  یگلاس  هدزیـس  نس  هب 
يرومءام هچ  ره  هب  ناجردـپ  تفگ :  تسیچ ؟  هراب  ناـیم  رد  وت  يءار  اـت  رگنب  منک ،  یم  یناـبرق  ار  وت  هک  ما  هدـید  باوخ  رد  نم  ناـج 

 : دیوگ یم  دنک و  یم  راک  نیا  هب  بیغرت  ار  ردپ  شدوخ  مالسلا  هیلع  لیعامسا  دعب  تفای .  یهاوخ  نارباص  زا  ارم  هللا  ءاشنا  هک  نک  لمع 
دـسر یم  میولگ  رب  دراـک  هک  عقوم  نآ  مندـیرب  رـس  تقو  رد  هک  دـنبب  مکحم  ار  میاـپ  تسد و  يراد ،  نم  نتـشک  هب  میمـصت  هک  نونکا 

 . موش برطـضم  نآ  ساسحا  ماـگنه  هک  مراد  ار  نآ  سرت  تسا و  تخـس  گرم  اریز  دوشن ،  هتـساک  مباوث  رجا و  زا  و  منزن ،  اـپ  تسد و 
ورب ار  متروص  يدـیناباوخ  نیمز  رب  ارم  هک  یماگنه  موش .  هدوسآ  رتدوز  ات  شکب  میولگ  رب  تعرـس  هب  نک و  زیت  ار  تدراک  هکنآ  رگید 

تـسد وت  هب  تقر  لاح  دتفیب ،  نم  تروص  هب  تهاگن  نوچ  مسرت  یم  اریز  ناباوخم ،  نیمز  رب  ارم  تروص  فرط  کی  هب  و  هنب ،  نیمز  رب 
رگا دـنیبن .  ار  نآ  مردام  دزیرن و  نآ  رب  يزیچ  نم  نوخ  زا  هک  رآ  نوریب  لمع  ماگنه  ار  تا  هماج  ددرگ .  یهلا  نامرف  ماجنا  عنام  دـهد و 

فیفخت شیـشنورد  مالآ  دشاب و  يرث  ؤم  هلیـسو  نم  گرم  رد  شرطاخ  تیلـست  يارب  دیاش  ربب ،  مردام  يارب  يار  منهاریپ  يدیدن  یعنام 
 . یتسه راکددـم  رواـی و  وکین  ادـخ  ناـمرف  ماـجنا  يارب  دـنزرف  يا  وت  یتـسار  هب  تفگ :  وا  هب  میهاربا  هک  دوب  اهنخـس  نیا  زا  سپ  دـبای . 

كاخ رب  ار  وا  يور  تسب و  ار  لیعامسا  ياپ  تسد و  هدرک و  زیت  ار  دراک  دروآ و  هاگنابرق )  لحم   ) ینم هب  ار  دنزرف  مالـسلا  هیلع  میهاربا 
هب داـهن و  شیولگ  رب  ار  دراـک  هاـگنآ  درک ،  یم  دـنلب  نامـسآ  يوـس  هب  ار  ارـس  درک و  یم  يراد  دوـخ  وا  هب  ندرک  هاـگن  زا  یلو  داـهن ، 
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يا دمآ :  ینامـسآ  يادن  هک  دش  رارکت  هلءاسم  نیا  هبترم  دنچ  ات  دش .  دـنک  تشگرب و  دراک  هبل  هک  درک  هدـهاشم  اما  دروآرد ،  تکرح 
لیعامـسا يادـف  ناونع  هب  لیئربج  يدـناشوپ .  لمع  هماج  ار  تیرومءام  يداد و  ماـجنا  ار  شیوخ  ياـی  ؤر  هک  اـقح  مالـسلا  هیلع  میهاربا 

دنهد ماجنا  ینابرق  ینم  رد  هلاس  ره  هک  دنام  ياجب  نایجاح  يارب  تنس  نیا  و  درک ؛ ینابرق  ار  نآ  میهاربا  دروآ و  مالسلا  هیلع  يدنفسوگ 
(74 . )

مالسلا هیلع  ربمایپ  دعس و  - 5

ياهزامن مامت  و  دـش ،  یم  بوسحم  ( 75  ( ) هفص باحصا   ) ءزج دوب و  دنمتسم  رایـسب  دعـس )  ) مان هب  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  ناوریپ  زا  يدرم 
هدعو وا  هب  يزور  دوب ،  رثءاتم  دعس  رقف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دراذگ .  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـس  تشپ  ار  يزور  هنابش 

رب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یگدرـسفا  و  دماین ،  تسد  هب  يزیچ  اقافتا  تشذگ  یتدم  منک .  یم  زاین  یب  ارت  دیایب  متـسدب  یلام  رگا  داد 
هودنا زا  ام  دیامرف :  یم  دنوادخ  درک :  ضرع  دروآ و  دوخ  اب  مهرد  ود  دش و  لزان  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  دـش .  رتشیب  دعـس  يدام  عضو 

یلص ربمایپ  دنک .  شورف  دیرخ و  وگب  هدب و  وا  هب  ار  مهرد  ود  دوش  جراخ  لاح  نیا  زا  یهاوخ  یم  رگا  میهاگآ ،  دعس  رقف  هطـساو  هب  وت 
زا یکی  رد  رب  ناشیا  راظتنا  هب  هک  درک  هدـهاشم  ار  دعـس  دـش ،  جراخ  لزنم  زا  رهظ  زاـمن  يارب  یتقو  تفرگ ؛  ار  مهرد  ود  هلآ  هیلع و  هللا 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  مرادن ؛  هیامرس  هک  ادخ  هب  دنگوس  درک :  ضرع  ینک ؟  تراجت  یناوت  یم  دومرف :  تسا .  هداتسیا  دجسم  تارجح 
هب زاـمن  ماـجنا  يارب  تفرگ و  ار  لوپ  دعـس )  . ) وش لوغـشم  شورف  دـیرخ و  هب  نک و  دوـخ  هیامرـس  دوـمرف :  داد و  وا  هب  ار  مهرد  ود  هلآ 
ود دیرخ  یم  مهرد  کی  هب  ار  هچ  ره  هک  داد  وا  هب  یتکرب  دنوادخ  دش .  لوغشم  يزور  بلط  هب  رصع  رهظ و  زامن  زا  دعب  تفر و  دجـسم 

اجنآ ار  دوخ  يـالاک  تفرگ و  یناـکد  دجـسم  رد  رب  هک  يروط  هب  تشاذـگ ،  شیازفا  هب  ور  وا  یلاـم  عضو  مک  مک  تخورف ؛  یم  مهرد 
هدامآ زامن  يارب  ار  دوخ  وا  تفگ :  یم  ناذا  لالب  هک  دیـسر  یئاج  هب  يدابع  رظن  زا  شراـک  تفرگ ،  ـالاب  شتراـجت  نوچ  تخورف .  یم 

زاب زامن  زا  هدرک و  لوغـشم  ارت  ایند  دعـس  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـش .  یم  زامن  يایهم  ناذا  زا  شیپ  البق  هکنیا  اـب  درک  یمن 
یعاتم يرگید  زا  مریگب و  ار  هتخورف  سنج  لوپ  مهاوخ  یم  دوش ،  یم  عیاـض  مراذـگب  ار  دوخ  لاوما  منک  هچ  تفگ :  یم  تسا ،  هتـشاد 
یگدنب زا  شندنامزاب  تورث و  هب  دعس  لاغتشا  هدهاشم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مهدب .  ار  شتمیق  مریگب و  لیوحت  ار  سنج  مدیرخ 

یم دعـس  يارب  ار  لاح  مادـک  میتفای ،  عالطا  وت  یگدرـسفا  زا  دـیامرف :  یم  دـنوادخ  درک :  ضرع  دـش و  لزان  لـیئربج  تشگ ،  هدرـسفا 
ترخآ دای  زا  ار  ناسنا  ایند  هب  هقالع  يرآ  تفگ :  مه  لیئربج  هدوب ،  رتهب  شیارب  یلبق  لاح  تفگ :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يدنـسپ ؟ 

هب هک  یمهرد  ود  دومرف :  هدمآ و  دعـس  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ریگب .  سپ  وا  زا  يداد  وا  هب  هک  یمهرد  ود  لاح  دنک ؛ یم  لفاغ 
دعـس هدـب  یتفرگ  هک  یمهرد  ود  ناـمه  هن  دومرف :  مهد ،  یم  دیـشاب  هتـساوخ  مهرد  تسیود  درک :  ضرع  ینادرگ ؟  یمن  رب  ما  هداد  وت 

(76  . ) تشگرب لوا  لاح  هب  وا  يدام  عضو  هک  تشذگن  نامز  زا  يزیچ  درک .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  میدقت  ار  لوپ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما   : 9

همدقم

هک دیتسه  یتما  نیرتوکین  ناناملـسم )   ) امـش رکنملا :  نع  نوهنت  فورعملاب و  نورمءات  سانلل  تجرخا  ۀـما  ریخ  متنک   : ) میکحلا هللا  لاق 
رکنملا راکنا  كرت  نم  مالـسلا :  هیلع  یلع  لاـق  ( 77) دـینک یم  یتشز  زا  یهن  یکین و  هب  رما  دـیدش ،  باـختنا  هدروآ و  ملاـع  مدرم  يارب 

نیب يا  هدرم  دـننامه  وا  دـنک ،  كرت  نابز  تسد و  لد و  هب  ار  رکنم  وا  تشز  راک  سک  ره  ءاـیحالا :  نیب  تیم  وهف  هناـسل  هدـی و  هبلقب و 
دشاب و مارح  لالح و  هب  ملاع  دوخ  هکنیا  هب  تسا  دنمزاین  دنک  فورعم  هب  رما  دهاوخ  یم  هک  یسک  هاتوک :  حرـش  ( 78  . ) تسا ناگدنز 
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هب انـشآ  دـنک .  توعد  ار  ناـنآ  شوخ  راـتفگ  اـب  و  دـشاب ،  قلخ  تحیـصن  شدـصق  دوشن .  بکترم  ار  نآ  سکع  دوخ  دـیوگ  یم  هچنآ 
صلاخ نتفگ  رد  ار  شتین  و  دشاب ،  انیب  یناطیـش  ياه  هلیح  سفن و  رکم  هب  دشاب ،  نانآ  يریذـپ  ریثءات  مهف و  رد  مدرم  تاجرد  توافت و 

و دیامن ؛ يادخ  رکش  دندرک  تقفاوم  رگا  دنک ،  هشیپ  ربص  دندرک  تفلاخم  وا  اب  رگا  دهدب .  رارق  ادخ  يارب 

یفاح رشب  - 1

 . دینش هناخ  نآ  زا  ار  صقر  زاوآ و  زاس و  يادص  هک  تشذگ  یم  دادغب  رد  یفاح )  رشب   ) هناخ رد  زا  مالسلا  هیلع  مظاک  ترـضح  يزور 
دازآ هناخ  نیا  بحاص  زینک  يا  دومرف :  ماما  تخیر .  هناخ  رد  رانک  رب  دوب و  هبورکاخ  شتسد  رد  دمآ و  نوریب  هناخ  نآ  زا  يزینک  هاگان 
یفاح رشب   ) تشگرب نوچ  زینک  دیسرت .  یم  دوخ  يالوم  زا  دوب  هدنب  رگا  یتفگ  تسار  دومرف :  تسا .  دازآ  درک :  ضرع  هدنب ؟  ای  تسا 

دیود و نوریب  هنهرب  ياپ  اب  یفاح  رـشب  درک .  لقن  ماما  اب  ار  تاقالم  نایرج  زینک  يدمآ ؟  رید  ارچ  دیـسرپ :  دوب و  بارـش  هرفـس  رـس  رب  ( 
(79  . ) درک هبوت  دوخ  راک  زا  دومن و  یگدنمرش  راهظا  تساوخ و  رذع  دیسر و  ترضح  نآ  تمدخ 

نامز رد  رکنم  زا  یهان  يدزی  نسح  الم  - 2

ملظ و درم  هب  دزی  رهـش  رادـنامرف  دوب .  مدرم  مارتـحا  دروم  هک  ( 80  ( ) يدزی نسحالم   ) مان هب  دوب  یملاع  دزی  رد  راـجاق ) هاـش  یلع  حـتف  )
زاب تشون  هاش  یلع  حـتف  يارب  ار  وا  تیاکـش  دیـشخبن .  يدوس  یلو  داد  رکذـت  شدنـسپان  رادرک  زا  ار  ناشیا  نسحـالم  درک .  یم  يدـب 
رهش زا  وا  روتسد  هب  ار  رادنامرف  یگمه  درک و  عمج  ار  دزی  مدرم  دوب ،  یعاس  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  نوچ  تشادن .  يا  هدیاف 

 . دندرک راضحا  نارهت  هب  ار  يدزی  نسحالم  داد  روتـسد  دش و  تحاران  رایـسب  دنداد .  شرازگ  هاش  یلع  حتف  هب  ار  نایرج  دندرک .  نوریب 
وا رش  دزی ،  زا  وا  جارخا  اب  متساوخ  دوب ،  يرگمتس  مکاح  دزی  رد  وت  رادنامرف  تفگ :  تسا ؟  هدوب  هچ  دزی  هثداح  تفگ :  دنوخآ  هب  هاش 

دندرک راک  نیمه  و  دندنبب ،  کلف  هب  ار  دنوخآ  ياهاپ  دنروایب و  کلف  بوچ و  داد  روتسد  دش و  ینابصع  هاش  منک .  عفر  مدرم  رـس  زا  ار 
شیاهاپ هکنیا  اب  دنوخآ  دش .  ماجنا  مدرم  طسوت  وا  هزاجا  نودب  رادنامرف  جارخا  و  درادن ،  يریـصقت  ناشیا  تفگ :  هلودـلا  نیما  هب  هاش  . 

نیما هاش ،  هراشا  هب  ماجنارـس  مدومن .  جارخا  دزی  زا  ملظ  رطاخ  هب  نم  ار  رادنامرف  میوگب ،  غورد  ارچ  تفگ :  دوب  هتـسب  کلف  بوچ و  هب 
ود هک  دـید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باوخ  ملاع  رد  هاش  بش  دـندرک .  زاب  کلف  دـنب  زا  ار  دـنوخآ  ياـپ  و  درک ،  تطاـسو  هلودـلا 
نم زگره  تفگ :  هاش  يا !  هتـسب  ارم  ياپ  وت  دومرف :  تسا ؟  هدش  هتـسب  امـش  ياپ  ارچ  دیـسرپ :  تسا  هدـش  هتـسب  شکرابم  ياپ  تشگنا 

زا هدز  تشحو  هاش  دـندومن ! ؟  کلف  دـنب  رد  ار  يدزی  نسحالم  دـنوخآ  ياپ  هک  يدادـن  ناـمرف  وت  اـیآ  دومرف :  مدرکن .  یبدا  یب  نینچ 
دزی هب  تفریذـپن و  ار  سابل  نآ  دـنوخآ  دـنادرگزاب .  شنطو  هب  مارتحا  اـب  دـنهدب و  وا  هب  يرخاـف  ساـبل  داد  روتـسد  دـش و  رادـیب  باوخ 

(81  . ) دوب البرک  رد  رمع  رخآ  ات  تفر و  البرک  هب  یتدم  زا  سپ  تشگزاب و 

دنوادخ هتشرف  بجعت  باذع و  - 3

دنک یم  عرضت  دناوخ و  یم  ار  ادخ  هک  دندید  ار  يدرم  دندیسر  اجنآ  هب  نوچ  دننک .  نوگنرس  ار  يرهـش  ات  درک  رومءام  ار  کلم )  ود  )
تفگ یلوا  دوش .  ءارجا  دیاب  تسادخ  رما  نکلو  ارچ ،  تفگ :  ینیب ؟  یمن  ار  هدننک  اعد  نیا  تفگ :  يرگید  هب  هتـشرف  ود  نآ  زا  یکی  . 

؟  مینک لزان  ار  باذع  ایآ  دنک  یم  عرـضت  دناوخ و  یم  ارت  يا  هدنب  رهـش  نیا  رد  هک :  درک  تلءاسم  قح  زا  و  منک ،  لا  ؤس  ادخ  زا  هن ،  : 
هدـشن نیگمـشخ  مدرم  تسیاشان  ياهراک  زا  هدرکن و  رییغت  شگنر  نم  رما  يارب  هاگچیه  درم  نآ  دـیهد ،  ماـجنا  مداد  هک  يرما  دومرف : 

(82  . ) تسا
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نامحرلادبع نب  سنوی  - 4

ترـضح نآ  لام  رد  عمط  رطاخ  هب  یـضعب  دوب و  يرایـسب  یلاوما  ترـضح  نالیکو  دزن  رد  درک  تافو  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  یتقو 
یس هزمح  یبا  نب  یلع  دزن  یفرشا ،  رازه  رازه  داتفه  يدنق  دایز  دزن  رد  دنداد .  لیکـشت  ار  هیقفاو )   ) بهذم دندش و  رکنم  ار  ماما  تافو 

تسناد یم  لطاب  ار  یقفاو  بهذم  و  دناوخ ،  یم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تماما  هب  ار  مدرم  نامحرلادبع  نب  سنوی  دوب .  یفرـشا  رازه 
یب لام  زا  ارت  تسا  لوپ  وت  دصقم  رگا  ییامن ،  یم  توعد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هب  ار  مدرم  هچ  يارب  دـنداد :  ماغیپ  وا  يارب  نانآ  . 
نب سنوی  دنزن .  یفرح  دوش و  تکاس  ات  دنهدب  وا  هب  یفارـشا  رازه  هد  هک  دـندش  نماض  هزمح  یبا  نب  یلع  يدـنق و  دایز  مینک .  یم  زاین 

مدرم نایم  رد  تعدـب  هاگ  ره  دـندومرف :  هک  میا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  تفگ :  ( 83  ) نامحرلادبع
دنوادخ دنکن  ار  لمع  نیا  رگا  و  دنراد ، ) زاب  تارکنم  زا  ار  مدرم  ات   ) دنک رهاظ  ار  دوخ  ملع  هک  تسا  مزال  مدرم  ياوشیپ  رب  دـش ،  رهاظ 

نآ سنوی ،  یئوگ  تحارـص  نیا  زا  سپ  منک .  یمن  كرت  ار  ادـخ  رما  نید و  رد  داهج  نم  یلاح  چـیه  رد  دریگ .  یم  وا  زا  ار  نامیا  رون 
(84) دندش نمشد  وا  اب  هزمح )  یبا  نب  یلع  دایز و   ) رفن ود 

هناخ ماب  رب  هفیلخ  - 5

یئادـص هک  داتفا  يا  هناخ  رد  هب  شرذـگ  دروآ .  تسد  هب  عالطا  یمومع  عضو  زا  ات  درک  یم  وجتـسج  اـه  هچوک  رد  یبش  مود )  هفیلخ  )
اب دنا .  هداهن  دوخ  شیپ  رد  بارش  زا  هزوک  هتسشن و  ینز  اب  يدرم  درک ،  هدهاشم  تفر و  الاب  هناخ  راوید  زا  تسا .  دنلب  نآ  زا  كوکشم 
 : تفگ درک و  هفیلخ  هب  ور  درم  دنک ! ؟  یمن  شاف  ار  امـش  رـس  ادخ  دینک  یم  لایخ  دینک  یم  تیـصعم  یناهنپ  رد  درک :  باطخ  یتشرد 

صحفت وت  ( 85 ( ) دینکن سـسجت   ) دیامرف یم  نآرق  دنوادخ  ولا ،  تسا .  هدز  رـس  اطخ  هس  وت  زا  ما  هدرک  اطخ  کی  نم  رگا  نکن ،  هلجع 
هناخ دراو  هاگ  ره   : ) دومرف موس  يدش .  دراو  راوید  زا  وت  ( 86 ( ) دـیوش دراو  اه  هناخ  رد  زا   : ) دومرف نآرق  رد  مود  يدرک .  يریگ  یپ  و 
ادـخ هب  يرآ  داد :  باوج  يریگ ؟  یم  کـین  راـکب  میمـصت  مشخبب  ارت  رگا  تفگ :  هفیلخ  يدرکن .  مالـس  وـت  ( 87 ( ) دینک مالـس  دیدش 

(88  . ) مدیشخب ار  امش  دیشاب  هدوسآ  نونکا  تفگ :  درک .  مهاوخن  رارکت  ار  لمع  نیا  رگید 

فاصنا  : 10

همدقم

تلادـع و رب  هاوگ  هدوب و  رادـیاپ ) و   ) ناگدـننک مایق  ادـخ  هار  رد  نامیا  لـها  يا  طـسقلاب :  ءآدهـش  نیماوق هللا  اونوک   : ) میکحلا هللا  لاـق 
 ، دـهد فاـصنا  نارگید  هب  دوـخ  زا  سک  ره  ازع :  ـالا  هللا  هدزی  مل  هسفن  نم  فـصنی  نم  مالـسلا :  هـیلع  یلع  لاـق  ( 89  . ) دیـشاب فاصنا 

و دنک ؛ تیاعر  ار  مدرم  هرابرد  دوخ و  هرابرد  فاصنا  رگم  دوش  یمن  لماک  هدنب  نامیا  هاتوک :  حرـش  ( 90) دیازفا یم  شتزع  رب  دنوادخ 
ار تسوا  هب  قلعتم  هچنآ  دـهاوخ و  یم  ار  دوخ  دوخ ،  یـسفن  تعیبط  زا  عبطلاب  ناـسنا  دـیازفا .  یم  هدـنب  نآ  تزع  رب  ضوع  رد  دـنوادخ 

تـسا نایملاع  همه  حدم  دروم  داد ،  ار  نآ  درک و  ادیپ  جایتحا  وا  لام  زا  یـسک  رگا  سپ  دراد .  تهارک  یتشز  يدب و  زا  دراد و  تسود 
زا مادکچیه  قوقح  زا  يرگ  یجنایم  يرواد و  رد  نینچمه  دهاوخب ! .  دیابن  مه  نارگید  يارب  دهاوخ  یمن  شدوخ  يارب  ار  يدـب  رگا  ؛و 

 . دشاب هتشاد  یتافآ  شیارب  هچ  رگا  درادب ،  اور  دیابن  ار  فاصنا  ریغ  هقیرط  نیفرط 

برع هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - 1

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتش  باکر  برع  دنتفر .  یم  یگنج  يوس  هب  شترضح  و  دمآ ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ ) تمدخ  یبرع  )
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ره فاصنا )  يور  زا  دومرف :  دوش .  تشهب  هب  نتفر  ببس  هک  زومآ  یلمع  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  درک :  ضرع  تفرگ و 
هدـم ماجنا  اهنآ  اب  دـننک ،  وت  اب  مدرم  يراد  شوخان  ار  هچ  ره  و  نک .  راتفر  اهنآ  اـب  وت  دـننک ،  راـتفر  وت  اـب  مدرم  هک  يراد  تسود  هنوگ 

(91  ( . ) مراد داهج  هب  دصق  هک   ) نک اهر  ار  رتش  ولج  دومرف : 

مالسلا هیلع  یلع  فاصنا  - 2

الط و فرظ  ود  يالاب  رب  ار  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  مدش .  دراو  هفوک  گرزب  نادیم  هب  ناناوج  رگید  دننامه  نم  دیوگ :  یم  یبعـش )  )
دنار یم  بقع  هب  هنایزات  هلیسو  هب  ار  اهنآ  دندوب و  هدش  عمج  تخس  مدرم  و  دوب ،  کچوک  يا  هنایزات  شتسد  رد  هک  مدید  هداتـسیا  هرقن 
یقاب زیچ  چـیه  شدوخ  يارب  هک  یعون  هب  درک  میـسقت  مدرم  نیب  و  تشگرب ؛  لاوما  يوس  هب  ماما  سپ  دوشن .  میـسقت  زا  عنام  ماحدزا  هک 

صخـش نیا  لمع  مناد  یمن  مدـید  یبیجع  زیچ  زورما  متفگ :  مردـپ  هب  مدـمآ و  لزنم  هب  نم  تشگزاب .  شلزنم  هب  یلاـخ  تسد  دـنامن و 
ار مدـید  هچنآ  مالـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  متفگ :  دوب ؟  یـسک  هچ  وا  تفگ :  مردـپ  تشادـنرب !  وخ  يارب  يزیچ  هک  دـب ؛ ای  دوب  بوخ 

هدید ار  مدرم  زا  سک  نیرتهب  وت  مرسپ ،  تفگ :  داتفا و  هیرگ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  میـسقت  فاصنا و  ندینـش  زا  مردپ  مدرک .  لقن  شیارب 
(92  . ) يا

متاح نب  يدع  - 3

هشیمه دش  ناملسم  هک  يرجه  مهد  لاس  زا  وا  دوب .  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  نیصلخم  نیبحم و  زا  فورعم ،  یئاط  متاح )  رـسپ  يدع  )
وا مشچ  کی  لمج  گنج  رد  تسا و  هدوب  ترضح  باکر  مزالم  ناورهن  نیفص و  لمج و  گنج  رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  رد 

باکر رد  تفگ :  يدرواین ؟  ار  دوخ  نارـسپ  ارچ  تفگ :  هیواعم  دش ،  دراو  هیواعم  هب  یتقو  يراک  رطاخ  هب  تشگ .  انیبان  دش و  حورجم 
داد و نتـشک  هب  ارت  نادنزرف  هک  دادن  فاصنا  وت  قح  رد  یلع  تفگ :  درک و  زارد  نابز  هیواعم  دندش ،  هتـشک  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

يا مدنام .  هدنز  نم  دش و  هتـشک  وا  هک  مدادن  فاصنا  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  نم  دومرف :  باوج  رد  يدع  تشاذگ !  یقاب  ار  دوخ  نادنزرف 
ینخس هکنیا  زا  تسا  رت  ناسآ  ام  رب  گرم  تارکس  موقلح و  عطق  هک  شاب  هتسناد  راد .  دوجو  ام  ياه  هنیس  رد  وت ،  زا  مشخ  زونه  هیواعم 

(93  . ) میونشب یلع  قح  رد  راومهان 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  لکوتم و  - 4

دید درک و  تقد  ماما  همامع  رد  لکوتم  تسشن .  وا  يولهپ  دش و  دراو  یسابع )  هفیلخ  لکوتم   ) سلجم هب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  يزور 
نم يارب  هک  یـسک  دومرف :  ماما  يا ؟  هدـیرخ  دـنچ  ار  امـش  رـس  رب  همامع  نیا  تفگ :  ضارتعا  يور  زا  تسا ،  سیفن  رایـسب  نآ  هچراـپ 

 . يا هتـسب  رـس  رب  هرقن  مهرد  دصناپ  تمیق  هب  يا  هچراپ  هک  يا  هدرک  فارـسا  تفگ :  لکوتم  تسا .  هدیرخ  هرقن  مهرد  دـصناپ  هدروآ ، 
نم دومرف :  ماما  تسا .  حیحـص  تفگ :  يا ؟  هدرک  يرادیرخ  خرـس  رز  رانید  رازه  هب  یئابیز  زینک  اهزور  نیا  رد  ما  هدینـش  دومرف :  ماما 

 ، يا هدیرخ  تیاضعا  نیرت  تسپ  يارب  خرـس  رز  رازه  وت  ما و  هدرک  يرادیرخ  مندب  وضع  نیرت  فیرـش  يارب  مهرد  دصناپ  هب  يا  همامع 
دوبن مشاه  ینب  هب  تبسن  ضارتعا  قح  ار  ام  هک  تسا  نآ  فاصنا  تفگ :  دش و  هدنمرش  رایسب  لکوتم  تسا ؟  فارـسا  مادک  هدب  فاصنا 

(94  . ) داتسرف ترضح  يارب  باوج ،  نیا  هلص  تباب  مهرد  رازه  دص  و  ، 

رذابا فاصنا  - 5

بقع رذوبا  دـندرک :  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  داـتفا ،  بقع  دوب و  دـنک  شیراوس  رذوبا  ( 95  ) كوبت گـنج  هب  نتفر  هار  رد 
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هار هب  دومن و  اهر  ار  نآ  دش ،  سویءام  شرتش  زا  نوچ  رذوبا  دزاس .  یم  قحلم  امـش  هب  ار  وا  ادخ  دشاب  يریخ  وا  رد  رگا  دومرف :  دـنام ، 
 . دـیآ یم  هدایپ  دراد  رود  هار  زا  رفن  کی  تفگ :  نیملـسم  زا  یکی  و  دـندمآ ،  دورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لزانم  زا  یکی  رد  داتفا . 
هار اهنت  ار  رذابا  دزرمایب  ادخ  دومرف :  سپس  تسا ،  رذابا  هللا  لوسر  ای  دنتفگ :  دندرک ،  تقد  بوخ  نوچ  دشاب .  رذوبا  دنک  ادخ  دومرف : 

 . تسا هنشت  هک  دیهد  بآ  ار  وا  دومرف :  دید  ار  رذابا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نوچ  دوش .  یم  هتخیگنارب  اهنت  دریم ،  یم  اهنت  دور ،  یم 
یگنـشت یتشاد و  بآ  رذابا  دومرف :  دراد .  هارمه  یبآ  فرظ  دندید  دش ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  بایفرـش  رذابا  هک  یماگنه 

یتـقو مدیـسر  یبآ  هب  مدـش ،  هنـشت  هار  رد  تناـبرق ،  هب  مرداـم  ردـپ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـی  يرآ  درک :  ضرع  يدیـشک ؟ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  لوا  هکنآ  رگم  مماـشایب  بآ  نیا  زا  دـشابن ) فاـصنا   : ) متفگ دوخ  اـب  دوـب  یئاراوـگ  درـس و  بآ  مدیـشچ ، 

تشهب لخاد  اهنت  يریم و  یم  هنابیرغ  ینک و  یم  یگدنز  یئاهنت  هب  دزرمایب ،  ارت  ادخ  رذابا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دماشایب . 
(96  . ) يوش یم 

راثیا  : 11

همدقم

مدـقم شیوخ  رب  ار  نارگید  دنـشاب  يزیچ  هب  دـنمزاین  دوخ  هچ  رگا  ۀـصاصخ :  مهب  ناک  ول  مهـسفنا و  یلع  نورثوی  و   : ) میکحلا هللا  لاـق 
سک ره  هلرفغ :  هسفن  یلع  رثا  هتوهش و  درف  هوهـش  یهتـشا  ءرما  امیا   : ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  ( 97  . ( ) دننک راثیا  دـنراد و 

دوج و تاجرد  نیرتالاب  هاتوک :  حرـش  ( 98 ( ) دوش هدـیزرمآ  شناهانگ  درادـب  هگن  شهاوخ  نآ  زا  ار  دوخ  دـهاوخب و  ادـیدش  ار  يزیچ 
ادـف ار  دوخ  دـهد و  یم  نارگید  هب  ار  نآ  دوخ  يرورـض  مربم و  زاین  اب  ناج  اب  مه  لام و  اب  مه  راثیا  رد  هکنآ  هچ  تسا ،  راثیا  شـشخب ، 

یـسک هکنآ  هچ  تسا ،  لیخد  نآ  رد  رایـسب  لاعتم  يادخ  يدونـشخ  راثیا  رد  تسا : ،  راثیا  زا  رت  نیئاپ  شا  هبترم  دوجو  قافنا  دنک .  یم 
 ، دوش یم  قرغ  دهد و  یم  ناج  دوخ  دهدب و  تاجن  ار  وا  دایـش  ات  تسا ،  ندـش  قرغ  لاح  رد  هک  دـیامن  یم  یـصخش  يادـف  ار  شناج 

 . دنک یم  ناسنا  هک  تسا  یقافنا  ربارب  نارازه  رگراثیا  هرابرد  قح  حدم  اجنیا 

رگراثیا مالغ  - 1

 ، درک یم  روبع  ناتـسلخن  رانک  زا  يزور  دوب .  ریظن  یب  نادنمتواخـس  زا  مالـسلا  هیلع  يربک )  بنیز   ) ترـضح رهوش  رفعج ) نب  هللادبع  )
دمآ اجنآ  هب  هنسرگ  یگـس  دوش ؛ ندروخ  لوغـشم  تساوخ  وا  دندروآ و  ار  مالغ  ياذغ  تقو  نامه  دنک ،  یم  راک  اجنآ  رد  یمالغ  دید 

يرادـقم مالغ  دروخ .  ار  نآ  گس  تخادـنا و  گس  ولج  هب  ار  اذـغ  زا  يرادـقم  مالغ  داد .  یم  ناکت  ار  دوخ  مد  یگنـسرگ  هناـشن  هب  و 
ردـقچ وت  هنازور  ياذـغ  هریج  دیـسرپ :  مالغ  زا  هللادـبع  داد .  گس  هب  ار  دوخ  ياذـغ  همه  هکنیا  ات  دروخ  ار  نآ  گس  تخادـنا و  رگید 
هنـسرگ هدمآ و  رود  هار  زا  گس  نیا  تفگ :  یتشاد ؟  مدقم  دوخ  رب  ار  گس  ارچ  سپ  دومرف :  يدید .  هک  رادقم  نیمه  تفگ :  تسا ؟ 

؟  ینک یم  عفر  یئاذـغ  هچ  اب  ار  یگنـسرگ  زورما  تدوخ  سپ  دومرف :  منک .  در  اجنیا  زا  یگنـسرگ  اب  ار  وا  ات  متـشادن  تسود  نم  دوب و 
مالغ نیا  تفگ :  درک  هدهاشم  ار  مالغ  يدرمناوج  راثیا و  یتقو  هللادبع  مناسر .  یم  بش  هب  ار  زور  یگنـسرگ  تمواقم  ربص و  اب  تفگ : 

ناتسلخن نآ  درک و  دازآ  ار  مالغ  سپس  دیرخ ،  شبحاص  زا  ار  مالغ  ناتسلخن و  نآ  ناربج  قیوشت و  يارب  و  تسا ؛  رتدنمتواخـس  نم  زا 
(99  ) دیشخب وا  هب  تشاد  هک  یلیاسو  مامت  اب  ار 

ورم دجسم  هثداح  - 2
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زین اهنآ  و  دـندز ؛ شتآ  ار  نآ  يراصن  هک  دـندرک  نامگ  اهناملـسم  تفرگ ،  شتآ  ورم  دجـسم  هک  یماـگنه  دـیوگ :  يدزا )  دـمحموبا  )
دنریگب و دنتـشاد  تکرـش  لمع  نیا  رد  هک  ار  یئاهنآ  داد  روتـسد  دش  هاگآ  ناطلـس  نوچ  دـندز .  شتآ  ار  نایحیـسم  ياه  هناخ  لزانم و 

ياه هعقر  دننک .  لمع  ندز  هنایزات  تسد و  ندش  ادج  ندش و  هتـشک  تازاجم :  هس  هب  دنـسیونب  هعرق  هک  لکـش  نیا  هب  دـننک .  تازاجم 
درک زاب  ار  دوخ  هعقر  نوچ  اهنآ  زا  یکی  دننک .  لمع  تفرگ ،  قلعت  هک  يرفن  ره  هب  یمکح  ره  دندرک و  میسقت  نانآ  نیب  ار  هدش  هتـشون 

ؤس يو  زا  دیـسر ،  یم  رظن  هب  لاحـشوخ  دوب و  هنایزات  شتازاجم  دوب و  وا  رظان  هک  یناوج  دومن .  هیرگ  هب  عورـش  دمآ و  رد  لتق  مکح  ، 
زا میدرک و  تمدـخ  نامنید  هار  رد  ام  تفگ :  تسین !  لکـشم  لئاسم  نیا  نید  هار  رد  يراد ؟  بارطـضا  ینک و  یم  هیرگ  ارچ  درک :  لا 

هتـشک ربخ  نوچ  تسا ؛  هتـسباو  نم  هب  وا  یناگدـنز  متـسه و  نم  شدـنزرف  اهنت  هک  مراد  ریپ  يرداـم  نم  نکلو  میرادـن  سرت  مه  گرم 
نم نادب  تفگ :  لمءات  یمک  زا  دعب  دینـشب ،  ار  ارجام  نیا  ناوج  نآ  نوچ  دور .  یم  نیب  زا  دنک و  یم  یهت  بلاق  دسرب  يو  هب  نم  ندش 

موش و هتـشک  نم  ات  مهد  یم  وت  هب  ار  دوخ  هنایزات  مکح  زین  نم  هدب و  نم  هب  ار  تذغاک  مکح  مرادن ،  یـسک  هب  زین  هقالع  مرادـن و  ردام 
(100  . ) تفر شردام  دزن  تمالس  هب  درم  نآ  دش و  هتشک  ناوج  اهمکح  ندرک  ضوع  سپ  يورب .  تردام  دزن  هنایزات  ندروخ  اب  وت 

 ( كوبت  ) كومری گنج  - 3

یمخز ای  ملاس  یضعب  دروخ ،  دز و  تعاس  دنچ  زا  سپ  دنتفر و  یم  گنج  هب  نیملسم  نازابرـس  زا  يا  هدع  زور  ره  كومری ،  گنج  رد 
زا یکی  رد  دیوگ :  يودع )  هفیذح   . ) دندنام یم  ياج  هب  نادیم  رد  ناحورجم  اه و  هتـشک  یـضعب  دنتـشگ و  یم  رب  دوخ  ياه  هاگیاپ  هب 

مدش هاگمزر  هناور  متشادرب و  یبآ  فرظ  درکن .  تعجارم  راکیپ  نایاپ  زا  سپ  یلو  دنتفر ،  نادیم  هب  نازابرس  رگید  اب  میومع  رسپ  اهزور 
یم بآ  متفگ :  متـسشن و  شرانک  تشاد .  نت  رد  یقمر  زونه  هک  متفای  ار  وا  وجتـسج  زا  سپ  مهدب .  شبآ  دشاب  هدنز  رگا  دیما  نیا  هب  ، 

دیشک و یهآ  دینش  یم  ارم  يادص  دوب و  هداتفا  نیمز  هب  وا  کیدزن  هک  يرگید  زابرـس  عقوم  نیمه  رد  يرآ .  تفگ :  هراشا  هب  یهاوخ ؟ 
هب مدراذگ و  ار  میومع  رسپ  سپ  هد .  بآ  وا  هب  لوا  ور  درک :  هراشا  نم  هب  یمومع  رسپ  دهاوخ .  یم  بآ  تسا و  هنشت  زین  وا  هک  دنامهف 

يرگید حورجم  يادـص  عقوم  نیا  رد  یلب ؛  تفگ :  هراـشا  هب  یهاوـخ ؟  یم  بآ  متفگ :  دوـب .  صاـع  نب  ماـشه  وا  متفر و  یمود  نیلاـب 
 . درپس ناج  هظحل  نامه  رد  یلو  متفر  یموس  دزن  هدب !  بآ  وا  هب  هک  درک  هراشا  نم  هب  دروخن و  بآ  مه  ماشه  تفگ :  هآ  هک  دش  هدینش 

(101  . ) تسا هتفر  ایند  زا  مه  وا  مدید  میومع  رسپ  دزن  مدمآ  دوب .  هدرم  هلصاف  نیا  رد  زین  وا  ماشه ،  نیلاب  هب  متشگرب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياج  رب  مالسلا  هیلع  یلع  - 4

 ، دننک تظافح  شترـضح  ناج  نت و  زا  هک  دنتـسب  دـهع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  هنیدـم  مدرم  هک  دـندش  هجوتم  نوچ  شیرق  رافک 
هلیبق ره  زا  هک :  دـنتفرگ  میمـصت  دـنداد ،  ماجنا  هک  یئاروش  اب  و  دـش ،  هدوزفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  تبـسن  اـهنآ  هنیک  دـیکرب و 

وا رب  دور ،  باوخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ  دننک  نیمک  لوالا )  عیبر  هام  لوا   ) یبش یگمه  هدـنرب ،  يریـشمش  اب  روالد  يدرم 
ار مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درک .  هاگآ  هیضق  نیا  زا  ار  شربمایپ  دنوادخ  دننک .  ادج  نت  زا  ار  شرـس  دراو و 

نم دننادن  هکنآ  ات  باوخب  نم  ياج  رد  وت  هدرک ؛  ترجه  هب  رما  دنوادخ  دـنناسرب و  لتق  هب  ار  نم  دـنراد  دـصق  بشما  نیکرـشم  دومرف : 
دش نادنخ  نینم  ؤملاریما  یلب ،  دومرف :  دنام ؟  یهاوخ  تمالس  هب  امش  ایآ  هللا  یبن  ای  درک :  ضرع  ییوگ ؟  یم  هچ  وت  ما ،  هدرک  ترجه 
هچ ره  و  داب ،  وت  يادـف  مناج  دـیورب ،  تسا  هدـینادرگ  رومءام  ارت  ادـخ  هک  وس  ره  هب  امـش  تفگ :  دـعب  دروآ .  ياج  هب  رکـش  هدجـس  و 

رایسب تفرگ و  لغب  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مبلط .  یم  قیفوت  ادخ  زا  منک و  لوبق  ياج  هب  هک  امرف  رما  یهاوخ 
دندرب فیرـشت  روث  راغ  هب  و  دروآ ،  نوریب  هناخ  زا  تفرگ و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسد  لـیئربج  درپس .  ادـخب  ار  وا  تسیرگ و 
موجه هنابش  دنتـساوخ  رافک  دیـشوپ .  ار  شترـضح  ابع ) شوپور ،   ) ءادر دیباوخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياج  رد  مالـسلا  هیلع  ریما 
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هناخ رد  دنتخیر  دش  حبـص  نوچ  دوش ،  حبـص  دـیراذگب  دـنا  هدـیباوخ  نانز  لافطا و  بش  تفگ :  دوب  نانآ  زا  یکی  بهلوبا  هک  دـنروایب 
هیلع یلع  ای  دـنتفگ :  اهنآ  دز .  ادـص  تساخرب و  ناشیا  لـباقم  باوختخر  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هبترم  کـی  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

 . تفر نوریب  دوخ  وا  دینک  نوریب  ار  وا  دیتساوخ  دیدوب ؟  هدرپس  نم  هب  ار  وا  امش  دومرف :  تساجک ؟  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  مالـسلا 
هیلع یلع  راثیا  نیا  اـب  تقیقح  رد  و  ( 102  . ) دنتفاتش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يوجتـسج  هب  هتـشادرب و  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تسد  سپ 

یناسک مدرم  زا   ) درک لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  نءاش  رد  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  دـنام و  تمالـس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناـج  مالـسلا 
(103  . ( ) تسا نابرهم  شناگدنب  هب  دنوادخ  دنشورف و  یم  ادخ  يدونشخ  هار  رد  شیوخ  سفن  دنتسه 

یئاط متاح  راثیا  - 5

زا يزیچ  هک  دوب  یـش  دیوگ :  یم  متاح  نز  دـندوب  هدروخ  دنتـشاد  هچ  ره  و  دـندوب ،  هقیـضم  راشف و  رد  مدرم  مامت  دـش و  یطحق  یلاس 
ار و يدع  متاح  درب .  یمن  نامباوخ  یگنـسرگ  زا  هنافـس )  يدع و   ) میاه هچب  زا  رفن  ود  متاح و  یتح  دش  یمن  ادیپ  ام  لزنم  رد  كاروخ 

مباوخ یگنسرگ  زا  اما  مور ،  باوخ  ات  درک  لوغشم  ارم  ناتساد  نتفگ  اب  متاح  دربب .  ناشباوخ  ات  میدومن  لوغشم  تمحز  اب  ار  هنافـس  نم 
زا تشاد  متاح  مدادـن .  باوج  نم  درک ،  ادـص  ارم  هعفد  دـنچ  ما ،  هدـیباوخ  نم  دـنک  ناـمگ  وا  هک  مدز  باوخ  هب  ار  دوخ  یلو  درب  یمن 
 . دـیآ یم  همیخ  فرط  هب  هک  تسا  ینز  دـید  دـش  کیدزن  یتقو  دیـسر ،  شرظن  هب  یهبـش  درک ،  یم  هاگن  ناـبایب  فرط  هب  همیخ  خاروس 

ورب دوز  تفگ :  متاح  دننک .  یم  دایرف  گرگ  دـننام  یگنـسرگ  زا  دـنراد  نم  ياه  هچب  متاح  يا  تفگ :  نز  یتسیک ؟  دز :  ادـص  متاح 
 : متفگ مدرک و  تکرح  میاج  زا  اروف  مدینش  متاح  زا  ار  نخس  نیا  هک  یتقو  منک  یم  ریس  ار  اهنآ  مسق  ادخ  هب  نک ،  رضاح  ار  تیاه  هچب 

میدرک یم  راب  نآ  هلیسو  هب  ساسا  هک  متـشاد  یبسا  یکی  اهنت  تساخرب و  منک ،  یم  ریـس  ار  همه  تفگ :  ینک ! ؟  یم  ریـس  يزیچ  هچ  هب 
نم هب  دعب  روخب .  تیاه  هچب  اب  نک  تسرد  بابک  تفگ :  داد و  نز  نآ  هب  ار  تشوگ  زا  يردـق  درک و  نشور  شتآ  دومن و  حـبذ  ار  نآ 

دنباوخب هنسرگ  امش  رانک  رد  هدع  کی  دیروخب و  امش  هک  تسا  یتسپ  زا  تفگ :  سپـس  دنروخب و  مه  اهنآ  نک  رادیب  ار  اه  هچب  تفگ : 
زا يزیچ  متاح  دوخ  اما  دندروخ ؛ بسا  تشوگ  زا  همه  و  دینک ،  نشور  شتآ  دیزیخرب  تفگ :  درک و  رادـیب  ار  اهنآ  کی  کی  دـمآ و  . 

(104  . ) درب یم  تذل  درک و  یم  اشامت  ار  اهنآ  ندروخ  دوب و  هتسشن  طقف  دروخن و  نآ 

ءاذیا  : 12

همدقم

یم تیذا  رازآ و  تفلاخم  هب  ار  لوسر  ادـخ و  هکناـنآ  ةرخـالا :  انیدـلا و  یف  هللا  مهنعل  هلوسر  هللا و  نوذوی  نیذـلا  نا   : ) میکحلا هللا  لاـق 
هیخءا یلا  ریشی  نءا  ملسملل  لحی  ال   : ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  ( 105  . ) تسا هدرک  نعل  ترخآ  ایند و  رد  ار  اهنآ  ادخ  دـننک 

هک ییاجنآ  زا  هاتوک :  حرش  ( 106) دوش وا  تیذا  بجوم  هک  دـنک  هاـگن  یعون  نم  ؤم  ردارب  هب  تسین ،  اور  ناملـسم  يارب  هیذ :  ؤت  ةرظنب 
تیذا و ءاشنم  تسا .  بوبحم  ادخ  دزن  دشاب  دنمدوس  قئالخ  يارب  هک  یسک  تسا ،  نامیا  لها  اهنآ  دمآ  رـس  دنتـسه و  قح  لایع  قئالخ 

هکنانچ تسا ،  هدرک  گنج  نالعا  ادخ  اب  راگنا  دنک  مهارف  و . . .  متـس ،  تمهت و  مانـشد و  زا  لکـش  رهب  نم  ؤم  اصوصخم  ار  اهنآ  رازآ 
ناشتروص هک  یلاح  رد  دنزیخرب  يا  هدع  دندرک ؛ یم  تیذا  ار  مناتـسود  ایند  رد  هک  یناسک  دـنیاجک   : ) دـیامرف یم  یلاعت  قح  تمایق  رد 

هیاسمه و ردام و  ردـپ و  زا  نارگید  هب  رازآ  عون  ره  زا  زیهرپ  سپ  دـنزادنیب ) .  خزود  هب  ار  نانآ  دـنک  یم  رما  دـنوادخ  درادـن ،  تشوگ 
 . دشخبب ار  وا  دهاوخب  لباقم  فرط  زا  دتفا  قافتا  انایحا  رگا  تسا و  يرورض  مزال و  تسود 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  هب  تیذا  - 1
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تسا بوخ  دنتفگ :  یتعامج  دروآ .  یم  رد  ار  دوخ  تشیعم  قزر و  یگرخسم  اب  دینادنخ و  یم  ار  همه  هک  دوب  هنیدم  رد  عاجـش  يدرم 
 ، ماما تمدخ  دنتفر  دندش و  عمج  دوش .  تکاس  يا  هظحل  دایز  ياه  هیرگ  زا  دیاش  ینادنخب ؛  ار  وا  يردق  مینک و  توعد  ار  داجـس  ماما 

تخادنا و شا  هناش  هب  درک و  عمج  شا  هناش  زا  ار  ماما  يابع  صخـش  نآ  دمآ .  یم  نامالغ  زا  رفن  ود  اب  دـندید ،  ار  ترـضح  هار  رد  هک 
 . دریگ یم  لوپ  اهنآ  زا  دـنادنخ و  یم  ار  مدرم  هک  تسا  يدرم  دـنتفگ :  تسیک ؟  نیا  دومرف :  ماـما  دـندرک .  هدـنخ  هب  عورـش  ناـهارمه 
زا تسد  صخـش  نآ  مالک  نیا  زا  دـعب  دـنرب .  یم  نایز  دـندینارذگ  تلاطب  هب  ار  دوخ  رمع  هک  نانآ  تمایق  زور  دـییوگب ،  وا  هب  دومرف : 

(107  . ) تفای تیاده  تسار  هار  هب  دیشک و  تسیاشان  تاکرح  تیذا و 

مالسلا هیلع  یسوم  نوراق و  - 2

دوب التبم  نارگید  اروعاب و  معلب  نوعرف و  زا  رازآ  تیذا و  عاونا  هب  دیشک و  جنر  رایسب  تلاسر  غالبا  هار  رد  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
يا هزادـنا  هب  تشاد و  يدایز  تورث  وا  دوبن .  ینثتـسم  ندـناسر  رازآ  هدـعاق  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  يومع  رـسپ  نوراق  هک  یئاج  اـت 

شناتـسد ریز  هب  هک  دوب  یتفلک  ندرگ  ياهناخ  زا  و  دندرک ،  یم  لقن  لمح و  ار  وا  هنازخ  ياهدیلک  دـنمورین ،  ناوج  نیدـنچ  هک  تشاد 
و مراد ،  یهاگآ  تاروت  هب  مه  نم  تفگ :  یم  وا  درک ،  یم  تاکز  هبلاطم  وا  زا  ادخ ،  نامرف  قباطم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دومن .  یم  ملظ 

دوب نیا  نآ  و  تفرگ ،  یکانرطخ  میمصت  هک  دش  ثعاب  نوراق  رورغ  ماجنارس  مزادرپب !  وا  هب  ار  ملام  تاکز  ارچ  متسین ،  یـسوم  زا  رتمک 
یـسوم هک  یماگنه  ادرف  هک  مهد  یم  وت  هب  مهرد  رازه  دص  تفگ :  دوب  ابیرف  تماق و  شوخ  امیـس و  شوخ  هک  هشحاف  نز  یکی  هب  هک : 
يادرف تفریذپ .  ار  هنادرمناوجان  داهنـشیپ  نیا  نز ،  نآ  درک .  انز  نم  اب  یـسوم  ییوگب  ماعالم  رد  دنک  یم  ینارنخـس  لیئارـسا  ینب  يارب 

قرز و اب  نوراق  درک .  یم  هظعوم  ار  مدرم  نآ ،  يور  زا  هتفرگ و  تسد  هب  ار  تاروت  یسوم  دندوب  هدرک  عامتجا  لیئارـسا  ینب  زور ،  نآ 
مالسلا هیلع  یسوم  یتوکلم  يامیـس  یتقو  یلو  تساخرب ،  نز  نآ  ناهگان  دوب ،  هدومن  تکرـش  عامتجا  نآ  رد  دوخ  نایفارطا  هارمه  قرب 

داد نم  هب  مهرد  رازه  دص  نوراق  هک  نادب  مالسلا  هیلع  یسوم ،  يا  تفگ :  دنلب  يادص  اب  دش و  فرـصنم  دوخ  یلبق  میمـصت  زا  دید ،  ار 
 ، يا درکن  توعد  شیوخ  يوس  هب  ارم  زگره  وت  ینک .  انز  نم  اب  ات  يا  هدناوخ  دوخ  يوس  هب  ارم  وت  میوگب  لیئارـسا  ینب  هب  ماعالم  رد  ات 

نوراق هرابرد  تسکـش و  یـسوم  جـنر  درد و  رپ  لد  ماگنه  نیا  رد  تسا .  هدومن  هزنم  یگدولآ  نینچ  زا  ار  وت  سدـقم  تحاـس  دـنوادخ 
قاـمعا هب  ار  شلاوـما  نوراـق و  درک و  زاـب  نهد  یهلا  رما  هب  نیمز  رب .  ورف  دوـخ  ماـک  رد  ریگب و  ار  نوراـق  نیمز  يا  درک :  نیرفن  نینچ 

 : دیـسر بلطم  نیا  هب  درک ،  یم  هظعوم  تعیرـش  ماـکحا و  هب  ار  مدرم  یـسوم  ترـضح  هک :  تسا  هدـمآ  رگید  لـقن  رد  درب .  ورف  نیمز 
یم راسگنس  ار  وا  دشاب ،  هتشاد  رـسمه  دنک و  انز  هک  یـسک  و  مینز ،  یم  وا  هب  هنایزات  دص  دشاب  هتـشادن  رـسمه  یلو  دنک  انز  هک  یـسک 

هک دننک  یم  نامگ  لیئارـسا  ینب  تفگ :  نوراق  يرآ  دومرف :  یـسوم  یـشاب ؟  تدوخ  هچ  رگ  تفگ :  تساخرب و  نوراق  دریمب .  ات  مینک 
لمع شیاعدا  قبط  درک ،  یئاعدا  نینچ  رگا  دـیروایب ،  اجنیا  هب  ار  نز  نآ  نم ؛  تفگ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  يا !  هدرک  انز  نز  نالف  اـب  وت 

مدنامه نز  ما  هدرک  شزیمآ  وت  اب  نم  ایآ  دیوگب ،  تسار  هک  داد  مسق  وا  هب  یـسوم  دندروآ و  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دزن  ار  نز  نآ  دینک . 
هب ار  غلبم  نالف  نوراق  دیوگ ،  یم  غورد  اهنآ  هن ،  تفگ :  تحارـص  اب  مرازایب ؛  ار  ادخ  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  تمهت  نیا  اب  هک  دش ،  بلقنم 
اب تساوخ  درزآ و  ارم  وت  نمشد  ایادخ  تفگ :  درک و  هیرگ  داتفا و  هدجـس  هب  یـسوم  دش و  هدنکفا  رـس  نوراق  میوگب .  نینچ  ات  داد  نم 

دوخ ماک  هب  ار  وا  نیمز  ینعی  یهلا  باذـع  درک و  نیرفن  و  نادرگ . . .  طلـسم  وا  رب  ارم  متـسه  وت  لوسر  نم  رگا  دزاس ،  اوسر  ارم  تمهت 
(108  . ) درب ورف 

تسا مارح  نم  ؤم  ءاذیا  - 3
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متـشک یم  يدنفـسوگ  اهنآ  يارب  زا  یلزنم  ره  رد  میدرک و  تکرح  هکم  يوس  هب  رفن  تسیب  هارمه  هب  نم  دـیوگ :  ءالعلا ) یبا  نب  نسح  )
اهنآ ینک و  یم  لیلذ  ار  نینم  ؤم  ایآ  مالسلا ،  هیلع  نیسح  نیا  وت  رب  ياو  دومرف :  شترضح  مدش ،  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  دراو  نوچ 

زا يدنفـسوگ  یلزنم  ره  رد  وت  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  دوـمرف :  عوـضوم  نیا  زا  ادـخ  هب  مرب  یم  هاـنپ  مدرک :  ضرع  ییاـمن  یم  تیذا  ار 
مدرک یم  ار  راـک  نیا  راـگدرورپ  يدونـشخ  يارب  نم  مسق  ادـخ  هب  نکلو  يرآ  مدرک :  ضرع  یتـشک .  یم  دوخ  ياـه  يرفـس  مه  يارب 

لاح و  دـننک ،  یئوکین  زین  اهنآ  وت  دـننام  دنـشاب و  لام  ياراد  دـنراد  تسود  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  رد  ینیب  یمن  اـیآ  دومرف :  ترـضح 
 : دومرف ترـضح  مهد  یمن  ماـجنا  ار  لـمع  نیا  رگید  منک و  یم  هبوـت  مدرک :  ضرع  دـیآ !  یم  نارگ  اـهنآ  رب  و  دـنرادن ،  تردـق  هکنآ 

(109  . ) تساهنآ رد  هچنآ  اههوک و  ناگتشرف و  نیمز و  تفه  نامسآ و  تفه  زا  تسا  رتگرزب  ادخ  دزن  نم  ؤم  تمرح 

تسا ربمایپ  هب  ءاذیا  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هب  ءاذیا  - 4

نم رفس  نیا  رد  میتفر  نمی  يوس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  نم  هک :  درک  تیاور  تسا  هیبیدح )   ) باحـصا زا  هک  یملـسا )  ساش  نب  ورمع  )
تیاکـش مالـسلا  هیلع  یلع  دروخرب  زا  مدرم  دزن  دجـسم  رد  میدـمآ ،  رفـس  زا  هک  نیمه  تفرگ .  ياج  ملد  رد  شا  هنیک  مدـیجنر و  وا  زا 

یلص ادخ  لوسر  مدید  مدش ،  دجسم  لخاد  حبص  يزور  دیسر .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شوگ  هب  نهد  هب  نهد  منانخس  مدرک . 
ات داد  همادا  ار  شهاگن  نانچمه  درک و  نم  هب  يدنت  هاگن  دـید  ارم  هک  نیمه  دـشاب .  یم  دجـسم  رد  باحـصا  زا  یعمج  اب  هلآ  هیلع و  هللا 

يرآ دومرف :  مرازایب .  ارت  هکنیا  زا  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ  متشاد  هضرع  يدرک !  تیذا  ارم  دنگوس  ادخ  هب  ورمع  يا  دومرف :  هاگنآ  متسشن . 
(110  . ) تسا هدرزآ  ارم  درازایب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  سک  ره  نوچ  يدرزآ ،  ارم 

لکوتم - 5

راوز مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  نایعیـش و  تاداس و  يداه و  ماما  هب  تبـسن  ءاذیا  رد  هک  دوب  لکوتم )  سابع  ینب  ءافلخ   ) نیرتدـب زا 
درک تناها  تیذا و  ار  يداه  ماما  ردق  نآ  لکوتم  روتـسد  هب  دمحم ) نب  هللادبع   ) مان هب  هنیدم  رادنامرف  تشاد .  اور  ار  متـس  لامک  شربق 

لوغشم سپس  داد و  لاقتنا  ءارماس  هب  هنیدم  زا  ار  ماما  روز  هب  لکوتم  یتدم  زا  دعب  دنسیونب .  لکوتم  هب  يا  همان  دندش  روبجم  ترـضح  ات 
دینک شیتفت  دیوش و  ماما  هناخ  دراو  راذگب  نابدرن  بش  فصن  تفگ :  دیبلط و  ار  دوخ  نابرد  دیعـس  لکوتم  یبش  دـش  ترـضح  رازآ  هب 

دنتفای هچ  ره  دـنروایب و  موجه  ماما  هناخ  هب  ات  داتـسرف  ار  ناکرت  زا  یتعاـمج  لـکوتم  تیاعـس ،  رثا  رب  دریگب .  دراد  یلاوما  هحلـسا و  رگا 
فراعت بارش  ترضح  هب  دوب و  ندروخ  بارـش  لوغـشم  دندروآ  لکوتم  سلجم  هب  ار  ماما  یتقو  دنروایب .  شـسلجم  هب  ار  ماما  دنریگب و 

رزخ مـالغ  رفن  راـهچ   ) داد روتـسد  هدرک و  دوخ  سلجم  هب  رـضاح  ار  ترـضح  رگید  راـب  و  ناوخب . . . .  رعـش  میارب  تفگ :  دـعب  درک و 
ربق درک  رما  لکوتم  لاس 237  رد  دندرک .  عفد  دوخ  زا  ار  هیلب  نیا  هزجعم  تماما و  تردق  اب  ماما  اما  دندز  ریشمش  ماما  رب  ( 111  ( ) یفلج

نیسح ماما  ترایز  هب  یـسک  ره  تفگ :  درک و  عنم  دننک و  تعارز  دنربب و  نیب  زا  ار  ربق  فارطا  ياه  هناخ  دننک و  بارخ  ار  نیـسح  ماما 
هب ناسحا  زا  ار  مدرم  لکوتم ،  روتـسد  هب  وا  درک و  هنیدم  هکم و  رادنامرف  ار  جرف )  نب  رمع   ) لکوتم دـنربب ! !  ار  وا  ياپ  ای  تسد و  دـیایب 

مالـسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  دالوا  راک  ناـنچ  و  دـندرک ؛ یمن  تاداـس  هب  کـمک  ناـج ،  سرت  زا  مدرم  هک  يدـح  هب  درک  یم  عنم  تاداـس 
کی رگم  دنناوخب  نآ  رد  زامن  هک  دنتـشادن  ملاس  سابل  کی  دوب و  هدش  هراپ  هنهک و  ناشیا  ياهـسابل  مامت  هیولع  ياهنز  هک  هدـش  تخس 

زا دعب  دناوخ  یم  زامن  دیشوپ  یم  ار  نهاریپ  نآ  یکی  تبون  هب  دنناوخب  زامن  دنتساوخ  یم  هاگ  ره  دوب .  هدنام  یقاب  ناشیارب  هنهک  نهاریپ 
ات تشاد  همادا  تیذا  یتخـس و  نیا  ردـق  نآ  دـندوب  لوغـشم  یـسیر  خرچ  هب  و  دیـشوپ .  یم  زامن  يارب  رگید  دروآ و  یم  رد  نت  زا  زاـمن 

(112) دناسر لتق  هب  ریشمش  اب  ار  لکوتم  دوخ  ردپ  نینم  ؤملاریما  یتسود  هب  رصتنم 
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نامیا  : 13

همدقم

لوسر ادخب و  لد )  هب   ) دـیا هدروآ  نامیا  نابز )  هب   ) هک یناسک  يا  باتکلا :  هلوسر و  هللااب و  اونما  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای   : ) میکحلا هللا  لاق 
 : ناکرالاب لمع  ناسللاب و  قطن  بلقلاـب و  دـقع  ناـمیالا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  ( 113 ( ) دـیروآ نامیا  نآرق )   ) شباتک و 

فلتخم تاجرد  رد  نینم  ؤم  هاتوک :  حرـش  ( 114  ( . ) تسا حراوج  هلیـسوب  لمع  نابز و  هب  شنتفگ  یبلق و  داـقتعا  زا ) ینوجعم   ) ناـمیا
هنیکس و بحاص  دشاب  ناکرا  نیا  هدنراد  یسک  رگا  تسا  میلست  اضر و  ضیوفت و  لکوت و  نکر  راهچ  ياراد  هک  نامیا  دنتسه ،  ینامیا 

تاملک یهلا  تاـناحتما  رد  دنتـسه و  نآ  یعدـم  ناـبز  هب  فیعـض و  يداـقتعا  ياراد  هک  یئاـهنآ  و  تسا .  رقتـسم  شناـمیا  و  شمارآ ، 
تسود و هب  ار  ایند  ادخ  ( ) 115  : ) دومرفن رگم  تسا  رقتـسم  ریغ  ناشنامیا  دنهد ،  یم  ماجنا  فالخ  ياهراک  و  دـنیوگ ،  یم  يزیمآرفک 

رایـسب خیرات  هشیمه  رد  لماک  یعقاو و  نامیا  لها  ددع  اذل  دـنک ) یم  تیانع  دوخ  قلخ  زا  ناگدـیزگرب  هب  ار  نامیا  اما  دـهد  یم  نمـشد 
 . تسا هدوب  اهنآ  رگشل  ریما  درخ  هاش و  ریزو  يرابدرب  هک  دندوب  مک 

هثراح - 1

 ( يراصنا کلام  نب  هثراح   ) یناوج هب  شهاگن  دجسم  رد  سپـس  درازگ ،  مدرم  اب  ار  حبـص  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
تلاـح دومرف :  دوب .  هتفر  ورف  يدوگ  هب  شنامـشچ  رغـال و  شنت  دوـب و  درز  شگنر  داـتفا .  یم  نییاـپ  شرـس  دز و  یم  ترچ  هک  داـتفا 

هللا لوسر  اـی  تفگ :  تسیچ ؟  وت  راـتفگ  تقیقح  تسا ،  یتـقیقح  ار  يزیچ  ره  دومرف :  ما .  یقیقح  نم  ؤم  درک :  ضرع  تسا ؟  روـطچ 
شرع اـیوگ  مشک ؛  یم  یگنـشت  هزور )  رثا  رد   ) ار مرگ  ياـهزور  مرادـیب و  ار  بـش  ما ،  هدـش  تـبغر  یب  اـیند  هـب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 

یم تاقالم  ار  رگیدـکی  تشهب  نایم  رد  هک  منیب  یم  ار  تشهب  لـها  اـیوگ  و  هتـشگ ؛  هدرتسگ  باـسح  يارب  هک  مرگن  یم  ار  راـگدرورپ 
ینارون ار  شلد  ادـخ  هک  تسا  يا  هدـنب  نیا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مونـش !  یم  خزود  نایم  رد  ار  خزود  لها  هلان  و  دـننک ، 

 : دومرف دنک !  يزور  نم  هب  ار  تباکر  رد  تداهش  هک  هاوخب  ادخ  زا  هللا  لوسر  ای  درک :  ضرع  شاب .  مدق  تباث  یتفای  تریـصب  هدومرف ؛ 
مه گنج  نآ  رد  ار  هثراح  داتـسرف و  گنج  يارب  ار  يرگـشل  يربمایپ  هک  تشذـگن  يزور  دـنچ  نک .  يزور  تداهـش  هثراح  هب  ایادـخ 

(116  . ) دیشون تداهش  تبرش  هک  دوب  ناناملسم  زا  رفن  نیمهد )   ) مه دوخ  تشک و  رفن  هن  تفر و  گنج  نادیم  هب  وا  داتسرف . 

نامیا يدرمناوج و  - 2

یم ناوج )   ( ) یتف  ) یسک هچ  هب  دیـسرپ :  شنارای  زا  یکی  زا  اما  دندوب .  هدز  هقلح  وا  درگ  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  نادرگاش و 
دنوادخ دندوب  يریپ  نینـس  رد  فهک  باحـصا  هکنیا  اب  دومرف :  تسا .  یناوج  نس  رد  هک  یـسک  نآ  درک :  ضرع  خساپ  رد  وا  دنیوگ ؟ 

نیا هک  ار  ینامز  روآ  داـی   : ) دـیامرف یم  فهک  هروس  هیآ 10  رد  تسا  هدرک  دای  ناوج )   ) ناونع اب  دنتـشاد  هک  ینامیا  رطاـخ  هب  ار  اـهنآ 
 ، دنک هشیپ  اوقت  دشاب و  هتـشاد  نامیا  ادخ  هب  سکره  ( ) 118  : ) دومرف ترـضح  نایاپ  رد  هاگنآ  ( 117 ( ) دـندرب هانپ  راغ  هب  ناناوج  هورگ 

(119  . ( ) تسا درم )  ) ناوج

نامیا بتارم  - 3

یضعب نامیا و  زا  مهس  کی  ياراد  نیملسم  زا  یضعب  دومرف :  دوب  شرازگتمدخ  هک  زاس ) نیز   ( ) جارس  ) درم هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
راداو دننک و  راب  تساراد  ار  نامیا  زا  مهس  کی  هک  یصخش  رب  تسین  راوازس  دنتسه  مهس  تفه  یـضعب  هس و  یـضعب  مهـس و  ود  ياراد 
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يدرم منزب ،  یلاثم  تیارب  دومرف :  دننک ؟  راب  وا  رب  مهس  هس  دراد  نامیا  مهس  ود  هکنآ  و  دراد ؛ ار  نامیا  زا  مهس  ود  سک  نآ  هچنآ  دننک 
دمآ و شا  هناخ  برد  دش  رحس  نوچ  دش .  ناملـسم  درک و  تباجا  وا  دومن  توعد  مالـسا  هب  ار  وا  تشاد و  ینارـصن  يا  هیاسمه  هک  دوب 

سابل تفرگ و  وضو  ناملـسم  هزات  سپ  زامن  يارب  میورب  شوپب  سابل  ریگب و  وضو  متـسه ،  ینالف  نم  تفگ :  یتسیک ؟  تفگ :  دز ،  رد 
 . دـش نشور  حبـص  ات  دـندرک  ربص  دـندناوخ و  حبـص  زامن  نآ  زا  سپ  دـندناوخ ،  رایـسب  زامن  ود  ره  تشگ  رـضاح  زامن  يارب  دیـشوپ و 

تـسشن سپ  میناوخب .  رهظ  زامن  تسا  رهظ  نالا  تسا و  هاتوک  زور  يور  یم  اجک  تفگ :  وا  هب  درم  نآ  دورب  لزنم  تساوخ  ینارـصن )  )
زامن تفگ :  دورب  تساوخ  دـناوخ ،  ار  رـصع  زامن  درک و  ربص  تسا  کیدزن  رـصع  زامن  تفگ :  دورب  تساوخ  دـناوخ ،  ار  رهظ  زامن  اـت 
زامن کی  تفگ :  دورب  تساوخ  زاب  دـناوخ ،  زین  ار  برغم  زاـمن  تشاد و  هگن  ار  وا  سپ  تسا ،  هاـتوک  شتقو  نیا  ناوخب و  مه  ار  برغم 

( دراو ان  ناملـسم   ) دش رحـس  نوچ  دندش .  ادج  رگیدکی  زا  دـندناوخ و  ار  زامن  سپ  میناوخب ،  ار  اشع  زامن  نک  ربص  هدـنام ،  یقاب  رگید 
میراذگب زامن  میورب  شوپب ،  سابل  ریگب و  وضو  تفگ :  درک و  یفرعم  ار  دوخ  یتسیک ؟  تفگ :  دیبوک .  ار  ناملسم  هزات  ینارـصن  برد 

سپ منادـنزرف .  لایع و  ياراد  اونیب و  يدرم  نم  دـشاب ؛ نم  زا  رتراکیب  هک  نک  ادـیپ  ار  یـصخش  تنید  نیا  يارب  تفگ :  ناملـسم  هزاـت  ! 
نید زا  هک  داد  رارق  يراـشف  نینچ  رد  ار  وا   ) دـش شلوا  دـننام  دـینادرگزاب و  تینارـصن  هـب  ار  وا  دوـمرف :  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح 

(120 ( . ) دروآ شنوریب  یمکحم 

ریبج نب  دیعس  نامیا  - 4

فرط زا  لاس  تسیب  بیرق  هک  كافـس  جاجح  تلع  نیمه  هب  و  دوب ،  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  مدق  تباث  نادنمتدارا  زا  ریبج ) نب  دیعـس  )
 ( هتشک ار  رفن  رازه  تسیب  دص و   ) دودح هتشاد  هک  یلدگنس  اب  هدوب و  نارمکح  ناریا  قارع و  هفوک و  ياهرهش  رب  ناورم  ینب  هیما و  ینب 

ناوت یم  ار  ریبج  نب  دیعس  مالسلا و  هیلع  یلع  مالغ  ربنق  دایز ،  نب  لیمک  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نارادتسود  تاداس و  ناگ  هتشک  زا  هک  دوب 
جاجح تفر ،  ناهفـصا  هب  لوا  وا  دنیامن .  ریگتـسد  دننک و  بیقعت  ار  وا  داد  روتـسد  دوب  هاگآ  شا  هدیقع  نامیا و  زا  هک  جاجح  درب .  مان 

ینما ياـج  هب  ناهفـصا  زا  دوز  تفگ :  درک و  مارتحا  يو  هب  نارمکح  دـنک .  ریگتـسد  ار  وا  تشون  ناهفـصا  نارمکح  هب  و  دـش ،  هجوتم 
نب نامحرلادـبع   ) رگـشل رد  دـمآ و  قارع  هب  دـش . ) ینـالوط  شفقوت  نوچ  تفر  ناـجیابرذآ  هب  دـعب  مق و  یلاوح  هب  سپـس  دور .  نوریب 

رد سانـشان  روط  هب  درک و  رارف  هکم  هب  دیعـس  دروخ و  تسکـش  نامحرلادبع  تسج .  تکرـش  دوب  هدرک  مایق  جاجح  دض  رب  هک  دمحم )
کلملادـبع نب  دـیلو  هفیلخ  فرط  زا  دوب  محر  یب  يدرم  هک  يرـصق )  هللادـبع  نب  دـلاخ   ) نامز نآ  رد  دـیزگ .  تماقا  ادـخ  هناـخ  راوج 

هکم مکاح  تسرفب .  جاجح  دزن  نک و  ریگتـسد  دنا  هدش  ناهنپ  هکم  رد  هک  ار  قارع  یمان  نادرم  تشون :  دلاخ  هب  دـیلو  دوب  هکم  مکاح 
دیعـس زا  یتالا  ؤس  جاجح  دندرب .  شدزن  هب  ار  دیعـس  دوب و  دادغب  یکیدزن  طساو  رهـش  رد  جاجح  داتـسرف .  هفوک  هب  ریگتـسد و  ار  دیعس 

لتق هب  هنوگچ  ار  وت  تفگ :  جاجح  درک  نامثع و . . .  رمع و  رکبوبا و  مالـسلا و  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شمان و  هراـبرد 
؟  منک وفع  ارت  مهاوخ  یم  تفگ :  جاـجح  ینیب .  یم  رفیک  هنوـگ  ناـمه  هب  تماـیق  يادرف  یـشکب  ارم  زورما  روـط  ره  دوـمرف :  مناـسرب ؟ 
 . دربب رـس  شیولج  رد  ار  دیعـس  داد  روتـسد  دالج  هب  جاجح  مهاوخ .  یمن  وت  زا  یلو  مهاوخ ،  یم  تسادـخ  بناـج  زا  وفع  رگا  دومرف : 
ار نیمز  اهنامسآ و  هک  مدینادرگ  یسک  يوس  هب  ار  دوخ  يور  نم   ) دومن توالت  ار  هیآ  نیا  دوب  هتـسب  تشپ  زا  شیاهتـسد  هکنیا  اب  دیعس 

نوچ دـینادرگب ،  رگید  بناج  هب  هلبق  تمـس  زا  ار  وا  يور  تفگ :  جاجح  ( 121  . ( ) متـسین ناکرـشم  زا  مراد و  نامیا  وا  هب  نم  هدیرفآ ، 
نینچ نوچ  دـیناباوخب ،  ور  هب  ار  وا  تفگ :  جاـجح  ( 122  ( . ) تسادخ يوس  هب  زاب  دینادرگب  يور  اجره  ) دـناوخب هیآ  نیا  دـندرک  نینچ 
تفگ جاجح  ( 123  . () میروآ یم  نوریب  كاخ  زا  رگید  راب  مینادرگزاب و  كاخ  هب  میدیرفآ و  كاخ  زا  ار  امش   ) دناوخب هیآ  نیا  دندرک 
دالج و  دشکب ،  ار  یک  ات  هدن  تلهم  نم  زا  دعب  جاجح  هب  ایادخ  دومرف :  تفگ و  نیتداهـش  دیعـس  دیـشکب ؛ ار  وا  رتدوز  دیوشن ،  لطعم  : 

ساوح لالتخا  راچد  نوگرگد و  جاجح  لاح  ناـمیا ،  لـماک  رهظم  نیا  تداهـش  زا  دـعب  درک .  ادـج  نت  زا  ار  هلاـس )  لـهچ   ) دیعـس رس 
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دیعـس اب  ارم  تفگ :  یم  یپ  رد  یپ  دمآ و  یم  شوه  هب  ینامز  شوه و  یب  یهاگ  گرم  ماگنه  و  دوبن .  هدنز  رتشیب  بش  هدزناپ  دیدرگ و 
(124 ( ؟  دوب راکچ  ریبج  نب 

یسراف ناملس  - 5

ملع ایالب و  و  باوخ )  ریبعت   ) ایانم بیغ و  هب  ملاع  و  تشاد ؛  رارق  نامیا  مهد  هجرد  رد  یـسراف )  ناملـس   ) تسا و هجرد  هد  ناـمیا  يارب 
ادخ بناج  زا  دش  یم  لزان  لیئربج  تقو  ره  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب  هدرک  لیم  ایند  رد  یتشهب  يا  هفحت  زا  هدوب و  باسنا 
یتقو مینک :  یم  لقن  ناملـس  زا  رذوبا  رادـید  زا  وا  تـالامک  یناـمیا  ماـقم  زا  هنومن  رکذ  يارب  ناـسرب .  ناملـس  هب  ارم  مالـس  دومرف :  یم 
هاگان دـندرک ؛ یم  ثیدـح  دنتـسشن و  مهاب  یتعاس  دوب ،  هتـشاذگ  شتآ  يور  یگید  هک  یلاح  رد  دـش ،  دراو  ناملـس  رب  رذوبا )  ) بانج
ینامز زاب  و  تشاذـگ ،  دوخ  ياج  هب  تشادرب و  ار  نآ  ناملـس  تخیرن .  نآ  زا  يزیچ  دـش و  نوگنرـس  دـیطلغ و  هیاپ  هس  يور  زا  گید 

تـشحو رذوبا  تشاذگ .  دوخ  ياج  هب  تشادرب و  ار  نآ  ناملـس  هراب  رگید  تخیرن ،  نآ  زا  يزیچ  دش و  نوگنرـس  هرابود  هک  تشذـگن 
ترضح درک .  لقن  ار  گید  تیاکح  درک و  تاقالم  ار  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هار  رد  هک  دوب  رکف  هب  دش و  نوریب  ناملـس  دزن  زا  هدز 

ار ناملـس  لتاق  ادـخ  ناملـس :  تلاـق  هللا  محر   : ) تفگ یهاوخ  هنیآ  ره  دـناد ،  یم  هچنآ  هب  ارت  دـهد  ربخ  ناملـس  رگا  رذوبا  يا  دومرف : 
رفاک دنک  وا  راکنا  هک  ره  تسا و  نم  ؤم  دشاب  هتـشاد  وا  لاح  هب  تفرعم  هک  ره  تسا ،  نیمز  رد  هللا  باب  ناملـس  رذوبا  يا  دـنک ) تمحر 

(125  . ) تسا مالسلا  هیلع  تیب  لها  ام  زا  ناملس  تسا ، 

يردارب  : 14

همدقم

ناوخاب کیلع   : ) مالسلا هیلع  رقابلا  لاق  ( 126 () دنتـسه ردارب  رگیدکی  اب  نینم  ؤم  همه  تقیقح  هب  ةوخا  نونم  ؤملا  امنا   : ) میکحلا هللا  لاق 
ءالب عقوم  رد  هریخذ و  یگ  هراچیب  ماگنه  هک  يریگب  وگتـسار  ناردارب  هک  تسوت  رب  ءالبلا :  دـنع  ۀـنج  اخرلا و  دـنع  ةدـع  مهناف  قدـصلا 

كرد و قیفوت  لثمب  هدـنب  رب  یتمعن  دـنوادخ  تسا .  مزال  زیزع و  شلها  يارب  نامز  ره  رد  تقافر  يردارب و  هاـتوک :  حرـش  ( 127) دنرپس
هدوب یلو  ردارب و  تسود و  داد ،  ناشتثعب  ماگنه  ءایبنا  هب  هک  یتمارک  لوا  دنوادخ  هک  دینیب  یمن  ایآ  تسا .  هدادن  ینید  ناتـسود  تبحص 
حلاص قیفر  ادـخ و  هار  رد  يردارب  زا  رت  كاـپ  رت و  نیریـش  یتمعن  لوسر ،  ادـخ و  تفرعم  زا  دـعب  هک  تسا  یگرزب  لـیلد  نیا  و  تسا ، 

اب مک  ینید  ردارب  درک و  زیهرپ  دـیاب  دـنراد  یئایند  يدـصقم  ای  ندروخ و  ای  عمط  رطاخب  هک  یناسک  اـب  توخا  یتسود و  زا  تسا .  هدوبن 
(128) دشاب یم  تفرعم  نودب  دایز  زا  رتهب  تفرعم 

سنا ردارب  نج   - 1

و دنتفر ) يرانک  هب  هداج  زا   . ) دندش هنشت  رایسب  ات  دندرک  مگ  ار  هار  دنتفر و  يرفس  هب  نیملسم  زا  یتعامج  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
یکاب دیزیخرب ،  تفگ :  دمآ و  اهنآ  دزن  یشوپ  دیفس  يدرمریپ  دندینابـسچ .  بوطرم )   ) ناتخرد ياه  هشیر  هب  ار  دوخ  دندیـشوپ و  نفک 

؟  یتسیک وت  دنک  تمحر  ارت  ادخ  درمریپ  يا  دنتفگ :  دنتـشگ .  بآ  ریـس  دندیماشآ و  دنتـساخرب و  اهنآ  تسا .  بآ  نیا  تسین ،  امـش  رب 
نم ؤم  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دندرک .  تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  هک  متـسه  ینج  هفیاط  زا  نم  تفگ : 

(129  . ) دیورب نیب  زا  یگنشت  زا  نم  ندوب  اب  دیابن  امش  تسوا ،  يامنهار  مشچ و  و  نم ،  ؤم  ردارب 

ناردارب تفص   - 2
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تناردارب لاح  دیسرپ :  وا  زا  ترـضح  درک .  مالـس  دمآ و  يدرم  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دیوگ :  نالجع )  نب  دمحم  )
 : متفگ دننک ؟  یم  تدایع  ار  ءارقف  نادنمتورث  دومرف :  ماما  دومن .  رایـسب  حدـم  وکین و  شیاتـس  وا  دوب ؟  روطچ  يدـش  ادـج  اهنآ  زا  هک 
زا نارگناوت  يریگتـسد  دوـمرف :  كدـنا .  مدرک :  ضرع  تسا ؟  هنوـگچ  ءارقف  زا  نادـنمتورث  یـسرپلاوحا  رادـید و  دوـمرف :  مک .  یلیخ 

نانیا هنوگچ  دومرف :  تسا ،  بایمک  ام  مدرم  نایم  رد  دـینک  یم  رکذ  ار  یتافـص  قـالخا و  امـش  مدرک :  ضرع  تسا ؟  هنوگچ  ناـیاونیب 
(130 ( . ) درادن دوجو  ءارقف  اب  نارادلوپ  نایم  يردارب  تبسن  هک   ) دنناد یم  هعیش  ار  دوخ 

ردارب هناخ  برد  رب   - 3

يو زا  تسا .  هداتسیا  هناخ  نآ  برد  هک  دید  ار  يدرم  درک ،  یم  روبع  يا  هناخ  برد  زا  ناگتشرف  زا  یکی  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
 : درک لا  ؤس  هتشرف  منک .  مالس  مهاوخ  یم  مراد  يردارب  هناخ  نیا  رد  تفگ :  صخـش  نآ  يا ؟  هداتـسیا  اج  نیا  رد  ارچ  دومن :  شـسرپ 

هکنآ زج  تسین ،  اهنیا  زا  کی  چـیه  تفگ :  ینک ؟  تجاح  ضرع  یهاوخ  یم  يدـنمزاین و  يو  هب  هکنآ  ای  تسا  وت  نادـنواشیوخ  زا  ایآ 
نم تفگ :  هتـشرف  تسادـخ .  يدونـشخ  هار  رد  يورب  نم  ندرک  مالـس  دـهع و  ندرک  هزاـت  و  تـسا ،  یمالـسا  يردارب  تـمرح  اـم  نـیب 

هب کنیا  يدرک ،  هدارا  ارم  يدمآ و  نم  رادید  هب  وت  نم  هدنب  يا  دیامرف :  یم  دتـسرف و  یم  دورد  تیادـخ  وت ؛ يوس  هب  میادـخ  هداتـسرف 
رود ارت  دوخ  شتآ  مشخ و  زا  و  مدومن ،  بجاو  وت  رب  ار  تشهب  یمالـسا ،  يردارب  تمرح  نتـشاد  هاـگن  يردارب و  قوقح  ظـفح  شاداـپ 

(131  . ) متخاس

رادنامرف - 4

دنتفگ یم  رگا  هک  مدوب  راکهدب  تایلام  يرادقم  دش .  رهـش  رادنامرف  دـلاخ ) نب  ییحی   ) ناگدنـسیون زا  یکی  تفگ :  ير  لها  زا  يدرم 
ناماما وریپ  وا  دنتفگ :  ناتـسود  زا  یـضعب  دریگب .  نم  زا  تایلام  دـهاوخب و  ارم  مدیـسرت .  دـش  رادـنامرف  وا  هک  یماگنه  مدـش .  یم  ریقف 

لاح زا  مدیـسر ،  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  تمدخ  جح ،  ماجنا  دصق  هب  دزادنایب .  نادنز  هب  ارم  دـشابن و  هعیـش  متـشاد  ساره  نکل  تسا ؛ 
هک نادـب  میحرلا )  نمحرلا  هللا  مسب   ) نومـضم نیا  هب  تشوـن  رادـنامرف  يارب  يا  هماـن  ماـما  متفگ .  ار  ناـیرج  مدرک و  تیاکـش  شیوـخ 
وا دنک و  شیوخ  ینید  ردارب  هب  ناسحا  یکین و  هک  یـسک  رگم  هیاس  نآ  رد  دریگ  یمن  اج  هک  تسا  یتمحر  هیاس  شرع  ریز  ار  دـنوادخ 
جح ترفاـسم  زا  نوچ  مالـسلا ) .  تسا و  وت  ناردارب  زا  هماـن  هدـنروآ  کـنیا  دـنک ،  مهارف  ار  شیناـمداش  لـئاسو  دـناهرب و  هودـنا  زا  ار 

 . تسا هدروآ  امش  يارب  یمایپ  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  فرط  زا  یصخش  وگب  متفگ  وا  نابرد  هب  متفر و  رادنامرف  لزنم  هب  یبش  متشگزاب ، 
دومن ندیسوب  هب  عورش  تفرگ و  شوغآ  رد  ارم  درک و  زاب  ار  برد  دمآ  هناخ  رد  ات  یلاحشوخ  زا  هنهرب  ياپ  اب  دنداد  ربخ  وا  هب  هک  نیمه 

تمسق لباق  هک  یلام  ره  و  درک ،  میـسقت  نم  اب  تشاد  كاشوپ  لوپ و  هچ  ره  دیـسرپ .  یم  ماما  لاح  زا  دیـسوب و  یم  ار  میناشیپ  ررکم  و 
مدش لاحشوخ  دایز  دنگوس  ادخ  هب  متفگ :  یم  مدرک ؟  ترورسم  ایآ  تفگ :  یم  میسقت  ره  زا  دعب  داد ؛ یم  لوپ  نآ  فصن  لداعم  دوبن 

زا دـنریگن .  تایلام  نم  زا  هک  دوب  هدرک  یهاوگ  نآ  رد  هک  داد  يا  هتـشون  و  درک ،  وحم  دوب  نم  مان  هب  هچنآ  تفرگ و  ار  تابلاطم  رتفد  . 
یجح هک  تسا  نآ  رتهب  مرادن ،  ار  نآ  ناربج  تردق  زگره  درک ،  یکین  نم  هب  رایـسب  درم  نیا  متفگ :  دوخ  اب  مدش و  صخرم  شتمدـخ 

وا لاح  حرش  مدیـسر و  ماما  تمدخ  متفر و  هکم  هب  لاس  نآ  مهد .  حرـش  ار  وا  یکین  ماما  هب  منک و  اعد  شیارب  جح  مسوم  رد  مرازگب و 
 : دومرف تسا ؟  هدرک  رورسم  ار  امش  وا  ياهراک  رگم  متفگ :  دش .  یم  هتخورفا  ینامداش  زا  بانج  نآ  تروص  هتـسویپ  مدرک .  ضرع  ار 

(132  . () تسا هدومن  داش  ار  نینم  ؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  وا  دومن ،  داش  ارم  شیاهراک  مسق  ادخ  هب  يرآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ردارب  مالسلا  هیلع  یلع   - 5
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يردارب دقع  هک  دوب  نآ  دنداد  ماجنا  دندمآ  هنیدم  هب  هام  تشه  ای  جنپ  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یمهم  رایـسب  اهراک  زا  یکی 
 . ( دنردارب رگیدکی  اب  نانم  ؤم  انامه  ةوخا :  نونم  ؤملا  امنا   ) هیآ نوچ  تفگ :  سابع )  نب  هللادبع   . ) دـندرک دـقعنم  راصنا  رجاهم و  نایم 

 . دـندومن ردارب  رگیدـکی  اب  ار  رفن  ود  ره  و  دـندرک ،  رارقرب  لصا  کـی  ناونع  هب  ار  يردارب  ناناملـسم  عیمج  نیب  ادـخ  لوسر  دـش  لزاـن 
دندرک نییعت  ار  يردارب  اهنآ  نیب  دارفا  بسانت  هبترم و  ماقم و  رادقم  هب  دندومن ،  ردارب  نامحرلادـبع و . . .  اب  ار  نامثع  رمع ،  اب  ار  رکبابا 
زیخاپب بارت  ابا  ای  دندومرف :  شدزن و  دندمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندوب ،  هدیشک  زارد  كاخ  يور  رب  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  . )

(133  . () مدرک هریخذ  دوخ  يارب  ارت  هک  هللاو  مرادن  يردارب  یسک  اب  ارت  هک  ، 

يزاین یب   : 15

همدقم

لاق ( 134  . ) ناشوپب مشچ  میداد  مدرم  زا  يا  هفئاطب  هک  يویند  عاتم  لباقان  نیا  زا  هب :  انعتم  ام  یلا  کـینیع  ندـمت  ـال   : ) میکحلا هللا  لاـق 
مدرم زا  يزاین  یب  هب  شتزع  بش و  زامن  هب  نم  ؤم  یگرزب  سانلا : )  نع  هوانغتسا  ةزع  لیللا و  مایق  نم  ؤملا  فرش   : ) مالسلا هیلع  قداصلا 

 ، تسا زاین  یب  صخـش  نالف  دوش  هتفگ  رگا  فرع  رد  تسا .  مدرم  زا  يزاین  یب  عمط ،  تشز  تفـص  دـض  هاتوک :  حرـش  ( 135  . ) تسا
عاتم هب  نتشادن  عمط  دنراد و  مدرم  هچنآ  زا  سفن  ءانغتـسا  یعقاو ،  زاین  یب  هک  یلاح  رد  تسا ،  زاین  یب  دراد  تورث  نوچ  دننک  یم  لایخ 

یئادگ و زا  هکنیا  دنراد .  ار  تسا  هیامرس  نیرتگرزب  هک  ادخب  دامتعا  دنـشاب و  یم  دنموربآ  قلخ ،  زا  زاین  یب  ياه  ناسنا  تسا .  نارگید 
دنب ریسا و  ار  ناسنا  هک  تسا  يرضاح  رقف  و  دور ،  یم  نیب  زا  یناسنا  تزع  فرـش و  هک :  تسنیا  رطاخب  هدش ،  تمذم  نارگید  زا  لاوئس 

 . دوش یم  مک  ادخ  هب  شقوش  و  دنک ؛ یم  نارگید 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یسرد   - 1

ربمایپ تمدـخ  تسا  بوخ  تفگ :  وا  هب  شنز  يزور  تفرگ .  رارق  تخـس  یتسدـگنت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  زا  يدرم 
ترضح مشچ  هک  نیمه  دمآ ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  درم  نآ  ینک .  یکمک  ياضاقت  ناشیا  زا  يورب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

 . درک دهاوخ  ینغ  ار  وا  ادخ  دهد ،  ناشن  زاین  یب  ار  دوخ  رگا  اما  میهد  یم  وا  هب  دنک  تساوخرد  يزیچ  ام  زا  هک  ره   : ) دومرف داتفا  وا  هب 
تشگرب و اجنامه  زا  متـسه ،  نم  مـالک  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  روظنم  تفگ :  شدوخ  اـب  نخـس  نیا  ندینـش  زا  درم  ( 136 ()

مود هبترم  يارب  دیامرف :  یم  هچ  نیبب  هاگنآ  وگب  ناشیا  هب  تسا ،  يرـشب  زین  ترـضح  تفگ :  شنز  داد .  حرـش  دوخ  نز  يارب  ار  نایرج 
زا یکی  دزن  هب  دینـش ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  ار  تـالمج  ناـمه  تشگرب و  هک  هبترم  نیموـس  دینـش .  ار  هلمج  ناـمه  زاـب  دـمآ ؛

هناـخ فرط  هب  بش  دوـمن و  يروآ  عـمج  مزیه  اـههوک  رد  هاـگماش  اـت  تفرگ .  هیراـع  هب  وا  زا  يرـس  ود  گـنلک  تفر و  دوـخ  ناتـسود 
يرتدایز مزیه  درک و  رتشیب  تیدـج  ادرف  دـندرک .  لـیم  دوخ  نز  اـب  هدرک و  هیهت  یناـن  تخورف ،  درآ  ریـس  جـنپ  هب  ار  مزیه  تشگزاـب و 

زا مک  مک  دیرخ و  مالغ  کی  رتش و  ود  تیلاعف  رثا  رد  تشذـگ  يدـنچ  درخب .  گنلک  کی  تسناوت  ات  رتدایز ،  رادـقم  زور  ره  و  دروآ ؛
یلص ربمایپ  درک .  وگزاب  ار  شترضح  مالک  یگدنز و  نایرج  هدش و  بایفرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  يزور  دش .  نادنمتورث 

(137  . () دنادرگ زاین  یب  ار  وا  ادخ  دیوج  يزاین  یب  هک  یسک   ) متفگ نم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا 

وید ردنکسا و  - 2

میکح نژوید )   ) اما دـندمآ ،  وا  دزن  کیربت  يارب  تاقبط  همه  زا  دـش ،  باختنا  نانوی  لک  رادـنامرف  ناونع  هب  ردنکـسا ، )  ) هک یماـگنه 
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یشنم و دازآ  ءانغتسا و  عطق و  یشنمدازآ و  ءانغتسا و  تعانق و  نژوید  راعش  و  تفر ؛  وا  رادید  هب  شدوخ  ردنکـسا  دماین .  وا  دزن  فرعم 
تساخرب یمک  دنیآ  یم  وا  فرط  هب  یناوارف ،  دارفا  هک  درک  ساسحا  یتقو  دوب ،  هدیشک  زارد  باتفآ  ربارب  رد  وا  دوب .  مدرم  زا  عمط  عطق 

هب هک  يداع  درم  کی  ردنکـسا و  نایم  یقرف  چـیه  یلو  درک ،  هریخ  دـمآ  یم  شیپ  هوکـش  لالج و  اب  هک  ردنکـسا  هب  ار  دوخ  نامـشچ  و 
نم زا  رگا  تفگ :  درک و  مالـس  وا  هب  ردنکـسا  درک .  ظفح  نانچمه  ار  ییاـنتعا  یب  يزاـین و  یب  راعـش  و  تشاذـگن ،  دـمآ  یم  وا  غارس 
يا هتفرگ  ار  باتفآ  ولج  نونکا  وت  منک و  یم  هدافتـسا  باتفآ  زا  مراد  نم  مرادن .  رتشیب  اضاقت  کی  تفگ :  نژوید  وگب !  يراد  ییاضاقت 

زا هک  تسا  یهلبا  درم  بجع  دـنتفگ :  دوخ  اب  دـمآ و  هناهلبا  یلیخ  ردنکـسا  ناـهارمه  رظن  رد  نخـس  نیا  تسیاـب !  رت  فرط  نآ  یمک  ، 
ورف هشیدنا  رد  تخس  دید ،  ریقح  نژوید  سفن  يانغتسا  عبط و  تعانم  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  ردنکسا  اما  دنک !  یمن  هدافتسا  یتصرف  نینچ 
یم ملد  مدوبن ،  ردنکـسا  رگا  یتسار  هب  تفگ :  دـندرک  یم  هرخـسم  ار  میکح  هک  دوخ  ناـهارمه  هب  داـتفا .  هار  هب  هک  نآ  زا  سپ  تفر . 

(138  . ) مشاب نژوید  تساوخ 

ردکنم نب  دمحم  ضارتعا   - 3

 : دنتفگ درک .  تظعوم  ارم  وا  هک  منک ،  هظعوم  دنپ و  ار  وا  متـساوخ  مدرک و  تاقالم  ار  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ  ردکنم ) نب  دمحم  )
هک ار  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  و  متفر ،  نوریب  هنیدـم  فارطا  هب  دوب  مرگ  اوه  هک  زور  زا  یتعاـس  رد  تفگ :  درک ؟  تظعوم  ارت  زیچ  هچ  هب 
رد شیرق  ناگرزب  زا  یگرزب  متفگ  دوخ  اب  دـمآ ،  یم  دوب و  هدرک  هیکت  دوخ  هایـس  مـالغ  ود  شود  رب  وا  مدرک .  تاـقالم  دوب  هبرف  یمک 

باوج نازیر  قرع  نانز و  سفن  ماـما  و  مدرک ؛  مالـس  سپ  منک .  هظعوم  ار  وا  تسا  بوخ  هدـمآ  نوریب  اـیند  بلط  رد  مرگ  تعاـس  نیا 
رگا دـشاب !  ایند  بلط  رد  تلاح  نینچ  اـب  شیرق  ناـگرزب  زا  یگرزب  تسا  بوخ  دـنک ،  حالـصا  ار  تراـک  ادـخ  متفگ :  داد .  ارم  مـالس 
رگا مسق  ادخ  هب  دومرف :  درک و  هیکت  تشادرب و  نامالغ  شود  زا  تسد  ماما  تسا .  لکـشم  تراک  یـشاب  لاح  نیا  رب  وت  دـیایب و  گرم 

ندـمآ زا  یتقو  ما ؛  هتـشاد  زاب  مدرم  وت و  هب  تجاح  زا  ار  دوخ  هک  ما  هدوب  ادـخ  تاـعاط  زا  یتعاـط  رد  دـبایرد ،  ارم  لاـح  نیا  رد  گرم 
ارت ادخ  متفگ :  دیوگ :  ردکنم  نب  دمحم  دریگ .  ارف  مشاب  هدوب  لوغشم  ار  یهلا  یـصاعم  زا  یتیـصعم  هک  یلاح  رد  ارم  هک  مناسرت  گرم 

(139  . ) يدومرف عفان  هظعوم  ارم  وت  میامن  هظعوم  ارت  متساوخ  یم  دنک ،  تمحر 

انیس یلعوبا   - 4

تسا لوغشم  شیوخ  نفعتم  راک  هب  هک  هدید  ار  یسانک  تشذگ ،  یم  ترازو  هبوک  اب  يزور  انیس ) یلعوبا  سیئرلا  خیـش   ) هک دنا  هدروآ 
وا هب  دومن و  یمسبت  انیـس  یلعوبا  تناهج  لد  رب  درذگب  ناسآ  هک  تنآ  زا  سفن  يا  متـشاد  یمارگ  دناوخ :  یم  دنلب  زاوآ  هب  رعـش  نیا  و 

سانک زا  یتسه  التبم  هاچ )  زا  تاساجن  كاخ و  ندروآ  رد   ) تسپ لغش  نینچ  هب  هک  يا  هتشاد  یمارگ  ار  دوخ  سفن  بوخ  اقح  دومرف : 
 . مشکن سیئرلا  خیش  تنم  راب  ات  مروخ  یم  تسپ )  راک   ) سیسخ لغـش  زا  نان  تفگ :  درک و  انیـس  یلعوبا  هب  ور  دیـشک و  تسد  راک  زا 

(140)

دوعسم نب  هللادبع  عبط  تعانم   - 5

 . دمآ راب  هب  هتسراو  رویغ و  یصخش  ترضح  نآ  بتکم  رد  و  دوب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  کیدزن  باحـصا  زا  دوعـسم ) نب  هللادبع  )
 . تسا نیگهودـنا  دـید  تفر ،  وا  تدایع  هب  هفیلخ  تفر .  ایند  زا  يرامیب  نامه  رد  هک  دـش  يرتسب  رامیب و  وا  نامثع ،  تفالخ  ناـمز  رد 
ؤس متسه .  ادخ  تمحر  قاتـشم  تفگ :  مروآرب ؟  ات  يراد  لیم  هچ  تفگ :  هفیلخ  مناهانگ .  زا  تفگ :  یتحاران ؟  يزیچ  هچ  زا  دیـسرپ : 
زا یئاطع  مهد ،  روتـسد  یـشاب  لـیام  رگا  درک :  لا  ؤس  تسا .  هدرک  مراـمیب  بیبط ،  تفگ :  مرواـیب .  یبیبط  یـشاب  قفاوم  رگا  درک :  لا 
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نم هب  يزیچ  یهاوخ  یم  متـسه  زاین  یب  هک  زورما  يدادن ،  نم  هب  يزیچ  مدوب ،  دنمزاین  هک  زور  نآ  تفگ :  دـنروایب ؟  تیارب  لاملا  تیب 
ما هدرک  شرافـس  اهنآ  هب  نم  هک  ارچ  دنرادن ،  يزاین  زین  اهنآ  تفگ :  دشاب .  تنارتخد  يارب  شـشخب ،  اطع و  نیا  تفگ :  هفیلخ  یهدب ! 

دناوخب بش  ره  رد  ار  هعقاو  هروس  هک  یسک  دومرف :  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  اریز  دنناوخب ؛ بش  ره  ار  هعقاو  هروس 
(141  . ) دوش یمن  رقف  راچد  زگره 

لخب  : 16

همدقم

هورگ نآ  اینهم :  اباذـع  نیرفاکلل  اندـتعا  هلـضف و  نم  هللا  مهتا  ام  نومتکی  لخبلاب و  سانلا  نورمءاـی  نولخبی و  نیذـلا   : ) میکحلا هللا  لاـق 
رب ادخ  دننک ،  یم  نامتک  هداد  اهنآ  هب  دوخ  لضف  زا  ادخ  ار  هچنآ  دننک و  یم  راداو  لخب  هب  ار  مدرم  دنزرو و  یم  لخب  هک  باتک )  لها  )
 : لیخب دباع  نم  هللا  یلا  بحءا  یخـس  لهاج   : ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  ( 142  () تسا هتشاد  ایهم  تخـس  یباذع  نیرفاک  نیا 

نداد زا  كاسما  نآ  و  تسا ،  لخب  یتسود  ایند و  رهاظم  زا  هاتوک :  حرـش  تسا . )  رت  بوبحم  لیخب  دباع  زا  ادخ  دزن  دنمتواخـس  لهاج 
راثیا و ششخب و  قافنا و  دننامه  لئاضف  اههد  ولج  هک  تسا  لخب  یکی  ناطیـش  ياهماد  زا  تسا .  لانم  لام و  عمج  و  نارگید ،  هب  يزیچ 

لخب تفـص  دوش . ) یمن  تشهب  دراو  یلیخب  چیه   : ) دیامرفب مالـسلا  هیلع  موصعم  هک  دوش .  یم  ببـس  دریگ و  یم  ار  نارگید  هب  کمک 
تـسود دریگ ،  یم  تخـس  شا  هداوناخ  رب  دوش .  یم  تحاران  انطاب  وا  دـشخب  یم  يرگید  هب  یـسک  رگا  هک  تسا ،  زیگنا  ترفن  ردـقنآ 

اذـل دـنک ؛ یمن  یتسود  تواخـس  لها  اب  و  دـیاین ،  شا  هناخ  یـسک  ات  دور  یمن  ینامهم  شدوخ  یتح  دـیایب  شا  هناخ  هب  یناـمهم  درادـن 
(143) درب یم  هانپ  ادخ  هب  هشیمه  لخب  تفص  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدش  دراو  تیاور 

لیخب هانگ   - 1

نیا تمرح  هب  ایادخ  دیوگ :  یم  هتفرگ و  ار  هبعک  هدرپ  هک  دـید  ار  يدرم  دوب ،  لوغـشم  ادـخ  هناخ  فاوط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
منک فیصوت  تیارب  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  مهانگ  تفگ :  تسیچ ؟  وت  هانگ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زرمایب !  ارم  هناخ 

 . نم هانگ  تفگ :  اههوک ؟  ای  تسا  رتگرزب  وت  هانگ  دومرف :  نم .  هاـنگ  تفگ :  اـهنیمز ؟  اـی  تسا  رتگرزب  وت  هاـنگ  وت ،  رب  ياو  دومرف :  . 
 : دومرف نم .  هانگ  تفگ :  ادـخ ؟  شرع  ای  تسا  رتگرزب  وت  هانگ  دومرف :  نم .  هانگ  تفگ :  اهنامـسآ ؟  ای  تسا  رتگرزب  وت  هاـنگ  دومرف : 
ای تفگ :  نک .  فصو  میارب  ار  دوخ  هانگ  وت  رب  ياو  دومرف :  تسا .  لجا  یلعا و  مظعا و  ادـخ  تفگ :  ادـخ ؟  اـی  تسا  رتگرزب  وت  هاـنگ 

دروآ یم  نم  هب  ور  یشتآ  هلعـش  ایوگ  دهاوخب ،  يزیچ  نم  زا  هک  دروآ  یم  نم  هب  ور  یلئاس  تقو  ره  مدنمتورث و  يدرم  نم  هللا ،  لوسر 
هتخیگنارب تمارک  تیادـه و  هب  ارم  هک  نآ  هب  مسق  نازوسم !  دوـخ  شتآ  هب  ارم  وـش و  رود  نم  زا  دوـمرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  . 

نآ زا  ناتخرد  دوش و  يراج  تیاهکـشا  زا  اهرهن  هک  ییرگب  نادنچ  يرازگزامن و  لاس  رازه  ود  یتسیاب و  ماقم  نکر و  نایم  رگا  تسا ، 
هک ره   ) دیامرف یم  ادخ  هک  یناد  یمن  رگم  وت ،  رب  ياو  دـنکفا .  یم  منهج  هب  ارت  ادـخ  يریمب  تمائل  لخب و  اب  هاگنآ  و  دـندرگ ،  باریس 

(145  . () دنناراگتسر نانآ  درادهاگن  ار  شیوخ  سفن  لخب ،  زا  یسک  ره  و  ( ) 144  . () دنک یم  لخب  دوخ  رب  اهنت  دنک  لخب 

یقناود روصنم   - 2

رعاش هب  لوا  ءارعـش  ابدا و  هب  ندادن  هزیاج  هلـص و  يارب  وا  دوب .  كاسما  لخب و  هب  روهـشم  یـسابع ، )  هفیلخ   ) نیمود یقناود )  روصنم  )
هتـشاد هزیاج  راظتنا  دیابن  تسا ،  يرگید  رعاش  زا  رعـش  هک  دوش  تباث  ای  دـشاب  هتـشاد  ظفح  زا  ار  راعـشا  نیا  یـسک  البق  رگا  تفگ :  یم 
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شوخ يردـق  هب  شدوخ  هزات  داد !  یم  وا  هب  و  دیـشک ،  یم  لوپ  شرعـش  راـموط  نزو  هب  دوب ،  شدوخ  لاـم  شرعـش  رعاـش  رگا  یـشاب . 
ظفح اج  رد  ار  رعـش  مه  وا  هک  هتـشاد  هظفاح  شوخ  یمالغ  و  هدناوخ ،  یم  رعاش  يارب  هدرک و  یم  ظفح  ار  رعاش  رعـش  هک  دوب ،  هظفاح 

هک زینک  نیا  و  دراد ،  ظفح  ار  نآ  نم  مالغ  نیا  هکلب  نم  اهنت  هن  یتفگ  ار  رعش  نیا  تفگ :  یم  درک و  یم  رعاش  هب  ور  سپس  هدرک و  یم 
هدیصق دوب ،  هدینش  مالغ  هفیلخ و  رعاش و  زا  راب  هس  هک  مه  كزینک  هفیلخ ،  هراشا  هب  سپـس  دراد ،  ظفح  ار  نآ  زین  هتـسشن  هدرپ  سپ  رد 

اناوت و رعاش  یعمـصا )   ) يزور تفر ! !  یم  نوریب  یلاخ  تسد  بجعت و  اب  يزیچ  تفایرد  نودـب  رعاـش  دـناوخ و  یم  رخآ  اـت  لوا  زا  ار 
اب و  تشون ،  يا  هتسکش  یگنس  نوتس  يور  رب  تخاس و  لکشم  تاملک  اب  يراعـشا  دوب  هدمآ  گنت  هب  روصنم  لخب  عضو  زا  هک  روهـشم 

هدورـس يا  هدیـصق  تفگ :  هنابیرغ  ینحل  اب  دمآ و  روصنم  دزن  دوبن ،  ادیپ  شمـشچ  ود  زج  هک  ریاشع  تروص  هب  هدز  باقن  سابل و  رییغت 
ندـناوخ هب  عورـش  درک و  لوبق  مه  یعمـصا  و  داد ،  وا  يارب  ار  تاحیـضوت  هشیمه  دـننام  روصنم  مناوخب .  ار  نآ  مهاوخ  یم  هزاـجا  ما ، 

تقد همه  اب  روصنم  ( 146  ، ) دیسر نایاپ  هب  هدیصق  ات  تخادرپ  ضماغ  تالمج  سونءامان و  تاغل  بیرغ و  بیجع و  ظافلا  زا  رپ  هدیصق 
ردارب يا  تفگ :  روصنم  ماجنارـس  دندنام .  ورف  راب  نیلوا  يارب  و  دـننک ،  ظفح  ار  راعـشا  دنتـسناوتن  راشرـس  شوه  همه  اب  زینک  مالغ و  و 

ادیپ يذغاک  نم  تفگ :  یعمـصا  مهدب .  هزیاج  نآ  نزو  هب  ات  روایب  ار  ترعـش  راموط  یتفگ ،  تدوخ  ار  رعـش  هک  دوش  یم  مولعم  برع 
رد ار  هنازخ  يدوجوم  مامت  رگا  هک  دنام  تفگـش  رد  روصنم  دروآ .  ار  نآ  تسه و  مرتش  راب  يور  متـشون ،  یگنـس  نوتـس  يور  مدرکن 
زا باقن  وا  یتسین ؟  یعمـصا  وت  برع  يا  تفگ :  تشاد  هک  یـشوه  اب  دـنک ؛ راکچ  دـنک ،  یمن  يربارب  نآ  اب  دـنزیرب ،  وزارت  هفک  کـی 

(147  . ) تسا یعمصا  وا  دندید  همه  تشادرب ،  شا  هرهچ 

برع ياهلیخب   - 3

تـسد رد  یئاصع  دوب و  هداتـسیا  دوخ  هناخ  برد  برع  يزور  دنیوگ :  تسا ،  ۀئیطح )  لوا   . ) دـنرفن راهچ  برع  ياهیلخب  هدـش :  هتفگ 
ار نیا  تفگ :  دومن و  اصع  هب  هراشا  هئیطح  ماوت ،  نامهم  نم  ۀـئیطح  يا  تفگ :  دیـسر و  وا  هب  تشذـگ ،  یم  اجنآ  زا  یـصخش  تشاد . 
زا دعب  دیناروخامرخ  نانآ  هب  دومن و  نامهم  ار  یعمج  يزور  دـنیوگ :  تسا ،  طق  رادـیمح  مود :  ما !  هدومن  ایهم  نانامهم  یئاریذـپ  يارب 
 ( یلئد داوسالاوبا   : ) موس دـیدروخ ! !  ار  امرخ  يا  هتـسه   ْ میحَّْرلا ِنمْحَّْرلاِهّللا  ِمِْسب  ارچ  هک  درک  یم  شنزرـس  ار  اـهنآ  اـهامرخ ،  ندروخ 
 : تفگ مه  داوسالاوبا  دـهدب .  امرخ  هناد  کی  وت  هب  تشهب  رد  ادـخ  تفگ :  ریقف  داد و  يریقف  هب  امرخ  هناد  کی  يزور  دـنیوگ :  تسا ، 
هب یمهرد  هاگره  دـنیوگ :  تسا ،  ناوفـص )  نب  دـلاخ   : ) مراـهچ میوش !  رت  هدـنامرد  اـهنآ  زا  ناـمدوخ  میهدـب ،  يزیچ  ناـیاونیب  هب  رگا 

تینادنز منکفا و  قودنص  هب  نونکا  يدیسر ،  متسد  هب  هک  يدومن  زاورپ  يا و  هدرک  شدرگ  ردقچ  لوپ  يا  تفگ :  یم  دمآ  یم  شتسد 
تورث هکنآ  لاح  ینک و  یمن  قافنا  ارچ  دنتفگ :  يو  هب  دز .  یم  نآ  رب  لفق  دنکفا و  یم  قودنص  رد  ار  لوپ  هاگنآ  دماجنا .  یم  لوط  هب 

(148  . ) تسا رتشیب  راگزور  همادا  تفگ :  یم  باوج  رد  تسا ؟  دایز  یلیخ  وت 

يراصنا هبلعث  - 4

نم هب  دنوادخ  اعد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ای  درک :  ضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تمدخ  يراصنا )  بطاح  نب  هبلعث  )
هبلعث یهد .  ماجنا  ار  نآ  ساپـس  یناوتن  هک  تسا  داـیز  تورث  زا  رتهب  یناوتب  ار  نآ  رکـش  هک  یمک  رادـقم  دومرف :  دـنک .  تیاـنع  یتورث 
اههوک مهاوخب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تسیک ؟  نم  زا  يوریپ  ارت  دومرف :  درک .  رارکت  ار  دوخ  ياضاقت  درک و  هعجارم  هبترم  ود  زاب  تفر ، 

ار هک  ره  دـهدب  یتورث  ارم  ادـخ  رگا  نک  اـعد  میارب  تفگ :  درک و  هعجارم  موس  راـب  يارب  تفر و  هبلعث  دـش .  دـهاوخ  دوش ،  ـالط  میارب 
هللا یلـص  ربمایپ  ياعد  دهدب .  وا  هب  یلام  دنوادخ  هک  درک  اعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  داد .  مهاوخ  ار  شقح  دشاب  لام  نآ  رد  یقح 

رصح دح و  هک  دنتشاذگ  شیازفا  هب  ور  نانچ  وا  نادنفسوگ  مک  مک  و  درک ،  هیهت  دنفسوگ  دنچ  و  دش ،  باجتـسم  شقح  رد  هلآ  هیلع و 
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ار رـصع  رهظ و  طقف  دش  رتشیب  شلاوما  هک  دعب  دناوخ ،  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـس  تشپ  ار  دوخ  ياهزامن  یمامت  لوا  تشادن . 
ار هعمج  زامن  دمآ و  یم  هنیدم  هب  طقف  هعمج  زور  هک  دیـسر  ییاج  هب  وا  لاغتـشا  دوب .  نادنفـسوگ  دزن  تاقوا  هیقب  دمآ و  یم  دجـسم  هب 

يزور دیـسرپ .  یم  ار  هنیدم  رابخا  نیرباع  زا  دمآ و  یم  هار  رـس  رب  زور  نآ  رد  یلو  دمآ  یمن  مه  هعمج  زور  یتدم  زا  دـعب  دـناوخ .  یم 
 : دومرف راب  هس  دنک .  یم  یگدنز  هنیدم  نوریب  رد  هدش  دایز  وا  نادنفـسوگ  دنتفگ :  دـش ،  هبلعث  لاح  يایوج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

دومن باختنا  ار  هینهج )   ) زا يرگید  و  میلس )  ینب   ) زا یکی  رفن  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و  دش ،  لزان  ةوکز  هیآ  دعب  هبلعث ،  رب  ياو 
درک و يرکف  وا  دـندناوخ .  ار  ةوکز  نتفرگ  هماـن  هبلعث  يارب  دـندمآ .  هبلعث  دزن  هب  اـهنآ  و  تشون ؛  اـهنآ  يارب  ار  ةوکز  نتفرگ  روتـسد  و 
دنتفر و یمیلـس )   ) درم دزن  نارومام  دـیدرگرب .  مدزن  تقو  نآ  دـیتفرگ  هک  نارگید  زا  دـیورب  العف  تسا  هیزج  هیبش  ای  هیزج  نیا  تفگ : 

ياهرتش نیرتهب  میتفگن  ام  دنتفگ :  داد .  ار  ةوکز  مهس  باختنا و  ار  دوخ  ياهرتش  نیرتهب  زا  وا  دندناسر و  وا  هب  ار  ةوکز  نتفرگ  روتـسد 
وا دندمآ .  هبلعث  دزن  هب  دنتـشگرب  یتقو  دنتفرگ .  ةوکز  دنتفر و  مه  نارگید  دزن  نارومءام  منکب .  ار  راک  نیا  ملیام  مدوخ  هدـب !  ار  زاتمم 
 . منک رکف  هراـب  نیا  رد  نم  اـت  دـیورب  تسا ،  نآ  هیبش  اـی  هیزج  نیا  هک :  داد  خـساپ  زاـب  ندـناوخ  زا  سپ  منیبـب ،  دـیهدب  ار  هماـن  تفگ : 

یمیلس درم  يارب  و  هبلعث ،  رب  ياو  دندومرف :  ترضح  هبلعث ،  نایرج  لقن  زا  لبق  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  ناگداتـسرف 
یناسک نیقفانم  هلمج  زا   : ) دـش لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  هیآ  نیا  دـندرک .  لقن  لیـصفت  هب  ار  نایرج  مه  نانآ  و  دـندرک ؛ اـعد 
هکنیمه دوب .  مهاوخ  ناراکوکین  زا  داد و  میهاوخ  هقدص  دـنک  تیانع  یلام  ام  هب  دوخ  لضف  زا  رگا  دـندنب  یم  نامیپ  ادـخ  اب  هک  دنتـسه 

رد ار  قافن  یئوگغورد ،  ینکـش و  نامیپ  نیا  هطـساو  هب  دندومن .  ضارعا  نید  زا  هدیزرو و  لخب  داد  اهنآ  هب  شیوخ ،  لضف  زا  دنوادخ 
تفر هبلعث  شیپ  دینش  ار  نایرج  تشاد و  روضح  هیآ  لوزن  ماگنه  هبلعث  ماوقا  زا  یکی  ( 149  . () درک نیزگیاج  تمایق  زور  ات  اهنآ  ياهبلق 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک ،  ةوکز  لوبق  ياضاقت  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدـخ  هبلعث  داد .  عـالطا  هیآ  لوزن  زا  ار  وا  و 
رفیک نیا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تخیر .  یم  رـس  رب  كاـخ  یتحاراـن  زا  وا  مریذـپن ،  ار  وت  ةوکز  هدرک  رما  ارم  ادـخ  دومرف : 

شتوکز مه  وا  درک  هعجارم  رکب  یبا  هب  هبلعث  تفر و  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتفریذپن .  مدرک  يرما  ارت  تسه ،  تدوخ  لمع 
مه وا  درک و  هعجارم  مه  ناـمثع  تفـالخ  ناـمز  رد  تفریذـپن .  ار  شتوـکز  مه  رمع  درک ،  هـعجارم  مـه  رمع  ناـمز  رد  درکن .  لوـبق  ار 

(150  . ) تفرگ ار  وا  گرم  مایا  نامه  رد  و  تفریذپن ؛  ار  شتوکز 

نوراه نب  دیعس   - 5

رعاش یعازخ  لبعد  یلعوبا  تسا .  فورعم  لخب  هب  تسا  هدوب  یـسابع  هفیلخ  نومءاـم  رـصاعم  هک  يدادـغب  بتاـک  نوراـه )  نب  دیعـس  )
کیرات ام  ياهمشچ  یگنسرگ  زا  و  میتسشن ؛  شدزن  رهظ  ات  حبص  زا  میدش و  دراو  دیعس  رب  ءارعش  زا  یعمج  اب  دیوگ :  245 م )   ) روهشم

یتدم زا  دعب  دشن ،  ادیپ  رهظ  ات  تفر و  مالغ  روایب .  يراد  یندروخ  رگا  تفگ :  تشاد  هک  یمالغ  ریپ  هب  میدوب .  هدش  لاحیب  دوب و  هدش 
یـسورخ ریپ  نآ  رد  هک  مرگ ،  بآ  زا  رپ  يا  هتـسکش  بل  هنهک  هساک  و  دوب ،  کـشخ  ناـن  هناد  کـی  نآ  رد  هک  دروآ  نیکرچ  يا  هرفس 

 : تفگ درک و  رکف  یمک  تسین .  شندرگ  رب  سورخ  رس  دید  درک و  رظن  دیعس  داهن ،  هرفـس  رـس  رب  ار  هساک  نوچ  دوب !  رـس  یب  هتخپن و 
رس هب  دسر  هچ  ات  مرادن  لوبق  دزادنیب  ار  سورخ  ياپ  هک  ار  سک  نآ  نم  تفگ :  متخادنا ،  تفگ :  تساجک ؟  شرـس  سورخ  نیا  مالغ 
وا ناهد  زا  هک  نآ  لوا ،  تسا :  زایتما  دنچ  ار  سورخ  رـس  و  دنا ،  هتفرگ  رـس )  ) سءار زا  ار  سیئر  هک  دـشاب  یم  دـب  لاف  هب  نیا  سورخ . 

هدامآ بش  زامن  يارب  نازیخ  بش  و  دندرگ ،  یم  رادیب  ناگتفخ  و  دنک ،  مولعم  زامن  تقو  ار  يادـخ  ناگدـنب  هک  دـیآ  یم  نوریب  يزاوآ 
رد هک  مشچ  ود  موس ،  تسا .  زاتمم  ناغرم  ناـیم  رد  جاـت  نآ  هب  تسا و  ناـهاشداپ  جاـت  رادومن  تسوا  رـس  رب  هک  یجاـت  مود ،  دـنوش . 
یم لعل  بارـش  تفـص  رد  دـننک و  یم  هیبشت  يوب  ار  نیگنر  بارـش  نارعاش  و  دـنیب ؛ یم  هنیاـعم  ار  ناگتـشرف  نآ  هب  تسوا ،  رـس  هساـک 

رس ناوختسا  زا  رتمعط  شوخ  یناوختسا  چیه  و  تسا ،  هیلک  ياود  وا  رس  زغم  مراهچ ،  تسا .  سورخ  مشچ  ود  دننام  بارش  نیا  دنیوگ : 
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نم هک  يریدـقت  رب  يدرک .  گرزب  ياـطخ  دروـخ  مهاوـخن  نم  هک  يدرب  ناـمگ  هک  یتخادـنا  نیا  تهج  هب  ار  نآ  وـت  رگا  و  تسین .  وا 
نانآ دنا  هدروخن  چیه  تقو  نیا  ات  حبـص  زا  هک  نم  نانامهم  ینادیم  رخآ  دـنروخن ،  مه  نانیا  و  دـنروخ ،  یم  نم  لافطا  لایع و  مروخن ، 

 : تفگ مالغ  منک .  تیذا  ارت  ینک  لامها  رگا  رایب ،  نک و  ادیپ  ار  نآ  یتخادـنا  اج  ره  ورب  تفگ :  ار  مالغ  بضغ  يور  زا  دـنروخ .  یم 
هب تفگ :  مالغ  یتخادنا !  دوخ  موش  مکش  رد  یتخادنا  اجک  مناد  یم  نم  مسق  ادخ  هب  تفگ :  دیعس  ما .  هتخادنا  اجک  هک  مناد  یمن  هللاو 

نیمز هب  ار  يو  اـت  تفرگ  ار  مـالغ  ریپ  هقی  دـش و  دـنلب  بضغ  تلاـح  اـب  دیعـس  یئوگ .  یم  غورد  وت  ما و  هدروـخن  ار  نآ  نم  مسق  ادـخ 
رد ار  سورخ  دوب  نیمک  رد  يا  هبرگ  داتفا .  نیمز  هب  هتخپن  سورخ  ریپ  نآ  دش و  نوگنرـس  دروخ و  هساک  نآ  هب  دیعـس  ياپ  هک  دزادنایب 

( . 151  ) میدمآ نوریب  شا  هناخ  زا  میتشاذگ و  دندوب  زیوالگ  مهب  هک  ار  مالغ  دیعس و  زین  ام  دوبر . 

يدب  : 17

همدقم

قداصلا لاق  ( 152  ) تسا دب  ناتیارب  نآ  عقاو  رد  دیراد  تسود  ار  يزیچ  رایسب  هچ  مکل :  رش  وه  ائیش و  اوبحت  نا  یسع   : ) میکحلا هللا  لاق 
یم رثا  تشوگ  هب  دراک  زا  شبحاـص  رد  رتدوز  دـب  راـک  محللا : .  یف  نیکـسلا  نم  هبحاـص  یف  عرـسءا  ییـسلا  لـمعلا  نا   : ) مالـسلا هیلع 

ار دوخ  ترخآ  هک  تسا  یـسک  رتدب  نآ  زا  و  دشورفب ،  ایند  هب  ار  دوخ  ترخآ  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدب  هاتوک :  حرـش  ( 153 () دنک
راب هب  دب  لمع  دـب ،  رکف  درک .  هصالخ  قح )  زا  ینامرفان   ) رد ناوت  یم  ارنآ  هک  دراد  يدایز  قیداصم  يدـب  دـشورفب .  نارگید  يایند  هب 

زا یسرت  دروآ و  یم  يور  اهیدب  عاونا  هب  دراد ،  یتقوم  يرهاظ و  تردق  درادن ،  لکوت  صخـش  نوچ  تسا ؛  تین  عبات  لمع  دروآ ،  یم 
تبیغ و هب  شوگ  دراد  صاـصتخا  اهیدـب  زا  یعون  ار  تسد  ناـبز و  مشچ و  شوگ و  زا  حراوـج  زا  کـی  ره  دـیآ .  یمن  شلد  رد  منهج 

 . تسا يرورض  اهیدب  زا  حراوج  همه  تاعارم  سپ  دشاب ،  یم  میتی  هب  ندز  یلیس  هب  تسد  غورد و  نتفگ  هب  نابز  یکاپان و  هب  مشچ 

يدولج  – 1

داتـسرف و هنیدم  هب  يدولج )   ) مان هب  ار  دوخ  ناهدنامرف  زا  یکی  یـسابع  هفیلخ  دیـشرلا  نوراه  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  تشذگرد  زا  دعب 
يدولج دراذـگب !  سابل  کی  طقف  ینز  ره  يارب  دـیامن و  تراغ  ار  نانز  سابل  و  دـنک ،  هلمح  بلاط  یبا  لآ  ياـه  هناـخ  هب  داد :  روتـسد 

داد و رارق  قاطا  کی  رد  ار  اهنز  همه  ترـضح  دـمآ ،  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هناخ  کیدزن  نوچ  درک .  ارجا  هنیدـم  رد  ار  نوراه  راـتفگ 
هک دروخ  مسق  ماما  منک .  تخل  ار  اهنز  موش و  لـخاد  دـیاب  تفگ :  يدولج  دوش .  دراو  يدولج )   ) تشاذـگن داتـسیا و  قاـطا  نآ  برد 

يدولج ترضح  شهاوخ  رثا  رد  هرخالاب  دیاین .  قاطا  نورد  يدولج  هکنآ  طرـش  هب  دروایب ،  شدزن  هب  دنک و  عمج  ار  اهنز  سابل  رویز و 
( دیـشرلا نوراه   ) دزن ار  همه  يدولج  و  هد ،  رارق  يدولج  دزن  درک و  عمج  ار  لزنم  هیثاثا  سابل و  الط و  دش و  قاطا  لخاد  ماما  دـش .  عناق 

هیلع ماـما  دـشکب .  ار  وا  هک  تساوخ  درک و  بضغ  يدولج  هب  تبـسن  دیـسر  تنطلـس  هب  دیـشرلا  نوراـه  دـنزرف  نوماـم  هک  یعقوم  درب . 
رکف تسناد ،  یم  ماما  هب  تبـسن  ار  دوخ  تیانج  يدولج  نوچ  درک .  ار  وا  وفع  ياضاقت  نومءاـم  زا  دوب ،  رـضاح  سلجم  نآ  رد  مالـسلا 

ارت تفگ :  درک و  نومءام  هب  ور  دمآ ،  شنهذ  رد  اطخ  رکف  دـنک ،  یم  تیاکـش  شا  هتـشذگ  لمع  يدـب  هب  وا  هرابرد  ماما  نالا  هک  درک 
منک یمن  لوبق  ار  شفرح  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  نومءام  نکن !  لوبق  نم  هرابرد  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نخـس  مهد ،  یم  ادخ  هب  مسق 

( ! ! 154) دنناسرب لتق  هب  ار  وا  دننزب و  ار  يدولج  ندرگ  داد  روتسد   ؛

صاعورمع  - 2

ناتساد دصناپ  عوضوم  www.Ghaemiyeh.comدصکی  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 261زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


زا سپ  ترضح  درک  علخ  تفالخ  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دز و  لوگ  ار  يرعـشا )  یـسوموبا   ( ) صاعورمع  ) هک تیمکح ،  هیـضق  زا  سپ 
نیفلاخم ناتسدمه  وزج  ( 155  ) هبقع بش  رد  صاعورمع  هتبلا  درک .  یم  نعل  ار  یسوموبا  صاعورمع و  هیواعم و  برغم ،  حبـص و  زامن 

هیلع ماـما  نیب  فـالتخا  يریگرد و  یتقو  دوب .  هتفرگ  رارق  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نعل  دروم  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
يءار يرعـشا  یـسوموبا  هب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  فرط  زا  قارع  لها  هنافـسءاتم  هک  دش  میکحت  هب  انب  دش ،  دیدش  هیواعم  مالـسلا و 

دش و راضحا  نیفص  هب  ماش  تاهد  یکی  زا  یسوموبا  درک .  باختنا  ار  صاعورمع  هیواعم  و  دوبن ) یـضار  وا  نییعت  هب  ترـضح  و   ) دنداد
اجنآ هب  رفن  دصراهچ  اب  زین  صاعورمع  دنتفر .  لدنجلا )  ۀـمود   ) هب دـندوب  وا  هارمه  سابع  نبا  یناه و  نب  حیرـش  دـننامه  رفن  دـصراهچ 

رایـسب هلیح  رکم و  رد  رادرک  يدب  دیلپ و  تین  رد  صاعورمع  نوچ  تشادن  يا  هدیاف  دـندرک  یـسوموبا  هب  هک  تاشرافـس  مامت  اب  دـمآ . 
مدـقم ار  وا  زامن  رد  دـیناشن و  یم  سلجم  ردـص  رد  ار  وا  و  داد ،  یم  رارق  مارتحا  دروم  دایز  ار  یـسوموبا  صاعورمع  دوب .  وا  زا  رت  يوق 

نم زا  شیپ  امـش  تفگ :  یم  درک ! !  یم  باطخ  وا  هب  هللا  لوسر  بحاص  ای  ناونع  هب  دـناوخ و  یم  زامن  تعامج  هب  وا  اـب  و  تشاد ،  یم 
اهفرح و نیا  ردـقنآ  منک .  تبحـص  امـش  زا  لـبق  هک  دـیاشن  ارم  ینم ،  زا  رتگرزب  يدرک و  كرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تمدـخ 
 . درادن يرظن  روما  حالـصا  زج  وا  درک  روصت  درک و  ادیپ  داقتعا  صاعورمع  یتسرد  هب  هداس  یـسوموبا  هکنیا  ات  تشاد  اور  ار  تامارتحا 

تفالخ زا  ار  هیواعم  مالـسلا و  هیلع  یلع  اـیب  تفگ :  تسیچ ؟  هیواـعم  مالـسلا و  هیلع  یلع  هراـبرد  ترظن  یـسوموبا  تفگ :  صاـعورمع 
یلمع ار  نیمه  دـیاب  تسامـش ،  يءار  نامه  يءار  مسق  ادـخ  هب  تفگ :  صاعورمع  میراد .  اپرب  يروش  هب  تفالخ  راک  میزاس و  لوزعم 
يءار رد  نارگید  ات  درک  تبحـص  وا  اب  دروآ و  یتولخ  ياج  رد  لوا  ار  یـسوموبا  دوب  زاـب  هلیح  دـب و  شتین  هک  صاـعورمع  هتبلا  مینک ؛ 
نامگ شاب  رایشوه  دز :  داد  سابع  نبا  درک ؛ تبحص  هب  عورـش  تساخرب و  یـسوموبا  لوا  دندمآ .  تیعمج  نایم  هب  دعب  دننکن ،  تلاخد 

نـم و مدرم ،  تـفگ :  درکن و  لوـبق  یـسوموبا  وـت ؛ دـعب  دـنک  تبحــص  صاـعورمع  راذـگب  لوا  داد ،  بـیرف  ارت  صاـعورمع  مـنک  یم 
لزع تفالخ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نم  مینک .  لوبق  هفیلخ  يروش  هب  دـعب  لزع و  تفالخ  زا  ار  هیواـعم  مالـسلا و  هیلع  یلع  صاـعورمع 
اریز مدرک ،  بوـصنم  تفـالخ  رب  ار  هیواـعم  مدرک و  لزع  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مه  نم  تـفگ :  دـش و  دـنلب  نیطدـب  صاـعورمع  مدرک . 
رگا هک  یتسه  یگس  دننامه  وت  تفگ :  دش و  دنلب  شیادص  یسوموبا  دشاب .  یم  وا  ماقم  هب  دارفا  نیرتراوازـس  نامثع و  هاوخناوخ  هیواعم 

شراب یئاهباتک  هک  یتسه  یغالا  دـننامه  وت  تفگ :  صاـعورمع  دـنک .  یم  هلمح  دـننک  تشپ  مه  رگا  دـنک و  یم  هلمح  دـننک  ور  وا  هب 
هک دزاس  هایـس  ار  یـسوموبا  يور  ادخ  تفگ :  یم  هشیمه  سابع  نبا  دش !  میکحت  هیـضق  هدنرب  تینءوس  اب  صاعورمع  هصالخ  و  دشاب ، 

(156  . ) دیمهفن اما  متفگ ،  وا  هب  ار  تسرد  يءار  مداد و  رادشه  صاعورمع  رکم  تین و  يدب  زا  ار  وا 

 ! مدوب البرک  رد  شاک   - 3

راـفک و بیـصن  منهج  رد  دولخ  تین  يدـب  هب  هک  یئاـج  اـت  تسا  رث  ؤـم  مه  تین  يدـب  هکلب  تسین ،  باذـع  بجوـم  طـقف  لاـمعا  يدـب 
زا یتقو  هک  دوب  محر  یب  كافـس و  يردق  هب  تاداس  ندناسر  لتق  هب  ندرک و  ینادنز  رد  یفقث )  فسوی  نب  جاجح   . ) دوش یم  نیدناعم 

تسا ناینادنز  يادص  دنتفگ :  تسیک ؟  زا  اه  هلان  نیا  دیـسرپ :  دینـش ،  ار  يریثک  تیعمج  هلان  هجـض و  يادص  دش  جراخ  عماج  دجـسم 
گـس ندنار  يارب  یبرع  نابز  رد  نیا  هک  دیئوگن  نخـس  دیوش و  رود  اوئـسخا :  دیئوگب  اهنآ  هب  تفگ :  دنلان .  یم  باتفآ  ترارح  زا  هک 

دوب و یکی  همه  نادنز  دندوب و  درجم  نانز  رفن  000/4 دندوب .  نز  درم و 000/20  وا 000/120  ناینادنز  ( 157  . ) دوش یم  لامعتسا  مه 
نان ناشکاروخ  دندز .  یم  گنـس  اب  ار  اهنآ  نانابنادنز  دنرک ،  یم  هیهت  نابیاس  يا  هلیـسو  ای  دوخ  تسد  اب  اهنآ  هاگره  تشادـن و  فقس 

مه ندروخ  نیا  زا  و  هدوب ،  ناکین  تاداس و  نوخ  جاجح  نانریمخ  بآ  یهاگ  دـنداد و  یم  ناشیا  هب  خـلت  یبآ  دوب  گیر  اب  طولخم  وج 
مالـسلا و هیلع  نیـسح  ماما  نتـشک  رد  اـت  مدوب  ءـالبرک  رد  شاـک  تفگ :  یم  دروخ و  یم  سوسفا  هشیمه  سنجدـب  نیا  درب .  یم  تذـل 

(158  ! ! ) مدوب یم  کیرش  شنارای 
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اهیدب هیجوت   - 4

ماوع زا  يدایز  عمج  هک  درک  هدـهاشم  ار  درم  نآ  يزور  تسا .  هدرک  ادـیپ  يوقت  هب  ترهـش  يدرم  هک  دینـش  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
سپ دوب .  وا  ياهراک  رظان  مالسلا  هیلع  ماما  درک ؛ تکرح  یهار  هب  اهنت  تفرگ و  هرانک  مدرم  زا  درم  نآ  سپ  دندوب .  هتفرگ  ار  وا  فارطا 
ناکد زا  یمدـق  دـنچ  زا  سپ  داتفا .  هار  هب  تشادرب و  هنایفخم  نان  ود  و  داتـسیا ،  یئاونان  ناکد  کی  ولج  وا  دـندید  ماما  هاتوک  یناـمز  زا 

داد و يو  هب  ار  اهرانا  اهنان و  تفر و  یضیرم  درم  دزن  یتفاسم  ندومیپ  زا  سپ  داد .  همادا  شهار  هب  تشادرب و  رانا  ددع  ود  یـشورف  هویم 
ار هچنآ  و  مدید ،  يزیگنا  تفگش  لمع  وت  زا  زورما  دومرف :  دناسر و  درم  نآ  هب  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  ماما  دورب ،  تساوخ  دوخ  دصقم  هب 

دنزرف هکنآ  اب  تفگ :  يرآ ،  دومرف :  یتسه ؟  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  وت  منک  یم  نامگ  تفگ :  درم  نآ  درک !  لـقن  شیارب  دوب  هدـید 
راک ره   ) هدومرف نآرق  رد  دنوادخ  یناد  یمن  رگم  تفگ :  يا ؟  هدید  نم  زا  یلهج  هچ  دومرف :  یناد ؟  یمن  يزیچ  هک  سوسفا  يربمایپ ، 
رانا ود  نان و  ود  نم  باسح  هب  تهج  نیا  زا  ( 159 () دنسیونن شیارب  هانگ  کی  زج  دنک  یهانگ  هک  ره  دراد و  هنسح  هد  دهد  ماجنا  یکین 

هنـسح لهچ  زا  ار  هانگ  راهچ  هنـسح .  لهچ  دوش  یم  ما  هداد  ادخ  هار  رد  ار  اهنآ  و  دوش ،  یم  بوسحم  هانگ  راهچ  اعومجم  ما ،  هدـیدزد 
ار نآرق  زا  هیآ  نیا  رگم  دهد  گرم  ادخ  دومرف :  ماما  یناد !  یمن  اهباسح  نیا  زا  وت  و  دنام ،  یم  یقاب  میارب  هنسح  شش  یس و  دننک  مک 

هانگ راهچ  يدـیدزد و  ار  مدرم  لام  يدرک و  هانگ  راـهچ  وت  ( 160 ( ! ؟ ) دنک لامعا  لوبق  ناراگزیهرپ  زا  ادخ   ) دـیامرف یم  هک  يدینـشن 
دومرف شباحصا  هب  ترضح  دعب  يرادن .  مه  يا  هنـسح  چیه  يدومن و  هانگ  تشه  سپ  يداد ،  نارگید  هب  هزاجا  نودب  هک  يدرک  رگید 

(161  . ) دنزاس یم  هارمگ  ار  نارگید  مه  ناشدوخ و  مه  نانیا  هک  تساه  هیجوت  اهریسفت و  هنوگنیا  : 

خزرب رد  دب  رادرک  رثا   - 5

ار یگدنز  نآ ،  راشرس  هدافتسا  زا  دوب و  هدیرخ  یکلم  شرمع  رخاوا  رد  ناشناگتـسب  زا  یکی  دومرف :  يوقت  ملع و  لها  ناگرزب  زا  یکی 
طـسو و  مدوب ،  هدـیرخ  ار  یکلم  تفگ :  دندیـسرپ ؟  نآ  تلع  زا  تسا .  روک  هک  دـندید  ار  وا  خزرب  رد  شگرم ،  زا  سپ  دـنارذگ .  یم 

 ، دمآ تفر و  هطساو  هب  و  دندرک ،  یم  هدافتسا  نآ  زا  ناشتاناویح  دوخ و  دندمآ  یم  رواجم  هد  یلاها  هک  دوب  یئاراوگ  بآ  همشچ  نیمز 
گنس كاخ و  هلیسو  هب  مریگب ،  ار  دش  دمآ و  هار  و  دوشن ،  مک  هعرزم  نآ  زا  مدوس  هکنیا  يارب  دش .  یم  بارخ  نم  تعارز  زا  يرادقم 
هطساو هب  نم  يروک  نیا  دنتفر .  یم  رود  رایسب  ياهاج  هب  بآ  يارب  هد  نیرواجم  هراچیب  مدیناکـشخ .  مدومن و  روک  ار  همـشچ  کهآ  و 
يراـج حوـتفم و  ار  همـشچ  نآ  دـننک و  محرت  نم  رب  ما  هثرو  رگا  تفگ :  دراد ؟  يا  هراـچ  اـیآ  متفگ :  تسا .  بآ  همـشچ  ندرک  روـک 

و دنتفریذپ ،  اهنآ  متفرگ و  ار  نایرج  مدرک و  هعجارم  شا  هثرو  هب  دومرف :  ناشیا  دوش .  یم  بوخ  ملاح  دننک  هدافتـسا  نارگید  ات  دـنزاس 
 . درک يراذگـساپس  نم  زا  هدش و  انیب  شمـشچ  هک  مدید  ار  موحرم  نآ  يدنچ  زا  سپ  دندرک .  یم  هدافتـسا  مدرم  دندوشگ و  ار  همـشچ 

(162)

ءالب  : 18

همدقم

سپـس دزاس  التبم  یمغ  هب  ار  وا  ادـخ  هاگره  ناسنا  اما  نمرکآ :  یبر  لوقیف  همعن  همرکاف و  هبر  هلتبا  ام  اذا  ناسنالا  اماف   : ) میکحلا هللا  لاق 
ءالبلا نا   : ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  ( 163  ( . ) تشاد یمارگ  ارم  ادخ  دـیوگ :  لاح  نآ  رد  دـشخب ،  وا  هب  یتمعن  دوخ  مرک  اب 
بحاص هک  یسک  هاتوک :  حرـش  ( 164  () تسا شیامزآ  نم  ؤم  يارب  بیدءات و  ملاظ  يارب  ءالب  اـنامه  ناـحتما :  نم  ؤملل  بدا و  ملاـظلل 

یم نامیا  تیوقت  بجوم  ءالتبا ،  رب  نتـشاد  مدـق  تابث  نآ و  رب  ربص  الب و  اـب  تبحاـصم  تسا .  تمارک  تنیز و  شیارب  ـالب  دـشاب  لـقع 
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شبیـصن يورخا  ای  يویند و  شیاسآ  تاجن و  تمکح  قبط  و  دسر ،  یم  يدنوادخ  فاطلا  هب  دشچب ،  ار  الب  ینیریـش  هک  یـسک  ددرگ . 
یم رد  لوبقم  ناحتما  زا  هصالخ  ینامز  زا  دـعب  الب ،  اب  سنوم  و  ددرگ ؛ یم  رهاظ  ینطاب  راونا  تنحم ،  ءـالب و  شتآ  تحت  رد  دوش .  یم 

لاثما لام و  نتـشادن  هداوناخ و  قالخا  ءوس  رقف و  لیبق  زا  ایند  تنحم  زا  هک  يدـبع  رد  تسین  يریخ  دـسر  یم  ملع  تریـصب و  هب  دـیآ و 
رب هک  تسیدرد  دوخ  نآ  دوش و  یم  التبم  يربص  یب  هب  نوچ  دنک ،  تیاکش  امئاد  اهنیا 

نیصح نب  نارمع   - 1

يور لاس  یـس  دشن .  بوخ  درک  اوادـم  هچ  ره  دـشاب ،  ( 165) ءاقـستسا يرامیب  راچد  وا  دوب .  نارمع  ءـالب  رد  رباـص  ناناملـسم  زا  یکی 
دندوب هدرک  رفح  وا  عوفدم  راردا و  يارب  یلادوگ  شباوخ  لحم  نامه  رد  داتسیاب .  ای  دنیشنب و  ای  دوش  دنلب  تسناوت  یمن  دیباوخ و  مکش 

ینک یم  هیرگ  ارچ  تفگ :  ردارب  هب  نارمع  درک .  هیرگ  دـید ،  ار  وا  شارخلد  لاح  یتقو  دـمآ ،  وا  تدایع  يارب  ءالع )  ) شردارب يزور  . 
ادـخ هچنآ  شابم ،  تحاران  نکن و  هیرگ  تفگ :  نارمع  يرب !  یم  رـسب  راب  تقر  عضو  نیا  رد  اـهلاس  منیب  یم  هکنیا  رطاـخ  هب  تفگ :   ؟

ات میوگ  یم  وت  هب  یبلطم  دـهاوخ  یم  ادـخ  هک  مشاـب  هنوگناـمه  ما  هدـنز  اـت  مراد  تسود  تسا .  زیچ  همه  زا  رتبوبحم  نم  يارب  دـهاوخب 
مهد و یم  ار  اهنآ  مالس  باوج  نم  دننک و  یم  مالس  نم  هب  اهنآ  مروشحم و  ناگتشرف  اب  نم  تسا :  نیا  نآ  وگن و  یسک  هب  متـسه  هدنز 

(166  . ) مراد اهنآ  اب  یمرگ  سنا 

نادنز رد  دباع  یلع   - 2

( دـباع یلع   ) یکی دـش  توف  نادـنز  رد  درک و  ینادـنز  ار  اهنآ  یقیناود )  روصنم   ) هک مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نادـنزرف  ناـیم  رد 
نادنز رد  ار  نسحلا )  ینب  تاداس و  روصنم   ) هک یماگنه  دوب .  زاتمم  ربص  ادـخ و  دای  تدابع و  رظن  زا  هک  دوب ،  ثلثم )  نسح  نب  یلع  )

اریز دوب ،  دباع  یلع  نیمه  تابحتـسم  راکذا و  هطـساو  هب  رگم  دش  یمن  مولعم  بش  زور و  هک  دوب  کیرات  نادنز  يردق  هب  درک ،  سبح 
ندوب نیگنـس  نادنز و  یتخـس  زا  ینثم )  نسح  نب  هللادبع   ) زور کی  دندیمهف .  یم  ار  اهزامن  تقو  لوخد  هک  دوب  یلاوتم  بترم و  نانچ 
تاجن ءالب  نیا  زا  ار  ام  یهاوخ  یمن  ادـخ  زا  ینیب ،  یم  ار  ام  يراتفرگ  ءـالتبا و  تفگ :  دـباع  یلع  هب  هدـش و  تحاراـن  هزادـنا  یب  ریجنز 

نیا هب  ربص  رگم  میـسر  یمن  نآ  هب  هک  تسا  يا  هجرد  تشهب  رد  ام  يارب  ناج  ومع  دومرف :  هاگنآ  درک و  ثکم  یمک  دباع  یلع  دـهد ؟ 
رب رگا  دراد .  یم  اور  ام  هرابرد  هچ  نآ  رگم  دـسر  یمن  نآ  هب  هک  منهج  رد  تسا  یهاگیاج  روصنم  يارب  و  اهنیا ؛ زا  رتدـیدش  ای  اـهالب و 

تاجن يارب  يراد ،  لیم  رگا  تسا .  هدـش  کـیدزن  اـم  گرم  نوچ  دـش ،  میهاوخ  تحار  يدوز  هب  مینک ،  ربص  دـئادش  يراـتفرگ و  نیا 
تـشذگن زور  هس  مینک .  یم  ربص  تفگ :  هللادبع  دیـسر ،  دـهاوخن  دراد  منهج  رد  هک  يا  هبترم  نآ  هب  روصنم  نکل  مینک ،  یم  اعد  دوخ 

ار وا  هک  نیمه  دـینک ،  رادـیب  ار  مردارب  رـسپ  تفگ  تسا ،  باوخ  رد  درک  نامگ  هللادـبع  تفر .  اـیند  زا  هدجـس  لاـح  رد  دـباع  یلع  هک 
(167  . ) تسا هتفر  ایند  زا  دندیمهف  دوش و  یمن  رادیب  دندید  دنداد  تکرح 

مالسلا هیلع  دوه  رسمه   - 3

شنز دـننک .  رادـید  ار  وا  هک  دـندمآ  وا  هناخ  برد  هب  يا  هدـع  تشاد .  يزرواشک  هب  لاغتـشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوه  ترـضح 
دوه ترضح  دزن  میا  هدمآ  تسا ،  هدروآ  رد  ياپ  زا  ار  ام  یطحق  میتسه ،  رهـش  نالف  زا  ام  دنتفگ :  دیتسیک ؟  تفگ :  درک و  زاب  ار  برد 

هک دومن  یم  اعد  دوخ  يارب  دـش  یم  باجتـسم  دوه  ياعد  رگا  تفگ :  مالـسلا  هیلع  دوه  نز  دوش .  لزاـن  اـم  رب  ناراـب  اـت  دـنک  اـعد  هک 
تجاح دـندمآ و  شدزن  هب  هورگ  نآ  تسا .  ناکم  نالف  رد  تفگ :  تساجک ؟  رد  نالا  وا  دـنتفگ :  تسا .  هتخوس  یبآ  مک  زا  شتعارز 

 . تسا هدش  لزان  امش  ياهرهـش  رب  ناراب  هک  دیدرگرب  دومرف :  درک و  اعد  نآ  زا  سپ  دناوخ و  زامن  دوه  ترـضح  دنتـشاد .  نایب  ار  دوخ 
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درک یم  اعد  شدوخ  يارب  دش  یم  باجتسم  شیاعد  دوه  رگا  تفگ :  یم  هک  میدید  ار  ینز  امش ،  هناخ  هب  دورو  ماگنه  دندرک :  ضرع 
 : دوـمرف يزیچ ؟  هچ  يارب  دـنتفگ :  دـنک .  ینـالوط  ار  وا  رمع  دـنوادخ  هک  منک  یم  اـعد  نم  تسا و  نم  رـسمه  نیا  دوـمرف :  ترـضح  ! 
نم هک  ینمشد  تسا و  نمشد  نز  نیا  دیامن .  تیذا  ار  وا  هک  تسا  هدومن  ررقم  شیارب  ینمشد  هکنآ  زج  هدرکن  قلخ  ار  ینم  ؤم  دنوادخ 

(168  . ) دشاب نم  کلام  وا  هک  تسا  ینمشد  زا  رتهب  مشاب  يو  کلام 

ریمع یبا  نبا   - 4

قیدصت هماع  هصاخ و  هدومن و  ار  مالـسلا  هیلع  داوج  مالـسلا و  هیلع  اضر  مالـسلا و  هیلع  مظاک  ماما  تمدخ  كرد  ریمع ) یبا  نب  دمحم  )
 ، تسا هقف  ثیدح و  رد  باتک  راهچ  دون و  وا  فینصت  تسا .  هدوب  بوخ  رایسب  شا  يدام  عضو  و  يزازب ،  وا  لغش  دنا .  هدرک  وا  تقاثو 

دیدرگ لاوما  ذخا  سبح و  متش و  دروم  نومءام  دیشرلا و  نوراه  نامز  رد  رایسب  نایعیش ،  ءامسا  نتـسناد  تیملع و  تلالج و  تهج  زا  و 
 . تفگن تخانش ،  یم  ار  قارع  نایعیـش  نوچ  دیوگب  ار  نایعیـش  یماسا  دنتـساوخ  وا  زا  درکن ؛ لوبق  دریذپب ،  ار  تواضق  دنتـساوخ  وا  زا  . 
نب يدنـس  دیـشرلا ،  نوراه  رما  هب  دوش .  مامت  شتقاط  دوب  کیدزن  هک  یتقو  ات  دندز  وا  رب  هنایزات  اهراب  دندرک و  التبم  نادنز  هب  ار  وا  اذل 

و دیـسر ؛ وا  هب  یلام  ررـض  مه  رد  رازه  دص  هب  کیدزن  و  دش .  دازآ  نادنز  زا  مهرد  رازه  نداد  اب  دز و  هنایزات  رابکی 120  ار  وا  کهاش 
شیاهباتک هدیراب و  ناراب  اضق  زا  درک  ناهنپ  عمج و  ار  وا  ياهباتک  هنم )  ای  هدیعـس   ) شرهاوخ دیـشک .  لوط  لاس  راهچ  شنادـنز  تدـم 

وا ياهباتک  يور  زا  مدرم  هک  یئاه  هخـسن  يور  زا  ای  دوب ،  هتـشاد  هک  یبوخ  هظفاح  زا  درک  یم  ثیدـح  لقن  هچنآ  و  تفد ،  تسد  زا  مه 
(170 ( . ) 169) دندوب هتشون  ندش  فلت  زا  شیپ 

تسا هارمه  ءالب  اب  ینالوط  رمع  - 5

زا رگا  هک  درک  ریخم  ار  وت  راگدیرفآ  تفگ :  دروآ و  تایح  بآ  هساک  دـمآ و  نامیلـس )  ترـضح   ) دزن هب  لیئربج  یتقو  هک  دـنا  هدروآ 
 . درک تروشم  تاناویح  هنجا و  اهناسنا و  زا  يا  هدـع  اب  ار  عوضوم  نیا  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  یـشاب .  هدـنز  تمایق  اـت  یماـشایب  ماـج  نیا 

داتسرف وا  کیدزن  هب  ار  بسا  تسا .  هدرکن  تروشم  تشپراخ  اب  هک  درک  رکف  نامیلـس  یـشاب !  ینادواج  ات  يروخب  دیاب  دنتفگ :  یگمه 
وگب منک ،  تروشم  وت  اب  دوخ  راک  رد  هک  نآ  زا  شیپ  تفگ :  مالسلا  هیلع  نامیلـس  دمایب !  تشپراخ  داتـسرف ،  ار  گس  سپ  دماین .  وا  و 
نیرت سیـسخ  هک  گـس  و  يدـماین ؟  مداتـسرف  وـت  بلط  هب  تـسین ،  يو  زا  رت  فیرـش  يروناـج  چـیه  یمدآ ،  زا  دـعب  هـک  ار  بـسا  ارچ 
رادافو اما  تسا  نیرت  تسپ  هچ  رگا  گس  و  درادـن ؛ افو  تسا  فیرـش  یناویح  هچ  رگا  بسا  تفگ :  يدـمایب ؟  مداتـسرف  تسا  تاـناویح 

اب رایتخا  دنا و  هداتسرف  تایح  بآ  یماج  ارم  تفگ :  مالسلا  هیلع  نامیلس  دنک .  يرادافو  ار  وا  رمع  همه  دبای  یـسک  زا  ینان  نوچ  تسا ، 
لها و نادنزرف و  ای  دیماشآ  یهاوخ  اهنت  وت  ماج ،  نیا  تفگ :  یبایب .  ینادواج  تایح  ات  ماشایب  دـنتفگ :  همه  هن ؟  ای  منک  لوبق  تسا  نم 

هلمج یباـی ،  زارد  یناگدـنز  نوـچ  ینکن ،  لوـبق  هک  تسا  نیا  باوـص  تفگ :  تسا .  نم  يارب  اـهنت  تفگ :  دـندروخ ؟  مه  تناتـسود 
مغ ءالب و  نوچ  و  دوش ،  راوگان  وت  رب  یگدنز  دسر و  یجنر  ءالب و  مغ و  زور  ره  ار  وت  دنریمب و  وت  زا  شیپ  ماوقا  ناتـسود و  نادـنزرف و 

 . درک در  تفریذـپن و  ار  تایح  بآ  دیدنـسپب و  ار  يءار  نیا  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  دوشن !  شوخ  تیارب  ناشیا  یب  ناهج  و  دوش ،  دایدزا 
(171)

يرامیب  : 19

همدقم
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نم دشءا   : ) مالـسلا هیلع  یلع  لاق  ( 172  . ) دـهد یم  افـش  ارم  ادـخ  موش  ضیرم  هاگ  ره  نیقـشی : )  وهف  تضرما  اذا  و   : ) میکح هللا  لاـق 
تسا یضیرم  ایند  رد  نم  ؤم  يارب  تشهب  ياهجنگ  زا  هاتوک :  حرش  ( 173  . () تسا نت  ضرم  يزیچ  یب  زا  رتدیدش  ندبلا :  ضرم  ۀقافلا 

شناهانگ اـت  دـنک  یم  ضیرم  ار  وا  دـیایب ،  شدزن  ءاـطخ  راـب  اـب  درادـن  تسود  ادـخ  درک ،  هاـنگ  رگا  اوهـس  اـنایحا و  نم  ؤم  هکنآ  هچ  ، 
ددنـسپ یم  دراد و  تسود  ار  ضیرم  تلاح  نیا  دنوادخ  دنک ،  یم  افـش  ياضاقت  دشک ،  یم  هآ  يرامیب  لاح  رد  ضیرم  دوش .  هدیزرمآ 
تـسنآ رامیب  نیرتهب  دنک .  یم  ضیرم  ار  وا  دنوادخ  يونعم ،  تاماقم  تاجرد و  نتفر  الاب  يارب  مه  یهاگ  دنک .  یم  زاین  زار و  وا  اب  هک 

شبیـصن لماک  باوث  یهلا و  تیفاع  هکنیا  ات  دنکن ؛ هوکـش  شـضرم  زا  دارفا  دزن  دـنک و  نامتک  ار  درد  دـنک و  تبیـصم  نیا  رد  ربص  هک 
 . دوش

ضیرم يدابع  ماقم   - 1

دنلب نامسآ  هب  ار  كرابم  رس  میدید  دیسرپ :  یصخش  دیدنخ .  درک و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شرـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور 
نیمز يوس  هب  نامـسآ  رد  هک  يا  هتـشرف  ود  زا  مدومن  بجعت  هک  دوب  تهج  نیا  زا  ما  هدنخ  دومرف :  دوب ؟  هچ  شتلع  يدیدنخ ،  هدرک و 

هب و  دنـسیونب ،  ار  وا  لامعا  ات  دندید ،  یم  دوخ  زامن ) لحم   ) يالـصم رد  ار  وا  هشیمه  هک  دندوب  حـلاص  نم  ؤم  يوجتـسج  رد  دـندمآ و 
اراگدرورپ دندرک :  ضرع  ادخ  هب  دندرک و  جورع  نامـسآ  يوس  هب  دندیدن .  شدوخ  زامن  لحم  رد  ار  وا  راب  نیا  دـنربب .  نامـسآ  يوس 

 : دومرف اهنآ  هب  دـنوادخ  میدـید .  يرامیب  رتسب  رد  ار  وا  هکلب  میـسیونب ،  ار  شکین  لامعا  ات  میدـیدن  شزامن  لحم  رد  ار  ینـالف  وت  هدـنب 
وا ات  تسام  رب  دیسیونب ،  داد  یم  ماجنا  زور  هنابـش  رد  کین  ياهراک  زا  یتمالـس  لاح  رد  هچنآ  لثم  تسا  رامیب  هک  یتقو  ات  ما  هدنب  يارب 

(174  . ) میسیونب داد ،  یم  ماجنا  تحص  ماگنه  هک  ار  يریخ  لامعا  شاداپ  تسا ،  يرامیب )   ) سبح رد 

 ! هدشن رامیب  مرتخد   - 2

زا درمـش ،  یم  ار  وا  تازایتما  دومن و  شرتخد  فیرعت  هب  عورـش  رتخد  ردپ  دندرک .  يراگتـساوخ  ار  يرتخد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
مالک عطق  تساوخرب و  سلجم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا .  هدـشن  رامیب  نامز  نیا  اـت  شدـلوت  ناـمز  زا  رتخد  نیا  تفگ :  هلمج 

هب ادخ  بناج  زا  تسا  يا  هفحت  الب  ضرم و  دوشن .  رامیب  رخروگ  دننام  هک  تسین  يدوجو  نینچ  رد  يریخ   : ) دومرف دعب  دومن ،  شیوخ 
(175  . () دزاس ادخ  هجوتم  ار  وا  دماشیپ  ضرم و  نآ  دندش ،  لفاغ  ادخ  دای  زا  رگا  هک  ناگدنب ،  يوس 

ضرم رب  ربص   - 3

هب نم  اب  درک و  یـسرپلاوحا  داد و  ار  ممالـس  باوج  مدرک ،  مالـس  متفر و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  رـضحم  هب  دـیوگ :  یقر )  دـمحم  وبا  )
 ، درک ربص  لمحت و  نآ  رب  وا  و  دومن ،  راتفرگ  یئالب  هب  ار  وا  ادـخ  هک  ینم  ؤم  هدـنب  ره  دـمحم  ابا  يا   : ) دومرف هکنیا  ات  تخادرپ  وگتفگ 
زا نخس  البق  هکنیا  اب  دومرف ،  ار  نخس  نیا  ماما  ارچ  متفگ  دوخ  شیپ  نم  تشاد ) .  دهاوخ  ار  دیهـش  شاداپ  دننام  ادخ  هاگـشیپ  رد  اعطق 
 ، مدمآ نوریب  شرضحم  زا  مدرک و  یظفاحادخ  ماما  اب  دومرف ! ؟  ار  هلمج  نیا  یبسانت  هچ  هب  ماما  هچ ،  ینعی  دوبن ،  نایم  رد  يرامیب  الب و 
دش هک  حبص  مدروآ .  رس  هب  یتخس  اب  ار  بش  دنک ،  یم  درد  میاهاپ  مدرک  ساسحا  ناهگان  مدناسر .  مناتسود  نارفـسمه و  هب  ار  دوخ  و 

ار نآ  نم  درک و  شرافـس  الب  رب  ربص  دروم  رد  هک  مداتفا  ماما  نخـس  دای  هب  دش .  رتدیدش  مرو  یتدم ،  زا  سپ  هدرک و  مرو  میاهاپ  مدید 
دوب راوشد  نانچ  نآ  دمآ ،  نوریب  نآ  زا  دایز  كرچ  و  دش ،  ادیپ  میاپ  رد  یگرزب  مخز  مدیسر ،  هنیدم  هب  عضو  نیا  اب  متـسنادن .  بسانم 

شمارآ ربص ،  اب  اـت  دومرف ،  دـهد  یم  خر  میارب  هک  يدـمآ  شیپ  نینچ  يارب  ار  نخـس  نآ  ماـما  هک  متفاـیرد  تفرگ ،  نم  زا  ار  ناـما  هک 
ار دوخ  یتمالـس  یتدـم ،  زا  سپ  وا  دـیوگ :  هدـننک  تیاور  دیـشک .  لوط  ضرم  نیا  ندوب  يرتسب  هام  هد  دودـح  و  منک ،  ظـفح  ار  دوخ 
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(176  . ) درم ضرم  نآ  هب  دش و  ضیرم  رگید  راب  سپس  و  تفایزاب ؛ 

یماذج  – 4

اذـغ ندروخ  لاح  رد  هتـسشن و  هار  رـس  هک  دومن ،  دروخرب  هروخ  هب  التبم  یماذـج و  رفن  دـنچ  هب  یهار  نیب  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
ناـشیا يوس  هب  سپ  درادـن ،  تسود  ار  ناربـکتم  دـنوادخ  دومرف :  دوخ  اـب  هاـگنآ  دـش .  در  اـهنآ  زا  درک و  مالـس  اـهنآ  هب  سپ  دـندوب ، 

هب اهامش  دومرف :  درک و  توعد  دوخ  هناخ  هب  ار  اهنآ  و  مروخب ، )  امش  اب  يزیچ  مروذعم   ) متـسه راد  هزور  نونکا  نم  دومرف :  تشگرب و 
(177  . ) دومن یئوجلد  اهنآ  هب  یلام  کمک  اب  مه  و  دومن ،  ماعطا  ار  نانآ  مه  ترضح  دنتفر و  ماما  هناخ  هب  مه  اهنآ  دیئایب .  نم  هناخ 

ضیرم ضرق   - 5

هماسا دندرب .  فیرشت  شتدایع  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دش  ضیرم  یتقو  دوب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحـصا  زا  دیز ) نب  ۀماسا  )
ضرق رانید  رازه  تصش  تفگ :  تسیچ ؟  تا  هصغ  مردارب  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما  درک .  یم  هصغ  مغ و  راهظا  دیـشک و  یم  هآ  ررکم 

تضرق يریمب  هکنآ  زا  لبق  هن ،  دومرف :  مریمب .  مضرق  تخادرپ  زا  لبق  مسرت  یم  تفگ :  تسا ،  نم  هدهع  هب  تیراکهدب  دومرف :  مراد . 
(178  . ) دنتخادرپ ار  يو  ضرق  داد  روتسد  و  منک ،  یم  ءادا  ار 

ردام ردپ و   : 20

همدقم

هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  ( 179) دینزن بیهن  دـیئوگن و  فا  یتح  ردام  ردـپ و  هب  امه :  رهنتال  فا و  امهل  لقت  الف   : ) میکحلا هللا  لاق 
هرمع و جح و  زامن و  زا  ردام  ردپ و  هب  یکین  هللا : .  لیبس  یف  داهجلاو  ةرعملا  جـحلا و  موصلا و  ةالـصلا و  نم  لضفءا  نیدـلاولا  رب   : ) هلآ
ردپ و هب  یکین  ینعی  قیقد  رایـسب  عوضوم  نیا  هب  دنوادخ  دیحوت ،  زا  دـعب  نآرق  رد  هاتوک :  حرـش  ( 180  . ) تسا رترب  ادـخ  هار  رد  داهج 

دیابن اهنآ  رب  گناب  تفگ و  دیابن  وت ) ای  یـشوخان ،  ینعی   ) فا اهنآ  هب   : ) دومرف هک  یئاج  ات  داد ،  تیمها  ردقنآ  و  دـش ،  رکذـتم  ار  ردام 
نانآ هب  تبـسن  یکین  مارتحا و  ردام  ردـپ و  ندرزآ  عون  ره  قوف  تاکن  هب  هجوت  اب  درک ) .  راـتفر  اـهنآ  اـب  شوخ  کـین و  راـتفگ  هب  دز و 

ناشتیاضر دیاب  دندرک ،  مهارف  ار  ردام  ردپ و  تیذا  بجوم  انایحا  بضغ  ندـش و  یتاساسحا  ای  یناوج  رطاخب  هک  یناسک  تسا .  بجاو 
يورخا رظن  زا  و  دننک ؛ یم  يدب  وا  اب  ادعب  صخـش  نآ  نادنزرف  دوش و  یم  ءوس  بقاوع  بجوم  نانآ  تیاضر  مدـع  هک  دـننک .  بلج  ار 

ود هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لوقب  درک  زاب  ار  ردام  ردپ و  طخس  بابسا  هک  یـسک  يارب  دوش  زاب  منهج  رد  کی  یتحاران  ره  يارب  رگا 
(181) دوش یم  زاب  منهج  رد 

ردام تیاضر   - 1

الا هلا  ال   ) دیحوت هملک  ناوج  يا  دومرف :  دش و  رـضاح  دوب ،  گرم  لاح  رد  هک  یناوج  نیلاب  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
نیرـضاح هب  باطخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوبن .  دـیحوت  يادا  دوب  رداق  دوب و  هدـمآ  دـنب  شنابز  ناوج  روایب .  نابز  رب  هللا ) 

لوسر متـسه .  وا  ردام  نم  يرآ ،  تفگ :  دوب  هداتـسیا  ناوج  رـس  يالاب  رد  هک  ینز  تسا ؟  رـضاح  اجنیا  رد  ناوج  نیا  ردام  ایآ  دومرف : 
وا اب  هک  تسا  لاس  شـش  تدم  نم  هن ،  تفگ :  یتسه ؟  دونـشخ  یـضار و  تدنزرف  زا  وت  ایآ  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
وا زا  دـنوادخ  مدرک ،  لالح  ار  وا  امـش  رطاخ  تیاضر  يارب  تفگ  شاب !  یـضار  وا  زا  نک و  لالح  ار  وا  نز  يا  دومرف :  ما .  هدزن  فرح 
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ردام تیاضر  زا  دعب  ناوج  دومن .  نیقلت  وا  هب  ار  دیحوت  هملک  دومن و  ناوج  نآ  هب  ور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـشاب .  یـضار 
رایـسب يدرم  تفگ :  ینیب ؟  یم  هچ  ناوج  يا  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک .  رارقا  ادـخ  یگناگی  هب  دـش و  زاب  شنابز 

يا  : ) ناوخب دومرف :  داد و  دای  ناوج  هب  نومضم  نیا  هب  یئاعد  ربمایپ  تسا .  هتفرگ  ارم  يولگ  نونکا  منک و  یم  هدهاشم  ار  وبدب  تشز و 
نم رایـسب  هانگ  زا  ریذـپب و  ار  كدـنا  لمع  زین  نم  زا  يرذـگ  یمرد  گرزب  ياطخ  هانگ و  زا  يریذـپ و  یم  ار  كدـنا  لمع  هک  ییادـخ 

هچ نونکا  دیسرپ :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپس  دناوخ ؛ تخومآ و  ار  اعد  ناوج  ینابرهم . )  هدنـشخب و  وت  هک  ارچ  رذگرد ، 
شوخ نم  اب  دراد و  نت  رب  ابیز  یسابل  وبشوخ و  يرکیپ  ابیز و  دیفس و  یتروص  هک  منیب  یم  ار  یکلم )   ) يدرم نونکا  تفگ :  ینیب ؟  یم 

(182 ( . ) درک تلحر  ایند  زا  دعب   ) دنک یم  يراتفر 

مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  نیشنمه  - 2

منیبب مراد  تشهب  رد  هک  ار  ینیشنمه  مهاوخ  یم  ایادخ  درک :  ضرع  راگدرورپ  هب  تاجانم  نمض  رد  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  يزور 
 . تسا وت  نیـشنمه  تسا  لحم  نالف  رد  هک  یباصق  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ای  تفگ :  دـش و  لزان  وا  رب  لیئربج  تسا !  یـصخش  هنوگچ  هک 

يرادقم ناوج  دش  هک  بش  تسا .  تشوگ  نتخورف  لوغشم  نادرگبـش  هیبش  یناوج  دید  هدمآ ،  باصق  ناکد  برد  هب  یـسوم  ترـضح 
؟  یهاوخ یمن  نامهم  تفگ :  وا  هب  دمآ و  شلزنم  برد  ات  وا  یپ  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  دیدرگ .  ناور  لزنم  يوس  هب  تشادرب و  تشوگ 
ریز هب  یناقوف  هقبط  زا  یلیبنز  هاگنآ  دومن ،  هیهت  یئاذغ  ناوج  دید  ترضح  درب .  هناخ  نورد  هب  ار  مالسلا  هیلع  یـسوم  دیئامرفب ،  تفگ : 

تساوخ هک  یعقوم  دیناروخ .  وا  هب  شیوخ  تسد  اب  ار  اذغ  داد ،  وشتسش  ار  وا  دروآ و  نوریب  لیبنز  نورد  زا  ار  لاسنهک  ینزریپ  دروآ ، 
دروآ و اذغ  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  يارب  ناوج  دعب  دومن ؛ تکرح  دش  یمن  موهفم  هک  یتاملک  نزریپ  دزیوایب  لوا  ياج  هب  ار  لیبنز 

عـضو نوچ  تسا ،  نم  ردام  نزریپ  نیا  درک :  ضرع  تسا ؟  هنوگچ  نزریپ  نیا  اب  وت  تیاکح  درک  لاوس  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دندروخ . 
؟  دوب هچ  درک  يراـج  ناـبز  هب  هک  یتاـملک  نآ  دیـسرپ :  منک .  یم  تمدـخ  ار  وا  مدوخ  مرخب  شیارب  يزینک  هک  تسین  بوخ  ما  يداـم 
رد یسوم  ترـضح  هجرد  مه  نیـشنمه و  دشخبب و  ارت  ادخ  دیوگ :  یم  مناروخ  یم  وا  هب  اذغ  مهد و  یم  وشتـسش  ار  وا  تقو  ره  تفگ : 
 ، تسا هدینادرگ  باجتسم  تا  هرابرد  ار  وا  ياعد  دنوادخ  هک  وت  هب  مهد  یم  تراشب  ناوج  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دنک  تشهب 

(183  . ) یتسه نم  نیشنمه  وت  تشهب  رد  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج 

حیرج - 3

یتقو رد  دمآ  وا  دزن  هب  شردام  يزور  درک .  یم  ادخ  تدابع  دوخ  هعموص  رد  دنتفگ  یم  حیرج )   ) ار وا  هک  دوب  يدباع  لیئارـسا  ینب  رد 
 . دینـشن باوج  دناوخ  ار  وا  دمآ و  ردام  موس  راب  تفگن .  باوج  وا  دـمآ و  ردام  مود  اب  تفگن .  ار  ردام  باوج  وا  دـناوخ ،  یم  زامن  هک 

نیا تفگ :  دومن و  لمح  عضو  اجنآ  رد  دمآ و  وا  هعموص  دزن  يراکانز  نز  رگید  زور  دنکن !  يرای  ارت  مهاوخ  یم  يادخ  زا  تفگ  ردام 
هب ار  يو  درک  رما  هاشداپ  درک .  انز  دوخ  درک  یم  تمالم  انز  هب  ار  مدرم  هک  یـسک  نآ  دنتفگ :  مدرم  ما .  هدیناسر  مهب  حـیرج  زا  ار  هچب 

مدرم ما .  هدـش  التبم  الب  نیا  هب  وت  نیرفن  زا  شاب  تکاس  تفگ :  حـیرج  دز .  یم  دوخ  يور  رب  یلیـس  دـمآ و  حـیرج  ردام  دـنزیوآ .  راد 
وت ردـپ  دیـسرپ  لفط  زا  درک و  اعد  دـندروآ  نوچ  دـیروایب ،  ار  لفط  تفگ :  یئوگ ؟  یم  تسار  هک  مینادـب  اجک  زا  حـیرج  يا  دـنتفگ : 

گرم زا  هیـضق  نیا  زا  دعب  حیرج  تسا .  مردـپ  ناپوچ  نالف  هلیبق ،  نالف  زا  تفگ :  دـمآ و  نخـس  هب  یهلا  تردـق  هب  لفط  نآ  تسیک ؟ 
(184  . ) دنک تمدخ  ار  وا  دوشن و  ادج  دوخ  ردام  زا  هاگچیه  هک  دروخ  دنگوس  درک و  ادیپ  تاجن 

ردپ تمدخ  كالد و  - 4
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رد هک  دوب  يریپ  ردپ  ارم  تفگ :  وا  هک  درک  لقن  دوب  كالد  هک  یقداص  صخـش  زا  فرـشا  فجن  رواجم  یمظاک )  رقاب  خیـش   ) هقث ملاع 
بظاوم هشیمه  و  دـیایب ؛ نوریب  ات  مداتـسیا  یم  مدرک و  یم  رـضاح  حارتسم  رد  بآ  وا  يارب  یتح  مدرک ،  یمن  یهاتوک  وا  يراذـگتمدخ 

نم يارب  يرخآ  هبنشراهچ  بش  منیبب .  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ات  متفر ،  یم  هلهـس  دجـسم  هب  هک  هبنـشراهچ  بش  رگم  مدوب  وا  تمدخ 
مدید ار  یبارعا  صخش  هاگان  دوب ،  یباتهم  بش  دوب و  هدنام  یقاب  هار  ثلث  مداتفا .  هار  هنابش  اهنت و  سپ  برغم ،  کیدزن  رگم  دشن  رسیم 
یلحم یبرع  نابز  هب  دیـسر  نم  هب  نوچ  دنک .  هنهرب  ارم  برع  نیا  تسا  دوز  متفگ :  مسفن  رد  درک .  نم  هب  ور  تسا و  راوس  یبسا  رب  هک 

 : دومرف هن ،  متفگ :  تسا ؟  هارمه  یندروخ  وت  اـب  دومرف :  مور .  یم  هلهـس  دجـسم  متفگ :  دیـسرپ !  نم  دـصقم  زا  تفگ و  نخـس  نم  ار 
مدرک بیج  رد  تسد  تسا ،  وت  بیج  لـخاد  یندروـخ  دوـمرف :  يدـنت  اـب  زاـب  تسین ،  يزیچ  متفگ :  نک !  بیج  لـخاد  ار  دوـخ  تسد 

منک یم  تیـصو  دومرف :  هبترم  هس  هاگنآ  مهدب .  مدـنزرف  هب  مدرک  شومارف  مدوب و  هدـیرخ  دوخ  لفط  يارب  هک  متفای  شمـشک  يرادـقم 
تسین یـضار  یتح  ترـضح  تسا و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  وا  هک  مدیمهف  دعب  دش .  بئاغ  مرظن  زا  هاگنآ  نک ،  تمدخ  ار  دوخ  ریپ  ردپ 

(185  . ) منک ردپ  تمدخ  كرت  هلهس ،  دجسم  هب  نتفر  يارب  هبنشراهچ  بش  هک 

ردپ هب  کتک   - 5

 ، داد شحف  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يزور  دوب .  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نانمـشد  زا  رکبوبا  ردپ  هفاحقوبا )  )
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیسر ؛ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ربخ  نیا  دیبوک .  راوید  رب  تفرگ و  ار  ردپ  رکبوبا  شرـسپ 
ردپ اب  یلو  ورب  دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يرآ .  تفگ :  رکبوبا  يدرک ؟  نینچ  تردپ  اب  دومرف :  وا  هب  دیبلط و  ار  رکبوبا 

(186  . ) هدن ماجنا  ار  راتفر  نینچ  ، 

يوقت  : 21

همدقم

( . دـیزیهرپب نم  زا  لقع  نابحاص  يا  سپ  تسا  يوقت  هار  هشوت  نیرتهب  بابلالا  یلوا  اـی  نوقتا  يوقتلا و  دازلا  ریخ  ناـف  میکحلا :  هللا  لاـق 
كرت هب  صاخ  يوقت  هاتوک :  حرـش  ( 188 ( . ) دشابن كدنا  يوقت  اب  یلمع  چـیه  يوقت  عم  لمع  للقی  ال   : ) مالـسلا هیلع  یلع  لاق  ( 187)
تسا يرهن  بآ  دننام  لثم  رد  يوقت  تسا .  ماع  يوقت  دنراد  باقع  شتآ و  فوخ  زا  يوقت  هک  نانآ  و  دریذپ ،  یم  ققحت  ههبـش  مارح و 

 . دننک یم  قازترا  نآ  زا  دوخ  تفاطل  عمط و  رهوج و  هزادـناب  ناتخرد  زا  مادـک  ره  و  دنتـسه ،  سورغم  بآ  بل  رب  فلتخم  ناتخرد  هک 
صالخا لـمع و  رد  نکلو  دـننک ،  یم  هدافتـسا  یناـمیا  تاـجرد  زا  تافـص  كرد و  ملع و  هزادـناب  دـحاو ،  بآ  کـی  زا  اوقت  رد  مدرم 

دـشابن و نآ  رد  لـهج  هک  تسا  یلمع  و  تسا ،  تیـصعم  ندوـب  صلاـخ  تعاـطا  يوـقت  تـقیقح  رد  دـنک ،  یم  قرف  ناـشیاوقت  بـتارم 
(189) دوش یم  یقتم  زاتمم و  نآ  بحاص  لامعا ،  تیلوبقم 

طلغ ياوقت  - 1

مرهوش تفگ :  یلوا  دندمآ .  شروضح  هب  ناشنارهوش  زا  تیاکش  يارب  نز  رفن  هس  دوب ،  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـصع 
دوش یمن  رتسبمه  دوخ  نز  اب  مرهوش  تفگ :  یموس  دـنک .  یمن  هدافتـسا  شوخ  يوب  زا  مرهوش  تفگ :  یم  یمود  دروخ .  یمن  تشوگ 

هک يروط  هب  دش  نیگمـشخ  تحاران و  رایـسب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندوب . ) هدرک  ياوقت  دهز و  دصق  لامعا  نیا  اب  نانیا  )
 ، مدرم عامتجا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـش .  یم  هدیـشک  نیمز  رب  شیاـبع  درک ،  تکرح  دجـسم  يوس  هب  هناـخ  زا  یتقو 
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نانز اب  دننک و  یمن  لامعتـسا  شوخ  يوب  دـنروخ و  یمن  تشوگ  نم ،  باحـصا  زا  یـضعب  ارچ  دومرف :  يانث  دـمح و  زا  سپ  ربنم  يالاب 
رـسمه اب  مه  و  منک ،  یم  هدافتـسا  شوخ  يوب  زا  مه  مروخ و  یم  تشوگ  مه  نم  دیـشاب  هاگآ  ناناملـسم  يا  دنوش ؟  یمن  رتسبمه  دوخ 

هیاـپ ترـضح ،  نآ  بیترت ،  نیا  هب  تسین .  نم  زا  دـنک  يرود  نم  تنـس  نیا  زا  هک  یـسک  تسا ،  تنـس  نـیا  موـش ،  یم  رتـسبمه  دوـخ 
(190  . ) دومن موکحم  ار  نآ  ناراذگ  هیاپ  و  درک ،  ناریو  ناینب  زا  ار  طلغ  دهز  تعدب  سیسءات 

رذوبا - 2

رادقم نیا  زا  ما  هدنز  ات  و  هدوب ،  امرخ  نم  کی  هشیمه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نامز  رد  نم  زادنا  سپ  هقوذآ و  دومرف :  رذوبا 
يرادن يرتهب  سابل  رگم  رذوبا  متفگ :  دناوخ ،  یم  زامن  هدرک و  نت  هب  يا  هنهک  سابل  مدید  ار  رذوبا  دـیوگ :  ءاطع  درک .  مهاوخن  هدایز 

 ، مداد دوب  مدوخ  زا  رت  جاتحم  هک  مردارب  رسپ  هب  تفگ  مدید ،  یم  هماج  ود  اب  ارت  یتدم  متفگ :  يدید .  یم  مربرد  متشاد  رگا  تفگ :   ؟
هکنیا لثم  تفگ :  سپس  مجاتحم .  وت  شزرمآ  هب  ایادخ  راب  يرآ  تفگ :  هدرک و  دنلب  نامـسآ  هب  رـس  یجاتحم ،  دوخ  وت  ادخ  هب  متفگ : 

ندیشود و يارب  زب  دنچ  و  تسا ،  دجـسم  صوصخم  هک  يرگید  سابل  ینیب و  یم  نم  نت  رد  هک  سابل  نیا  يا ،  هتفرگ  مهم  یلیخ  ار  ایند 
دنک یم  هدوسآ  اذـغ  هیهت  تمحز  زا  ارم  هک  مراد  ینز  و  منک ،  یم  لقن  لمح و  نآ  هب  ار  ما  هقوذآ  هک  مراد  یئاپراچ  مراد ،  شروخ  نان 

 : تفگ دـنا ؟  هدرک  هیهت  ینالف  سک و  نالف  هکنانچ  ینک  یمن  هیهت  یکلم  اـیآ  دـنتفگ :  رذوبا  هب  مراد ؟  نم  هک  نآ  زا  رترب  یتمعن  هچ  ، 
یم تیافک  ارم  مدـنگ  هنامیپ  کی  يا  هتفه  ریـش و  اب  بآ  زا  تبرـش  کی  يزور  ره  موش ،  باـبرا  اـقآ و  هکنیا  يارب  منک  هچ  مهاوخ  یم 

(191  . ) دنک

اوقت یب  هب  - 3

لها زا  یشیرق  يدرم  هک  درک  ادیپ  عالطا  تشاد ،  دقن  لوپ  يرادقم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  گرزب  دنزرف  لیعامسا )   ) درک دامتعا  دیابن 
اب دـنک .  يرادـیرخ  شیارب  یتاغوس  ای  یتراجت  ساـنجا  اـت  دـهدب  وا  هب  لوپ  يرادـقم  تساوخ  تسا ،  نمی  روشک  هب  رفـس  مزاـع  هنیدـم 

فرح هک  اجک  زا  اما  دنیوگ  یم  مدرم  تفگ :  تسا ؟  راوخ  بارـش  وا  دومرف :  ترـضح  درک ،  تروشم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  شردپ 
 ( نمی  ) زا شیارب  اـت  داد  درم  نآ  هب  ار  لوپ  ماـمت  لیعامـسا  اـما  یهدـب .  لوپ  وا  هب  تسین  حالـص  دومرف :  ترـضح  دـشاب !  تسرد  مدرم 

لیعامسا دنتفر ،  جح  هب  ود  ره  لیعامسا  ترضح و  جح  عقوم  درب .  نیب  زا  ار  وا  لوپ  مامت  تفر و  ترفاسم  هب  یـشیرق  درم  درخب .  سنج 
 . دهد ضوع  وا  هب  اهلوپ ،  نداد  تسد  زا  لباقم  رد  دنک  یم  تلءاسم  ادخ  زا  هتسویپ  لیعامسا  هک  دش  هجوتم  ترضح  هک  دوب  فاوط  رد 

ادخ زا  تهج  یب  مدنزرف ،  تفگ :  درـشف و  یمرن  هب  ار  وا  هناش  تشپ  تسد  اب  دـیناسر و  لیعامـسا  هب  ار  دوخ  تیعمج  طسو  زا  ترـضح 
وا دنتفگ  یم  مدرم  تفگ :  لیعامسا  تسین .  ریبدت  ار  هدرک  دوخ  يدرک ،  یم  دامتعا  يوب  دیابن  يرادن ،  یقح  ادخ  رب  وت  هاوخم ،  يزیچ 

نداد زا  دـینکن و  دامتعا  راوخ  بارـش  رب  دـینک و  یقلت  یتسار  هب  ار  نینم  ؤم  راتفگ  دومرف :  ماـما  مدوب !  هدـیدن  هک  نم  دروخ  یم  بارش 
رد راوخ  بارش  داهنشیپ  دومرف :  دعب  يراد ؟  غارـس  راوخ  بارـش  زا  رتالاب  یهیفـس  هک  ( 192) درک رذح  دـیاب  نآرق  قبط  نانادان  هب  لاوما 
ادخ رب  یقح  یسک  نینچ  دنک و  لیم  فیح و  ار  لاوما  هک  تسناد  نیما  ار  وا  دیابن  تناما  دروم  رد  تفریذپ ،  دیابن  ار  تطاسو  جاودزا و 

(193  . ) دنک هبلاطم  ار  هدراو  ياهررض  ناربج  ادخ  زا  ات  درادن 

يراصنا یضترم  خیش  - 4

هـسردم رد  دـمآ ،  نارهت  هب  نآ  زا  سپ  دومن ،  ترفاـسم  سدـقم  دهـشم  هب  ناـشاک  زا  دوخ  ردارب  اـب  يراـصنا )  یـضترم  خیـش   ) موـحرم
تـشگرب یتقو  دنک ،  يرادیرخ  نان  ات  داد  یلوپ  رـصتخم  لصحم  نامه  هب  خیـش  يزور  تفرگ .  لزنم  بالط  زا  یکی  هرجح  رد  هاشردام 
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 . متفرگ ضرق  ناونع  هب  تفگ :  يروآ ؟  یم  اجک  زا  ار  اولح  لوپ  تفگ :  وا  هب  تسا .  هتـشاذگ  نان  يور  رب  هتفرگ و  مه  اولح  دید  خـیش 
هب اهلاس  زا  سپ  هبلط  نامه  يزور  مشاب .  هدنز  ضرق  ءادا  يارب  مرادن  نیقی  نم  دومرف :  تشادرب و  دوبن  یئاولح  نان ،  زا  هچنآ  طقف  خـیش 
رد کنیا  دومن  قفوم  ار  امـش  دنوادخ  دیدیـسر و  ماقم  نیا  هب  هک  دیداد  ماجنا  یلمع  هچ  درک :  ضرع  خیـش  تمدـخ  دوب و  هدـمآ  فجن 
 ، مروخب ار  اولح  ریز  نان  یتح  مدرکن  تءارج  نوچ  دومرف :  خیش  دیدش ؟  ناهج  نایعیش  همه  عجرم  دیا و  هتفرگ  رارق  هیملع  هزوح  سءار 

(194  . ) يدومن لوانت  ار  اولح  نان و  تءارج  لامک  اب  وت  یلو 

لیقع ضارتعا  - 5

زا مهرد  کی  هب  مسق  ادخ  هب  دومرف :  دعب  دندرک و  ادـخ  ءانث  شیاتـس و  دـنتفر و  ربنم  هب  دیـسر  تموکح  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نوچ 
هب ما و  هدرک  مورحم  لام  نیا  زا  ار  دوخ  دیئوگب ،  تسار  سپ  مراد ،  یئامرخ  هخاش  هنیدـم  رد  هک  هاگنآ  ات  مناسرن  تسد  امـش  ياهتمینغ 

ربارب و ار  هنیدـم  هایـس  صخـش  ارم و  وت  ادـخ  هب  مسق  درک :  ضرع  تساخ و  اپ  هب  ماما  ردارب  لیقع  ماـگنه  نیا  رد  منک .  یم  ءاـطع  اـمش 
هب زج  يراد ،  يرترب  هچ  هرهچ  هایـس  نآ  رب  وت  دـنک ،  ملکت  هک  دوبن  يرگید  وت  ریغ  اجنیا  رد  نیـشنب ،  دومرف :  ماـما  يراد !  رارق  يواـسم 

(195  . ) تسا ترخآ  رد  يرترب  نیا  هک  باوث ،  رجا و  يوقت و  هب  ای  مالسا  رد  نتفرگ  یشیپ 

لکوت  : 22

همدقم

رب هک  نانآ  ادـخ  هک  نک  لکوت  ادـخ  رب  یتفرگ  يراک  مزع  هاگره  نیلکوتملا  بحی  هللا  نا  هللا  یلع  لکوتف  تمزع  اذاف   : ) میکحلا هللا  لاـق 
يدب ره  زا  تاجن  ببس  ادخ  رب  لکوت  ءوس  لک  نم  هاجن  هللا  یلع  لکوتلا   : ) مالسلا هیلع  یلع  لاق  ( 196  . () دراد تسود  دنک و  دامتعا  وا 
دماشآ یمن  نآ  زا  دـنک و  یمن  زاب  ار  خـماج  نآ  رهم  دـش و  هدز  نآ  رب  یهلا  رهم  هک  تسا  یماج  لکوت  هاـتوک :  حرـش  ( 197 () دوش یم 

هک ردـقم  زا  هدایز  تقو ،  زا  شیپ  دوخ  تاررقم  زا  هک  تسا  نآ  لـکوت  دـح  نیرتمک  دـشاب .  هدرک  داـمتعا  لـکوت و  ادـخ  هب  هک  یـسک 
ینعی یقیقح  تلع  هب  شا  هجوت  رگا  لکوتم  و  تسا ،  قح  هب  شروما  يراذـگاو  راثیا و  هب  لکوت  تقیقح  دـنکن .  شـشوک  هدـش  میـسقت 
نامیا حاتفم  نآ  هک  تسا  ینطاب  رما  هکلب  دوش ،  یمن  ققحم  اعدا  ظفل و  فرح و  هب  لـکوت  تسا .  لـکوت  ندیـسر  زا  عناـم  دـشاب ،  ادـخ 

(198  . ) دسر یم  لکوت  تقیقح  هب  لکوتم  اهوزرآ ،  همه  عادو  اب  تسا و 

لکوتم رجات  - 1

رد يزور  دمآ .  یم  هنیدم  هب  ماش  زا  تاجن  يارب  دوب و  ادخ  هب  لکوتم  هشیمه  يدرم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نامز  رد 
نم لام  وت  دوصقم  هاگره  قراس  يا  تفگ :  رجات  دیشک .  وا  نتـشک  دصق  هب  ریـشمش  دمآ و  وا  هار  رـس  رب  بسا ،  رب  راوس  یماش  دزد  هار 

 : تفگ رجات  ینک .  یم  یفرعم  تموکح  هب  ارم  مشکن  ارت  رگا  تسا ،  مزال  وت  لتق  تفگ :  قراس  رذـگرد .  نم  لتق  زا  ریگب و  اـیب  تسا ، 
تفگ درک و  دنلب  اعد  هب  تسد  دش و  زامن  لوغـشم  دناوخب .  زامن  ات  داد  ناما  ار  وا  قراس  مناوخب ؛  زامن  تعکر  ود  ات  هدب  تلهم  ارم  سپ 
ارحـص نیا  رد  نم  دشاب ،  ناما  رد  دیامن  وت  مان  رکذ  دـنک و  لکوت  سک  ره  مدینـش  وت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ایادـخ  راب  : 

دید تخادـنا ،  ار  شیوخ  لکوت  تفـص  يایرد  هب  تخاس و  يراـج  ناـبز  رب  تاـملک  نیا  نوچ  مراودـیما .  وت  مرک  هب  مرادـن و  يرـصان 
يا تفگ :  دمآ و  رجات  دزن  هب  تشک و  ار  وا  هبرـض  کی  هب  راوس  نآ  دـش .  ریگرد  وا  اب  قراس  و  دـش ،  رادومن  يدیفـس  بسا  رب  يراوس 

بیرغ نم  داد  هب  ارحـص  نیا  رد  هک  یتسیک  وت  تفگ :  رجاـت  دومن .  صـالخ  وا  تسد  زا  ار  وت  ادـخ  متـشک و  ار  ادـخ  نمـشد  لـکوتم ، 
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بحاص هک  داد :  ادـن  نم  هب  لیئربج  هک  مدوب  نامـسآ  رد  هدروآ و  رد  یکلم  تروص  هب  ارم  ادـخ  هک  ماوت  لـکوت  نم  تفگ :  يدیـسر ؟ 
داتفا و هدجـس  هب  رجات  دش .  بیاغ  سپ  مدرک ،  كاله  ار  وت  نمـشد  مدـمآ و  نالا  امن .  كاله  ار  وا  نمـشد  بایرد و  نیمز  رد  ار  دوخ 
دمآ و هنیدم  هب  رجات  سپ  درک .  ادیپ  يرتشیب  داقتعا  لکوت  باب  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شیامرف  هب  درک و  رکـش  ار  يادخ 

یم تداعـس  جوا  هب  ار  لکوت  يرآ  ( 199) دومرف قیدصت  ترضح  و  درک ،  لقن  ار  هعقاو  نآ  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ 
 . تسا ءادهش  ءاحلص و  ءایلوا و  ءایبنا و  هجرد  لکوتم  هجرد  دناسر و 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - 2

رد دید  هکم )  حـتف  رد   ) ار مالـسا  دـنمتردق  مظنم و  رونام  يرفن و  رازه  هد  رکـشل  هک  ناکرـشم  سیئر  نایفـسوبا )   ) هک یماگنه  لکوتو 
یم دز ،  یم  مدـق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رکـشل  یمزر  ياـهنادرگ  راـنک  رد  هک  یلاـح  رد  تفر  ورف  بجعت  یتفگش و 

رد ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هکنآ  اب  دش ؟  زوریپ  نم  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ارچ  هک  متسناد  یم  شاک  يا  تفگ : 
دینش و ار  نایفسوبا  نخـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دید ؟  كرادت  زرابم  يرکـشل  نینچ  نیا  هنوگچ  دوب ،  روای  یب  اهنت و  هکم 

هاپـس یتقو  مینیب  یم  نینح  گنج  رد  میدـش .  زوریپ  امـش  رب  ادـخ ،  کمک  هب  ام  دومرف :  تشاذـگ و  يو  هناـش  يور  ار  شکراـبم  تسد 
یتـقو ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـش .  قرفتم  مه  زا  ناناملـسم  فوفـص  تـفرگ  رارق  نمـشد  هناریگلفاـغ  مجاـهت  دروـم  مالـسا 

صوصخم ساپس  دمح و  ادنوادخ !   : ) دومن ضرع  درک و  لکوت  وا  هب  تسج و  تناعتسا  ادخ  هاگرد  هب  دید ،  ار  مالسا  هاپـس  یگدنکارپ 
ماـگنه نیا  رد  تسج )  تناعتـسا  تساوخ و  کـمک  تهاـگرد  زا  دـیاب  هک  یئوت  نیا  مروآ و  یم  وت  هاـگرد  هب  ار  متیاکـش  و  تسا ،  وت 

ایرد هک  ماگنه  نآ  رد  یسوم  هک  يدرک  یئاعد  ادخ ،  لوسر  يا   : ) درک ضرع  دش و  لزان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  لیئربج 
(200  . () تفای تاجن  نوعرف  رش  زا  درک و  ار  اعد  نیا  دش ،  هتفاکش  شیارب 

مالسلا هیلع  یسوم  يرامیب  - 3

ار وراد  نالف  رگا  دنتفگ :  دنتخانش و  ار  وا  یشوخان  دندمآ و  وا  دزن  لیئارـسا  ینب  دش ،  ضراع  يرامیب  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
ادخ دش ،  ینالوط  وا  يرامیب  سپ  دشخب .  دوبهب  اود  یب  ارم  ادخ  ات  منک  یمن  اوادم  تفگ :  مالسلا  هیلع  یسوم  یبایافـش .  ینک  فرـصم 

 : تفگ لیئارـسا  ینب  هب  سپ  ینک .  نامرد  دنا  هتفگ  هک  یئاود  هب  ات  مهد  یمن  تیفاع  ارت  دـنگوس !  ملالج  تزع و  هب  دومرف :  یحو  وا  هب 
هوکـش و تلاـح  مالـسلا  هیلع  یـسوم  لد  رد  نیا  تفاـی .  دوـبهب  دـندرک  اوادـم  ار  وا  سپ  دـینک .  هجلاـعم  ارم  نآ  هب  دـیتفگ  هـک  یئوراد 
اهوراد و نم  زا  ریغ  یسک  هچ  ینک ،  لطاب  دوخ  لکوت  هب  ارم  تمکح  یتساوخ  داتسرف ،  یحو  وا  هب  یلاعت  يادخ  دروآ .  دیدپ  یضارتعا 

(201 ( ! ؟  داهن ءایشا  ناهایگ و  رد  ار  اهتعفنم 

بیبح نب  دامح  - 4

میدرک چوک  هلابز )   ) مان هب  یهاگیاج  زا  هک  نیمه  میدـش  نوریب  يا  هدـع  اـب  جـح  ماـجنا  يارب  یلاـس  تفگ :  یفوک )  بیبح  نب  داـمح  )
ینیمز هب  ار  دوخ  ات  مدنام  نادرگرس  نابایب  نآ  رد  نم  تخاس .  قرفتم  مه  زا  ار  هلفاق  هک  دوب  دیدش  ردقنآ  دیزو ،  هایس  نیگمهس و  يداب 

مدید ار  یناوج  متفر ،  نآ  کیدزن  دیـسر ،  مرظن  هب  یتخرد  رود  زا  تفرگ ،  ارف  ارم  بش  یکیرات  مدناسر .  دوب  یلاخ  هایگ  بآ و  زا  هک 
 ! دشاب ادخ  ءایلوا  زا  یکی  صخـش  نیا  متفگ :  دوخ  اب  دـمآ .  تخرد  نآ  فرط  هب  دـیزو ،  یم  وا  زا  کشم  يوب  هک  دیفـس  ياه  هماج  اب 
 . اتوکلم یش  لک  ذاح  نم  ای   ) درک اعد  لوا  دش و  زامن  هدامآ  وا  متشاد .  هدیشوپ  ار  دوخ  اذل  دورب ،  رگید  ياج  هب  دنیبب  ارم  رگا  مدیـسرت 
هب شرس  تشپ  متخاس و  وضو  دیشوج .  یم  نیمز  زا  هک  مدید  یبآ  همـشچ  مدش ،  کیدزن  ناکم  نآ  هب  نم  دش .  زامن  دراو  هاگنآ  . . . ( 
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هب يور  بش  درک .  یم  رارکت  ار  هیآ  نآ  هآ ،  هلان و  اب  دوب  دیعو  ای  هدعو  نآ  رد  هک  تشذگ  یم  يا  هیآ  هب  نوچ  زامن  رد  مداتسیا .  زامن 
بیاغ مرظن  زا  مدیـسرت  نولاضلا ) . . . .  هدـصق  نم  ای   ) دـش لوغـشم  زاین  زار و  هب  دومن و  تکرح  دوخ  ياج  زا  ناوج  تشاذـگ ،  تیاهن 

رارق تماک  رد  ار  ییاهنت  نیا  تذـل  هتفرگ و  وت  زا  ار  یگتـسخ  هک  یـسک  نآ  هب  مهد  یم  دـنگوس  ارت  مدرک  ضرع  متفر و  شدزن  دوش ، 
مگ يدرک  یم  لکوت  ادخ  رب  یتسار  زا  رگا  دومرف :  موش .  قفوم  وت  رادرک  هب  مراد  وزرآ  ما و  هدرک  مگ  هار  هک  امن ،  محرت  نم  رب  هداد ، 
دوب هدرک  عولط  حبص  دروآ .  یئاج  هب  ارم  ضرالا )  یط  اب  و   ) تفرگ ارم  تسد  تفر و  تخرد  رانک  هب  ایب .  ملابند  زا  کنیا  يدش ،  یمن 

هک یسک  نآ  هب  مهد  یم  دنگوس  ارت  مدرک  ضرع  مدینـش !  یم  ار  نایجاح  يادص  و  تسا ؛  هکم  هک  ناکم  نیا  هب  ارت  داب  هدژم  دومرف :  و 
(202  . ) متسه نیدباعلا )  نیز   ) نیسحلا نب  یلع  نم  يداد  دنگوس  هک  نونکا  دومرف :  یتسیک ؟  وگب  يراودیما ،  تمایق  رد  وا  هب 

یقاس هب  دامتعا  - 5

 : تفگ راگدرورپ .  دومرف :  داد ؟  رارق  مدرم  نیرتابیز  ارت  یـسک  هچ  فسوی  يا  تفگ :  دـمآ و  فسوی  ترـضح  دزن  نادـنز  رد  لیئربج 
 : دومرف دیناشک ؟  هاچ  يوس  هب  ار  ناوراک  یـسک  هچ  تفگ :  میادخ .  دومرف :  داد ؟  رارق  نادنزرف  نیرت  بوبحم  ردـپ  دزن  ارت  یـسک  هچ 
ارت هاچ  زا  یـسک  هچ  تفگ :  ادخ .  دومرف :  تشاد ؟  زاب  وت  زا  دنتخادنا  هاچ  رد  ناوراک  لها  هک  یگنـس  یـسک  هچ  تفگ :  نم .  يادـخ 
هچ دیامرف :  یم  دـنوادخ  کنیا  تفگ  میادـخ .  دومرف :  تشاد .  هگن  نانز  دـیک  زا  ارت  یـسک  هچ  تفگ :  میادـخ .  دومرف :  داد ؟  تاجن 

دامتعا ناطلـس  یقاس  هب  هکنیا  مرج  هب   ) نامب نادنز  نایم  رد  لاس  تفه  سپ  یئوگ ،  زاب  ار  دوخ  زاین  نم  ریغ  هب  هک  تشاد  نآ  رب  ارت  زیچ 
هب ار  ای  ؤر  نآ  یسک  هچ  فسوی  يا  درک :  یحو  يو  هب  دنوادخ  هک  دراد  رگید  تیاور  رد  و  نک )  دای  ناطلـس  دزن  ارم  یتفگ :  يدرک و 
ارچ دومرف :  میادخ .  يا  وت  درک :  ضرع  تشاد ؟  هگن  ارت  یسک  هچ  رـصم  زیزع  نز  رگم  زا  دومرف :  میادخ .  يا  وت  تفگ :  دنایامن ؟  وت 
قلخ هب  دامتعا  نیا  رطاخ  هب  مدرک  یم  دازآ  ارت  نادنز  زا  يدرک  یم  دامتعا  نم  هب  رگا  یتسجن ،  يرای  نم  زا  يدرک و  هثاغتـسا  نم  ریغ  هب 
هیرگ زور  کی  دش  انب  دندمآ ،  گنت  هب  نادنز  لها  هک  درک  هیرگ  هلان و  نادنز  رد  ردق  نآ  فسوی  ینامب .  نادـنز  رد  دـیاب  لاس  تفه  ، 

(203  . ) دریگب مارآ  زور  کی  دنک و 

میلست  : 23

همدقم

قحا مالـسلا :  هیلع  رقابلا  لاق  ( 204  () میـشاب نایناهج  يادـخ  نامرف  میلـست  هک  میرومءام  ام  نیملاعلا  برل  ملـسنل  انرما   : ) میکحلا هللا  لاق 
 : هاتوک حرـش  ( 205 ( . ) دنتـسه میلـست  یهلا  ياضق  لباقم  رد  دنتـسه  یناسک  ادخ  ناگدـنب  نیرتراوازـس  هللا  یـضق  امل  ملـسی  نا  هللا  قلخ 

عطق اب  و  دنک ،  یم  ار  دوش  یم  دراو  وا  رب  هک  یتالکشم  نامرد  كرت  نآ  هدنراد  اریز  لکوت ،  اضر و  زا  رتالاب  تسا  یماقم  میلست  تفص 
لیکو هلزنمب  ار  ادخ  لکوت  رد  و  دنراد ،  قفاوت  یناسنا  عبطاب  لاعفا  اعون  اضر  تفـص  رد  دـنک .  یم  راذـگاو  ادـخ  هب  ار  دوخ  یبلق ،  قلعت 
اهجنر عاونا  هب  ادخ  ناگدیزگرب  تسین .  نینچ  نیا  میلـست  رد  اما  دنراد ،  تلاخد  سفن  عبط و  تروص  ود  ره  رد  دنناد ،  یم  ناشراک  رد 
ینورد یتیاضران  دنرادن و  ضارتعا  نابز  دنا  میلـست  نوچ  دـنوش  یم  راچد  قلخ و . . .  رازآ  ضرم ،  رقف ،  هداوناخ ،  قالخاءوس  دـننامه 

 . دنرادن مه  ار  تالالتبا  زا 

ماما خساپ   - 1

نآ هب  یـصخش  دروآ .  یم  نوتیز  نان و  یهاگ  و  اولح ،  و  ینرف ،  دوخ  نانامهیم  يارب  یهاگ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدـش  تیاکح 
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یئاریذپ نانامهیم  زا  ناسکی  یشاب و  عضو  کی  رد  یناوت  یم  هشیمه  یـشاب )  رگن  هدنیآ   ) ینک لمع  ریبدت  اب  رگا  درک :  ضرع  ترـضح 
دوخ و رب  مه  ام  دنک  ءاطع  ام  هب  هک  نامز  ره  متـسه )  وا  رما  میلـست  و   ) تسا دنوادخ  تسد  رد  ام  رما  ریبدت  داد :  خـساپ  ترـضح  ینک . 

(206  . ) مینک یم  یگدنز  نانچمه  ام  دنک ،  ءاطع  مک  دریگ و  گنت  ام  هب  هک  نامز  ره  و  میهد ،  یم  تعسو  دوخ  نانامهیم 

لبج نب  ذاعم  - 2

نایم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشاد و  تکرش  اهگنج  رگید  قدنخ و  دحا و  ردب و  گنج  رد  دش و  ناملسم  یگلاس  هدجیه  رد  ذاعم ) )
نمی تموکح  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوب و  هدنـشخب  ور و  شوخ  یناسنا  داد .  رارق  يردارب  دـقع  دوعـسم ) نب  هللادـبع   ) وا و

وت نخـس  نید و  هب  هک  نک  راتفر  نانچ  ناشیا  اب  ریگم و  تخـس  مدرم  رب  دندومرف :  هلمج  زا  دندرک  دزـشوگ  وا  هب  ار  یبلاطم  دنداتـسرف و 
مهدـجه لاس  رد  تشاد .  تکرـش  مه  وا  داتفا و  قافتا  مور  ناناملـسم و  ناـیم  یگنج  مود  هفیلخ  تموکح  ناـمز  رد  دـندرگ .  دـنمقالع 

دومن گرم  هب  نیقی  نوچ  دش ،  التبم  نوعاط  ضرم  هب  ناناملـسم  ياوق  هدـنامرف  هدـیبعوبا  دـش .  عقاو  ینوعاط  ماش  ساومع )   ) رد يرجه 
ربمایپ ياعد  هکلب  تسین ،  الب  نیا  دومرف :  وا  ددرگ .  عفترم  ـالب  نیا  اـت  نک  اـعد  دـنتفگ  ار  وا  نایهاپـس  داد .  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  ذاـعم 

 : دوـمرف دـعب  دـنادرگ .  یم  امـش  زا  یـضعب  صوـصخم  ادـخ  هک  تسا  یتداهـش  ناـحلاص و  ناـکین و  گرم  امـش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رد زین  وا  دوخ  دندرم و  دندش و  التبم  شا  هناخ  لها  یتدم  زا  دعب  هدب .  ذاعم  نادناخ  هب  یلماک  مهـس  نوعاط )   ) تمحر نیا  زا  ادـنوادخ 

نـس رد  تبقاع  نادرگ .  كرابم  ار  نآ  تسا  کچوک  نیا  اراگدرورپ  تفگ :  یم  دیزگ و  یم  نادـند  هب  ار  تشگنا  درک ،  رثا  شتـشگنا 
(207  . ) دش هدرپس  كاخ  هب  يرجه )  هدجیه  لاس  رد   ) ندرا كاخ  کیدزن  تشذگرد و  نوعاط  ضرم  اب  یگلاس   38

دیزومایب نارتوبک  زا  ار  میلست   - 3

رادـغاد ردام  نآ  درم و  ناوج  نآ  یهلا  ياضق  هب  تشاد و  یم  تسود  رایـسب  ار  وا  هک  تشاد  یناوج  يرداـم  ناربماـیپ  زا  یکی  ناـمز  رد 
ردام نآ  دزن  وا  دنتـساوخ .  هراچ  وا  زا  دنتفر و  تقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  وا  ماوقا  هک  یئاج  ات  درک ،  یم  یتحاران  رایـسب  دش و 

يا دومرف :  دومن و  هجوت  بلج  ار  وا  يرتوبک  هنال  تسیرگن و  فارطا  هب  دعب  درک .  هدهاشم  وا  رد  ار  یبات  یب  مغ و  هیرگ و  راثآ  دـمآ و 
زاورپ هب  اه  هجوج  همه  دومرف :  يرآ ،  تفگ :  دـنراذگ ؟  یم  هجوج  نارتوبک  نیا  دومرف :  يرآ ،  تفگ :  تسا ؟  رتوبک  هنـال  نیا  رداـم 

نیا همه  نیا  اب  دومرف :  مینک .  یم  هدافتـسا  اهنآ  تشوگ  زا  میریگ و  یم  ام  ار  اـهنآ  ياـه  هجوج  زا  یـضعب  اریز  هن ،  تفگ :  دـنیآ ؟  یم 
زا تراگدرورپ  دزن  رد  وت  هکنیا  زا  سرتب  نز  يا  دومرف :  دنور .  یمن  رگید  یئاج  هب  و  هن ،  تفگ :  دننک ؟  یمن  دوخ  هنال  كرت  نارتوبک 

دیروخ یم  دیـشک و  یم  اـهنآ  يور  شیپ  رد  ار  اـهنآ  نادـنزرف  هکنآ  اـب  امـش  هناـخ  زا  نارتوـبک  نیا  اریز  یـشاب ،  رت  تسپ  نارتوـبک  نیا 
ینک و یم  یبات  یب  همه  نیا  يدومن و  تشپ  وا  هب  يا و  هدرک  رهق  ادخ  دزن  زا  دنزرف  کی  نداد  تسد  زا  اب  وت  نکل  دـننک ،  یمن  ترجه 

(208  . ) دومنن یبات  یب  رگید  تفرگرب و  هدید  زا  کشا  دینش  ار  نانخس  نیا  نوچ  ردام  نآ  ینک .  یم  يراج  نابز  هب  تسیاشان  نانخس 

هعصعص  - 4

رـسپ تفگ :  درک و  شنزرـس  رایـسب  ارم  وا  مدرک .  تیاکـش  دوخ  لد  درد  زا  هعـصعص  میومع  هب  يزور  دـیوگ :  یم  سیق )  نب  فـنحا  )
صخـش نآ  ای  تسین ،  جراخ  لاح  ود  زا  ینک  یم  تیاکـش  دوخ  دـننام  يرگید  هب  رگا  ینک  یم  ادـیپ  یتحاراـن  عون  کـی  زا  یتقو  ردارب 

هب ار  شیوخ  یتحاران  دش .  دهاوخ  نامداش  تروص  نیا  رد  هک  تست  نمشد  ای  دوش و  یم  تحاران  تیارب  مه  وا  هتبلا  هک  تست ،  تسود 
وا هدرک  التبم  یتحاراـن  نآ  هب  ارت  هک  وگب  ربب و  هاـنپ  یـسک  هب  نکم ؛  زاربا  درادـن  ار  نآ  ندرک  فرطرب  تردـق  هک  دوخ  دـننام  یقولخم 

دماشیپ نیا  زا  دـنیب ،  یمن  ار  زیچ  چـیه  هک  تسا  لاس  لـهچ  تدـم  نم  ياهمـشچ  زا  یکی  ردارب ،  رـسپ  دـیامن .  فرطرب  دـناوت  یم  دوخ 
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(209  ) تسا انیبان  نم  مشچ  نیا  هک  دناد  یمن  زین  منز  یتح  ما  هدرکن  علطم  ار  يدحا 

مکح ربارب  رد  میلست   - 5

يراـیبآ دروم  رد  تشاد  رارق  مه  راـنک  رد  راـصنا  زا  یکی  اـب  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  همع  رـسپ   ( ) ماوـع نب  ریبز   ) ناتـسلخن
ار نایرج  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  هب  فالتخا  تموصخ و  عفر  يارب  ود  ره  دش ،  عقاو  یعازن  رفن  ود  نیا  نیب  ناتسلخن 

درم ناتـسلخن  تشاد و  رارق  بآ  يالاب  تمـسق  رد  ریبز  ناتـسلخن  هکنیا  هب  رظن  دنک .  لح  ار  هلءاسم  ترـضح  نآ  ات  دندناسر ،  ضرع  هب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ار ) نیئاپ  تمـسق  دعب  دنداد  یم  بآ  ار  الاب  تمـسق  لوا  هک  دوب  نیا  لومعم  و   ) دوب نیئاپ  تمـسق  رد  يراصنا 

دش و تحاران  يراصنا  درم  دوب ،  هنالداع  الماک  يرواد  نیا  هکنیا  اب  يراصنا .  درم  دعب  دنک  يرایبآ  ریبز  تسخن  هک  درک  تواضق  نینچ 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  دش .  مامت  وا  عفن  هب  دوب  امش  همع  رسپ  ریبز  هک  نآ  رطاخ  هب  تواضق  نیا  تفگ :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  یتح 

هب دـنگوس   : ) دـیدرگ لزاـن  هیآ  نیا  ماـگنه  نیا  رد  دـش  ریغتم  شا  هرهچ  هـک  يروـط  هـب  دـیدرگ ،  تحاراـن  يرگـشاخرپ  نـیا  زا  هـلآ  و 
یتحاران ساسحا  وت  يرواد  زا  دوخ  لد  رد  سپس  دنبلطب و  يرواد  هب  فالتخا  رد  ارت  هکنیا  رگم  دوب  دنهاوخن  نم  ؤم  اهنآ  تراگدرورپ ، 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یمالـسا  تموکح  ربهر  مکح  ربارب  رد  یـسک  هک  دراد  تلالد  هیآ  نیا  ( 210  . () دنشاب میلـست  الماک  دننکن و 
(211  . ) دشاب مکح  میلست  الماک  دیاب  هکلب  دیامن ،  لابند  ار  دوخ  هتساوخ  ددرگ و  تحاران  دوخ  شیپ  دناوت  یمن 

رکفت  : 24

همدقم

دوخ سفن  رد  ایآ  یمـسم :  لجا  قحلاب و  الا  امهنیب  ام  ضرالا و  تاومـسلا و  هللا  قلخ  اـم  مهـسفنءا  یف  اورکفتی  ملوءا   : ) میکحلا هللا  لاـق 
 : مالسلا هیلع  یلع  ماما  ( 212  . ) تسا هدیرفآ  نیعم  قح و  هب  ار  همه  تساهنآ  نیب  رد  هچ  ره  نیمز و  اهنامـسآ و  ادـخ  هک  دـندرکن  رکفت 

شیوخ و لاحب  رکفت  هاـتوک :  حرـش  ( 213) دـناوخ یم  نآ  هب  لمع  کـین و  راـک  هب  ار  ناـسنا  رکفت  هب :  لـمعلا  ربلا و  یلا  وعدـی  رکفتلا  )
بجوم دوش و  یم  نشور  بلق  ددرگ ،  یم  ناـهانگ  هراـفک  و  دوش ،  یم  رادومن  اـهیبوخ  نآ  هلیـسوب  هک  تسیا  هنیئآ  ملاـع ،  لـها  لاوحا 

 ، تدابع نیا  دننام  هک  تسا  یتلصخ  رکفت  دوش .  یم  نوزفا  شلمع  ددرگ و  یم  هجوتم  شیوخ  رما  تبقاع  هب  و  دوش ،  یم  داعم  حالـصا 
رکفت هبترم  هب  تسا . )  لاسکی  تدابع  زا  رتهب  ندرک  رکف  تعاـس  کـی   : ) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هچناـنچ  دوشن  یگدـنبادخ 

درگن و یم  ار  ایند  تربع  مشچ  اب  سپ  دشاب ؛ هدومن  رونم  تفرعم  رون  هب  دـشاب و  هدرک  رظن  شبلق  هب  دـنوادخ  هک  یـسک  رگم  دـسر  یمن 
(214) ددرگ یمن  قح  زا  لفاغ 

هعیبر  – 1

ایآ یئاـمن  یم  تمدـخ  ارم  لاـس  تفه  هعیبر  اـی  دومرف :  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  يزور  دـیوگ :  بعک )  نب  ۀـعیبر  )
 . منک هراب  نیا  رد  يرکف  ات  هدب  تلهم  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  مدرک :  ضرع  منک ؟  هدروآرب  ات  یهاوخ  یمن  نم  زا  یتجاح 
وت اب  ارم  هک  امرف  تلءاسم  ادخ  زا  متفگ :  نک !  نایب  ار  دوخ  تجاح  هعیبر  يا  دومرف :  مدـش  دراو  ترـضح  رب  رگید ،  زور  نوچ  دـیوگ : 
؟  تسا هدومن  میلعت  وت  هب  یسک  هچ  ار  لا  ؤس  نیا  دومرف :  دینـش  ارم  شهاوخ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ  دیامن !  تشهب  لخاد 

رمع رگا  دریذپ .  لاوز  نآ  رخآ  منک ،  رایسب  لام  ياضاقت  رگا  هک  مدومن  رکف  دوخ  اب  نکل  تسا ،  هدومنن  میلعت  ارم  یسک  مدرک :  ضرع 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مدرک .  ار  اضاقت  نیا  امش  زا  هشیدنا  رکفت و  نیا  اب  سپ  تسا ،  گرم  تبقاع  منک  لا  ؤس  دایز  دالوا  ینالوط و 
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وت نکل  میامن ،  یم  تلءاسم  دنوادخ  زا  ار  بلطم  نیا  دومرف :  هتشادرب و  رس  سپ  دندوب ،  رکفتم  هتخادنا و  ریز  هب  ار  كرابم  رـس  یتعاس 
(215  . ) نکن تناعا  ندرک  هدجس  هدایز  هب  ارم  مه 

لمع زا  لبق  رکف   - 2

 ، موش یم  نایز  ررض و  راچد  دتـس  داد و  هلماعم و  رد  هشیمه  نم  درک :  ضرع  ترـضح  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  زا  یکی 
لوگ زا  هک  يا  هلماعم  نآ  رد   : ) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دنک .  یم  نوبغم  ارم  وداج  دننام  هدنشورف  ای  رادیرخ  هلیح  رکم و 
لام یناوتب  يدرک  ررض  رگا  هک  نک  طرش  ار  هلماعم  ندز  مه  رب  قح  زور  هس  ات  ینک  یم  هلماعم  هک  یسک  اب  یسرت ،  یم  نآ  رد  ندروخ 

تسا ناطیش  زا  یگدزباتـش  هلجع و  تسادخ و  زا  يرابدرب  لمءات و  هک  نادب  شاب .  رابدرب  رباص و  هلماعم  ماگنه  و  يریگب ؛  سپ  ار  دوخ 
نآ دـب  بوخ و  بناوج  رد  ینعی   ) نک مامـشتسا  ار  نآ  دـمآ ،  شیپ  وت  يارب  هک  يراک  ره  يزومایب ،  ار  دـنپ  نیا  گس  زا  یناوت  یم  وت  . 
وب لوا  هکلب  دروخ  یمن  ار  نآ  اروف  يزادـنیب  گس  يولج  ینان  همقل  رگا  هک  روط  نامه  وشن ) دراو  همدـقم  نودـب  نک و  رکفت  هشیدـنا و 

لمءات رکف و  راک  زا  لبق  سپ  یتسین ،  رتمک  گس  زا  درخ ،  لقع و  نیا  اب  وت  دروخ .  یم  تسا  بسانم  هک  داد  صیخـشت  یتقو  دنک ،  یم 
(216  . ) نک

رکفت عاونا   - 3

رکف  : ) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفگ :  یم  مدینـش  متفر ،  هریرهوبا )   ) دزن دیوگ :  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  يافواب  نارای  زا  دادقم 
رکف  : ) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفگ :  مدینـش  متفر ،  سابع )  نبا   ) دزن تسا ) .  تدابع  لاس  کی  زا  رتهب  تعاـس  کـی  ندرک 

یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لوق  زا  مدینـش  متفر و  باحـصا  زا  رگید  یکیدزن  تسا ) .  تدابع  لاس  تفه  زا  رتهب  تعاس  کـی  ندرک 
دزن دـنک ،  یم  لقن  يرگید  فالخ  هب  سک  ره  هک  مدرک  بجعت  تسا ) .  تدابع  لاـس  داـتفه  زا  رتهب  تعاـس  کـی  ندرک  رکف   : ) تفگ

 ، دـنیوگ یم  تسار  رفن  هس  نآ  همه  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مدرک .  لـقن  ار  لوق  هس  ره  متفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
هریرهوبا هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مدوـب .  مه  نم  دـش ،  رـضاح  اـهنآ  تساوـخ و  ار  رفن  هس  نآ  بلطم )  ندـش  نشور  يارب   ) سپس

اهنامـسآ و شنیرفآ  رارـسا  رد  دوخ  ناـبحاص   : ) هدومرف نآرق  رد  دـنوادخ  هچنآ  قبط  درک :  ضرع  ینک ؟  یم  رکف  هنوـگچ  وـت  دوـمرف : 
تعاس کی  ندرک  رکف   : ) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مشیدنا .  یم  نیمز  نامسآ و  رارسا  هرابرد  مه  نم  ( 217 () دنشیدنا یم  نیمز 

گرم و هراـبرد  نم   : ) تفگ خـساپ  رد  وا  ینک ؟  یم  رکف  هنوچ  وت  دومرف :  ساـبع  نبا  هب  سپـس  تسا ) .  تداـبع  لاـس  کـی  زا  رتهب  وت 
هب دعب  تسا .  تدابع  لاس  تفه  زا  رتهب  وت  تعاس  کی  ندرک  رکف  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مشیدنا )  یم  تمایق  زور  تشحو 
 . مشیدـنا یم  نآ  یتخـس  تشحو و  منهج و  شتآ  هراـبرد  نم  درک :  ضرع  خـساپ  رد  وا  یـشیدنا ؟  یم  هنوگچ  وت  دومرف :  هباحـص  نآ 

عاونا رد  فالتخا  هلءاسم  بیترت ،  نیا  هب  تسا .  تدابع  لاس  داتفه  زا  رتهب  وت  تعاس  کی  ندرک  رکف  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
(218  . ) دراد اهتین  هب  یگتسب  ندرک  رکف  شاداپ  هک  دش  نشور  هتشگ و  لح  هشیدنا  رکفت و 

تسایر رکف   - 4

هلگ رقف  رایـسب و  لایع  كدنا و  دمآرد  زا  دمآ و  مدزن  تشاد  ناشیرپ  يرطاخ  راگزور  جـنر  زا  هک  ناتـسود  زا  یکی  دـیوگ :  يدعـس )  )
هک یناد  یم  وت  تفگ :  دعب  دوشن .  ربخاب  نم  راکدب  کین و  زا  یسک  ات  مورب  يرگید  رهش  هب  وربآ  ظفح  يارب  مراد  دصق  تفگ :  درک و 

دوش و نیعم  میارب  یتلود  هاگتـسد  رد  يراـک  امـش  دـنمجرا  ماـقم  زا  اـت  ما  هدـمآ  امـش  دزن  نونکا  مراد ،  یتاـعالطا  يرادـباسح  ملع  رد 
ود هاشداپ  يارب  ندش  يرادباسح  دـنمراک  ردارب !  يا  متفگ :  وا  هب  منک !  رکـشت  امـش  زا  منراذـگب و  هدوسآ  يرطاخ  اب  ار  رمع  هدـنامیقاب 
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 . هدـن رارق  سرت  ضرعم  رد  ار  دوخ  يدـیما  رطاـخ  هب  و  دراد ،  سرت  رگید  يوس  زا  تسا و  هدـننک  راودـیما  ءوـس  کـی  زا  تسا ،  یتـخب 
يراد تناـما  اوقت و  شناد و  ياراد  اـعطق  وت  متفگ :  نم  يدادـن .  تسرد  ارم  باوج  یتـفگن و  نخـس  نم  لاـح  بساـنم  تفگ :  متـسود 

زا متسود  ینک .  كرت  ار  تسایر  ینارذگب و  تعانق  اب  ار  یگدنز  هک  تسا  نآ  تحلصم  دنتسه ،  نیمک  رد  وجبیع  نادوسح  یلو  یتسه 
نانمشد همه  تمعن  هرفس  رانک  رد  هنرگو  دنیآ  راک  هب  يراتفگ  رد  ناتسود  تسا ،  ریبدت  لقع و  هچ  نیا  تفگ :  دش و  تحاران  میاهفرح 

 ، مدرب متشاد  یئانشآ  هقباس  هک  ییاراد )  ریزو   ) ندوید بحاص  دزن  ار  وا  راچان  دش  رطاخ  هدرزآ  مدنپ  زا  مدید  دوب .  دنهاوخ  امن  تسود 
دنتفای ریبدت  اب  قالخا و  شوخ  يدرم  ار  وا  تشذگ ،  ینامز  تشامگ .  یکبس  راک  هب  تسرپرـس  ار  متـسود  وا  متفگ .  ار  وا  لاح  عضو  و 

منطو یلزنم  ود  رد  تشگزاب  عقوم  مدرک .  رفـس  هکم  يوس  هب  نارای  زا  یناوراک  اب  اـقافتا  تشذـگ ،  یتدـم  دـنرب .  ـالاب  ار  وا  تاـجرد  و 
هک هنوگنامه  تفگ :  يا ؟  هدش  نینچ  ارچ  مدیسرپ :  دوب !  ناریقف  لکش  هب  ناشیرپ و  يرهاظ  اب  دمآ  نم  زاوشیپ  هب  مدید  ار  متسود  نیمه 

نایجاح ندمآ  ربخ  ات  داد ،  رازآ  درک و  نادنز  ارم  قیقحت  نودـب  هاش  دـندرک ؛ مهتم  تنایخ  هب  دـندرب و  دـسح  نم  رب  يا  هفیاط  یتفگ  وت 
البق متفگ :  وا  هب  دیوگ  يدعس  درک .  هرداصم  مه  ارم  يردپ  ثرا  یتح  هاش  هک  هدیـسر  یئاج  هب  مراک  دندرک ؛ دازآ  نادنز  زا  ارم  دیـسر 

 ، يریمب مسلط  رد  ای  يریگرب  جنگ  ای  دنمدوس ،  مه  تسا و  كانرطخ  مه  ایرد ،  رفـس  دـننام  ناهاش  يارب  راک   ) هک مدرک  تیحـصن  ار  وت 
(219  . () یتفریذپن ارم  تیحصن  یلو 

مالسلا هیلع  ماما  نتشک  ای  ير  کلم   - 5

نب رمع   . ) نک گنج  وا  اب  درکن  تعیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رگا  داد  روتـسد  دایز ) نب  هللادیبع   ) شیوخ رادناتـسا  هب  دیزی )  ) هکنآ زا  دـعب 
دعس نب  رمع  يارب  يا  همان  هللادیبع  نتفر ،  زا  لبق  اما  دوش .  ير  تلایا  رادنامرف  ات  دش  رومءام  هللادیبع  فرط  زا  البرک  هعقاو  زا  لبق  دعس )
دعس نب  رمع  نک .  رفس  ير  بناج  هب  دعب  يربب ،  نیب  زا  ار  وا  یگنجب و  وا  اب  يورب و  قارع  هب  دیاب  دمآ  قارع  هب  نیسح  ماما  هک :  تشون 

یم وت  زا  ار  ير  کلم  يرادـنامرف  یلو  منک  یم  وفع  ارت  تفگ :  هللادـیبع  اـمن !  وفع  راـک  نیا  زا  ارم  ریما  يا  تفگ :  دـمآ و  هللادـیبع  دزن 
نیا رد  يرکف  ات  هدب  تلهم  بش  کی  ارم  تفگ :  ير و  میظع  کلم  مالـسلا و  هیلع  ماما  اب  گنج  نیب  دـش ،  ددرتم  دعـس  نب  رمع  مریگ . 

میمـصت تبقاع  درک .  هشیدـنا  ير  يرادـنامرف  ای  گنج  هرابرد  حبـص  هب  ات  ار  بش  نآ  داد .  ندرک  رکف  هزاجا  وا  هب  هللادـیبع  منکب .  راک 
هللادیبع دزن  هب  زور  نآ  حبـص  دگنجب .  ماما  اب  دریذپن و  دوب  هیـسن  هک  ار  منهج  تشهب و  و  دنک ،  رایتخا  دوب  دـقن  هک  ار  ير  کلم  تفرگ 

هب مرحم  مود  زور  ماما  دگنجب .  ماما  اب  البرک و  رد  دورب  ات  داد  وا  هب  ار  میظع  يرگشل  هللادیبع  و  تفرگ .  ندرگ  هب  ار  ماما  اب  لاتق  تفر و 
ار رمش  تفرگ و  هدهع  هب  ار  رگشل  ياوق  لک  یهدنامرف  دمآ و  البرک  هب  راوس  رازهراهچ  اب  مرحم  موس  زور  دعس  نب  رمع  دندمآ و  البرک 
هب ار  شباحـصا  نادنزرف و  زا  رفن  نیسح و 72  ماما  شروتسد  هب  دش  رـضاح  ير ،  کلم  نتفرگ  يارب  مرحم  مهد  زور  درک و  رگـشل  ریما 

(220  . ) دناسرب لتق 

ریقحت  : 25

همدقم

لاق ( 221) دننک ریقحت  هرخـسم و  ار  رگید  موق  یموق ،  دیابن  نامیا ،  لها  يا  موق :  نم  موق  رخـسیال  اونما  نیذـلا  اهیا  ای   : ) میکحلا هللا  لاق 
ار ینیکـسم  ریغ  ای  نم  ؤم  هکیـسک  اتق :  ام  هل  ارقاح  لج  زع و  هللا  لزی  مل  نیکـسم  ریغ  وا  انم  ؤم  رقح  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

دننام دسح و  هنیک و  ربک و  دننامه  یلماوع  هاتوک :  حرش  ( 222  . ) دراد نمشد  راوخ و  ار  وا  ادخ  هراومه  درامشب  کچوک  دنک و  ریقحت 
یم او  تسپ  ياهراک  يرگراک و  هبار  اهنآ  و  دنرادن ،  روز  رز و  ای  دنرادن ،  دوس  ای  هک  ار  نارگید  دارفا ،  یـضعب  ات  دوش  یم  ببـس  اهنیا 
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مخز تناها و  رد  دنـسپان ،  لامعا  کیکر و  ظافلا  اب  ادـخ ،  قلخ  هب  کمک  مارتحا و  مدرک  ضرع  دنرمـشب .  کـچوک  ریقحت و  دـنراد ، 
دنکـشب و شلد  صخـش  نآ  رگا  هزات  تسا ؛  مارح  دـشاب  هک  یلکـش  ره  هب  ریقحت  دـنزرو .  یمن  غیرد  اـهنآ  ندرمـش  کـچوک  رد  ناـبز 

تیاعر تسا  رتهب  سپ  دنک ؛ یم  تیارـس  هدـنیوگ  تیـصخش  ضرع و  رب  ینایز  ررـض و  دراد و  یعـضو  رثا  امتح  ددرگ ،  رطاخ  هدـیجنر 
 . تفرگ رارق  یلاعت  يادخ  فطل  دروم  ات  درک ،  ار  ادخ  قلخ  نیرتفیعض 

رمع نب  لضفم   - 1

 . دندوب همان  لماح  دوخ  نانآ  زا  رفن  دنچ  هک  دیسر  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسد  هب  هعیـش  ناگرزب  زا  يا  هدع  ياضما  هب  يا  همان  يزور 
ماما دوب .  راب  دـنب و  یب  رهاظ  هب  رتوبک و  يا  هدـع  اب  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  لیکو  رمع ) نب  لضفم   ) تقاـفر هراـبرد  تیاـکش 

هک دیسر  همان  یعقوم  قافتا  نسح  زا  داتسرف .  لضفم  يارب  رفن  دنچ  نامه  هلیـسو  هب  هتـسبرد  يا  همان  همان ،  ندناوخ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع 
علطم همان  نومضم  زا  نانآ  داد .  اهنآ  تسد  هب  سپـس  دناوخ و  درک و  زاب  نانآ  روضح  رد  ار  همان  وا  دندوب .  وا  هناخ  رد  ناگدننک  ءاضما 

لـضفم و  دشاب ،  یم  دقن  لوپ  تشرد  یمقر  مزلتـسم  شماجنا  هک  هداد  لضفم  هب  هلماعم  ملق  دنچ  روتـسد  اهنت  همان  نیا  رد  ماما  هک  دندش 
ریزب رـس  اهنآ  دوب ،  لوپ  هلءاسم  نوچ  دوب .  هدـشن  يا  هراشا  چـیه  ماما  همان  رد  نانآ  اـب  لـضفم  تقاـفر  هراـبرد  و  دـنک ؛ هیهت  ار  نآ  دـیاب 

اذغ فرـص  هب  ار  اهنآ  دوب  كریز  هک  لضفم  دندرک .  مه  یهاوخرذع  دـعب  مینک و  رکف  دایز  لوپ  نیا  نوماریپ  دـیاب  دـنتفگ :  هتخادـنا و 
ماما همان  نانیا  يارب  هدع  نآ  روضح  رد  و  دندمآ ،  نانآ  داتـسرف و  نازاب  رتوبک  یپ  هاگنآ  دـنور ؛ نوریب  هناخ  زا  تشاذـگن  درک و  توعد 
رازه هد  ات  مهرد  رازه  زا   ) دایز ياهلوپ  هک  دندوب  ندروخ  اذغ  لوغشم  نانامهم  زونه  دنتفر و  یـشارت  رذع  نودب  نازاب  رتوبک  دناوخ .  ار 

یم نم  زا  امـش  تفگ :  درک و  ور  ناگدـننک  ءاـضما  هب  لـضفم  عقوم  نیا  رد  دـنتفر !  دـندرک و  لـضفم  میلـست  ار  نآ  عـمج و  ار  مهرد ) 
امش دنشک .  شود  هب  ار  نید  زا  يراب  يدراوم  نینچ  رد  تسا و  دایز  نانیا  حالصا  ناکما  هکنیا  اب  مهدن  هار  ار  ناناوج  نیا  لاثما  دیهاوخ 
ماما خساپ  دینک و  یم  یشارت  رذع  یلام  تشذگ  زا  اما  دیا ،  هدش  رورغم  نآ  هب  هک  تسامش  هزور  زامن و  هب  جاتحم  ادخ  هک  دیرادنپ  یم 

دندش و دنلب  ياج  زا  دنهدب ،  دنتـشادن  یباوج  دندرمـش ،  یم  کچوک  راوخ و  ار  نازابرتوبک  اب  لضفم  تقافر  هک  نانیا  دیهد ! !  یمن  ار 
(223  . ) دنتفر

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هریس   - 2

؛ دندوب ندروخ  لوغشم  ترضح  دوب .  هتـشادرب  كرچ  شا  هلبآ  و  هدروآرب ،  هلبآ  هک  دش  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رب  يدرم 
رانک ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنتـساخ  یمرب  شرانک  زا  دندرمـش و  راوخ  کـچوک و  ار  وا  تسـشن  سک  ره  يولهپ  صخـش  نآ 

يدرم دندوب ،  لوغـشم  ندروخ  اذغ  هب  باحـصا  زا  یعمج  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور  دندرک .  دایز  فطل  وا  هب  دـیناشن و  دوخ 
وا هب  دیناشن و  دوخ  يولهپ  ار  وا  ترـضح  دـندوب .  رفنتم  وا  زا  مدرم  تشاد و  تسا )  هدوب  یماذـج  الامتحا   ) ینمزم يرامیب  هک  دـش  دراو 
(224  . ) تشگ التبم  نمزم  يرامیب  نیمه  هب  گرم  زا  شیپ  شدوخ  دومن ؛ زازئمشا  ترفن و  وا  زا  هک  شیرق  زا  یکی  روخب .  اذغ  دومرف : 

ندرمش راوخ  هجیتن   - 3

يدـباع هب  تفر  یم  یهار  هب  صخـش  نآ  يزور  دـندنار .  دوخ  زا  لیئارـسا  ینب  ار  وا  هک  يروط  هب  دوـب  دـساف  لیئارـسا  ینب  رد  یـصخش 
دباع وا  متـسه و  هدش  هدنار  نم  تفگ :  دوخ  شیپ  تسا .  هتخادنا  وا  رب  هیاس  دنک و  یم  زاورپ  وا  رـس  يالاب  رب  يرتوبک  هک  درک  دروخرب 

 . تسشن اجنامه  تفر و  دباع  نآ  دزن  تفگب و  نیا  دنک .  محر  مه  نم  هب  وا  تکرب  هب  ادخ  هک  دور  یم  دیما  منیشنب  وا  دزن  نم  رگا  تسا 
هنوگچ تسا  راوخ  ریقح و  دورطم و  رایـسب  وا  تسا  دساف  صخـش  نیا  متـسه و  تلم  نیا  دباع  نم  تفگ :  دوخ  اب  دـید  ار  وا  یتقو  دـباع 
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وگب ورب و  رفن  ود  نآ  دزن  هک  داتسرف  یحو  نامز  نآ  ناربمایپ  هب  دنوادخ  زیخرب !  نم  دزن  زا  تفگ :  دینادرگ و  ور  وا  زا  دنیشنب ،  نم  رانک 
 ( صخش نآ  ریقحت  ینیبدوخ و  رطاخ  هب   ) ار دباع  نآ  لامعا  مدیشخب و  ار  دساف  نآ  ناهانگ  مامت  نم  اریز  دنریگ .  رـس  زا  ار  دوخ  لامعا 

(225  . ) مدرک وحم 

هفایقدب دق و  هاتوک  رسپ   - 4

يور ابیز  دنلب و  دق  همه  نارگید  و  دوب ،  هفایقدب  مادنا و  رغال  دق و  هاتوک  اهنآ  زا  یکی  تشاد ،  رـسپ  دـنچ  یهاشداپ  دـیوگ :  يدعـس )  )
تریصب شوه و  يور  زا  رـسپ  نآ  درک .  یم  ریقحت  ار  وا  شهاگن  نانچ  اب  و  تسیرگن ،  یم  هدننکراوخ  ترفن و  رظن  هب  وا  هب  هاش  دندوب . 

 ، تسا دق  دنلب  نادان  زا  رتهب  دنمدرخ  هاتوک  ردپ !  يا  تفگ :  درک و  ردپ  هب  ور  درگن ،  یم  وا  هب  زیمآریقحت  رظن  اب  شردپ  ارچ  هک  دیمهف 
وب رادرم  دـننامه  لیف  یلو  تسا ،  هزیکاپ  دنفـسوگ  هکناـنچ  تسا ،  رتشیب  وا  شزرا  دـشاب  هتـشاد  رتدـنلب  تماـق  سکره  هک  تسین  ناـنچ 
رد اقافتا  دندش .  رطاخ  هدیجنر  وا ،  ناردارب  یلو  دندیدنسپ ،  ار  وا  نخس  تلود  ناگرزب  دیدنخ و  شرسپ  نخس  زا  هاش  دشاب .  یم  هتفرگ 

نیمه دز ،  نمشد  رگشل  بلق  هب  هنانامرهق  هاش ،  هاپس  زا  هک  یسک  نیتسخن  دیسر .  ارف  هاش  هاپس  اب  گنج  يارب  نمـشد  زا  یهاپـس  مایا  نآ 
زا سپ  دمآ و  ردپ  دزن  سپس  و  دنکفا ،  تکاله  كاخ  رب  ار  نمشد  نارـس  زا  رفن  دنچ  یلاع ،  یتعاجـش  اب  دوب .  هفایقدب  دق و  هاتوک  رـسپ 

نادرم يا  تفگ :  هرعن  اب  دنتـشاذگ ،  رارف  هب  اپ  یهورگ  هکنیا  اب  تفر  يریگرد  هب  زاب  دیآ .  راک  هب  نادیم  زور  رغال  بسا  تفگ :  مارتحا 
نامشچ رس و  هاش  دندش .  زوریپ  دندرک و  هبلغ  نمـشد  رب  هرخالاب  داد و  توق  ار  ناراوس  هرعن ،  نیمه  دیـشوپب .  نانز  هماج  الاو  دیـشوکب 
شیاذغ رد  رهز  و  دندیزرو ،  دسح  وا  هب  تبسن  ناردارب  تسیرگن  یم  وا  اب  یـصاخ  مارتحا  اب  درک و  دوخ  دهعیلو  ار  وا  دیـسوب و  ار  رـسپ 

اب ردارب  دز ؛ مه  رب  مکحم  ار  هچیرد  دـید ،  ار  اـهنآ  نتخیر  رهز  هچیرد ،  تشپ  زا  وا  رهاوخ  دنـشکب .  ار  وا  دـنناروخب و  وا  هب  اـت  دـنتخیر 
ار اهنآ  ياج  دننامب و  هدنز  نارنه  یب  دنریمب و  نادنمرنه  هک  تسا  لاحم  تفگ :  دیـشک و  اذـغ  زا  تسد  گنرد  یب  دـیمهف و  يرایـشوه 

(226  . ) داتسرف شروشک  زا  يا  هشوگ  هب  ار  مادک  ره  درک و  هیبنت  ار  نارسپ  دش و  ربخاب  ارجام  زا  ردپ  دنریگب . 

روایب ار  دوخ  زا  رتدب   - 5

 . یشاب رتهب  يو  زا  وت  هک  روایب  دوخ  هارمه  یسک  يدمآ  هک  تاجانم  يارب  هبترم  نیا  هک  داتسرف  یحو  مالسلا  هیلع  یـسوم )  هب  دنوادخ  )
 . مرتهب وا  زا  نم  دیوگب  هک  درکیمن  تءارج  تشذگ  یم  هک  ره  هب  اریز  تفاین ؛  درک و  صحفت  یـصخش  نینچ  ندرک  ادـیپ  يارب  یـسوم 
هب نامـسیر  درب ،  مهاوخ  دوخ  هارمه  ار  نیا  تفگ :  دوخ  اب  درک .  دروخرب  دوب  ضیرم  هک  یگـس  هب  دربب ،  ار  يدرف  تاناویح  زا  تساوخ 
هب هک  ینامرف  دیسر  باطخ  دمآ .  راگدرورپ  رابرد  هب  اهنت  درک .  اهر  ار  وا  دش و  نامیـشپ  دعب  دروآ  ار  وا  يرادقم  تخادنا و  يو  ندرگ 

رگا ملالج  تزع و  هب  دیـسر :  باـطخ  دـشاب .  رت  تسپ  مدوخ  زا  هک  ار  یـسک  متفاـین  اراـگدرورپ  درک :  ضرع  يدرواـین ؟  ارچ  مداد  وت 
(227  . ) مدرک یم  وحم  ءایبنا  راموط  زا  ارت  مان  هنیآ  ره  یتشاد  یم  دوخ  زا  رت  تسپ  ار  وا  هک  يدروآ  یم  ار  یسک 

ربکت  : 26

همدقم

ءزج نانآ  رکنم و  ناشبلق  دنرادن  نامیا  تمایق  هب  هک  نانآ  نوربکتـسم :  مه  ةرکنم و  مهبولق  ةرخالاب  نونم  ؤیال  نیذلاف   : ) میکحلا هللا  لاق 
ربک نم  لدرخ  نم  ۀبح  لاقثم  هبلق  یف  ناک  نم  ۀنجلا  لخدی  ال   : ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  ( 228  . ) دنیآ یم  رامشب  ناربکتسم 

زا رتهب  رتالاب و  ار  دوخ  ربکتم  مدآ  هاـتوک :  حرـش  ( 229  ، ) دـشاب ربک  شلد  رد  لدرخ  هناد  هزادـناب  هک  یـسک  دوش  یمن  تشهب  لـخاد  : 
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 ( ، هدـش قلخ  كاخ  زا  مدآ  شتآ و  زا  نم  تفگ  هک   ) ار ناطیـش  هویـش  دوخ  نهذ  رد  يرابتعا  یهاو و  یلیـالد  اـب  و  دـناد ،  یم  نارگید 
ياج شندوب  هلیذر  هک  دوش  یم  مولعم  نیا  زا  دوب .  ربک  ناطیـش  زا  دـش  ماجنا  تقلخ  رد  هک  یهانگ  نیلوا  دراد ،  يرترب  كاـخ  رب  شتآ 

میظعت و دروم  هک  دنتسه  عقوتم  و  دنتسه ،  اهنآ  هب  رگید  دارفا  مالس  رظتنم  دنرامـش و  یم  ریقح  ار  نارگید  ربکتم  ياهمدآ  تسین :  یکش 
دوـخ بجعم  صخـش  هک  تسنآ  ربـکت  اـب  بجع  قرف  دـننارورپ .  یم  ناشرـس  رد  یگرزب  تیلـضفا و  هبنج  اـمئاد  و  دـنریگ ،  رارق  میرکت 

(230) دشاب یم  بجع  زا  رتالاب  شضرم  اذل  دراد  ار  نارگید  زا  یگرزب  ربکتم  اما  دراد ،  دوخب  يدنسپ 

لهجوبا  - 1

رد وا  درک .  تئارق  تیعمج  نایم  رد  اراکشآ  ار  نآرق  هکم  رد  هک  دوب  یسک  لوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  زا  دوعسم ) نب  هللادبع  )
زا داتـسیا  یم  هتـسشن  تیعمج  نایم  رد  هاگره  هک  دوب  دـق  هاتوک  رایـسب  يدرم  تشاد ؛  روضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهگنج  مامت 

نکمم مرادن  ندیگنج  تردـق  نم  تشاد  هضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدـخ  ردـب  گنج  رد  تهج ،  نیمه  هب  دوبن !  رتدـنلب  اهنآ 
رگا رافک  ناگتـشک  نایم  رد  ورب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مشاب ؟  کیرـش  ناـیوجگنج  باوث  رد  هک  دـیئامرفب  يروتـسد  تسا 

ربمایپ تخـسرس  نمـشد  لهجوبا  هب  ناگتـشک  نایم  دیوگ :  هللادبع  ناسرب .  لتق  هب  ار  وا  تسا  هدنز  هک  یتفای  لهجوبا )  دـننام   ) ار یـسک 
لهجوبا تخاس .  راوخ  ارت  هک  مرازگساپس  ار  ادخ  متفگ :  متسشن و  شا  هنیـس  يور  تشاد .  یقمر  زونه  هک  مدیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

مداهن شندرگ  يور  اپ  مشک ؛  یم  ارت  لیلد  نیمه  هب  شربمایپ ،  ادـخ و  اب  متفگ :  تسیک ؟  اـب  يزوریپ  وت  رب  ياو  تفگ :  دوشگ و  مشچ 
دق وت  هک  تسین  نیا  زا  رت  تخـس  نم  رب  يدرد  چیه  هک  نادب  ردقنآ  يداهن ،  يدنلب  ياج  رد  مدق  ولوچوک ،  ناپوچ  يا  تفگ :  هناربکتم 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  مدرک و  ادج  شندب  زا  ار  شرس  دناسرن ! ؟  لتق  هب  ارم  بلطملادبع  نادنزرف  زا  یکی  ارچ  یـشکب ؛  ارم  هاتوک 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لـهجوبا  ندرم  زا  دـعب  ( 231  . ) تسا لـهجوبا  رـس  نیا  هک  هدژم  هللا  لوسر  اـی  متفگ :  مدـمآ و  هلآ  و 
لوبق ار  ادـخ  درک  نیقی  ار  دوخ  تکاله  یتقو  نوعرف  نوچ  تسا ،  هدوب  رت  یـصاع  رتدـب و  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نامز  نوعرف  زا  لهجوبا 

(232  . ) دنهد تاجن  ار  وا  هک  درک  یم  دای  مسق  يزع  تال و  تب  هب  درک  گرم  هب  نیقی  یتقو  لهجوبا  یلو  درک ، 

هریغم نب  دیلو   - 2

ار دوخ  تلاسر  هک  دیـسر  یحو  دعب  دندروآ  نامیا  یلیلق  هدع  لاس  هس  ات  دش  تلاسر  هب  ثوعبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنآ  زا  دعب 
 . دوب هریغم )  نب  دـیلو   ) اهنآ زا  یکی  مینک .  عفد  وت  زا  ار  اهنآ  رـش  ام  هک  نکم  اورپ  ناکرـشم  تیذا  ءازهتـسا و  زا  نک و  یمومع  رهاـظ و 

رـسپ دـیلو  نیا  تفگ :  لیئربج  تشذـگ .  اجنآ  زا  دـیلو  ماگنه  نآ  رد  دـمآ ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  یهلا  برقم  کلم  لـیئربج 
تشذگ هعازخ  زا  يدرم  هب  تفر  هک  یمک  دیلو  درک .  دیلو  ياپ  هب  هراشا  لیئربج  سپ  یلب ،  دومرف :  تسا ؟  ناگدننک  ءازهتـسا  زا  هریغم 

تشاذگن شربکت  دش .  نینوخ  شیاپ  تفر و  وا  ياپ  هنشاپ  رد  نآ  هزیر  تشاذگ و  ریت  ياه  هزیر  هشارت و  يور  رب  اپ  دیشارت ،  یم  ریت  هک 
هنشاپ زا  نوخ  ردقنآ  دیباوخ .  یسرک  نیئاپ  رد  شرتخد  دیباوخ و  یسرک  يور  تفر و  هناخ  هب  نوچ  دروآ .  نوریب  ار  نآ  دوش و  مخ  هک 

نیا تفگ :  دیلو  يا ؟  هتـسبن  ار  کشم  ناهد  ارچ  تفگ :  دوخ  زینک  هب  دش و  رادـیب  شرتخد  دیـسر و  رتخد  کشت  هب  هک  دـش  ناور  شا 
(233  . ) تسویپ منهج  هب  هدرک و  تیصو  دعب  تسین ،  کشم  بآ  تست ،  ردپ  نوخ 

ریقف رانک  دنمتورث   - 3

هنهک و ياهـسابل  اب  يریقف  درم  وا  زا  دعب  تسـشن .  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدـخ  زیمت  هزیکاپ و  ياهـسابل  اب  يدـنمتورث  درم 
هللا یلص  ربمایپ  درک .  عمج  دراو  هزات  دنمتسم  رانک  زا  ار  دوخ  هتسارآ  سابل  دنمتورث  تسشن .  دنمتورث  نامه  يولهپ  دش و  دراو  سردنم 
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ضرع يداد ؟  ماجنا  ار  لمع  نیا  يزیچ  هچ  يارب  سپ  دیسرپ :  ریخ ،  درک :  ضرع  دیامن ؟  فیثک  ار  تسابل  يدیسرت  دومرف :  هلآ  هیلع و 
فصن هللا  لوسر  ای  دهد .  یم  هولج  بوخ  مرظن  رد  ار  دب  راک  ره  دب و  مرظن  رد  ار  بوخ  راک  ره  هک  تسا  یسفن )   ) ینیـشنمه ارم  درک : 

هللا لوسر  ای  هن  درک :  ضرع  يریذپ ؟  یم  ایآ  دندومرف :  ریقف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مدیـشخب .  وا  هب  ملمع  رفیک  يارب  ار  دوخ  لام 
 . دریگ ارف  مه  ارم  هتفرگ ،  ارف  ار  وـت  يدنـسپ  دوـخ  ربـکت و  زا  ار  هچنآ  مسرت  یم  تفگ :  ارچ ؟  تفگ :  دـنمتورث  هـلآ .  هـیلع و  هللا  یلص 

(234)

کلملادبع نب  نامیلس   - 4

همامع قودنـص  داد  روتـسد  درک .  رطعم  ار  دوخ  دیـشوپ و  ون  یـسابل  هعمج  زور  کی  ناورم )  ینب  ءافلخ  زا   ( ) کلملادـبع نب  نامیلـس  )
رگید همامع  زاب  دیدنـسپ  یمن  دـیچیپ ،  یم  هک  ار  کی  ره  تشاد و  یمرب  ار  همامع  اهراب  تفرگ و  تسدـب  يا  هنیآ  دـنروایب .  ار  یتنطلس 

لکـش و زا  تسـشن و  ربنم  يور  رب  و  تفر ،  دجـسم  هب  یـصاخ  لکـش  تبیه و  هب  دیدرگ .  یـضار  اهنآ  زا  یکی  هب  هکنیا  ات  تشاد  یمرب 
دنچ دوب .  دنسرخ  شندناوخ  زا  یلیخ  دناوخ ،  يا  هبطخ  درک .  یم  بترم  میظنت و  ار  دوخ  هتسویپ  دمآ و  شـشوخ  رایـسب  شدوخ  لکیه 

 . ما هدنشخب  رایـسب  يدنمتواخـس  روآ و  سرت  یگرزب  ناوج ،  يرایرهـش  نم  تفگ :  تفرگ و  ار  وا  ربکت  يدنـسپدوخ و  هبطخ  رد  هبترم 
ینیب یم  هنوگچ  ارم  دیسرپ :  هتفر و  وا  شیپ  درک ،  هدهاشم  ار  نازینک  زا  یکی  هیبش  رصق  رد  دش .  رـصق  لخاد  دمآ و  نیئاپ  ربنم  زا  سپس 

هیامرس سنج و  بوخ  وت   : ) دناوخب زینک  درک ،  لا  ؤس  ار  رعاش  هتفگ  دوبن .  رعاش  هتفگ  رگا  منیب  یم  نامداش  تفارش و  اب  تفگ :  زینک   ؟
یم زور  نآ  مامت  دـش .  هیرگ  رد  رعـش  نیا  ندینـش  زا  نامیلـس  تسین ) .  یئاقب  ار  ناسنا  هک  سوسفا  اـما  یناـمب ،  هشیمه  رگا  یتسه ،  يا 
امـش تمدخ  زورما  ات  نم  درک  دای  مسق  زینک  دناوخب .  ار  رعـش  نیا  درک  راداو  ار  وا  یتلع  هچ  دنیبب  ات  تساوخ  ار  زینک  هاگماش  تسیرگ . 
تسا هدوب  يرگید  ياج  زا  دماشیپ  نیا  دش  هجوتم  هاگنآ  دندرک .  قیدصت  مه  نازینک  ریاس  و  ما ،  هدناوخن  ار  رعـش  نیا  زگره  ما و  هدماین 

(235  . ) تفر هرهب  یب  دوب ،  هتفرگ  ار  وا  هک  يدنسپدوخ  اب  ایند  زا  هک  دیشکن  یلوط  دیسرت  رایسب  ، 

زیورپ ورسخ   - 5

همان دوب .  ناریا )  هاشداپ  زیورپ  ورسخ   ) یکی دومن  مالسا  هب  توعد  ار  وا  تشون و  همان  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یناهاشداپ  زا 
دمحم ترـضح  دید  دندرک  همجرت  نوچ  دننک  همجرت  ار  نآ  داد  روتـسد  ورـسخ  داتـسرف .  وا  رابرد  هب  هقاذح )  نب  هللادبع   ) هلیـسو هب  يا 

یهجوت چیه  هللادـبع  هب  درک و  هراپ  ار  همان  دـمآ ،  نارگ  وا  رب  عوضوم  نیا  تسا .  هتـشاد  مدـقم  وا  مان  رب  ار  دوخ  مان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
وا یهاشداپ  زین  وت  ایادخ  دومرف :  دیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  همان  ندرک  هراپ  ربخ  یتقو  درک .  يراددوخ  همان  باوج  زا  دومنن و 
ریلد نادرم  زا  رفن  ود  هدرک ،  توبن  يوعد  یـصخش  زاجح  رد  ما  هدینـش  هک  داتـسرف  نمی  هاشداپ  ناذاـب  هب  يا  هماـن  ورـسخ  اـمرف .  عطق  ار 
همان نانآ  و  داتـسرف ،  زاجح  هب  ار  هرـسخرخ )   ) و هیوباب )   ) مان هب  رفن  ود  ناذاب  دـنروایب .  ام  تمدـخ  هب  هتـسب  تسد  وا  اـت  تسرفب  ار  دوخ 

بایفرـش هک  رگید  زور  مهدـب .  ار  امـش  باوج  ادرف  ات  دـینک  تحارتسا  کنیا  دومرف  دـنداد . . .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  ار  ناذاـب 
 ، نم راـگدرورپ  يرجه )  متفه  لاـس  یلوـالا  يداـمج  مهد   ) هتـشذگ بش  زا  تعاـس  تفه  بشید  هک  دـیئوگب  ناذاـب  هب  دومرف :  دـندش 

لحم رب  يروایب  نامیا  مه  وت  رگا  تشگ .  میهاوخ  طلـسم  وا  تکلمم  رب  ام  دیناسر و  لتق  هب  هیوریـش  شدنزرف  هلیـسو  هب  ار  زیورپ  ورـسخ 
(236  . ) شاب رقتسم  شیوخ  تموکح 

عضاوت  : 27

همدقم
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عضاوتب و نیمز  يور  رب  هک  دنتـسه  نانآ  نامحر  يادـخ  ناگدـنب  انوه :  ضرالا  یلع  نوشمی  نیذـلا  نامحرلا  دابع  و   : ) میکحلا هللا  لاـق 
ادخ رگم  درکن  عضاوت  ادخ  يارب  سکچیه  هللا :  هعفر  الءا  هللادحا  عضاوت  ام  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  ( 237 () دنور هار  ینتورف 
قح تمظع  لالجا و  لباقم  رد  عضاوتم  صخـش  و  تساهتفارـش ،  همه  لصا  ینتورف  هاتوک :  حرـش  ( 238  . () دـهد وا  هب  یگرزب  تعفر و 
هک ناگدـنب  زا  نیبرقم  رگم  دـنا  هتخانـشن  ار  عـضاوت  تقیقح  دـنک .  یم  رازگرب  میظع  تفـص  نیا  هب  ار  شتداـبع  تسا و  نتورف  هـشیمه 

لها هک  دنراد  يا  هرهچ  شلها  اذلو  عضاوت ؛  زا  رگم  ددـنویپ ،  یمن  روهظب  فوخ  عوضخ و  عوشخ و  دـنا .  هدـش  لصتم  قح  تینادـحوب 
یگداوناخ یعامتجا و  ياـهدروخرب  نتفر و  هار  ناـنآ و  يامیـس  زا  دنـسانش .  یم  ار  ناـنآ  ناـفراع  زا  نیمز  لـها  هکئـالم و  زا  اهنامـسآ 

(239) دنرودب يربکت  عون  ره  زا  هک  دوش  یم  مولعم  یبوخب 

یسراف ناملس  اب  ینتورف   - 1

دوب هدرکن  توافت  چیه  نآ  زا  لبق  اب  يرادنامرف  مایا  رد  وا  هریس  دوب .  رادنامرف )  ) ریما ماش  ياهرهش  زا  یکی  رد  یتدم  ناملس )   ) ترضح
ار يدرم  تفر ،  یم  رازاب  نایم  رد  زور  کی  درک .  یم  لفکت  ار  دوخ  هناخ  بابسا  تفر و  یم  هار  هدایپ  دیشوپ و  یم  میلگ  هشیمه  هکلب  ، 

درک لوبق  دزم  یب  تخانـشن و  ار  وا  درم  نآ  دیـسر و  ناملـس  دربب .  شا  هناخ  هب  ار  نآ  هک  دوب  یـسک  رظتنم  دوب و  هدیرخ  هجنوی  هک  دید 
ار نیا  ریما  يا  تفگ :  دمآ و  يدرم  هار  رد  درب .  یم  ار  نآ  ناملس  و  داهن ،  ناملـس  تشپ  رب  ار  هجنوی  درم  دناسرب .  شا  هناخ  هب  ار  شراب 
ار امـش  هک  شخبب  ارم  تفگ :  یم  داد و  یم  هسوب  ار  وا  تسد  داتفا و  وا  ياـپ  رد  تسا  ناملـس  وا  هک  دـیمهف  درم  نآ  يرب ؟  یم  اـجک  هب 

نک دهع  مه  وت  مدرک ،  افو  دوخ  دهع  هب  نم  نونکا  دومرف :  دعب  دیناسر ،  مناسرب و  دیاب  تا  هناخ  هب  ار  راب  نیا  دومرف :  ناملس  متخانشن . 
(240  . ) دناسر یمن  یبیسآ  وت  یگنادرم  هب  يربب  یناوت  یم  تدوخ  هک  ار  يزیچ  يریگن و  دزم ) نودب  لمع   ) يراگیب هب  ار  سکچیه  ات 

یشبح لالب   - 2

شترضح دش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يوگ  ناذا  هک  یئاج  ات  دوب ،  هدرک  یقرت  يونعم  رظن  زا  هک  دوب  ناناملـسم  زا  یـشبح )  لالب  )
نوچمه و  دومن ،  لاملا  تیب  رب  نیما  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شخبب .  طاـشن  ناذا )  هلیـسو  هب   ) اـم حور  هب  لـالب  يا  دومرف :  یم 

هک تقو  نآ  مونش ،  یم  دوخ  زا  رتولج  ارت  شفک  يادص  موش ،  یم  تشهب  دراو  یتقو  دومرف :  یم  وا  هب  درک و  یم  راتفر  وا  اب  ینت  ردارب 
هدرک بسک  هک  ار  یتاراختفا  تازایتما و  و  دندمآ ،  یم  لالب  دزن  ناناملسم  ساسا  نیا  رب  يور . . . .  یم  هار  تشهب  زبسرس  نیمزرـس  رد 

رد عضاوت  لامک  اب  درک ،  یمن  ضوع  ار  وا  مدرم  شیاتـس  دش و  یمن  رورغم  نانآ  تافیرعت  اب  زگره  لالب  دـنتفگ .  یم  کیربت  وا  هب  دوب 
(241  . () مدوب مالغ  دبع و  زورید  متسه ،  هشبح  یلاها  زا  نم   : ) تفگ یم  اهنآ  خساپ 

عضاوت  – 3

هللا یلص  ادخ  لوسر  روضح  هب  مه  اب  هک  مدید  ار  یـشبح )  لالب   ) و یـسراف )  ناملـس   : ) دیوگ رذوبا )  ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
 . دز هسوب  اهنآ  رب  داتفا و  ادـخ  لوسر  ياهاپ  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  مارتحا  يارب  ناملـس  ناـیم ،  نیا  رد  دندیـسر .  هلآ  هیلع و 

دروم رد  اهبرع ) ریغ   ) مجع هک  یئاـهراک  نآ  زا   : ) دومرف ناملـس  هب  باـطخ  راـک ،  نیا  زا  يریگولج  نمـض  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
مدرم هک  اجنآ  و  مروخ ،  یم  زین  نم  دنروخ  یم  هچنآ  زا  متـسه ،  ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدـنب  نم  هدـن .  ماجنا  دـنهد  یم  ماجنا  دوخ  ناهاش 

(242  . () منیشن یم  زین  نم  دننیشن  یم 

ملسم نب  دمحم   - 4
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هیلع رقاب  ماما  يزور  دوب .  مالسلا  هیلع  قداص  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  باحصا  زا  و  هفوک ،  فارشا  زا  دنمتورث  يدرم  ملـسم )  نب  دمحم  )
ییوزارت امرخ و  فرظ  تشگرب ،  هفوک  هب  هنیدم  زا  ملـسم  نب  دمحم  یتقو  ینک .  ینتورف  عضاوت و  دیاب  دـمحم  يا  دومرف :  وا  هب  مالـسلا 

تیارـس وا  هب  يربکت  چیه  ات   ) درخب نم  زا  دیایب  دهاوخ  یم  امرخ  سکره  دز :  یم  ادـص  تسـشن و  هفوک  عماج  دجـسم  برد  تشادرب و 
زا درک ؛ مهاوخن  شتفلاخم  هک  درک  يزیچ  هب  رما  ارم  مماما  دومرف :  يدرک .  اوسر  راک  نیا  اب  ار  ام  دنتفگ :  دندمآ و  شناگتـسب  دـنکن . )

راـک سپ  تسا  نینچ  هک  لاـح  دـنتفگ :  شناگتـسب  مشورفب .  تسا  فرظ  نیا  رد  هک  ار  ییاـمرخ  ماـمت  اـت  منک  یمن  تکرح  لـحم  نـیا 
زا تساوخ  لمع  نیا  اب  و  دش ،  مدنگ  ندرک  درآ  لوغـشم  دیرخ و  یبایـسآ  گنـس  رتش و  درک و  لوبق  يو  نک .  دوخ  هشیپ  ار  ینابایـسآ 

(243  . ) دبای تاجن  ینیب  گرزب 

مالسلا هیلع  یسیع   - 5

ياج زا  یسیع  مینک ؟  راک  هچ  دنتفگ :  تسا ؟  یتجاح  امـش  هب  ارم  دومرف :  دوخ  نییراوح  هب  میرم )  نب  یـسیع   ) نییراوح ياپ  نتـسش  و 
نیرتراوازس دومرف :  میئوشب !  ار  امش  ياپ  هک  میرتراوازس  ام  هللا  حور  ای  دندرک :  ضرع  داد !  وشتـسش  ار  نییراوح  ياهاپ  درک و  تکرح 

مدرم نیب  رد  نم  زا  دعب  دیریگ و  ارف  ار  عضاوت  مه  امـش  مشاب ،  هدرک  عضاوت  هک  مدرک  ار  راک  نیا  تسا ،  ملاع  ندرک ،  تمدخ  هب  مدرم 
هن دیور  یم  هایگ  مرن  نیمز  رد  هکنانچ  ربکت ،  اب  هن  دنک  یم  دشر  تمکح  عضاوت  هب  دومرف :  دـعب  مدرک و  نم  هک  روط  نآ  دـینک  ینتورف 

(244  . ) یناتسهوک تخس  نیمز  رد 

هبوت  : 28

همدقم

لاق ( 245  . ) دـینک هبوـت  وا  هاگردـب  دـیهاوخب و  ادـخ  زا  شزرمآ  ناـتناهانگ  زا  هیلا :  اوـبوت  مث  مکبر  اورفغتـسا  نا  و   : ) مـیکحلا هللا  لاـق 
یم تسود  ار  وا  ادـخ  دـنک  صلاخ  حوصن و  هبوت  نوچ  هدـنب  هیلع :  رتسف  هللا  هبحءا  احوضن  ۀـبوت  دـبعلا  بات  ءاذا   : ) مالـسلا هیلع  قداصلا 

زا ار  دوخ  نطاب  و  دننزب ،  گنچ  نآ  هب  تسا  مزال  نابئات  هک  تسادخ  نامسیر  هبوت  هاتوک :  حرش  ( 246) دناشوپ یم  ار  شناهانگ  دراد و 
یقاب رب  و  دنشاب ،  نامیشپ  بلق  میمص  زا  هتـشذگ  ياهراک  رب  دننک .  فارتعا  قح  دزن  دوخ ،  فالخ  هب  و  دنیوشب ،  تایح  بآ  هب  ناهانگ 

 . تسا ناهانگ  زا  ماوع  هبوت  ادخ و  ریغ  هب  لاغتـشا  زا  صاوخ  هبوت  و  راکفا ،  تاروطخ و  زا  ءایلوا  هبوت  دنـشاب .  كانـسرت  ناشرمع  هدنام 
فـسءات هتـشذگ  تاهابتـشا  رب  امئاد  و  درامـشن ،  کچوک  ار  هانگ  بئات  صخـش  هانگ ،  هب  عوجر  مدـع  تافام و  ناربج  يارب  تسا  مزال 

(247) دزادنیب نیرمت  تدابع و  تدهاجم و  نادیم  هب  رودب و  تاوهش  عاونا  زا  ار  سفن  دشاب و  هتشاد 

 ! هبوت نید و  عرتخم   - 1

یتورث و  دروآ ،  تسدب  لالح  هار  زا  ار  ایند  تساوخ  یم  درک و  یم  یگدنز  هتشذگ  ياهنامز  رد  يدرم  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
زا تفگ :  دش و  راکـشآ  مسجم و  شیارب  ناطیـش  تسناوتن .  دروآ  تسدب  یلام  ات  درک  شـشوک  مارح  هار  زا  تسناوتن .  هک  دیامن  مهارف 
مه يا  هدع  یسرب و  يراشرس  تورث  هب  ینک  لمع  رگا  هک  مزومایب  وت  هب  یهار  نم  یهاوخ  یم  ینک ،  ادیپ  یلام  یتسناوتن  مارح  لالح و 

عارتخا یـشیک  وا  اـمن .  توعد  نآ  هب  ار  مدرم  نک و  عارتخا  ینید  تدوخ  دزن  زا  تفگ :  ناطیـش  ملیاـم .  يرآ  تفگ :  ینک ؟  ادـیپ  وریپ 
؛  تسا هدومن  هارمگ  ار  یمدرم  هدرک و  یتسیاشان  راک  دـش  هجوتم  يزور  تفاـی .  تسد  يداـیز  لاـم  هب  هتفرگ و  ار  شدرگ  مدرم  درک و 
 : دنتفگ دندرکن و  لوبق  اهنآ  تفگ :  هچ  ره  تسا .  هتشادن  یـساسا  لطاب و  متاروتـسد  اه و  هتفگ  هک  دیوگب  شناوریپ  هب  تفرگ  میمـصت 
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دومن و هیهت  يریجنز  لغ و  دینش  ار  باوج  نیا  نوچ  يا ! ؟  هدرک  کش  تنید  رد  تدوخ  نونکا  تسا و  هدوب  قح  تا  هتـشذگ  ياهفرح 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دنوادخ  دنک .  لوبق  ارم  هبوت  يادـخ  ات  منک  یمن  زاب  ار  اهریجنز  نیا  تفگ :  یم  تخیوآ و  دوخ  ندرگ  هب 

ار تیاـعد  دوش  ادـج  مه  زا  تدـنب  دـنب  هک  ینک  هلاـن  یناوـخب و  ارم  ردـقنآ  رگا  متزع  هب  مسق  دـیوگب :  وا  هب  هک  دوـمن  یحو  ناـمز  نآ 
شیک زا  یهد و  عالطا  دوخ  راک  تقیقح  هب  يدوب  هدرک  هارمگ  ار  اهنآ  دـنا و  هدرم  وت  بهذـم  هب  هک  یناسک  رگم  منک ،  یمن  باجتـسم 

(248  . ) دندرگرب وت 

هیما ینب  دنمراک   - 2

تفگ نم  هب  تسود  نآ  يزور  تشاد .  ار  هیما  ینب  هاگتسد  رد  یگدنسیون  لغش  هک  متشاد  یناوج  تسود  دیوگ :  یم  هزمح )  نب  یلع  )
دنداد و هزاجا  ماما  دوش ،  بایفرـش  وا  ات  متفرگ  هزاجا  ماما  زا  نم  مسرب .  شتمدخ  هب  ات  ریگب  تقو  نم  يارب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : 

هیما ینب  میژر  یئاراد  ترازو  رد  نم  موش ،  تیادف  درک :  ضرع  تسشن و  درک و  مالس  متـسود  میتفر .  شتمدخ  وا  اب  نم  ررقم  تقو  رد 
امش لثم  يدارفا  هیما  ینب  رگا  دومرف :  ماما  ما !  هداد  ماجنا  مه  اهفالخ  یضعب  ما و  هتخودنا  يرایسب  تورث  هار  نیا  زا  متـشاد و  یتیلوئـسم 

 : تفگ ناوج  دـندرک .  یمن  بصغ  ار  ام  قح  دـنک ،  یهارمه  ار  اهنآ  تاعامج  اهگنج و  رد  دـنک و  عمج  ناشیارب  تایلام  ات  دنتـشادن  ار 
تسه و وـت  دزن  مدرم  لاـم  زا  هـچنآ  دوـمرف :  يرآ ،  تـفگ :  ینک ؟  یم  لـمع  میوـگب  رگا  دوـمرف :  تـسه ؟  نـم  يارب  یتاـجن  هار  اـیآ 

راک نیا  لباقم  رد  نم  هدـب ،  هقدـص  اهنآ  فرط  زا  یـسانش  یمن  ار  شنابحاص  هک  هچنآ  نادرگرب و  اه  نآ  هب  یـسانش  یم  ار  شناـبحاص 
ار تروتـسد  موش  تیادف  تفگ :  سپـس  درک و  رکف  ینالوط  یتدـم  تخادـنا و  ریز  هب  رـس  ناوج  منک !  یم  تنامـض  وت  يارب  ار  تشهب 
هب ار  شیاهـسابل  یتـح  دوـخ ،  زیچ  همه  وا  میتـفر .  هفوـک  هب  میتساـخرب و  ناوـج  نآ  اـب  نم  دـیوگ :  یم  هزمح  نب  یلع  مـنک .  یم  ءارجا 

همه یجرخ  و  مدومن ؛  يرادیرخ  شیارب  سابل  مدرک و  عمج  وا  يارب  لوپ  يرادقم  مناتسود  زا  نم  داد ؛ هقدص  ای  دنادرگرب و  شنابحاص 
ار وا  متفر ،  شدزن  يزور  میتفر ،  یم  وا  تدایع  هب  بترم  ام  دش .  ضیرم  وا  تشذگ و  نایرج  نیا  زا  یهام  دنچ  میداتـسرف .  یم  وا  يارب 

ایند زا  تفگ و  نیا  درک ،  افو  نآ  هب  داد  هدـعو  نم  هب  ماـما  هچنآ  یلع  يا  تفگ :  درک و  زاـب  ار  دوخ  مشچ  متفاـی .  نداد  ناـج  لاـح  رد 
دومرف دید  ارم  ماما  هک  نیمه  مدیسر ،  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  دعب  یتدم  میدرپس .  كاخ  هب  هدرک و  نفک  هداد و  لسغ  ار  وا  ام  تفر . 

نیا ندرم  ماـگنه  مه  وا  موش ،  تیادـف  تسا  روطنیمه  مدرک :  ضرع  نم  میدرک .  اـفو  وت  تسود  دروم  رد  دوـخ  هدـعو  هب  اـم  یلع  يا  : 
(249  . ) تفگ نم  هب  ار  تشهب )  تنامض   ) بلطم

نداد ناج  زا  لبق  عوجر  - 3

وا اب  و  دوبن ،  عیـشت  بهذـم  رد  نکل  درک  یم  تدابع  هک  دوب  يدرمریپ  ام  اب  میتفر و  نوریب  هکم  بناج  هب  ام  دـیوگ :  بهو )  نب  هیواعم  )
هکنآ هچ  يرادـب  هضرع  وا  رب  ار  قح  نید  شاک  متفگ :  وا  ردارب  رـسپ  هب  نم  دـش ،  رامیب  درمریپ  نآ  دوب .  هارمه  نایعیـش  زا  يردارب  رـسپ 
رـسپ دریمب .  شبهذم  لاح و  نآ  رب  هک  دیراذگب  دـنتفگ :  ناهارمه  دربب .  ایند  زا  قح  بهذـم  تیالو و  اب  ار  وا  یلاعت  يادـخ  تسا  دـیما 

هک كدنا  یهورگ  رگم  دندش  دترم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دعب  مدرم  ومع ،  يا  تفگ :  شیومع  هب  درکن و  ربص  وا  ردارب 
یـسفن تاملک  نیا  ندنیـش  زا  دعب  درمریپ  دوب .  هدش  بوصنم  البق  ربمایپ  بناج  زا  تفالخ  هکنیا  اب  دندوب ،  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  اب 

قداص ماما  روضح  هب  میدش و  هنیدـم  رهـش  لخاد  ام  دـیوگ :  بهو  نب  هیواعم  درم .  دـعب  مدـش و  بهذـم  نیا  رب  نم  تفگ :  دیـشکرب و 
وا دـندومرف :  ماما  درک .  لقن  ار  تافو  زا  لبق  تماما  هب  عوجر  درمریپ و  هبوت  نایرج  اـم ،  ناـهارمه  زا  یکی  يرـس )  نب  یلع   . ) میدیـسر

طقف تسناد و  یمن  ار  یمکح  دوبن و  ربخاب  ام  بهاذم  نیا  زیچ  چیه  زا  وا  درک :  ضرع  درک و  بجعت  يرـس  نب  یلع  تسا .  تشهب  لها 
 . دش تشهب  لخاد  وا  ادخ  هب  مسق  دـیهاوخ ،  یم  هچ  وا  زا  دومرف :  ماما  درک .  لوبق  دومن  یم  تقرافم  شندـب  زا  حور  هک  تعاس  نآ  رد 
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(250)

هبابلوبا - 4

دوب هبابلوبا )   ) تشاد تکرش  اهگنج  رگید  و  هکم )  حتف  دحا و   ) ياهگنج رد  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  گرزب  نارای  زا  یکی 
ینب  ) مدرم ینکـش  نامیپ  رثا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  تسوا .  هبوت  وا  یگدـنز  ساـسح  تاـعوضوم  زا  یکی  . 
یلص ربمایپ  روضح  سوا )   ) هفیاط زا  يا  هدع  دومن ،  هرـصاحم  ار  هعلق  دیـشک و  رگـشل  دوب  هنیدم  کیدزن  هک  اهنآ  هعلق  فرط  هب  هظیرق ) 

 . شخبب ام  هب  ار  هظیرق )  ینب   ، ) دندیشخب جرزخ )   ) هب ار  عاقنیق )  ینب   ) هفیاط هک  هنوگنامه  دندرک  ضرع  دندمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
هظیرق ینب  ذاعم ،  دعـس  دومرف :  يرآ ،  دـنتفگ :  متـسرفب ؟  مکح  يارب  ار  سوا )   ) امـش هفیاط  زا  رفن  کی  دـیوش  یم  یـضار  ایآ  دومرف : 

لایع و لاوما و  لزنم و  ياراد  هظیرق  ینب  هعلق  رد  هبابلوبا  مینک .  تروشم  وا  اب  اـت  تسرفب  اـم  دزن  ار  هباـبلوبا  دـنتفگ :  دـندادن و  تیاـضر 
کچوک و درم و  نز و  زا  همه  دـش  هعلق  دراو  وا  درک .  اهنآ  اب  تروشم  رومءاـم  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوب .  نادـنزرف 

میهد نت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تموکح  هب  ایآ  دنتفگ :  دعب  ددرگ .  مرن  شلد  ات  دندرک  عزج  راهظا  عمج و  شفارطا  گرزب 
نیا اب  دـش  هجوتم  دـعب  نامه .  ندز  ندرگ  نیمه و  ندـش  میلـست  ینعی  درک  هراشا  ندرگ  هب  تسد  اب  اما  درادـن  یعناـم  تفگ :  ریخ ؟  اـی 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادخ و  اب  نینم  ؤم  يا   ) دیدرگ لزان  مه  هیآ  نیا  هدرک و  تنایخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  هراشا 
 . تسادـخ دزن  گرزب  شاداپ  دنیامـش و  ناحتما  بابـسا  امـش  دالوا  لاوما و  انامه  دـیئامنن  تناـیخ  مه  تناـما  رد  دـینکن و  تناـیخ  ملس 
ارم یسک  تفگ :  تسب و  ار  دوخ  دجسم  ياهنوتس  زا  یکی  هب  تفر و  هنیدم  دجسم  هب  رسکی  دمآ و  نوریب  هعلق  زا  یگدنمرـش  زا  ( 251 ()
یلص ربمایپ  دندوشگ .  یم  ار  وا  زامن  یئوشتسد و  يارب  طقف  دوب  لکش  نیمه  هب  زور  هدزناپ  ای  هد  بیرق  دریذپب .  ارم  هبوت  ادخ  ات  دیاشگن 

تـسا قح  شزرمآ  رظتنم  شدوخ  نوچ  اما  میدومن  یم  شزرمآ  بلط  وا  يارب  دـمآ  یم  ام  دزن  هبابلوبا  رگا  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
ادخ مدرک :  ضرع  مدید ،  نادنخ  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یهاگرحـس  دیوگ :  هملـس  ما  دریذپب .  ار  شا  هبوت  دنوادخ  دشاب 

وا دیهد  یم  هزاجا  متفگ :  تسا .  هدروآ  ار  هبابلوبا  هبوت  یلوبق  ربخ  لیئربج  دومرف :  تسیچ ؟  شتلع  دنک ،  نادـنخ  ار  امـش  ناهد  هشیمه 
ات هدروآ  موجه  مدرم  تسا .  هتفریذپ  ار  تا  هبوت  ادـخ  هک  هدژم  هبابلوبا  مدز  ادـص  هرجح  نورد  زا  یناد .  دوخ  دومرف :  مهد ؟  تراشب  ار 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هک  حبص  زامن  عقوم  دیاشگن .  ارم  یسک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زج  ادخ  هب  ار  امـش  تفگ :  دنیاشگب  ار  وا 
هب نوتس  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  رد  نالا  دندرک و  زاب  دجـسم  نوتـس  زا  ار  هبابلوبا  دندمآ  دجـسم  هب  ملـس  هلآ و  و 

(252  . ) تسا فورعم  هبابلوبا  ای  هبوت و  نوتس 

شابن لولهب  - 5

هللا یلص  ربمایپ  دینش  مالس  باوج  درک و  ضرع  مالس  دش و  دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  نایرگ  تلاح  اب  لبج )  نب  ذاعم  )
شدوخ رب  ناـنچ  تسا ،  باداـش  تروص و  شوخ  یناوـج  دجـسم  رد  رب  درک :  ضرع  ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  دوـمرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و 

ناوج درادن .  یبیع  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیآ .  امـش  روضح  هب  دهاوخ  یم  هدرم ،  ناوج  نز  دـننام  دـنک  یم  هیرگ 
هیرگ روطچ  تفگ :  ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مالـس  باوـج  زا  سپ  درک ،  ضرع  مالـس  دـمآ و 
يارب ایآ  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک .  دهاوخ  منهج  لخاد  ارم  دشخب و  یمن  ارم  ادـخ  هک  مداد  ماجنا  یناهانگ  منکن 

ادخ دشاب  اه  هوک  هزادـنا  هب  رگا  تهانگ  دومرف :  هن ،  تفگ :  یتشک ؟  ار  یمرتحم  سفن  دومرف :  هن ،  تفگ :  يداد ؟  رارق  کیرـش  ادـخ 
راجـشا و اه و  گیر  اهایرد و  نیمز و  تفه  لثم  تهانگ  اـیآ  دومرف :  تسا .  رتگرزب  اـه  هوک  زا  نم  ناـهانگ  تفگ :  ناوج  دزرمآ .  یم 

اهنیا همه  زا  مناـهانگ  تفگ :  دـشاب ؟  یم  یـسرک  شرع و  ردـق  هب  ناگراتـس و  اهنامـسآ و  ردـق  هب  و  تاـقولخم ،  زا  تسا  نآ  رد  هـچنآ 
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زا ادـخ ،  تسا  هزنم  تفگ :  دز و  نیمز  هب  دوخ  يور  ناوج  وت ؟  راگدرورپ  ای  تسا  رتگرزب  وت  ناهانگ  وت  رب  ياو  دومرف :  تسا .  رتگرزب 
لاـس تفه  تفگ :  دـعب  ارچ ،  درک :  ضرع  یئوگ ؟  یمن  میارب  ار  تهاـنگ  زا  یکی  ناوج  يا  دوـمرف :  تسا . . . .  رتـگرزب  وا  يزیچ  ره 
یتقو درم  راـصنا  نارتخد  زا  يرتخد  یبـش  متخورف .  یم  مدروآ و  یم  رد  ار  اـه  هدرم  نفک  متفاکـش و  یم  ار  اـهربق  هک  دوب  نیا  نم  راـک 

درک ادص  ارم  هک  مدینش  متـشگ  یمرب  یتقو  مدرک ،  تبراقم  وا  اب  درک و  هسوسو  ناطیـش  مدرک ،  ادج  وا  نت  زا  ار  نفک  مدرک و  ربق  شبن 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  منک ؟  هچ  لاـح  تفگ :  ناوج  تماـیق ! !  شتآ  زا  وت  رب  ياو  یـسرت  یمن  ازج  زور  ياورناـمرف  زا  ناوج  يا 

ندرگ هب  ار  دوخ  تسد  ود  درب و  هانپ  اه  هوک  زا  یکی  هب  تفر و  وا  مزوسب .  وت  شتآ  هب  مسرت  یم  وش  رود  نم  زا  قساـف  يا  دومرف :  ملس 
رثا یـشحو  تاناویح  اه و  هدـنرد  رب  هک  یعون  هب  درک  یم  هیرگ  زور  بش و  زور  لهچ  ات  دـش .  تاجانم  تداـبع و  هبوت و  لوغـشم  تسب 

لزان ار  ( 253  ) هیآ نیا  شربمایپ  رب  ادخ  دوشن .  اوسر  تمایق  رد  ات  درک  شزرمآ  ای  شتآ  بلط  ادـخ  زا  زور  لهچ  زا  دـعب  تشاذـگ .  یم 
هب ارم  تسیک  دومرف :  دعب  درک و  یم  توالت  دنخبل  اب  ار  هیآ  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوب .  نآ  رد  لولهب  شزرمآ  هک  درک 

گنس ود  نایم  دندید  دنتفر  شدزن  ذاعم  هارمه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تساجک .  مناد  یم  تفگ :  ذاعم  دربب ؟  ناوج  نآ  دزن 
تاجانم لوغشم  هتخیر و  هیرگ  زا  شمشچ  ياه  هژم  مامت  هایس و  باتفآ  تدش  زا  شیور  هتـسب ،  شندرگ  هب  شیاهتـسد  هداتـسیا ،  اپ  رس 

هیرگ وا  لاح  هب  هدیشک  فص  وا  رس  يالاب  فارطا  رد  ناگدنرپ  هتفرگ و  ار  وا  فارطا  ارحص  ناگدنرد  دزیر  یم  شرـس  رب  كاخ  تسا و 
دندرک كاپ  وا  رس  زا  كاخ  دندوشگ و  دوخ  كرابم  تسد  اب  ار  وا  ياهتسد  هتفر  کیدزن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دننک .  یم 

كرادت ار  دوخ  ناهانگ  روط  نیا   : ) دومرف باحـصا  هب  سپ  شتآ .  زا  یئادخ  هدرک  هدازآ  وت  لولهب ،  يا  ار  وت  داب  تراشب  دـندومرف :  و 
(254  . () دینک ناربج  و 

لهج  : 29

همدقم

نانادان زا  نک و  رما  يراکوکین  هب  نک و  هشیپ  وفع  هقیرط  ربمایپ  يا  نیلهاجلا  نع  ضرعا  فورعملاب و  رما  وفعلا و  ذخ   : ) میکحلا هللا  لاق 
لهج هاتوک :  حرـش  ( 256  () تساهرـش همه  هشیر  ینادان  لهج و  رـش  لک  لصا  لـهجلا   : ) مالـسلا هیلع  یلع  لاـق  ( 255  () نادرگب يور 

تینارون و هب  درک ،  رود  دوخ  زا  ار  لـهج  هکیـسک  و  دور ،  یم  یکیراـت  يوـس  هب  نآ ،  هدـنراد  هک  مدآ ،  ینب  دوـجو  رد  تسا  یتروـص 
دـیآ و یم  رامـشب  منهج  لها  ناراکاطخ و  زا  تشاد  ار  لامعا  رد  لهج  درک و  دوخ  هشیپ  ار  تسردان  هار  صخـش  رگا  دیـسر .  تریـصب 

هدرک هب  ندوب  یـضار  لهج  دیلک  دوب .  دهاوخ  تاجن  لها  زا  درک  دوخ  هار  هشیپ  ار  تفرعم  ملع و  دـش و  شبیـصن  باوص  هار  قیفوت  رگا 
تحاران درگن  یم  دوخ  ياهبیع  هب  یتقو  لهاج  دـنک .  ملع  ياعدا  لهج ،  دوجو  اب  هک  تسنیا  لهاج  تفـص  نیرتدـب  و  دـشاب ،  یم  دوخ 

شزغل هب  دنک و  یم  اطخ  مه  زاب  طیـسب ) لهج   ) دراد دوخ  لهج  هب  ملع  هکنیا  اب  دـنک .  یمن  لوبق  دوش  یم  تحیـصن  یتقو  و  دوش ،  یمن 
(257  . ) دروآ یم  يور 

نادان هدنامرف  - 1

دوخ ناج  دوب و  نادان  تخـس  اما  دوب  عاجـش  روالد و  يدرم  هکنآ  اب  تشاد ،  میهاربا )   ) مان هب  یهدنامرف  م 265 ) ( ) رافص ثیل  بوقعی  )
میهاربا هب  شدوخ  یناتسمز  ياهسابل  زا  داد  روتسد  بوقعی  دمآ ،  ثیل  بوقعی  دزن  هب  ناتـسمز  لصف  رد  يزور  دراذگ .  ینادان  رـس  رب  ار 

چیه تفگ :  دمحا  دمآ  هناخ  هب  نوچ  میهاربا  دوب .  نمشد  میهاربا  اب  هک  هللادبع )  نب  دمحا   ) مان هب  تشاد  يراکتمدخ  میهاربا  دنناشوپب . 
؟  تسیچ نآ  جالع  متسناد ،  یمن  تفگ :  میهاربا  دشک ! ؟  یم  ار  وا  هتفه  نآ  رد  دهد  شدوخ  سابل  ار  هک  ره  ثیل  بوقعی  هک  یناد  یم 
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یمن ثیل  بوقعی  دزن  مه  نم  تفگ :  دمحا  تفرگ .  رارف  هب  میمـصت  راکتمدـخ  فرح  هب  قیقحت  نودـب  میهاربا  مینک .  رارف  دـیاب  تفگ : 
دـصق میهاربا  تفگ :  دمآ و  ثیل  بوقعی  دزن  تولخ  رد  دـمحا  اجنآ  زا  مینک .  یم  رارف  ادرف  امـش  اب  دـش و  مهاوخن  ادـج  امـش  زا  منام و 

 : تفگ دمحا  هک  دهدب ،  يرگـشل  ندرک  مهارف  نامرف  تساوخ  درک و  رکف  ثیل  بوقعی  دنک .  شروش  نایغط و  دورب و  ناتـسیس  هب  دراد 
رهش زا  نتفر  نوریب  دصق  دوخ  هاپـس  اب  میهاربا  نوچ  داد .  هزاجا  مه  ثیل  بوقعی  مروایب ،  ار  میهاربا  رـس  اهنت  دوخ  هک  دیزاس  رومءام  ارم 

داد و دمحا  هب  ار  دوخ  نادان  هدـنامرف  میهاربا  ماقم  بوقعی  دروآ .  بوقعی  يارب  ار  وا  رـس  دز و  میهاربا  رب  ریـشمش  افق  زا  دـمحا  درک ،  ار 
(258  . ) تشگ مرتحم  گرزب و  بوقعی  دزن 

هفیلخ لهاج  دنزرف  - 2

نانم ؤم  ریما  هب  تبـسن  صوصخ  هب  دوب و  فرحنم  یـصخش  هک  میهاربا )   ) مان هب  تشاد  يرـسپ  یـسابع  هفیلخ  نیموس  یـسابع )  يدـهم  )
هک مدید ،  ار  مالسلا  هیلع  یلع  باوخ  رد  تفگ :  دمآ و  یـسابع  هفیلخ  نیمتفه  نومءام  دزن  يزور  تشاد .  توادع  هنیک و  مالـسلا  هیلع 

مدرم رب  ریما  هک  ینک  یم  اعدا  وت  متفگ :  وا  هب  نم  تشاد .  یم  مدـقم  لپ  نآ  زا  روبع  رد  ارم  وا  میدیـسر ،  یلپ  هب  ات  میتفر  یم  هار  مه  اـب 
هچ وت  هب  ترـضح  نآ  تفگ :  نومءام  دادـن .  یلماک  اسر و  خـساپ  نم  هب  وا  میـشاب ،  یم  رتراوازـس  تراما  ماقم  هب  وت  زا  ام  یلو  یتسه ، 

ار خساپ  نیرتاسر  ترضح  ادخ  هب  دنگوس  تفگ :  نومءام  درک .  مالس  امالس ) امالـس   ) عون نیا  هب  نم  هب  راب  دنچ  تفگ :  داد ؟  یخـساپ 
نآرق رد  هک  ارچ  درک ،  یفرعم  یتسین  خـساپ  لباق  هک  یناداـن  لـهاج و  ار  وت  تفگ :  نومءاـم  روطچ ؟  تفگ :  میهاربا  تسا .  هداد  وت  هب 

دنور یم  هار  نیمز  رب  ربکت  یب  شمارآ و  اب  هک  دنتسه  اهنآ  نامحر  دنوادخ  صاخ  ناگدنب   : ) دیامرف یم  دوخ  صاخ  ناگدنب  فصو  رد 
 . تسا يراوگرزب  اـب  مءاوت  یئاـنتعا  یب  هناـشن  هک  ( 259) دـنیوگ مالـس  اهنآ  خـساپ  رد  دـنزاس ،  بطاخم  ار  اهنآ  نالهاج  هک  یماـگنه  ، 

دروخرب دـیاب  هنوگ  نیا  زغم  کبـس  لهاج  اب  نآرق  زا  يوریپ  هب  هک  ور  نیا  زا  هدرک ،  یفرعم  لهاج  مدآ  ار  وت  مالـسلا  هیلع  یلع  نیارباـنب 
(260  . ) درک

لهاج يامیس  شوخ  - 3

نآ رد  وا  درک .  میظعت  مارتحا و  ار  وا  یـضاق  دـمآ ،  دیـشرلا  نوراه  یـضاق  م 182 )  ( ) یفوک فسویوبا   ) سلجم هب  امیـس  شوـخ  يدرم 
 : تفگ یـضاق  دـشاب .  یلامک  لضف و  ياراد  توکـس  تهاجو و  نیا  اب  وا  هک  درب  نامگ  یـضاق  دوب .  شوماخ  تکاـس و  رایـسب  سلجم 
راد هزور  تفگ :  میوگ .  باوج  مناد  هچنآ  تفگ :  یـضاق  مراد .  یلاوس  ما و  هدـمآ  يا  هلءاـسم  قیقحت  يارب  تفگ :  دـیئامرفب ؟  ینخس 

یـضاق دنکن ؟  بورغ  باتفآ  بش  همین  ات  دیاش  تفگ :  درم  دنک .  بورغ  باتفآ  هک  یتقو  تفگ :  باوج  رد  دنک ؟  راطفا  ار  يزور  یک 
تسا يدرم  يارب  تنیز  یشوماخ  ( ) م 110  ) هیما ینب  رـصع  يارعـش  زا   ( ) هیطع نب  ریرج   ) رعاش تسا .  هتفگ  وکین  هچ  تفگ :  دیدنخ و 
نخـس زا  مه  وا  یلقع  یب  نانچمه  دوش ،  مولعم  وا  نتفگ  نخـس  زا  درم  لـقع  هفیحـص  هک  یتسرد  هب  و  ( 261  ) تسا نادان  فیعـض و  هک 

(262) درب امیس  شوخ  درم  ندوب  لهاج  هب  یپ  سپ  دوش ) رهاظ  نتفگ 

مصاع نب  سیق  - 4

روظنم هب  يریپ  نینـس  رد  يزور  دروآ .  نامیا  مالـسا  روهظ  زا  سپ  دوب ،  لئابق  ءاس  ؤر  فارـشا و  زا  تیلهاج  مایا  رد  مصاـع )  نب  سیق  )
 ، لهج هتـشذگ  رد  تفگ :  دیدرگ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رـضحم  بایفرـش  هتـشذگ  ياهاطخ  ناربج  هار  يوجتـسج 

تیلهاج رد  ار  مرتخد  هدزاود  نم  دنزاس .  روگ  هب  هدنز  ار  دوخ  هانگ  یب  نارتخد  شیوخ  تسد  اب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  ناردپ  زا  يرایـسب 
اما هدمآ ،  ایند  هب  هدرم  دازون  هک  درک  دومناو  نینچ  دیئاز و  یناهنپ  منز  ار  مرتخد  نیمهدزیس  مدرک .  روگ  هب  هدنز  مهب  کیدزن  هلصاف  هب 
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 ، مدید ما  هناخ  رد  ار  لاس  درخ  يرتخد  متـشگ ،  زاب  يرفـس  زا  ناهگان  يزور  ات  تشذـگ  اهلاس  داتـسرف .  دوخ  ماوقا  دزن  ار  وا  یناهنپ  رد 
تـسیرگ یم  راز  راز  هک  ار  رتخد  گنرد  یب  تسا .  نم  رتخد  وا  متـسناد  هرخـالاب  مداـتفا و  دـیدرت  هب  تشاد  منادـنزرف  هب  یتهابـش  نوچ 

رب رگید  مدرگ و  یم  زاب  دوخ  ياه  یئاد  دزن  هب  نم  تفگ :  یم  و  مدـش ؛  یمن  رثءاتم  وا  ياه  هلان  هب  هدرب و  يرود  هطقن  هب  ناشک  ناـشک 
ربمایپ ياهمـشچ  زا  کشا  تارطق  دـید  ارجام  نیا  لـقن  زا  سپ  سیق  مدومن .  شروگ  هب  هدـنز  مدرکن و  اـنتعا  منیـشن ،  یمن  وت  هرفـس  رس 
سیق هب  سپس  و  ( 263  ، ) دوشن محر  وا  رب  دـنکن  محر  هک  یـسک  دومرف :  یم  همزمز  دوخ  اب  دزیر و  یم  ورف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  منک ؟  هچ  مهانگ  راب  فیفخت  يارب  کنیا  دیـسرپ  سیق  يراد !  شیپ  رد  يدـب  زور  دومرف :  درک و  باـطخ 
(264  . ) نک دازآ  يزینک  يا  هتشک  هک  ینارتخد  ددع  هب  دومرف :  ملس 

دنلب شیر  - 5

هتسشن یهاگیاج  رب  يا  هدع  اب  یـسابع  نومءام  يزور  تفگ :  تسا ،  هتـشون  یباتک  مولع  زا  هتـشر  ره  رد  هک  م 249 )  ( ) يرصب ظحاج  )
يا هدـع  فالخ  هب  ام  دـنتفگ :  هدـع  تسا )  قمحا  دوب  زارد  وا  شیر  سک  ره   : ) تفگ یکی  دـندرک .  یم  تبحـص  یباب  ره  زا  دـندوب و 

هتـسشن داشگ و  نیتسآ  زارد ،  شیر  يدرم  ماگنه  نیا  رد  درادن .  ناکما  تفگ :  نومءام  دندوب .  كریز  نامدرم  هک  میا  هدید  دنلب  شیر 
تا هینک  تفگ :  هیودـمحوبا ،  درک :  ضرع  تسیچ ؟  تمان  تفگ :  درک و  راضحا  ار  وا  بلطم ،  میهفت  يارب  نومءام  دـش .  دراو  رتش  رب 

 . تسا تلاهج  نیا  ریظن  وا  لاـعفا  یقاـب  دـنادن ،  ار  هینک  ماـن و  هک  ار  يدرم  تفگ :  نارـضاح  هب  نومءاـم  هیولع ،  درک :  ضرع  تسیچ ؟ 
 . دـسرپب يا  هلءاسم  نم  زا  دـهاوخ  ریما  رگا  مراد  رحبت  مولع  رد  مهیقف و  يدرم  درک :  ضرع  ینک ؟  یم  راـک  هچ  درک :  لاوس  وا  زا  سپ 

یلکشپ دنفسوگ  هاگان  هدادن  ار  نآ  لوپ  زونه  تفرگ .  لیوحت  ار  دنفسوگ  يرتشم  تخورف و  یکی  هب  يدنفسوگ  يدرم  تفگ :  نومءام 
یمک دنلب  شیر  درم  تسا ؟  بجاو  یسک  هچ  رب  مشچ  هید  دش ،  روک  صخش  نآ  مشچ  داتفا و  رفن  کی  مشچ  رب  تخادنا و  نیگرـس )  )

رد هک  دادن  ربخ  ار  يرتشم  هدنشورف ،  نوچ  تفگ :  ارچ ؟  دنتفگ :  نیرضاح  يرتشم .  هن  تسا  هدنشورف  رب  مشچ  هید  تفگ :  درک و  رکف 
يزیچ ار  وا  و  دندیدنخ ،  نارـضاح  نومءام و  درادب .  هاگن  ار  دوخ  ات  دزادنا  یم  گنـس  دـنا و  هداهن  قینجنم  دنفـسوگ  عوفدـم  عفد  لحم 

(266  . ) دوب قمحا  شیر  زارد  ( 265) دنا هتفگ  ناگرزب  هک  دش  مولعم  ار  امش  نم  نخس  قدص  تفگ :  نومءام  دعب  تفرب و  داد و 

صرح  : 30

همدقم

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  ( 267  ) تسا هدش  هدـیرفآ  صیرح  دـنمزآ و  ناسنا  انامه  اعوله  قلخ  ناسنالا  نا   : ) میکحلا هللا  لاق 
صرح ددرگ :  یم  ناوج  اه  نآ  رد  تفص  ود  دنوش و  یم  ریپ  نایمدآ  لمالا  لوط  صرحلا و  ناتلصخ  هیف  بشت  مدآ و  نبا  بیشی   : ) ملس

ار لکوت  تفـص  هک  ارچ  درادن ،  یبرق  دـنوادخ  دزن  دـشاب  صیرح  يزیچ  ره  بلط  رد  ناسنا  رگا  هاتوک :  حرـش  ( 268  . ) زارد يوزرآ  و 
 ، هدرک قلخ  هیاس  هلزنمب  ار  ایند  دنوادخ  تسا .  هدرک  لوبق  ار  تسا  ناطیـش  تفـص  هک  لیجعت  هدـشن و  تمـسق  هب  یـضار  هدرک و  كرت 
رد دوش  یم  جـنر  بعت و  بجوم  نتفر  ایند  لابند  رتشیب  ترورـض  دـح  زا  ددرگ .  یمن  لصاح  يزیچ  بعت  زج  نتفر  هیاس  لاـبند  هک  ارچ 

صوـغبم و مورحم  مدآ  و  تسا ، )  مورحم  صیرح  مدآ   : ) دوـمرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دیـسر .  دـهاوخن  نآ  هب  هک  یلاـح 
 . تسا لیام  ترخآ  هب  هن  غراف و  ایند  رد  هن  لوغـشم ؛  لام  ذـخا  باـسح و  هب  اـمئاد  داـیز و  شتمحز  شوشم و  شرکف  و  تسا ،  مومذـم 

(269)

روگ كاخ  صیرح  ياود  - 1
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 . درک یم  تکرح  تراجت  يارب  رهش  هب  رهش  هک  راکتمدخ  مالغ  لهچ  تشاد و  راب  رتش  هاجنپ  دص و  یناگرزاب  مدینش  دیوگ :  يدعس )  )
ناشیرپ ررکم  تشادـن ،  شمارآ  حبـص  ات  بش  زاغآ  زا  متفر ،  شا  هرجح  هب  درک .  توعد  دوخ  هرجح  هب  ارم  شیک  هریزج  رد  بش  کی 

یم نیمز  نالف  دنـس  هلابق و  نیا  تسا ،  ناتـسودنه  رد  میـالاک  نـالف  تسا و  ناتـسنمکرت  رد  مراـبنا  نـالف  تفگ :  یم  درک و  یم  ییوگ 
ياوه هک  مورب  هیردنکـسا  هب  هک  ما  هشیدـنا  نآ  رد  تسا ،  ماو  نالف  نماض  سک  نالف  تسا ،  سنج  نـالف  ورگ  رد  زیچ  نـالف  و  دـشاب ، 

رمع هدـنامیقاب  مهد ،  ماـجنا  ار  نآ  رگا  مراد ،  شیپ  رد  يرگید  رفـس  يدعـس !  يا  تسا .  یناـفوط  هنارتیدـم  ياـیرد  یلو  دراد ،  شوـخ 
؟  يوش یم  نیشن  هشوگ  ینک و  یم  رفس  كرت  نآ  زا  دعب  هک  تسا  رفس  مادک  نآ  مدیـسرپ ،  مورن .  رفـس  هب  رگید  مدرگ و  نیـشن  هشوگ 

ینیچ هساک  نیچ  زا  و  دراد ،  نارگ  ياهب  نیچ  رد  ـالاک  نیا  ما  هدینـش  هک  مربب ،  نیچ  هب  ار  یناریا  درگوگ  مهاوخ  یم  تفگ :  خـساپ  رد 
و مربب ،  هیروس )   ) بلح رهـش  هب  مرخب و  يدنه  دالوف  دنه  رد  و  مربب ،  دـنه  هب  مرخب و  یمور  کین  ریرح  مور  رد  و  مربب ،  مور  هب  مرخب و 

كرت ار  تراجت  نآ  زا  دعب  مروایب ،  ناریا )   ) سراپ هب  مرخب و  ینامی  سابل  اجنآ  زا  و  مربب ،  نمی  هب  مرخب و  یبلح  هنیآ  هشیـش و  اجنآ  رد 
و تشادن ،  راتفرگ  بات  رگید  دش و  هتـسخ  هک  دروآ  نابز  هب  ردق  نآ  ار  راو  هناوید  ياه  هشیدنا  هنوگ  نیا  وا  منیـشنب .  یناکد  رد  منک و 
زا اـج  نیرترود  رد  هک  يراد  ربـخ  ار  نآ  متفگ :  وـگب ،  يا  هدینـش  يا و  هدـید  هچنآ  زا  ینخـس  مـه  وـت  يدعـس !  يا  تـفگ :  ناـیاپ  رد 

صیرح گـنت و  مشچ  تـفگ :  یکی  داـتفا ،  نـیمز  رب  بـکرم  تـشپ  زا  يرـالاس  هلفاـق  ناـگرزاب  هـنزغ )  تاره و  ناـیم   ) روـغ نـیمزرس 
(270  . ) روگ كاخ  ای  تعانق  ای  دنک :  یم  رپ  زیچ  ود  اهنت  ار  تسرپایند 

شتبقاع شیع و  رد  صیرح  - 2

شیع هب  زور  بش و  لبق  هفیلخ  فالخ  رب  وا  دیـسر .  تفالخ  هب  زیزعلادبع  نب  رمع  زا  دعب  يوما )  هفیلخ  نیمهد   ( ) کلملادبع نب  دیزی  )
هبابح ماجنارس  دوب .  لوغـشم  مزب  سلاجم  هب  ( 271  ) هبابح همالـس و  مان  هب  امیـس  شوخ  ناخ و  زاوآ  نازینک  رفن  ود  اـب  لوغـشم و  شون  و 

نب رمع  تفگ :  دـمآ و  وا  دزن  شردارب  کلملادـبع  نب  هملـسم  تفرگ .  تسدـب  ار  هفیلخ  راسفا  تخاس و  راـنک  رب  ار  همالـس  دوخ  بیقر 
يا هدرپس  هبابح  مان  هب  یناوخ  هزاوآ  تسد  هب  ار  روشک  يدش و  لوغشم  يراسگ  هداب  هب  وا  فالخ  رب  وت  دوب ،  رتسگداد  ردقنآ  زیزعلادبع 

فرح تفرگ  میمـصت  وا  سرب .  تفالخ  راـک  هب  شکب  وا  زا  تسد  يا ،  هداـتفا  هباـبح  نماد  رد  وت  یلو  دنتـسه ،  وت  ندـید  رظتنم  مدرم   ؛
هاگآ ار  وا  هفیلخ  ندمآ  نوریب  عقوم  درک  شرافس  ار  نازینک  هبابح  دور  نوریب  زامن  يارب  تفرگ  میمصت  هعمج  زور  دنک .  شوگ  ار  ردارب 
دناوخ ار  رعـش  نیا  شک  لد  زاوآ  اب  دش و  رهاظ  هفیلخ  ربارب  رد  دوب  هتفرگ  تسد  هب  هک  يوعد  اب  وا  و  دندرک ،  ربخ  ار  وا  نازینک  دنزاس . 

دید و لاح  نآ  اب  ار  دوخ  ربلد  هک  هفیلخ  تسا ) .  هدش  روبص  هودنا  تدش  زا  هراچ  یب  نکم ،  تمالم  ار  وا  هتفر  هداد  رـس  زا  لقع  رگا  : )
یناگدنز  : ) دـناوخ ار  رعـش  نیا  نکم و  نینچ  تسا  سب  هبابح  تفگ :  تفرگ و  شتروص  لباقم  ار  دوخ  تسد  دینـش  ار  زاونلد  زاوآ  نآ 

 ، یتفگ تسرد  ناناج  ناج  يا  دز  دایرف  دعب  دننک ) .  شنزرـس  ار  وت  مدرم  هچ  رگ  تسین ،  رگید  زیچ  نتفرگ  ماک  ینارذـگ و  شوخ  زج 
زامن دورب و  دجسم  هب  نم  ياج  هب  وگب  هملسم  مردارب  هب  ورب  مالغ  يا  دنک ؛ یم  شنزرـس  وت  رهم  رد  ارم  هک  ار  یـسک  نآ  دنک  دوبان  ادخ 
تفگ دوخ  نامالغ  هب  هفیلخ  دنتفر و  قشمد  کیدزن  سرلا )  تیب   ) هب ینارذگ  شوخ  رتهب  يارب  دنتفر و  هاگ  شیع  هب  يروف  دعب  دناوخب . 

همان و ات  دندنام  اجنآ  رد  مزاس .  راکشآ  ار  نانآ  غورد  مهاوخ  یم  نم  دنام ،  دهاوخن  شین  یب  یشون ،  شیع و  چیه  دنا  هتـشادنپ  مدرم  : 
نت بش  زور و  هفیلخ  درمب .  درک و  هفرس  دایز  تفر و  هبابح  يولگ  هب  يرانا  هناد  اضق  زا  دنشاب .  شین  یب  شون  لوغـشم  و  دسرن ،  يربخ 

ار هبابح  هدیدنگ  هشال  ماوقا  رارـصا  اب  دیئوب  یم  درک و  یم  رت  ار  شندب  هدـید  بآ  اب  درک و  یم  هیرگ  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  هبابح  هدرم 
(272  . ) دندرپس كاخ  هب  ار  وا  هبابح  ربق  دزن  دنامن و  هدنز  رتشیب  زور  هدزناپ  زا  دعب  مه  هفیلخ  دندرک و  نفد 
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 . دندیـسر يا  هدکهد  هب  دندش و  هنـسرگ  نتفر  هار  یتدم  زا  سپ  درک ،  یم  تحایـس  يدرم  یهارمه  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع )  ترـضح  )
 ، تشگزاب درک و  هیهت  نان  ددع  هس  تفر و  درم  نآ  دش .  زامن  لوغشم  دوخ  نک و  هیهت  ینان  ورب  تفگ :  درم  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع 

هیلع یـسیع  ترـضح  دروخ .  ار  نان  هناد  کی  دیـشک  لوط  زامن  نوچ  دریذـپ .  نایاپ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  زامن  ات  درک  ربص  يرادـقم  اـما 
یئوهآ هتـسد  هب  دـندومیپ و  هار  اذـغ  زا  دـعب  يرادـقم  تسا .  هدوـب  ددـع  ود  نیمه  هن  تفگ :  هدوـب ؟  ددـع  هس  ناـن  درک  لاوـس  مالـسلا 

نذا هب  دومرف :  یسیع  ندروخ  زا  دعب  دندروخ .  هدرک و  حبذ  ار  نآ  دناوخ و  دوخ  دزن  ار  ناوهآ  زا  یکی  مالسلا  هیلع  یـسیع  دندروخرب ، 
ارت دومرف :  مالسلا  هیلع  یسیع  تفگ :  هللا  ناحبـس  دش و  تفگـش  رد  درم  نآ  درک .  تکرح  دش و  هدنز  وهآ  نک ،  تکرح  وهآ  يا  ادخ 

هدوبن رتشیب  ددـع  ود  تفگ :  دـش ؟  هچ  موس  نان  وگب  درک  راکـشآ  وت  يارب  ار  تردـق  هناشن  نیا  هک  یـسک  نآ  قح  هب  مهد  یم  دـنگوس 
 : تفگ درم  نآ  دـندرک .  دروخرب  دوب  هداتفا  هک  الط  تشخ  هس  هب  دندیـسر و  یگرزب  هدـکهد  کیدزن  دـنداتفا و  هار  هب  هبترم  ود  تسا ! 
ار موس  نان  هک  یـسک  هب  مهد  یم  صاصتخا  ار  موس  تشخ  نم ،  زا  یکی  وت ،  زا  تشخ  کـی  يرآ  دومرف :  تسا !  يداـیز  تورث  اـجنیا 
وت لام  الط  تشخ  هس  ره  دومرف :  دیدرگ و  ادج  وا  زا  مالسلا  هیلع  یـسیع  مدروخ .  ار  یموس  نان  نم  تفگ :  صیرح  درم  نآ  هتـشادرب ، 
الط تشخ  اب  ار  وا  دـندومن و  روبع  اهنآ  زا  رفن  هس  هک  دوب  اـهنآ  ندرب  هدافتـسا و  رکف  هب  دوب و  هتـسشن  ـالط  تشخ  راـنک  درم  نآ  دـشاب . 

رواجم هدکهد  زا  رفن  هس  نآ  زا  یکی  دنتشاذگ  نیا  رب  رارق  دندوب  هنسرگ  نوچ  دنتـشادرب ،  ار  اهالط  هتـشک و  ار  یـسیع  رفـسمه  دندید . 
زا سپ  شقیفر  رفن  ود  نآ  ات  منک ،  مومـسم  ار  اه  نان  تفگ :  دوخ  اـب  تفر  ندروآ  نآ  يارب  هک  یـصخش  دـنروخب .  اـت  دـنک  هیهت  یناـن 

دوخ نیب  ار  الط  تشخ  دنشکب و  نتشگرب  زا  سپ  ار  دوخ  قیفر  هک  دندش  دهع  مه  رفن  ود  نآ  دنک .  بحاصت  ار  اهالط  دنریمب و  ندروخ 
تشذگن يزیچ  دندش .  لوغشم  اهنان  ندروخ  هب  هدوسآ  يرطاخ  اب  دوخ  هتشک و  ار  وا  رفن  ود  نآ  دروآ  ار  نان  هک  یماگنه  دننک .  میسقت 

دید و هدرم  الط  تشخ  هس  نامه  رس  رب  ار  رفن  راهچ  تعجارم  رد  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  دندرم .  نان  ندوب  مومـسم  رثا  رب  اهنآ  هک 
(274  . () دنک یم  راتفر  شلها  اب  ایند  روط  نیا  ( ) 273  : ) دومرف

نینرقلاوذ - 4

يوس هب  شتروص  هداتسیا و  دیفس  سابل  اب  یناوج  دید  دمآ و  رد  يرصق  هب  تشگ  دراو  تاملظ  هب  نوچ  شریـس  رد  نینرقلاوذ )  ( ) 275)
رد نم  دسر  تمایق  هاگره  تفگ :  لیفارـسا )   ) ناوج نینرقلاوذ .  تفگ :  یتسیک ؟  دیـسرپ  وا  زا  ناوج  دراد .  بل  رب  تسد  ود  نامـسآ و 

گنس نیا  رگا  دوش ،  یم  ریس  مه  زین  وت  دش  ریس  گنس  نیا  رگا  تفگ :  داد و  نینرقلاوذ  هب  تشادرب و  یگنـس  سپ  دیمد .  مهاوخ  روص 
رد نآ  هزادنا  هب  رگید  گنس  رازه  ات  دراذگ و  یئوزارت  رد  ار  نآ  دمآ و  شنارای  دزن  تفرگ و  ار  گنـس  يا .  هنـسرگ  زین  وت  دوب  هنـسرگ 
يا هفک  رد  یگنس  دمآ و  شدزن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـضخ  ( 276  . ) تشاد یتدایز  گنـس  نآ  دـنداهن  وزارت  رگید  هفک 

يربارب دندیجنس  نوچ  ماگنه  نیا  رد  تخیر ،  نآ  يور  رب  كاخ  يردق  دراذگ و  رگید  هفک  رد  دوب  هدروآ  نینرقلاوذ  هک  یگنس  داهن و 
حتف ار  اهروشک  همه  نیا  هک  دنک  هاگآ  ارت  تساوخ  دـنوادخ  تفگ :  دیـسرپ ؟  ار  تلع  مالـسلا  هیلع  رـضخ  ترـضح  زا  نینرقلاوذ  درک . 

نینرقلاوذ كاخ .  زج  دنکن  رپ  يزیچ  ار  شمکـش  دـنزیرب و  يورب  كاخ  یتشم  هکنآ  زج  دوشن  ریـس  زگره  یمدآ  یتشگن ؛  ریـس  يدرک 
هدش یشالتم  ياه  همجمج  هدیسوپ و  ناوختسا  يرادقم  هتسشن و  يربق  رس  رب  دید  تشذگ و  يدرم  رب  رگید  يزور  تفگ :  درک و  هیرگ 
مزاس ادج  نایاونیب  زا  ناهاشداپ  ناوختسا  مهاوخ  یم  تفگ :  ینک ؟  یم  نینچ  ارچ  دیسرپ :  دنک .  یم  ور  ریز و  ار  اهنآ  هداهن و  شیپ  رد 

زا درک و  لزنم  ( 277  () لدنجلا همود   ) رد نآ  زا  سپ  مدوب ،  نم  راک  نیا  زا  ار  وا  دوصقم  تفگ :  تشذگ و  وا  زا  ردنکسا  مناوت .  یمن  ، 
(278  . ) تشگ لوغشم  یگدنب  هب  درک و  رظن  فرص  يریگناهج 
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ایند ياهیندروخ  لاـم و  هب  عاـمط  صیرح و  رایـسب  هتـشادن و  مـال  ءار و  جرخم  ومیب و  شرـس  فرط  ود  مشچ و  لوحا  يدرم  وا  م 154 ) )
هک مرب  نامگ  دـیآرب  يدود  هک  يا  هناخ  ره  زا  تفگ :  دندیـسرپ .  هراب  نیا  رد  وا  زا  یتقو  دـش .  یمن  ریـس  تهج  نیا  زا  هاـگچیه  هدوب و 
 . مروخب منک و  هتـشغآ  بآ  رد  کشخ  هراپ  نان  دوشن  رهاظ  يرثا  دوش  رایـسب  مراظتنا  نوچ  منیـشنب ،  رظتنم  دـنزاس  یم  یماـعط  نم  يارب 

سپ دیهد .  بعشا  هب  ثلث  کی  نم  لام  زا  هک  هدرک  تیصو  تیم  نآ  هک  منک  یم  نامگ  دیآ ،  مشوگ  هب  يا  هزانج  رب  ناذا  يادص  نوچ 
هدرم تیـصو  زا  يرثا  یتقو  نفد  زا  دـعب  منک .  کمک  هدرم  نفد  مفک و  لـسغ و  رد  ناـنآ  هارمه  مور و  تیم  نآ  هناـخ  هب  ناـمگ  نیا  هب 

ای یماب  زا  يا  هیاسمه  رگا  هکنآ  نامگ  هب  مراد  هداشگ  ار  نماد  مرذگ ،  اه  هچوک  رد  نوچ  مدرگ .  زاب  دوخ  هناخ  هب  دـیماان  دوشن ،  رهاظ 
تشذگ و یم  يا  هچوک  رد  يزور  دـنیوگ :  دـتفا .  نم  نماد  رد  دوش و  اطخ  هک  دـیاش  دزادـنا ،  رگید  هیاسمه  شیپ  يزیچ  يا ،  هچیرد 

بیـس راورخ  کی  یـسک  هار  راهچ  رـس  رد  هکنآ  لاح  و  دیا ؟  هداتـسیا  ارچ  اجنیا  ناکدوک  يا  تفگ :  دـندرک ،  یم  يزاب  لافطا  یعمج 
زا دندیود .  هار  راهچ  فرط  هب  هدرک و  يزاب  كرت  هراب  کی  دندینـشب  نوچ  ناکدوک  دنک  یم  شـشخب  مدرم  رب  هدروآ و  دیفـس  خرس و 
 : تفگ يور ؟  یم  ارچ  يا  هتخاس  دوخ  غورد  ربخ  هب  دـنتفگار  وا  داتفا .  ندـیود  هب  درک و  هبلغ  عمط  صرح و  ار  بعـشا  ناـشیا  ندـیود 

(279  . ) منام مورحم  نم  دشاب  یعقاو  تروص  نیا  دیاش  دشاب ،  یم  عمط  زا  نم  ندیود  دوب و  يدج  يور  زا  لافطا  ندیود 

دسح  : 31

همدقم

دوخ لضف  هب  ادخ  ار  اهنآ  نوچ  نیملسم  اب  دوهی )  ) دنزرو یم  دسح  ایآ  هلضف :  نم  هللا  مهتا  ام  یلع  سانلا  نودسحی  ما   : ) میکحلا هللا  لاق 
یمن تداـسح  یلو  دروـخ  یم  هطبغ  نم  ؤـم  اـنامه  دـسحیال :  طـبغی و  نم  ؤـملا  نا  مالـسلا :  هیلع  قداـصلا  لاـق  ( 280 () دومن رادروخرب 

زا لبق  شررض  دساح  صخـش  و  دشاب ؛ یم  دنرفک  لاب  ود  هک  یهلا  لضف  راکنا  بلق و  يروک  زا  دسح  لصا  هاتوک :  حرـش  ( 281 () دزرو
ماقم هب  مدآ  دش و  وا  لاح  لماش  يدبا  تنعل  دیـسر و  شدوخ  هب  شررـض  هک  سیلبا  دننام  دسر ،  یم  شدوخ  هب  دـسرب  دوسحم  هب  هکنآ 

 ، هتکن نیا  هب  هجوت  اب  تسا ،  زاس  تشهب  نیگنس و  دوسحم ،  لمع  نازیم  تسا و  زاس  منهج  و  کبس ،  دساح  لمع  نازیم  دیسر ! .  توبن 
 ، دساح رگا  داتسرف .  تشهب  هب  ار  شردارب  تخادنا و  منهج  هب  ار  دوخ  دسح ،  هلیذر  تفـص  نیا  رطاخ  هب  تشک  ار  لیباه  شردارب  لیباق 

دنراد رتشیب  ای  دنرتهب  ای  وا  زا  هک  نارگید ،  هب  ررض  يوزرآ  هشیمه  دش و  دهاوخن  هبوت  هب  قفوم  دشاب ،  هدش  هکلم  شناج  رد  تفـص  نیا 
(282  ! ) دراد ار 
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شدرگ یسیع  ترضح  ياه  همانرب  زا  یکی  دومرف :  هاگنآ  دیزرون  دسح  رگیدکی  رب  دسح و  زا  دنزیهرپب  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
نیب رد  درب .  دوخ  هارمه  دوب  ترضح  نیمزالم  زا  دوب و  دق  هاتوک  هک  ار  دوخ  باحـصا  زا  یکی  شیاهرفـس  زا  یکی  رد  دوب .  اهرهـش  رد 
هیلع یـسیع  نخـس  مه ،  مزالم  نآ  درک .  نتفر  هب  عورـش  تشاذگ و  بآ  يور  اپ  ادـخ  مان  اب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دندیـسر ،  ایرد  هب  هار 

تـسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یـسیع  تفگ :  دوخ  اب  ایرد  طـسو  رد  درک .  تکرح  بآ  يور  رب  وا  لاـبند  هب  درک و  رارکت  ار  مالـسلا 
تفر ورف  بآ  رد  دز  ار  فرح  نیا  هکنیمه  تسیچ ؟  رد  نم  رب  وا  يرترب  سپ  مور  یم  هار  بآ  يور  رب  مه  نـم  دور و  یم  هار  بآ  يور 

ورف بآ  رد  هک  یتفگ  هچ  دومرف :  وا  هب  دیشک و  الاب  بآ  نورد  زا  تفرگ و  ار  وا  تسد  ترضح  دیبلط .  کمک  مالسلا  هیلع  یـسیع  زا  و 
بـضغ دروم  يداد و  رارق  هدومن  نیعم  تیارب  ادـخ  هک  یهاگیاج  ریغ  رد  ار  دوخ  دومرف :  تفگ .  ار  دوخ  ینورد  لاـیخ  تقیقح  یتفر ؟ 

قداص ماما  هاگنآ  داد .  همادا  دوخ  هار  هب  یسیع  رـس  تشپ  رب  درک و  هبوت  وا  یبایزاب .  ار  قباس  تلزنم  ات  نک  هبوت  سپ  یتفرگ ،  رارق  ادخ 
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(283  . ) دیئامن زیهرپ  دسح  زا  دیسرتب و  يادخ  زا  دومرف :  مالسلا  هیلع 

یبا نب  هللادبع   - 2

هللا یلص  ربمایپ  هرابرد  شدسح  دوب  دوهی  ناگرزب  زا  هک  یبا )  نب  هللادبع   ، ) تفرگ الاب  هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  توبن  نوچ 
یلع هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شرتخد ،  یسورع  همیلو  يارب  دمآرب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لتق  ددص  رد  دش و  رتشیب  هلآ  هیلع و 

نآ نایم  و  دومن ،  هدیشوپ  شرف  هب  ار  نآ  يور  درک و  رفح  يا  هلاچ  دوخ  هناخ  نایم  رد  و  دومن ،  توعد  ار  باحصا  ریاس  مالـسلا و  هیلع 
ياهریـشمش اـب  یناـکم  رد  ار  نادوهی  زا  یتعاـمج  و  دومن ،  هدوـلآ  رهز  هب  ار  اذـغ  نینچمه  دوـمن .  هزین  ریـشمش و  ریت و  زا  رپ  ار  لادوـگ 

دنیآ و نوریب  هنهرب  ياهریـشمش  اب  نایدوهی  دنور و  ورف  نآ  رد  هتـشاذگ  لادوگ  رب  اپ  شباحـصا  ترـضح و  نآ  ات  درک .  ناهنپ  دولآرهز 
زا ات  دناروخب  ار  دولآرهز  ياذغ  دش  بآ  رب  هشقن  نیا  رگا  هک  درک  روصت  دعب  دنناسرب .  لتق  هب  ار  شباحصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

تفگ دناسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دوب  هدش  بعـشنم  تداسح  زا  هک  ار  دیک  ود  نیا  لاعتم  يادخ  فرط  زا  لیئربج  دنورب .  ایند 
رـش و زا  ار  امـش  نم  هک  دینک  لوانت  دروآ  یئاذغ  ره  نک و  لوبق  نیـشنب  تفگ :  اج  ره  ورب و  یبا  نب  هللادبع  هناخ  دیامرف :  یم  تیادخ  : 

فیلکت دندش ،  هللادبع  لزنم  دراو  باحـصا  مالـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  منک .  یم  تیافک  ظفح و  وا  دیک 
ياذـغ ندروآ  روتـسد  دومن .  بجعت  هللادـبع  داتفین و  یقاـفتا  دنتـسشن و  لادوگ  ناـمه  يور  یگمه  دومن ،  هناـخ  نحـص  رد  نتـسشن  هب 
تئارق اذغ  رب  ذیوعت  نیا  هب  ار  ماعط  نیا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـندروآ ،  ار  ماعط  سپ  داد ،  ار  مومـسم 

وه ءامـسلا و  یف  ضرالا و ال  یف  ءادالو  یـش ء  همـسا  عم  رـضیال  يذلا  هللا  مسب  یفاعملا  هللا  مسب  یفاکلا  هللا  مسب  یفاشلا  هللا  مسب   ) دیئامن
رد رهز  درک  نامگ  دومن  بجعت  رایـسب  هللادبع  دندمآ .  نوریب  تمالـس  هب  سلجم  زا  دندرک و  لیم  ار  اذغ  یگمه  سپ  میلعلا . )  عیمـسلا 

شرتخد دنتفر .  نیب  زا  همه  ندروخ  زا  سپ  دننک ،  لیم  اذغ  یتدایز  زا  دندوب  تسد  هب  ریـشمش  هک  ینایدوهی  داد  روتـسد  دـندرکن .  اذـغ 
ورف لادوگ  رد  تسـشن  شرف  نآ  يالاب  رب  سپ  تسا  هدـش  یمکحم  تخـس و  نیمز  دـید  دز  راـنک  ار  لادوگ  يور  شرف  دوب  سورع  هک 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ربخ  نیا  نوچ  دننکن .  راهظا  ار  توف  تلع  تفگ :  هللادبع  تفر .  نیب  زا  دش و  دنلب  شا  هلان  يادص  تفر و 
(284  . ) دندش التبم  لاهسا  هب  رگید  تعامج  نآ  و  داتفا ،  ماب  تشپ  زا  مرتخد  تفگ :  دیسرپ ؟  ار  تلع  دوسح ،  هللادبع  زا  دیسر 

دوسح بیجع  راک   - 3

هک تشاد  تنوکـس  یـصخش  وا  یگیاسمه  رد  تسیز .  یم  دادـغب  رد  يدـنمتورث  راکوکین  درم  ( 285  ) یـسابع يداه  تفالخ  نامز  رد 
ار وا  درخب و  یمالغ  تفرگ  میمـصت  دشن .  دـنک  راد  هکل  ار  وا  نماد  ات  دز  اهفرح  وا  هرابرد  ردـقنآ  دـیزرو .  یم  دـسح  وا  لام  هب  تبـسن 

رگا تفگ :  یتسه ؟  دوخ  يالوم  عیطم  ردقچ  تفگ :  مالغ  هب  لاس  کی  زا  دعب  يزور  دیوگب .  وا  هب  ار  دوخ  دـصقم  دـعب  دـنک و  تیبرت 
یم مراد ،  نمشد  ار  وا  تسا و  دنمتورث  ما  هیاسمه  تفگ :  دش .  لاحـشوخ  دوسح  يالوم  مهد ،  ماجنا  زادنایب ،  ار  دوخ  شتآ  هب  یئوگب 

دتفیب و وا  ندرگ  هب  ملتق  ات  شکب ،  ارم  وت  میور  یم  دنمتورث  هیاسمه  ماب  تشپ  يالاب  مه  اب  بش  تفگ :  یهد .  ماجنا  ار  مروتسد  مهاوخ 
بش همین  تشادن .  يریثءات  درک ،  راک  نیا  ندادن  ماجنا  رد  رارصا  مالغ  هچ  ره  دربب .  نیب  زا  دنک و  صاصق  ملتق  رطاخ  هب  ار  وا  تموکح 

رب دوسح  لتق  ادرف  دـمآ .  دوخ  باوختخر  هب  دوز  و  دز ؛ دـنمتورث  دوسحم  هیاسمه  ماب  يالاب  ار  شیالوم  ندرگ  دوسح  يالوم  روتـسد  هب 
 . دش ایوج  وا  زا  تساوخ و  ار  مالغ  دـعب  درک ؛ یـسرپزاب  زا  داد و  ار  دـنمتورث  تشادزاب  روتـسد  یـسابع  يداه  دـش .  فشک  هیاسمه  ماب 
رـس دعب  درک و  رکف  تخادنا و  ریز  هب  رـس  هفیلخ  درک .  فیرعت  ار  نتـشک  تداسح و  نایرج  درادن ؛ یهانگ  دـنمتورث  درم  هک  دـید  مالغ 
دازآ ارت  يداد  تاجن  ماهتا  زا  ار  یهاـنگ  یب  يدومن و  يدرمناوج  نوچ  یلو  يا ،  هدرک  سفن  لـتق  دـنچ  ره  تفگ :  مـالغ  هب  تشادرب و 

(286  . ) تشگ زاب  دوسح  دوخ  هب  تداسح  نایز  و  درک ،  دازآ  ار  وا  منک و  یم 
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ناوناب دسح   - 4

ملیام دـنروآ ،  یم  تاضق  دزن  بیجع  یندینـش و  ياـیاضق  رایـسب  تفگ :  روصنم  دوب .  یقیناود )  روصنم   ) ناـمز یـضاق  یلیل )  یبا  نبا  )
منک و عافد  شقح  زا  درک  یم  اضاقت  عرـضت  اب  دـمآ و  مدزن  هداتفا  ینزریپ  يزور  تفگ :  یلیل  یبا  نبا  ینک .  لقن  میارب  ار  اـهنآ  زا  یکی 
 ، دـمآ یتقو  دـندرک ؛ راضحا  ار  وا  مداد  روتـسد  مردارب ،  رتخد  تفگ :  يراد ؟  تیاکـش  یـسک  هچ  زا  مدیـسرپ  میامن .  رفیک  ار  راکمتس 

نزریپ نیا  ردارب  رتخد  نم  درک :  فیرعت  بیترت  نیا  هب  ار  هیضق  لصا  وا  مدیسرپ و  ار  تیاکـش  تلع  دوب ،  مادنا  شوخ  ابیز و  رایـسب  ینز 
اب مدـش .  گرزب  هکنیا  اـت  درکن  یهاـتوک  نم  تیبرت  رد  درک و  گرزب  ارم  همع  نیمه  و  درم ،  یکدوـک  رد  مردـپ  تسا .  نـم  هـمع  وا  و 

دیزرو دسح  نم  یگدنز  رب  ما  همع  هکنیا  ات  متشاد ،  یلاع  تحار و  رایسب  یگدنز  دروآ .  رد  يرگرز  درم  جاودزا  هب  ارم  مدوخ  تیاضر 
رد درک  طرش  ما  همع  نیمه  درک .  يراگتساوخ  ار  رتخد  تفیرف و  ار  وا  ات  داد  یم  هولج  مرهوش  مشچ  يولج  تسارآ و  یم  دوخ  رتخد  و 
ما همع  تشذگ  یتدم  درک .  لوبق  مه  مرهوش  دشاب ،  وا  تسد  هب  قالط  يرادهگن و  رظن  زا  نم  رایتخا  هک  دـهد  یم  ار  شرتخد  یتروص 

يرادلد ارم  دـمآ و  نم  دزن  تشگزاب و  ترفاسم  زا  دوب ،  ترفاسم  رد  ما  همع  رهوش  مایا  نیا  رد  مدـش .  ادـج  مرهوش  زا  داد و  قالط  ارم 
 : متفگ درک .  ار  نم  اب  جاودزا  ياضاقت  متفرگ ،  رایتخا  رد  ار  شلد  اـت  مدرک  همـشرک  زاـن و  متـسارآ و  ار  دوخ  ردـقنآ  مه  نم  داد .  یم 

یگدنز رب  یئاهنت  هب  مداد و  قالط  ار  ما  همع  دقع ،  زا  دعب  درک .  لوبق  دشاب ،  نم  تسد  رد  ما  همع  قالط  رایتخا  هک  طرش  نیا  هب  میضار 
جاودزا دیدجت  راهظا  دمآ و  نم  شیپ  ملوا  رهوش  يزور  درک .  تلحر  ایند  زا  ات  مدرب  رـسب  ما )  همع   ) رهوش نیا  اب  یتدم  مدش  طلـسم  وا 

مدرک جاودزا  ملوا  رهوش  اب  هبترم  ود  درک .  لوبق  وا  يراذگاو ،  نم  هب  ار  ما  همع  رتخد  قالط  رایتخا  رگا  میضار  مه  نم  متفگ :  درک .  ار 
ياج یب  تداسح  هکنیا  زا  ریغ  مرادن  یهانگ  چـیه  نم  هک  دـینک  تواضق  امـش  نونکا  مداد  قالط  ار  ما  همع  رتخد  متـشاد  رایتخا  نوچ  و 

(287  . ) ما هدرک  یفالت  ار  دوخ  همع  نیمه 

تداسح تبقاع   - 5

داد روتسد  دیدرگ و  تقوشوخ  یلیخ  مصتعم  وا  ياهتبحـص  زا  دش .  وا  سلجم  دراو  ءابدا  زا  یـصخش  یـسابع )  مصتعم   ) تفالخ مایا  رد 
ءامدن زا  یکی  دوش .  بوسحم  هفیلخ  تبحـص )  مه  مدـمه ،   ) نامیدـن هلمج  زا  تبقاع  و  دوش ،  رـضاح  وا  سلجم  هب  يزور  دـنچ  ره  رد 

اب رهظ  تقو  يزور  دربب .  نیب  زا  یقیرط  هب  ار  وا  داتفا  لایخ  هب  دریگب .  ار  وا  ترازو  ياج  ادابم  هک  دیزرو  دسح  بیدا  نیا  قح  رد  هفیلخ 
عقوم درک .  لوبق  مه  وا  دنامب ،  راهان  دننک و  تبحص  یمک  دیایب و  شلزنم  هب  درک  شهاوخ  وا  زا  دندمآ و  نوریب  هفیلخ  روضح  زا  بیدا 
بیدا زا  تبحـص  تفر و  هفیلخ  روضح  هب  هناخ  بحاص  رـصع  تقو  دروخ .  دایز  ریـس  كاروخ  نآ  زا  بیدا  دوب و  هتـشاذگ  ریـس  راـهان 

هب یناهنپ  رد  هدش  امش  میدن  هک  بیدا  نیا  هک  منک  ناهنپ  ار  رس  نیا  متسناوت  یمن  متسه  امـش  ياهتمعن  هدرورپ  کمن  نم  تفگ :  درک و 
وا دیدرگ و  هتفـشآ  هزادنا  یب  هفیلخ  دنک .  یم  راضحا  دوخ  دزن  ارم  هتـسویپ  درب ،  یم  نیب  زا  ارم  دراد  هفیلخ  نهد  يوب  دیوگ :  یم  مدرم 

فرح هکدرک  نیقی  هفیلخ  دوب .  هتفرگ  ار  دوخ  نهد  لامتـسد  اب  تسـشن و  هلـصاف  اب  یمک  دوب  هدروخ  ریـس  نوچ  بیدا  درک .  راضحا  ار 
رظتنم هفیلخ  قاطا  جراخ  رد  دوسح  میدـن  دـنزب .  ندرگ  ار  همان  لماح  هک  شنارازگراـک  زا  یکی  هب  تشون  يا  هماـن  تسا .  تسرد  ریزو 

 . دـنهد يو  هب  يداـیز  لاـم  هتـشون  هفیلخ  هماـن  رد  درک  لاـیخ  دراد .  تسد  رد  یبوتکم  دـمآ و  هفیلخ  روـضح  زا  بیدا  دوز  دـید  دوـب و 
ار تدوخ  زور  دنچ  تفگ :  دیرخ و  ار  همان  نیا  مهرد  رازه  ود  مهد و  یم  صالخ  تمحز  نیا  زا  ارت  نم  تفگ :  دش و  رتدایز  شدـسح 

بیدا درک  لا  ؤس  هفیلخ  دعب  یتدم  دز .  ار  وا  ندرگ  وا  داد و  هفیلخ  لماع  هب  ار  همان  دوسح  میدن  درک .  لوبق  مه  وا  هدم ،  ناشن  هفیلخ  هب 
میداد يا  همان  ارت  تفگ :  بجعت  اب  درک و  شراضحا  میا .  هدید  ار  وا  ام  ارچ  دنتفگ :  تسا ؟  هتفر  رفس  هب  ایآ  دوش  یمن  ادیپ  تساجک  ام 

نهد يوب  یتفگ :  ام  میدـن  هب  وت  وگب  وگن ،  غورد  منک ،  یم  لا  ؤس  تفگ :  هفیلخ  درک .  لـقن  ار  ریزو  هماـن و  هیـضق  يدادـن ؟  لـماع  هب 
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ار دوخ  ناهد  لامتـسد  اب  یتسـشن و  رترود  يدمآ  ام  دزن  ارچ  تفگ :  درک و  بجعت  رتشیب  هفیلخ  هن ،  تفگ :  دـنک ؟  یم  تیذا  ارم  هفیلخ 
ار هفیلخ  مناهد  يوب  مدیسرت  مدمآ  امـش  روضح  هب  نوچ  دیناروخ ،  نم  هب  ریـس  درب و  دوخ  هناخ  هب  ارم  امـش  میدن  درک :  ضرع  یتفرگ ؟ 

ناگمه درک و  لقن  راضح  همه  يارب  ار  دوسحم  ندوب  هدنز  دساح و  لتق  میدن و  تداسح  هیـضق  و  ربکا ،  هللا  تفگ :  هفیلخ  دیامن .  رازآ 
(288  . ) دندش تریح  رد 

لطاب قح و   : 32

همدقم

ینتفر نیب  زا  لطاب  انامه  تخاس  دوبان  ار  لطاب  دـمآ و  قح  وگب  اقوهز :  ناک  لطابلا  نا  لطابلا  قهز  قحلا و  ءاـج  لـق   : ) میکحلا هللا  لاـق 
 : هاتوک حرـش  ( 290 () دوـش یم  ملظ  قـح  هب  لـطاب  هب  کـمک  زا  لـطابلا :  رـصن  نم  قـحلا  ملظ   : ) مالـسلا هیلع  یلع  لاـق  ( 289  . () تـسا

قیاـقح و ادـخب و  بلق  هک  تسنآ  قح  رد  هدـعاق  دنتـسه .  فـلتخم  در  لوـبق و  رد  صاخـشا  هک  تسا  یبـتارم  ار  لـطاب  قـح و  تخاـنش 
تـشز یناسفن  تاقلعت  زا  نطاب  و  رجزنم ،  تسا  یئادـخ  ریغ  ماـکحا  یهاون و  لـماش  هک  لـطاب  رد  فرط  نآ  زا  و  دـشاب ،  لـیام  شرماوا 
یندنام هچنآ  و  دـنک ؛ یم  رود  قیاقح  زا  ار  صخـش  و  تسا ؛  ینتفر  نیب  زا  لطاب و  ادـخ  ریغ  هچ  ره  هک  دـمهف  یم  یقتم ،  دـشاب .  رودـب 

 . درک زیهرپ  دیاب  لطاب  لها  زا  لصتم و  قح  لها  هب  سپ  تسا ،  قح  تسا  راد  هشیر  تسا و 

یفوتم ناملسم  قح   - 1

هکم یتفم  اطع )  ، ) ناگدننک عییـشت  هلمج  زا  مدوب و  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدخ  رد  شیرق  زا  يدرم  هزانج  عییـشت  رد  دیوگ :  هرارز )  )
اطع دـشن و  تکاس  نز  نآ  یلو  مدرگ ،  یمرب  نم  ای  شاب و  شوماخ  ای  تفگ :  وا  هب  اطع  دـش ،  دـنلب  ینز  دایرف  هلان و  لاح  نیا  رد  دوب ، 

 : تفگ وا  هب  هک  نز ،  نیا  نویـش  داـیرف و  رطاـخ  هب  متفگ :  هچ ؟  يارب  دوـمرف :  تـشگرب ،  اـطع  مدرک :  ضرع  ماـما  هـب  نـم  تـشگرب . 
ار لطاب  زا  يزیچ  ام  رگا  میورب ،  هزانج  هارمه  شاب  ام  اب  دومرف :  ماـما  تشگرب .  دـشن  شوماـخ  نوچ  مدرگ ،  یمرب  ـالاو  شاـب  شوماـخ 
قح هک  ملسم  درم  نآ  هزانج  عییشت  ینعی  میشاب ،  هدرکن  ءادا  ار  ناملـسم  قح  میدرک  كرت  لطاب  رطاخ  هب  ار  قح  و  میتفای ،  قح  اب  نورقم 

تغارف تیم  رب  زاـمن  هماـقا  زا  نوچ  دوش .  كرت  دـیابن  تسا )  عوـنمم  هعیـش  ریغ  لـها  هدـیقع  هب  هک   ) نز کـی  نویـش  رطاـخ  هب  تسوا ، 
 . دیتسین نتفر  هار  هدایپ  هب  رداق  امش  نوچ  دنک ،  تمحر  تیادخ  دیئامرفب  امـش  درک :  ضرع  ماما  هب  یفوتم  هدرم و  بحاص  دش ،  لصاح 
 ، تراک لابند  ورب  يراد  يراک  امش  دومرف :  دیئامرفب .  تعجارم  ارم  هداد  هزاجا  هدرم  بحاص  مدرک  ضرع  نم  داد ،  همادا  عییـشت  هب  ماما 
هچ میبلط ،  یم  هک  تسا  یـشاداپ  رجا و  رطاخ  هب  هکلب  مینک ،  یمن  تعجارم  مه  يو  هزاجا  اب  میا و  هدماین  صخـش  نیا  هزاجا  اب  ام  انامه 

(291  . ) دش دهاوخ  روجءام  ناسنا  هزانج  عییشت  رادقم  هب  هکنآ 

دیزی نب  هیواعم   - 2

وا زا  دعب  دش ،  هبعک  ندرک  بارخ  هنیدم و  رد  تایانج  تراغ و  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  بجوم  هک  دیزی  لاس  هس  تفالخ  زا  دعب 
یم رادـیب  وا  ياپ  نیئاپ  يرگید  وا و  رـس  رانک  یکی  زینک  ود  دـیباوخ  یم  بش  هک  یتقو  وا  دیـسر .  یناث )   ) هیواـعم شدـنزرف  هب  تفـالخ 

دندرک یم  تبحـص  مه  اب  تسا  هتفر  باوخ  هب  هفیلخ  هکنیا  لاـیخ  یب  ود  نیا  یبش  دـننک .  ظـفح  ثداوح  دـنزگ  زا  ار  هفیلخ  اـت  دـندنام 
رگید زینک  نآ  دریگ  یمن  مارآ  دنیبن  ارم  راب  هس  يزور  رگا  دراد ،  تسود  رتشیب  وت  زا  ارم  هفیلخ  تفگ :  دوب  هفیلخ  رـس  يالاب  هک  يزینک 

اما دـناسرب  لـتق  هب  ار  زینک  دوش و  دـنلب  تساوخ  هدینـش و  ار  بلطم  نیا  هدوبن و  باوـخ  هیواـعم  تسا .  منهج  امـش  ود  ره  ياـج  تفگ : 
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هیواعم نیا  ردـپ  دـج و  دـیزی ،  هیواعم و  داد :  باوج  یمود  دیـسرپ و  ار  تلع  زینک  دـشک .  یم  اجک  هب  ود  نیا  دـنیبب  اـت  درک  يراددوخ 
ورف رکف  رد  دینـش و  ار  بلطم  نیا  دوب  هدز  باوخ  هب  ار  دوخ  هک  هیواعم  تسا .  توبن  نادناخ  راوازـس  ماقم  نیا  دندوب و  تفالخ  بصاغ 

 ، دنیایب دجسم  هب  مدرم  درک  مالعا  ادرف  دنک .  یفرعم  مدرم  هب  ار  قح  تفالخ  علخ و  لطاب  تفالخ  زا  ار  دوخ  ادرف  تفرگ  میمصت  تفر و 
نم و تسا ،  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  قح  تفالخ ،  مدرم  تفگ :  یهلا  دمح  زا  سپ  تفر و  ربنم  يالاب  دـش  تیعمج  زا  رپ  دجـسم  نوچ 

علطم نایرج  نیا  زا  یتقو  شردام  تسب .  مدرم  يور  رب  ار  هناخ  برد  دش و  راپـسهر  هناخ  فرط  هب  ربنم  زا  دندوب .  بصاغ  مدـج  ردـپ و 
وا مدـید .  یمن  وت  زا  ار  لـمع  نیا  يدوب و  ضیح  نوخ  هنهک  وت  شاـک  تفگ :  دز و  دوخ  رـس  رب  ار  شتـسد  ود  دـمآ و  هیواـعم  دزن  دـش 

تقو تسایس  و  دماین ،  نوریب  هناخ  رد  زا  زور  لهچ  هیواعم  يدیئاز .  یمن  ارم  زگره  مدوب و  نینچ  متشاد  تسود  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : 
 . درک مومسم  ار  سانـش  قح  هیواعم  زور  دنچ  زا  دعب  درک و  جاودزا  دیزی ) نز   ) هیواعم ردام  اب  ناورم  داد .  رارق  هفیلخ  ار  مکح )  ناورم  )

(292)

قح فرح  شریذپ   - 3

اب تسا و  زامن  ندناوخ  لوغشم  یـصخش  دینـش ،  دش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  دراو  بیـسم )  نب  دیعـس   ، ) اهبـش زا  یبش  رد 
 : تفگ مالغ  دناوخب .  زامن  هتـسهآ  وگب  وا  هب  ورب و  رازگزامن  نیا  دزن  تفگ :  دوخ  مالغ  هب  دناوخ .  یم  زامن  دنلب  ابیز و  رایـسب  یئادـص 

تزامن رد  رگا  رازگزامن ،  يا  تفگ :  دـنلب  يادـص  اب  شدوخ  دیعـس  دراد !  نآ  زا  یمهـس  مه  صخـش  نیا  تسین و  ام  هب  قلعتم  دجـسم 
ار قح  فرح  هک  رازگزامن  دنرادن .  وت  يارب  یعفن  اهنآ  یناوخ  یم  زامن  مدرم  يارب  رگا  نک ،  هتـسهآ  ار  تیادص  يا  هدرک  دصق  ار  ادخ 

ریما صخش  نیا  دندید  دش ؛ جراخ  دجسم  زا  تشادرب و  ار  شیاهشفک  دعب  داد .  مالس  دروآ  ياج  هب  هتسهآ  ار  زامن  هیقب  دینش ،  زامن  رد 
(293  . ) تسا زیزعلادبع  نب  رمع  هنیدم 

دش سانش  قح  تسم   - 4

هاگن بآ  هب  متفر و  یم  هار  لین  دور  رانک  رب  منک .  يریس  ارحص  رد  یتعاس  ات  مدمآ  نوریب  رصم  رهش  زا  یتقو  دیوگ :  يرصم )  نونلاوذ  )
بآ بل  رب  يا  هغابروغ  دیـسر  بآ  بل  هب  نوچ  تفر ؟  دهاوخ  اجک  هب  متفگ :  دمآ .  یم  تعرـس  اب  هک  مدـید  یبرقع  هاگان  مدرک .  یم 
بآ رب  ار  دوخ  تسا ،  هیـضق  نیا  رد  يرـس  امتح  متفگ :  درک .  تکرح  نانکانـش  هغابروغ  تسـشن و  وا  تشپ  رب  برقع  نآ  دوب و  هدـمآ 
نم دـمآ .  یکـشخ  هب  وا  تشپ  زا  برقع  دیـسر و  یکـشخ  هب  هغابروغ  مدـید  مدـمآ .  بآ  راـنک  هب  متـشذگ و  بآ  زا  لـیجعت  هب  مدز و 

ار وا  هک  دوب  هدرک  وا  دصق  هایس  يرام  دوب و  هتفخ  تخرد  هیاس  ریز  رد  هک  مدید  ار  يدرم  مدیسر ،  یتخرد  ریز  هب  ات  متفر ،  یم  شلابند 
تسشن هغابروغ  تشپ  رب  بآ ،  بل  هب  دمآ  برقع  سپ  درک .  كاله  ار  وا  دز و  رام  تشپ  رب  یشین  دمایب و  برقع  هاگان  هک  دنزب ،  شین 
مـسوبب ار  وا  ياپ  متـساوخ  تسا ،  یهلا  يایلوا  زا  یکی  درم  نیا  امتح  متفگ :  مدنام و  ریحتم  نم  تفر .  بآ  فرط  نآ  هب  فرط  نیا  زا  و 

رانک ارم  دش  رادیب  نوچ  دـش .  رادـیب  یتسم  باوخ  زا  ناوج  ات  مدرک  ربص  دـش .  رتشیب  مبجعت  تسا ،  تسم  یناوج  مدـید  مدرک  هاگن  اما 
نزن اهفرح  نیا  زا  متفگ :  يا ! ؟  هدومرف  مارکا  يا و  هدمآ  راکهانگ  نیا  رـس  رب  هنامز  لها  يادتقم  يا  تفگ :  دش و  بجعتم  دـید ،  دوخ 

ار رام  هغابروغ و  برقع و  هیـضق  مامت  تسا ؟  هداتفا  یقافتا  هچ  تفگ  دز و  دوخ  رـس  رب  تسد  دـید  ار  رام  نوچ  نک .  رام  نیا  هب  هاگن  ، 
اب تسا  نینچ  ناتسم  اب  وت  فطل  هک  يا  تفگ :  درک و  نامـسآ  هب  يور  دید :  دینـشب و  شدوخ  هرابرد  ار  قح  فطل  نیا  نوچ  مدرک  لقن 

یئاج هب  شراک  و  دش ،  لوغـشم  تدـهاجم  هب  داهن و  دوخ  لحم  هب  يور  درک و  یلـسغ  لین  دور  رد  سپ  دوب ؟  دـهاوخ  هنوگچ  ناتـسود 
(294  . ) تفای یم  افش  دناوخ  یم  اعد  يرامیب  ره  رب  هک  دیسر 
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رذوبا یسانش  قح   - 5

دـمآ و هکم  هب  ردارب  رواـیب .  میارب  وا  زا  يراـبخا  ورب و  اـیب  تفگ :  سینا  شردارب  هب  هدـش ،  ثوعبم  هکم  رد  يربماـیپ  دینـش  یتـقو  رذوبا 
دمآ هکم  هب  دش و  رفس  يایهم  دوخ  يدرکن ،  شوماخ  ارم  بلق  شتآ  تفگ :  رذوبا  دومن .  شیارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  فیصوت 

 . درک مالس  دش و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  هنایفخم  مالسلا  هیلع  یلع  تیاده  هب  موس  زور  ات  دیباوخ  دجـسم  زا  يا  هشوگ  رد  و 
هب دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش .  ناملسم  تفگ و  ار  شدوخ  لاح  رس  وا  دیـسرپ ،  شلاوحا  مان و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ولج رد  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  یئادـخب  تفگ :  دـنرادب .  اور  یمتـس  وت  رب  مسرت  یم  اریز  نکم  فقوت  هکم  رد  درگزاب و  دوخ  لـحم 

نیتداهش درک و  دنلب  ادص  دمآ و  مارحلا )  دجسم   ) هب اجنامه  زا  منک .  یم  مالسا  راهظا  دنلب  زاوآ  هب  مشک و  یم  دایرف  هکم  مدرم  نامشچ 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  يومع  سابع  داتفا .  نیمز  يور  لاح  یب  هک  دندز  ار  وا  ردقنآ  دـندروآ و  هلمح  وا  فرط  هب  هکم  مدرم  تفگ .  ار 

رفـس رد  ناشیا  و  تسا ،  رافغ  هفیاط  زا  درم  نیا  دیناد  یمن  رگم  امـش  رب  ياو  مدرم  تفگ :  تخادـنا و  وا  يور  رب  ار  دوخ  دـید  ار  وا  هلآ 
ار وا  مدرم  دومن و  ار  مالسا  راهظا  رذوبا  زاب  دش ،  رتهب  رذوبا  لاح  هک  مود  زور  داد .  تاجن  ار  وا  تاملک  نیا  هب  و  دنیامـش ،  هار  رـس  ماش 

(295  . ) تشگزاب شلحم  هب  وا  و  دبای ،  تاجن  مدرم  ياهکتک  ریز  زا  وا  ات  دش  ببس  سابع  دندز .  یلصفم  کتک 

مارح لالح و   : 33

همدقم

لواـنت ار  تـسا  هزیکاـپ  لـالح و  نـیمز  رد  هـچ  نآ  زا  مدرم  يا  اـبیط :  ـالالح  ضرـالا  یف  اـمم  وـلک  ساـنلا  اـهیا  اـی   : ) مـیکحلا هللا  لاــق 
دهاوخن كرابم  دنک  ومن  رگا  دنک و  یمن  ومن  مارح  هیف :  كرابی  مل  یمن  نا  یمنیال و  مارحلا  نا  مالـسلا :  هیلع  مظاکلا  لاق  ( 296 () دینک

تما و  دـندروخ ،  یمن  مارح  هاگچیه  ءایلوا  ءاـیبنا و  و  دراد ،  هارمه  تیفاـع  يریخب و  تبقاـع  لـالح  ندروخ  هاـتوک :  حرـش  ( 297 () دوب
بلق يارب  ضرم  نیرتگرزب  هک  دـنک  یم  یـسق  ار  بلق  يروخ  مارح  دـندرک .  یم  شرافـس  مارح  زا  زیهرپ  لالح و  بسک  هب  ار  ناشدوخ 
يربق نفک و  رتم  دنچ  هب  شرخآ  هک  یـسک  دنک ! !  یم  ادیپ  گنج  رـس  ادـخ  اب  و  ددرگ ،  یم  رهاظ  نامدود  لسن و  رد  شرثا  یتح  تسا 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  زا  لالح  بلط  رد  اما  دوشب .  مه  نانآ  لاـبو  رزو و  دراذـگب و  نارگید  يارب  دـنک و  عمج  مارح  ارچ  دراد  جاـیتحا 
دوش و یم  تاداـبع  یلوبق  و  بلق ،  تینارون  ثعاـب  هک  ( 298  ) تسا لالح  بلط  نآ  لضفا  دراد  ءزج  داتفه  تداـبع  هک  تسا  هدـمآ  هلآ 

 . دشاب یم  یلاعت  قح  تظفاح  رد  هشیمه  ناسنا 

مارح ياذغ  دوهی و   - 1

یضعب ددص  رد  دندید  وا  رد  ار  يربمایپ  زا  ییاه  هناشن  هک   ) نایدوهی دوب ،  هلاس  تفه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  هک  یماگنه 
يرود ههبـش ،  مارح و  ياذغ  زا  مالـسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  میا  هدناوخ  نامیاهباتک  رد  ام  دنتفگ :  دوخ  اب  دندمآرب ) تاناحتما 

دنروخب هیده  ناونع  هب  همه  ات  دنداتسرف  بلاطوبا  ترضح  يارب  دندیدزد و  ار  یغرم  نیاربانب  مینک ،  ناحتما  ار  وا  تسا  بوخ  دیامن  یم 
غرم نیا  دومرف :  خساپ  رد  شترـضح  دندیـسرپ ،  ار  راک  نیا  تلع  دزن .  تسد  نآ  هب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ریغ  دـندروخ  همه  ، 

هکنیا لایخ  هب  دنداتـسرف ،  بلاطوبا  دزن  هتفرگ و  ار  هیاـسمه  غرم  ارجاـم ،  نیا  زا  سپ  دراد .  یم  هگن  مارح  زا  ارم  دـنوادخ  تسا و  مارح 
نایرج نیا  زا  دوهی  یتقو  تسا .  كان  ههبـش  اذغ  نیا  دومرف :  دومنن و  لیم  مه  زاب  ترـضح  نآ  یلو  دـنهدب .  شبحاص  هب  ار  شلوپ  دـعب 

(299  . ) دوب دهاوخ  یگرزب  تلزنم  ماقم و  ياراد  كدوک  نیا  دنتفگ :  دنتفای ،  عالطا 
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مارح قبط   - 2

زا یکی  يزور  دـندرک .  یم  لیم  مک  اذـغ  دوب  یـسابع )  هفیلخ  نیمود   ( ) یقیناود روصنم   ) سبح رد  مالـسلا  هیلع  رقاب ) ماـما   ) هک یماـیا 
ضرع ماما  هب  نابنادنز  دنک .  لیم  ات  داتسرف  ماما  دزن  هب  درک و  تسرد  لالح  زا  نان  ددع  ود  دوب ،  تیب  لها  رادتـسود  هک  هحلاص  ياهنز 

سامتلا تسلالح و  زا  هک  دروخ  یم  دنگوس  هداتسرف و  هیده  مسر  هب  ار  نان  ددع  ود  نیا  تسامـش  رادتـسود  هک  هحلاص  نز  نالف  درک : 
 ، تسا لالح  وت  ماعط  میناد  یم  ام  هک  دیئوگب  ار  وا  دومرف :  داتسرف و  نز  نآ  دزن  هب  دومرفن و  لوبق  ماما  دنک .  لوانت  ار  نآ  ماما  هک  دراد 

(300  . ) تسین اور  ار  ام  نآ  ندروخ  يداتسرف ،  ام  شیپ  مارح  قبط  رب  نوچ  اما 

ناطیش ماد   - 3

یبش مدوب ،  لوغشم  لیصحت  هب  خیش  دزن  فرشا  فجن  رد  هک  ینارود  رد  دیوگ :  یم  يراصنا )  یضترم  خیش  هللا  ۀیآ   ) نادرگاش زا  یکی 
ار اهنیا  تفگ :  تسیچ ؟  يارب  اهدنب  نیا  مدیـسرپ  ناطیـش  زا  تشاد .  تسد  رد  يددعتم  ياهبانط  اهدنب و  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ناطیش 

ندرگ هب  ار  مکحم  ياهبانط  زا  یکی  هتـشذگ  زور  مزادنا .  یم  ماد  هب  مشک و  یم  شیوخ  تمـس  هب  ار  اهنآ  مزادـنا و  یم  مدرم  ندرگ  هب 
 . تشگرب دش و  اهر  متسد  زا  هک  سوسفا  یلو  مدیشک ،  تسا  نآ  رد  خیـش  لزنم  هک  يا  هچوک  طساوا  ات  شقاتا  زا  ار  وا  متخادنا و  خیش 

یم زورید  نوـعلم  نآ  اریز  تسا ،  هتفگ  تسار  ناطیـش  دوـمرف ،  مدرک ،  لـقن  شیارب  ار  هتـشذگ  بـش  باوـخ  مدـمآ و  خیـش  دزن  حـبص 
متفگ دوخ  اب  دش ،  مزال  لزنم  رد  يزیچ  اقافتا  متـشادن و  لوپ  زورید  متخیرگ .  شتـسد  زا  ادخ  فطل  اب  هک  دـهد  بیرف  ارم  هک  تساوخ 
سپـس مراد و  یمرب  ضرق  ناونع  هب  ار  نآ  هدیـسرن ،  شفرـص  تقو  زونه  تسا و  دوجوم  مدزن  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  لام  زا  لایر  کـی 

اجک زا  متفگ :  دوخ  اب  مرخب ،  ار  زاین  دروم  زیچ  نآ  متـساوخ  هکنیمه  مدـش ،  جراخ  لزنم  زا  متـشادرب و  ار  لایر  کی  درک .  مهاوخ  ءادا 
هناخ هب  مدیرخن و  يزیچ  مدرگرب .  لزنم  هب  متفرگ  میمـصت  ناهگان  هک  مدوب  دیدرت  نیمه  رد  منک ؟  ءادا  ادعب  ار  ضرق  نیا  مناوتب  نم  هک 

(301  . ) متشاذگ شدوخ  ياج  رس  ار  لوپ  نآ  متشگرب و 

 ! هفیلخ ياذغ   - 4

 . دش وا  یگناوید  لولهب و  زا  تبحص  دندوب  رـضاح  فارـشا  زا  یعمج  هک  یـسابع )  هفیلخ  نیمجنپ  ( ) دیـشرلا نوراه   ) سلجم رد  يزور 
زا یکی  هب  ار  دوخ  ياذغ  نوراه  دنراذگ .  نوراه  ولج  رد  صوصخم  ياذغ  فرظ  کی  دش ،  نهپ  یتنطلـس  هرفـس  اذغ ،  ندروخ  ماگنه 
يا هبارخ  رد  هک  لولهب  دزن  ار  اذغ  مالغ  یتقو  دـنک .  دوخ  بذـج  ار  لولهب  دـیاش  ات  ربب ،  لولهب  يارب  ار  И نیا ژ تفگ :  داد و  ناـمالغ 
مالغ هب  درکن و  لوبق  ار  اذغ  لولهب  دنروخ .  یم  دنرد و  یم  دنراد  ار  یغالا  هشال  یمدق ،  دنچ  رد  گس  دنچ  دید  تشاذگ ،  دوب  هتسشن 

نیهوت تسا ،  هداتسرف  تیارب  وت ،  مارتحا  هب  هدوب و  هفیلخ  صوصخم  ياذغ  نیا  تفگ :  مالغ  راذگب ،  اهگـس  نآ  دزن  ار  اذغ  نیا  تفگ : 
فرصت رد  لاوما  هک  نآ  هچ   ) دنروخ یمن  اذغ  نیا  زا  دنمهفب ،  مه  اهگس  رگا  هک  وگب  نخس  هتسهآ  تفگ :  لولهب  نکن .  هفیلخ  ماقم  هب 

(302  ( . ) تسین مولعم  شمارح  لالح و  هفیلخ 

لیقع  - 5

 . هدـب يزیچ  ارم  متـسدگنت  نم  تفگ :  درک و  یلاـم  کـمک  تساوـخرد  شترـضح  زا  مالـسلا  هـیلع  یلع )  ماـما   ) ردارب لـیقع )   ) يزور
 : تفگ يدرم  هب  ماما  دـیزرو ،  رارـصا  لیقع  داد .  مهاوخ  ارت  هیمهـس  منک ،  میـسقت  نیملـسم  نایم  ات  شاـب  هتـشاد  ربص  دومرف :  ترـضح 

یم تفگ :  باوج  رد  لیقع  درادرب .  تسا  ناکد  نایم  رد  هچنآ  دنکـشب و  ار  یناکد  لفق  وگب  رازاب ،  نایم  رد  ربب  ریگب و  ار  لـیقع  تسد 
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وت هب  مرادرب و  نیملـسم  لاـملا  تیب  زا  هک  یهد  رارق  قراـس  ارم  یهاوخ  یم  وت  سپ  دومرف :  ماـما  دـنریگب .  يدزد  ناونع  هب  ارم  یهاوـخ 
ار وا  هیواعم  درک .  کمک  ياضاقت  وا  زا  تفر و  هیواعم  شیپ  لـیقع  یناد  دوخ  دومرف :  میور ،  یم  هیواـعم  شیپ  تفگ :  لـیقع  مهدـب ؟ 

سپ تفر و  ربنم  رب  لیقع  مدرک .  هچ  نم  درک و  راتفر  هنوگچ  وت  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  وگب  ورب  ربنم  يالاب  تفگ :  داد و  مهرد  رازه  دـص 
 ، تفرگ ار  شنید  درک و  اـهر  دوـب  شردارب  هک  ارم  مدرک  بلط  ار  شنید  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  نم  مدرم  تفگ :  ادـخ  دـمح  ساپـس و  زا 

(303  . ) تشاد مدقم  شنید  رب  ارم  مدومن  تساوخرد  هیواعم  زا  یلو 

ملح  : 34

همدقم

( دیبلط یم  ادخ  زا  شزرمآ  بلط  هدننک و  عرضت  میلح و  رایـسب  میهاربا  ترـضح  انامه  بینم : )  هاوا  میلحل  میهاربا  نا   : ) میکحلا هللا  لاق 
 : هاتوک حرش  ( 305  . ) دینک راداو  ندـیزرو  ملح  هب  ار  دوخ  دـیرادن  ملح  رگا  ملحتف : .  امیلح  نکت  اذا  مالـسلا :  هیلع  قداصلا  لاق  ( 304)

ناراکمه و هداوناخ و  قلخ و  ءافج  رب  میلح  صخش  دوش .  یم  کیدزن  یهلا  راوج  هب  شبحاص  نآ  رون  هلیـسوب  هک  تسا  قح  غارچ  ملح 
يدـب یـصخش  هب  یـسک  زا  هک  تسا  نآ  ملح  تقیقح  دـیامن .  یم  يرابدرب  نانآ  يافج  رب  یهلا ،  ياضر  هب  دـنک و  یم  ربص  اهنیا  دـننام 
هکنیا زا  تسا  مظعا  تلح  عیـسو و  تلیـضف  ای  ادخ   ) هدش دراو  اعد  رد  هکنانچ  دشاب ،  یم  وا  زا  ماقتنا  رب  رداق  هکنیا  اب  درذگ ؛ رد  دسرب ، 
لباـقم رد  دـیاب  تسا ،  رتـشیب  همه  زا  شتعفنم  نیمز  يور  رد  نم  ؤم  نوچ  ینک ) .  راوخ  ارم  مناـهانگب  ینک و  هذـخاوم  ارم  نم  لـمع  هب 

هلعش یتدایز  بجوم  هک  تسا  شتآ  رد  نتشاذگ  مزیه  دننام  دیآرب  ناهیفس  باوج  ماقم  رد  رگا  هک  دزروب ،  ملح  ناهیفس  تیذا  راتفگ و 
(306  . ) دوش یم 

زاب رتوبک  تیذا  - 1

نارتوبک نداد  زاورپ  يارب  دوخ  و  دنتـسشن ،  یم  خیـش  هناـخ  ماـب  رب  يو  نارتوبک  زاـب ،  رتوبک  دوب  يا  هیاـسمه  ار  یفقث )  یلعوـبا  خیـش  )
 . تشاد لاغتشا  نآرق  ندناوخ  هب  هتسشن و  دوخ  هناخ  رد  خیش  يزور  دوب .  تیذا  رد  تهج  نیا  زا  خیش  درک و  یم  پاترپ  گنس  هتـسویپ 

دندش داش  باحصا  دش .  يراج  نوخ  تسکش و  وا  یناشیپ  دمآ و  خیش  یناشیپ  رب  گنس  درک و  باترپ  یگنس  نارتوبک  دصق  هب  هیاسمه 
خیش میوش .  یم  هدوسآ  وا  تمحر  زا  ام  دش و  دهاوخ  راتساوخ  ار  زابرتوبک  رش  عفد  تفر و  دهاوخ  رهش  مکاح  دزن  خیش  ادرف  دنتفگ :  و 

ار بوچ  نیا  نونکا  تفگ :  خیـش  دروآ .  يا  هخاش  تفر و  مداخ  روایب .  تخرد  زا  یخاش  ورب و  غاـب  هب  تفگ :  دـناوخب و  ار  راکتمدـخ 
(307  . ) دزادنین گنس  دهدب و  زاورپ  بوچ  نیا  اب  ار  دوخ  نارتوبک  سپ  نیا  زا  وگب  ربب و  زاب  رتوبک  شیپ 

رادنامرف لامعا  اب  ارادم   - 2

تیذا و ار  مالسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  دوب  هنیدم  رادنامرف  دیزی  فرط  زا  ناورم )  کلملادبع  یئاد   ( ) لیعامـسا نب  ماشه   ) هک یمایا  رد 
دراد تیاکـش  يو  زا  سک  ره  ات  دنیامن ،  فیقوت  ار  ماشه  داد  روتـسد  دمآ ،  راک  رـس  رب  دیلو  دش و  لزع  شماقم  زا  نوچ  داد .  یم  رازآ 

هب هک  دوب  یئاهتیذا  رطاخب  نیا  مالسلا و  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا  رگم  مسرت  یمن  سک  چیه  زا  تفگ :  ماشه  عقوم  نیا  رد  دنک .  هعجارم 
یـضعب هب  ـالبق  و  درک ،  روبع  وا ) هدازرهاوخ   ) ناورم هناـخ  برد  زا  ماـشه ،  ندوب  ینادـنز  ماـگنه  هب  ماـما  دوب .  هدوـمن  دراو  شترـضح 

داتـسرف و ماشه  هب  ماغیپ  ماما  یتح  دـننکن .  تیذا  ار  وا  مه  هملک  کی  اـب  دومرف :  دنتـشاد ) تلاـخد  ماـشه  فیقوت  رد  هک   ) دوخ نایانـشآ 
سپ میزادرپب ،  ار  نآ  میناوت  یم  ام  یناوتان ،  دـنهاوخ  یم  وت  زا  تازاجم  اـی  همیرج  ناونع  هب  هک  یلاـم  تخادرپ  زا  رگا  نک  رظن  دومرف : 
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وا و هب  ندرک  ارادـم  اب  کیدزن  زا  ار  ماما  ماشه  هک  نیمه  شاب .  هتـشاد  رطاخ  شمارآ  دـنک  یم  تعاطا  اـم  زا  سکره  اـم و  هیحاـن  زا  وت 
 . دهد رارق  یلحم  هچ  رد  ار  شتلاسر  ماقم  هک  تسا  هاگآ  ملعا و  دوخ  ( 308) دنوادخ دز :  دایرف  دید ،  شدب  ياهراک  هب  نداهن  شوپرس 

(309)

يرقنم سیق   - 3

هظعوم ار  مدرم  دوب و  هداد  دوخ  ریـشمش  هب  هیکت  شلزنم  ولج  رد  هک  مدـید  ار  وا  راب  کی  ما .  هتخومآ  يرقنم  مصاـع  نب  سیق  زا  ار  ملح 
وت ردارب  رسپ  نیا  دنتفگ :  ار  سیق  دندروآ .  دندوب  هتـسب  ار  شیاهتـسد  هک  يدرم  اب  ار  يا  هتـشک  نایم  نیا  رد  داد .  یم  زردنا  درک و  یم 

نخس هب  هکلب  دش ،  دنلب  دوب  هداد  ریـشمش  رب  هک  يا  هیکت  زا  هن  درک و  عطق  ار  شنخـس  هن  مسق  ادخ  هب  تسا .  هتـشک  ار  ترـسپ  هک  تسا 
يدش بکترم  يراکدب  مردارب  رسپ  تفگ :  دیدرگ و  شردارب  رسپ  هجوتم  دش  غراف  ینارنخس  زا  نوچ  دیناسر .  نایاپ  هب  داد و  همادا  دوخ 
يدرک مک  ار  تموق  دارفا  يدرب و  راکب  تدوخ  هرابرد  ار  دوخ  ریت  يدیرب ،  ار  دوخ  يدنواشیوخ  محر و  يدرک ،  ینامرفان  ار  تیادـخ  ، 

هب نم  لام  زا  ار  تردارب  هید  رتش  دص  راپسب و  كاخ  هب  ار  تردارب  نک و  زاب  ار  تیومع  رسپ  ياهوزاب  تفگ :  شرگید  رـسپ  هب  سپـس  ! 
(310  . ) تسا رگید  لیماف  زا  وا  اریز  هدب ،  صاصتخا  تردام 

یماش درم  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما   - 4

چیه ماما  تفگ .  ازسان  نعل و  ار  وا  یپ  رد  یپ  درک و  تاقالم  ار  ماما  ماش  لها  زا  يدرم  دندوب و  هراوس  مالـسلا  هیلع  نسح )  ماما   ) يزور
یم نامگ  اقآ  يا  دومرف :  درک و  هدنخ  دومن و  مالـس  درک و  یماش  درم  هب  ور  ماما  هاگنآ  دش .  غراف  نداد  مانـشد  زا  یماش  درم  ات  دومرفن 

ءاطع ینک  لا  ؤس  يزیچ  رگا  میوش ،  یم  یـضار  وت  زا  یئوج  یم  تیاضر  بلط  ام  زا  رگا  هدـش ؛  هبتـشم  وت  رب  ایوگ  یـشاب و  بیرغ  منک 
رگا میناشوپ ،  یم  ار  وت  یـشاب  هنهرب  رگا  مینک ،  یم  ریـس  ارت  یـشاب  هنـسرگ  رگا  مینک ،  یم  داشرا  ارت  ینک  داـشرا  بلط  رگا  مینک ،  یم 

ار دوخ  راب  رگا  میروآ ،  یمرب  ار  تتجاح  يراد  تجاح  رگا  میهد ،  یم  هانپ  ارت  يا  هدـش  هدـنار  رگا  مینک .  یم  تزاین  یب  یـشاب  جاتحم 
 . تسا رادروخرب  تاناکما  زا  عیـسو و  ام  هناخ  اریز  دوب ؛ دـهاوخ  رتهب  وت  يارب  نتفر  تقو  ات  یـشاب  ام  ناـمهیم  يروآ و  دورف  اـم  هناـخ  رب 

ادخ و  نیمز ،  يور  رد  هللا  هفیلخ  یئوت  هک  مهد  یم  تداهش  تفگ :  تسیرگ و  دینـش ،  ترـضح  نآ  زا  ار  نانخـس  نیا  یماش  درم  نوچ 
نم دزن  قلخ  نیرت  نمـشد  تردـپ  وت و  منک  تاقالم  ار  وت  هک  نآ  زا  شیپ  دـهد .  رارق  اـجک  رد  ار  تلاـسر  تفـالخ و  هک  دـناد  یم  رتهب 

زا دوب و  ماما  نامهم  دوب  هنیدم  رد  ات  و  دروآ ،  دورف  ترـضح  هناخ  هب  ار  دوخ  راب  سپ  دـیتسه .  نم  دزن  قلخ  نیرتبوبحم  نالا  و  دـیدوب ، 
(311  . ) دیدرگ تیب  لها  نادقتعم  نابحم و 

ءاطغلا فشاک  رفعج  خیش   - 5

زا سپ  درک و  میـسقت  ناهفـصا  يارقف  نیب  یغلبم  خیـش  يزور  تسا .  هدوب  ءاطغلا ) فشاک  رفعج  خیـش   ) یکی میلح  گرزب و  ياـملع  زا 
ماما لباقم  یبدا  یب  اب  دمآ و  ریقف  يدیـس  دندوب ،  تابیقعت  ندناوخ  لوغـشم  مدرم  هک  زامن  ود  نیب  داتـسیا .  تعامج  زامن  هب  لوپ ،  مامتا 

 . تسا هدنامن  یقاب  يزیچ  هنافسءاتم  يدمآ ،  رید  يردق  دومرف :  هدب .  نم  هب  ار  سمخ -  مدج -  لام  خیش  يا  تفگ :  داتـسیا و  تعامج 
ناشن دوخ  زا  يزیمآ  تنونـشخ  یلمعلا  سکع  هنوگچیه  اهنت  هن  خیـش  تخادنا !  خیـش  شیر  هب  ار  دوخ  نهد  بآ  تراسج  لامک  اب  دیس 

خیش شیر  سک  ره  تفگ :  درک و  شدرگ  نارازگزامن  فوفـص  نایم  رد  دوب  هتفرگ  ار  دوخ  نماد  هک  یلاح  رد  تساخرب و  هکلب  دادن ، 
همه سپـس  دندرک .  لوپ  زا  رپ  ار  خیـش  نماد  هدومن ،  تعاطا  دندوب  هنحـص  نیا  رظان  هک  مدرم  دـنک  کمک  دیـس  نیا  هب  دراد  تسود  ار 

(312  . ) داتسیا رصع  زامن  هب  درک و  میدقت  دیس  نآ  هب  دروآ و  ار  اهلوپ 
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ایح  : 35

همدقم

اذـغ نتفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هناخ  تقو  یب   ) امـش ياهراک  اـنامه  مکنم :  ییحتـسیف  یبنلا  يذ  ؤی  مکلذ  نا   : ) میکحلا هللا  لاـق 
راـهظا یبـلطم  هـک  دـنک  یم  مرـش  اـیح و  امـش  زا  دـهد و  یم  رازآ  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ندز )  یمرگرــس  ياـهفرح  ندروـخ و 

ءایح هاتوک :  حرـش  ( 314  . () تسا یکین  ریخ و  ءاـیح  عوـن  همه  هلک :  ریخ  ءاـیحلا  هـلآ :  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  لاـق  ( 313 () دیامن
همه بحاص  ءایح  بحاص  درک .  دیقم  مکحم و  نامیا  عاعش  هب  دیاب  ارنآ  تسا و  نامیا  زا  ءایح  سپ  تسا ،  نامیا  شرهوج  هک  تسیرون 
دقاف دزادرپب .  مه  يرهاظ  تادابع  هب  هچ  رگا  تساه ،  يدـب  همه  بحاص  ءایح  یب  اما  دـنک  یم  فقوت  یفانم  ره  لباقم  رد  تساـهزیچ و 

هدـنراد تسا و  قح  تیور  رخآ  هلحرم  رد  قح و  تبیه  هاگولج  لوا  رد  ءایح  دوش .  یم  ـالتبم  يورخآ  باـقع  هب  مورحم و  تفـص ،  نیا 
(315  . ) دشاب یم  سبلم  تبحم  تمارک و  هب  و  رودب ،  ریصقت  هانگ و  زا  لوغشم و  قح  هب  نآ 

بیعش نارتخد  مالسلا و  هیلع  یسوم  - 1

جراخ رصم  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  دنناسرب ،  لتق  هب  ار  یسوم  ات  دندیشک  هشقن  ناینوعرف  دیناسر ،  لتق  هب  ار  یطبق )  درم  یسوم   ) هک یتقو 
ریز رد  یگتـسخ  عفر  يارب  دیـشک و  رایـسب  ياه  یتخـس  دیـسر و  نیدم  رهـش  هزاورد  هب  ات  دوب  هار  رد  زور  هس )  ای   ) تشه تدـم  دـش و 
دعب دـنریگ  بآ  ناناپوچ  ات  دـنرظتنم  رتخد  ود  هاـچ  زا  ندیـشک  بآ  يارب  هک  درک  هدـهاشم  وا  دـیمرآ .  دوب  شراـنک  یهاـچ  هک  یتخرد 

ود نیا  ردـپ  دـندروآ .  هناخ  هب  ار  بآ  رتدوز  زور  ره  زا  نانآ  مشک و  یم  بآ  هاـچ  زا  امـش  يارب  نم  دومرف :  دـمآ و  دوش ،  ناـنیا  تبون 
لقن ار  ناوج  نآ  هصق  نانآ  دیداد  بآ  ار  نادنفـسوگ  و  دیدروآ ؟  بآ  رتدوز  زورما  روطچ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  بیعـش  ترـضح  رتخد 

دندمآ و مالـسلا  هیلع  یـسوم  دزن  نانآ  مهدب .  يو  هب  ار  شراک  شاداپ  ات  دـیروآ  نم  شیپ  ار  وا  دـیورب و  درم  نآ  دزن  دومرف :  دـندرک . 
هب نارتخد  درک .  لوبق  ندوب  بیرغ  یگنـسرگ و  یگتـسخ و  رطاخ  هب  گنرد  یب  مه  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دـنتفرگ و  ار  ردـپ  تساوخرد 

نوچ دنور .  یم  یهار  هچوک و  مادک  زا  درک  یم  هاگن  داتفا و  هار  هب  نانآ  لابند  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  دنتفر و  یم  هار  ولج  امنهار  ناونع 
ره دیئایب ،  نم  رـس  تشپ  امـش  مور و  یم  ولج  زا  نم  دومرف :  دمآ و  راوگان  ار  وا  تریغ  ایح و  دوب  نایامن  تشپ  زا  ار  نانآ  ندـب  لکیه و 
اریز مهدب )  صیخشت  ار  هار  ات  دیزادنیب ،  نم  ياپ  يولج  رد  يا  هزیر  گنـس  ای   ) دیهد ناشن  نم  هب  ار  هار  مور  یم  هابتـشا  نم  يدید  اجک 

و راک ،  شاداپ  رطاخ  هب  تفگ ،  ار  دوخ  نایرج  دمآ و  مالـسلا  هیلع  بیعـش  دزن  نوچ  مینک .  یمن  هاگن  نانز  تشپ  هب  بوقعی  نادنزرف  ام 
(316  . ) دروآ رد  یسوم  جاودزا  هب  ار  دوخ  رتخد  ندوب  نیما  یکاپ و  ایح و  ینامسج و  يدنمورین 

مشچ يایح  - 2

دجـسم هرانم  يور  هک  دوب  يدجـسم  نذؤم  لاس  هد  گرزب  ردارب  هک  دندوب  ردارب  هس  يرهـش  رد  تسا :  هدـش  لقن  نایبلا  حور  ریـسفت  رد 
هب دیـسر .  ناـیاپ  هب  مه  وا  رمع  اـت  داد  همادا  ار  هفیظو  نیا  لاـس  دـنچ  مه  یمود  ردارب  تفر .  اـیند  زا  لاـس  هد  زا  سپ  و  تفگ ،  یم  ناذا 
هب لوپ  يدایز  رادقم  دنتفگ :  درک .  یمن  لوبق  دوش ،  عطق  هرانم  زا  ناذا  يادـص  راذـگن  نک و  لوبق  ار  بصنم  نیا  دـنتفگ :  یموس  ردارب 
رد یلو  هن ،  تفگ :  تسا ؟  دـب  نتفگ  ناذا  رگم  دندیـسرپ :  موش .  یمن  رـضاح  نم  دـیهدب  مه  ار  شربارب  دـص  تفگ :  داد !  میهاوخ  وت 

تعاس رد  نوچ  هدرب ؛  ایند  زا  نامیا  یب  ارم  تخبدب  ردارب  ود  هک  تسا  ییاج  هرانم  نیا  تفگ :  دندیسرپ ،  ار  تلع  متـسین .  رـضاح  هرانم 
ممود ردارب  درک .  یم  یهن  راک  نیا  زا  ارم  دهد ،  ناج  ناسآ  ات  مناوخب  سی  هروس  متـساوخ  مدوب و  شرـس  يالاب  مگرزب  ردارب  رمع  رخآ 
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رد هک  مدـید  باوخ  رد  ار  مگرزب  ردارب  درک و  یتیانع  نم  هب  دـنوادخ  لکـشم ،  نیا  تلع  نتفای  يارب  تفر .  ایند  زا  تلاـح  نیمه  اـب  زین 
یب اب  میتفر ،  یم  هرانم  هب  هک  ینامز  تفگ :  دیدرم ؟  نامیا  یب  رفن  ود  امـش  لیلد  هچ  هب  منادب  ات  منک  یمن  اهر  ار  وت  متفگ :  دوب .  باذع 

میدش یم  لفاغ  ادخ  زا  درک و  یم  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ناملد  رکف و  هلءاسم  نیا  میدرک ،  یم  اه  هناخ  نورد  مدرم  سومان  هب  هاگن  یئایح 
(317  . ) میدش تخبدب  تبقاع و  دب  موش ،  لمع  نیمه  يارب  ، 

اخیلز - 3

ار يزیچ  يور  اخیلز  دید :  فسوی  ناهگان  داد ،  فسوی  هب  ار  هانگ  داهنـشیپ  و  دریگب ،  ماک  وا  زا  ات  دوب  فسوی  لابند  اخیلز  هک  تقو  نآ 
وت دومرف :  فسوی  دنیبن .  هانگ  لاح  رد  ارم  هک  مدناشوپ  ار  دوخ  تب  تروص  تفگ :  يدرک ؟  هچ  دومرف :  فسوی  دیناشوپ .  يا  هچراپ  اب 

(318  . ) منک مرش  ایح و  تساناد ،  مناهن  راکشآ و  زا  دنیب و  یم  ارم  هک  یسک  زا  مرتراوازس  نم  دنیب  یمن  هک  ینک  یم  ایح  دامج  زا 

هظیرق ینب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   - 4

یم مانشد  ناناملسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دیـسا  نب  بعک  دندیـسر ،  هظیرق  ینب  هعلق  کیدزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ 
ارم ایآ  توغاط ،  ناگدنب  و  ( 319  ) اهکوخ ناگنیزوب و  ردارب  يا  دومرف :  دیسر  نانآ  هعلق  کیدزن  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  داد . 
هک دیسا  نبا  بعک  مینک .  هابت  ار  نانآ  راگزور  میوش ،  دراو  یموق  رب  هک  میراد )  هک  یتردق  اب   ) میتسه یتعامج  ام و  دیهد ؟  یم  مانـشد 
هچ يدوب  هدنهد  مانـشد  هن  نادان و  هن  وت  مساقلاابا ،  يا  هللاو  تفگ :  دـمآ و  کیدزن  تخانـش  یمن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یگرزب 

شا و هناش  زا  ابع  هک  يا  هزادنا  هب  تفرگ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ایح  مرش و  سپ  یتشاد ؟  اور  ار  اهکوخ ) ردارب   ) تاملک نیا  هدش 
(320  . ) تشگزاب نانآ  دزن  زا  و  دومرف ،  هک  یتاملک  رطاخب  داتفا  شتسد  زا  اصع 

مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  ءایح   - 5

ای هام  کی   ) هلـصاف فافز  دقع و  نایم  نکل  دـش و  عقاو  يرجه  مود  لاس  رد  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  دـقع 
زین مالسلااهیلع  همطاف  دروآ و  یمن  نابز  رب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  مان  دوخ  مرش  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  دقع ،  تدم  نیا  رد  دش .  لاسکی ) 

 : دنتفگ دنتفر و  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانز  زور  کی  تشذـگ .  هام  کی  ات  درب  یمن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مان 
هزاجا مینک و  تبحـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  ام  هد  هزاـجا  يراد  مرـش  رگا  ینک  یم  ریخءاـت  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  فاـفز  رد  ارچ 
لوسر ای  درک :  ضرع  هملس  ما  دندش ،  عمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  رد  نانز  همه  نوچ  داد .  هزاجا  ناشیا  میریگب ،  یـسورع 

یلع تشگ .  یم  نشور  رهوش  رادید  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  مشچ  دش و  یم  رورـسم  همطاف  فافز  هب  شرطاخ  دوب  هدنز  هجیدـخ  رگا  هللا 
بآ دینش  هک  ار  هجیدخ  مان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  میتسه .  ینامداش  نیا  راظتنا  رد  همه  ام  تسا و  شیوخ  نز  راتساوخ  مالـسلا  هیلع 

تسا هتساوخن  نم  دوخ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ارچ  دومرف :  دعب  تساجک . . .  هجیدخ  دننام  دومرف :  دیـشک و  یهآ  دز و  هقلح  شمـشچ  رد 
همطاف مالسلا و  هیلع  یلع  فافز  یـسورع و  راک  يایهم  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دعب  دوب .  وا  نتفگ  زا  عنام  ایح  دنتفگ :   ؟

(321  . ) دنوش مالسلااهیلع 

فوخ  : 36

همدقم
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هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  دیناوخب  دیما  يور  زا  سرت و  هار  زا  ار  ادخ  هیآ 56 : ) فارعا :  ( ) اعمط افوخ و  هوعدا  و   : ) میکحلا هللا  لاق 
 : هاتوک حرـش  دـشاب .  رتشیب  دـنوادخ  زا  شفوخ  هک  تسا  سکنآ  لـقع ،  رد  امـش  نیرتلماـک  ( : 322 () افوخ مکدـشا  القع  مکمتا   : ) هلآ

فئاخ دنک .  یم  زاورپ  نآ  هلیسوب  تسا و  یهلا  ناوضر  هجوتم  ینامیا  لاب  نیا  اب  فئاخ  هک  تسا ،  بلق  ناب  هدید  بتارم و  قح ،  فوخ 
دوشن هارمگ  فوخ ،  نازیم  رب  دنک  یگدنب  ار  ادخ  هکیـسک  دیامن .  یم  زیهرپ  سوه  يوه و  زا  لامعا  رد  دنیب و  یم  ار  یهلا  ياه  هدـیعو 

 ! نیگنـس ای  تسا  کبـس  دـناد  یمن  ار  شلامعا  همان  تسین و  دوخ  راک  تبقاع  هب  ملاـع  هکیلاـح  رد  دـسرتن  هنوگچ  دـسرب ،  دـصقم  هب  و 
یم ادیپ  تایح  شبلق  دریمب  اهسوه  زا  وا  سفن  یتقو  دشاب  یم  شا  هدنیآ  هتـشذگ و  زا  فوخ  ود  نیب  فئاخ  دناریم و  یم  ار  سفن  فوخ 

( . 323) دوش یم  لد  رد  ءاجر  ندمآ  بجوم  نآ  رد  تابث  دسر و  یم  تماقتسا  هب  بلق  تایح  هب  دنک و 

فئاخ ناوج   - 1

هتفرگ رارق  نیمز  يور  شوهیب  ناوج  نآ  و  دنا ،  هتفرگ  ار  یناوج  رود  مدرم  دـید  درک ،  یم  روبع  هفوک  نارگنهآ  رازاب  زا  یـسراف  ناملس 
یـشوهیب تلاح  زا  ناوج  ات  دناوخب ،  یئاعد  هک  دندرک  تساوخرد  ناشیا  رـضحم  زا  دـندید ،  ار  ناملـس  ترـضح  مدرم  هک  یتقو  تسا . 

مدید مدرک  یم  روبع  رازاب  نیا  زا  تسین ،  يا  هضراع  ارم  تفگ :  تساخرب و  ناوج  دمآ ،  ناوج  کیدزن  هک  یتقو  ناملـس  دـبای .  تاجن 
نینهآ ياهدومع  نارگزرگ و  رافک  يارب   : ) دـیامرف یم  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـمآ  مداـی  دـننز ،  یم  نینهآ  ياهـشکچ  نارگنهآ 

رد وا  تبحم  دش و  دنمقالع  ناوج  نآ  هب  ناملس  داد .  تسد  نم  هب  تلاح  نیا  مدینش  ار  هیآ  نیا  ات  ( 324) دشاب ایهم  اهنآ  رس  رب  هک  تسا 
راضتحا تلاح  رد  دش و  ضیرم  ناوج  نآ  هکنیا  ات  دندوب :  تسود  رگیدمه  اب  هتـسویپ  و  داد ،  رارق  دوخ  ردارب  ار  وا  هتفرگ و  ياج  شلد 

مناوج ردارب  اب  لیئارزع  يا  تفگ :  درک و  هجوت  لیئارزع  هب  ناملس  لاح  نیا  رد  تسشن .  وا  رـس  يالاب  دمآ و  يو  نیلاب  هب  ناملـس  داتفا ، 
نابرهم و نم  ؤم  دارفا  همه  هب  تبـسن  نم  ادـخ ،  هدـنب  يا  تفگ :  باوج  رد  لیئارزع  شاب !  فوئر  نابرهم و  يو  هب  تبـسن  نک و  ارادـم 

(325  ) مشاب یم  قیفر 

گنس لاح  نابز   - 2

نآ عضو  زا  دوش ،  یم  جراـخ  نآ  زا  يداـیز  بآ  هک  دـید  یکچوک  گنـس  درک ،  یم  روـبع  يریـسم  زا  ءاـیبنا  زا  یکی  هک  هدـش  تیاور 
زا  ) تسا گنس  ناسنا و  زا  هتساخرب  شتآ  هلعش و  مدینش  هکیتقو  زا  تفگ :  تشاداو و  نتفگ  نخـس  هب  ار  گنـس  دنوادخ  دومن .  بجعت 

شتآ زا  ات  دـنک  اعد  شیارب  هک  تساوخ  ربمایپ  نآ  زا  گنـس  نآ  هاگنآ  میرگ .  یم  لاح  هب  ات  مشاب )  اهگنـس  ناـمه  زا  مهنم  هکنآ  سرت 
الاح دیـسرپ :  تسا .  يراج  گنـس  زا  بآ  هنوگنامه  دـید  داتفا و  اج  نآ  هب  ربمایپ  روبع  زاب  دـعب  یتدـم  درک .  اعد  وا  و  دـشاب ،  ناـما  رد 

و مراد ،  رکـش  هیرگ  کنیا  اما  مدومن ،  یم  فوخ  هیرگ  شتآ  زا  ناما  هب  نانیمطا  زا  لبق  ات  داد :  خـساپ  ینک ؟  یم  هیرگ  هچ  يارب  رگید 
(326  . ) میرگ یم  یلاحشوخ  رورس و  زا 

شتآ اب  تبوقع   - 3

كاپ ارم  مدرک  لوخد  يرسپ  هب  نم  نینم ،  ؤملا  ریما  ای  درک :  ضرع  دمآ و  یصحش  هک  دندوب  باحصا  زا  یعمج  اب  نینم  ؤملاریما  يزور 
هتـسیاشان لمع  رب  رارقا  دمآ و  زاب  دـش  ادرف  نوچ  دـشاب .  هدرک  هبلغ  وت  رب  ادوس  ای  ارفـص  دـیاش  تدوخ ،  لزنم  هب  ورب  دومرف :  ماما  نک . 

دومرف ماما  درک ،  رارقا  دمآ و  مراهچ  زور  دنداد .  ار  لوا  باوج  ماما  درک و  رارقا  دمآ و  موس  زور  دـندومرف .  ار  باوج  نامه  ماما  درک ؛
ار هس  نیا  زا  یکی  تسا  هدومرف  مکح  هس  لمع ،  نیا  دـح  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يدرک ،  رارقا  هبترم  راهچ  هک  ـالاح  : 

درم نآ  شتآ .  هب  ندینازوس  دشاب  هتـسب  اپ  تسد و  هک  یتلاح  اب  ای  يدنلب ،  زا  نتخادنا  ای  ندز ؛  ندرگ  رب  ریـشمش  دومرف :  نک .  باختنا 
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ار نیمه  نم  مالسلا  هیلع  یلع  ای  درک :  ضرع  شتآ ،  اب  نتخوس  دومرف :  تسا ؟  رت  تخس  نم  رب  تبوقع ،  هس  نیا  زا  کی  مادک  تفگ : 
دـناوخ و زامن  تعکر  ود  تساخرب و  مدـش ،  رـضاح  درک :  ضرع  نک ،  هدامآ  راک  نیا  يارب  ار  تدوخ  سپ  دومرف :  ماما  مدرک .  رایتخا 

يومع رسپ  هللا و  لوسر  یـصو  تمدخ  هب  مدیـسرت و  وت  باذع  زا  یناد و  یم  وت  هک  ما  هدش  یهانگ  بکترم  ادنوادخ  تفگ :  نآ  زا  دعب 
وا دنک .  كاپ  ما  هداد  ماجنا  هک  هانگ  نآ  زا  ارم  متساوخ  وا  زا  و  ما .  هداد  ماجنا  هک  هانگ  نآ  زا  ارم  متساوخ  وا  زا  ما و  هدمآ  ترـضح  نآ 
رد ار  نتخوس  نیا  هک  مهاوخ  یم  وت  تمحر  زا  ادنوادخ  ما ،  هدرک  رایتخا  ار  اهنآ  نیرت  تخس  نم  درک و  باذع  زا  عون  هس  رد  ریخم  ارم 

شتآ هک  تخادـنا  لادوگ  نآ  رب  ار  دوخ  نانک  هیرگ  هتـساخرب و  نآ  زا  دـعب  ینازوسن ! ! . . .  ترخآ  رد  ارم  یهدـب و  رارق  ما  هرافک  ایند 
هکئالم هک  شتآ  نایم  زا  زیخرب  درم !  يا  دومرف :  دندرک .  هیرگ  مه  باحصا  درک و  هیرگ  هرظنم  نیا  زا  ماما ،  دیـشک .  یم  هلعـش  نآ  رد 
یـصخش هک  دراد  رگید  تیاور  رد  وشم ! . . .  کـیدزن  راـک  نیا  هب  رگید  زیخرب  درک ،  لوبق  ار  وت  هبوت  دـنوادخ  يدروآرد ،  هیرگ  هب  ار 
بوصنم دـنوادخ  فرط  زا  ماما  هاگره  وت ،  رب  ياو  دومرف :  ینک ؟  یم  لیطعت  ار  دـنوادخ  دودـح  زا  يدـح  ایآ  نینم  ؤملا  ریما  ای  تفگ : 

(327  . ) دزرمایب ار  وا  هک  تسادخرب  دنک ،  هبوت  دوخ  هانگ  زا  راک  هانگ  دشاب و 

نافئاخ - 4

يارب يرد  ره  تسا ،  رد  تفه  ار  خزود  نآ  دوـب ،  دـهاوخ  خزود  شتآ  زین  هارمگ  مدرم  نآ  عـیمج  هاـگ  هدـعو  هتبلا   ) هیآ نیا  هک  یتـقو 
هک درک  یم  هیرگ  ناـنچ  دـش ،  لزاـن  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  ( 328  () تسا هدـیدرگ  نیعم  ناـهارمگ  زا  يا  هتـسد  دورو 
 . تسا هدش  نایرگ  نینچ  نیا  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  یحو  هچ  دوخ  اب  لیئربج  تسناد  یمن  یـسک  دنداتفا و  هیرگ  هب  وا  هیرگ  زا  باحـصا 

تکرح ياج  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  داد .  حرـش  ار  ربمایپ  هیرگ  یحو و  لوزن  ناتـساد  تفر و  ربمایپ  رتخد  هناـخ  رد  هب  باحـصا  زا  یکی 
یسراف ناملس  مشچ  دش .  جراخ  لزنم  زا  دومن و  رـس  رب  دوب ،  هدش  هتخود  امرخ  گرب  هلیـسوب  نآ  ياج  هدزاود  هک  يا  هنهک  رداچ  دومن 

رتخد یلو  دنـشوپ ،  یم  تفاب  رز  يابید  نیمـشیربا و  ياهـسابل  ناریا  مور و  ناهاشداپ  تفگ :  دوخ  اب  دـش و  هیرگ  رد  داـتفا  رداـچ  نآ  هب 
هب شترضح  دمآ ،  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  یتقو  دش ! ! .  تفگـش  رد  و  دراد ،  نینچ  يرداچ  ربمایپ 
 : درک ضرع  مالسلا  اهیلع  همطاف  هاگنآ  تسا .  هتفرگ  تقبس  یـشیپ و  رایـسب  یگدنب  رد  هک  تسا  يا  هتـسد  نآ  زا  مرتخد  دومرف :  ناملس 

ندینش زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  دناوخ .  شرتخد  يارب  ارنآ  هدروآ و  لیئربج  هک  يا  هیآ  دومرف :  تسا ؟  هدرک  نوزحم  ار  امـش  زیچ  هچ  اباب 
هکیـسک رب  ياو  تفگ :  یم  داـتفا و  نیمز  رب  داد و  تسد  زا  ار  نداتـسیا  تردـق  شیوناز  هک  دـش  تحاراـن  ناـنچ  باذـع  شتآ  منهج و 

مدینش یمن  ار  منهج  شتآ  مسا  دندیرد و  یم  ار  متسوپ  دندروخ و  یم  ارم  مدوب و  دنفسوگ  شاک  يا  تفگ :  ناملس  دوش .  شتآ  لخاد 
ارم مدوب و  نابایب  رد  يا  هدنرپ  شاک  تفگ :  یم  دادقم  مونـشب .  منهج  شتآ  مسا  هک  دوب  هدـیئازن  ارم  ردام  شاک  يا  تفگ :  یم  رذوبا  . 
یم ما  هراپ  هراـپ  هدـنرد  تاـناویح  شاـک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  مدینـش .  یمن  ار  منهج  شتآ  ماـن  دوبن و  یباـقع  باـسح و 
یم دومن و  هیرگ  هب  عورش  هتـشاذگ و  رـس  يور  رب  ار  دوخ  تسد  هاگ  نآ  مدینـش .  یمن  منهج  شتآ  مان  دوب و  هدیئازن  ارم  ردام  دندرک و 
دنب رد  هک  یناضیرم  دـنرب ،  یم  شتآ  يوس  هب  ار  اهنآ  تمایق  رفـس  نیا  رد  هشوت ،  یمک  زا  ياو  تماـیق ،  رفـس  تسا  رود  هچ  هآ  دومرف : 

ياههاگیاج رد  تسا و  شتآ  زا  اه  نآ  ياذغ  بآ و  دـیاشگ ،  یمن  ار  ناشیاهدـنب  یـسک  دـنوش ،  یمن  اوادـم  نانآ  تحارج  دـنتراسا و 
(329  . ) دنوش یم  ور  ریز و  منهج  فلتخم 

ییحی - 5

اـضاقت ردام  زا  دنراد ،  رـس  نت و  رب  نیمـشپ  ياه  هالک  نیئوم و  ییاه  شوپور  سدقملا  تیب  نویناحور  دـید  یتقو  ربمایپ  ییحی  ترـضح 
رغال هک  شمادنا  هب  یهاگن  يزور  دـش .  تدابع  لوغـشم  رابحءا  اب  هارمه  سدـقملا  تیب  رد  دـعب  دـنک  تسرد  یـسابل  نینچ  شیارب  درک 
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ملالج تزع و  هب  ینک ؟  یم  هیرگ  هدش  رغال  هک  تمـسج  زا  رادقم  نیا  هب  درک :  یحو  وا  هب  دـنوادخ  درک .  هیرگ  تخادـنا و  دوب  هدـش 
باطخ نیا  زا  ییحی  اه .  هدـش  هتفاب  نیا  هب  دـسر  هچ  ات  يدیـشوپ  یم  نهآ  زا  یـشوپالاب  یتشاد  شتآ  زا  یعـالطا  نیرتمک  رگا  دـنگوس 

هک دهدب  نم  هب  ارت  ات  متـساوخ  ادخ  زا  نم  ناج  رـسپ  تفگ :  شدـنزرف  هب  يزور  ایرکز  دـنامن .  وا  هنوگ  رب  تشوگ  هک  تسیرگ  ردـقنآ 
هب تسا  يا  هندرگ  منهج  تشهب و  نایم  رد  انامه  يدومرفن ،  وت  رگم  ردپ  درک :  ضرع  ینک ؟  یم  نینچ  ارچ  یشاب  ممـشچ  ینـشور  هیام 
یم هاگره  ایرکز  ترـضح  متفگ ! !  نم  ارچ  دومرف :  دـنرذگب ؟  دـنناوتن  هندرگ  نآ  زا  دـننک  هیرگ  رایـسب  ادـخ  فوخ  زا  هک  یناـسک  زج 

 . درب یمن  منهج  تشهب و  زا  یماـن  دـید  یم  ار  ییحی  رگا  درک  یم  هاـگن  پچ  تسار و  فرط  هب  دـنک  هظعوـم  ار  لیئارـسا  ینب  تساوـخ 
تسشن مدرم  نایم  رد  دمآ و  دوب  هدیچیپ  شیابع  رد  ار  دوخ  رس  هک  یلاح  رد  ییحی  درک ،  یم  هظعوم  ار  مدرم  مالـسلا  هیلع  ایرکز  يزور 

 ، هوک نیا  هنماد  رد  هک  نارکـس ،  ماـن  هب  تسا  یهوک  خزود  رد  هدوـمرف ،  ادـخ  تفگ :  درک و  هظعوـم  هب  عورـش  دـیدن .  ار  وا  اـیرکز  و 
تـسا شتآ  زا  ییاه  توبات  هاچ  نیا  رد  تسا و  هار  لاس  دص  کی  نآ  قمع  هک  تسا  یهاچ  نابایب  نیا  رد  نابـضغ و  مان  هب  تسا  ینابایب 

رس هدینش  نارکس  مان  ییحی  نوچ  دشاب .  یم  قودنص  نورد  شتآ  زا  یئاهریجنز  یئاهسابل و  تسا و  شتآ  زا  یئاه  قودنص  شنورد  هک 
ینب ناناوج  زا  یعمج  دـنتفر و  ییحی  ندرک  ادـیپ  لابند  هب  ییحی  ردام  اـیرکز و  داـهن .  ناـبایب  هب  يور  هتفـشآ  درک و  يا  هلاـن  تشادرب و 

تایـصوصخ نیا  هب  یناوج  دنتفگ :  دوب و  یناپوچ  هک  یهاگیاج  هب  دندیـسر  ات  دندش  هارمه  نابایب  رد  ییحی  ردام  مارتحا  هب  مه  لیئارـسا 
هکیلاح رد  هندرگ  نالف  رد  نالا  تفگ :  ناپوچ  يرآ .  دـنتفگ :  دـیهاوخ ؟  یم  ار  ایرکز  نب  ییحی  امـش  امتح  تفگ :  ناـپوچ  يدـیدن ؟ 

رس ییحی  ردام  و  دنتفای .  ار  وا  دنتفر و  تسه .  دنک  یم  يادخ  اب  زاین  زار و  هتخود و  نامسآ  رب  هدید  هتشاذگ و  بآ  رد  ار  دوخ  ياهمدق 
(330  . ) دمآ هناخ  هب  ردام  هارمه  سپ  دیایب ،  ات  داد  مسق  ادخ  هب  داهن و  هنیس  هب  ار  دنزرف 

تنایخ  : 37

همدقم

قداص ماما  درادن  تسود  ار  لمع  دب  راک و  تنایخ  ره  دنوادخ  هیآ 107 ) ءاسن :  ( ) امیثا اناوخ  ناک  نم  بحی  هللا ال  نا   : ) میکحلا هللا  لاق 
مـسرب هک  يزیچ  هاتوک :  حرـش  ینادـب .  نیما  ار  نئاخ  صخـش  هک  تسین  وت  يارب  ( 331  ( ) نئاخلا نمتءات  نا  کـل  سیل   : ) مالـسلا هیلع 

نآ راکنا  ای  و  دومن ،  زواجت  بویعم و  ارنآ  درک و  تنایخ  دیابن  دنراذگ  یم  یـسک  دزن  اهنیا  لاثما  نیـشام و  ناکد و  لوپ و  دـننام  تناما 
شلها لام و  دوخ  هب  نآ  یعـضو  رثا  دوش و  یم  طقاس  ناـمیا  هجرد  زا  و  درادـن ؛ راـبتعا  مدرم  ادـخ و  دزن  تفـص  نیا  هدـنراد  درک .  زیچ 

هب نکلو  دوش ؛ یم  لامعا  نیا  هتفیـش  یـسک  اسب  هچ  دیروخن ،  بیرف  یـسک  هزرور  زامن و  هب  هک  هدش  دـیکا  شرافـس  دـنک .  یم  تیارس 
ضرق نداد و  نز  یتح  درک و  وا  هب  دامتعا  و  تشاذگ ،  يزیچ  نئاخ  صخش  دزن  دیابن  دینک ؛ شیامزآ  ار  مدرم  تناما  ءادا  یئوگتـسار و 

 . دنک تمالم  ار  دوخ  دید  يزواجت  درک و  ار  راکنیا  یسک  رگا  تسا و  مومذم  نئاخ  صخش  هب  نداد 

راکتنایخ ریزو  - 1

يازو زا  رتشیب  هدوب و  بساتـشگ  رظن  دروم  مان  نیا  ببـس  هب  هک  نشور )  تسار   ) مان هب  دوب  يریزو  ار  وا  بساتـشگ ،  یهاشداپ  دـهع  رد 
داد و یم  هولج  وا  رظن  رد  ار  ملظ  و  درک ،  یم  ضرحت  تیعر  هرداصم  رب  ار  بساتشگ  ریزو ،  نیا  تفرگ .  یم  رارق  تمحرم  دروم  رگید 
رد زا  بساتشگ  اب  درک و  عمج  دایز  لام  مه  دوخ  دندرگ .  عبات  ات  دنشاب  ریقف  تلم  دیاب  تسا و  هنازخ  هب  تکلمم  روما  ماظتنا  تفگ :  یم 

ریحتم دید و  ناشیرپ  ار  مدرم  بارخ و  ار  اهرهش  دهدب و  ار  نادنمراک  قوقح  ات  دیدن  یلام  تفر و  هنازخ  هب  بساتشگ  دمآ .  رد  ینمـشد 
اجنآ هب  داتفا  ینادنفـسوگ  هب  شرظن  نابایب  رد  ریـس  يانثا  رد  درک .  یم  ریـس  تفر و  نوریب  ارحـص  هب  دـش و  راوس  اهنت ،  گـنتلد و  دـش . 
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 : تفگ دیـسرپ ،  ار  گس  ندش  رادرب  تلع  تساوخ و  ار  ناپوچ  درک ! !  بجعت  تسا ،  رادرب  یگـس  باوخ و  نادنفـسوگ  دید ،  تفر و 
تفرگ و یتسود  یگرگ  هدم  اب  وا  یتدم  زا  دعب  مدرک .  دامتعا  وا  هب  نادنفسوگ  تظفاحم  رد  مدرورپ و  ار  وا  یتدم  دوب ،  نیما  گس  نیا 

دروخ یم  گس  ار  رگید  فصن  دروخ و  یم  شدوخ  فصن  تفرگ و  یم  ار  يدنفـسوگ  گرگ  هدام  دش  یم  بش  نوچ  دش .  عمج  وا  اب 
مولعم ات  مدرک  رادرب  ار  گس  اذل  مدرب .  یپ  گس  تنایخ  نیا  هب  وجتسج ،  زا  سپ  دش و  هدهاشم  فلت  دوبمک و  نادنفـسوگ  رد  يزور  . 
تیعر تفگ :  دمآ و  زاب  دوخ  هب  دینـش  ار  نایرج  نیا  نوچ  بساتـشگ  تسا ! !  باذع  هجنکـش و  رادرکدـب  تبقاع  تنایخ و  يازج  دوش 
تـسیل دـمآ و  شهاگراب  هب  اذـل  دوش .  ادـیپ  ناصقن  تلع  ات  منک  صحفت  ار  مدرم  لاـح  دـیاب  ناـپوچ ،  دـننام  نم  نادنفـسوگ و  دـننامه 

درک و رادرب  ار  وا  سپ  تسوا .  زا  تالکـشم  همه  تسا و  هدرک  سبح  ار  اهنآ  نشور )  تسار   ) ریزو دش  مولعم  درک و  بلط  ار  ناینادنز 
تشاد و مامتها  ناریـسا  راک  رد  درک و  هتـشذگ  راک  كرادـت  دابآ و  تکلمم  مک  مک  میدـش .  هتفیرف  وا  مان  هب  ام  تفگ :  دومن و  مـالعا 

(332  . ) درک یمن  دامتعا  سک  چیه  رب  رگید 

ترایز رد  تنایخ  - 2

هدمآ نارهط  هب  دهشم  زا  مشچ  هجلاعم  يارب  هک  درک :  لقن  یمق  یئابطابط  نیسح  اقآ  جاح  هللا  تیآ  موحرم  دنزرف  نسح  اقآ  جاح  بانج 
باوخ ملاع  رد  اهبش  زا  یبش  تفر .  ناسارخ  هب  متشه  ماما  ترایز  دصق  هب  متخانـش  یم  ار  وا  هک  نارهت  راجت  زا  یکی  نامز  نامه  مدوب ، 

دومن و باترپ  ماما  لباقم  فرط  هب  يریت  رجات  نآ  مدید  هاگان  دـنا ،  هتـسشن  حیرـض  يور  ماما  مشاب و  یم  متـشه  ماما  مرح  رد  هک  مدـید 
هب تشپ  زا  ریت  موس  راب  دـش .  تحاران  ترـضح  دومن و  باترپ  ماما  فرط  هب  يریت  حیرـض  رگید  فرط  زا  مود  راب  دـندش .  تحاران  ماما 
هب متـساوخ  یم  دـش و  مامت  ما  هجلاعم  مدـش .  رادـیب  باوخ  زا  تشحو  زا  نم  دـنداتفا .  تشپ  هب  اما  هعفد  نیا  هک  دومن  باترپ  ماما  بناج 

تشگرب و ترفاسم  زا  موش .  ایوج  شلاـح  زا  ددرگرب و  ناـسارخ  زا  رجاـت  نآ  اـت  مدرک  يرتشیب  فقوت  نکل  میاـمن ،  تعجارم  ناـسارخ 
دراو يزور  تفگ :  دـش و  يراج  شنامـشچ  زا  کشا  مدرک .  فیرعت  شیارب  ار  مباوخ  هکنیا  ات  مدـیمهفن ،  يزیچ  ماـما  مدرک  یتـالاوس 

وا تسد  يور  ار  دوخ  تسد  دـمآ و  مشوـخ  نم  هدنابـسچ و  حیرـض  هب  تسد  ینز  ور  شیپ  فرط  مدـش و  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  مرح 
مه نم  رـس ،  تشپ  فرط  تفر  متـشاذگ ،  وا  تسد  يور  رب  ار  دوـخ  تسد  زاـب  متفر  مه  نم  حیرـض ،  رگید  فرط  تفر  نز  متـشاذگ ، 

لها تفگ :  یئاجک .  لـها  هک  مدومن  لاوس  وا  زا  متـشاذگ ،  وا  تسد  يور  ار  دوخ  تسد  تشاذـگ ،  حیرـض  هب  ار  دوخ  تسد  اـت  تفر 
(333  . ) میدمآ نارهت  هب  هدومن و  تقافر  وا  اب  نارهت ، 

ردپ هب  رتخد  تنایخ  - 3

هک تشاد  دوجو  ابیز  یخاک  اج  نآ  رد  دوب .  تشاد  رارق  تارف  هلجد و  نایم  هک  رـضح )  ) هاـشداپ تسا  هدوب  نزیـض  شبقل  هک  نورطاـس 
يرایـسب مدرم  تفرگ و  ار  روپهاش  رهاوخ  فرـصت و  تراغ و  ار  فاتکالا  يذ  روپهاش  ياهرهـش  زا  یکی  وا  دندیمان ،  یم  قسوج )   ) ارنآ

نیا دـش و  نصحتم  مکحم  يا  هعلق  رد  نزیـض  دومن .  تکرح  وا  يوس  هب  و  درک .  عمج  يرگـشل  دـش  رادربـخ  روپهاـش  نوچ  تشک .  ار 
تشگ یم  هعلق  نوریب  رد  دوب  لامج  اب  رایسب  هک  هریضن )   ) مانب نزیض  رتخد  زور  تفرن .  شیپ  زا  يراک  تفای و  همادا  لاس  راهچ  هرصاحم 

هک هریـضن  منک .  یم  جاودزا  وت  اب  یهد  ناشن  ار  هعلق  فرـصت  هار  رگا  داد  ماغیپ  شیارب  دـش و  شا  هتفیـش  داتفا  وا  هب  شمـشچ  روپهاش  و 
نزیض  ) و درک ،  زاب  روپهاش  نایرگشل  يور  هب  ار  هعلق  برد  تسم و  بارش  زا  ار  هعلق  نازابرـس  یبش  دوب  هدرک  ادیپ  مه  روپهاش  هب  هقالع 

رد وم )  ) گرب دـید  دـش ،  اـیوج  ار  تلع  تسا ،  دولآ  نوخ  وا  رتسب  دـید  یبش  درک و  جاودزا  هریـضن  اـب  روپهاـش  دـش .  هتـشک  شردـپ  ( 
هرب و رس  زغم  غرم و  مخت  هدرز  تفگ :  داد ؟  یم  وت  هب  ییاذغ  هچ  تردپ  تفگ :  دش .  هدیـشارخ  ندب  مادنا  تفاطل  رطاخب  دوب ،  شرتسب 

داد روتـسد  ینک ،  افو  یهاوخ  نم  اب  ایآ  يدرکن  افو  ردپ  شیاسآ  لیاسو  نینچ  اب  وت  تفگ :  درک و  لمءات  یتعاس  روپهاش  لسع .  هرک و 
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(334) دوش نیگنر  راک  تنایخ  رتخد  نیا  نوخ  زا  نابایب  ياهراخ  ات  دنتخات ،  نابایب  رد  بسا  دنتسب و  ار  وا  بسا  مد  هب 

مشش ماما  يدنه و  درم  - 4

لزنم نوریب  رد  يا  هدع  تفگ :  دش و  دراو  ناتـسود  زا  ناتـسود  زا  یکی  مدوب و  ردپ  تمدـخ  رد  يزور  دومرف :  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
دندوب یئاهقودنـص  لماح  هک  ار  يداـیز  نارتش  متفر  یتقو  دنتـسیک .  نیبب  نک  هاـگن  دومرف :  ردـپ  دـنهاوخ .  یم  دورو  هزاـجا  هداتـسیا و 

ار ماما  تمدخ  هب  فرشت  هداراو  ناتسودنه  زا  يدرم  تفگ :  یتسیک ؟  وت  متفگ :  وا  هب  دوب .  بسا  رب  راوس  مه  یصخش  مدرک و  هدهاشم 
اجنامه رد  يدایز  تدـم  مدادـن و  هزاجا  اهنآ  هب  هدـم .  كاپان  نئاخ  نیا  هب  هزاجا  دومرف :  مدـیناسر .  ناشیا  ضرع  هب  متـشگزاب و  مراد . 

دراو هک  یتقو  يدنه  درم  دنتفرگ .  اهنآ  يارب  دورو  هزاجا  دندش و  هطـساو  نامیلـس  نب  دمحم  نامیلـس و  نب  دیزی  هکنیا  ات  دندرک  تماقا 
تسا زور  دنچ  هداتـسرف ،  امـش  تمدخ  ایاده  زا  يرادقم  اب  هاشداپ  ارم  مدنه ،  زا  يدرم  داب ،  تمالـسب  ماما  تفگ :  تسـشن  وناز  ود  دش 

دعب ارنآ  تلع  دومرف :  تخادـنا و  ریز  هب  ار  دوخ  رـس  مردـپ  دـننک ؟ .  یم  نینچ  ناربمایپ  نادـنزرف  ایآ  دـیهد  یمن  دورو  هزاجا  اـم  هب  هک 
امـش تکربب  نم  دوب :  هتـشون  مالـس  زا  سپ  دنه  هاشداپ  همان  نآ  رد  منک .  زاب  مریگب و  ار  وا  همان  داد  روتـسد  ارم  مردـپ  دـیمهف .  یهاوخ 

يرادقم هب  ار  وا  تهج  نیا  زا  متفاین ،  زینک  نآ  هتـسیاش  ار  سک  چیه  دندوب ،  هدروآ  هیده  هب  یئابیز  رایـسب  زینک  میارب  ما ،  هتفای  تیادـه 
تناما تیحالص  هک  ار  یـسک  رفن  هد  نایم  زا  رفن و  هد  رفن  دص  نایم  زا  دص  رفن  رازه  نایم  زا  منک ،  یم  امـش  میدقت  رطع  رویز و  سابل و 
دومرف درک و  وا  هب  ور  ماما  مداتسرف .  امش  دزن  زینک  ایاده و  هارمه  ار  وا  درک  نییعت  بابخ )  نب  بازیم   ) مان هب  ار  یکی  دشاب  هتـشاد  يراد 

ردپ ما .  هدرکن  تنایخ  هک  درک  دای  دنگوس  يدـنه  درم  منک ! . . .  یمن  ار  هدـش  تنایخ  هک  یتناما  لوبق  زگره  راک ،  تنایخ  يا  درگرب  : 
يدرک هک  يراک  سپ  دندومرف :  رادب .  فاعم  ارم  تفگ :  يوش ؟  یم  ناملـسم  دـهد  زینک  هب  وت  تنایخ  هب  یهاوگ  وت  سابل  رگا  دومرف : 

 : دومرف ماما  دوب و  درم  شود  رب  ینیتسوپ  سیونب ،  یناد  یم  امـش  صوصخ  نیا  رد  يزیچ  رگا  تفگ :  درم  سیونب ! . . . .  دنه  هاشداپ  هب 
عم انامیا  زعلا . . .  دـقاعمب  کلئـسا  ینا  مهللا  دومرف :  يو  تشاذـگ  هدجـس  هب  رـس  دـعب  دـناوخ  زامن  تعکر  ود  مردـپ  سپ  زادـنایب ؛ ارنآ 

دنناـمه نیتـسوپ  وـگب .  يدـنه  درم  نـیا  هراـبرد  یناد  یم  هـچنآ  دوـمرف :  درک و  نیتـسوپ  هـب  يور  تـشادرب و  رـس  هدجـس  زا  مهناـمیا ، 
شرافـس ار  وا  ایادـه  زینک و  ظفح  هب  تبـسن  تسناد و  نیما  ار  درم  نیا  هاشداپ  ادـخ ،  لوسر  دـنزرف  يا  تفگ :  دـمآ و  مهب  يدنفـسوگ 

بآ رپ  دـش و  سیخ  ناراب  زا  دوب  ام  اب  هچ  ره  تفرگ ،  ناراب  اج  نآ  رد  میدیـسر ،  ینابایب  هب  میدـمآ  هار  يرادـقم  هکنیمه  درک ،  يدایز 
دومن رهـش  هناور  ار  وا  دز و  ادص  دوب  زینک  هارمه  هک  ار  یمداخ  نئاخ  نیا  دیبات .  باتفآ  دش و  فرط  رب  ربا  هک  تشذگن  يزیچ  دـیدرگ . 

زینک دوش  کشخ  تندـب  اهـسابل و  ات  ایب  میا  هدز  باتفآ  نایم  هک  همیخ  نیا  رد  تفگ :  ار  زینک  مداـخ  نتفر  زا  سپ  دـنک .  هیهت  يزیچ  اـت 
هب ار  زینک  دـش و  هتفیرف  داتفا  وا  ياپ  هب  يدـنه  نیا  مشچ  هکنیمه  دز ،  الاب  اپ  قاس  اـت  ار  دوخ  ساـبل  باـتفآ  لـباقم  رد  دـش و  همیخ  دراو 

دوخ تلاح  هب  نیتسوپ  دومن .  ششخب  ياضاقت  درک و  رارقا  داتفا و  بارطضا  هب  نیتسوپ  نیا  هدهاشم  زا  يدنه  درم  دومن .  یـضار  تنایخ 
نآ دوب  کیدزن  دیچیپ  راو  هقلح  شیولگ  ندرگ و  رب  نیتسوپ  تفرگ ،  شود  رب  نیتسوپ  هکنیمه  دشوپب .  ارنآ  داد  روتـسد  ماما  تشگرب ، 

صخش نیا  تنایخ  رفیک  هک  تسا  رتراوازس  وا  ددرگرب ،  هاشداپ  شیپ  ات  نک ،  اهر  ار  وا  نیتسوپ  يا  دومرف :  ماما  دوش .  هایـس  هفخ و  درم 
ناملـسم رگا  دومرف :  ماما  درک ! . .  ار  يا  هیدـه  لوبق  تساوخرد  ماـمت  تشحو  اـب  يدـنه  تشگرب .  هیلوا  تلاـح  هب  نیتسوپ  و  دـنک ؛ ار 

 . تشگزاب ناتـسودنه  هب  يدنه  درم  نآ  درک و  در  ار  زینک  یلو  تفریذپ  ار  هیدـه  ماما  تفریذـپن .  وا  یلو  مهد ،  یم  وت  هب  ار  زینک  يوش 
لوبق ار  زینک  یلو  دیدرک  لوبق  ار  تشادن  شزرا  هچنآ  هک :  دوب  هتشون  تدارا  ضرع  زا  دعب  هک  دیـسر  دنه  هاشداپ  همان  هام ،  کی  زا  دعب 
هدرک یتنایخ  زینک  هدنروآ  دـیاش  دنتـسه ،  يدادادـخ  تسارف  ياراد  ءایبنا  نادـنزرف  متفگ :  دوخ  ای  درک و  نارگن  ارم  راک  نیا  دـیدرکن . 

زج متفگ  وا  هب  دیدش .  رکذـتم  نآ  رد  تنایخ  زا  و  دیـسر ،  امـش  همان  متفگ :  درم  نآ  هب  متـشون و  دوخ  زا  امـش  مانب  يا  همان  اذـل  دـشاب . 
 . درک فارتعا  مه  زینک  و  درک ،  لقن  میارب  ار  نیتسوپ  تیاکح  زینک و  تنایخ  هیـضق  مامت  وا  و  داد ،  دـهاوخن  تاـجن  ار  وت  يزیچ  یتسار 
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مهاوخ تمدخ  ادعب  نم  هک  مناسر  یم  ضرع  هب  یهاوگ و  ربمایپ  تلاسر  ادخ و  یگناگی  هب  مه  نم  دندز .  ندرگ  ار  ود  ره  مداد  روتـسد 
(335  . ) دش یقیقح  ناملسم  دمآ و  هنیدم  هب  درک و  اهر  ار  تخت  جات و  هک  دیشکن  یلوط  دیسر 

 ! ! لکشم لح  - 5

زا دـعب  اـت  درپس  دوب  وا  یـصو  هک  شتـسود  هب  ار  نآ  تشاد و  يرتـخد  داـتفا ؛ ندرم  تلاـح  هب  راـصنا  زا  يدرم  رمع ،  تفـالخ  ناـمز  رد 
درک و شرسمه  هب  دیکا  شرافس  دمآ و  هناخ  هب  و  دش ،  رومءام  ینالوط  رفـس  هب  هفیلخ  روتـسد  هب  درم  دنک .  ظفح  ار  وا  الماک  شگرم ، 

نیا هب  ار  رسمه  رهوش ،  یپ  رد  یپ  تاشرافس  درک .  یم  ار  شقیفر  رتخد  شرافـس  تشون  یم  يا  همان  تقو  ره  و  تفر ؛  ترفاسم  هب  دعب 
اذل دزادنایب .  وا  مشچ  زا  ارم  دوش و  نم  يووه  و  دروآ ،  رد  دوخ  دقع  هب  ار  وا  دیایب و  ترفاسم  زا  دهاوخ  یم  رهوش  هک  تخادـنا  نامگ 

اب دش  لاح  یب  الماک  ات  دنهدب  بارش  ار  رتخد  دننیـشنب و  مه  رود  بش  دنتفرگ  میمـصت  دعب  درک و  تروشم  راکبان  ینز  هب  یگیاسمه  هب 
درک و هلگ  نز  تفرگ ،  ار  رتخد  غارـس  دمآ  شرهوش  زور  دنچ  زا  دعب  دندرک ! ! . .  ار  راک  نیمه  و  دـننک ؛ وا  تراکب  هب  زواجت  تشگنا 

رتخد دیـسرپ ؟  ار  تلع  درک و  هلگ  دز و  ادـص  ار  رتخد  درم  دوب .  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  يرتخد  تشگرب  یتقو  تفر  مامح  هب  وا  تفگ : 
ؤملا ریما  ترضح  هب  لکشم  نیا  لح  يارب  درم  تسا .  هدرک  نم  میرح  هب  زواجت  داد و  بارش  یبش  ارم  تسا و  هتسب  ءارتفا  وت  نز  تفگ : 

ار ربـنق  ترـضح  تفگن .  وـگب  ار  تقیقح  دـنتفگ :  نز  هب  هچ  ره  تساوـخ و  ار  رتـخد  نز و  ترـضح  درک و  هعجارم  مالـسلا  هیلع  نـینم 
نیا اـب  ینک ،  بیذـکت  میوگ  یم  هچنآ  یئوگن و  ار  عقاو  رگا  دـندومرف :  دیـشک و  ریـشمش  دروآ و  ار  وا  هیاـسمه و  نز  لاـبند  دنداتـسرف 

قالط ار  تنز  دومرف :  درم  نآ  هب  ترـضح  درک .  قیدـصت  هیاسمه  نز  درک و  لقن  ار  اـیاضق  دوخ  ترـضح  منز !  یمار  تندرگ  ریـشمش 
(336  . ) دنتفرگ ار  تسیاشان  راک  هید  نز  نآ  زا  دندرک و  دقع  شیارب  اجنامه  ار  رتخد  و  هدب ، 

ایند  : 38

همدقم

ربمایپ تسین .  چیه  نادرخیب  ینارسوه  ناکدوک و  هچیزاب  زج  ایند  هیآ 32 ) ماعنا :   ( ) بعل وهل و  الا  ایندـلا  هویحلا  ام  و   : ) میکحلا هللا  لاق 
 ، دشاب ایند  هب  شرکف  طقف  دنک و  حبص  سک  ره  یش ء(337 ) یف  هللا  نم  سیلف  همه  ربکا  ایندلا  حبصا و  نم  ملس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ایر و شنابز  عمط و  شـشوگ  صرح و  شمـشچ  ربک و  شرـس  هک  تسا  یتروص  دـننام  ایند  هاـتوک :  حرـش  تسین .  چـیه  وا  رد  ادـخ  زا 
ایند زا  سک  ره  دـناسر ،  یم  ربک  هب  ار  وا  ایند  درادـب ،  تسود  ار  ایند  هک  یـسک  تسا .  تلفغ  شبلق  بجع و  شیاـپ  توهـش و  شتـسد 
درک حدـم  ار  ایند  هکیـسک  دـناشک .  یم  عمط  هب  ار  وا  ایند  درک  ایند  بلط  سک  ره  دـنک ،  یم  صیرح  دوخ  هب  ار  وا  اـیند  دـیایب  شـشوخ 
یم ار  وا  تلفغ  درک  ایند  هب  داـمتعا  هک  ره  و  دریگ ،  یم  ياـج  شلد  رد  بجع  دـشاب  اـیند  شا  هدارا  هک  ره  و  دومن ،  شنت  هب  اـیر  ساـبل 

(338  . ) دوب دهاوخ  منهج  ایند  لها  هاگیاج  سپ  دریگ ، 

تلذ تزع و  - 1

رد دندوب .  بوبحم  صاخ  باحـصا  ءارزو و  تمـس  رد  اعون  نانآ  و  تشاد ،  یم  تسود  ار  هکمارب  رایـسب  یـسابع  هفیلخ  دیـشرلا  نوراه 
هکمارب دـنچ ،  یلئاسم  هب  ق  لاس 189 ه -  رد  تزع  هام  لاس و 7  زا 17  دـعب  هکنیا  ات  تشاد .  هقالع  ادـیدش  یکمرب  رفعج  هب  نانآ  نایم 

دمحم هلمج ،  زا  تشگرب .  نانآ  رب  الماک  ایند  دنداتفا و  راگزور  تبکن  یتخبدب و  هب  یگمه  دنتفرگ و  رارق  دیـشرلا  نوراه  بضغ  دروم 
تبحـص وا  اب  تسوا و  دزن  هنهک  ياه  هماج  اب  ینز  مدید  مدش ،  مردام  رب  دراو  هک  دوب  ینابرق  دیع  زور  دیوگ :  یمـشاه  نمحرلادـبع  نب 
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متفر و هدابع  بناج  هب  نم  تسا .  یکمرب  رفعج  ردام  هدابع )   ) نیا دومرف :  هن ،  متفگ :  یـسانش ؟  یم  ار  نز  نیا  تفگ  مردام  دـنک .  یم 
رـسپ يا  تفگ :  يدید ؟  هچ  ایند  بیاجع  زا  ردام ،  يا  مدیـسرپ :  وا  زا  مدرک .  یم  بجعت  وا  لاح  زا  هتـسویپ  مدومن و  ملکت  يردـق  وا  اب 
متفگ یم  نم  دندوب و  هداتسیا  نم  تمدخ  رد  زینک  دص  راهچ  هک  یلاح  رد  تشذگ  نم  رب  نابرق )  دیع   ) زور نینچ  لثم  يدیع  زور  ناج 
یهتنم هک  درذـگ  یم  نم  رب  هک  تسا  دـیع  کـی  زورما  دـشاب .  رتشیب  نم  ناراکتمدـخ  نازینک و  دـیاب  هدرکن و  ادا  ارم  قح  رفعج  مرـسپ  : 

هب مهرد  دصناپ  یمشاه )  دمحم   ) نم منک .  دوخ  فاحل  ار  يرگید  منک و  دوخ  شرف  ار  یکی  هک  تسا  دنفسوگ  تسوپ  ود  نم  يوزرآ 
(339  . ) درک تلحر  ایند  زا  ات  دمآ  یم  ام  هناخ  هب  هدابع  یهاگ  هاگ  دنک .  یهن  بلاق  دوب  کیدزن  هک  دش  لاحشوخ  نانچ  مداد و  وا 

لاملا تیب  یلع و  - 2

مدید هرقن  الط و  فرط  ود  يالاب  رب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  مدش ،  دراو  هفوک  گرزب  نادیم  هب  ناناوج  رگید  دننامه  نم  دیوگ :  یبعش 
تشگرب و لاوما  نآ  يوس  هب  سپ  دنار .  یم  بقع  هب  نآ  هلیسو  هب  دندوب  هدرک  عمجت  ار  مدرم  دوب و  کچوک  يا  هنایزات  شتـسد  رد  هک 
هب متـشگزاب و  لزنم  هب  تشگزاب .  شلزنم  هب  یلاخ  تسد  دنامن و  یقاب  زیچ  چیه  شدوخ  يارب  هک  يروط  هب  درک ،  یم  میـسقت  مدرم  نیب 

لقن مدوب  هدید  ار  هچنآ  يدید ؟  ار  یسک  هچ  مرـسپ  تفگ :  مردپ  هن ! ؟  ای  هدوب  مدرم  نیرتهب  مناد  یمن  مدید  يزیچ  زورما  متفگ :  مردپ 
اب نم  دیوگ :  ناذاز  ( 340  . ) يا هدـید  ار  مدرم  زا  سک  نیرتهب  وت  مرـسپ  يا  تفگ :  داتفا و  هیرگ  هب  نایرج  نیا  ندینـش  زا  مردـپ  مدرک 
؟  تسیچ جـنگ  دومرف :  ما ؟  هدرک  ناهنپ  مهم  یجنگ  تیارب  هک  زیخرب  نینم  ؤملا  ریما  اـی  تفگ :  ربنق  میتفر ،  نینم  ؤملا  ریما  يوس  هب  ربنق 

ياه هسیک  زا  رپ  هک  ناتک  زا  یگرزب  هسیک  ربنق  دـمآ .  رد  هناخ  هب  وا  اب  تساخرب و  ماما  مهد .  تناـشن  اـت  اـیب  نم  اـب  زیخرب و  تفگ :  ربنق 
ار همه  هک  نآ  رگم  يراد  یمن  رب  ار  يزیچ  امـش  هـک  مـناد  یم  مالـسلا  هـیلع  یلع  يا  تـفگ :  دروآ و  دوـب  نآ  رد  هرقن  ـالط و  کـچوک 
دیشک و یم  هلعش  یـشتآ  هناخ  نیا  رد  هک  متـشاد  تسود  هنیآ  ره  دومرف :  ماما  مدرک ! .  هریخذ  امـش  يارب  طقف  ار  نیا  ینک ،  یم  میـسقت 

سپـس دـندش .  هتخیر  نوریب  هب  اه  هسیک  نایم  ار  اه  هرقن  الط و  دز ،  اه  هسیک  رب  دیـشک و  فـالغ  زا  ریـشمش  سپ  دـینازوس ،  یم  ار  همه 
میـسقت رد  متفرگن و  دوخ  يارب  يزیچ  هک  دیـشاب  دهاش  دومرف :  دعب  دندرک ،  نینچ  مه  نانآ  و  دینک ،  میـسقت  مدرم  نایم  ار  اهنیا  دومرف : 

(341 () دیبیرفب ار  مالسلا  هیلع  یلع  ریغ  اه  هرقن  اهالط و  يا   : ) دومرف هاگنآ  و  مدرکن ،  یهاتوک  ناناملسم  نیب 

نامیلس ترضح  - 3

نایاپراهچ و سنا و  نج و  رب  اهلاس  داد و  وا  هب  ار  نیمز  برغم  قرـشم و  یهاـشداپ  دـنوادخ  هک  دوب  یناربماـیپ  رداـن  زا  دواد  نب  ناـمیلس 
قح هب  وا  تسا .  رداق  وا  میظع  تردـق  فیـصوت  زا  نابز  هک  تسناد ؛  یم  ار  تادوجوم  همه  نابز  مکاح و  بلاغ و  ناگدـنرد  ناـغرم و 
دوخ يادخ  هب  درک ،  تمارک  وا  هب  دـنوادخ  هکنیا  زا  دـعب  یهدـن ! )  يدـحا  هب  نم  زا  دـعب  هک  شخبب  یکلم  نم  رب   : ) درک ضرع  یلاعت 
دوخ كولمم  هب  رظن  میآرب و  رـصق  ماب  رب  موش و  دوخ  رـصق  لخاد  ادرف  مهاوخ  یم  میا ؛  هدـینارذگن  يداش  هب  بش  ات  زور  کـی  دومرف : 

رب تفرگ و  تسد  هبار  دوـخ  ياـصع  دادـماب  رگید  زور  دوـشن .  نزح  هب  لیدـبت  میداـش  هک  دـیآ  نم  دزن  دـیهدن  هزاـجا  ار  یـسک  مـنک ؛ 
هداد وا  هب  یلاعت  قح  هچنآ  هب  درک و  یم  شیوخ  تلکمم  تیعر و  هب  رظن  اصع ،  رب  هیکت  داتسیا و  تفر و  الاب  شرـصق  زا  یئاج  نیرتدنلب 
هداد هزاجا  ارت  یسک  هچ  دومرف :  دش .  ادیپ  شرـصق  هشوگ  زا  هک  داتفا  سابل  هزیکاپ  يور  شوخ  ناوج  هب  شرظن  هاگان  دوب .  لاحـشوخ  ، 

ضبق يارب  تفگ  يا ؟  هدـمآ  راک  هچ  يارب  دیـسرپ  لیئارزع ،  تفگ :  یتسیک ؟  وت  دومرف :  راگدرورپ ،  تفگ :  يوش ؟  رـصق  لـخاد  اـت 
ترـضح حور  لیئارزع  سپ  هدب ! .  ماجنا  يرومءام  هچنآ  هب  تساوخن ؛  ادـخ  دـشاب  میارب  يداش  زور  متـساوخ  یم  زورما  دومرف :  حور ، 

 . تسا هدـنز  دـندرک  یم  نامگ  دـندرک و  یم  رظن  وا  رب  رود  زا  مدرم  دوب !  هدرک  هیکت  اصع  رب  هک  تلاح  نامه  رب  دومن  ضبق  ار  نامیلس 
یهورگ تسام ،  راگدرورپ  وا  سپ  هدـیماشاین  هدروخن و  زور  دـنچ  دـنتفگ ،  هدـع  داتفا ،  مدرم  ناـیم  رد  فـالتخا  تشذـگ  یتدـم  نوچ 
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 . تسادخ ربمایپ  وا  دـنتفگ :  موس  هورگ  تسین ،  نینچ  عقاو  رد  تسا  هداتـسیا  هک  هدرک  ام  هدـید  رد  نینچ  نیا  تسا  رگوداج  وا  دـنتفگ : 
ایند زا  شیپ  زور  دنچ  وا  دندش  هجوتم  دـعب  و  داتفیب ،  وا  تسکـش و  اصع  دـنک .  یلاخ  ار  وا  ياصع  نایم  هک  داتـسرف  ار  هنایروم  دـنوادخ 

(342) دوب هدرک  تلحر 

ریبز هحلط و  یتسود  ایند  - 4

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  دندرک ،  ینایاش  تامدخ  یمالسا  داهج  ياهنادیم  رد  دندوب و  مالـسا  ردص  نارادرـس  زا  ریبز ،  هحلط و 
و دنتـشک ،  ار  نامثع  هکنیا  ات  درکن .  ماما  ترـصن  كرت  هاـگچیه  درک و  یم  نینم  ؤملا  ریما  يراد  فرط  ادـیدش  ریبز  اـصوصخم  ملـس  و 

اهرهش یـضعب  يرادنامرف  هب  ار  اهنآ  ات  دندرک  اضاقت  وا  زا  امـسر  دندمآ و  ماما  دزن  اهنآ  دندیزگرب ؛ يربهر  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مدرم 
ام  : ) دندناسر ترـضح  نآ  هب  ار  نشخ  مایپ  نیا  هحلط )  نب  دـمحم   ) طسوت دـندش ،  وربور  ماما  یفنم  باوج  اب  هک  یتقو  دـنک .  بوصنم 

دننام يدارفا  يا و  هتفرگ  شیپ  هب  ار  دادبتـسا  هار  هدمآ ،  وت  تسد  هب  روما  مامز  هک  نونکا  میدرک ،  رایـسب  ياهیراکادـف  وت  تفالخ  يارب 
اهنآ دیوش ؟  دونـشخ  امـش  ات  منک  هچ  داد  مایپ  هحلط  نب  دمحم  طسوت  ماما  يا )  هدز  بقع  هب  ار  ام  يا و  هدروآ  راک  يور  ار  رتشا  کلام 

 ( هنیدم  ) اجنیا رد  نم  ادـخ ،  هب  دـنگوس   : ) دومرف ماما  نک .  هفوک  رادـنامرف  ار  يرگید  هرـصب و  مکاح  ار  ام  زا  یکی  دـنتفگ :  باوج  رد 
يا وگب :  ورب و  اهنآ  دزن   : ) دندومرف هحلط  نب  دمحم  زا  دعب  میامن )  هرـصب  هفوک و  مدرم  رب  نیما  ار  اهنآ  هنوگچ  مناد ،  یمن  نیما  ار  اهنآ 
نیا  : ) دیامرف یم  هک  دیا  هدینـشن  ار  ادخ  نخـس  رگم  دینکن ،  ملظ  ناناملـسم  رب  و  دیـسرتب ،  شتما  هب  تبـسن  شربمایپ  ادخ و  زا  خیـش  ود 

تسا ناراکزیهرپ  يارب  کین  تبقاع  درادن و  ار  داسف  و  نیمز ،  رد  ییوج  يرترب  هدارا  هک  میهد  یم  رارق  یناسک  يارب  اهنت  ار  رخآ  يارس 
 . دنتـساوخ ار  هکم  هب  هرمع  ماجنا  هزاجا  دندمآ و  ماما  دزن  دنورب  هکم  هب  دندرک  دصق  دندیـسرن  ایند  لوپ  تسایر و  هب  نوچ  نانآ  ( 343 ()
اب ار  دوخ  تعیب  ماما  رما  هب  نانآ  دنراوتـسا .  تعیب  رب  دـنرادن و  یفالخ  دـندرک  داـی  مسق  ناـنآ  دـیرادن ) هرمع  دـصق  امـش   : ) دومرف ماـما 

هرـصب هب  هشیاع  هارمه  هب  لمج  گنج  يارب  دنداد و  هاپـس  لیکـشت  و  دنتـسکش ،  ار  تعیب  دنتفر و  هکم  هب  دعب  دندرک ،  دـیدجت  ترـضح 
ار اهلوپ  و  دندرک ،  دروخرب  درب  یم  ماما  يارب  نمی  زا  رانید  رازه  دص  راهچ  دودح  هک  هبنم )  نب  یلعی   ) هب هار  نیب  رد  دـندرک ! !  تکرح 
زا رازه  جنپ  و  ریبز ،  هحلط و  هاپس  زا  رازه  هدزیـس  ق )  لاس 36 ه -   ) گنج نیا  رد  دندرک .  ماما  اب  گنج  فرـص  دنتفرگ و  وا  زا  روز  هب 

ماقتنا تفگ :  ناورم  دش ؛ هتـشک  تفرگ و  رارق  ریت  فده  دوب  شدوخ  هاپـس  زا  هک  ناورم  طسوت  هحلط  تبقاع  و  دـندش ؛ هتـشک  ماما  هاپس 
تـسایر یتسود و  ایند  تبقاع  و  دش ؛ هتـشک  زومرج ) نبا   ) طسوت هار  رد  تفر و  رانک  گنج  زا  مه  ریبز  متفرگ .  هحلط  زا  ار  نامثع  نوخ 

(344  . ) دوبن نیگنن  گرم  زج  نانآ  یتسرپ 

 ! دش هچ  تساوخ  هچ  - 5

نآ رد  هک  یسابع  يداه  هب  بقلم  یسوم  شرـسپ  هب  تفالخ  درک و  تافو  ناذبـسام )   ) رد یـسابع  يدهم  ق  هنس 169 ه -  مرحم  رد 23 
تفرگ تعیب  دادغب  ناذبسام و  لها  زا  وا  يارب  زا  يداه  ردارب  دیشرلا  نوراه  دیسر .  دوب ،  هتفر  ناتـسربط  لها  گنج  هب  ناجرج  رد  تقو 

هب ارم  یبش  یـسابع  يداه  دـیوگ :  یمیمت  نیعا  نب  همثره  درک .  تعیب  دـمآ و  تختیاپ  بناـج  هب  دوز  وا  و  داتـسرف ،  وا  يارب  يدـصاق  و 
دینادرگ ریغتم  نم  زا  ار  قلخ  میـشک ،  یم  اه  هچ  دلاخ ) نب  ییحی   ) ینعی دحلم  گس  نیا  زا  ام  هک  یناد  یم  چیه  تفگ :  دـیبلط و  تولخ 
مردارب هناخ  هب  دـعب  يزاس .  ادـج  ندـب  زا  ار  وا  رـس  يورب و  نادـنز  هب  نآلا  دـیاب  دـنک ،  یم  توعد  دیـشرلا  نوراـه  تبحم  هب  ار  مدرم  و 

نک هیهت  یهاپس  دعب  ییامن .  كاله  یتفای  بلاطوبا  لآ  زا  سک  ره  ورب و  نادنز  هب  سپـس  یناسرب .  لتق  هب  ار  وا  يورب و  دیـشرلا  نوراه 
نابز مداتفا و  هزرل  هب  زورما  وا  نیا  ندینـش  زا  نم  نزب .  شتآ  ار  ناشیاه  هناخ  روایب  نوریب  ناشیاه  هناخ  زا  ار  سابع  دـالوا  ورب  هفوک  هب  و 
سپس مشک .  یم  ار  وت  ینک  مرماوا  رد  یتسس  رگا  تفگ :  متسین !  رداق  ار  تخـس  گرزب و  ياهراک  همهنیا  متفگ :  مدوشگ و  عرـضت  هب 
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روما يارب  ار  رگید  سک  متـشاد ،  اهراک  نیا  رد  تهارک  نوچ  مدرک  نامگ  نم  تفر .  دوخ  يارـس )  مرح   ) هب تشاد و  هگن  اـجنامه  ارم 
ارم یسک  هک  مور  یئاج  هب  مور و  رفـس  هب  موش ،  صالخ  تخـس  راک  نیا  زا  رگا  مدرک  طرـش  دوخ  اب  دناسرب .  لتق  هب  ارم  دزاسب  رومءام 

يادص هار  طسو  مدرک ،  تکرح  مدینارذگ و  نابز  هب  نیتداهش  نم  دبلط ؛ یم  ار  وت  یـسابع  يداه  تفگ  دمآ و  یمداخ  هاگان  دسانـشن . 
هناخ نورد  متفر  تسا !  هداتفا  الب  هچ  ار  ام  نیبب  ایب  يداه ،  ردام  نارزیخ  همث  ره  يا  تفگ :  یم  هک  مدینـش  مدرک ،  فقوت  مدینـش ،  ینز 

وفع و تساوخ  رد  دیـشرلا  نوراه  هرابرد  مدرک و  زاب  مرـس  زا  هعنقم  نم  دـمآ  هناخ  نورد  هب  يداه  یتقو  تفگ :  نارزیخ  هدرپ ،  سپ  رد 
لوالا عیبر   18  ) درم مدنامه  تشادـن و  يریثءات  بآ  دـیماشآ و  بآ  دـعب  درک ،  يدـیدش  هفرـس  درک و  در  ارم  نخـس  وا  مدومن ،  تبحم 

لزنم متفر  دعب  مدرک  رادربخ  ار  ییحی  مدمآ  دریگب .  دیشرلا  نوراه  مرسپ  يارب  تعیب  ات  نک  رادربخ  ار  دلاخ  نب  ییحی  نونکا  170 ه ق ) 
نومءام دـلوت  ربخ  بش  نامه  رد  متفگ ،  ار  تقیقح  درک و  داعبتـسا  وا  مدرک و  مالـس  تفـالخ  هب  دوب و  نآرق  تئارق  لوغـشم  وا  نوراـه 

 . دندناسر وا  هب  ار  دیشرلا  نوراه  دنزرف 

غورد  : 39

همدقم

ماما دنمارح .  لام  ناگدـنروخ  زادرپ و  غورد  ناسوساج ) :  ( : ) هیآ 42 هدئام :   ( ) تحسلل نولاکءا  بذکلل  نوعامـس   : ) میکحلا هللا  لاق 
نآ دـیلک  دوش ،  هداهن  يا  هناخ  رد  ثئابخ  همه  ( . : 345  ) بذکلا اهحاتفم  لعج  تیب و  یف  اهلک  ثئابخلا  تلعج  مالسلا :  هیلع  يرگـسع 
هک یئاجنآ  زا  دراد .  لاکـشا  شنتفگ  یخوش  ای  دشاب  يدج  گرزب ،  ای  دـشاب  کچوک  هچ  غورد  هاتوک :  حرـش  دـشاب .  یم  غورد  هناخ 

مالک رهاظ  فالخ  نوچ  غورد  تسا .  مزال  نآ  زا  زیهرپ  تسا )  غورد  هناخ  نآ  دیلک  دـشاب  يا  هناخ  رد  اه  يدـیلپ  همه  رگا   : ) دـندومرف
بارخ بجوم  غورد  دنراد ،  عازن  هک  هلیبق  ای  رفن و  ود  نیب  تحلـصم  رطاخب  هن  تسا و  نتفگ  رد  هغلابم  ماقم  رد  هن  شا  هدنیوگ  و  تسا ، 

ادـخب و بذـک  رگا  هک  یئاج  ات  دوش  یم  مدرم  نایم  ندـش  اوسر  يزور و  ندـش  مک  بذاک و  دزن  زا  هکئالم  ندـش  رود  ناـمیا و  ندـش 
(346) دوش یم  مه  هزور  نالطب  بجوم  دشاب  ناضمر  كرابم  هام  رد  لوسر 

هبقع نب  دیلو   - 1

درک رومءام  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکیئاج  ات  تشاد ،  بوخ  يرهاظ  ًءادتبا  هک  دوب  یناناملـسم  زا  طیعم  یبا  هبقع  نب  دیلو 
يارب لابقتـسا  هب  هدـمآ ،  ربمایپ  رومءاـم  دندینـش  یتقو  هلیبق  دارفا  دریگب .  ار  ناـنآ  تاقدـص  تاـکز و  دورب و  قلطـصم  ینب  هلیبق  يوس  هب 

ایهم وا  نتـشک  هب  اهنآ  درک  لایخ  هدوب  توادـع  تموصخ و  هلیبق  نیا  دـیلو و  نایم  تیلهاج  ناـمز  رد  نوچ  دـندمآ .  یئوگ  دـمآ  شوخ 
 . دوب سکع  هب  هیـضق  هک  هکیلاح  رد  دنهد  یمن  ار  ناشلام  تاکز  نانیا  تفگ :  دـمآ و  ربمایپ  دزن  درک و  هنیدـم  هب  هعجارم  سپ  دـندش ، 

يا  : ) درک لزاـن  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  هک  دتـسرفب  هلیبـق  نآ  فرط  هب  یهاپـس  هک  درک  دـصق  دـش و  تحاراـن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
غورد اـی  تسا  حیحـص  وا  فرح  هک  نیا  رد  ( ) 347) دینک قیقحت  دروآ  ربخ  امـش  يارب  یقـساف  صخـش  رگا  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک 
بارش صاعورمع  اب  وا  دعب  تسا و  خزود  لها  زا  وا  دومرف  ربمایپ  و  دش ،  هتخانـش  دساف  ناونعب  وگغورد  دیلو  هیآ  لوزن  زا  دعب  ( . 348 ()

هفوک تراـما  هب  موـس  هفیلخ  فرط  زا  نوـچ  و  درک ؛ دوـخ  هویـش  ار  نینم  ؤـملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـب  ینمـشد  دـندروخ و 
( . 349) دناوخ تعکر  راهچ  ار  تعامج  هب  حبص  زامن  یتسم  تلاح  هب  حبص  زور  کی  دش  بوصنم 

غورد یگنسرگ و   - 2
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یتقو میدرک .  یم  هدامآ  ار  وا  میدوب و  وا  دزن  ربمایپ ،  اب  هشیاع  یسورع  بش  رد  نانز  زا  رگید  يدادعت  نم و  تفگ :  سیمع  تنب  ءامـسا 
دنداد هشیاع  هب  ار  نآ  دندیشون و  ار  ریش  زا  يرادقم  ترضح  میتفاین .  اجنآ  ریش  فرظ  کی  زج  ییاذغ  میتفر  یم  ادخ  لوسر  هناخ  هب  هک 

تلاجخ اب  هشیاع  شونب ؛  ریگب و  ار  ریش  فرظ  نکم و  هاتوک  ار  ادخ  لوسر  تسد  متفگ :  نم  تفرگن .  ار  نآ  دیـشک و  تلاجخ  هشیاع  . 
ینانز دنشونب .  ات  هدب  تناهارمه  هب  ار  ریش  فرظ  دندومرف :  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپـس  دیـشون .  تفرگ و  ار  ریـش  فرظ  نآ 

مه ارچ  ینعی   ) دینکن عمج  غورد  یگنـسرگ و  نیب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  میرادـن .  لیم  ام  هک  دـنتفگ :  دـندوب  ام  هارمه  هک 
لیم میئوگب  میـشاب و  هتـشاد  لیم  ار  يزیچ  ام  اـیآ  ادـخ  لوسر  يا  متفگ :  نم  دـینک . ) یم  لـمحت  ار  یگنـسرگ  مه  دـیئوگ و  یم  غورد 

( . 350) دوش یم  هتشون  لامعا  همان  رد  دشاب  مه  کچوک  هچ  رگا  غورد  دومرف :  میا ؟  هتفگ  غورد  میرادن 

غورد  – 3

ار هشفنب  شوگ  داد  بآ  وت  يور  لگ  ار  نسح  ناتسب  تسوا :  زا  تیب  نیا  هدوب و  یماج  نمحرلادبع  نارـصاعم  زا  يوره  يورـسخ  رعاش 
نارفعز نم  دـص  نآ  رد  هک  دوب ،  هتخاـس  ار  یماـعط  نم  ندرک  هنتخ  تقو  رد  نم  ردـپ  تفگ :  وا  هک  دـنا  هتـشون  داد  باـت  وت  فـلز  رس 

نم یس  رفعزم ،  جنرب  نم  لهچ  تفگ :  تفر ؟  راک  هب  ماعط  مادک  رد  نارفعز  همهنیا  دنتفگ :  نارضاح  دوب .  هدرب  راک  هب  يدنمک  هدوس 
راک هب  اجک  رد  ار  رگید  نم  هد  دـش  نم  دون  نیا  دـنتفگ :  اولح .  رد  نم  هد  تسا ، )  یـشآ  مان   ) ءارغب ياـب  هیلق  رد  نم  هد  بآ ،  دوخن  رد 

راکب باطق  رد  رگید  نم  هد  متفای ،  تفگ :  مامت  طاشن  هب  دروآ و  رب  رـس  یتدم  زا  دعب  تفر ،  ورف  رکف  هب  دـنام و  ورف  يورـسخ  دـندرب ؟ 
(351  ! ! ) دندرب

هباذک بنیز   - 4

لاح هب  ات  بنیز  نامز  زا  تفگ :  لکوتم  مشاب .  یم  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  رتخد  بنیز  نم  هک  درک  اعدا  ینز  یـسابع  لکوتم  نامز  رد 
دوع نم  یناوج  لاس  لهچ  ره  رد  درک  اعد  دیـشک و  نم  رـس  رب  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفگ :  یناوج ! ؟  وت  هتـشذگ و  اهلاس 

رد بنیز  اریز  دـیوگ ،  یم  غورد  وا  دـنتفگ :  یگمه  اهنآ  درک و  عمج  ار  شیرق  سابع و  دالوا  بلاطوبا و  لآ  ناـگرزب  لـکوتم  دـنک ! . 
دوبن علطم  نم  لاح  زا  یـسک  مدوب و  ناهنپ  مدرم  زا  نم  دنیوگ ،  یم  غورد  ناشیا  تفگ :  هباذـک  بنیز  تسا .  هدرک  تافو  لاس 62 ه ق 

هیلع يداه  ماما  لابند  دـنتفگ :  نانآ  دـینک .  لطاب  ار  نز  نیا  ياعدا  لیلد  اب  امـش  دـیاب  هک  دروخ  مسق  لکوتم  مدـش .  رهاـظ  هک  نـالا  اـت 
یم غورد  وا  دومرف :  ماما  درک .  ضرع  ار  نز  نیا  تیاکح  دـیبلط و  ار  ماما  لکوتم  دـنک .  لطاب  ار  وا  ياـعدا  دـیایب و  اـت  تسرفب  مالـسلا 

همطاـف نادـنزرف  تشوگ  دومرف :  ماـما  نک .  ناـیب  وا  لوـق  نـالطب  رب  یلیلد  تفگ :  لـکوتم  درک .  تاـفو  لاـس  نـالف  رد  بنیز  دـیوگ و 
تفگ ییوگ ؟  یم  هچ  تفگ :  نز  نآ  هب  لکوتم  دیوگ !  یم  تسار  رگا  ناریش  دزن  تسرفب  ار  وا  تسا ،  مارح  ناگدنرد  رب  مالـسلااهیلع 

 . تسرفب یهاوخ  ار  مادک  ره  دنـشاب  یم  مالـسلااهیلع  همطاف  دالوا  زا  یتعامج  اجنیا  دومرف :  ماما  دشکب .  ببـس  نیا  هب  ارم  دـهاوخ  یم  : 
 : تفگ لکوتم  دور .  یمن  شدوخ  دنک و  یم  يرگید  رب  هلاوح  ارچ  دنتفگ :  یضعب  تفای ،  رییغت  تاداس  عیمج  ياهتروص  تفگ :  يوار 
رد لـخاد  ترـضح  دـنداهن ؛ یناـبدرن  داد  روتـسد  درک و  لوبق  لـکوتم  مور ؛  یم  تسا  وت  لـیم  دوـمرف :  يور ؟  یمن  ناـتدوخ  ارچ  اـمش 

دعب دیلام ،  یم  ناشیا  رـس  رب  تسد  ماما  دنداهن و  یم  نیمز  هب  ماما  ولج  ار  دوخ  رـس  عوضخ  يور  زا  اهنآ  دندش و  هدنرد  ناریـش  هاگیاج 
دننیبب وا  زا  ار  تمارک  نیا  مدرم  رگا  هک  بلطب  ار  يداه  ماما  دوز  تفگ :  لکوتم  ریزو  دنتفر !  رانک  ناگدنرد  همه  دنور و  رانک  درک  رما 

ناگدـنرد نایم  دـیایب  تسا  مالـسلااهیلع  همطاف  دالوا  سک  ره  دـندومرف :  دـندمآ و  الاب  هب  ماما  دـنداهن و  نابدرن  سپ  دـنورگ .  یم  وا  رب 
لکوتم منک .  هعدخ  نیا  هک  دش  ببسم  يزیچ  یب  متسه ،  ریقف  درم  نالف  رتخد  نم  تسا ،  لطاب  میاعدا  ماما  تفگ :  نز  نآ  دنیـشنب ! ! . 

(352) دیشخب ار  وا  لکوتم  دومن و  ار  هباذک  بنیز  تعافش  لکوتم  ردام  دینکفیب ؛ ناریش  دزن  ار  وا  تفگ : 
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نیسحریما حضاو  غورد   - 5

مه اب  اعون  هدوب و  تسود  دوب  ناطلـس  ناـجیابرذآ  رب  هک  ازریم  بوقعی  اـب  دوب  مکاـح  ناتـسلباز  ناـسارخ و  رب  هک  ارقیاـب  نیـسح  ناـطلس 
 : تفگ داد و  يدرویبا  نیسحریما  مان  هب  یصخش  هب  هسیفن  ءایـشا  يرادقم  نیـسح  ناطلـس  یتقو  دنداتـسرف .  یم  مه  يارب  ایاده  هبتاکم و 
 . يرب یم  ازریم  بوـقعی  ناطلـس  يارب  هیدـه  مسر  هب  يریگ و  یم  تسا  یماـج  تاـیلک  ماـن  هب  هناـخباتک  زا  هـک  یباـتک  اـب  ار  ایادـه  نـیا 

نامه هب  هک  یبرع  نیدلا  یحم  فیلءات  هیکم  تاحوتف  باتک  اهابتشا  وا  تساوخ و  ار  یماج  تایلک  باتک  تفر و  رادباتک  دزن  نیسحریما 
میدقت ار  هسیفن  يایاده  نیسح و  ناطلس  همان  دمآ و  ازریم  بوقعی  روضح  هب  دش و  ناجیابرذآ  هناور  نیسح  ریما  داد .  دوب  مجح  هزادنا و 

هک هار  يرود  زا  دیسرپ و  لاوحا  نیـسحریما  دوخ  زا  تلود ،  ناکرا  ناطلـس و  زا  یـسرپلاوحا  همان و  تئارق  زا  دعب  ازریم  بوقعی  تشاد . 
یلب تفگ :  نیـسحریما  دشاب .  هتـشذگ  شوخ  امـش  هب  هک  یتشاد  مه  یتبحـص  مه  امتح  تفگ :  درک و  لاوئـس  دوب  هدیـشک  لوط  هام  ود 

 . مدرب یم  تذـل  نآ  زا  مدوب و  لوغـشم  نآ  هعلاـطم  هب  هتـسویپ  دوب و  مهارمه  دـندوب  هدومن  خاسنتـسا  هزاـت  هک  ار  یماـج  تاـیلک  باـتک 
زا یکی  نیسحریما  مدش .  لاحشوخ  باتک  نیا  ندروآ  زا  مدوب و  قاتشم  رایـسب  تفگ :  دینـش  ار  یماج  تایلک  باتک  مان  ات  ازریم  بوقعی 

تسا و یکم  تاحوتف  باتک  دید  دوشگ ،  ار  باتک  یتقو  ازریم  بوقعی  داد .  ازریم  بوقعی  تسد  هب  دروآ  ار  باتک  داتسرف و  ار  نامزالم 
ربص رگید  تشگرب و  بقع  هب  تلاجخ  زا  نیـسح  ریما  یتفگ ! ؟  غورد  ارچ  تسین ،  یماـج  تاـیلک  نیا  تفگ :  درک و  نیـسحریما  هب  ور 

( . 353  ) مدوب هدرم  دش  رهاظ  مغورد  هک  هاگنآ  مدوب  یضار  تفگ :  درک و  تکرح  ناسارخ  هب  ور  دریگب ،  ار  همان  باوج  درکن 

يدزد  : 40

همدقم

قداص ماما  دینک .  عطق  ار  دزد  نز  دزد و  درم  تسد  ناتشگنا )   : ) هیآ 38 هدئام :  امهیدیءا ) اوعطقاف  ۀقراسلا  قراسلا و   : ) میکحلا هللا  لاق 
لاوما زا  هچنآ  عطق و  ار  شتـسد  ناتـشگنا  درک  يدزد  یقراس  هاـگره  ( 354) ذخا ام  مرغ  هدـی و  تعطق  قراسلا  قرـس  اذ  إ  مالـسلا :  هیلع 
تاکز نداد  زا  دنک و  یمن  ادا  دریگ و  یم  ضرق  دهد و  یمن  ار  نز  هیرهم  هک  سکنآ  هاتوک :  حرـش  تفرگ .  دیاب  وا  زا  ار  شتمارغ  هدرب 

هلیح اـب  هناـیفخم و  مدرم  عاـتم  لاوما و  تقرـس  هب  يدزد  زا  یعادـت  نکلو  تسا  تقرـس  قیداـصم  زا  هریغ  دـنک و  یم  يریگوـلج  بجاو 
 . دنتـسه تشحو  رد  مه  اه  هداوناخ  دزد ،  سرت  زا  دنور و  یمن  تحار  باوخ  مدرم  دشابن  تینما  رگا  تسا .  رظن  دروم  هک  تسا  نتفرگ 

نیا هب  دوع  ات  دوش  ریزعت  يوحنب  دیاب  دشاب  هچب  رگا  یتح  تسا ،  هداد  روتـسد  ار  قراس  ناتـشگنا  ندـیرب  مکح  ندوب ،  نما  يارب  مالـسا 
 . دنشابن مک  نیقراس  یمالسا  عماوج  رد  هک  هدش  ببس  ینآرق  مکح  نیا  ندرکن  ءارجا  دیامنن .  دب  لمع 

دزد رارقا  ماما و  - 1

 : درک ضرع  یئامنب ؟  تئارق  یناوت  یم  يزیچ  نآرق  زا  دومرف :  ترـضح  درک ،  يدزد  هب  رارقا  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  دزن  يدرم 
لطعم ار  ادـخ  دودـح  زا  يدـح  ایآ  تفگ :  سیق  نب  ثعـشا  مدیـشخب .  هرقب  هروس  تهج  هب  ار  وت  دومرف :  مناد .  یم  ار  هرقب  هروس  یلب ، 

دح دـهاوخب  ار  وا  دـنکب ،  يدزد  هب  رارقا  شدوخ  یـسک  هاـگره  هک  تسا  ماـما  يارب  هنیآ  ره  یمهف ؟  یم  هچ  وت  دومرف :  يراذـگ ؟  یم 
( . 355  ) تسین اور  دودح  لیطعت  دنداد  تداهش  رفن  ود  هاگره  یلو  دیامن ؛ وفع  ای  دنزب 

یبارعا رتش   - 2
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هب یتقو  دیآ  یم  هتسشن  رتش  رب  هک  مدید  ار  یبارعا  مدوب ،  هداتسیا  مارحلادجـسم  رد  همظعم  هکم  رد  یتقو  دیوگ :  نیمرحلا  سوواط  خیش 
راب تفگ :  درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  رس  هاگنآ  تسب و  ار  شیوناز  ود  ره  دیناباوخ و  ار  رتش  دمآ و  دورف  رتش  زا  دیسر ،  دجـسم  برد 
رتش دمآ و  نوریب  دجسم  زا  سپـس  دناوخ و  زامن  درک و  فاوط  دش .  مارحلادجـسم  لخاد  دعب  مدرپس ،  وت  هب  ار  وا  ربراب  رتش و  نیا  ایادخ 

تناما وا  هب  هک  دـننک  یم  بلط  سک  نآ  زا  ار  لام  هک  هدـمآ  سدـقم  عرـش  رد  یهلا  تفگ :  درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ور  دـیدن .  ار 
دیآ و یم  یـسک  سیبقوبا  هوک  تشپ  زا  هک  مدید  تفگب ،  نیا  نوچ  ناسرزاب .  نم  هب  وت  مدرپس ،  وت  هب  ار  رتش  نم  نونکا  دـشاب ،  هدرپس 
ار دوخ  رتش  ناوج  يا  تفگ :  دـمآ و  یبارعا  کـیدزن  تسا .  هتخیوآ  شندرگ  رد  هدـیرب و  شتـسار  تسد  پچ و  تسد  هب  يرتش  راـهم 
هب ار  رتش  جایتحا  رطاـخ  هب  مدوب و  هدـنامرد  يدرم  نم  تفگ :  يدـش ؟  راـتفرگ  تلاـح  نیا  هب  روطچ  یتسیک و  وت  تفگ :  یبارعا  ریگب . 

ار تسد  رایب  ولج  ار  تتـسد  تفگ :  دز و  نم  رب  یگناـب  دـیآ ،  یم  مدـید  ار  يراوس  متفر و  سیبقوبا  هوک  تشپ  رد  هاـگان  مدرب ،  تقرس 
( . 356  ) ناسرب شبحاص  هب  دوز  ار  رتش  نیا  تفگ :  تخیوآ و  مندرگ  رب  دیرب و  ار  متسد  يریشمش  اب  مدرب  ولج 

دزد لولهب و   - 3

 ، دوب هدیـسر  مهرد  دصیـس  هب  شیاهلوپ  يرادـقم  یتقو  درک .  یم  ناـهنپ  يا  هبارخ  هشوگ  رد  دـمآ  یم  داـیز  شجراـخم  زا  هچنآ  لولهب 
هبارخ یگیاسمه  رد  هک  یبساک  درم  دنک ،  ناهنپ  نآ  همیمض  ار  لوپ  ات  تفر  هبارخ  نامه  فارطا  هب  تشاد  هفاضا  مهرد  هک  رگید  يزور 

لولهب یتقو  دروآ .  نوریب  ار  كاخ  ریز  ياهلوپ  درم  نآ  دش ،  رود  هبارخ  زا  درک و  ار  دوخ  راک  لولهب  هکنیمه  دش .  هاگآ  نایرج  زا  دوب 
یم تفگ :  دمآ و  بساک  دزن  لولهب  تسا .  بساک  هیاسمه  نامه  راک  دـیمهف  دـیدن ؛ نآ  زا  يرثا  تفر ،  لوپ  هاگیاج  هب  یـشکرس  يارب 
دعب دیسر ،  مهرد  رازه  هس  عومجم  ات  درب  مان  ار  یکی  یکی  تسا  قرفتم  ياهناکم  رد  میاهلوپ  هکنیا  نآ  مهدب و  یتمحز  امـش  هب  مهاوخ 
رکف بساک  تفر .  درک و  یظفاحادخ  مراذگب و  اجنآ  رد  ار  هیقب  مهاوخ  یم  تسا  رتظوفحم  تسا  مهرد  هد  دصیـس و  هک  یئاج  تفگ : 

 . دربب تقرـس  هب  ار  نآ  دـعب  دوش  یم  دایز  شرادـقم  تشاذـگ  اجنآ  رد  ار  هیقبات  دراذـگب  دوخ  لحم  رد  دربب  ار  مهرد  هد  دصیـس و  درک 
تخیر شیور  كاخ  دومن و  عوفدم  نآ  هاگیاج  رد  تفای و  اجنامه  رد  ار  مهرد  هد  دصیس و  هبارخ و  لخاد  دمآ  زور  دنچ  زا  دعب  لولهب 

 . تفای یهاگآ  لولهب  هلیح  زا  دیدرگ و  هدولآ  تساجن  هب  شتـسد  دربب ،  ار  اهلوپ  همه  ات  دزب  رانک  ار  اهکاخ  دمآ  دوز  نیمک  رد  بساک  . 
مهرد هاجنپ  هفاضا  هب  مهرد  داتـشه  ینزب  عمج  ار  میاـهلوپ  زا  مقر  دـنچ  مهاوخ  یم  تفگ :  دـمآ و  وا  دزن  رگید  زور  دـنچ  زا  سپ  لولهب 

 ، تشاذگ رارف  هب  اپ  تفگ و  ار  نیا  دوش ! ؟  یم  ردـقچ  ینک  یم  مامـشتسا  تیاهتـسد  زا  هکیدـنگ  يوب  اب  ار  عومجم  مهرد  دـص  هوالعب 
(357  ) تسناوتن یلو  دریگب  ار  وا  ات  دیود  شلابند  بساک 

ناوخ نآرق  يانیبان  دزد   - 4

 ( هلبا  ) هب هرـصب  زا  مدیچیپ و  هسیک  رد  مهرد  دصناپ  يزور  مدرک .  یم  یناگرزاب  صخـش  تمدخ  هرـصب  رد  دیوگ :  یم  نامثلا  نب  مالع 
هب دناوخ و  یم  نآرق  بآ  بل  رب  یئانیبان  تشذگرد ،  رامسم )  ) هقطنم زا  نوچ  مدرک و  هیارک  یتشک  مدمآ و  هلج  بل  رب  مورب ،  متـساوخ 

ار دوخ  ود  ره  انیبان  حالم و  ناشنب .  یتشک  رد  ارم  دـنربب ،  نیب  زا  تاـناویح  ارم  بش  مسرت  یم  ناـبیتشک  يا  هک  داد  زاوآ  نیزح  تروص 
رکف و نارازه  درب .  دهاوخ  نیب  زا  ارم  لام  نیا  بحاص  ایادـخ  متفگ  مدیـشک و  ناشیا  زا  تسد  میتفرگن ،  ار  وت  لام  ام  هک  دـندرک  هنهرب 

نایرج دیـسرپ و  ار  هیرگ  تلع  دیـسر و  نم  هب  يدرم  هار  رد  مدوب .  لوغـشم  يراز  هیرگ و  هب  دیـسر و  منهذ  هب  زور  نآ  بش و  نآ  لایخ 
ورب و نابنادـنز  دزن  سامتلا  هب  نک و  هیهت  بوخ  ماعط  نان و  ورب  مهد  یم  ناشن  وت  هب  یهار  تفگ :  مدرک .  لـقن  ار  ناـگرزاب  لوپ  يدزد 

ماجنا ار  روتـسد  نامه  نم  وگب .  ار  نایرج  تسیچ ،  تیراتفرگ  دسرپ  یم  وت  زا  وا  راذگب ،  شدزن  ار  اذغ  ورب  شاقن  رکبوبا  دزن  نادنز  رد 
وش و لخاد  نکزاب و  نآ  رد  تسا  هتسب  يا  هناخ  هزاورد  رد  ورب و  لاله  ینب  هلیبق  هب  نالا  تفگ :  متجاح  باوج  رد  شاقن  رکبوبا  مداد و 
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وگب ریگب و  يا  هلایپ  مه  وت  دنروخ  بارـش  دنیآ و  یتعامج  نیـشنب .  يا  هشوگ  رد  و  دنبب ،  رمک  رب  یکب  تسا  نازیوآ  اجنآ  ییاهلامتـسد 
دنا هدرب  ار  نم  هدازرهاوخ  لوپ  زورید  وگب  دنسرپ  ارم  لاح  وت  زا  دنونش  نم  مسا  نوچ  نانآ  روخب .  و  شاقن ،  رکبوبا  ما  یئاد  یتمالـس  هب 

شهاوخ دـعب  دـنداد  نم  هب  ار  لوپ  هسیک  مد  نامه  نانآ  مدرک و  لـمع  دوب  هتفگ  هچنآ  مه  نم  دـننک .  میلـست  ار  ناـنآ  دـیناسر و  وا  هب  و 
دناوخ یم  نآرق  هک  انیبان  نآ  مدید  یـسانش ؟  یم  ارم  تفگ :  یکی  هصالخ  وگم  وگب  زا  دعب  تسا .  هتفر  تقرـس  هب  روطچ  دیئوگب  مدرک 

ام دوش و  ادـص  هتفیرف  رفاسم  دوش  هدـناوخ  نآرق  نوچ  تسا ،  بآ  نورد  ام  ناراـی  زا  یکی  تفگ :  دوب .  حـالم  مه  يرگید  دـشاب و  یم 
تبون زورما  مینک .  تمـسق  میـسر  مهب  رگید  زور  درب و  لـحاس  هب  لوـپ  دـنک  انـش  بآ  نورد  راـی  نآ  میزادـنا و  بآ  نورد  لوـپ  هسیک 

مدرک رکش  ار  يادخ  متفرگ و  ار  دوخ  لام  نم  میدرک .  میلست  وت  هب  ار  لام  دیسر  شاقن  رکبوبا  ام  داتسا  نامرف  نوچ  دوب ،  ندرک  تمسق 
(358  . ) مدرک ادیپ  تاجن  يراتفرگ  نیا  زا  هک 

دزد مصتعم و   - 5

هناخ هب  نایرکـشل  فرـصم  يارب  هنازخ  زا  دوب  رانید  رازه  هد  يواـح  کـی  ره  هک  رز  هسیک  هد  یـسابع ،  هفیلخ  نیمهد  دـضتعم  ناـمز  رد 
مان هب  نانابهگن  سیئر  زور  درب .  تقرـس  هب  ار  اه  هسیک  تفر و  رادباسح  بقن  يدزد  بش  دش  هداد  لیوحت  وا  هب  و  هدرب ،  هاپـس  رادباسح 

ریپ و قباس و  نادزد  ماـمت  وا  دوش .  یم  طوبرم  هفیلخ  هب  تراـک  تقونآ  ینکن  ادـیپ  ارنآ  رگا  تفگ :  درک و  راـضحا  ار  یلجع )  سنوم  )
تمه قباس  نادزد  نیرومءاـم و  ماـمت  دومن .  تخـس  دـیدهت  ار  ناـنآ  و  درک ،  ناونع  ار  هلئـسم  نیا  عمج و  ار  تقرـس  زا  ناگدـننک  هبوت 

هزیاج و اب  دنک ،  یمن  رارقا  مرن  نابز  اب  دید  دومن .  راکنا  درک و  لاوئس  درم  زا  وا  دنداد  نانابهگن  سیئر  لیوحت  ار  يرغال  درم  دنتـشامگ 
یلو دنامن ،  شندب  رد  یملاس  ياج  هک  يروطب  دنداد  هجنکـش  ار  وا  رمالا  رخآ  تشادن ،  يا  هدـیاف  دـنداد  رارق  دـقفت  دروم  ار  وا  قیوشت 

وا ناکـشزپ  ات  داد  روتـسد  درکن .  رارقا  زاب  درک ،  یئوجزاب  وا  زا  تساوخ و  ار  دزد  دش و  ربخ  اب  نایرج  زا  دضتعم  درکن .  يدزد  هب  رارقا 
نتفای یتمالـس  رطاخب  وا  و  تساوخ ،  ار  وا  مود  راب  هفیلخ  دندرک .  اوادم  ار  وا  ناکـشزپ  و  دریمن ،  تحارج  برـض و  زا  ات  دننک  اوادـم  ار 

هقورـسم لاوما  زا  درک و  نییعت  یقوقح  شیارب  داد و  دـیعو  هدـعو  ار  وا  هفیلخ  موس  راب  دـش .  تقرـس  رکنم  و  درک ،  اعد  ار  هفیلخ  هرابود 
هب وا  دـنک ،  فارتعا  هک  دـنداد  مسق  ار  وا  دـندروآ و  ار  نآرق  مراهچ  راب  دـش .  تقرـس  رکنم  وا  مشخب ،  یم  وت  هب  ار  یتمـسق  تفگ :  مه 
وا ما ،  هدرکن  يدزد  نم  هفیلخ  ناج  هب  وگب  راذگب و  هفیلخ  رس  يور  تسد  تفگ :  هفیلخ  مجنپ  راب  تسا .  هانگ  یب  هک  دروخ  مسق  نآرق 

مهتم رانک  تبون  هب  تشامگ  ار  لکیه  يوق  ناهایس  رفن  یـس  هفیلخ  مشـش  راب  میدزدن .  نم  هفیلخ  ناج  هب  تفگ :  درک و  يراک  نینچمه 
هگن لکـش  نیمه  ار  وا  زور  دـنچ  اـت  دـننزب  ار  وا  دـباوخب  تساوخ  رگا  دور و  باوخ  هب  دزد  مشچ  دـنراذگن  دـنباوخب و  تبوـن  هب  دنـشاب 
متفه راب  دناد .  یمن  دروخ  مسق  درک و  ار  يدزد  راکنا  وا  درک  ییوجزاب  وا  زا  دنروایب .  شدزن  هب  ار  وا  داد  روتسد  هفیلخ  هکنیا  ات  دنتشاد 
یتقو دنهدب ؛ وا  هب  ناوارف  کنخ  تبرش  اذغ و  داد  روتـسد  دعب  دیئوجب و  تیلالح  وا  زا  دینک و  وفع  ار  وا  تسا  هانگ  یب  وا  تفگ :  هفیلخ 

اب دیباوخ ،  يا  هظحل  دیـشک  زارد  یتقو  دباوخب .  دوب  هدیباوخن  هک  زور  نیدنچ  ات  دنراذگب  شیارب  وق  رپ  زا  یباوخـشوخ  دـش  ریـس  الماک 
 ، يدرب اجک  لاوما  يدز و  بقن  هنوگچ  نک  فیرعت  تفگ :  متـشه  راب  يارب  دـندروآ و  هفیلخ  دزن  رادـیب و  ار  وا  یگدولآ  باوخ  تلاـح 
ریز رادـباسح  هناـخ  لـباقم  ماـمح  هب  ار  لاوما  تفگ :  هناـشوهیب  راـیتخا  یب  دوب  هدـش  راـتفرگ  یگدولآ  باوخ  مکـش و  يرپ  زا  هک  مهتم 

دنربب شباوختخر  هب  ار  وا  داد  روتـسد  هفیلخ  مدناشوپ .  كاخ  اب  ار  نآ  يور  مدرک و  ناهنپ  دننک  یم  نشور  نآ  اب  ار  مامح  هک  ییاهراخ 
مهن راب  يارب  دننک و  رادیب  باوخ  زا  ار  وا  داد  روتسد  دعب  دنروایب .  دنریگب و  ار  لاوما  هتفگ  دزد  هک  ار  اجنآ  ات  داد  روتـسد  و  دباوخب ،  ات 

داد روتسد  درک ،  راکنا  زاب  شا  یلبق  رارقا  هب  تشاذگ و  وا  دزن  ار  هقورسم  لاوما  هفیلخ  درک .  راکنا  درک و  لاوئس  هقورـسم  لاوما  زا  وا  زا 
هک دنتسب  هبنپ  اب  ار  وا  ناهد  غامد و  شوگ و  دندیمد  نآ  رد  دندرک و  ورف  شدعقم  رد  نک  داب  هتسویپ  دنتـسب و  مکحم  ار  وا  ياپ  تسد و 

مـشچ زا  شمـشچ  هقدح  دوب  کیدزن  هک  دوب  هدش  بیجع  يردقب  شتلاح  دیامن .  مرو  دنک و  داب  شندب  دور و  دورف  شندب  مامت  رد  داب 
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هب وا   . ) دش یلاخ  داب  ات  دیایب ،  نوریب  نوریب  نآ  زا  نوخ  هارمه  داب  ات  دنفاکـشب  ار  وا  يوربا  يالاب  گر  تفگ :  هفیلخ  دـعب  دـیایب .  نوریب 
( . 359 () دیسر تکاله 

اعد  : 41

همدقم

 : مالـسلا هیلع  یلع  ماما  منک .  باجتـسم  ار  امـش  ياعد  ات  ارم  دـیناوخب  هیآ 60 : ) نم :  ؤم   ( ) مکل بجتـسءا  ینوـعدا   : ) میکحلا هللا  لاـق 
دیاب هاتوک :  حرـش  دینک .  عفد  اعد  هلیـسوب  ءالب  دورو  زا  لبق  ار  اهالب  جاوما  ( : 360) ءالبلا دورو  لبق  ءاعدـلاب  مکنع  ءالبلا  جاومءا  اوعفدا 

اعد نیرتـهب  دـهاوخ ! ؟  یم  هچ  يارب  یتجاـح و  هچ  دـناوخ و  یم  ار  یـسک  هـچ  درگنب  یعاد  درک و  ظـفح  ار  نآ  طیارـش  اـعد و  بادآ 
ار ام  دنوادخ  رگا  دنک .  ضیوفت  قح  هب  ار  تاروما  مامت  دراذگب و  وا  تبحم  شتآ  رد  ار  دوخ  لد  و  دنک ،  قح  تباجا  ناسنا  هک  تسنیا 

یلاح رد  دنکن .  تباجا  هنوگچ  سپ  درک ،  یم  تباجا  الـضفت  ام  رب  وا  هتبلا  میدرک ،  یم  اعد  صولخ  يور  زا  ام  دوب و  هدرکن  رما  اعد  هب 
وا يارب  ای  دهد ،  یم  ار  هدننکاعد  تجاح  دوز  ایادخ  دنک .  یم  تباجا  دشاب  هدروآ  ارنآ  طیارش  هک  یـسک  ياعد  هک  هدرک  تنامـض  هک 

(361) دنک یم  عفد  وا  زا  ار  یگرزب  الب  ای  و  دنک ،  یم  هریخذ  نآ  زا  رتهب 

لولشم ياعد   - 1

یم عرضت  زوس ،  اب  هک  میدش  يا  هلان  هجوتم  هک  میدوب ،  فاوط  لوغـشم  ادخ  هناخ  رد  یکیرات  بش  رد  مردپ  نم و  دومرف :  نیـسح  ماما 
یکیرات رد  نم  روایب .  مدزن  امن و  ادیپ  ار  وا  تسا ؟  هدروآ  هانپ  ادخ  هب  هک  يراکهانگ  هلان  يونـش  یم  نیـسح !  يا  دومرف :  مردـپ  درک . 

اب مادـنا  شوخ  دـید  یناوج  مردـپ  مدروآ .  مردـپ  روضح  هب  مدرک و  ادـیپ  ماـقم  نکر و  ناـیم  ار  وا  اـت  متـشگ  شلابندـب  فاوط  رد  بش 
یناـمرفان و هاـنگ و  درک :  ضرع  تسیچ ؟  يارب  هلاـن  دومرف :  متـسه  بارعا  زا  يدرم  تفگ :  یتسیک ؟  وت  دومرف :  وا  هب  یتمیق  ياهـسابل 
 : درک ضرع  تسا ؟  هدوب  هچ  وت  تیاکح  تلع و  دومرف :  تسا .  هتفر  مندـب  زا  یتمالـس  هدیـشاپ و  مه  زا  ار  میگدـنز  ساسا  ردـپ  نیرفن 

متفریذـپ و یمن  درک  یم  یئامنهار  هچ  ره  مدوب .  لوغـشم  تسیاشان  ياـهراک  هب  مئاد  نم  هدوب و  ناـبرهم  نم  هب  هک  متـشاد  يریپ  يردـپ 
 . مدز نیمز  رب  ار  وا  نم  و  دـش ،  هجوتم  وا  هک  مرادرب  متـساوخ  دوب  شقودنـص  رد  هک  یلوپ  يزور  مدـناسر .  یم  رازآ  ار  وا  یهاگ  یتح 
 . منک نیرفن  ار  وت  مور و  ادخ  هناخ  هب  لاسما  تفگ :  یم  هک  مدینش  متفر ،  دوخ  راک  لابند  متفرگ  ار  اهلوپ  تسناوتن ،  دزیخرب  تساوخ و 

تفرگ هبعک  هدرپ  هب  تسد  وا  متسیرگن  یم  ار  شیاهراک  مه  نم  تفر .  ادخ  هناخ  هرفـس  هب  دعب  دوب و  لوغـشم  هزور  زامن و  هب  زور  دنچ 
دعب داد .  ناـشن  دز و  ـالاب  ار  نهاریپ  دـش ،  سح  یب  کـشخ و  مندـب  فرط  کـی  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  شنیرفن  زوـنه  درک ؛ نیرفن  ارم  و 
هکم فرط  هب  مه  اب  دـنک .  اعد  مقح  رد  درک  لوبق  جـح  مایا  موس  لاس  هکنیا  ات  دـش  لاس  هس  اـت  متـساوخ  یم  رذـع  وا  زا  مدـش  نامیـشپ 

داتفا و نیمز  هب  وا  دیمر و  رتش  درک و  زاورپ  گرزب  يا  هدـنرپ  هاگان  دوب  کیرات  بش  میدیـسر ،  كارا  يداو  هب  هار  رد  میدرک ،  تکرح 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یئاـعد  دومرف :  ماـما  تسا .  هدـنام  یقاـب  مردـپ  نیرفن  زا  میراـتفرگ  نیا  مدرک .  نفد  ار  وا  اـجنامه  درم و 
دوش یم  هدروآرب  شتجاح  دناوخب  يریقف  ضیرم و  هراچیب و  ره  دراد و  مظعا  مسا  اعد  نآ  دیسر .  دهاوخ  تدایرف  هب  تسا  هداد  روتـسد 
ناوج یتدم  زا  دعب  دنداد .  ناوج  هب  ار  اعد  هخـسن  ایب و  مدزن  حبـص  ناوخب و  ار  اعد  نیا  نابرق  دیع  هجحیذ  مهد  بش  دومرف :  هاگنآ  . . . 
هبترم يارب  ات  متخیر  هبوت  کشا  مدرک و  اعد  هب  متـسد  مهد  بش  رد  تفگ :  یتفای ؟  افـش  روطچ  دومرف :  ماما  دمآ .  يداش  تمالـس و  اب 

رد ربماـیپ  متفر و  باوخ  هب  سپ  يداد ،  مسق  مظعا  مسا  هب  ار  ادـخ  تسا  سب  ناوـج  يا  مدینـش :  بیغ  زا  يزاوآ  مناوـخب  متـساوخ  مود 
 ، داد ناوج  میلعت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  اعد  نآ  متفای .  ملاـس  ار  دوخ  یتفاـی ،  افـش  دومرف :  تشاذـگ و  مندـب  رب  تسد  باوخ  ملاـع 
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( . 362  . . . () مارکالا لالجلااذ و  ای  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  کمساب  کلئسءا  ین  مهللا إ   : ) تسا نیا  نآ  هک  تسا  لولشم  ياعد 

یعمج هتسد  ياعد   - 2

 : دومرف ماما  مدرک .  تیاکش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  میگدنز  یگدیشاپ  مه  زا  یلام و  راجنهان  عضو  زا  دیوگ :  یلجب  رمع  نب  صفح 
اذـغ هب  ار  تناردارب  زا  يدادـعت  نک و  هداـمآ  یئاذـغ  مهرد  هد  هب  دـشاب  هک  مه  ترـس  ریز  شلاـب  شورف  اـب  یتفر  هفوک  هب  هک  یماـگنه 

ات دشن  رـسیم  منک  ایهم  یئاذغ  مدرک  شالت  هچ  ره  مدمآ و  هفوک  هب  دیوگ :  صفح  دننک .  اعد  وت  هرابرد  ات  هاوخب  ناشیا  زا  نک و  توعد 
ناشیا زا  هدومن و  توعد  ار  دوخ  ینید  ناردارب  زا  يدادعت  اذغ ،  نتخاس  هدامآ  اب  متخورف و  ار  مرـس  ریز  شلاب  ماما  روتـسد  قبط  هرخالاب 
هیـضق نیا  زا  یهاتوک  تدم  زج  مسق ،  ادـخ  هب  دـندرک .  اعد  اذـغ  فرـص  اب  مه  اهنآ  مدـش ؛  میگدـنز  تالکـشم  لح  رد  اعد  راتـساوخ 

بلط يو  زا  متـشاد و  دتـس  داد و  وا  اب  هک  یـصخش  مدید  مدرک ،  زاب  ار  رد  نوچ  دنز و  یم  ار  هناخ  رد  یـسک  مدش  هجوتم  هک  تشذگن 
و درک ،  هحلاصم  هیفصت و  نم  اب  ار  دوخ  یهدب  دوب ،  مهرد  رازه  هد  منامگ  هب  هک  ینیگنس  غلبم  تخادرپ  اب  دمآ .  نم  غارـس  هب  مدوب  راک 

( . 363) دیماجنا یتسدگنت  یتخس و  عفر  هب  داهن و  شیاشگ  یخارف و  هب  نم  راک  یپ  رد  یپ  سپ  نآ  زا 

ءالب عفد   - 3

مدوب ینید  مولع  لیصحت  لوغشم  ءارماس  رد  هکیتاقوا  دندومرف :  مق  هیملع  هزوح  سس  ؤم  يرئاح  میرکلادبع  خیـش  جاح  هللا  تیآ  موحرم 
دمحم دیـس  موـحرم  مداتـسا  لزنم  رد  يزور  دـندرم .  یم  يا  هدـع  هزور  همه  دـندش و  ـالتبم  نوعاـط  اـبو و  يراـمیب  هب  ءارماـس  یلاـها  ، 
دنناـم یملع  ماـقم  رد  هک  یفوتم 1338 ه ق )   ) يزاریـش یقت  دـمحم  ازریم  هللا  تیآ  هاگان  هک  دـندوب ،  ءارماـس  لـها  زا  یعمج  یکراـشف 

رگا دندومرف :  ازریم  موحرم  دنتسه .  گرم  رطخ  ضرعم  رد  همه  هک  دش  ابو  يرامیب  زا  تبحص  دندروآ و  فیرشت  دوب  یکراشف  موحرم 
ات زورما  زا  ءارماس  نکاس  نایعیـش  هک  منک  یم  مکح  نم  دومرف :  يرآ ،  دنتفگ :  همه  هن ؟  ای  دوش  ماجنا  تسا  مزال  ایآ  منکب  یمکح  نم 
زا الب  نیا  ات  دنیامن ،  نوتاخ  سجرن  ترضح  نامز  ماما  ردام  هب  هیده  ار  نآ  باوث  دنوش و  اروشاع  ترایز  ندناوخ  لوغـشم  همه  زور  هد 

ضرعم رد  رگید  نایعیـش  ادرف  زا  دندش .  اروشاع  ترایز  لوغـشم  دـندناسر و  نایعیـش  همه  هب  ار  مکح  نیا  سلجم  لها  دوش .  رود  نانآ 
زا ناشنایانشآ  زا  هعیش  ریغ  زا  یخرب  دش .  رهاظ  حضاو و  هتکن  نیا  ءارماس  لها  همه  رب  دندرم و  یم  هعیـش  ریغ  یلو  دندش  یمن  عقاو  فلت 
یم نیـسح  ماما  ياروشاع  ترایز  همه  دش :  هتفگ  اهنآ  هب  دنریم ؟  یمن  امـش  زا  دنریم و  یم  ام  زا  هک  تسیچ  ببـس  دندیـسرپ :  یم  هعیش 

( . 364) دننک یم  ءالب  عفد  مه  دنوادخ  و  دنریگن ،  رارق  نوعاط  ابو و  ضرعم  رد  ات  دنناوخ 

ناراب ياعد   - 4

ات دندش  جراخ  رهش  زا  اهنآ  دندرک ؛ باختنا  ار  دوخ  ءاملع  زا  رفن  هس  مدرم  دمآ .  دیدپ  یلاسکـشخ  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  نامز  رد 
وفع و دروم  تسا  هدرک  ملظ  اـم  هب  هک  ار  یـسک  اـت  يا  هداد  ناـمرف  اـم  هب  وـت  ایادـخ  تفگ :  اـهنآ  زا  یکی  دـنیامن .  ناراـب  بلط  ادـخ  زا 
ار ناگدـنب  هک  يا  هداد  روتـسد  ام  هب  وت  ایادـخ  تفگ :  یمود  نک .  وفع  ار  اـم  وت  میا  هدرک  ملظ  دوخ  هب  اـم  کـنیا  میهد ،  رارق  شـشخب 
ریقف و هک  يا  هدرک  مکح  ار  اـم  دوخ  تاروت  رد  وت  ادـنوادخ  تفگ :  یموس  اـمرف .  دازآ  ار  اـم  میئوـت ،  ناگدـنب  اـم  کـنیا  مینک و  دازآ 

نایاپ لمع  اب  ملاع  هس  نیا  تاملک  نکن .  مورحم  ار  ام  وت  میا ،  هداتـسیا  تا  هناـخ  رد  هک  میتسه  نیکـسم  اـم  مینارن و  دوخ  زا  ار  نیکـسم 
( . 365) دومرف لزان  مدرم  رب  ار  شتمحر  ناراب  دنوادخ  تفریذپ ، 

ناگدرم يارب  اعد   - 5
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وت رب  یتسه ،  نم  جنگ  هک  یئادخ  يا  تفگ :  درک و  دـنلب  نامـسآ  هب  رـس  دـش  کیدزن  شتافو  نوچ  هیهاب )   ) مان هب  تدابع  لها  زا  ینز 
زور بش و  ره  هک  تشاد  يرـسپ  تفر  ایند  زا  نوچ  هدـب .  تاـجن  متـشحو  زا  مربق  رد  نکن و  لوذـخم  ارم  توم  ماـگنه  منک  یم  داـمتعا 
یبش درک .  یم  اعد  ناتسربق  لها  يارب  مه  دوخ و  ردام  يارب  ترفغم  بلط  دناوخ و  یم  اعد  نآرق و  يردق  ردام ،  ربق  رس  دمآ  یم  هعمج 

ياهتنم گرم  يارب  زا  ناج  رـسپ  يا  تفگ :  تسا ؟  روطچ  امـش  لاح  درک :  ضرع  درک و  مالـس  دید و  باوخ  رد  ار  شردام  ناوج  نیا 
 ، مرـسپ يا  يرآ  تفگ :  يراد ؟  یتجاـح  رداـم  درک :  ضرع  تسا .  یبوـخ  رایـسب  ياـج  خزرب  رد  مهاـگیاج  هللادـمحب  تسا و  یتـخس 
هب تاوما  یئآ  یم  وت  هک  یتقو  موش ،  یم  داش  هعمج  زور  بش و  رد  مربق  دزن  وت  ندـمآ  اب  نک  میارب  نآرق  تئارق  ترایز و  اعد و  هشیمه 

يارب نآرق  اعد و  هب  لوغـشم  ناوج  میوش .  یم  داش  هدژم  نیا  هب  دنتـسه  مربق  رانک  هک  یتاوما  نم و  دمآ ،  وت  رـسپ  هیهاب  دنیوگ :  یم  نم 
میتسه ناتـسربق  لها  ام  دنتفگ :  دیتسیک ؟  امـش  متفگ :  دندمآ و  مدزن  يدایز  تیعمج  مدید ،  باوخ  رد  یبش  دش .  رگید  تاوما  ردام و 

(366  ) نکن كرت  ار  لمع  نیا  مییامن ،  رکشت  ینک ،  یم  نامیارب  نآرق  تئارق  اعد و  رطاخ  هب  وت  زا  میدمآ 

نید  : 42

همدقم

مالسا كاپ  نیئآ  نید و  هب  ار  دوخ  يور  تناوریپ )  همه  اب  ربمایپ  يا  ( . : ) هیآ 30 مور :  ( ) افینح نیذلل  کهجو  مقءاف   : ) میکحلا هللا  لاق 
دنک یم  رپ  ار  دوخ  مکش  شنید  هلیـسوب  هکنآ  ( : 367  ) هلکءای ام  هنید  نم  هظح  هنیدب ،  لکءاتـسملءا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دینک . 

شناتـسود هب  ار  دوخ  نید  یلو  دهد ،  یم  دوخ  نمـشد  تسود و  هب  ار  يویند  عاتم  دـنوادخ  هاتوک :  حرـش  تسا  نیمه  شنید  زا  شظح 
دیاب ار  ناج  لام و  تسا .  هداد  رظن  دروم  يدارفا  هب  ار  دوخ  صاخ  نید  و  دیرفآ ،  دوخ  دـیحوت  ترطف  رب  ار  امومع  هکنآ  هچ  دـهد ،  یم 

زا فیح  دوب .  نیزم  يرابدرب  قلخ و  نسح  دـهعب و  ءافو  تناما و  ءادا  راتفگ ،  قدـص  دـننام  نید  ياه  هناشن  هب  و  درک ؛ ادـخ  نید  يادـف 
یلمع نید ،  رد  ملاع  مانب  لاحشوخ و  نار  هب 689  بهذم ،  رد  دهاز  مانب  هکنانچ  دندرمش  کبس  ارنآ  دنتخورف و  ایند  هب  ار  نید  هک  نانآ 

 ! دنرادن هتسیاش 

درم نید   - 1

رانک رد  هچب  کی  یلو  دنتـسه ،  يزاب  لوغـشم  هک  دندید  ار  اه  هچب  زا  یهورگ  دـندرک ،  یم  روبع  یلحم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
هتفهن زار  نیا  غارس  ماما  درم . ) نید  نیدلا :  تام   : ) تفگ تسیچ ؟  وت  مان  دیسرپ :  تفر و  شدزن  دنک .  یمن  يزاب  نیگمغ و  هداتـسیا و 

ار مان  نیا  تلع  تساوخ و  ار  دنزرف  ردام  ماما  تسا .  هدنز  شردام  هدرم و  شردپ  دنتفگ :  دندرک !  لا  ؤس  كدوک  نیا  ردپ  زا  دنتفرگ و 
 : دنتفگ دـندمآ و  نارفـسمه  یتدـم  زا  سپ  تفر و  ترفاسم  هب  شردـپ  دوب  نم  محر  رد  هچب  نیا  هک  یمایا  رد  تفگ :  ردام  دندیـسرپ ! 

 . ! ! دـیراذگب نیدـلا )  تام   ) ار وا  مان  دـمآ  ایند  هب  ما  هچب  رگا  هک  درک  شهاوخ  ام  زا  تفر ،  ایند  زا  دـش و  رامیب  ترفاـسم  رد  وت  رهوش 
هک ار  كدوک  ردپ  نارفـسمه  سپـس  دـنوش .  عمج  دجـسم  رد  مدرم  درک  مالعا  درب و  نآ  تلع  زمر و  هب  یپ  نید ، )  ندرم   ) مسا هب  ماما 
مه امـش  مدرک  دـنلب  ریبکت  هب  یئادـص  نم  هاگره  دومرف :  مدرم  هب  دومن .  یتالا  ؤس  هناگادـج  ار  یکی  یکی  تساوخ و  دـندوب  رفن  راـهچ 

يادص مدرک .  رضاح  ار  بانط  طقف  نم  تفگ :  دوب  هدش  بوکخیم  لاوئس  نیا  زا  هک  وا  و  دش ،  ایوج  ار  لتق  زار  یلوا  زا  دیئوگب .  ریبکت 
 : تفگ یموس  مرادن ؛  يریصقت  رگید  متـسب و  شندرگ  هب  ار  بانط  نم  تفگ :  مه  یمود  دنتفگ .  ریبکت  مه  مدرم  دش و  دنلب  ماما  ریبکت 

ماما میدـناسر .  لتق  هب  ار  وا  یهورگ  وا ،  لاوما  بحاـصت  يارب  هک  داد  حرـش  ار  ناـیرج  حـضاو  روط  هب  یمراـهچ  مدروآ و  ار  وقاـچ  نم 
تخـس ار  اهنآ  داد و  لیوحت  هچب  ردام  هب  تفرگ و  اهنآ  زا  ار  هقورـسم  لاوما  ماـما  دـندرک .  دـنلب  ریبکت  هب  ادـص  مه  مدرم  تفگ و  ریبکت 
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( . 368) دینزب ادص  تسا )  هدنز  نید  نیدلا :  شاع   ) ار هچب  مسا  دومرف :  دنزرف  ردام  هب  دعب  و  درک ،  تازاجم 

لوفزد هنازرف  يرادنید   - 2

هک یتعاس  نآ  اب  دور ،  یم  ایند  زا  لوصا ،  هقف و  ملع  رد  راکفا  يدنلب  هزاوآ و  همه  اب  دوش  یم  هناگی  عجرم  يراصنا  یضترم  خیـش  یتقو 
نیرتریقف لثم  دـننیب  یم  دـننک ،  یم  هاگن  ار  وا  هناخ  هک  یتقو  دوب .  هدرکن  یقرف  دوب  هدـش  فجن  دراو  یلوفزد  ریقف  هبلط  کی  تروص  هب 

چیه دـیآ ،  یم  امـش  تسد  رد  تاهوجو  همه  نیا  هک  دـینک  یم  رنه  یلیخ  اقآ !  دـیوگ :  یم  ناشیا  هب  رفن  کـی  دـنکیم .  یگدـنز  مدرم 
یم رتالاب  نیا  زا  يرنه  ایآ  رتالاب ؟  نیا  زا  يرنه  هچ  دننک :  یم  ضرع  ما ؟  هدرک  يرنه  هچ  دیامرف :  یم  دـینک ! ؟  یمن  اهنآ  رد  یفرـصت 

هک ار  ناشاک  ياهیچکرخ  دـندرگ .  یمرب  ناهفـصا و  ات  دـنور  یم  هک  تسا  ناشاک  ياهیچکرخ  راـک  نم ،  راـک  رثکادـح  دومرف :  دوش ! 
اهنآ دننک ؟  تنایخ  مدرم  لام  هب  اهنیا  هک  دیا  هدید  امـش  ایآ  ناشاک ،  دنروایب  دنرخب و  الاک  ناهفـصا  زا  دنورب  هک  دنهد  یم  اهنآ  هب  لوپ 

( . 369  ) تسا هدمآ  مهم  امش  رظن  هب  هک  تسین  یمهم  هلئسم  نیا  دنرادن .  قح  دنتسه ،  نیما 

یهاش تخت  رانک  نید   - 3

دزن ار  یـسک  دوب .  نئادـم  رد  ناریا  هاشداپ  درگدزی  دـندش .  راپـسهر  قارع  فرط  هب  يا  هدـع  قافتاب  صاقو  دعـس  مود ،  هفیلخ  نامز  رد 
دوب بارش  ندیماشآ  لوغشم  وا  دندمآ ،  هاشداپ  سلجم  هب  نوچ  دوش .  ربخاب  ناشیا  دصقم  زا  ات  دنیایب ،  رابرد  هب  رفن  دنچ  ات  داتسرف  دعس 

 . تسـشن هاشداپ  بنج  یهاـش  تخت  راـنک  رماـع  نب  ةریغم  دـندمآ و  روضح  هب  ناگداتـسرف  دـننک .  عمج  ار  بارـش  طاـسب  داد  روتـسد  و 
ذیذل و ياهاذغ  ندروخ  زا  سپ  دیدمآ ،  یم  ام  تکلمم  هب  یئادگ  تراجت و  ناونع  هب  اهبرع  امـش  تفگ :  دـعب  درک و  ضارتعا  درگدزی 

نآ دننام  امـش  لثم  دیا .  هدروآ  مه  هزات )  ینید   ) دییوگ یم  دیدمآ و  الاح  دـیدرک و  ربخ  ار  دوخ  ناتـسود  دـیتفر و  کنیا  اراوگ  ياهبآ 
رگید ياههابور  تفر  رگید  زور  دـیناسرن .  یبیـسآ  ار  وا  مه  غاب  بحاص  درک ،  اهروگنا  ندروخ  يانب  تفر و  یغاب  هب  هک  تسا  یهابور 

نم رگا  دیـسر .  اههابور  همه  باسح  هب  تسب  ار  اـهخاروس  دـمآ  غاـب  بحاـص  دـندش .  لوغـشم  روگنا  ندروخ  هب  دـندمآ  درک و  ربخ  ار 
يریما مهد ،  یم  ناوارف  ياهتمعن  ار  امش  نم  دیا .  هدرک  یشکرکشل  تشیعم  لام و  یگنت  رطاخ  هب  امـش  مناد  یم  یلو  مناوت  یم  مهاوخب 

مه ام  و  تسا ،  تسرد  یتفگ  تشیعم  یگنت  زا  هچنآ  تفگ :  رماـع  نب  ةریغم  درذـگب .  یبوخ  هب  ناـتراگزور  اـت  منک  یم  بصن  امـش  رب 
نآ هب  میتـشک و  یم  ملغـش  کـی  يارب  ار  شیوخ  يومع  رـسپ  میتـسناد و  یمن  مارح  زا  لـالح  میدروـخ و  یم  رامـسوس  شوـم و  يزور 

تیاده یتسرپادخ  هب  تشاد و  زاب  اهتب  شتـسرپ  زا  ار  ام  و  دروآ ،  ام  يارب  ینید  شربمایپ  هلیـسو  هب  دنوادخ  هکنیا  ات  میدرک  یم  تاهابم 
يا نونکا  دـمآ .  میهاوخ  امـش  روشک  هب  يدوزب  ام  و  دـنک ؛ اطع  هیـساب  ار  مئانغ  دوش  حوتفم  ناناملـسم  هلیـسو  هب  هک  يروشک  ره  درک و 
نیا زا  درگدزی  وش .  گنج  هدامآ  ای  هدـب ،  هیزج  ای  دـیای .  ماود  تیهاشداپ  اـت  وش  ناملـسم  اـی  منک :  یم  ریخم  راـک  هس  هب  ار  وت  درگدزی 

زوریپ ناناملسم  تفرگرد و  گنج  دعب  دنار ،  دوخ  هاگرد  زا  ار  نانآ  دوب .  دهاوخن  ریشمش  زج  امش  نم و  نیب  تفگ :  تفـشآرب و  نخس 
( . 370) دندش

ینیسح رفعجوبا  يرادنید   - 4

مایا رد  دوب و  تدابع  دهز و  لها  هیقف و  يدرم  دیسر  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هطـساو  راهچ  اب  هک  ( 371  ) ینیسح دمحم  رفعج  وبا 
سخرـس و ناـسارخ و  ياهرهـش  هب  دـمآ و  ناریا  هب  وا  تخادرپ و  وا  عفد  هب  مصتعم  درک .  جورخ  وا  متـس  هیلع  رب  یـسابع  هفیلخ  مصتعم 
هک یبش  دـندومن .  تعیب  وا  اـب  رفن  رازه  لـهچ  ورم  رد  دـندرک .  تعیب  وا  اـب  ناریا  مدرم  زا  رایـسب  یهورگ  لـقتنم و  ورم  اـسن و  ناـقلاط و 
روز اب  جاسن )  هدنفاب ،   ) یئالوج درم  دمن  شنایرگـشل  زا  یکی  هک  دیمهف  درک و  قیقحت  دینـش .  يا  هیرگ  يادص  دندش ،  عمج  شرگـشل 
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وت تعیب  رد  ام  تفگ :  تساوخ !  وا  زا  ار  تشز  راـک  نیا  ببـس  دـیبلط و  ار  بصاـغ  نآ  رفعجوبا  تسا .  درم  نآ  زا  هیرگ  نیا  دـنتفرگ و 
رد ناوتن  مدرم  نینچ  هب  دومرف :  هاگنآ  داد و  شبحاص  هب  ار  دمن  رفعجوبا  مینکب .  میهاوخ  یم  هچ  ره  میربب و  ار  مدرم  لام  هک  میدـمآرد 

(372  . . . ) تفر ناقلاط  هب  دوخ  صاخ  باحصا  اب  دنوش ؛ قرفتم  رگشل  درک  رما  تسج ،  يرای  ادخ  نید 

هرمس یشورف  نید   - 5

نب يرم  مان  هب  ادخ  لوسر  نارای  زا  یکی  هب  شردام  دمآ ؛ هنیدم  هب  شردام  هارمه  ردـپ  گرم  زا  سپ  دوب .  هرـصب  لها  بدـنج  نب  هرمس 
دحا گـنج  رد  داد  هزاـجا  ار  وا  ربماـیپ  دوب ،  یبوخ  زادـناریت  دوب  ناوجون  هکنیا  اـب  دـش ؛ گرزب  وا  نماد  رد  هرمـس  درک و  رهوـش  ناـبیش 
لعج هب  لوپ ،  نتفرگ  يارب  وگغورد ،  قساف و  هباحص  یـضعب  دننامه  هیواعم  نامز  رد  وا  درک .  تکرـش  اهگنج  رتشیب  رد  دنک و  تکرش 
مهرد رازه  دص  تفگ :  وا  هب  هیواعم  درک .  مادقا  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  تمذـم  رد  ربمایپ  زا  ثیداحا  لقن  هیواعم و  حدـم  رد  ثیداحا 

سنخا  ) مدرم زا  یـضعب   : ) تسنیا هیآ  یهدب ! .  تبـسن  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  هدش )  لزان  ناقفانم  تمذـم  رد  هک  ار   ) هیآ نیا  ات  مهد  یم 
رب ار  ادخ  قافن  یتسردان و  زا  و  دنـسر ،  ایند  عاتم  هب  غورد  ینابز و  برچ  زا  دـنرآ  تفگـش  هب  ار  وت  دوخ  بیرفلد  راتفگ  زا  قیرـش )  نب 

داسف هنتف و  شراک  دنبای ) تردق  و   ) دنوش رود  وت  روضح  زا  نوچ  تسا .  مالـسا  نمـشد  نیرتدب  سک  نیا  و  دـنریگ ،  هاوگ  دوخ  یتسار 
زا سپ  هک   ) ار هیآ  نیا  و  ( 373 () درادن تسود  ار  نادسفم  ادخ  دنک و  عطق  ار  رـشب  لسن  دهد و  انف  داب  هب  قلخ  لصاح  ات  دشوکب  تسا ، 
 ، تسا هدش  لزان  مجلم  نبا  نءاش  رد  وگب  هدش )  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نءاش  رد  ربمایپ ،  باوختخر  رد  نانم  ؤمریما  ندیباوخ 

هرمس ( 374  () تسا ناگدـنب  نینچ  رادتـسود  ادـخ  دـنرذگرد و  ادـخ  ياـضر  هار  رد  دوخ  ناـج  زا  ناـمدرم  زا  یخرب  و   : ) تسا نیا  هیآ 
هدعو مهرد  رازه  دص  راهچ  هیواعم  تفریذپن .  وا  نک ،  لوبق  مهد  یم  مهرد  رازه  تسیود  تفگ :  هیواعم  تفریذپن .  ار  هیواعم  داهنـشیپ 

هب هدش ،  لزان  نینم  ؤملاریما  هرابرد  هک  مود  هیآ  و  تبسن ،  نینم  ؤملاریما  هب  هدوب  نیقفانم  هرابرد  یلوا  هک  هیآ  ود  نیا  تفریذپ و  وا  داد و 
(375  . ) درک تباث  ار  دوخ  یشورف  نید  راک  نیا  اب  و  داد ،  تبسن  مجلم  نبا 

رکذ  : 43

همدقم

 . دنک یم  ادیپ  شمارآ  اهلد  ادخ  دای  هب  اهنت  هک  دـیوش  هاگآ  هیآ 28 ) دعر :   () بولقلا نئمطت  هللا  رکذب  الا   : ) میکحلا هللا  لاق  ادـخ ) دای  )
شومارف و ار  مدای  لاح  چیه  رد  دومرف :  یـسوم  ترـضح  هب  دنوادخ  ( 376  ) لاح لک  یلع  يرکذ  عدت  مالـسلا ال  هیلع  یـسوملا  هللا  لاق 

ملاع روکذـم  هب  لمع  رد  لد و  رد  هک  يرکاذ  ره  تسا .  تادابع  همه  تیاغ  بلق ،  روضح  اـب  مهنآ  قح  داـی  هاـتوک :  حرـش  نکم .  اـهر 
دشاب لفاغ  بلق  اما  دیوگ :  رکذ  نابز  رگا  دوب .  دناوتن  بلاغ  هریچ و  وا  رب  ناطیش  هک  دسر  یم  یماقم  هب  دشاب  هتشاد  هجوت  دنوادخ  ینعی 

وا ياـهتمعن  بنج  رد  ار  دوخ  وا ،  داـی  اـب  تسا  مزـال  سپ  دوش .  یم  بجع  ثعاـب  دـنک  هجوت  دوـخ  رکذ  هب  رکاذ  رگا  تسا .  مک  شرثا 
نوزفا ار  شدای  شتبحم ،  هب  دنکن و  لفاغ  ار  وا  شدای  زا  یلاح  چیه  رد  هک  دـنک  اضاقت  قح  زا  و  دـنیبب ،  چـیه -  الـصا  زیچان -  رـصاق و 

 . دنک

نمشد لباقم  رد  ادخ  دای  - 1

 . درک فقوت  ترـضح  روتـسد  مالـسا  هاپـس  تفر ،  یم  رامنا ) ینب  براحم و   ) گنج هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یماـگنه 
يراج و بآ  لیـس  دننامه  درک و  ندمآ  هب  عورـش  ناراب  لاح  نامه  رد  تفر .  يا  هشوگ  هب  نایرگـشل  زا  رود  تجاح  ياضق  يارب  ربمایپ 
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هدهاشم ار  ترضح  ثراحلا )  نب  ثریوح   ) ماگنه نیا  رد  تسشن ،  یتخرد  ریز  رد  ترضح  دش .  هلصاف  رگشل  ربمایپ و  نیب  تشگرب  هار 
دـمآ و ترـضح  فرطب  مشکن !  ار  وا  رگا  دـشکب  ارم  ادـخ  هداتفا ،  رود  شنارای  زا  هک  تسا  دـمحم  درم  نیا  تفگ :  شناراـی  هب  دومن و 

دندناوخ ار  اعد  نیا  بل  ریز  رد  ادخ و  دومرف :  دهد ؟  تاجن  نم  تسد  زا  ارت  دناوت  یم  یسک  هچ  تفگ :  درک و  هلمح  دیشک و  ریـشمش 
وا فتک  رب  يا  هتشرف  دروآ ،  دورف  ریشمش  تساوخ  ثریوح  هکنیمه  ناهرب )  یهاوخ  یم  وت  یقیرط  ره  زا  ثریوح  رـش  زا  ارم  ادنوادخ  ، 
 : تفگ دشخب ؟  یم  یئاهر  نم  تسد  زا  ارت  یسک  هچ  دومرف :  تشادرب و  ار  نآ  ربمایپ  دش و  اهر  شتسد  زا  ریشمش  داتفا و  نیمز  هب  دز و 

گنج تناوریپ  وت و  اب  هک  مدـنب  یم  نامیپ  یلو  مروآ  یمن  نامیا  درک :  ضرع  مهدـب !  ار  تریـشمش  ات  رواـیب  ناـمیا  دومرف :  سکچیه ، 
(377  . ) يرتهب نم  زا  وت  هک  دنگوس  تفگ :  ثریوح  و  داد ؛ وا  هب  ار  ریشمش  ربمایپ  میامنن .  کمک  وت  هیلع  ار  یسک  منکن و 

لد هدیروش  - 2

 . میدیباوخ اجنآ  رد  میدیـسر و  یلگنج  رانک  هاگرحـس  مدرک .  یم  تکرح  یناوراک  هارمه  ماجنا ،  ات  زاغآ  زا  بش  کی  دیوگ :  يدـعس 
زاـین زار و  هب  سفن  کـی  و  دز ،  ناـبایب  هب  رـس  دیـشکرب و  لد  زا  هرعن  دوب ،  اـم  هارمه  هدـش )  قح  بوذـجم   ) یلد هدـیروش  رفـس  نیا  رد 

تخرد و يور  رب  ار  نالبلب  تفگ :  خساپ  رد  يدرک ؟  ادـیپ  بشید  هک  دوب  یتلاح  هچ  نیا  متفگ :  وا  هب  دـش  زور  هک  یماگنه  تخادرپ . 
زا هک  مدرک  رکف  دـندیلان ،  یم  همه  مدـید ،  لگنج  نایم  رد  ار  فلتخم  تاناویح  بآ و  نایم  رد  ار  اه  هغابروق  هوک ،  يور  رب  ار  اـهکبک 

(378  . ) تلفغ باوخ  رد  نم  دنشاب و  حیبست  رد  همه  هک  تسا  رود  يدرمناوج 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ءارقف  لاوس  - 3

 ، ناگدنب ندرک  دازآ  دننام  ریخ  ياهراک  نادـنمتورث  دـنتفگ :  دـندمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  هنیدـم  ءارقف  زا  يدادـعت 
 . دشاب یم  ام  زا  شیب  ناشیا  رجا  هجیتن  رد  و   ) میتسین اهنآ  ماجنا  رب  رداق  ام  هک  دنهد  یم  ماجنا  ندروآ و . . .  ياج  هب  جـح  نداد ،  هقدـص 

هبترم دص  هکیـسک  دوش .  یم  تبث  شیارب  هدنب  دص  ندرک  دازآ  باوث  زا  شیب  دـیوگب ،  ربکا  هللا  هبترم  دـص  هکیـسک  دـندومرف :  ربمایپ  ( 
اب بسا  دص  نداد  زا  رتهب  دیوگب ،  هللا )  دمحلا   ) هبترم دـص  هکیـسک  دوش .  یم  هتـشون  شاداپ  وا  رب  جـح  زا  رتهب  دـیوگب ،  هللا )  ناحبـس  )

نادنمتورث تسا ! !  تمایق  زور  رد  مدرم  نیرتهب  دیوگب ،  هللا )  الا  هلا  ال   ) رکذ هبترم  دص  هکیـسک  دشاب .  یم  ادخ  هار  رد  لماک  تازیهجت 
 : دنتفگ دندمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  اددجم  ءارقف  دندرک .  لمع  تاروتسد  هب  زین  اهنآ  دندینـش ،  ار  ربخ  نیا  هک  هنیدم 

(379  . ) دنک یم  ءاطع  دهاوخب  سک  ره  هب  تسدنوادخ ،  لضف  فطل و  نیا  دومرف :  دندومن !  لمع  امش  روتسد  هب  مه  نادنمتورث 

تمعن رد  بوبحم  دای  - 4

اهدص تشاد و  یتعارز  ياهنیمز  مخـش  يارب  رن  واگ  تفج  دـصناپ  دـنا :  هتـشون  هک  یئاج  ات  داد  رایـسب  ياهتمعنار  ربمایپ  بویا  دـنوادخ 
تفه ار  وا  دنفـسوگ  هلگ  رازه و  هس  ار  وا  شکراب  ياهرتش  دـندومن .  یم  ار  وا  یتعارز  ياهراک  هک  تشاد  راد  هداوناخ  دـیرخ  رز  هدـنب 

راک ود  رد  یتح  دوب و  قح  دماح  لاح  همه  رد  و  دومرف :  اطع  وا  هب  رامشیب  دالوا  تمعن و  یتمالـس و  دنوادخ  نینچمه  دنا .  هتـشون  رازه 
مالـسلا هیلع  بویا  لاح  حرـش  رد  هک  تافیـصوت  همه  اب  اما  دومن .  یم  لمع  درک و  یم  باختنا  ار  نیرتتخـس  دوب  نآ  رد  قح  تعاطا  هک 

ار اهتمعن  همه  هکیئاج  ات  تفرگ  رارق  ناحتما  دروم  شتاجرد  ماقم و  نتفر  الاب  يارب  دشاب  هدز  رـس  وا  زا  یهانگ  هکنآ  نودب  دـنا ،  هتـشون 
دمح و يادخ و  دای  هاگچیه  ءالب  ینیگنـس  همه  اب  دش .  التبم  دنک  اوادم  تسناوت  یمن  هک  یـضرم  هب  مه  شندب  تفرگ و  وا  زا  دـنوادخ 

درک راجنهان  عضو  زا  تیاکش  هب  عورش  نز  تخادنا و  وا  لایع  نهذ  رد  ار  دوخ  هسوسو  ناطیـش  هکنیا  ات  درک ،  یمن  كرت  ار  وا  شیاتس 
لاس تفه  هب  لاح  دیسر ،  ام  هب  یهلا  ياهتمعن  لاس  داتـشه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  بویا  میرادن .  چیه  دندرک و  كرت  ار  ام  همه  تفگ :  و 
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ات داد  لوقعم  ریغ  یئاهحرط  درک و  لاکـشا  ضارتعا و  نز  ردقنآ  دوب !  لاح  مه  رد  وا  دای  دـیاب  و  درک ؟  ضارتعا  دـنوادخ  هب  دـیابن  ءالب 
هدجس دید و  راتـسرپ  یب  اهنت و  ار  دوخ  بویا  تفر  نز  نوچ  منیبن . )  ار  وت  رگید  هک  وش  رود  نم  شیپ  زا  ) دومرف دوش ! !  تحاران  بویا 

 ! درک اطع  وا  هب  هرابود  ار  اهتمعن  همه  و  درک ،  باجتسم  ار  دوخ  دماح  رکاذ و  ياعد  دنوادخ  تخادرپ و  يادخ  تاجانم  هب  درک و  یهلا 
فلت یگنـسرگ  زا  درادن ،  يراتـسرپ  نوچ  مراذگب ،  اهنت  ار  وا  تسین  حالـص  هدنار ،  دوخ  شیپ  زا  ارم  وا  درک  رکف  دوخ  شیپ  بویا  نز 

ارچ تفگ :  ناوج  درک ،  هیرگ  هب  عورـش  درک ،  هدـهاشم  ار  یناوج  طـقف  دـیدن ،  بویا  زا  يرثا  دـمایب  بویا  هاـگیاج  هب  نوچ  دوش .  یم 
دید تسیرگن  بوخ  ناوج  هب  نوچ  يرآ ،  تفگ :  یسانش ؟  یم  ینیبب  ار  وا  رگا  متفاین .  ار  وا  مدمآ  متشاد  يریپ  رهوش  ینک ؟  یم  هیرگ 

(380  ) متسه بویا  نامه  نم  تفگ :  ناوج  نآ  دراد ،  شرهوش  هب  تهابش 

هسیفن - 5

قاحسا مانب  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  عرو  لضفاب و  دنزرف  اب  مالـسلا )  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نب   ) دیز نب  نسح  رتخد  هسیفن  هدیس 
دیوگ هسیفن  هدیـس  هداز  ردارب  بنیز  تسا .  هدوب  زاتمم  قح  دای  یگدنب و  رظن  زا  راصعا و  نامز و  هردان  نانز  زا  وا  درک ،  جاودزا  نمتوم 

دوخ اب  تسا  بوخ  متفگ :  يزور  دیامن .  راطفا  ار  يزور  ای  دباوخب  ار  یبش  مدیدن  تدم  نیا  رد  مدرک ،  تمدـخ  ار  ما  همع  لاس  لهچ  : 
 ! ناراگتـسر رگم  درک  ناوتن  روبع  نآ  زا  مراد و  شیپ  رد  تمایق  خزرب و  رد  یئاه  هندرگ  هک  منک  ارادم  هنوگچ  دومرف :  دـینک ! ؟  ارادـم 

رتشیب هک  دش  فرـشم  جح  هب  هبترم  یـس  دومن .  یم  قافنا  ناگدـنامرد  نارامیب و  ناریگ و  نیمز  هب  ارنآ  ادـخ  رطاخ  هب  تشاد و  تورث  وا 
مدرم دنتفر .  رصم  هب  اجنآ  زا  نیطسلف و  هب  شرسمه  قافتا  هب  میهاربا  ترضح  ربق  ترایز  يارب  هنیدم  زا  تفر .  ادخ  هناخ  هب  هدایپ  اهرفس 
دنیوگ دوب .  ادخ  دای  تدابع و  لوغشم  هتسویپ  دوب و  هدنک  يربق  دوخ  هناخ  رد  وا  دندرک  لوبق  دننامب .  اجنآ  رد  دندرک  تساوخ  رد  رصم 

شناگدنب نایم  ار  وا  قح  یـسدق -  تیاور  قبط  دنک ،  یم  شدای  يا  هدنب  دنیب  یم  نوچ  دـنوادخ  دومن ،  ربق  رد  نآرق  متخ  هبترم  نارازه 
نیمه هب  و  دـش ،  انیب  وا  يوضو  بآ  زا  دوب .  انیبان  شرتخد  هک  دوب  يدوهی  هسیفن  یگیاـسمه  رد  درادـیم .  مرکم  زیزع و  دـنک و  یم  داـی 

ار مهبر )  دنع  مالـسلاراد  مهل   ) هیآ ماعنا  هکرابم  هروس  ندناوخ  اب  هزور  تلاح  اب  یتقو  دندش .  ناملـسم  رـصم  نایدوهی  زا  يرایـسب  ببس 
لوبق وا  دوش  نفد  رـصم  رد  دنتـساوخ  رـصم  مدرم  دربب  هنیدـم  هب  ار  هزانج  تساوخ  شرهوش  تفگ .  کـیبل  ار  یهلا  توعد  دـناوخ ،  یم 

تکرب هب  ادخ  هک  نکم  تفلاخم  هسیفن  نفد  دروم  رد  رـصم  لها  اب  دومرف :  هک  دـید  باوخ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بش  درکن . 
(381) دیامرف یم  لزان  رصم  مدرم  رب  ار  تمحر  وا 

قزر  : 44

همدقم

تسادخ رب  شیزور  هکنآ  زج  تسین  نیمز  رد  يا  هدنبنج  چیه  هیآ 6 ) دوه  ( ) اهقزر هللا  یلع  الا  ضرالا  یف  ۀباد  نم  ام   : ) میکحلا هللا  لاق 
هدنب يوجتسج  رد  هک  گرم  زا  رتشیب  تسا  هدنب  لابند  يزور  ( 382  ) هلجا نم  ابلط  دشا  دبعلا  بلطی  قزرلا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  . 
يارب هک  همقل  نیرخآ  رگم  دریم  یمن  یسفن  چیه  و  دشاب ،  هدرکن  قزر  نییعت  شیارب  دنوادخ  هک  تسین  يا  هدنبنج  هاتوک :  حرـش  تسا . 
هویـش نیرتـهب  داـتفا و  مارح  بلط  رکفب  دـیابن  ندیـسر  رید  زا  تفر و  دـیاب  لـالح  يزور  بلط  رد  دروـخ .  یم  ار  تـسا  هدـش  ریدـقت  وا 

یـضار تعانق و  مدـع  اـب  راـب ،  راوخ و  رد  یکی  تساـیر  رد  یکی  تراـجت  رد  یکی  دراد  یـصوصخم  يزور  سک  ره  تسا .  یئاـبیکش 
دایز قزر  ات  دروآ  يور  مه  رگید  ناهانگ  هب  ددرگ  یم  ببس  دوش و  یم  يوق  ناسنا  رد  صرح  عمط و  هلیذر  تافـص  تمـسق ،  هب  ندوبن 

 . ادخب لکوت  مدع  زا  رگم  تسین  نیا  ددرگ و 
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دننیب ار  تمکح  - 1

وا دمآ ،  کیدزن  نوچ  تسا .  هدـیباوخ  نابایب  گیر  يور  هنهرب  یتسدـیهت ،  تدـش  زا  هک  دـید  ار  يریقف  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
يارب یسوم  تسا .  هدیـسر  بل  هب  مناج  یبات ،  یب  زا  هک  دهدب  نم  هب  یکدنا  شاعم  لاعتم  دنوادخ  ات  نک  اعد  یـسوم !  يا  درک :  ضرع 
نامه دید  تشگ  یم  زاب  ریـسم  نامه  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دعب ،  زور  دـنچ  تفر .  روط ) هوک  هب  تاجانم  يارب   ) اجنآ زا  درک و  اعد  وا 

هب ات  دنتفگ :  نارضاح  تسا ؟  هداد  خر  يا  هثداح  هچ  دیسرپ :  دنا ،  هدومن  عامتجا  ندرگ  رد  رایسب  یتیعمج  دنا و  هدرک  ریگتـسد  ار  ریقف 
ار وا  نونکا  تسا .  هتـشک  ار  یـصخش  هدومن و  یئوجگنج  هدبرع و  هدروخ و  بارـش  هدروآ و  تسدب  یلام  یگ  هزات  هتـشادن  یلوپ  لاح 
 ، دشخب تعـسو  شناگدنب  يارب  ار  قزر  ادخ  رگا   : ) دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  دننک !  مادعا  صاصق ،  ناونع  هب  ات  دنا  هدرک  ریگتـسد 

رافغتسا و دوخ  شهاوخ  تراسج و  زا  و  درک ،  رارقا  یهلا  تمکح  هب  مالسلا  هیلع  یـسوم  سپ  ( 383 ( ) دننک یم  متس  نایغط و  نیمز  رد 
(384) دومن هبوت 

نآرق زا  طلغ  طابنتسا  - 2

ار وا  ترـضح  یتدـم  زا  سپ  تشاد .  دـمآ  تفر و  دوب و  تسود  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  اـب  هک  Ș یناـسک ب زا  یکی  ملـسم  نب  رمع 
دهز و هب  يور  هدیـشک و  راک  بسک و  زا  تسد  وا  موش !  تیادف  تفگ :  وا  دش .  شتـسود  لاوحا  يایوج  زیزعلادبع  نب  یلع  زا  دـیدن ، 

ربمایپ رصع  رد  دش .  دهاوخن  باجتـسم  شیاعد  دشکب ،  راک  زا  تسد  هکیـسک  دناد  یمن  رگم  وا !  رب  ياو  دومرف :  تسا .  هدروآ  تدابع 
درادن نامگ  هکیئاج  زا  دیاشگ و  یم  وا  رب  ءالب ) ناهانگ و  زا   ) ندش نوریب  هار  ادخ  دوش  سرتادـخ  یقتم و  سک  ره   ) هیآ هک  هکیماگنه 

هتخادرپ و تدابع  ینیـشن و  هشوگ  هب  هدومن و  اهر  ار  دوخ  تراجت  بسک و  لحم  ناناملـسم ،  زا  یهورگ  (385 ؛) دنک ءاطع  يزور  وا  هب 
شاعم و لیـصحت  تمحز  هب  يزاین  هچ  رگید  دنوش ،  هدنامرد  رادنید  دارفا  دراذگ  یمن  تسا و  ناسر  يزور  دوخ  دـنوادخ  دـنتفگ :  یم 

دیا هدرک  كرت  ار  بسک  راک و  ارچ  دومرف :  ضارتعا  يور  زا  دـناوخ و  ارف  ار  اهنآ  دیـسر ،  ربمایپ  هب  ربخ  نیا  نوچ  میراد .  راک  بسک و 
ره دـیا ،  هتـشادنپ  هک  تسین  نینچ  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا .  هدـش  ام  يزور  فلکتم  دـنوادخ  دـنتفگ :  اهنآ   ! ؟

(386  . ) دیورب راک  لابند  دیاب  اهامش  دیامرفن ،  باجتسم  ار  شیاعد  دنوادخ  دنکن  هفیظو  ماجنا  دشاب و  هتشاد  ششوک  راک و  ناوت  سک 

فافک ردقب  قزر  - 3

هچنآ تفگ :  خساپ  رد  دندرک .  اضاقت  وا  زا  رتش  يرادقم  دنتشذگ ،  ینابرتش  هب  نابایب  رد  ناهارمه  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
دندرک و اعد  ربمایپ  تسا .  نانآ  هاگماش  يارب  میا  هدیشود  فرظ  رد  هچنآ  دراد و  هلیبق  لها  هناحبـص  هب  صاصتخا  تسا  نارتش  هنیـس  رد 

ریـش تساوخرد  وا  زا  دندروخرب ،  يرگید  نابراس  اب  هار  رد  دنتـشذگ و  اجنآ  زا  نک !  دایز  ار  درم  نیا  نادنزرف  لام و  ایادـخ  دـندومرف : 
رب هفاضا  زین  دنفـسوگ  کی  تخیر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهفرظ  نایم  رد  ار  همه  و  دیـشود ،  ار  نارتش  نابراس  دـندرک ، 
هللا یلـص  ربمایپ  منک .  میدـقت  هیهت و  نیا  زا  شیب  دـیهد  هزاجا  هچنانچ  دوب  نم  شیپ  رادـقم  نیمه  العف  درک :  ضرع  دومن و  میدـقت  ریش 

ضرع ناهارمه  نک .  تیانع  نابراس  نیا  هب  قزر  تیافک  هزادـنا  هب  ادـنوادخ  دـنتفگ :  هدرک و  دـنلب  ار  شیوخ  تسد  ملـس  هلآ و  هیلع و 
هکیسک يارب  یلو  میراد ،  تسود  ار  اعد  نآ  همه  ام  هک  يدرک  یئاعد  شیارب  درک  در  ار  امـش  تساوخ  رد  هکنآ  هللا !  لوسر  ای  دندرک : 

رد دـشاب  یفاک  هک  یمک  رادـقم  دومرف :  میرادـن !  تسود  ام  هک  دـیتساوخ  فافک -  قزر  يزیچ -  دـنوادخ  زا  دروآرب  ار  امـش  تجاـح 
هب دمحم  لآ  هب  دمحم  هب  ایادخ  ( 388  : ) دندرک ار  اعد  نیا  دعب  ( 387) دنک لوغشم  دوخب  ار  ناسنا  هک  تسا  دایز  تورث  زا  رتهب  یگدنز 

(389  . ) امرف فطل  قزر  تیافک  رادقم 
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قزر شیازفا  بجوم  هقدص  - 4

زا ردـقچ  دومرف :  ماما  دروآ ،  یم  دایز  يزیچ  شیگدـنز  جراخم  زا  یهاگ  دوب .  دـمحم  شمان  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  نارـسپ  زا  یکی 
رگا مرادن ،  یلوپ  زا  ریغ  درک :  ضرع  هدب .  هقدص  ادخ  هار  رد  ار  نآ  دومرف :  رانید ،  لهچ  درک :  ضرع  هدـمآ ؟  دایز  تیگدـنز  جراخم 

يدیلک يزیچ  ره  هک  یناد  یمن  ایآ  دهد ،  یم  ار  شـضوع  دنوادخ  هدب ،  هقدص  ار  نآ  ورب  دومرف :  دنام .  یمن  میارب  يزیچ  مهدب  هقدص 
رتشیب زور  هد  نایرج  نیا  زا  داد .  هقدص  ار  یفاضا  رانید  لهچ  نآ  تفریذپ و  ار  ردپ  تحیـصن  دمحم  تسا ! !  هقدـص  قزر  دـیلک  دراد و 

ياج هب  دنوادخ  میداد ،  رانید  لهچ  ادخ ،  يارب  ام  مناج !  رسپ  دومرف :  دمحم  هب  ماما  دندروآ ،  ماما  يارب  رانید  رازه  راهچ  هک  تشذگن 
(390  . ) دومرف تیانع  ام  هب  ربارب ) دص   ) رانید رازه ،  راهچ  نآ ، 

هلودلادامع - 5

اهنآ نیرت  كولس  شوخ  نیرتگرزب و  زا  تشاد .  همادا  نانآ  تموکح  لاس  دودح 126  دش ،  زاغآ  هنس 322  زا  اهنآ  تنطلس  هک  هیوب  لآ 
هک یبئارغ  زا  یفوتم 338 . )  ) درک تموکح  لاس  هن  هک  دوب ،  هیوی )  نب  یلع  نسحلاوبا   ) هلودلادامع تیعر ،  عیـشت و  بهذـم  هب  تبـسن 

یسابع هللااب  ردتقملا  بناج  زا  هک  توقای  دمآ  زاریش  هب  هک  یتقو  لوا :  تسا ،  دنچ  دشاب ،  یم  جنگ  قزر و  باب  رد  داتفا و  قافتا  وا  يارب 
راکـش هب  هراوس  یتحاران  زا  دوب و  لایخ  نیا  رد  تشادـن .  يزیچ  دـهدب  ار  رگـشل  جرخ  تساوخ  یم  هلودـلادامع  درک .  رارف  دوب  مکاـح 

هک تشگ  رهاظ  یجنگ  دش و  ادیپ  یعیـسو  خاروس  دیـشک  نوریب  ار  بسا  تسد  تفر .  ورف  یخاروس  هب  شبـسا  تسد  ارحـص  رد  تفر . 
 ، دوب تیعر  رکشل و  رکف  دوب و  هدیشک  زارد  افق  زا  يزور  مود :  داد .  ار  رگـشل  جرخ  تشادرب و  ار  جنگ  دوب ،  هدرک  هریخذ  اجنآ  توقای 
ار فقس  نوچ  دزگن .  ار  یسک  ات  دنـشکب  ار  رام  دنفاکـشب و  ار  فقـس  درک  رما  تفر .  رگید  هشوگ  هب  فقـس  زا  يا  هشوگ  زا  هک  يرام 
ار جـنگ  نآ  سپ  دـندرک .  فشک  دوـب  نآ  رد  راـنید  رازه  دـصناپ  هک  یئاهقودنـص  هب  نآ )  نیب  اـم  دـش و  ادـیپ  يرگید  فقـس   ) دـندنک
 ، تساوخ ار  یطاـیخ  دزودـب  یـسابل  تساوخ  نایرگـشل )  شترا و  ناـگرزب  و   ) شدوخ يارب  موس :  درک .  میـسقت  تیعر  ناـیم  تشادرب 
 . تسین جاتحم  شوگ  هب  دشاب  هتـشاد  مشچ  دیاب  طایخ  دومرف :  دوب .  رک  هک  دندرک  یفرعم  ار  توقای )   ) رهـش رادنامرف  صوصخم  طایخ 
هک دندرک  تیاعس  وا  هرابرد  درک  لایخ  دوب  رک  وا  زودب ،  سابل  اه  هدرکرس  اهرکون و  رگشل و  مدوخ و  يارب  دومرف :  دندروآ و  ار  طایخ 

هلودـلادامع تسیچ !  شنورد  مناد  یمن  تسین و  نم  شیپ  رتشیب  قودنـص  راهچ  طقف  رادـنامرف  توقای  لاـم  زا  تفگ :  تسا  لوپ  شدزن 
(391  . ) دوب شنورد  رهاوج  دایز و  سابل  دایز و  ياهلام  دندرک  زاب  قودنص  رس  نوچ  دنروآ ،  ار  اهقودنص  داتسرف 

اضر  : 45

همدقم

ماما دندونشخ .  ادخ  زا  مه  اهنآ  یضار و  دونشخ و  نانم  ؤم  زا  ادخ  هیآ 22 ) هلداجم :   ( ) هنع اوضر  مهنع و  هللا  یضر   : ) میکحلا هللا  لاق 
هک تسنیا  اضر  تفـص  هاتوک :  حرـش  تسا .  تاعاط  همه  رـس  اـضر  ربص و  ( 392  ) هللا هعاط  سءار  اـضرلا  ربصلا و  مالـسلا :  هیلع  داـجس 

شرایتخا عیمج  زا  یضار  صخش  تسا و  تفرعم  رون  عاعـش  اضر  دشاب .  یم  یـضار  تسه ،  شهورکم  ای  بوبحم  هک  يزیچ  هب  صخش 
زا هقالع  نیا  ( 393  () تسا رفک  دوقفم  هب  كرـش و  يویند  دوجوم  ره  هب  بلق  قلعت  نوچ  دهد .  یم  لد  دنوادخ  تاردقم  هب  فرـصنم و 

تیاکـش هلزانم و  ادـخ  هب  تبـسن  دوخ  تاردـقم  رد  اما  دـننک  یم  تیدوبع  ياعدا  هک  یناسک  زا  تسا  بجع  تسا .  جراخ  اـضر  تفص 
اه و هداد  هب  دنرادن و  هلگ  اهدوبمک  تخـس و  تاناحتما  اهالب و  زا  یـضار و  یهلا  تاردقم  هب  دنقح و  میلـست  یقیقح  نافراع  اما  دنراد ، 

(394) دشاب یم  نیریش  ناشماک  اه  هدادن 
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مالسلا هیلع  رقاب  ماما  رباج و  - 1

ماما تمدـخ  دوب ،  هدـش  انیبان  ریپ و  تقو  نآ  رد  دوب و  هدـنز  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  نامز  ات  ربمایپ  باحـصا  زا  يراصنا  هللادـبع  نب  رباـج 
زا ار  گرم  یتمالس و  زا  ار  ضرم  یناوج و  زا  ار  يریپ  هک  متـسه  یلاح  رد  نونکا  درک :  ضرع  دیدرگ ! ؟  ایوج  شلاح  زا  ماما  دیـسر . 
 ، مهاوخ یم  ار  یناوج  دهاوخب  یناوج  رگا  مهاوخ ،  یم  ار  يریپ  دـنک  ریپ  ادـخ  رگا  نم ،  اما  دومرف :  ماما  مهاوخ !  یم  رتهب  ندوب  هدـنز 

تـسود ار  گرم  دنک  مریدقت  ار  گرم  ادخ  رگا  مبلاط ،  ار  یتمالـس  دهاوخب  میارب  ار  یتمالـس  رگا  و  ار ،  ضرم  دـنک  مضیرم  ادـخ  رگا 
 : تفگ دیسوب و  ار  ماما  تروص  دینش ،  ماما  زا  ار  نخـس  نیا  رباج  هکنیمه  مهاوخ .  یم  ار  یگدنز  دهاوخب  ارم  ندوب  هدنز  رگا  و  مراد ، 

رقاب وا  مان  هک  ارم  نادنزرف  زا  یکی  ینک  یم  تاقالم  ات  ینام  یم  هدنز  وت  رباج ،  يا  هک  دومرف :  تسرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
(395  . ) دهد یم  فاکش  ار  نیمز  واگ  هکیروطب  دفاکش  یم  ار  ملع  تسا ، 

الب هس  هب  یضار  - 2

هتخیر ورف  ماذج  زا  شنت  تشوگ  هک  دید ،  درک و  رذـگ  دوب  جولفم  و  سیپ )   ) صربا انیبان و  هک  يدرم  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 
 ! درم يا  دومرف :  یسیع  ترضح  داد !  تیفاع  دنراتفرگ  نادب  مدرم  زا  يرایسب  هک  یئاهالب  زا  ارم  هک  ار  یئادخ  رکش  دیوگ :  یم  تسا و 

هداد رارق  يادـخ  ملد  رد  هک  تفرعم  نآ  يو  لد  رد  هک  یـسک  زا  نم  هللا !  حور  يا  تفگ :  داد ؟  تیفاع  نآ  زا  ار  وت  هک  تسـالب  مادـک 
مادنا و تسرد  دیلام ،  ار  دوخ  كرابم  تسد  شمادـنا  رب  تفرگ و  ار  وا  تسد  هدـب ،  ار  تتـسد  یتفگ ،  تسار  دومرف :  مرتهب .  درادـن ، 
وا اب  دش و  یسیع  ترضح  بحاصم  ادعب  يو  داد .  افش  اهالب -  هب  ندوب  یضار  رطاخ  هب  ار  وا  ياهیرامیب -  دنوادخ  دیدرگ و  هرهچ  وکین 

(396  . ) درک یم  تدابع 

هدالخ - 3

تشهب رد  وت  نیشنمه  هک  نک  هاگآ  ار  وا  هدب و  تشهب  هدژم  سوا ،  رتخد  هدالخ  هب  هک  درک  یحو  مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  هب  دنوادخ 
يزیچ نم  هرابرد  ایآ  تفگ :  تخانـش و  داتفا  دواد  هب  شمـشچ  ات  درک ،  زاب  ار  رد  هدـالخ  دز ،  ار  رد  تفر و  وا  هناـخ  رد  هب  دواد  تسا . 

وت هرابرد  هن  دومرف :  تسا !  هدـش  لزان  وا  هرابرد  دـشاب  نم  مانمه  ینز  دـیاش  تفگ :  يرآ .  دومرف :  يا ؟  هدـمآ  اجنیا  هب  هک  هدـش  لزان 
چیه مدوب و  یهلا  ياضر  میلـست  و  مدرک ،  ربص  دیـسر  نم  هب  ینایز  درد و  ره  تفگ :  وگب !  میارب  ار  دوخ  تالاح  زا  یمک  هدـش ؛  لزاـن 
دواد ترـضح  مدوب ! .  وا  رکاـش  متـساوخن و  ضوع  يزیچ  چـیه  لـباقم  رد  و  بلاـط ،  ار  وا  ياـضر  هکلب  ددرگرب ،  متـساوخن  نم  يزیچ 
نامه نیا  دومرف :  هصق  نیا  رکذ  زا  سپ  قداص  ماما  تسا  هدـش  لزان  یحو  تا  هرابرد  هک  يا  هدیـسر  ماـقم  نیا  هب  تهج  نیمهب  دومرف : 

(397  . ) تسا هدیدنسپ  شحلاص  ناگدنب  يارب  ارنآ  ادخ  هک  تسا  ینید 

نیفص رد  رامع   - 4

رس زا  رامع  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هکیئاج  ات  دوب  رادروخرب  گرزب ،  ینامیا  زا  و  دوب ،  ربمایپ  صاخ  باحـصا  زا  رـسای  رامع 
یلع ماما  ناگدننک  تیامح  زا  هتـسویپ  مه  ربمایپ  زا  دـعب  ( 398  . ) تسا هتخیمآ  شنوخ  تشوگ و  اب  نامیا  و  ناـمیا ،  زا  ولمم  شمدـق  اـت 

نمشد فص  لباقم  رد  دش و  جراخ  ماما  رگـشل  فص  زا  يزور  دوب .  ماما  هارمه  وا  دش  عورـش  نیفـص  گنج  هکیتقو  ات  دوب  مالـسلا  هیلع 
اراگدرورپ تخادـنا .  مهاوخ  منکفیب  اـیرد  رد  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  رد  وت  ياـضر  منادـب  رگا  یناد  یم  وت  ایادـخ  دومرف :  تفرگ و  رارق 

یم ماجنا  دوش  جراخ  تشپ  افق و  زا  اـت  منکفیب  نآ  رب  ار  دوخ  هداـهن و  مکـش  رب  ار  ریـشمش  كون  هک  تسا  نآ  رد  وت  ياـضر  منادـب  رگا 
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ارنآ متـشاد  یم  غارـس  دزاس  دونـشوخ  رتهب  ارت  هک  یلمع  رگا  تسا ،  قساف  مدرم  نیا  اب  ندیگنج ،  رد  زورما  وت  ياضر  هک  منادـیم  مهد . 
ددرگرب دـهاوخ  یمن  نادـنزرف  لام و  يوسب  دـهاوخ و  یم  ار  ادـخ  يدونـشوخ  هک  ره  تفگ :  دـش و  دـنلب  شیادـص  مدرک .  یم  رایتخا 

نیمز يور  دیسر  رامع  دسج  هب  یتقو  نینم  ؤملا  ریما  دیسر .  تداهـش  هب  رایـسب  ياهتعاجـش  اهتداشر و  زا  دعب  تبقاع  دیآ . . .  نم  يوسب 
یسانش و یم  الماک  ار  مراد  ناشتسود  نم  هک  یناسک  ایوگ  وت  گرم ،  يا  دومرف :  دش و  نایرگ  تفرگ و  نماد  هب  ار  رامع  رس  تسـشن و 

(399  . ) يریگ یم  نم  زا  ار  اهنآ 

هدیرفآ نیرتهب   - 5

یهد دزن  ورب  درک :  یحو  دنوادخ  نایامنب .  نمب  دنک  یم  یگدنب  تدابع و  ارت  هک  دوخ  قلخ  نیرتهب  ایادخ  درک :  ضرع  یسوم  ترضح 
دنوادخ دوب ،  التبم  یسیپ  ماذج و  ضرم  هب  تفای  ار  يدرم  دیسر ،  ناکم  نآ  هب  یسوم  تفای .  یهاوخ  ار  صخـش  نآ  و  ایرد ،  لحاس  رب 
مرومءام نم  نالا  تسا ،  ضیرم  درم  نیمه  تفگ :  تساجک ؟  متـساوخ  زا  هکیدرم  نآ  دیـسرپ :  لیئربج  زا  یـسوم  دنک .  یم  حـیبست  ار 

ات اهلاراب  تفگ :  داتفا .  شتروص  رب  دمآ و  نوریب  درمنآ  مشچ  ود  لیئربج  هراشا  هب  دیوگ .  یم  هچ  هدـب  شوگ  وت  مریگب  ار  وا  ياهمـشچ 
یسوم یناسر .  یم  هلـص  ینک و  یم  کین  نمب  هکیـسک  يا  يریگب  نم  زا  ارنآ  هک  یتساوخ  کنیا  يدرک و  مدنم  هرهب  مشچ  زا  یتساوخ 

یمن تفگ :  دنادرگرب ؟  وت  هب  ار  تناگ  هدید  ادخ  ات  منک  اعد  يراد  تسود  رگا  متسه  هوعدلا  باجتسم  يدرم  نم  ادخ  هدنب  يا  دومرف : 
هلص هدننک و  وکین  يا  یتفگ :  یم  مدینش  دومرف :  یـسوم  ترـضح  متـسه .  وا  ياضر  هب  یـضار  نم  تساوخ و  میارب  ادخ  اریز  مهاوخ ، 

رتالاب يا  هلص  رب و  هچ   ) دنک یمن  شـسرپ  ای  دسانـش و  یمن  ار  ادخ  یـسک  نم  زا  ریغ  يدابآ  نیا  رد  تفگ :  تسیچ ؟  تروظنم  هدنناسر 
(400  . ) تسایند رد  ادخ  قلخ  نیرتدباع  نیا  تفگ :  تشذگ و  وا  زا  بجعت  اب  مالسلا  هیلع  یسوم  تسا . )  هدرک  انشآ  دوخ  اب  ارم  هک 

ایر  : 46

همدقم

يارب هک  دیشابن  ناقفانم  دننام  نانم  ؤم  امش  هیآ 47 ) لافنا :   ( ) سانلا ءائر  ارطب و  مهراید  نم  اوجرخ  نیذلاک  اونوکت  و   : ) میکحلا هللا  لاق 
(401) ءایر نم  هرذ  لاقثم  هیف  المع  یلاعت  هللا  لـبقیال  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـندش .  جراـخ  دوخ  ياهرهـش  زا  اـیر  سوه و 

تسین یفخ  كرـش  زج  شا  هرمث  هک  تسا  یتخرد  ایر  هاتوک :  حرـش  دنک .  یمن  لوبق  ار  دشاب  ءایر  زا  يا  هرذ  نآ  رد  هک  یلمع  دنوادخ 
ار صخـش  يزیچ  زا  دنناوت  یم  هن  دنناریم و  یم  هن  دـننک و  یم  هدـنز  هن  هک  دوش  یم  عقاو  یناسک  لباقم  رد  ایر  تسا .  قافن  نآ  ءاشنم  و 
اب يداد و  ماجنا  نارگید  يارب  هک  ار  دوخ  لمع  باوث  دوش  یم  هتفگ  راک  ایر  صخـش  هب  باسح ،  ماگنه  تمایق  زور  رد  دـننک .  زاـین  یب 

قلاخ و هب  هجوت  سپ  ددـنویپ ،  یم  عوقو  هب  تادابع  سابل و  تسلاـجم و  مشچ و  رد  تاـقوا  رتشیب  اـیر  ریگب ! !  وا  زا  يدرک  کیرـش  نم 
(402) درک كاپ  ار  دوخ  نطاب  یناطیش ،  تفص  نیا  زا  ات  تسا  مزال  دوبعم 

ناعمس - 1

دنچ ناعمـس !  يا  متفگ :  مدـش و  وا  هعموص  دراو  يزور  متفرگ  ارف  ناعمـس )   ) مان هب  بهار  کـی  زا  ار  تفرعم  نم  تفگ :  مهدا  میهاربا 
ینک یم  یلاوس  نینچ  ارچ  تفگ :  دوب ؟  هچ  وت  ياذغ  تدم  نیا  رد  متفگ :  لاس ،  داتفه  تفگ :  یتسه ؟  هعموص  نیا  رد  هک  تسا  تقو 
نیا هک  دوب  هدرک  لوغـشم  ار  وت  بلق  يزیچ  هچ  متفگ :  مروخ !  یم  قدـنف  هناد  کـی  یبش  تفگ :  بهار  منادـب .  مراد  تسود  متفگ :   ؟

دـننک و یم  نیزتار  ما  هعموص  دـنیآ و  یم  اجنیا  هب  ینیعم  زور  رد  لاس  ره  مناوریپ  زا  يا  هدـع  تفگ :  دوب ؟  یفاک  ار  وت  قدـنف  هناد  کی 
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نیگنس هتسخ و  یگنـسرگ  یئاهنت و  تدابع و  زا  مسفن  هک  نامز  ره  دنور .  یم  دننک و  یم  فاوط  ما  هعموص  رد  دنراد و  یم  یمارگ  ارم 
(403  . ) تسا زور  نآ  ترتع  يارب  نم  هلاس  کی  ششوک  سپ  مبای ! !  یم  یتزع  هچ  هک  متفا  یم  یئایر  زور  نآ  دای  هب  دوش  یم 

يرتشوش هللادبع  الم  - 2

 . دوب يرتشوش  هللادبعالم  دوب  هرهاز  سفن  هرهاط و  قالخا  ياراد  و  تامارک ،  تادهاجم و  بحاص  هتـسراو و  هک  یناملاع  زا  (م 1021 )
خیش موحرم  رـصاعم  ناشیا  ( 404) دوب دلج  تفه  رد  دـئاوفلا  عماجم  لیبق  زا  یتافیلءات  ياراد  و  دوب ،  لوا  یـسلجم  یقت  دـمحم  داتـسا  وا 

اج نیمه  تفگ :  هللادبعالم  هب  یئاهب  خیش  دش .  دنلب  ناذا  گناب  هکنآ  ات  تسشن  شدزن  یتعاس  تفر و  خیش  رادید  هب  يزور  دوب  یئاهب ، 
هکلب دناوخب  خیش  هناخ  رد  ار  زامن  هک  تفریذپن  درک و  یلمءات  الم  میـسرب .  تعامج  ضیف  هب  مینک و  ادتقا  امـش  هب  مه  ام  ات  دیناوخب  زامن 
دیراد مامتها  ار  تقو  لوا  رد  زامن  هکنیا  اب  دیدرکن  تباجا  ار  خیش  شهاوخ  هنوگچ  دندیسرپ :  وا  زا  تفر .  شیوخ  هناخ  هب  تساوخرب و 
رییغت ملاح  رد  هکلب  منکن ،  رییغت  دـناوخب  زامن  نم  رـس  تشپ  خیـش ،  رگا  هک  متـسین  نانچ  مدـید  مدرک ،  یلمءات  دوخ  لاـح  رد  دومرف :   ؟

(405  . ) مدرکن تباجا  نیمه  يارب  دوش ،  یم  ادیپ 

سابل ود  - 3

دزن هب  هللاو  تفگ :  دراد .  نت  رب  یبوخ  شزرا  اب  سابل  هک  دید  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تشذگ ،  یم  مارحلا  دجـسم  رد  يروث  نایفس 
ادخ لوسر  هن  يا  هدیـشوپ  ار  یـسابل  مسق  ادـخ  هب  هللا !  لوسر  نب  ای  تفگ :  تفر و  کیدزن  هاگنآ  منک ! . . .  یم  شخیبوت  مور و  یم  وا 

رقف و ناـبیرگ  هب  تسد  مدرم  ربماـیپ  رـصع  رد  دوـمرف :  ماـما  تناردـپ .  زا  کـیچیه  هـن  مالـسلا و  هـیلع  یلع  هـن  هدیـشوپ ،  ار  شدـننامه 
ار هیآ  نیا  سپ  دنشاب .  یم  ناکین  یخارف ،  زا  هدافتـسا  رد  ایند  لها  نیرت  هتـسیاش  و  داهن ،  شیاشگ  هب  ور  ایند  ادعب  اما  دندوب ،  یتسدگنت 
(406  () تسا هدومن  مارح  ار  هزیکاـپ  ياـهیزور  هدروآ و  دوجوب  دوـخ  ناگدـنب  يارب  هک  ار  یهلا  ياـهتنیز  هچ  وـگب  ربماـیپ  يا   : ) دـناوخ

نم ینیب  یم  هک  ار  هچنآ  نایفس !  يا  میهد .  رارق  هدافتـسا ،  دروم  هدومرف ،  اطع  ادخ  ار  هچنآ  هک  میتسه  یناسک  هتـسیاش  ام  سپ  دومرف : 
نـشخ ربز و  هک  ار ،  شنیریز  سابل  دز و  بقع  ار  دوخ  سابل  تفرگ و  ار  وا  تسد  هاگنآ  تسوربآ ،  ظـفح  مدرم و  رطاـخب  ما ،  هدیـشوپ 
ساـبل نایفـس ،  ساـبل  ندز  ـالاب  نتفرگ و  اـب  هاـگنآ  مدیـشوپ ،  مدرم  يارب  يدـید  هک  ارنآ  مدوخ و  يارب  ار  نیا  دومرف :  داد و  ناـشن  دوب 
يرورپ نت  یتحار و  يارب  تسا  یفخم  هک  ار  نیریز  ساـبل  يا و  هدیـشوپ  مدرم  يارب  ار  ور  ساـبل  نیا  وت  دومرف :  دـش و  ناـیامن  شنیریز 

(407  ) يا هدیشوپ 

یئایر تدابع  - 4

تفگ دوخ  اب  درک و  یـشیدنا  هراچ  يزور  دنکن ،  يراکایر  دنک و  ظفح  ار  دوخ  صالخا  تسناوت  یمن  درک  یم  راک  ره  هک  دوب  يدباع 
ات مورب ،  دجسم  نآ  هب  هنابش  تسبوخ  دنک ،  یمن  دمآ  تفر و  درادن و  هجوت  نآ  هب  یسک  هک  تسه  كورتم  يدجسم  رهش ،  هشوگ  رد  : 

دعر و دوب و  یناراب  بش  نآ  و  تفر ،  دجـسم  نآ  هب  هنایفخم  کیرات ،  بش  ياه  همین  منک .  تدابع  ار  ادـخ  هناصلاخ  هدـیدن  ارم  یـسک 
یـصخش امتح  تفگ :  دوخ  اب  دینـش ،  يادص  ناهگان  تشذگ ،  هک  یمک  دـش ،  تدابع  لوغـشم  دجـسم  نآ  رد  وا  تشاد .  تدـش  قرب 

 ، داد همادا  تدابع  هب  حبـص  ات  یلاحـشوخ  لامک  اب  نانچمه  دوزفا و  شزامن  تیمک  تیفیکرب و  دیدرگ و  لاحـشوخ  دـش ،  دجـسم  دراو 
رب هک  تسا  یهایس  گس  درک  هدهاشم  هکلب  دیدن  مدآ  درک ،  هاگن  یمشچ  ریز  دیایب  نوریب  دجسم  زا  تساوخ  دش ،  نشور  اوه  هک  یتقو 

دوخ شیپ  درک و  ینامیـشپ  راهظا  دش و  تحاران  رایـسب  دوب .  هدروآ  هانپ  دجـسم  هب  دـنامب و  نوریب  رد  هتـسناوتن  شراب  قرب و  دـعر و  رثا 
رود دجـسم  هب  مدرک و  رارف  نم  سفن !  يا  تفگ :  دوخ  هب  باطخ  تسا ،  هدرک  یم  تدابع  یئایر  گـس  يارب  اـهتعاس  هک  دوب  هدـنمرش 
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(408  . ) تسا فسءات  هیام  ردقچ  نم  رب  ياو  مدرک ،  تدابع  یهایس  گس  يارب  کنیا  منک  تدابع  ار  يادخ  صالخا  اب  ات  مدمآ  هداتفا 

تدابع زا  مدرم  نداد  عالطا  - 5

دـهد و ناشن  وا  هب  ار  شماقم  هک  درک  تساوخ  رد  دـنوادخ  زا  یگدـنب  تداـبع و  زارد  ناـیلاس  زا  سپ  هک  دوب  يدـباع  لیئارـسا  ینب  رد 
شناربج مگرم  زا  لبق  تسین  وت  تیاضر  دروم  رگا  منک و  يرتشیب  تیدج  کین  راک  رد  تسا  وت  هدیدنـسپ  میاهراک  رگا  ایادـخ  تفگ : 

هب نم  لامعا  سپ  ادـنوادخ  تفگ :  تسین !  یبوخ  لمع  چـیه  ادـخ  دزن  رد  ارت  هک  دـنداد  ربخ  وا  هب  باوخ  رد  مزادرپ .  تدابع  هب  منک و 
تسا ردق  نامه  یلمع  نینچ  يازج  و  يداد ،  یم  ربخ  مدرم  هب  يدرک  یم  یبوخ  راک  هاگره  اریز  یتشادن  یلمع  وت  دنتفگ :  تفر ؟  اجک 
باوخ رد  مود  هبترم  يارب  دـیدرگ .  نوزحم  دـمآ و  راوشد  دـباع  رب  عضو  نیا  تبوخ ؛  راک  رب  مدرم  عالطا  زا  يدـش  یم  دونـشخ  وت  هک 
دـشاب تندب  ياهگر  ددع  هب  زور  ره  هک  يا  هقدص  هب  هدـنیآ ،  ياهزور  رد  رخب ،  ام  زا  ار  دوخ  ناج  کنیا  هک  دـنداد  ربخ  وا  هب  هک  دـید 

ره مینک ،  یم  فیلکت  شتقاط  رادـقم  هب  ار  یـسک  ره  ام  دینـش :  باوج  منکب ؟  ار  قافنا  نیا  یهت  تسد  اـب  هنوگچ  ایادـخ  تفگ :  هدـب ! 
نآ زا  يا  هملک  ره  هللااب )  الا  هوق  ـالو  لوح  ـال  ربکا و  هللا  هللا و  ـالا  هلا  ـال  هللا و  دـمحلا  هللا و  ناحبـس   : ) وگب هبترم  تصـش  دصیـس و  زور 
رگا دنتفگ :  باوخ  رد  وا  هب  امرفب ،  نیا  زا  شیب  ایادخ  تفگ :  دش و  نامداش  دینش  ار  نخس  نیا  هک  دباع  تسا .  ندب  گر  زا  يا  هقدص 

(409  . ) درب دهاوخ  يرتدایز  يازج  یئوگب  رتدایز 

انز  : 47

همدقم

هیبنت و يارب  هناـیزات  دـص  ار  راـکانز  درم  نز و  هیآ 2 ) رون :   ( ) هدـلج هئام  امهنم  دـحاو  لـک  اودـلجاف  ینازلا  هینازلا و   : ) میکحلا هللا  لاـق 
دنک ادیپ  عویش  انز  نم  زا  دعب  هاگره  ( 410  ) ةاجفلا توم  رثک  يدعب  نم  انزلا  رهظ  اذا  ملس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دینزب .  تازاجم 

هب یئاورپ  یب  اب  نامیا  نتشادن  توهش و  هبلغ  رطاخب  صخش  هک  تسانز  یکی  هریبک  ناهانگ  زا  هاتوک :  حرـش  دوش .  دایز  یناهگان  گرم 
طخـس باسح و  يدـب  هب  راکانز  تمایق  رد  دوش و  یم  لجا  ندـمآ  دوز  قزر و  ندـش  مک  بجوم  انز ،  دـنک .  یم  زواجت  مدرم  سوماـن 

نیا دندوب و  هدازانز  ارثکا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـننامه  یهلا  ءایلوا  ربمایپ و  ییحی  دـننامه  ءایبنا  نالتاق  ددرگ .  یم  راچد  يدـنوادخ 
هب یـسوم  ترـضح  دومرف :  نییراوح  هب  یـسیع  ترـضح  دـنوش .  یم  راچد  یهانگ  نینچ  هب  هک  تسا  نز  درم و  هب  ناطیـش  توعد  هرمث 

(411) دینکن انز  رکف  میوگ  یم  نم  دینکن ،  انز  تفگ  شتما 

مکح جنپ  راکانز و  جنپ  - 1

 : دومرف دوب و  رـضاح  نینم  ؤملاریما  دوش .  هماقا  يدح  مادک ،  ره  هب  هک  درک  رما  رمع  دندوب ،  هدرک  انز  هک  دندروآ  رمع  دزن  ار  رفن  جـنپ 
 . امرفب يراج  دوخ  ار  اهنیا  دـح  نک و  مکح  اهنیا  هرابرد  امـش  تفگ :  رمع  یتفگ !  هک  تسین  نیا  اهنیا  هرابرد  دـنوادخ  مکح  رمع !  يا 
دح فصن  ار  یمراهچ  دز ،  داتشه )  ) مامت دح  ار  یموس  درک ،  راسگنس )  ) مجر ار  يرگید  دز ،  ندرگ  دروآ و  کیدزن  ار  یکی  ترضح 

هیـضق کی  رد  رفن  جـنپ  نسحلاابا  ای  دیـسرپ :  رمع  دـندش .  تفگـش  رد  مدرم  درک و  بجعت  رمع  دومن !  بیدءات  زیزعت و  ار  یمجنپ  دز و 
ار یناملسم  نز  هک  دوب  یمذ  یلوا  اما  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  يدرک ! ؟  ارجا  اهنآ  هرابرد  فلتخم  مکح  جنپ  دندوب ،  هدحاو 

درم یموس  میدومن .  راسگنـس )  ) مجر درک و  انز  هک  دوب  راد  نز  درم  یمود  دوبن .  ریـشمش  زج  شدح  دمآ و  نوریب  همذ  زا  درک و  زواجت 
مک يدرم  یمجنپ  میدز ،  وا  رب  هنایزات )  هاجنپ  ای   ) دح فصن  دوب و  دبع  یمراهچ  میدز .  هنایزات )  داتـشه   ) دح درک  انز  دوب و  رادنز  ریغ 
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(412  . ) نسحلاابا يا  یشابن ،  اهنآ  رد  وت  هک  یمدرم  نایم  رد  مشابن  هدنز  تفگ :  رمع  میدز .  هنایزات )  دنچ   ) ریزعت ار  وا  دوب و  لقع 

باوخ ریبعت  - 2

ار یئاه  هچراپ  ات  دهاوخ  یم  وا  زا  دوش  یم  وا  قشاع  ینز  دوب .  لوغشم  يزازب  لغش  هب  دوب و  پیت  شوخ  ابیز و  رایسب  یناوج  نیریس  نبا 
زا دنک و  یم  لفق  ار  هناخ  برد  نز  دش ،  نز  نآ  لزنم  دراو  نوچ  دهدب .  وا  هب  مه  ار  لوپ  ات  دروایب  شلزنم  هب  هکنآ  طرش  هب  درخب  وا  زا 
 . دـیوگ یم  یبلاطم  اـنز  عینـش  لـمع  تمذـم  رد  مرب و  یم  يادـخ  هب  هاـنپ  دـیوگ :  یم  باوج  رد  وا  دـنک .  اـنز  وا  اـب  هک  دـهاوخ  یم  وا 

لوا هدـب  هزاجا  سپ  دـیوگ :  یم  نز  هب  دـهدب .  تاـجن  ـالب  نیا  زا  ار  دوخ  يا  هلیح  اـب  تفرگ  میمـصت  درکن ،  ریثءاـت  نز  رد  شیاـهفرح 
 . دیآ یم  نز  دزن  دنک و  یم  هدولآ  عوفدـم  هب  ار  دوخ  تفر  حارتسم  هب  نوچ  دـنک  یم  لوبق  مه  نز  میایب ،  دـعب  منک  هیلخت  مورب  حارتسم 

ملع انز ،  كرت  نیا  رطاخ  هب  دنوادخ  دیامن .  یم  نوریب  شا  هناخ  زا  ار  نیریس  نبا  دیآ و  یم  شدب  دنیب  یم  نز  ار  هحیبق  تبیه  نیا  نوچ 
(413  . ) درک اطع  وا  هب  ار  باوخ  ریبعت 

دوب هداز  انز  ییحی  لتاق  - 3

یم ار  وا  لاح  تیاعر  و  لداع ،  درم  ار  وا  دـنم و  هقالع  ییحی  هب  هک  سیدوریه )   ) ماـن هب  دوب  یهاـشداپ  ربمغیپ  ییحی  ترـضح  ناـمز  رد 
وا قشاع  ات  داد  یم  هولج  هاش  دزن  درک و  شیارآ  ار  دوخ  رتخد  دـش  ریپ  یمک  هک  نز  نآ  تشاد  هطبار  هیناز  ینز  اـب  هاـشداپ  یتقو  دومن . 
نز لد  هب  ییحی  هنیک  اجنیا  زا  تسنادن .  زیاج  ارنآ  حیـسم  نید  قبط  ناشیا  درک  لاوس  ربمغیپ  ییحی  زا  دنک .  جاودزا  وا  اب  تساوخ  دـش ، 

تفگ وا  تساوخ  ماک  وا  زا  هاشداپ  داتسرف و  شدزنب  هدرک  شیارآ  ار  رتخد  دید ،  بارـش  تسم  ار  هاشداپ  یتقو  رتخد  ردام  درک .  خوسر 
هاشداپ رگید  لقن  قبط  دندرک .  ادج  ییحی  ندـب  زا  رـس  شروتـسدب  درک  لوبق  هاش  ینک و  ادـج  شندـب  زا  ار  ییحی  رـس  هکنآ  طرـش  هب  : 

ییحی لتق  هاشداپ  زا  رتخد  تجاح  و  درک ،  یهن  ییحی  هک  دـنک  جاودزا  ایدوریه )  ) مان هب  شردارب  رتخد  اـی  رهاوخ  رتخد  اـب  تشاد  دـصق 
نوچ دندوب .  هدازانز  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  مالـسلا و  هیلع  یلع  لتاق  هک  روطنامه  دوب  انز  دنزرف  ییحی  لتاق  دومرف :  رقاب  ماما  دوب . 

ار نانآ  زا  رفن  رازه  داتفه  درک و  طلـسم  سدقملا  تیب  رب  ار ) لباب  ناهاشداپ  زا  سودرک  ای   ) رـصنلا تخب  دـنوادخ  دیـسر ،  لتق  هب  ییحی 
(414  . ) داتسیا ششوج  زا  ییحی  نوخ  ات  تشک 

باجنم مامح  - 4

هتـسشن شا  هناخ  برد  رانک  رد  يزور  درب ،  یم  رـس  هب  ترـشع  شیع و  رد  هراومه  هک  ربخ  یب  ادخ  زا  ناراذگـشوخ  نارادـلوپ  زا  یکی 
درک یم  هاگن  فارطا  هب  دوب ،  هدش  هتسخ  نتفر  هار  زا  و  درک ،  مگ  ار  مامح  هار  یلو  تفر ،  یم  باجنم )   ) فورعم مامح  هب  یئوناب  دوب . 

هب درم  نآ  تساجک ؟  باجنم  مامح  دیـسرپ :  وا  زا  دمآ و  وا  دزن  داتفا ،  درم  نآ  هب  شمـشچ  دسرپب ،  وا  زا  دبایب و  ار  یـصخش  دـیاش  ات  ، 
درم نآ  دش ،  دراو  هناخ  نآ  هب  تساجنامه ،  مامح  هکنیا  لایخ  هب  وناب  نآ  تساج .  نیمه  باجنم  مامح  تفگ :  درک و  هراشا  دوخ  هناخ 
هلیح زج  يا  هراچ  تسا ،  هدـش  زابـسوه  درم  راتفرگ  هک  تفایرد  نز  درک .  اـنز  ياـضاقت  دـمآ و  وا  غارـس  هب  تسب و  ار  هناـخ  برد  اروف 
دعب میروخب  مه  اب  ات  نک  هیهت  اذغ  رطع و  يرادـقم  هنـسرگ ،  متـسه و  فیثک  نوچ  یلو  مراد ،  ار  قایتشا  لامک  مه  نم  تفگ :  دـیدن و 

دش و تحاران  رایـسب  دیدن ،  هناخ  رد  ار  نز  تشگرب ،  درک و  هیهت  اذغ  رطع  تفر و  هناخ  جراخ  هب  درک و  لوبق  درم  مشاب .  ناتتمدـخ  رد 
مامح هار  دیـسرپ  یم  و  دوب ،  هدش  هتـسخ  هک  ینز  نآ  دـش  هچ   : ) دـناوخ یم  ار  رعـش  نیا  هراومه  دـنام و  شلد  رد  نز  نآ  اب  انز  يوزرآ 

ال  ) هملک هب  ار  وا  دندمآ و  وا  نیلاب  هب  نایانـشآ  داتفا ،  گرم  رتسب  رد  هکنیا  ات  تشذـگ  ارجام  نیا  زا  یتدـم  ( 415 ( ؟ )  تساجک باجنم 
لاح نیا  اب  و  دناوخ ،  یم  ار  نز  نآ  ترسح  رد  روکذم  رعـش  نامه  رکذ ،  نیا  ياج  هب  وا  دندرک  یم  نیقلت  هللا )  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا 
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(416  . ) تفر ایند  زا 

ناوج درم  ربمایپ و  - 5

منک انز  یهد  یم  هزاجا  نم  هب  ایآ  ادخ  ربمایپ  يا  تفگ :  یخاتسگ  لامک  اب  دمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  یناوج  يزور 
ناوج هب  کین  قالخا  تمیالم و  لامک  اب  ربمایپ  یلو  دندرک ،  ضارتعا  وا  هب  رانک  هشوگ  زا  دش و  دـنلب  مدرم  دایرف  نخـس  نیا  نتفگ  اب   ؟
يراد تسود  ایآ  دیـسرپ :  وا  زا  ربمایپ  تسـشن .  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رانک  رد  دـمآ و  کیدزن  ناوج  ایب ،  کـیدزن  دومرف : 

ایآ منیبب  وگب  دوش .  نینچ  ناشردام  اـب  دنتـسین  یـضار  مدرم  روطنیمه  دومرف :  موش .  تیادـف  هن  تفگ :  دـنک ؟  نینچ  وت  رداـم  اـب  یـسک 
ایآ منیبب  وگب  دنتسین .  یـضار  ناشنارتخد  هرابرد  مدرم  روطنیمه  دومرف :  موش .  تیادف  هن  تفگ :  دننک ؟  نینچ  وت  رتخد  اب  يراد  تسود 
هنیس رب  تسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دش . ) نامیـشپ  دوخ  لاوس  زا  و   ) درک راکنا  اددجم  ناوج  يدنـسپ ؟  یم  ترهاوخ  يارب 
ظفح یتفع  یب  یگدولآ  زا  ار  وا  نماد  شخبب و  ار  وا  هانگ  نادرگ و  كاپ  ار  وا  بلق  ایادخ   : ) دومرف درک و  اعد  وا  قح  رد  تشاذگ و  وا 

(417  . ) دوب انز  ناوج ،  نیا  دزن  رد  راک  نیرت  تشز  دعب ،  هب  نآ  زا  نک ) 

تواخس  : 48

همدقم

درک و تواخس  اطع و  سک  ره  اما  ( : 5 هیآ 7 -  لیل :   (( ) يرسیلل هرسینسف  ینـسحلاب  قدص  یقتاو و  یطعءا  نم  امءا   : ) میکحلا هللا  لاق 
حلـصیال هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  مینادرگ .  یم  ناـسآ  لهـس و  ار  شراـک  هتبلا  درک ،  قیدـصت  یئوکین  هب  دـش و  راـکزیهرپ 
تواخس هاتوک :  حرش  دشابن .  یقالخا  شوخ  تواخس و  اب  زج  ناتنید  يراگزاس  حالص و  ( . : 418  ) قلخلا نسح  ءاخسلا و  مکنیدل إ ال 

نم ؤم  سپ  دنتسه ) یخس  تاذ  ترطف و  تهج  زا  ادخ  ءایلوا   ) دومرف ربمایپ  تسا ،  نیقی  رون  عاعش  تسا و  نامیا  نوتس  ءایبنا و  قالخا  زا 
رتهب دزادرپب .  اهنیا  لاثما  ناشیوخ و  ناقحتـسم و  هب  ادـخ  هار  رد  مهنآ  شـشخب  لذـب و  هب  یلاع  تمه  اـب  تلیـضف ،  نیا  هب  تهابـش  يارب 

رب تنم  چیه  ءاطع  رد  و  لاوما و . . .  اهیندیـشوپ و  اهیندروخ و  دـننام  تسا .  ناسنا  هقالع  دروم  هک  يزیچ  هب  دریگب  قلعت  تواخـس  تسا 
يرود یهلا  تاناما  نتـشاد  هگن  لخب و  زا  دسر و  یم  شلها  هب  تسادـخ و  زا  اهنیا  هک  دـنیبب  راد  تناما  دـننامه  ار  دوخ  دراذـگن و  لباق 

! ؟  هن ای  دننک  فرصم  اجب  ایآ  هثرو  دشاب و  هتشاد  یعفن  تسین  مولعم  دوخ  زا  دعب  يارب  نتشاذگ  هک  دنک ، 

مهدب هچ  ار  نامز  ماما  باوج   - 1

هتشون وا  قافنا  تواخس و  دروم  رد  تسا  هدوب  البرک  نکاس  يراصنا  خیـش  رهاوج و  بحاص  نادرگاش  زا  یناردنزام  نیدباعلا  نیز  خیش 
یم ار  وا  ياهـضرق  دندمآ  یم  البرک  هب  دنه  زا  یـضعب  هک  تقو  دـنچ  ره  و  داد ،  یم  ناجاتحم  هب  درک و  یم  ضرق  تسناوت  یم  ات  دـنا : 

تشادرب و ار  لزنم  یـسم  هیداب  تشادن ،  طاسب  رد  یلوپ  نوچ  خیـش  تساوخ .  يزیچ  وا  زا  تفر و  وا  هناخ  رد  هب  یئاونیب  يزور  دـنداد . 
دزد ار  هیداب  هک :  دـندرک  دایرف  تسین  هیداـب  هک  دـندش  هجوتم  لزنم  لـها  هک  دـعب  زور  هس  ود  شورفب .  ربب و  ار  نیا  تفگ :  داد و  وا  هب 

زا یکی  رد  ما .  هدرب  نم  ار  هیداب  دـینکن ،  مهتم  ار  دزد  هک :  دروآرب  دایرف  دیـسر ؛ خیـش  شوگ  هب  هناخباتک  رد  نانآ  يادـص  تسا .  هدرب 
 . دهد یم  يرادـلد  ار  وا  دـنک و  یم  تدایع  وا  زا  يزاریـش  يازریم  دوش .  یم  رامیب  تخـس  اجنآ  رد  دور ،  یم  ارماس  هب  خیـش  هک  اهرفس 

حور میریم  یم  هک  یتقو  هیماما  ام  هدیقع  هب  انب  هک  تسا  نیا  زا  نم  ینارگن  نکیلو  مرادن  توم  زا  ینارگن  هنوگچیه  نم  دیوگ :  یم  خیش 
میدوب هداد  وربآ  رابتعا و  نیا  زا  شیب  وت  هب  ام  نیدباعلا  نیز  دنیامرفب :  لاوئس  ماما  رگا  دننک .  یم  هضرع  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هب  ار  ام 
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زا سپ  يزاریش  يازریم  دنیوگ  مهدب ! ؟  مناوت  یم  ترضح  نآ  هب  یباوج  هچ  نم  يدرکن ؟  ارچ  یهدب ،  ارقف  هب  ینک و  ضرق  یناوتب  هک 
( . 419) دنک یم  میسقت  نیقحتسم  نایم  هتشاد  اجنآ  رد  یعرش  تاهوجو  هچ  ره  دور  یم  لزنم  هب  دوش  یم  رثءاتم  فرح  نیا  ندینش 

متاح زا  رت  یخس   - 2

هب متفر  یم  نابایب  رد  یتقو  تفگ :  يا ؟  هدید  اجک  دـنتفگ :  مدـید  تفگ :  يا ؟  هدـید  رت  میرک  دوخ  زا  دـندرک :  لاوئـس  یئاط  متاح  زا 
تفرگ ار  مبسا  راسفا  درک و  تمدخ  ارم  دمآ و  نم  دزن  نزریپ  دوب .  هتسب  همیخ  تشپ  يا  هلاغزب  دوب و  نآ  رد  ینزریپ  مدیـسر ،  يا  همیخ 

يارب زیخرب و  تفگ :  ار  شرسپ  نزریپ  درک .  لاوئـس  نم  لاوحا  زا  مامت  یلاحـشوخ  اب  دمآ و  شرـسپ  هک  تشذگن  یتدم  مدمآ .  دورف  ات 
ات تفگ  شردام  مروایب ،  مزیه  مورب  لوا  تفگ  رـسپ  امن .  تسرد  ماعط  نک و  حبذ  ار  هلاغزب  نآ  نک ،  هدامآ  ار  ییاریذـپ  لیاسو  نامهیم 
ار ود  نآ  تشاد  هزین  ود  سپ  دـشاب .  رود  تورم  زا  نیا  دـنام و  یم  هنـسرگ  ناـمهیم  دوش و  یم  رید  يرواـیب  مزیه  يورب و  ارحـص  هب  وت 
تشادـن و يرگید  زیچ  هلاغزب  نآ  زج  مدرک  ناشیا  لاح  زا  صحفت  نوچ  دروایب .  مدزن  تخاس و  ماعط  تشک و  ار  هلاـغزب  نآ  تسکش و 

امش قح  رد  ات  ییایب  ام  هلیبق  هب  دیاب  متسه ،  یئاط  متاح  نم  متفگ :  هن ،  تفگ :  یسانش  یم  ارم  متفگ :  ار  نزریپ  درک .  نم  فرص  ار  نآ 
لوبق چیه  نم  زا  میـشورفن ؛  لوپ  هب  نان  و  ( 420  ) میریگن نامهیم  زا  شاداپ  تفگ :  نز  نآ  مهدب !  امـش  هب  ایاطع  منک و  لماک  ییاریذـپ 

(421  ) دنرت میرک  نم  زا  ناشیا  هک  متسناد  ریظن  یب  تواخس  نیا  زا  درکن ؛

دراد تسود  ار  تواخس  ادخ  - 3

ربمایپ اب  وگتفگ  رد  رترو و  نخـس  هک  دوب  يدرم  ناشیا  نایم  رد  دـندش .  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  رب  نمی  لـها  زا  یهورگ 
نوگرگد شا  هرهچ  گنر  دش و  هدیچیپ  مشخ  زا  شیناشیپ  گر  دروآ و  رد  مشخ  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  اجنآ  ات  دوب .  رتدنت  رتدـیدش و 

یخـس درم  نیا   : ) دـیامرف یم  دتـسرف و  یم  دورد  وت  هب  تراگدرورپ  تفگ :  دـمآ و  دورف  لـیئربج  درک .  نیمز  هجوتم  ار  مشچ  تشگ و 
بناج زا  ارم  لیئربج  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دومرف :  تشادرب و  رـس  تسـشن و  ورف  ربمایپ  مشخ  سپ  ( 422 ( ) دـهد یم  ماعطا  مدرم  هب  تسا و 

ایآ تفگ :  ینمی  درم  متخاـس !  یم  نارگید  تربع  مدـنار و  یم  دوخ  زا  ار  وت  یماـعطا ،  تواخـس و  لـها  هک  داد  ربـخ  لـجوزع  يادـخ 
قح هب  ار  وت  هک  یئادـخ  هب  هللا  لوسر  کـنا  هللا و  ـالا  هلا  ـال  نا  دهـشا  تفگ :  ینمی  یلب .  دومرف :  دراد ؟  تسود  ار  تواخـس  وت  يادـخ 

(423  ) متخاسن مورحم  دوخ  لام  زا  ار  سک  چیه  تخیگنارب 

یفرشا دصیس  - 4

 . درک اطع  نینم  ؤملاریما  هب  شترضح  هک  دندوب  هدروآ  هیده  یفرشا ،  دصیـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  يزور  دیوگ :  سابع  نبا 
 : دومرف يدنچ  زا  دعب  دیامرف ) لوبق  نم  زا  دنوادخ  هک  منک  یم  قدصت  ار  هجو  نیا  هنیآ  ره  ادـخ ،  هب  مسق   : ) دومرف تفرگ و  ار  نآ  ماما 

نوچ مداد ،  وا  هب  ار  نآ  مدومن .  تاقالم  ار  ینز  مدـمآ  نوریب  دجـسم  زا  متـشادرب و  یفرـشا  دـص  مدروآ ،  اج  هب  ار  اشع  زامن  بش  نوچ 
 ، مدش نارگن  نم  تسا و  هداد  قدصت  يراکانز  نز  هب  یفرـشا  دص  بشید ،  مالـسلا  هیلع  یلع  دنتفگ :  یم  رگیدـکی  هب  مدرم  دـش  حـبص 
ار نیا  مهد  یم  هقدص  بشما  هک  مسق  ادخ  هب  متفگ :  مدش و  جراخ  دجسم  زا  اشع  زامن  زا  دعب  متشادرب ،  ار  رگید  یفرـشا  دص  دعب  بش 

هیلع یلع  هک  دنتـشاد  راهظا  هنیدم  لها  دش ،  زور  نوچ  مداد ،  وا  هب  ار  هجو  نآ  ار و  يدرم  مدرک  تاقالم  سپ  دیامن .  لوبق  دنوادخ  هک 
هب متفگ :  متشادرب و  ار  رگید  یفرشا  دص  موس  بش  مدش  رطاخ  هدرسفا  تیاهن  یب  نم  تسا و  هداد  يدزد  صخش  هب  یفرشا  دص  مالـسلا 

يدرم هب  متفر و  نوریب  دجسم  زا  اشع  زامن  زا  دعب  دیامن .  لوبق  دنوادخ  هک  یـسک  هب  داد  مهاوخ  هقدص  یفرـشا  دص  هنیآ  ره  مسق ،  ادخ 
دص يراد  لام  ینغ و  يدرم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  بشید  دنتفگ :  هنیدم  لها  دش  هک  حبص  مداد ،  هقدص  وا  هب  ار  یفرـشا  دص  مدروخرب و 
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یلع ای  دومرف :  مداد .  عالطا  ایاضق  زا  ار  ناشیا  متفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  هب  مدش .  نیگهودنا  رهاظ  هب  نم  هداد و  یفرشا 
نز هب  لوا  بش  هک  یفرشا  دص  تشناد .  هزیکاپ  ار  وت  لمع  دومرف و  لوبق  ار  وت  تاقدص  یلاعت  يادخ  دیوگ :  یم  لیئربج  مالـسلا !  هیلع 

رارق هیامرس  ار  اه  یفرشا  نآ  دیشک و  تسد  دوخ  دساف  لامعا  زا  درک و  هبوت  ادخ  يوس  هب  تشگرب ،  دوخ  لزنم  هب  نوچ  يداد ،  هراکدب 
دوخ راک  زا  تفر  دوخ  هناخ  هب  یتقو  دیـسر ،  دزد  تسد  هب  مود ،  بش  یفرـشا  دص  دـیامن .  رایتخا  يرهوش  هک  تسا  نآ  بلط  رد  داد و 

ار دوخ  تاکز  اهلاس  هک  دیـسر  يراد  لوپ  تسد  هب  موس ،  بش  یفرـشا  دـص  دـیامن .  بسک  ات  داد  رارق  راـک  هیامرـس  ار  هجو  نآ  هبوت و 
یهد یمن  ار  هلاس  دنچ  بجاو  تاکز  هک  یتسه  تسپ  ردقچ  تفگ :  دوخ  هب  درک و  شنزرـس  ار  دوخ  تفر و  دوخ  لزنم  هب  دوب ،  هدادـن 

هلاس دنچ  تاکز  باسح  سپ  هداد ،  وت  هب  یفرشا  دص  تسین  یلام  ياراد  هکنآ  اب  بلاط  یبا  نب  یلع  یلو  ینک  یم  ادخ  مکح  فلاخم  و 
كاپ  : ) دومرف لزاـن  مالـسلا  هیلع  یلع  تلیـضف  رد  ار  ( 424  ) هیآ نیا  لـمع  نیا  ببـس  هب  دـنوادخ  داد .  درک و  نوریب  دوـخ  لاوـما  زا  ار 

اه هدید  لد و  هک  يزور  زا  دنهدب و  ناریقف  تاکز  هتـشاد و  اپب  زان  دنادرگن  لفاغ  ادـخ  دای  زا  ار  نانآ  تراجت  بسک و  چـیه  هک  ینادرم 
(425  . ) دنناساره ناسرت و  دنرطضم  ناریح و  زور  نآ  رد 

دعس نب  سیق  - 5

زا سپ  دیـشکن و  تسد  نینم  ؤملاریما  اب  تعیب  زا  رمع  رخآ  ات  ادـخ و  لوسر  باحـصا  زا  جرزخ و  هلیبق  سیئر  هداـبع  نب  دعـس  دـنزرف  وا 
زا یکی  رد  وا  دـندوب .  یمومع  هناخنامهیم  ياراد  همه  هدابع  شدـج  دعـس و  شردـپ  سیق و  درک .  تیامح  نسح  ماما  زا  ماما ،  تداهش 

تفرگ و یم  ضرق  شناتـسود  زا  سیق  دـندوب ،  نآ  رد  زین  رمع  رکبوبا و  هک  دوب  يرگـشل  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  ياهگنج 
یم فلت  ار  شردـپ  لاوما  میراذـگ  دوخ  لاح  هب  ار  وا  رگا  دـنتفگ :  دندیـشیدنا و  مه  اب  رمع  رکبوبا و  درک .  یم  جرخ  شناهارمه  يارب 

تعامج زامن  زا  سپ  دینـش  ار  بلطم  نیا  دعـس  شردپ  یتقو  دهدن !  ضرق  سیق  هب  سک  چـیه  دـندرک ،  نالعا  تیعمج  نایم  رد  دـنک ، 
راب لیخب  ار  مرسپ  رمع  رکبوبا و  هک  منک  یم  تیاکش  مدرم  ربمغیپ و  هاگشیپ  رد  تفگ :  تساخرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رس  تشپ 
حبذ دندوب  یمک  هدـع  هک  شناهارمه  يارب  رتش  هن  ترفاسم  زور  دـنچ  رد  دوب .  رگـشل  سیئر  سیق  اهیـشک  رگـشل  زا  یکی  رد  دـنروایب . 

هب رتمک  مدرم  دش ،  ضیرم  سیق  یتقو  تسا ! !  نادناخ  نیا  هریس  یگدنشخب  دومرف :  شترضح  دنتفگ ،  ربمایپ  هب  ار  شراتفر  نوچ  درک ؛
نویدم همه  تسا و  دایز  مدرم  شیپ  ناتلاوما  نوچ  دنتفگ :  دیـسرپ ؟  ار  تلع  دش و  تفگـش  رد  دمآ  شیپ  نیا  زا  دـندمآ ،  یم  شتدایع 

رگیدکی زا  ینید  ناردارب  ددرگ  بجوم  هک  یتورث  داب  دوبان  تفگ :  سیق  دنیآ !  روضح  هب  هک  دنشک  یم  تلاجخ  ور  نیا  زا  دنتسه  امش 
تسا هدیشخب  ار  وا  سیق  تسوا و  نآ  زا  دشاب  یم  وا  شیپ  یلاوما  سیق  زا  هک  ره  دندرک :  مالعا  هنیدم  رد  وا  روتسد  هب  سپ  دنوش ،  ادج 
تخیر مه  زا  دـش و  بارخ  دوب  سیق  قاتا  هار  هک  ییاه  هلپ  ماـحدزا  راـشف و  رثا  رد  هک  دـندروآ  موجه  تیعمج  ردـقنآ  نـالعا  زا  سپ   ؛

(426)

كرش  : 49

همدقم

یگرزب ملظ  رایسب  كرـش  هک  رواین  كرـش  ادخب  زگره  هیآ 13 : ) نامقل :   ( ) میظع ملظل  كرـشلا  نا  هللااب  كرـشت  ال   : ) میکحلا هللا  لاـق 
یم بکترم  دارفا  هک  یناهانگ  ( . : 427  ) ناطیشلا اهیف  اوعاطءا  ۀعاط  كرش  یهف  نوبکتری  یتلا  یـصاعملا  مالـسلا :  هیلع  رقاب  ماما  تسا . 

هلیسوب هک  تسا  ندیزرو  كرش  یناسفن  لیاذر  زا  یکی  هاتوک :  حرش  دشاب .  یم  ناطیش  زا  تعاطا  هک  تسا  تعاط  رد  كرش  نآ  دنوش 
ار ادخ  ریغ  ای  دنرادن و  یئادخ  تیلباق  هک  دوش  یم  یئاهزیچ  هب  دقتعم  صخـش  اهنیا  دـننام  کش و  رقف و  لهج و  لیبق  زا  یللع  بابـسا و 
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هچ نآ  دـهد .  یم  رارق  کیرـش  يدابع  لمع  هارمهب  ار  یتین  ای  و  دـناوخ ،  یم  ار  ادـخ  ریغ  شتـسرپ  رد  ای  و  دـناد ،  یم  ۀـلاص  ـالاب  رث  ؤم 
يویند و نارـسخ  هک  ددرگ  یم  قاـفن  لاـمعا و  طـبح  هب  رجنم  كرـش  رکف  همادا  تسا و  هاـنگ  دوـش  یم  لـسوتم  درادـنپ و  یم  كرـشم 

( . 428) ددرگ یم  رتدایز  زورب  زور  شتآ  یناطیش ،  هلیح  هب  و  درخ ،  یم  ار  يورخا 

هکسح نب  یلع   - 1

نادیرم ناتسود و  زا  تسا  یعدم  هکسح  نب  یلع  هک :  دنتشون  همان  يرگـسع  ماما  هب  ام  ناتـسود  زا  یـضعب  دیوگ :  یمدآ  دایز  نب  لهس 
هزور جـح و  تاکز و  زامن و  هک  دراد  هدـیقع  و  تسا ،  ربمایپ  امـش و  يوس  باب  وا  و  دـیئادخ ،  امـش  هک  دـشاب  یم  رتدـقتعم  تساـمش و 
باوج رد  ماما  ددرگ ! ؟  یم  طقاس  وا  زا  هزور  زامن و  لامعا  هیقب  تسا و  لماک  نم  ؤم  دـشاب  هدـیقع  نیا  رب  سک  ره  تسامـش و  تفرعم 

یلص دمحم  دنگوس  ادخب  مسانش ،  یمن  مناتـسود  ءزج  ار  وا  نم  داب ،  وا  رب  ادخ  تنعل  دیوگ ،  یم  غورد  هکـسح  نب  یلع  دنتـشون ،  همان 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  دـندش .  ثوعبم  تیالو  جـح و  هزور و  تاکز و  زامن و  یتسرپاتکی و  هب  وا  زا  لبق  ناربماـیپ  هلآ و  هیلع و  هللا 

میتسین لئاق  کیرش  وا  يارب  میئادخ و  ناگدنب  ادخ و  لوسر  نانیشناج  همه  ام  درکن  توعد  کیرـش  نودب  اتکی  يادخ  يوس  هبار  یـسک 
دیاقع تالغ و  زا  هکـسح  نب  یلع  دـیزاس .  یـشالتم  ار  شزغم  گنـس  اب  كرـش )  ياهفرح  رطاـخب   ) دـیدید ار  ناـنآ  زا  یکی  رگا  ، . . . 

نیا اب  ماما  هک  دوب  هداد  شرورپ  ار  یفیرـش  یـسوم  نب  دـمحم  اباب و  نبا  ینیطقی و  ینارعـش و  مساق  دـننامه  ینادرگاش  هتـشاد و  یفارحنا 
( . 429 () دندرک هئطخت  ار  دولآ  كرش  هدیقع  نیا  دنک ،  تنعل  ار  اهنآ  ادخ  میوج و  یم  يرازیب  نانیا  زا   ) هک هلمج 

دش نم  ؤم  كرشم   - 2

هللا یلص  ادخ  لوسر  نیمک  رد  وا  دندش ،  هتشک  ناناملسم  تسد  هب  دحا  گنج  رد  شردپ  ردارب و  هدوب  ناکرشم  زا  یکی  نامثع  نب  هیبش 
ات تشذگ  اهلاس  دریگب .  ترضح  نآ  زا  ار  شردپ  ردارب و  نوخ  ماقتنا  دشکب و  ار  ترضح  نآ  بسانم ،  تصرف  کی  رد  دوب  هلآ  هیلع و 
ار دوخ  تسا ،  یبوخ  تصرف  نونکا  تفگ :  دوخ  اب  هیبش )   ) نارحب نآ  رد  دـمآ ،  شیپ  هب  ترجه  متـشه  لاس  رد  نینح  گنج  يارجاـم 
زا ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنوادخ  دزاس .  ارجا  ار  دوخ  هئطوت  ات  دـیناسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـس  تشپ  هب  تخاس و  هدامآ 
يا وت  رـش  زا  ادـخ  هب  مرب  یم  هانپ   : ) دومرف دز و  هبیـش  هنیـس  رب  یتشم  تشگرب و  بقع  هب  گنرد  یب  ربمایپ  درک .  هاگآ  هبیـش  دـصق  ءوس 

 ، تسا مدزن  رد  دارفا  نیرتبوبحم  وا  مدرک  ساسحا  مد  نامه  مدید ،  ار  ربمایپ  هرهچ  ناهگان  داتفا ،  ممادنا  رب  هزرل  دـیوگ  یم  هبیـش  هبیش ) 
ناملسم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلاسر  ادخ و  ییاتکی  هب  نداد  یهاوگ  اب  مد  نامه  مناد .  یم  رتزیزع  ممشچ  شوگ و  زا  ار  وا  یتح  و 

ایادخ  : ) دومرف داهن و  ما  هنیس  رب  تسد  ربمایپ  ( 430  ) تخاس هاگآ  نم  یفخم  تین  زا  ار  وت  دنوادخ  هک  مهد  یم  یهاوگ  متفگ :  مدش و 
یم هک  دوـب  نآ  زا  رتـهب  هتـساوخ  تیارب  يادـخ  هچنآ   : ) دوـمرف نـم  هـب  ربماـیپ  گـنج  همتاـخ  زا  سپ  نادرگ . . . )  رود  وا  زا  ار  ناـطیش 

( . 431  () یتساوخ

یفخ كرش   - 3

یم تسارح  ادخ ،  لوسر  زا  هدش  میظنت  تبون  قبط  يراوشد  تخس و  طیارش  نامز و  رد  هک  میدوب  يا  هدع  ام  دیوگ :  يردخ  دیعـس  وبا 
نخس دننک و  يوجن  رگیدکی  اب  هتسهآ  یشوگ و  رد  هک  دندوب  هدرک  تداع  نانابهگن  زا  هورگ  کی  تشذگ ،  هک  یتدم  زا  دعب  میدرک . 

 : دومرف دننک ،  یم  تبحص  یشوگ  رد  یضعب  درک  هدهاشم  هکیتقو  دش ،  دراو  ام  رب  بشکی  ادخ  لوسر  مدوب .  اهنآ  نایم  مهنم  دنیوگب و 
بلاطم هب  زگره  دیئوگ  يوجن  زار و  هب  نخس  هاگره  ( ؟  دیا هدشن  یهن  نآ  زا  امـش  ایآ  تسیچ ؟  نتفگ )  نخـس  یـشوگ  رد   ) يوجن نیا 

لاجد هرابرد  ام  میدرک ،  هبوت  شلوسر  ادخ و  هاگـشیپ  رد  میتفگ :  ( . 432 () دیئوگن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  تفلاخم  ینمـشد و  دب و 
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هاگنآ میامن ؟  یفرعم  امـش  هب  تسا  لاـجد  زا  رتشیب  شرطخ  نم  دزن  رد  هک  یـسک  زا  ار  امـش  دـیهاوخ  یم  دومرف :  میدومن .  یم  تبحص 
(433  ) تسا رتشیب  لاجد  زا  شرطخ  ددرگ ،  نارگید  هانگ  هتسیاشان و  ياهراک  راد  هدهع  یناسنا  ینعی  یفخ  كرش  دومرف : 

كرش مه  رفک  مه   - 4

هداد ربخ  ربمایپ  هک  دوب  یناسک  زا  وا  دش .  راوتسا  تفالخ  رب  هنس 125  رد  دیزی  نب  دیلو  يوما ،  هفیلخ  کلملادبع  نب  ماشه  تافو  زا  دعب 
هتفگ یـسک  هچ  تفگ :  یم  دوب و  تسم  اـمئاد  وا  ( . 434 () دشاب شموق  رد  نوعرف  زا  رتدـب  هک  دـسر  یم  تفالخ  هب  تما  نیا  رد   : ) دوب

 . ینک یم  عنم  ندروخ  بارـش  زا  ارم  دیئوگب  ادـخ  هب  هدوب ،  ادـخ  فرط  زا  یباتک  هن  یلو و  هن  الـصا  تسا  یمـشاه  نادـناخ  يارب  توبن 
زینک هک  درک  دای  مسق  درک و  تعماجم  وا  اب  دندوب ،  تسم  دوخ  هیراج  اب  هکیلاح  رد  تساوخرب  دـیلو  تفگ ،  حبـص  ناذا  نذ  ؤم  بشکی 

و دندرک .  ادتقا  ار  مدرم  داتسیا و  تماماب  داتـسرف و  دجـسم  هب  ار  يو  تبانج  اب  دناشوپ و  يو  هب  ار  دوخ  سابل  اذل  دراذگب ،  زامن  مدرم  اب 
( . 435  () تسا نامارح  تکاله و  شبیـصن  رابج  رگمتـس و  ره  و  نالوسر ،  بیـصن  حـتف   ) دـمآ هیآ  نیا  دز  نآرق  هب  لءاـفت  دـیلو  يزور 
رابج هب  دیدهت  ارم  نآرق  يا  تفگ :  دش و  هراپ  هراپ  نآرق  هک  دز  ریت  ردـقنآ  درک و  دوخ  هناشن  ار  نآرق  ریت  اب  تشاذـگ و  مه  رب  ار  نآرق 

تموکح رتشیب  لاس  کی  هک  دـش  نانچ  شکرـش  رفک و  هجیتن  درک ،  هراپ  هراپ  ارم  دـیلو  ادـخ  يا  وگب  دـش  تمایق  زور  ینک ،  یم  دـینع 
( . 436) دندرک نفد  رهش  جراخ  رد  ار  شکاپان  نت  دنتخیوآ و  رصق  رب  ار  شرس  دنتشک و  یهجو  نیرتدب  هب  ار  وا  درکن و 

ناکرشم اب  هرظانم   - 5

هب نیلئاق  اب  رگید  فرط  زا  و  دنتـشاد ،  یئاه  همـسجم  هک  ناتـسرپ  تب  اـب  فرط  کـی  زا  یتسرپادـخ  میهفت  يارب  لـیلخ  میهاربا  ترـضح 
میهاربا مود  هاگترجه  نارح  لباب و  رد  هک  نانچ  دوب .  ریگرد  دندوب ،  لئاق  کیرـش  ادخ  يارب  هک  دیـشروخ ،  هام و  ناگراتـس و  تیهولا 

تسا هدمآ  نینچ  ناتـسرپ  هراتـس  اب  هجاحم  هرظانم و  رد  دندرک .  یم  شتـسرپ  ار  اهنآ  هک  دندوب  هتخاس  ناگراتـس  مان  هب  یلکایه  دباعم و 
هراتـس یتقو  نم ! .  راگدرورپ  تسا  نیا  دومرف :  دیدب  هرهز -  هراتـس  ار -  ناگراتـس  زا  یکی  تفرگ  ورف  ار  قفا  بش  کیرات  هدرپ  نوچ  )

هام نوچ  مرادـن .  تسود  دـننک  یم  بورغ  هک  ار  ینایادـخ  نم  دومرف :  ناـنآ  هب  تفاـین ،  ار  وا  تخادرپ  وجتـسج  هب  میهاربا  درک  بورغ 
زا املـسم  دنکن  تیاده  ارم  مراگدرورپ  رگا  دومرف :  درک  لوفا  بورغ و  نوچ  نم ؛  راگدرورپ  تسنیا  دومرف :  درک ،  عولط  دـمآ و  نوریب 

ناکرـشم و راـک  زا  يرازیب  رد  درک  بورغ  نوچ  مراـگدرورپ ؛  تسا  نیا  دوـمرف :  درک  عوـلط  دیـشروخ  نوـچ  دوـب .  مهاوـخ  ناـهارمگ 
هرابرد ایآ  متسین . . .  ناکرشم  زا  و  هدیرفآ ،  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  مراد  یم  هجوتم  یسک  هب  ار  شتسرپ  لد و  يور  نم  دومرف :  نارفاک 

(437  ) مرادن میب  دیرادنپ  یم  کیرش  وا  اب  هچنآ  زا  دینک و  یم  هجاحم  نم  اب  هدرک  تیاده  تسار  هار  هب  ارم  هک  یئاتکی  يادخ 

ناطیش  : 50

همدقم

ماما تسا .  راکشآ  رایسب  نمشد  ناسنا  يارب  ناطیش  هک  یتسردب  هیآ 5 : ) فسوی :   ( ) نیبم ودع  ناسنالل  ناطیشلا  نا  میکحلا ( :  هللا  لاق 
هاتوک حرش  تسین .  بضغ  نز و  زا  رت  تخس  يرگشل  ناطیش  يارب  ( : 438  ) بضغلاو ءاسنلا  نم  دشءا  سیلبال  سیل  مالسلا :  هیلع  قداص 
امئاد لهج  ینعی  ناطیش  دونج  لقع و  ینعی  نامحر  دونج  ناسنا  نورد  رد  دراد .  دوجو  یناطیـش  تلالـض  ینامحر ،  تیاده  لباقم  رد  : 

 ، دشاب ناما  رد  وا  ساوسو  زا  دسانشب و  ار  وا  ياهریت  هک  دبای  یئاهر  شنایرگشل  ناطیش و  ماد  زا  دناوت  یم  ناسنا  یتقو  دنتـسه .  دربن  رد 
؛ دوش شقنم  شبلق  میرح  رب  یهایس  هکل  ادابم  ات  دنک  بلط  ار  وفع  شزرمآ و  ادخ ،  زا  هبوت  هب  درک ،  ادیپ  هبلغ  وا  رب  ناطیـش  انایحا  رگا  و 
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 . درب هانپ  فو  ؤر  دنوادخب  وا  رش  زا  و 

ناطیش حون و   - 1

رکـش مهاوخ  یم  تسا  یتـمعن  قح و  نم  رب  ارت  تفگ :  دـمآ و  شروضح  هب  ناطیـش  دـمآ ،  دورف  یتـشک  زا  حون  ترـضح  هکنآ  زا  دـعب 
قح هچنآ  وگب  یهدب ،  ارم  قح  يازج  وت  مشاب و  هتشاد  یقح  وت  رب  مراد  هارکا  نم  دومرف :  مهدب !  ارت  قح  ضوع  هدروآ و  اجب  ارت  تمعن 
نم لاح  دندش ،  كاله  وت  نیرفن  هب  همه  يدرک و  نیرفن  وت  منک ،  هارمگ  ار  رفن  کی  ات  مشکب  تمحز  دـیاب  ردـقچ  نم  تفگ :  تسا ؟ 

ار وت  قح  يادا  تهج  هب  نـالا  منک ! !  توعد  یـصاعم  هب  ار  اـهنآ  اـت  دنـسر  فیلکت  هب  دـنیآ و  اـیند  هب  رگید  قـلخ  اـت  مشیاـسآ  رد  ـالعف 
یبوبر هاـگرد  زا  مدرکن و  هدجـس  مدآ  وت  ردـپ  رب  نآ  هطـساو  هب  نم  هک  نکن  ربکت  لوا  نک :  زارتحا  تلـصخ  هس  زا  منک ،  یم  تحیـصن 

هب هک  نک  زارتحا  دسح  زا  موس  دیدرگ .  مورحم  تشهب  زا  دروخ و  مدنگ  زا  نآ  هطـساو  هب  مدآ  هک  زیهرپب ؛ صرح  زا  مود  مدـش .  هدـنار 
( . 439) دش كاله  یهلا  باذع  هب  تشک و  ار  لیباه  دوخ  ردارب  لیباق  نآ  هطساو 

ناطیش مالسلا و  هیلع  یسوم   - 2

یم مشاب و  یم  ادـخ  راک  هنگ  تاقولخم  زا  نم  یتسه و  ادـخ  ربمایپ  وت  تفگ :  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دزن  ناطیـش  يزور 
وت تعافش  یـسوم ،  يا  دومرف :  دنوادخ  درک ،  اعد  وا  يارب  تفریذپ و  یـسوم  دریذپب .  ار  ما  هبوت  ات  هاوخب  ادخ  زا  وت  منک ،  هبوت  مهاوخ 
درک تاقالم  ناطیش  اب  مالسلا  هیلع  یسوم  مریذپب .  ار  شا  هبوت  ات  دنک  هدجس  مدآ  ترضح  ربق  رب  هک  وگب  وا  هب  مریذپ ،  یم  وا  قح  رد  ار 

کنیا مدرکن ،  هدجـس  دوب  هدـنز  هک  یتقو  رد  مدآ ،  رب  نم  تفگ :  ناطیـش  دوش .  یم  هتفریذـپ  تا  هبوت  مدآ  ربـق  رب  هدجـس  اـب  تفگ :  و 
دزن ارم  تعافـش  هکنآ  رطاـخب  وت  یـسوم !  يا  تفگ :  هاـگنآ  درک ! .  مهاوخن  نینچ  زگره  منک ،  هدجـس  تسا  هدرم  هک  وا  ربـق  رب  روطچ 

هب لوا :  يوشن .  كـاله  اـت  شاـب  نم  بظاوم  اـج  هس  رد  هک  منک  یم  تحیـصن  وت  هب  نم  يا ،  هدرک  ادـیپ  مندرگ  رب  یقح  يدوـمن  ادـخ 
نم ماـگنه  نآ  رد  اریز  اـهگنج ،  رد  مود :  دـشاب .  یم  وـت  مشچ  رد  نم  مشچ  وـت و  بلق  رد  ماـگنه  نآ  رد  نم  حور  هک  بضغ ،  ماـگنه 

رد مرحمان  نز  اب  هاگچیه  موس :  دـنزیرگب .  هدرک و  ههبج  هب  تشپ  اـت  مزادـنا  یم  شماوقا  ناـشیوخ و  هچب و  نز و  داـی  هب  ار  ناگدـنمزر 
( . 440) دومن مهوخ  هسوسو  وا  وت و  نیب  نم  هک  نیشنن  اج  کی 

نوعرف  - 3

دمآ و هناخ  نوردب  هتفرگ و  ار  نآ  نوعرف  دیامن .  دیراورم  ار  نآ  درک  شهاوخ  هدروآ و  نوعرف  دزن  يروگنا  هشوخ  رـصم  لها  زا  يدرم 
 . دـیبوک ار  رد  دـمآ و  نوعرف  هناـخ  رد  هب  ناطیـش  ناـیم  نیا  رد  دومن !  رهاوج  ناوت  یم  ار  روگنا  هشوخ  هنوگچ  هک  دوـب  هشیدـنا  نیا  رد 

هشوخ دش و  هناخ  لخاد  سپ  تسا ،  یسک  هچ  رد  تشپ  رد  دناد  یمن  هک  یئادخ  رس  رب  كاخ  تفگ :  ناطیش  تسیک ؟  دز  ادص  نوعرف 
اب نم  هد  فاصنا  نوعرف  يا  تفگ :  هاگنآ  دیدرگ .  رهاوج  روگنا  هشوخ  دـناوخ و  نآ  رب  ار  ادـخ  ءامـسا  زا  یمـسا  هتفرگ و  نوعرف  زا  ار 
 ( ممدرم گرزب  يادخ  نم   ) یئوگ یم  ینک و  یم  ییادخ  ياعدا  ینادان  لهج و  نیا  اب  وت  یلو  مدوبن  یگدنب  هتـسیاش  لامک  لضف و  نیا 
وت دننام  وا  بلـص  زا  هک  متـسناد  یم  اریز  تفگ :  يوش ؟  هدـنار  ادـخ  برق  هاگرد  زا  ات  يدرکن  هدجـس  ار  مدآ  ارچ  دیـسرپ :  نوعرف   ! ؟

( . 441) دیآ یم  دوجوب  يدیلپ  رصنع 

هیواعم  – 4

هیواعم دـش .  ناهنپ  هدرپ  تشپ  هب  دـید  ار  وا  هیواعم  یتقو  درک .  رادـیب  ار  وا  يدرم  ناهگان  دوب ،  هدـیباوخ  دوخ  خاـک  رد  هیواـعم  دـنیوگ 
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ارچ تفگ :  هیواعم  متسه .  ناطیش  نم  تفگ :  يا ؟  هدش  خاک  دراو  نم  هزاجا  یب  هدرک و  یخاتـسگ  هنوگ  نیا  هک  یتسیک  وت  دز :  دایرف 
وت تفگ :  هیواعم  يورب !  زامن  يارب  دجـسم  هب  تقورـس  هک  مدرک  رادـیب  ار  وت  تسا ،  زامن  ماگنه  تفگ :  باوج  رد  يدرک ؟  رادـیب  ارم 

ناطیـش تسا ! ؟  تسرد  ما  هدـمآ  هناخ  ینابـساپ  يارب  هکنیا  رب  دزد  ياعدا  ایآ  دـهاوخ .  یمن  ار  ناگدـنب  ریخ  ناطیـش  و  یتسه ،  ناطیش 
هب دـش و  اضق  مزامن  هک  یـشکب  نازوس  هآ  هتـسکش ،  لد  اب  دوش و  اضق  تزاـمن  یباوخب و  اداـبم  هک  مدرک  رادـیب  باوخ  زا  ار  وت  تفگ : 
؛  يوش يادخ  تمحر  لومشم  هک  دوشن  وت  بیـصن  هلان  هآ و  نینچ  متـساوخ  تسا ،  رتالاب  زامن  اهدص  زا  هآ ،  نیا  شزرا  متفرن !  دجـسم 

(442  . ) درک قیدصت  ار  وا  هیواعم 

ناطیش مالسلا و  هیلع  ییحی   - 5

ییحی دش .  رهاظ  مالسلا  هیلع  ایرکز  نب  ییحی  ترـضح  دزن  هب  تشاد  تسد  رد  ییاه  هتـشر  ریجنز و  هک  یلاح  رد  نوعلم  ناطیـش  يزور 
ییاهتوهش لایما و  قیالع ،  عاونا  اه  هتشر  نیا  تفگ :  ناطیش  تسوت ؟  تسد  رد  هک  تسیچ  اه  هتشر  نیا  سیلبا  يا  دیسرپ :  مالسلا  هیلع 

 ، يرآ تفگ :  تسه ؟  يزیچ  اـه  هتـشر  نیا  زا  زین  نم  يارب  اـیآ  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  ییحی  ما .  هتفاـی  مدآ  نادـنزرف  رد  نـم  هـک  تـسا 
تبغر یب  دوخ  يادخ  تاجانم  رکذ و  زامن ،  هب  تبـسن  ببـس  نیمه  هب  يوش ،  یم  نیگنـس  يوش ،  یم  ریـس  اذغ  ندروخ  زا  هک  یماگنه 

مهاوخن رپ  اذغ  زا  ار  دوخ  مکش  زگره  دعب  هب  نامز  نیا  زا  هک  دنگوس  ادخب  دومرف :  نخـس  نیا  ندینـش  اب  مالـسلا  هیلع  ییحی  يوش .  یم 
( . 443) درک مهاوخن  تحیصن  ار  یسک  زگره  دعب  هب  نیا  زا  زین  نم  مسق  ادخب  تفگ :  مه  سیلبا  درک . 

ربص  : 51

همدقم

ماما شاب .  روبص  مزعلاوا  ناربمغیپ  دننام  مه  وت  ربمایپ  يا  هیآ 35 : ) فاقحا :   ( ) لسرلا نم  مزعلااولوا  ربص  امک  ربصاف   : ) میکحلا هللا  لاق 
هاتوک حرش  دوش .  یم  وحم  ربص  نامز  ياه  یتخس  يزوریپ ،  ندیشچ  تقوب  ( : 444) ربصلا ةرارم  اوحمت  رفظلا  ةوالح  مالسلا :  هیلع  یلع 

ربص هک  یسک  تسا .  نیریش  يا  هتسد  يارب  خلت و  شرخآ  لوا و  يا  هدع  يارب  تسا .  نیریـش  شنایاپ  خلت و  شلوا  يا  هدع  يارب  ربص  : 
یـسک ره  تسا .  ملاع  نارباص  زا  وا  درادن ،  ار  شنورد  رتس  هدرپ  دـیامنن و  یبات  یب  دـنکن و  تیاکـش  قلخ  هب  و  دـنک ،  تهارک  يور  زا 

 ، راشف الب و  رد  دیآ .  رامـشب  عزج  لها  زا  تسین و  رباص  سکنآ  دیامنن  عرـضت  ادخب  و  دنکن ،  ربص  شلوا  رد  دوش ،  لزان  وا  رب  یتبیـصم 
تـسا راتفرگ  نزح  لاح و  رییغت  بذاک و  صخـش  و  عضاخ ؛  اهراشف  لباقم  رد  یهلا  رون  هب  رباص  ددرگ ،  مولعم  بذاک  زا  قداـص  رباـص 

( . 445)

تسا ربص  رد  نید  تایح   - 1

 : درک ضرع  ترضح  دندروخرب .  مرخ  یناتسوب  هب  هار  رد  دنتفر ،  یم  ابق  دجسم  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  اب  ادخ  لوسر  يزور 
زا تسا !  رتهب  نیا  زا  تشهب  رد  وت  ناتسوب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا ،  یبوخ  ناتـسوب  هلآ !  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  سپس  دش .  لدب  در و  ربمایپ  ترضح و  نایم  مالک ،  نیمه  و  دندش ،  در  ناتسوب  تفه  زا  ات  دنتـشذگ  ناتـسوب  نیا 
 ، دندش ایوج  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیرگ  تلع  ترضح  تسیرگ ،  مه  ترضح  تسیرگب و  راز  راز  دیشک و  شوغآ  رد  ار  وا  هلآ 

اهنآ نم ،  تافو  زا  سپ  تسا ،  هتفرگ  ياج  وت  زا  مدرم  نیا  ياه  هنیـس  رد  هک  مداتفا  یئاه  هنیک  داـیب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
رگا ییابیکـش ،  ربص و  دومرف :  منکب ؟  دیاب  هچ  نم  هللا !  لوسر  ای  دیـسرپ :  ترـضح  درک .  دـنهاوخ  راکـشآ  وت  رب  ار  شیوخ  ياه  هنیک 
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( . 446  ) تسا ربص  رد  وت  تایح  دومرف :  یسرت ؟  یم  منید  تکاله  رب  ایآ  درک :  ضرع  داتفا .  یهاوخ  تقشم  هب  رتشیب  ینکن  ربص 

ربص زا  دعب  شیاشگ   - 2

مالسلا هیلع  قداص  ماما  روضح  هب  دوب و  هدش  نارگن  تخس  وا  دش .  ینالوط  وا  رفـس  و  دوب ،  هتفر  رفـس  هب  شرـسپ  هناگی  ییاونیب ،  يوناب 
 ، نک ربص  مناخ  يا  دومرف :  ماما  منارگن .  رایسب  هتشگنرب و  زونه  هدیشک و  لوط  رایـسب  شرفـس  هتفر و  ترفاسم  هب  مرـسپ  تفگ :  دمآ و 

ماما رـضحم  هب  دیدرگ و  زیربل  شربص  هساک  دـماین ،  شرـسپ  زاب  راظتنا  زور  دـنچ  زا  سپ  تفر و  وناب  نآ  رادـهگن .  ار  دوخ  نآ  وترپ  رد 
ادخ هب  دـنگوس  تفگ :  نک .  تمواقم  ربص و  متفگن  رگم  دومرف :  ماما  منک ؟  هچ  دیـشک ،  لوط  شرفـس  هدـماین ،  مرـسپ  تفگ :  دـمآ و 

هب همیـسارس  وا  تسا .  هدمآ  ترـسپ  هک  ورب  تا  هناخ  هب  نونکا  دومرف :  مرادن !  ار  ربص  ناوت  بات و  رگید  هدیـسر و  رخآ  هجرد  هب  مربص 
دوش یم  لزان  یحو  ماما  رب  رگم  تفگ :  دوخ  اب  دش و  لاحشوخ  رایسب  تسا ،  هتشگزاب  ترفاسم  زا  شرسپ  دید  و  تفر ،  شا  هناخ  يوس 

ربخ هک  هنوگنامه  يرآ  درک :  ضرع  دمآ و  ماما  دزن  مسرپب .  شدوخ  زا  ار  عوضوم  نیا  مورب  تسا ! ؟  هدمآ  مرـسپ  هک  دیهف  اجک  زا  وا  ، 
راتفگ زا  یکی  زا  ار  ربخ  نیا  نم  دومرف :  دـیداد ؟  ار  ناهنپ  ربخ  نینچ  هک  دوش  یم  لزاـن  یحو  امـش  رب  اـیآ  هدـمآ  رفـس  زا  مرـسپ  دـیداد 

وت ربص  هکنیا  زا  ( . ( 447) دسر یم  ارف  وا  راک  شیاشگ  دیسر ،  نایاپ  هب  ناسنا  ربص  هک  یماگنه   : ) دومرف هک  مدروآ  تسدب  ادخ  لوسر 
نم ربخ  و  تسا ،  هدمآ  ترسپ  هک  ورب  متفگ :  وت  هب  ور  نیا  زا  تسا .  هدش  مهارف  وت  لکـشم  شیاشگ  هک  متفایرد  دوب ،  هدیـسر  نایاپ  هب 

( . 448) دیدرگ عقاو  اب  قباطم 

لالب  - 3

رد دید .  رایـسب  تیذا  دوخ  بابرا  زا  دش  ناملـسم  نوچ  تفر .  یم  رامـش  هب  عمج )  ینب   ) هفیاط نامالغ  زا  هکم  رد  هشبح و  لها  زا  لالب 
دروم رتشیب  دندوب  هدنب  هدرب و  ای  دنتـشادن و  يا  هریـشع  ماوقا و  هک  يدارفا  اصوصخم  دندروآ ،  یم  مالـسا  هکم  رد  هکیناسک  مالـسا  ودـب 

ار وا  رتشیب  هچ  ره  مدق  تابث  تماقتسا و  ربص و  اب  لالب  یلو  دنتشگ ،  یمرب  نید  زا  همدص  يدایز  رثا  رب  اهیـضعب  دندش و  یم  عقاو  همدص 
يور بایسآ  گنـس  دیناباوخ و  یم  زاجح  غاد  ياهگیر  يور  تروص  هب  ار  وا  لهجوبا  هلمج  زا  دیدرگ .  یم  رتراوتـسا  دنداد ،  یم  رازآ 

ادخ ینعی  دحءا  دحءا  تفگ :  یم  وا  وش !  رفاک  دمحم  يادخ  هب  تفگ :  یم  وا  هب  دمآ و  شوج  هب  شزغم  هکنیا  ات  تشاذـگ  یم  شندـب 
رد هیما  یهلا  تاردـقم  زا  و  داد ؛ یم  هجنکـش  ار  وا  ررکم  هک  دوـب  فـلخ  نب  هیما  درک ،  تیذا  یلیخ  ار  وا  هکیناـسک  زا  رگید  تساـتکی . 
 : دومرف رکبوبا  هب  تشذگ و  وا  زا  دید و  ار  وا  ربمایپ  دوب  هجنکـش  رد  لالب  هک  اهزور  زا  یکی  رد  دـش .  هتـشک  لالب  تسد  هب  ردـب  گنج 
هک ینز  غارس  هب  ربمایپ  يومع  سابع  نک .  يرادیرخ  نم  يارب  ار  لالب  تفگ  تفر و  سابع  دزن  وا  مدیرخ .  یم  ار  لالب  متشاد  یلام  رگا 

دومن ار  لالب  ندیرخ  ياضاقت  وا  زا  تفر و  دریمب ،  دوب  کیدزن  دوب  هجنکش  رد  نیگنس  ياهگنس  ریز  لالب  هکیلاح  رد  دوب ،  لالب  کلام 
نذ ؤم  دمآ و  ربمایپ  تمدخ  دازآ و  هجنکش  لباقم  ربص  رثا  رب  لالب  و  تخورف ؛  ار  وا  دعب  درک و  یئوگدب  تمذم و  لالب  هرابرد  نز  نآ  . 

( . 449) دش شترضح 

رفیک زا  رتهب  ربص   - 4

دید یتقو  تمـص  نب  ثراح  دنک  ادیپ  ار  هزمح  شیومع  دسج  ناگ  هتـشک  نایم  رد  ات  داتـسرف  ار  یـسک  ربمایپ  دـحا  گنج  نایاپ  زا  دـعب 
ربخ نیا  تسناوتن  دنا  هدروآ  نوریب  ار  وا  رگج  دنا و  هدیرب  ار  اضعا  یضعب  ینیب و  شوگ و  ینعی  دندرک  هلثم  ار  ربمایپ  يومع  هزمح  دسج 
هلثم ار  شندب  هک  داتفا  هزمح  ترـضح  شیومع  دسج  هب  شمـشچ  دـمآ و  ناگ  هتـشک  نایم  ناشدوخ  ربمایپ  دـناسرب .  ربمایپ  هب  ار  راوگان 

شیرق رب  ارم  ادخ  رگا  تشذگن ،  فقوم  نیا  زا  رت  تخـس  میارب  یئاج  چـیه  مسق  ادـخب  دومرف :  درک و  هیرگ  دـش و  تحاران  دـنا ،  هدرک 
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رب هک  هچنآ  دننامه  دیئامن  رفیک  دیتساوخ  رگا   : ) دروآ ار  هیآ  نیا  دش و  لزان  لیئربج  درک .  مهاوخ  هلثم  ار  اهنآ  زا  رفن  داتفه  دـنک  بلاغ 
یم ربص  تبیـصم  نیا  رب  نم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا . )  رتهب  ناتیارب  نآ  دینک ،  ربص  رگا  دـیهد ،  ماجنا  هدـش  متـس  امش 

رد هبتع  شردـپ  هک  هیواعم  ردام   ) راوخ رگج  دـنه  روتـسد  هب  وا  هدوب و  ریبج ) مـالغ  یـشحو   ) هزمح باـنج  لـتاق  هک  نآ  حیـضوت  منک . 
ادخ رما  هب  اما  تفرگ  نادند  هب  ارنآ  وا  درب و  دنه  دزن  دروآ و  نوریب  ار  شرگج  تفاکشب و  ار  هزمح  مکش  دوب ، ) هدش  هتـشک  ردب  گنج 
دنه نتـشک  نیا  ضوع  رد  درک و  هلثم  ار  بانج  نآ  ندـب  دـمآ و  هزمح  هزانج  دزن  دـنه  یـشحو  یئامنهار  اب  سپ  دروخب ،  ارنآ  تسناوتن 

( . 450) داد یشحو  هب  ار  دوخ  دنبندرگ  دنبتسد و  هراوشوگ و 

یسورع بش   - 5

زا يرتخد  شرـسپ  جاودزا  يارب  دریگ  یم  میمـصت  دوب  دادغب  فارطا  هلیبق  سیئر  هک  برع  خویـش  زا  یکی  هک  دندرک :  لقن  خیـشلا  طبس 
نیعم بش  رد  دـنداد .  یم  ماجنا  ار  فافز  دـقع و  سلجم  بش  کی  رد  هک  دوب  نینچ  اـهنآ  مسر  و  دـنیامن ،  يراگتـساوخ  ار  شناگتـسب 

 . دندرک توعد  دقع  ماجنا  يارب  مه  ار  یصلاخ  يدهم  خیش  جاح  برع  دیلقت  عجرم  و  دندومن ،  ایهم  ار  نشج  ماعطا و  ییاریذپ و  لئاسو 
ریت موسرم  قبط  هار  رد  دنروایب .  دـقع  سلجم  يارب  صوصخم ،  تافیرـشت  اب  ار  وا  ات  دـنور  یم  داماد  لابند  هب  ناناوج  زا  يا  هدـع  سپس 

هتشک داماد  دروخ و  یم  داماد  هنیس  هب  دوش و  یم  یلاخ  اوهس  شریت  تسدب ،  رپ  گنفت  يدیس  ناوج  نیب ،  نیا  رد  دنتخادنا ،  یم  یئاوه 
یم دنک و  یم  ربص  هب  رما  ار  ردپ  یـصلاخ ،  يدهم  خیـش  موحرم  دنیوگ ،  یم  ردـپ  هب  ار  نایرج  دـنک ،  یم  رارف  ناوج  دیـس  ددرگ .  یم 

 ، درکن نینچ  ادمع  ناوج  نیا  میتسه ،  وا  تعافش  دنمزاین  ام  همه  دراد و  یگرزب  رایـسب  قح  ام  همه  رب  ادخ  لوسر  یناد  یم  ایآ  دیامرف : 
ات امن  ربص  تبیـصم  نیا  رد  نک و  وفع  شدج  رطاخب  ار  دیـس  نیا  تسا ،  هتفر  ایند  زا  وا  هدیـسر و  تدنزرف  هب  شریت  ردـق  اضق و  هب  هکلب 

میراد نامهیم  همهنیا  دیوگ :  یم  سپـس  دنک و  یم  رکف  دوش و  یم  تکاس  خیـش  ياهزردنا  زا  داماد  ردپ  دهدب ! .  وت  هب  ار  نیرباص  ادخ 
هلجح هب  دیئامن و  دقع  وا  يارب  ار  رتخد  مرسپ  ياجب  دیروایب و  ار  دیـس  ناوج  نآ  ربمایپ  قح  لیمکت  يارب  هدش  ازع  هب  لدبم  شیع  سلجم 

دقع تیارب  ار  رتخد  هلیبق  سیئر  رـسپ  ياج  هب  دنراد  دصق  دنیوگ  یم  دنور و  یم  دیـس  لابندب  دعب  دنک ؛ یم  نیـسحت  ار  وا  خیـش  دـیربب . 
ناوج دیـس  يارب  ار  رتخد  خیـش  بش  نامه  رد  دنـشکب .  دنربب و  ار  وا  هناهب  نیا  هب  دنهاوخ  یم  دنک  یم  لایخ  دنک ،  یمن  رواب  وا  دـننک . 

( . 451) دننک یم  نفد  ار  رسپ  هزانج  مه  ادرف  دنهد ،  یم  لیکشت  سلجم  دقع و  لتاق 

هقدص  : 52

همدقم

 . تسوکین يراک  دینک  تاقدص  قافنا  راکـشآ  ناقحتـسم  هب  رگا  هیآ 270 : ) هرقب :   ( ) یه اـمعنف  تاقدـصلااودبت  نا  میکحلا ( :  هللا  لاـق 
ود هقدص  هاتوک :  حرش  دشاب .  امرخ  هناد  کی  هب  هچ  رگا  دیهدب  هقدص  ( : 452  ) ةرمتب ول  اوقدصت و  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

نیمز زا  ار  دـب  ندرم  عون  داتفه  دوش و  یم  رمع  ندـش  ینالوط  رقف و  عفد  ببـس  تسا و  هدوب  همئا  هریـس  هک  یناـهنپ  رد  یکی  تسا :  عون 
یم ار  ناطیـش  تشپ  دوـش و  یم  قزر  يداـیز  بجوـم  هک  تسا  اراکـشآ  هقدـص  رگید  دـنک .  یم  شوماـخ  ار  ناـمحر  بضغ  درب و  یم 
نآ تیفیک  صلاـخ و  تین  هکلب  تسین  لاـمک  راـیعم  كاروخ  ساـبل و  لوپ و  يداـیز  تیمک و  هقدـص  رد  هک  تسنیا  مهم  هتکن  دـنکش . 

هقدص اب  ار  دوخ  زور  هک  دندرک  یم  شرافس  دنداد و  یم  ار  دوخ  سابل  دنهدب  هقدص  دنتـشادن  لوپ  هک  یهاگ  ربمایپ  تسا .  لامک  طرش 
 . دوش یم  ندش  همیب  بجوم  هک  دینک  عورش 

دعس سحن و  تعاس   - 1
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رد دعس  تعاس  رد  دوخ  ات  درک  یم  هدامآ  هنیمز  وا  دوش .  میسقت  دش  انب  هک  دوب  سانش  موجن  يدرم  نم و  نیب  ینیمز  دومرف :  قداص  ماما 
نم بیصن  مهس  نیرتهب  دش و  میسقت  نیمز  دوش .  وا  بیصن  تمسق  نیرتهب  میوش و  رضاح  نیمز  رد  سحن  تعاس  رد  نم  رـضاح و  لحم 

 ! مدوب هدیدن  ار  يزور  نینچ  زگره  نم  تفگ :  دز و  شپچ  تسد  رب  ار  شتسار  تسد  فسءات )  يور  زا   ) درم نآ  عقوم  نیا  رد  دش ! ! . 
هناـخ زا  دـب  تعاـس  رد  ار  وت  متـسه ،  موـجن  ملع  ياراد  نم  تفگ :  يدـش ؟  تحاراـن  زورما  ارچ  تماـیق ، )   ) زور رگید  رب  ياو  متفگ : 
يارب ایآ  متفگ :  دش .  وت  بیصن  نیمز  تمیق  نیرتهب  دش و  میسقت  نیمز  نونکا  اما  مدمآ ،  نوریب  بوخ  تعاس  رد  مدوخ  مدروآ و  نوریب 
هقدص اب  ار  شزور  دزاس ،  عفد  يو  زا  ار  زور  یـسحن  ادخ  هکنیا  زا  دوش  یم  لاحـشوخ  هکیـسک  دومرف :  هک  میوگن  ربمایپ  زا  یثیدـح  وت 
دومرف سپس  دوش .  عفد  نآ  سحن  ات  دیامن  حاتتفا  هقدص  نداد  اب  ار  بش  دیامرف ،  فرطرب  يو  زا  ار  زور  نآ  تسوحن  ادخ  ات  دنک ،  زاغآ 

( . 453  ) تسا موجن  ملع  زا  رتهب  وت  يارب  هقدص  مدرک و  زاغآ  هقدص  اب  ار  مندمآ  نوریب  زورما  نم  : 

متاح ردام   - 2

ار وا  راک  وا  ناردارب  یتقو  داد .  یم  ناقحتـسم  هب  ار  دوخ  لاوما  مامت  دوب و  هدنـشخب  ینز  فیفع )  رتخد  هبتع   ) ماـن هب  یئاـط  متاـح  رداـم 
 . ینک یم  فارسا  یئامن و  یم  فلت  ار  لاوما  دنتفگ :  دنتشادزاب و  دوخ  یئاراد  فرصت  زا  ار  وا  داد ،  یم  تاقدص  هب  ار  لاوما  هک  دندید 
رد تیعونمم  نیا  زا  دعب  الاح  هدید ،  رایـسب  جنر  يرادن  زا  وا  دـنتفگ :  تشذـگب  لاسکی  نوچ  دـندادن ،  يزیچ  ار  وا  لاسکی ،  تدـم  رد 
 ( نازوه  ) زا ینز  تقو  نامه  رد  دربب .  هدافتـسا  نآ  زا  ات  دنداد  وا  هب  ار  رتش  همر  کی  دنک .  یمن  يور  هدایز  لدتعم و  لاوما  ندرک  جرخ 
هب ار  رتش  همر  نآ  همه  متاح  ردام  درک .  بلط  مارکا  ماعطا و  وا  زا  هتـشذگ  قبط  هدمآ و  متاح  ردام  تمدـخ  هب  دوب ،  گرزب  يا  هلیبق  هک 

نالئاس هب  هقدص  هب  ارنآ  مدروآ  تسدب  هچ  ره  مدرک  دهع  دوخ  اب  مدیشک ،  یلام  یب  جنر و  لاسکی )   ) تدم نیا  رد  تفگ :  دیشخب و  وا 
(454  ! ) منک اطع  نامورحم  ناقحتسم و  و 

بش یکیرات  رد   . 3

زور دوب و  هدعاس  ینب  نابیاس  هک  اجنآ   ) هدعاس ینب  هلظ  هب  نتفر  دـصق  هب  هناخ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یبش  تفگ ،  سینخ  نب  یلعم 
نآ لابند  زین  نم  دوب .  یناراب  بش  نآ  دـندش و  نوریب  دـندیباوخ ) یم  اجنآ  رد  ناـبیریغ  ءارقف و  بش  دـندش و  یم  عمج  اـجنآ  اـمرگ  رد 

متفر و کیدزن  نم  نادرگرب )  نم  هب  داتفا  هچنآ  ادـنوادخ   : ) دومرف داتفا و  نیمز  هب  ماما  تسد  زا  يزیچ  هاگان  هک  مدـمآ  نوریب  ترـضح 
نم هدـب .  نمب  نک و  عمج  دـیایب  تتـسدب  هچ  ره  شکب  نیمز  هب  تسد  دومرف :  موش ،  تیادـف  یلب  متفگ :  یلعم ،  دومرف :  مدرک و  مالس 

زا يا  هسیک  هک  مدادیم  ترـضح  نآ  هب  ارنآ  مدرک و  عمج  سپ  تسا ،  هدش  هتخیر  نیمز  رب  هک  تسا  نان  مدید  مدیـشک ،  نیمز  رب  تسد 
نکل متسه و  نآ  نتـشادرب  هب  رت  یلوا  نم  هن ،  دومرف :  مروایب ؟  مریگب و  شودب  ار  نان  هسیک  راذگب  موش  تیادف  مدرک :  ضرع  دش .  نان 

 . دـندوب باوخ  رد  ءارقف  زا  یهورگ  اجنآ  رد  و  میدیـسر ،  هدـعاس  ینب  هلظ  هب  ماما  اب  سپ  تفگ  یئاـیب ،  مهارمه  هک  مهد  یم  هزاـجا  ارت 
دومرف دنتسه .  هعیش  هورگ  نیا  موش  تیادف  متفگ  میتشگرب .  دش و  مامت  اهنان  ات  تشاذگ  یم  نان  ددع  ود  ای  کی  نانآ  سابل  ریز  رد  ماما 

(456  . ) مداد یم  ار  ناشکمن  یتح  ار  اهنآ  شروخ  دندوب  هعیش  ( 455  ) رگا : 

اهناطیش ردام  - 4

تفگ یم  ربنم  يالاب  دجـسم  رد  یظعاو  تقو  نامه  رد  دش ،  یطحق  لاس  کی  رد  هک  دنک :  یم  لقن  شباتک  رد  يریازج  هللا  تمعن  دیس 
دینش و ار  نخس  نیا  ینم  ؤم  دهدب .  هقدص  هک  دنراذگ  یمن  دنبسچ و  یم  شتسد  هب  ناطیـش ،  داتفه  دهدب ،  هقدص  دهاوخب  هک  یـسک  : 
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دجـسم هب  ارنآ  مور  یم  مراد ،  هناخ  رد  مدنگ  يرادقم  نونکا  نم  درادن ،  ار  اهفرح  نیا  هک  نداد  هقدـص  تفگ :  شناتـسود  هب  بجعت  اب 
عورـش دـش  هاگآ  وا  دـصق  زا  شرـسمه  یتقو  تفر .  دوخ  لزنم  هب  درک و  تکرح  اج  زا  تین  نیا  اب  منک .  یم  میـسقت  ءارقف  نیب  هدروآ و 

یگنسرگ زا  ام  تقو  نآ  دش ،  ینالوط  یطحق  دیاش  ینک ؟  یمن  ار  دوخ  هچب  نز و  تیاعر  یطحق  لاس  نیا  رد  هک  وا ،  شنزرـس  هب  درک 
هچ دندیـسرپ  وا  زا  تشگرب .  دجـسم  هب  یلاخ  تسد  نم  ؤم  درم  ماجنارـس  ات  درک  هسوسو  تمالم و  ار  وا  يردـقب  هصالخ  میریمب و . . . 
هک مدید  ار  ناشردام  یلو  مدیدن  ار  اهناطیش  نم  تفگ :  نم  ؤم  درم  دنتشاذگن .  دندیبسچ و  تتسد  هب  ( 457  ) ناطیش داتفه  يدید  دش ؟ 

(458  ) مهدب ماجنا  ار  ریخ  لمع  نیا  تشاذگن 

دابع نب  بحاص   . 5

لوا وا  دوب ،  یناقلاط )  دابع  نب  لیعامـسا  ( : ) 326  - 385  ) دابع نب  بحاص  دش  ماع  صاخ و  دزنابز  شترهـش  هک  هعیـش  ریزو  اهنت  دیاش 
يارب ار  اضرلا  رابخا  نویع  باتک  قودص  خیـش  دش .  وا  ردارب  ۀلودلا  رخف  ریزو  وا  تافو  زا  دعب  دوب  ( 373 م .   ) یملید ۀلودلا  دی  ؤم  ریزو 

دراو وا  رب  سک  ره  ناضمر  هام  رصع  تقو  وا ،  نامز  رد  تشون .  وا  رما  هب  ار  مق  خیرات  باتک  یمق  دمحم  نب  نیـسح  و  درک ،  فیلءات  وا 
هام نیا  رد  شیاهقافنا  هقدص و  دندوب .  شا  هرفـس  رـس  رب  راطفا  ماگنه  رفن  رازه  یهاگ  دوش .  جراخ  راطفا  زا  لبق  تشادن  ناکما  دـش  یم 

دجـسم هب  ندـناوخ  سرد  يارب  هک  یکدوک  رد  درک .  تیبرت  روطنیا  ار  وا  شردام  یکدوک  زا  هتبلا  درک .  یم  رگید  هام  هدزاـی  اـب  يربارب 
نیا هدب ! .  هقدص  يدیسر  هک  يریقف  لوا  هب  درک  یم  شرافس  داد و  یم  مهرد  کی  رانید و  کی  وا  هب  شردام  حبـص  زور  ره  تفر ،  یم 

شرافس كرت  هاگچیه  دیسر  ترازو  ماقم  هب  هک  یماگنه  ات  یناوج و  ات  یناوجون  نینس  زا  دوب .  هدش  یتداع  دابع  نب  بحاص  يارب  لمع 
ره داد  یم  روتـسد  دوب  شقاطا  يدـصتم  هک  یمداخ  هب  دـنک  شومارف  ار  هقدـص  زور  کی  ادابم  هکنیا  سرت  زا  درک .  یمن  رداـم  تیبرت  و 

شومارف مداخ  یبش  اقافتا  داد .  یم  ریقف  نیلوا  هب  تساوخ  یم  رب  هک  هاگحبـص  دراذـگب ،  وا  کشت  ریز  رد  مهرد  کی  رانید و  کی  بش 
شومارف مداخ  هک  دش  هجوتم  درادرب  ار  لوپ  ات  درب  کشت  ریز  رد  تسد  زامن  زا  دعب  دش  رادـیب  باوخ  زا  دابع  نب  بحاص  هک  ادرف  درک ، 

رما تسا .  هدومن  تلفغ  هقدص  نتشاذگ  زا  مداخ  هک  هدیـسر  ارف  مگرم  امتح  تفگ :  دوخ  اب  تفرگ و  دب  لاف  هب  ار  یـشومارف  نیا  هدرک ، 
لئاسو دـهدب .  درک  تاقالم  هک  يریقف  نیلوا  هب  ندـش  شومارف  هرافک  هب  دوب  شلاـب  کـشت و  فاـحل و  زا  شباوخ  قاـطا  رد  هچنآ  درک 

شنز یئانیبان ،  هطـساوب  هک  تاداس  زا  يدرم  اب  دـیدرگ  فداـصم  دـش ،  جراـخ  هناـخ  زا  هدرک  عمج  ار  اـهنآ  دوب ،  یتمیق  همه  وا  باوخ 
 : داد باوج  تسیچ ؟  دیسرپ  ینک ؟  یم  لوبق  ار  اهنیا  تفگ :  هتفر و  شیپ  مداخ  درک .  یم  هیرگ  دنمتـسم  دیـس  دوب و  هتفرگ  ار  وا  تسد 

دمآ یتقو  دنداد :  عالطا  نایرج  نیا  زا  ار  دابع  نب  بحاص  دش .  شوهیب  اهنیا  ندینش  زا  ریقف  درم  تسابید .  شلاب  دنچ  کشت و  فاحل و 
يدرم تفگ :  یتفر ،  لاح  زا  ببس  هچ  هب  دیسرپ :  بحاص  دمآ  شوهب  یتقو  دیآ ،  شوهب  ات  دنـشاپب  شتروص  رـس و  رب  بآ  داد  روتـسد 

جاودزا درک .  يراگتـساوخ  وا  زا  يدرم  و  هدیـسر ،  دشر  دحب  هک  مراد  يرتخد  نز  نیا  زا  ما ،  هدش  تسد  یهت  تسا  يدنچ  مدنموربآ ، 
 . میئامن یم  هیهت  هیزیهج  بابـسا و  وا  يارب  مینک و  یم  هریخذ  نامدوخ  سابل  كاروخ و  زا  تسا  لاـس  ود  کـنیا  تفرگ ،  ماـجنا  ود  نآ 

نیمه رس  رب  هرخالاب  تفریذپن ،  منک  فرصنم  ار  وا  متساوخ  هچ  ره  ینک ،  هیهت  ابید  شلاب  اب  یفاحل  مرتخد  يارب  دیاب  تفگ :  منز  بشید 
مداخ هک  نونکا  مورب .  امـش  نایم  زا  نم  ات  ربب  نوریب  هناخ  زا  ریگب و  ارم  تسد  حبـص  ادرف  متفگ :  تبقاع  دـش .  فالتخا  ام  نیب  هتـساوخ 
دیاب تفرگ :  دـعب  تفرگ و  ارف  ار  شناگژم  کشا  تفرگ و  رارق  ریثءات  تحت  بحاص  موش .  شوهیب  تشاد  اج  تفگ  ار  نخـس  نیا  امش 

و دوش ،  لوغشم  دنموربآ  یلغس  هب  ات  داد  یفاک  هیامرس  وا  هب  تساوخ  ار  رتخد  رهوش  دوش ،  هتسارآ  شدوخ  لئاسو  ریاس  اب  کشت  فاحل 
(459  . ) داد دوب  ریزو  رتخد  بسانم  هک  لماک  روطب  ار  رتخد  هیزیهج  مامت  دعب 
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همدقم

زا رگا  ناقفانم )   ) امـش هیآ 22 ) دـمحم :  هروس   ( ) مکماحرا اوعطقت  ضرالا و  یف  اودـسفت  نا  متیلوت  نا  متیـسع  لـهف   : ) میکحلا هللا  لاـق 
ۀلـص مالـسلا :  هیلع  رقاب  ماما  دـیراد ؟  تاجن )   ) دـیما مه  زاب  دـیئامن  ماـحرا  عطق  دـینک و  داـسف  نیمز  رد  اـی  دـینادرگب  يور  ادـخ  ناـمرف 

هب محر  هاتوک :  حرـش  دوش .  یم  يزور  يداـیز  بجوم  هزیکاـپ و  ار  سفن  محر  هلـص  ( 460  ) قزرلا یف  دـیزت  سفنلا و  بیطت  ماـحرءالا 
یبوخ و دیآ .  یم  رامشب  تامرحم  زا  محر  اب  طابترا  عطق  هک  دوش  یم  هتفگ  دنا  هدش  ناسنا  شیوخ  لیماف و  تبـسن  هطـساوب  هک  یناسک 
دایز و ار  يدارفا  نینچ  رمع  دـنوادخ  و  دـنک ،  یم  ادـیپ  قادـصم  اـهنیا  دـننام  یـشکرس و  لوپ و  نداد  شوخ و  ناـبز  زا  لاـح  رهب  یکین 

یتحاران ببـس  دنیوج و  یم  يرود  ماوقا  زا  هک  یناسک  ضوع  رد  و  دریگ :  یم  ناسآ  نانآ  رب  ار  تمایق  زور  باسح  ناوارف و  ار  ناشقزر 
رمع ددرگ  یم  بجوم  دوش و  یم  ترخآ  نید و  یهاـبت  بجوم  دراد و  یعـضو  رثا  دـشاب ) هچ  ره  عطق  ببـس   ) دـننک یم  مهارف  ار  ناـنآ 

نم  ) هدومرف دنوادخ  هک  هدمآ  یـسدق  ثیدح  رد  هکنانچ  دنک  یم  عطق  ار  دوخ  فاطلا  وا  زا  ادخ  همه  زا  رتدب  دوش و  مک  قازرا  هاتوک و 
(461  ( . ) مرب یم  وا  زا  مه  نم  دیرب  دوخ  شیوخ  اب  هک  ره  متسه  نامحر 

ابو - 1

رد هکیئاج  ات  دـنا  هدرک  دراو  ما  هناخ  رب  يدایز  راشف  میاهومع  رـسپ  ناردارب و  درک :  ضرع  ترـضح  هب  قداـص  ماـما  باحـصا  زا  يدرم 
 : دومرف ماما  دـنریگ .  یم  ار  مراد  لاوما  هچنآ  منک ،  هلگ  تیاکـش و  مکاح )  ای  اهنآ  هب   ) هراب نیا  رد  رگا  منک ،  یم  یگدـنز  قاطا  کـی 

تشذگن يزیچ  مدش ،  فرصم  اهنآ  هیلع  رب  مادقا  زا  تفگ :  درم  نآ  دوش .  یم  تیارب  یـشیاشگ  جرف و  یتخـس  زا  دعب  انامه  نک ،  ربص 
لاح دـندومرف :  دیـسر ،  ماـما  تمدـخ  یتدـم  زا  دـعب  دـندرم .  دـندرک  یم  تیذا  ار  وا  هک  یماوقا  نآ  همه  دـمآ و  هنـس 131 ه ق  رد  ابو 

 ( محر عطق   ) ناشلمع تبوقعب  و  يدوب ،  اهنآ  شیوخ  هک  وت  هب  تیذا  رطاخ  هب  اـهنآ  دومرف :  دـندرم !  همه  تفگ :  تسا ؟  روطچ  تماوقا 
(462  . ) هللاو هن  تفگ :  دننک ؟  دراو  وت  رب  تیذا  راشف و  هب  دننامب و  هدنز  نانآ  یتشاد  تسود  وت  ایآ  دندرم ،  وت  هب  تبسن 

ماما محر  هلص  - 2

نادناخ هزین   ) بلاطوبا لآ  حمر  وا  هب  هک  يروط  هب  دوب  تبالص  رپ  عاجش و  دارفا  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يومع  رـسپ  یلع  نب  نیـسح 
ماما هداون   ) ضحم هللادبع  مایق  يارجام  رد  وا  دـیدرگ .  فورعم  سطفا  نسح  هب  تشاد  ینهپ  ینیب  هک  یئاجنآ  زا  دـنتفگ .  یم  بلاطوبا ) 

هک يدـح  هب  تشاد ،  یترودـک  قداص  ماـما  اـب  عوضوم  نیمه  رـس  رب  و  دوب ،  رادـمچرپ  یـسابع  هفیلخ  یقیناود  روصنم  دـض  رب  نسح ) 
رد ماما  هک  ماگنه  نآ  رد  دـیوگ :  یم  ماما  ياهزینک  زا  یکی  هملاس )   . ) دـشکب ار  ترـضح  نآ  ات  درک  هلمح  ماما  هب  نهپ  دراک  اب  راـبکی 

رانید داتفه  دومرف :  نم  هب  دمآ ،  شوه  هب  هک  یتقو  دش ،  شوه  یب  مدرک ،  یم  يراتسرپ  مدوب و  شنیلاب  رد  تفرگ ،  رارق  تداهـش  رتسب 
امـش هب  زیت  نهپ و  دراک  اب  هک  يدرم  هب  ایآ  مدرک :  ضرع  دیزادرپب .  رگید  دارفا  هب  رادقم  نالف  رادـقم و  نالف  دـیهدب و  سطفا  نسح  هب 

 : دیامرف یم  دنوادخ  هک  مشاب  هیآ  نیا  لومـشم  یهاوخ  یمن  ایآ  دومرف :  میهدـب ؟  رانید  داتفه  دـشکب  ار  امـش  تساوخ  یم  درک و  هلمح 
 . . دنراد میب  باسح  يدب  زا  دنـسرت و  یم  ناشراگدرورپ  زا  دنراد و  یم  رارق  رب  تسا  هدرک  رما  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  یئاهدنویپ  هک  اهنآ  )

وبشوخ هزیکاپ و  دیرفآ و  ار  تشهب  دنوادخ  هملاس  يا  يرآ  دومرف :  سپـس  ( 463 ( ) دوب دنهاوخ  ترخآ  يارـس  رد  کین  تبقاع  ياراد  . 
دنویپ هدننک  عطق  ماشم  هب  شوخ  يوب  نیا  یلو  دسر ،  یم  وا  ماشم  هب  هار  لاس  رازه  ود  ریسم  هلصاف  نآ  شوخ  يوب  هک  يروط  هب  تخاس 

(464  . ) دسر یمن  نیدلاو  قاع  يدنواشیوخ و  و 
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 : دوتس ار  وا  نینچ  نیا  تفرگ ،  یم  رارق  ربمایپ  لیلجت  دروم  تهج  نیا  زا  نابرهم و  ناشیوخ  هب  تبسن  هک  دوب  يدرم  ربمایپ  يومع  سابع 
ره  : ) دومرف ربمایپ  اـهگنج  زا  یکی  رد  ( 465  ( . ) تسا رتنابرهم  ناشیوخ  هب  تبـسن  رت و  یخـس  شیرق  همه  زا  بلطملادبع  دنزرف  سابع  )

مانب یـصخش  ار  سابع  ردـب  گنج  رد  دـنا ) .  هدروآ  گنج  هب  رابجالاب  ار  اهنآ  اریز  دـشکن  ار  وا  درک  دروخرب  مشاه  ینب  زا  یکی  اـب  هک 
دعب ربمایپ  تسب .  ار  وا  ياه  هناش  ( ریسی وبا   ) و تشادن ،  ار  عافد  يانب  نوچ  داتسیا .  تکرح  یب  یبوچ  دننام  سابع  درک و  ریسا  ریسیوبا ) )

ربمایپ همیخ  کیدزن  سابع  دنتسب و  نامسیر  هب  ار  ءارسا  بش  دشن .  لئاق  یقرف  نارگید  سابع و  نیب  تلادع  رطاخ  هب  ردب  گنج  مامتا  زا 
 . دیطلغ یم  ولهپ  هب  ولهپ  درب و  یمن  شباوخ  بش  ياه  همین  ات  تهج  نیمه  هب  دیـسر  یم  ربمایپ  شوگ  هب  سابع  هلان  يادص  تشاد .  رارق 

دنک و یم  متحاران  سابع  نم  يومع  هلان  دومرف :  دیور ؟  یمن  باوخب  ارچ  هللا  لوسر  ای  دیسرپ :  دوب  ربمایپ  کیدزن  ناناملسم  زا  رفن  کی 
تفگ صخش  نآ  مونش ؟  یمن  ار  میومع  سابع  هلان  هک  هدش  هچ  دیسرپ  ربمایپ  دش .  شوماخ  سابع  يادص  دعب  یکدنا  درب .  یمن  مباوخ 

(466  . ) نک لش  ار  رارسا  همه  نامسیر  دومرف :  مدرک ،  لش  ار  وا  نامسیر  : 

گرم محر و  هلص  مدع  - 4

یم نم  لاوحا  زا  دنک و  یم  تاقالم  ارت  بوقعی  مان  هب  برغم  لها  زا  يدرم  ادرف  دومرف :  رفعج  نب  یـسوم  ماما  دـیوگ :  یقوق  رقع  بیعش 
یتخانش ارم  اجک  زا  متفگ :  دسانش .  یم  ارم  مدید  مدرک ،  لاوحا  لاح  متفای و  فاوط  رد  ار  وا  نم  نک .  یئامنهار  ما  هناخ  هب  ار  وا  دسرپ 

نم هب  ارت  مدیسرپ  ارت  مان  مدش  رادیب  نوچ  سرپب .  وا  زا  یهاوخ  هچنآ  نک و  تاقالم  ار  بیعش  هک  تفگ :  ارم  یسک  باوخ  رد  تفگ :   ؟
وا هب  ماما  هاگن  نوچ  دنداد .  هزاجا  ماما  مدیبلط و  هزاجا  مدرب و  ماما  هناخ  هب  ار  وا  شتساوخ  رد  هب  متفای و  لقاع  يدرم  ار  وا  دنداد .  ناشن 
هک دیـسر  یئاج  هب  راـک  دـش و  عقاو  یعازنا  اـج  نـالف  تردارب  وت و  نیب  اـم  يدـش ،  دراو  هکم )   ) اـجنیا زورید  بوقعی  يا  دومرف :  داـتفا 
یب هناگی و  يادـخ  زا  مینک ،  یمن  رما  اـهراک  نیا  هب  ار  یـسک  اـم  تسین ،  اـم  ناردـپ  نید  اـم و  هقیرط  نیا  دـیداد و  مانـشد  ار  رگیدـمه 

وا دـیدرک .  محر  عطق  امـش  هک  دـش  نآ  رطاخب  نیا  دـنکفا و  دـهاوخ  یئادـج  تردارب  وت و  نیب  ام  گرم  يدوز  نیا  هب  زیهرپب .  کـیرش 
تا همع  اب  لزنم  نالف  رد  وت  نوچ  نکل  هدوب  کیدزن  زین  وت  لجا  اـنامه  دومرف :  دیـسر ؟  دـهاوخ  یک  نم  گرم  موش ،  تیادـف  دیـسرپ : 

مدید و جـح  رد  ار  بوقعی  لاسکی  زا  دـعب  دـیوگ :  بیعـش  دـش .  هدوزفا  ترمع  هب  لاس  تسیب  يدرک  لصو  ار  دوخ  محر  يدرک و  هلص 
(467  . ) دش هدرپس  كاخ  هب  هار  نیب  رد  تفای و  تافو  هدیسرن  نطو  هب  رفس  نآ  رد  مردارب  تفگ :  مدیسرپ ،  ار  وا  لاوحا 

لیعامسا نب  یلع   - 5

لآ زا  دنک :  لاوئس  نوراه  ات  دش  ببس  دیشرلا ،  نوراه  یسابع  هفیلخ  دزن  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  رامشیب  تیاعس  رثا  رب 
یفرعم ار  ماما  هداز  ردارب  لیعامـسا  نب  یلع  نارگید ،  ریزو و  یکمرب  ییحی  دـنادب .  ار  وا  تـالاوحا  اـت  دـینک  بلط  ار  یـسک  بلاـط  یبا 

 : دومرف دیبلط و  ار  وا  تفای ،  عالطا  رـس  نیا  رب  ماما  نوچ  دندیبلط ،  دادغب  هب  ار  وا  دنتـشون و  لیعامـسا  يارب  يا  همان  هفیلخ  رماب  دندرک . 
منک و یم  ادا  ار  وت  ضرق  نم  دومرف :  مراد ،  رایسب  ضرق  تفگ :  يور ؟  یم  هچ  يارب  دومرف :  دادغب ،  تفگ :  يورب ؟  یهاوخ  یم  اجک 

ارم دـالوا  يوشن و  کیرـش  نم  نوخ  رد  منک  یم  یتیـصو  ار  وت  دومرف :  نک !  یتیـصو  ارم  تفگ :  درکن و  لوبق  وا  مهد !  یم  ار  تجرخ 
وا دومرف :  نارضاح  هب  ترضح  دعب  دندرک ،  اطع  وا  هب  مهرد  رازه  راهچ  الط و  رانید  دصیس  و  دندرک ،  رارکت  هبترم  هس  ات  ینادرگن  میتی 

ییحی تولخ  رد  بش  دش .  دراو  یکمرب  دلاخ  نب  ییحی  رب  دمآ و  دادغب  هب  لیعامـسا  ( 468  . ) دومن دهاوخ  تیاعس  نم  نوخ  نتخیر  رد 
رد ما  هدیدن  نم  وگب :  دنسرپ  یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  هرابرد  هک  هفیلخ  روضح  رد  ادرف  تفگ ،  درک و  لیعامـسا  میلعت  اه  نخس 

لیعامسا حبص  ادرف  دناروشب ! !  وت  هیلع  ار  مدرم  تسا  کیدزن  هنیدم ،  رد  رفعج  نب  یـسوم  دادغب و  رد  امـش  دشاب ،  هفیلخ  ود  نامز  کی 
یم لوپ  شیارب  فارطا  زا  هکنیا  هلمج  زا  تفگ ،  زیگنا  تیاعـس  بلاـطم  رفعج  نب  یـسوم  هیلع  رب  تسناوت  هچ  ره  دـش و  دراو  نوراـه  رب 
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یم لوپ  شیارب  فارطا  زا  هکنیا  هلمج  زا  تفگ ،  زیگنا  تیاعـس  بلاـطم  رفعج  نب  یـسوم  هیلع  رب  تسناوت  هچ  ره  دـش و  دراو  نوراـه  رب 
وا و  دش ،  رادیب  هدوب  باوخ  راگنا  نوراه  دهد .  لیکشت  یتلود  دهاوخ  یم  دریگ و  یم  تعیب  مدرم  زا  دنروآ و  یم  شیارب  هحلسا  دنرب و 

دندروآ لیعامـسا  يارب  ار  اهلوپ  هک  یتقو  داتـسرف .  دوب  هک  یلزنم  رد  شیارب  مهرد )  رازه  تسیود   ) مهرد رازه  راهچ  درک و  صخرم  ار 
هب ار  اهلوپ  هسیک  درم و  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  شیومع  اـب  محر  عطق  رطاـخب  تعاـس  ناـمه  تفرگ و  شیولگ  رد  تخـس  يدرد 

(469  . ) درب روگ  هب  ار  اهلوپ  ترسح  دنادرگرب و  دیشرلا  نوراه  هنازخ 

متس ملظ و   : 54

همدقم

هچ هب  هک  تسناد  دنهاوخ  يدوزب  دـندرک  ملظ  هکنانآ  هیآ 227 ) ءارعـش :   ( ) نوبلقنی بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیـس  و   : ) میکحلا هللا  لاق 
هب یسک  ( 470  . ) هلام وءا  هسفن  یف  اهب  یلاعت  هللا  هذخا  الا  ۀملظمب  ملظی  دـحا  نم  ام  مالـسلا :  هیلع  رقاب  ماما  دـننک .  یم  تشگزاب  يرفیک 

نامرف زا  یـشکرس  عقاو  رد  متـس ،  ملظ و  هاتوک :  حرـش  دریگب .  شناج  لام و  زا  ملظ  نامهب  دـنوادخ  هکنآ  رگم  دـنک  یمن  ملظ  يرگید 
زا هدمآ  هچنآ  فعـضتسم  مولظم و  رـشب  رب  خیرات  لوط  رد  تسا .  هتخادرپ  زواجت  هب  هدش و  جراخ  لقع  عرـش و  دودـح  زا  هک  تسا  قح 
متس ناناوتان  ناتـسدریز و  هب  صخـش  شکرـس  سفن  ات  هک  تسا  يا  همدقم  نتـشاد  رز  یبلط و  هطلـس  تردق و  تسا .  هدوب  ناملاظ  ملظ 

رد تسا  اورپ  یب  مدرم  لام  ذخا  سومان و  کته  انز و  متـش و  لتق و  دننامه  ملظ  عون  ره  زا  دنکـش و  یم  ار  یهلا  میرح  هک  یـسک  دنک . 
دوز ای  رید  دیدرگ ،  التبم  یشکرس  ضرم  هب  هدروخ و  هطوغ  یناسفن  تاوهش  رد  و  تسا ،  هتفر  نوریب  يدنوادخ  دایقنا  تعاطا و  زا  عقاو 

(471  . ) دراد يورخا  یعضو و  رثا  نامیتی  نایاونیب و  ناگدیدمتس و  هآ  هکنآ  هچ  دوش  یم  راتفرگ  تبوقع  هب 

هناذاد ملظ   - 1

تلاسر هب  ثوعبم  ار  ربمایپ  سیجرج  دنوادخ  درک .  یم  یتسرپ  تب  تشادن و  لوبق  ار  ادخ  هک  هناذاد  مان  هب  دوب  یهاشداپ  ماش  روشک  رد 
یتسه رهش  مادک  لها  تفگ :  باوج  رد  وا  اما  دومن ،  ادخ  تدابع  هب  توعد  تحیـصن و  ار  وا  سیجرج  داتـسرف .  وا  يوس  هب  دینادرگ و 

ات دندرک .  حورجم  ینهآ  ياه  هناش  هب  شکرابم  ندب  سبح و  ار  سیجرج  درک  رما  سپ  مشاب .  یم  نیطـسلف  رد  مور و  لها  زا  دومرف :   ؟
 ، دندیبوک وا  ياهاپ  فک  وناز و  نار و  هب  ینهآ  هدش  خرـس  ياهخیـس  اب  دنتخیر و  شندـب  رب  هکرـس  دـعب  و  تخیر .  وا  ندـب  ياهتـشوگ 
داش نک و  ربص  دیامرف :  یم  یلاعت  قح  تفگ :  داتسرف و  سیجرج  يوس  هب  یکلم  دنوادخ  دنک .  توف  هکلب  ات  دندیبوک  شرس  رب  ردقنآ 

وت زا  ار  یتحاران  درد و  نم  یلو  تشک  دنهاوخ  هبترم  راهچ  ارت  ناشیا  داد .  دهاوخ  تاجن  نانیا  زا  ارت  تسوت و  اب  ادـخ  هک  سرتم  شاب و 
ره داد  روتـسد  دینادرگرب و  نادنز  هب  ار  وا  دـندز و  وا  مکـش  تشپ و  رب  ریاسب  هنایزات  دومن  مکح  مود  راب  يارب  هناذاد  درک .  مهاوخ  عفد 

دندـیناروخ وا  هب  رهز  سپ  تشادـن ،  ریثءات  وداج  اما  دـنک ،  وا  قح  رد  وداج  ات  دـنروایب  ار  دـشاب  وا  تکلمم  رد  هک  يرحاس  رگوداـج و 
یم نیب  زا  ار  همه  مدیناروخ  یم  نیمز  لها  عیمج  هب  ار  رهز  نیا  نم  رگا  تفگ :  رحاس  دیسرن .  وا  هب  ررض  چیه  ادخ  ان  نتفگ  اب  سیجرج 

و دروآ ،  نامیا  سیجرج  هب  درک و  دوخ  هتـشذگ  ياهراک  زا  هبوت  سپ  درک !  یم  روک  ار  نانآ  ياـه  هدـید  ریبعت و  ار  ناـنآ  تقلخ  درب و 
هب دننک و  هعطق  هعطق  ار  وا  داد  روتـسد  تخادنا و  نادنز  هب  ار  سیجرج  راب  نیمدنچ  يارب  تشک .  ار  هدروآ  نامیا  هزات  رحاس  نیا  هاشداپ 
زا ار  سیجرج  ات  داتـسرف  ار  لیئاکیم  ادخ  دـشن .  هبنتم  نکل  داتـسرف ،  ار  هلزلز  هقعاص و  ملظ  نیا  زا  هبنت  يارب  دـنوادخ  دـننکفیب .  یهاچ 
 ، تفریذـپن وا  درک  ادـخ  هب  توعد  ار  وا  تفر و  هاشداپ  دزن  سیجرج  داد .  تراشب  یهلا  باوث  هب  نک و  ربص  تفگ :  دروآ و  نوریب  هاـچ 
زا یحول  هناذاد  هعفد  نیا  دنـشکب .  ار  همه  داد  روتـسد  هاشداپ  دندروآ ،  نامیا  سیجرج  هب  مدرم  زا  رازه  راهچ  وا و  رکـشل  هدـنامرف  یلو 

شتآ رد  ار  وا  تخورفا  یـشتآ  دعب  دنتخیر  وا  يولگ  رد  هتخادگ  برـس  دـیناباوخ و  نآ  يور  ار  سیجرج  درک و  تسرد  هتخادـگ  سم 
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هب ار  وا  تفر  هاشداپ  دزن  یتمالـس  زا  سپ  دنک .  اطع  وا  هب  ار  یتمالـس  تحـص و  ات  داتـسرف  زاب  ار  لیئاکیم  دنوادخ  تخوسب .  ات  تخادنا 
شتآ دنتخدنا و  گید  نورد  ار  وا  درک و  هدامآ  هتخادگ  برـس  درگوگ و  زا  یگید  وا  راب  نیا  درک ،  توعد  یتسرپ  تب  كرت  دیحوت و 

ار وا  نوگرگد و  گید  دـنزب و  يا  هرعن  ات  داتـسرف  ار  لیفارـسا  ادـخ  دوش ،  هتخیمآ  هتخادـگ  برـس  درگوگ و  اـب  وا  دـسج  اـت  دـنتخورفا 
رد دـننک  عاـمتجا  همه  داد  روتـسد  هناذاد  درک .  یتسرپادـخ  زا  غیلبت  دـمآ و  هناذاد  دزن  ادـخ  تردـق  هب  سیجرج  دوش .  بیـصن  تمـالس 

دـندز و ندرگ  ار  ترـضح  نآ  نوچ  درک .  اـضاقت  ار  یئابیکـش  ربص و  دـش و  دـنلب  سیجرج  يادـص  هک  دنـشکب .  اـعیمج  ار  وا  یناـبایب 
(472  . ) دندش راچد  یهلا  باذع  هب  همه  دنتشگرب 

ناملاظ يارب  راک   - 2

 . دندناسر مالـس  امـش  تمدـخ  ینالف  ینالف و  مدرک  ضرع  مدوب ،  هتفر  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  دـیوگ :  یم  رجاهم  مان  هب  یـصخش 
هب ار  اهنآ  یقیناود  روصنم  متفگ :  دـنراد ؟  یلکـشم  هچ  دومرف :  دـنا ،  هدرک  زین  اعد  سامتلا  امـش  زا  متفگ :  داب .  اـهنآ  رب  مالـس  دومرف : 

ار اهنآ  هدـش و ) ینابـصع   ) روصنم دـندرک و  یم  راک  وا  يارب  متفگ :  دنتـشاد ؟  راک  هچ  روصنم  اـب  اـهنآ  دومرف :  تسا .  هتخادـنا  نادـنز 
یپ رد  ار  شتآ  اهندرک  راک  نیا  مدوب ؟  هدرکن  یهن  ملاظ )  تموکح   ) وا يارب  ندرک  راـک  زا  ار  اـهنآ  رگم  دومرف :  تسا .  هدرک  سوبحم 

لاوئـس مناتـسود  لاح  زا  متـشگزاب و  هکم  زا  تفگ :  رجاهم  هدـب .  تاجن  ار  اهنآ  نادرگرب و  اهنآ  زا  ار  ررـض  ایادـخ  دومرف :  دـعب  دراد ! 
(473 ( . ) دندوب هدش  دازآ  اهنآ  ماما  ياعد  زا  دعب  زور  هس  خیرات  بسح  هب   ) دنا هدش  دازآ  اهنآ  دنتفگ ،  مدرک ، 

صاصق  – 3

ات تفر  هوک  يالاب  تفرگ و  وضو  نآ  بآ  اب  دیـسر .  هوک  راـنک  رد  يا  همـشچ  رـس  هب  درک ،  یم  روبع  یلحم  زا  یـسوم  ترـضح  يزور 
ار دوخ  لوپ  هسیک  نتفر  عقوم  رد  دـمآ ،  دورف  بسا  زا  بآ  ندـیماشآ  يارب  دیـسر .  اـجنآ  هب  يراوس  بسا  عـقوم  نیا  رد  دـناوخب ،  زاـمن 
 ، دمآ همشچرس  هب  يدرمریپ  ناپوچ  زا  سپ  تفر .  تشادرب و  هدرک و  هدهاشم  ار  هسیک  دیـسر  یناپوچ  وا  زا  دعب  تفر .  دومن و  شومارف 

همشچ رانک  تحارتسا  يارب  هداهن و  فرط  کی  ار  مزیه  تشاد .  رس  يور  رب  یمزیه  هتسد  دوب ،  راکشآ  شرهاظ  زا  یتسدگنت  رقف و  راثآ 
هب درکن .  ادـیپ  یلو  دوـمن  وجتـسج  هسیک  ندرک  ادـیپ  يارب  ار  همـشچ  فارطا  تشگرب و  راوـس  بسا  هک  تشذـگن  يزیچ  دـیباوخ .  بآ 

بـسا هرخالاب  دیدرگ ،  دروخ  دز و  هب  رجنم  هک  دش  لدب  در و  ینانخـس  ود  نآ  نیب  دومن .  یعالطا  یب  راهظا  مه  وا  دومن  هعجارم  درمریپ 
رد لدع  دوب ،  يدـمآ  شیپ  هچ  نیا  اراگدرورپ  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  داد .  ناج  هک  دز  ار  شک  مزیه  ردـقنآ  راوس 

بـسا نامه  ردپ  درمریپ  نیمه  یـسوم  دیـسر ،  باطخ  دش ! ؟  عقاو  متـس  دروم  درمریپ  تشادرب  ناپوچ  ار  لوپ  تسا ،  هنوگچ  هیـضق  نیا 
قحب ور  نیا  زا  دوب  ضورقم  لوپ  هزادـنا  نامه  ناپوچ  ردـپ  هب  راوس  بسا  ردـپ  دـیدرگ .  ماجنا  صاصق  ود  نیا  نیب  دوب ،  هتـشک  ار  راوس 

(474  . ) منک یم  تموکح  يرگداد  لدع و  يور  زا  نم  دیسر ،  دوخ 

يریمح كاحض  ملظ   - 4

شیوخ یگدـنب  هب  ار  مدرم  درک و و  یئادـخ  يوعد  و  تفرگ ،  ار  وا  رورغ  مک  مک  درک  یهاشداپ  اهلاس  ناریا  تکلمم  رب  دیـشمج  نوچ 
كاله ار  وا  درک و  هلمح  وا  رب  يرگـشل  اب  بسارویب )  كاحـض : (  هکنیا  ات  دندرک  قیدصت  ار  وا  وا ،  ریـشمش  سرت  زا  مدرم  دناوخ ،  ارف 

يانب مه  ناطیش  دومن ،  تیعر  رب  تبوقع  باذع و  عاونا  تشک و  ار  ردپ  داهن و  ملظ  ساسا  دش  راوتسا  تنطلـس  رب  كاحـض  نوچ  درک . 
 . تسا ناناوج  زغم  رس  وت  جالع  تفگ :  وا  ياوادم  يارب  ناخبط  زا  یتفص  ناطیش  وا ،  فتک  ود  رس و  ندش  ضیرم  اب  داهن .  وا  اب  یتسود 

زور زا  تفر .  باوخب  تفای و  دوخ  رد  شمارآ  یمک  درک  هدافتسا  ار  ناشیا  رس  زغم  دنتشک و  دندروآ و  نادنز  زا  ناوج  ود  داد ،  روتسد 
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هب فاصنا  دینش و  یمن  ار  یسک  ملظت  درک و  رایسب  ملظ  نوچ  درک .  یم  هدافتسا  وا  زغم  رس  زا  اوادم  يارب  دنتـشک و  یم  ار  ناوج  ود  دعب 
اب هرخالاب  و  دوش .  وا  هیلع  رب  شروش  ات  دـیدرگ  ببـس  تشک ،  ار  یناهفـصا  رگنهآ  هواک  رـسپ  ود  تبقاع  تشاد و  یمن  اور  مولظم  چـیه 

(475  . ) تسشن تنطلس  تخت  رب  نودیرف  دش و  لصاو  كردب  یهاچ ،  نورد  رد  نتخادنا  ای  وا  رس  رب  زرگ  ندز  اب  ینعی  یعیجف  عضو 

هرح هعقاو   . 5

ۀجحلا يذ  هام  متـشه  تسیب و  رد  نآ  دوب و  هدنام  شگرم  هب  مین  هام و  ود  مهنآ  دز  رگید  یملظ  هب  تسد  اروشاع ،  نایرج  زا  دـعب  دـیزی 
یب درمریپ  هلیـسوب  ربمایپ  فیرـش  ربق  هب  یتمرح  یب  ریبک و  ریغـص و  زا  هنیدـم  مدرم  راتـشک  تراغ و  يرجه ،  موس  تصـش و  لاس  مارحلا 

 ، دیدرگ حضاو  هنیدم  لها  رب  دیزی  قسف  ملظ و  هکنیا  زا  دعب  داتفا .  قافتا  فرسم  هب  روهـشم  ۀبقع  نب  ملـسم  مانب  روسج  ضیرم و  كاب و 
نوریب ار  نییوما  ریاس  مکح و  ناورم  دـمحم و  نب  نامثع  دـیزی  رادـنامرف  دـندمآ  دـندید  ار  وا  عینـش  لامعا  ماش  رد  کـیدزن  زا  يا  هدـع 

 . درک هنیدم  هناور  فرـسم  یهدنامرف  هب  يرگـشل  دینـش  هک  دیزی  دـندرک .  تعیب  هکئالملا  لیـسغ  هلظنح  نب  هللادـبع  اب  مدرم  و  دـندرک ، 
هتشک و هنیدم  لها  زا  يا  هدع  داد ،  خر  ینیگنس  يریگرد  دندمآ و  عافد  يارب  ناتسگنس  مان  هب  يا  هیحان  رد  هنیدم  نوریب  رد  هنیدم  مدرم 

ۀضور دجسم و  هک  دنتشک  ردقنآ  دندش  هرونم  ۀضور  دراو  دوخ  ياهبسا  اب  دندمآ و  فرـسم  رگـشل  دنتخیرگ .  ربمایپ  رهطم  ربق  فرط  هب 
يدرم مینک :  یم  لقن  ار  اهنآ  ملظ  تایانج و  زا  یکی  هنومن  يارب  دنتشون .  رفن  رازه  هدزای  هب  بیرق  ار  ناگتـشک  دادعت  نوخ و  زا  رپ  رونم 

 : تفگ نز  روایب ،  میارب  یلام  تفگ :  دش و  دراو  دوب  شلغب  رد  دوب و  هدیئاز  یلفط  هزات  هک  راصنا  زا  ینز  رب  دـیزی  رگـشل  زا  ماش  لها  زا 
هشبک یبا  نبا  دنزرف  نیا  تفگ :  نز  مشک .  یم  ار  تدنزرف  وت و  تفگ :  مروایب .  وت  يارب  هک  دنا  هتشاذگن  نم  يارب  يزیچ  دنگوس  ادخب 

و دیـشک ،  دوب  شناهد  رد  ناتـسپ  هک  یلاح  رد  ار  مولظم  كدوک  ياپ  محر  یب  یماش  نآ  سرتب .  ادخ  زا  تسادخ  لوسر  رای  يراصنا و 
لوبق ار  دیزی  اب  تعیب  روزب  (477  ) دنداد رایسب  راتشک  هنیدم  مدرم  نوچ  ( 476  . ) دش هدـنکارپ  نیمز  رب  كدوک  زغم  هک  دز  راوید  رب  ار  وا 

دندش و دراو  فرـسم  رب  دناوخ و  یئاعد  ماما  هتبلا  هک  سابع ،  نب  هللادبع  نب  یلع  يرگید  نیدـباعلا و  نیز  ماما  یکی  رفن  ود  زج  دـندرک 
دندوب و فرسم  رگشل  رد  وا  يردام  ناشیوخ  مه  هللادبع  نب  یلع  دناسرن و  لتق  هب  ار  ماما  تفرگ و  ياج  شلد  رد  یسرت  بعر و  فرسم 

(478  . ) دنناسرب لتق  هب  ار  وا  هک  دندش  نیا  زا  عنام  اهنآ 

تدابع  : 55

همدقم

شتـسرپ هکنیا  يارب  رگم  میدیرفاین  ار  سنا  نج و  ام  هیآ 56 . ) تایراذلا :   ( ) نودـبعیل الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  و   : ) میکحلا هللا  لاق 
وا دنک  لمع  هدرک  بجاو  ادـخ  هچ  نآ  هب  سک  ره  ( 479  ) سانلا دبعا  نم  وهف  هللا  ضرتفا  امب  لمع  نم  مالـسلا :  هیلع  داجـس  ماما  دننک . 
رد لصا  ود  نیا  نوچ  دـهد ،  یم  ماجنا  یعـس  صالخا و  اب  ار  تابحتـسم  تاـبجاو و  نم  ؤم  هاـتوک :  حرـش  تسا .  رتدـباع  مدرم  همه  زا 
زا نمیا  هک :  تسنآ  تداـبع  نیرتـهب  تسا .  هدروآ  اـجب  ار  تیدوبع  ماـمت  اـیوگ  دـنک ،  ادا  درواـیب و  اـجب  ار  اـهنآ  رگا  دنتـسه .  یگدـنب 

دوبعم یگدنب  رد  صخـش  نآ  دشاب ،  بیع  یب  یمئاد و  اما  مک  دنچ  ره  لمع  دـشاب .  ظوفحم  یلخاد  تافآ  زا  دـشاب و  یجراخ  ضراوع 
یگدنب رد  دنتسه ،  مورحم  تادابع  تقیقح  حور و  زا  دنتـسه و  اشوک  يرهاظ  لئاضف  مولع و  لیـصحت  رد  هک  یئاهنآ  تسا .  هدوب  قفوم 

(480  . ) دنرواین تدابع  بلاق  زج  يزیچ  یقیقح  معنم  تدابع  قح  و 

کشخ تدابع  هجیتن  - 1
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وا دوب .  ریهز ) نب  صوقرح   ) مان هب  یصخش  جراوخ  هتسد  رـس  دندش ،  يرایـسب  تافارحنا  راچد  طارفا  تلع  هب  هک  دندوب  یناسک  جراوخ 
نیمه دندش .  وا  هتفیش  ناناملسم  زا  یضعب  هک  دوب  هلاو  قرغ و  نانچ  تدابع  هزور و  زامن و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکیتقو  نینح ،  گنج  نایرج  رد  دوب ) هدش  سدقم  رخ  روهـشم  لوقب  و   ، ) دوب کشخ  دباع  هک  یـصخش 
ار نخـس  نیا  راب  هس  و  نک )  راتفر  تلادـع  هب  دـمحم  يا   : ) تفگ ربمایپ  هب  یئوررپ  لامک  اـب  درک ،  یم  میـسقت  ار  یگنج  مئاـنغ  ملـس  و 
؟  دـنک یم  راتفر  تلادـع  هب  یـسک  هچ  سپ  منکن  راـتفر  تلادـع  هب  نم  رگا  دـندومرف :  دـندش و  تحاراـن  موس  راـب  ربماـیپ  درک .  رارکت 

ار وا  سحن  دسج  ناگدش  هتشک  نایم  رد  ماما  یتقو  دیسر  تکاله  هب  دمآ و  ماما  گنج  هب  ناورهن  گنج  رد  کشخ  دباع  نیمه  هرخالاب 
(481  . ) دیا هتشک  ار  دارفا  نیرتدب  امش  دومرف :  دندرک و  رکش  هدجس  دید 

قشع اب  تدابع   - 2

دندومن یم  هنافراع  همزمز  دندوب و  نم  هارمه  مدمه و  لدکاپ ،  افص و  اب  ناناوج  زا  یهورگ  هکم ،  ياهرفـس  زا  یکی  رد  دیوگ :  يدعس 
ام اب  لد  کشخ  يدـباع  هار ،  ریـسم  رد  دـنتخادرپ .  یم  تدابع  هب  صاخ  یبلق  روضح  اـب  دـندناوخ و  یم  قیقحت  لـها  بساـنم  يرعـش  و 
 . دومن یم  هئطخت  ار  اهنآ  شور  دوب ،  ربخ  یب  هدـیروش  ناوج  نآ  لد  زوس  زا  نوچ  دیدنـسپ و  یمن  ار  ینافرع  یتلاح  نینچ  دـش و  هارمه 

شیپ هب  برع  لسن  زا  هرهچ  هایـس  یکدوک  اجنآ  رد  میدیـسر  لاله )  ینب   ) هب بوسنم  هاـگلزنم  هب  اـت  میدرک  یم  تکرح  بیترت  نیمه  هب 
رب دباع  هک  يروط  هب  دمآ ،  رد  صقر  هب  دباع  رتش  دروآ .  یم  دورف  ار  اوه  هدنرپ  وا ،  زاوآ  شـشک  هک  دناوخ  یئاریگزاوآ  نانچنآ  دمآ و 

یلو درک ،  رثا  هنرگ  نیا  ناویح  رد  نیشنلد  شورس  هک  يدید  ریپ !  دباع  يا  متفگ :  دباع  هب  داهن .  نابایب  هب  رـس  راو  هناوید  دنکفا و  نیمز 
یهد و یمن  ادـخ  هب  لد  افـص  اب  نایاسراپ  نوچمه  يریگ و  یمن  رارق  يونعم  ياهـشورس  ریثءات  تحت  و   ) یتسه تواـفت  یب  وت  ناـنچمه 

(482  ( . ) یبای یمن  افص 

ینرق سیوا   - 3

هدجـس بش  بشما  دومرف :  یم  اهبـش  زا  یـضعب  و  درک ،  یم  حبـص  عوکر  هب  ار  اهبـش  زا  یـضعب  هک  دوب  قلطم  نابوذـجم  زا  ینرق  سیوا 
ات لزا  زا  شاک  دومرف :  یم  ینک ؟  یم  لیمحت  دوخ  رب  هک  تسا  یتمحز  هچ  نیا  دنتفگ :  دروآ .  یم  حبـص  هب  ار  بش  هدجـس  هب  تسا و 

هفوک رد  دیوگ :  دهـشم ) رد  نوفدـم  عیبر  هجاوخ  هب  فورعم   ) میثخ نب  عیبر  مداد .  یم  نایاپ  ار  نآ  هدجـس  کی  هب  دوب و  بش  کی  دـبا 
شزامن ات  مشاب  متفگ :  تسا ،  لوغـشم  زامن  هب  مدید  تارف  بآ  رانک  رد  یتقو  ات  منیبب .  ار  نرق  سیوا  هک  دوب  نآ  نم  تمه  مامت  مدوب و 

 ، داد ماجنا  هویـش  نامه  هب  ار  ود  نآ  ءاشع ،  برغم و  زامن  تقو  اـت  تشادرب  اـعد  هب  تسد  دـناوخ  ار  رهظ  زاـمن  هکنیمه  دریذـپ .  همتاـخ 
لوغشم حبـص  زامن  زا  سپ  دناسر .  نایاپ  هب  ار  بش  ات  دوب  هدجـس  رد  یهاگ  عوکر و  رد  یهاگ  دش .  یبحتـسم  ياهزامن  لوغـشم  سپس 

شیپ دوش  تدابع  لوغـشم  تساوخ  دومن و  وضو  دیدجت  باوخ ،  زا  دعب  تخادرپ و  تحارتسا  هب  یتعاس  و  دیمد ،  باتفآ  ات  دـیدرگ  اعد 
يروخب يزیچ  مدیدن  متفگ :  مشک ! . . .  یم  ار  تمحز  نیا  شیاسآ  بلط  رد  دومرف :  یهد ؟  یم  دوخ  هب  جنر  رایسب  هچ  متفگ :  متفر و 

نیا نکن ،  تبحـص  هنوـگ  نیا  زا  رگید  تسا  نماـض  ار  ناگدـنب  يزور  ادـخ  دوـمرف :  يروآ ؟  یم  تسد  هب  اـجک  زا  ار  دوـخ  جراـخم  ، 
(483  . ) تفرب تفگب و 

سیلبا تدابع   - 4

یعـس و ياهتنم  رایـسب و  یگدـنب  تدابع و  هک  اریز  دـیریگب ،  تربع  ناطیـش  هرابرد  دـنوادخ  راـک  زا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
تسین مولعم  امش  يارب  هک  دوب ،  هدرک  تدابع  لاس  رازه  شـش  ار  ادخ  هک  یلاح  رد  تخاس ،  هابت  لطاب و  ربکت ) رثا  رب   ) ار وا  شـشوک ، 
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دوب تعاس  کی  یـشکرس  تهج  هب  نیا  و  تسایند )  لاس  رازه  هاجنپ  لداعم  نآ  زور  ره  هک   ) ترخآ ياهلاس  زا  اـی  تساـیند  ياـهلاس  زا 
دنام ملاس  ادخ  باذع  زا  وا ،  تیصعم  ندروآ  اجب  اب  ناطیش ،  زا  دعب  سک  هچ  سپ  درکن ) هدجس  وا  هب  هتسناد و  مدآ  زا  رترب  ار  دوخ  هک  )

دمح و رطاخ  هب  دومرف :  داد ؟  تلهم  مولعم  تقو  ات  سیلبا  هب  یلاعت  قح  تلع  هچ  هب  دـش :  هدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 484 ( ؟
رگید ياج  رد  و   ) نامـسآ رد  وا  هلاس  رازه  شـش  تدابع  دومرف :  دوب ،  هچ  شرکـش  دـمح و  دـش :  هدیـسرپ  دروآ .  ياـج  هب  هک  يرکش 

(485 () دروآ ياجب  لاس  رازه  شش  هب  نامسآ  تفه  رد  زامن  تعکر  ود  ناطیش  دومرف : 

مالسلا هیلع  داجس  ماما   - 5

سپ دوب ،  هداتـسیا  زامن  هب  تدابع  بارحم  رد  یبش  هک  تسنآ  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ندـش  بقلم  ببس 
ماهبا تشگنا  دمآ و  سپ  درکن ،  یتافتلا  وا  هب  ماما  دراد .  زاب  دوخ  تدابع  زا  ار  ترضح  نآ  هک  دش  رهاظ  یمیظع  رام  تروص  هب  ناطیش 

 ، دـش غراف  زامن  زا  نوچ  دـیدرگن .  وا  هجوتم  ماما  زاـب  دومن و  ملءاـتم  ار  ترـضح  هکیوحنب  دـیزگ  تفرگ و  ناـهد  رد  ار  ترـضح  ياـپ 
هس هکئالم  زا  یفتاه  دینـش  ماما  دش .  دوخ  تدابع  هجوتم  و  نوعلم ،  يا  وش  رود  دومرف :  درک و  ّبس  ار  وا  تسا .  ناطیـش  وا  هک  تسناد 

(486  . ) ناگدننک تدابع  تنیز  یئوت  تفگ :  هبترم 

نامیپ دهع و   : 56

همدقم

هللا یلـص  هللا  لوسر  لاق  دیتسب .  دهع  هکیماگنه  دینک  افو  ادخ  دـهع  هب  هیآ 91 ) لحن :   ( ) متدـهاع اذا  هللا  دـهعب  اوفوا   : ) میکحلا هللا  لاق 
نآرق رد  دنوادخ  هاتوک :  حرـش  دنک .  یمن  افو  نامیپ  دـهع و  هب  سک  ره  درادـن  نید  ( 487  ) هل دـهع  نمل ال  نید  ال  ملـس :  هلآ و  هیلع و 
نامیپ دنک و  لمع  دوخ  دهعت  هب  دیاب  دنکیم  يدهع  هک  سکنآ  تسا .  هدومن  اهنامیپ  اهدهع و  هب  ءافو  هب  رما  تسا و  هداد  اه  هدعو  رایسب 

رد تمایق  ات  يدنبندرگ  دننامه  دوش و  یم  درط  بجوم  نآ  زا  فلخت  ادخ ،  قلخ  هب  ای  دـشاب  لوسر  ادـخ و  هب  شدـهع  هچ  دـشابن  نکش 
ار وا  اب  نامیپ  دیابن  دشاب .  مه  رجاف  رفاک و  لباقم  فرط  رگا  یتح ،  دنک  یم  طلـسم  وا  رب  ار  شنانمـشد  مه  دنوادخ  دشاب ،  یم  شندرگ 

 . درک بیرخت  ار  وا  یگدنز  همانرب  تسکش و 

مثیهوبا ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   - 1

هس اقافتا  دهدب ،  وا  هب  یمداخ  هک  دوب  هداد  هدعو  ناهیت  نبا  مثیهوبا  مان  هب  شیوخ  باحصا  زا  یکی  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
نیا رد  دنام .  یقاب  رفن  کی  دیـشخب و  نارگید  هب  ار  اهنآ  زا  رفن  ود  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـندروآ .  ترـضح  دزن  ریـسا  رفن 

هب يراک  کمک  مداخ و  ادخ ،  لوسر  يا  درک :  ضرع  دمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  مالـسلا  هیلع  ءارهز  ترـضح  ماگنه 
مثیهوبا هب  هک  يا  هدعو  دای  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دینک ؟  یمن  هدـهاشم  متـسد  رد  ار  یتسد  بایـسآ  رثا  ایآ  دـیهدب ،  نم 

تـسد اـب  مرتخد  هچ  رگا  مدوب ،  هداد  هدـعو  وا  هب  ـالبق  هکنیا  اـب  مرادـب ،  مثیهوبا  رب  مدـقم  ار  مرتخد  هنوگچ  دـندومرف :  داـتفا و  دوب  هداد 
(488  . ) دناخرچ یم  ار  بایسآ  شفیعض 

نازمره  – 2

نآ زا  دنتفگ .  یم  كولملا  کلم  ار  وا  دش و  یم  بوسحم  اهنآ  نیرتگرزب  يرـسک  هک  دوب  جات  بحاص  هاشداپ  تفه  نایناساس  نامز  رد 
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رمع شیپ  هتفرگ  ار  نازمره  دـندرک  حـتف  ار  زاوها  نیملـسم  هک  یتـقو  درک .  یم  تموکح  زاوـها  رد  هک  دوـب  نازمره  یکی  هاـشداپ  تفه 
روتـسد تشک  یهاوخ  ارم  هک  الاح  تفگ :  نازمره  تشک  مهاوخ  ارت  هنرگو  روایب  نامیا  یهاوخ  ناما  اـعقاو  رگا  تفگ :  رمع  دـندروآ . 
نازمره دـندروآ .  نیبوچ  هساک  رد  بآ  يرادـقم  دـنهدب .  بآ  وا  هب  درک  رما  رمع  ما ؛  هنـشت  تخـس  هک  دـنروایب  میارب  بآ  يردـق  هدـب 

دایز نیا  دومرف :  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  مروخ .  یم  بآ  ناشن  رهاوج  ياه  هساک  رد  اریز  مروخ ،  یمن  بآ  فرظ  نیا  زا  نم  تفگ : 
رد نانچمه  تفرگ و  ارنآ  نازمره  دـندروآ ،  وا  شیپ  دـندرک  بآ  نآ  نورد  نوچ  دـیروایب .  نیرولب  يا و  هشیـش  هساـک  وا  يارب  تسین ، 

نیا رد  مشکن ؛  ارت  يروخن  ار  بآ  نیا  ات  هک  متسب  نامیپ  دهع و  ادخ  اب  تفگ :  رمع  تشاذگ .  یمن  نآ  هب  بل  تشاد و  هگن  دوخ  تسد 
درک مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هب  ور  دومن و  بجعت  وا  هلیح  زا  رمع  تفر .  نایم  زا  اهبآ  تسکـش ،  دز و  نیمز  رب  ار  ماج  نازمره  ماگنه 
لتق هب  یناوت  یمن  ار  وا  رگید  یتسب ،  نامیپ  يا و  هدرک  بآ  ندیـشونب  طورـشم  ار  وا  لتق  نوچ  دومرف :  درک ؟  دیاب  هچ  نونکا  تفگ :  و 

سرت نودـب  هدوسآ  يرطاخ  اب  کنیا  منک ،  یمن  لوبق  تایلام  تفگ :  نازمره  نک .  ررقم  ار  رافک  زا  تاـیلام  هیزج :  وا  رب  اـما  یناـسرب ، 
نییعت هنیدم  رد  يا  هناخ  شیارب  دناشن ،  دوخ  يولهپ  رد  ار  وا  دیدرگ ،  نامداش  رمع  دش .  ناملسم  تفگ و  نیتداهش  موش .  یم  ناملـسم 

( . 489) درک نیعم  شیارب  مهرد  رازه  هد  لاس  ره  رد  دومن و 

لوضفلا فلح  نامیپ   - 3

نیا زا  یقافتا  دنتشاد  لاس  تسیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ینارود  رد  تسرد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تثعب  زا  لبق  لاس  تسیب 
یمن ار  نآ  ياهب  یلو  دوب  هتفرگ  لیوحت  ار  الاک  صاع  تخورف .  لئاو  نب  صاع  هب  ییالاک  دـیبز ) ینب   ) هلیبق زا  يدرم  يزور  داـتفا :  رارق 

 ، دیسرب شیوخ  ناسک  هفیاط و  زا  رود  يا  هدیدمتـس  داد  هب  نادرم  يا  دروآرب :  دایرف  تفر و  سیبقوبا  هوک  يالاب  راچان  هب  درم  نآ  داد . 
زا دـندوب  هبعک  رانک  رد  هک  ینادرم  تسین .  یمارتحا  ار  راکبیرف  دـشاب و  مامت  يراوگرزب  رد  دوخ  هک  تسا  یـسک  هتـسیاش  مارتحا  انامه 

دنشاب تسدمه  هدیدمتس  يرای  يارب  دنتسب  نامیپ  دندش و  عمج  ناعدج  نب  هللادبع  هناخ  رد  لیابق  زا  یعمج  دندش و  کیرحت  نخس  نیا 
لوپ دندرک و  تکرح  دعب  تشاد ؛  تکرش  نامیپ  نیا  رد  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوش .  متس  یسک  رب  هکم  رد  هک  دنهدن  هزاجا  و 

نب هللادـبع  هناـخ  رد  دومرف :  یم  دـش  ثوـعبم  يربماـیپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  اهدـعب  دـندینادرگزاب .  وا  هب  ار  درم  نآ 
رب يزیچ  ماکحتسا  زج  مالسا  هب  و  متفریذپ ،  یم  مدش ،  یم  توعد  نآ  دننام  هب  مه  مالـسا  رد  رگا  هک  متـشاد  روضح  ینامیپ  رد  ناعدج 

( . 490  () تسا هدوزفین  نآ 

رضن نب  سنا   - 4

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هب  دوبن  رضاح  ردب  گنج  رد  نوچ  وا  دوب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مداخ  کلام  نب  سنءا  يومع  رـضن  نب  سنءا 
دهع دیآ  شیپ  یگنج  راب  رگید  رگا  مدوبن ،  نم  دمآ  شیپ  امش  يارب  هک  یگنج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  درک :  ضرع  هلآ  و 

هللا یلص  ربمایپ  هک  دش  عیاش  نیملسم  نایم  رد  هکنآ  زا  سپ  و  دش ،  رـضاح  دمآ  شیپ  دحا  گنج  نوچ  منک ! .  تکرـش  نآ  رد  منک  یم 
زا اـم  يارب  اـت  میداتـسرف  یم  یبا  نبا  هللادـبع  ناـقفانم  سیئر  دزن  میتـشاد و  يا  هدـنیامن  شاـک  دـنتفگ :  یـضعب  دـش ،  هتـشک  هلآ  هیلع و 

دمحم هک  لاح  دـنتفگ :  رگید  يا  هدـع  دـیآ .  شیپ  هچ  ات  دـنداهن  تسد  يور  تسد  هتـسشن و  رود  رگید  یخرب  دریگب .  ناما  نایفـسوبا 
دننک یم  داهنـشیپ  تیعمج  نیا  هچنآ  زا  ایادـخ  تفگ :  یم  رـضن  نب  سنءا  دـیدرگرب .  ناـتقباس  نید  هب  دـش  هتـشک  هلآ  هـیلع و  هللا  یلص 

ربمایپ زا  دعب  تسا ،  هدنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يادخ  هدش  هتشک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رگا  تفگ :  دعب  میوج .  یم  يرازیب 
اب دیشک و  ار  شریشمش  سپس  دیگنج !  یم  ادخ  لوسر  هکیدوصقم  نامه  يارب  دینک  گنج  تسیچ ؟  يارب  یگدنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
 . دوب شندب  رب  هزین  ریت و  ياج  تحارج و  مخز و  داتشه  دودح  تداهش  زا  سپ  دش .  دیهش  ات  دیگنج  دوب  هدرک  هک  يدهع  قبط  نانمشد 
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( . 491  ) تخانش ار  وا  ناتشگنا  رس  هلیسوب  دمآ  ردارب  نیلاب  رب  عیبر  شرهاوخ  هک  یماگنه  هک  دوب  دایز  شتاحارج  ردقنآ 

ناملسم هدرب   - 5

دننک حتف  ارنآ  دنتشاد  میمصت  هرصاحم و  ار  سراف  رد  جایرهس )   ) مان هب  يا  هعلق  دوخ  نازابرس  اب  مالسا  نارسفا  زا  یشاقر  دیز  نب  لیـضف 
یم رد  ناناملسم  تراسا  هب  هک  یناگدرب  نامز  نآ  رد  دنتشگزاب .  دوخ  هاگرکـشل  هب  تحارتسا  يارب  دروخ  دز و  تعاس  دنچ  زا  سپ  هک 
یم نمـشد  هیلع  دوخ  ناملـسم  ناردارب  اب  دندمآ و  یمن  رد  یـسک  کلمت  هب  دندوب  ناملـسم  نوچ  دندش .  یم  شورف  دـیرخ و  دـندمآ ، 

وا زا  تفگ و  نخس  وا  اب  یلحم  نابز  اب  جرب  يالاب  زا  نمشد  دنام و  بقع  نازابرـس  زا  دوب .  هدرب  هک  زابرـس  کی  زور  نآ  رد  دندیگنج . 
ناناملـسم دوشگ ،  ار  هعلق  برد  نمـشد  دـندومن  تکرح  هعلق  فرط  هب  مالـسا  نازابرـس  هک  یماگنه  داد .  ناما  مه  وا  و  تساوخ .  ناـما 

دوب يداع  ریغ  يرما  زابرس  رفن  کی  زا  ناما  نتفریذپ  داد .  ناشن  هتفرگ و  تسد  يور  ار  يا  هدرب  زابرس  همان  ناما  نمـشد  دندرک .  بجعت 
وا تادهعت  تسا و  نیملـسم  زا  زین  هدرب  ناملـسم  تشون :  هفیلخ  دـنداد .  شرازگ  مود  هفیلخ  تفالخ  زکرم  هنیدـم  هب  ار  عوضوم  راچان  . 

( . 492 () دینادب ذفان  ارنآ  دیرامش و  مرتحم  ار  وا  همان  ناما  دیاب  تسا ،  مرتحم  امش  تادهعت  دننام 

تلادع  : 57

همدقم

 : مالـسلا هیلع  یلع  ماما  تسا .  رتکیدزن  يوقت  هب  لدع  هک  دینک  تلادع  هیآ 8 : ) هدئام :   ( ) يوقتلل برقءا  وه  اولدـعا  میکحلا ( :  هللا  لاق 
يدح هب  تاواسم  هب  لمع  ینعی  تلادع  هاتوک :  حرش  دریگ .  یم  رارق  شیاج  رد  زیچ  همه  لدع  هب  ( : 493) اهعضاوم رومالا  عضی  لدعلءا 

تلادع قیداصم  زا  ءاکرش و . . .  نیب  تاواسم  نداد ،  تسا  هزادنا  ره  ار  سک  ره  قح  لباقتم و  قوقح  يادا  دراد .  ناوت  رد  صخـش  هک 
دنوادخ دنرادروخرب .  ینامحر  تاکرب  یهلا و  تایانع  زا  شتلم  دشاب  لداع  یناطلـس  رگا  تسا ،  لدـع  تیاعر  هب  یناسنا  فرـش  تسا . 

هک دنک  یم  باجیا  رگیدکی ،  هب  مدرم  جایتحا  دنوشن .  هدیـشک  طاطحنا  هب  هعماج  دنراد و  اپب  ار  لدع  ات  داتـسرف  نشور  لئالد  اب  ار  ءایبنا 
و دـننک ،  یم  نازرل  ار  تلادـع  ياه  هیاپ  طیرفت  طارفا و  درک .  لماک  تیاعر  ار  نادـنزرف  نیب  یتح  دوهع و  قـالخا و  مظن ،  رد  لادـتعا 

 . دنیامن یم  رو  هلعش  ار  مدرم  نیب  فالتخا 

دیدش تموکح   - 1

رد نیمز  مامت  هاشداپ  دادشا  درم و  دادش  زا  لبق  دیدش  دندیسر .  یهاشداپ  هب  دیدش  يرگید  دادش و  یکی  شرـسپ  ود  داع ،  ندرم  زا  دعب 
دنفسوگ هب  گرگ  هک  دش  روهشم  هک  دیزرو  یم  تلادع  يردقب  اما  دوب ،  كرشم  هچ  رگا  دیدش  دش .  مالـسلا  هیلع  دوه  ترـضح  نامز 

قوقح هام  ره  درک و  بصن  یـضاق  مدرم و  نیب  حالـصا  یگدیـسر و  يارب  شیوخ ،  روشک  رد  دـیدش  درک .  یمن  زواجت  کبک  هب  زاـب  و 
رداص مکح  ات  دـماین  شدزن  اوعد  هعزانم و  يارب  یـسک  تسـشن و  تواضق  همکحم  رد  لاس  کی  ات  یـضاق  نآ  تخادرپ .  یم  ار  یـضاق 
دیاـب ار  قوقح  تفگ :  دـیدش  ما !  هدرکن  یمکح  نوـچ  تسین ،  اور  تواـضق  قوـقح  نتفرگ  نم  يارب  درک :  ضرع  دـیدش  هب  دـنک ! ! . 

رد ما و  هدیرخ  ینیمز  درم  نیا  زا  نم  تفگ :  یکی  دنتفر و  یـضاق  دزن  رفن  ود  یتدـم  زا  دـعب  نک .  لمع  تسا  تا  هفیظو  هچنآ  تفرگ ، 
نآ رد  هچنآ  اب  ار  نیمز  نم  تفگ :  هدنـشورف  دنک .  یمن  لوبق  نک  فرـصت  ار  جـنگ  میوگ  یم  هدنـشورف  هب  هچ  ره  ما ،  هتفای  یجنگ  نآ 

 . دـنراد رتخد  يرگید  رـسپ و  صخـش  ود  نآ  زا  یکی  هک  دـش  مولعم  دومن و  وجتـسج  ناشیا  لاح  زا  یـضاق  ما .  هتخورف  يرتشم  هب  هدوب 
لکـش نیا  هب  و  دـنیامن ،  میلـست  رتـخد  رـسپ و  نیا  هب  ار  جـنگ  دـنروآرد و  هدنـشورف  رـسپ  تیجوز  هب  ار  رادـیرخ  رتـخد  هک  درک :  مکح 
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( . 494) دومن عفر  لح و  ار  تموصخ 

نادنزرف نیب  تلادع   - 2

 . داد اه  هچب  ردام  هب  امرخ  هناد  هس  هشیاع  دش .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رـسمه  هشیاع  هناخ  دراو  دوخ  کچوک  دنزرف  ود  اب  ینز 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتقو  داد .  نآ  زا  مین  کی  ره  هب  فصن و  ار  موس  يامرخ  داد و  امرخ  هناد  کی  اهنآ  زا  کی  ره  هب  وا 
نز نآ  لـمع  زا  اـیآ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  درک .  فیرعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يارب  ار  ناـیرج  هشیاـع  دـمآ ،  لزنم 

بایفرـش دوخ  دنزرف  ود  اب  يردپ  هک  هدش  لقن  و  درب .  یم  تشهب  هب  ار  وا  شتلادع  تاواسم و  ببـس  هب  لاعتم  دـنوادخ  يدرک ؟  بجعت 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درکن .  انتعا  رگید  دنزرف  هب  دیـسوب و  ار  دوخ  نادنزرف  زا  یکی  دش .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رـضحم 

(495 ( ؟  ینک یمن  راتفر  يواسم  روط  هب  دوخ  نادنزرف  اب  ارچ  دومرف :  دومن و  هدهاشم  ار  تسردان  راتفر  نیا 

خرس سابل   - 3

رد یتـقو  تفگ :  تیحـصن  ياـنثا  رد  داد ،  یم  تحیـصن  دـنپ و  ار  وا  دـمآ و  یـسابع  مود  هفیلخ  یقیناود  روـصنم  دزن  هـب  داـهز  زا  یکی 
ار دوخ  ناریزو  دـش .  مک  وا  یئاونـش  هوق  دـش و  التبم  یـضرم  هب  يزور  دوب .  اجنآ  یلداـع  هاـشداپ  متفر ،  نیچ  روشک  هب  دوخ  ياـهرفس 

یئاونـش هوق  رگا  دنتفگ :  تسیرگب .  راز  راز  و  ما ،  هداد  تسد  زا  ار  یئاونـش  هوق  ما و  هدـش  یلکـشم  ضرم  راچد  تفگ :  درک و  رـضاح 
رود تقیقح  زا  امـش  رکف  دیهابتـشا و  رد  امـش  تفگ :  هاشداپ  دهد .  زارد  رمع  ار  هاشداپ  فاصنا  لدع و  تکرب  هب  دنوادخ  هدش  فیعض 
میرگ یم  نآ  رب  نم  دش ،  دنهاوخ  یناف  ءاضعا  هلمج  دوجو  تبقاع  هک  دناد  دنمدرخ  هک  میرگ ،  یمن  یئاونـش  سح  رب  نم  تسا ،  هداتفا 

همه رد  ات  درک  رما  سپ  دومن .  مناوتن  یعـس  وا  فاصنا  رد  مونـشن و  وا  زاوآ  نم  دنک ،  بلط  داد  دنک و  دایرف  هثاغتـسا و  یمولظم  رگا  هک 
( . 496) دنسرب شداد  هب  تسا و  مولظم  دننادب  هاش  نارومءام  رود  زا  ات  دشوپب ،  خرس  یسابل  دش  عقاو  مولظم  سکره  هک  اهرهش 

مئانغ رد  تاواسم   - 4

شیپ دنتشادن ،  نامیا  زونه  دندوب و  رـضاح  گنج  نآ  رد  هک  بارعا  زا  يا  هدع  دش ،  میـسقت  مئانغ  دیـسر و  نایاپ  هب  نینح  گنج  نوچ 
یلـص ربمایپ  هک  دندرک  ماحدزا  نانچ  شخبب .  يا  هرهب  زین  ار  ام  هللا  لوسر  ای  دنتفگ :  یم  دندیود و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يور 

رد مناج  هک  یئادـخ  هب  دـیهدب ،  ار  میابع  دومرف :  دندیـشک .  شکرابم  شود  زا  ار  ياـبع  اـهنآ  دـش و  هدـنهانپ  یتخرد  هب  هلآ  هیلع و  هللا 
ماگنه نیا  رد  منک .  یم  میـسقت  امـش  نیب  دـشاب  نم  رایتخا  رد  دنفـسوگ  واگ و  رتش و  نیمز  يور  رب  اهتخرد  هزادـنا  هب  رگا  تسوا  تسد 

هب زین  ار  نآ  منک و  یمن  فرـصت  سمخ  رب  هفاضا  وم  نیا  رادقم  هب  امـش  مئانغ  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف :  هدـیچ و  رتش  ناهوک  زا  ییوم 
گنن و ثعاب  تمینغ  رد  يدزد  اریز  دـشاب ،  یخن  ای  نزوس  هزادـنا  هب  هچ  رگا  دـینکن  تناـیخ  يزیچ  تمینغ  زا  مه  امـش  مهد .  یم  اـمش 

دوخ رتش  نالاپ )   ) لج هک  متـشادرب  ار  خن  نیا  نم  درک :  ضرع  و  دروآ ،  يا  هتفاب  هتـشر  تساخرب و  راصنا  زا  يدرم  تسا .  منهج  شتآ 
نیا هب  جایتحا  تسا  راوشد  قیقد و  نینچ  عضو  رگا  تفگ  يراصنا  درم  مدیـشخب .  وت  هب  تسا  نم  قح  خن  نیا  زا  هچنآ  دومرف  مزودـب !  ار 

(497  . ) تخادنا نیمز  رب  ار  هتفاب  هتشر  مرادن و  هتشر 

تلادع نیرق  مالسلا  هیلع  یلع  مان   - 5

مان هب  هیواعم  ینمـشد  مالـسلا و  هیلع  یلع  يرادـفرط  رد  یقباوس  هک  نانز  زا  یکی  غارـس  دوب ،  هتفر  جـح  هب  هیواعم  هک  اهلاس  زا  یکی  رد 
ار وت  ارچ  یناد  یم  چـیه  دیـسرپ :  وا  زا  دـندرک .  رـضاح  ار  وا  داتـسرف  تسا ؛  هدـنز  دـنتفگ :  ( 498  . ) تفرگ ار  تشاد  هینوـجح  هـیمراد 
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هلوقم نیا  زا  تسا  رتـهب  تفگ :  يراد ؟  نمـشد  ارم  تسود و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ارچ  مسرپـب  اـت  مدرک  راـضحا  ار  وـت  مدرک ؟  راـضحا 
یب وت  دوب و  تاواسم  رادـفرط  لداع و  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  تلع  هب  تفگ  وا  یهدـب .  باوج  دـیاب  اـمتح  تفگ  هیواـعم  ینزن .  یفرح 
قح انب  هکنیا  يارب  مراد  یم  نمشد  ار  وت  تشاد و  یم  تسود  ار  ارقف  نوچ  مراد  یم  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  يدیگنج ،  وا  اب  تهج 

هیواـعم ینک ! ! .  یم  راـتفر  سفن  ياوـه  قباـطم  ینک و  یم  مـلظ  تواـضق  رد  يدـنکفا و  ناملــسم  ناـیم  فـالتخا  يدرک و  يزیرنوـخ 
يور راک  رخآ  دوب  شتداع  هک  روطنامه  دروخ و  ورف  ار  دوخ  مشخ  اما  دـش  لدـب  در و  نز  نآ  وا و  نایم  یتشز  هلمج  دـش و  كانمـشخ 

دنگوس ادخب  دومرف :  هنوگچ ؟  تفگ :  هیواعم  يرآ ،  تفگ :  يدـید ؟  دوخ  مشچ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دیـسرپ :  داد و  ناشن  تمیالم 
يرآ تفگ :  يا ؟  هدینـش  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  زاوآ  تفگ :  هیواعم  دوب .  هدرکن  لفاغ  ارت  هک  تنطلـس  کلم و  هک  مدـید  یلاـح  رد  ار  وا 
يراد یتجاح  تفگ :  هیواعم  دیادز .  یم  ار  راگنز  تیز  نغور  هک  روطنآ  درب ،  یم  لد  زا  ار  ترودـک  داد ،  یم  ءالج  ار  لد  هک  يزاوآ 

وت رظن  رد  تقونآ  مهدـب  رگا  تفگ :  هدـب ،  وم  خرـس  رتـش  دـص  تفگ :  مهد .  یم  تفگ :  هیواـعم  یهد ؟  یم  میوـگب  هچ  ره  تفگ :   ؟
یلع رگا  تفگ :  وا  هب  دعب  دنداد ،  وا  هب  خرـس  وم  رتش  دص  داد  روتـسد  هیواعم  تقو ،  چیه  تفگ :  دوب ؟  مهاوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  دننام 
لام ار  اـهنیا  اریز  داد ،  یمن  نم  هب  مه  ار  اـهنیا  يوم  کـی  مسق  ادـخب  تفگ :  وا  داد !  یمن  وت  هب  ار  اـهنیا  زا  یکی  دوب  هدـنز  مالـسلا  هیلع 

( . 499  ) تسناد یم  نیملسم  مومع 

باذع  : 58

همدقم

 : هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسا .  یمتح  عـقاو و  ادـخ  باذـع  هک  هتبلا  هیآ 7 : ) روط :   ( ) عـقاول کـبر  باذـع  نا  میکحلا ( :  هللا  لاـق 
یم هعماج  یهابت  ثعاب  نآ  يدایز  هک  دـننکن  فالخ  قئـالخ  هکنیا  يارب  دـنوادخ  هاـتوک :  حرـش  ( 500  ) نآرقلاب یعو  ابلق  هللا  بذـعیال 

هکنانچ دراد ،  هلیذر  تفـص  هانگ و  عون  هب  یگتـسب  باذع  عون  دنراد .  شیپ  رد  باذع  دنیوگب :  دوخ  تما  هب  دومرف :  ءایبنا  همه  هب  دوش 
منهج و تاکرد  نوچ  دـش .  دـنهاوخ  بذـعم  لهج  هب  نایئاتـسور  تنایخ و  هب  راجت  دـسح و  هب  ءاملع  روج و  هب  ءارما  بصعت و  هب  برع 

مامت ای  تعافـش  رطاخب  یتدم  زا  دعب  یـضعب  دلاخ و  امئاد  یـضعب  دراد .  دوجو  اهباذع  رد  مه  فعـض  تدش و  دنک ،  یم  قرف  شتاقبط 
نیرخآ هب  ترخآ  رد  بلق و  تواسق  هب  ایند  رد  صخـش  هک  تسنآ  باذع  نیرتدب  دنور .  یم  تشهب  هب  دـنبای و  یم  تاجن  تدـم  ندـش 

 . دشاب هداتفا  تاکرد 

داع موق  باذع   - 1

نم یتسرپ  هناگی  هب  ار  نانآ  ورب و  دوخ  موق  يوسب  دومرف :  یحو  ادـخ  دـش ،  مامت  شلاس  لهچ  مالـسلا  هیلع  دوه  ترـضح  هکنآ  زا  دـعب 
نیرتدابآ نانآ  ياهرهش  بوخ و  يامرخ  تخرد  تعارز و  ياراد  هک  دندوب  هلیبق  هدزیـس  دوب  داع  موق  نامه  هک  دوه ،  موق  نک .  توعد 

 : دومرف ات  تشادن  يا  هدیاف  درک  شیوخ  موق  تیادـه  لاس  ياهلاس  هرخالاب  دنتـشاد .  دـنلب  ياهتماق  زارد و  ياهرمع  دـندوب و  برع  دالب 
باذع زا  تسا و  يوق  مه  ام  ندب  يوق و  ام  نایادخ  دنتـشاد ،  ناوتان  فیعـض و  یندب  حون  موق  دوه  يا  دنتفگ :  منک !  یم  نیرفن  ار  امش 

ار نآ  دروآ .  دورف  دوه  موق  رب  میقع )  داب  زا  مرب  یم  هانپ  ادخب  دومرف :  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک   ) ار میقع  داب  دنوادخ  میـسرت .  یمن 
ار ناشیا  تارامع  عیمج  اهرهش و  اه و  هعلق  اهرصق و  دش  لزان  باذع  یتقو  دوب .  تمحر  زا  میقع  باذعب و  نتـسبآ  نوچ  دنا  هتفگ  میقع 
نوگنرـس و دـنلب و  نیمز  زا  ار  اـنز  نادرم و  یپ  رد  یپ  زور  تشه  بش و  تفه  درک و  زیر  زیر  درب و  اوه  هب  درک و  ناور  گـیر  دـننامه 
رب و  اه ،  هوک  يدـنلب  ردـقب  دندیـشارت  یم  هوک  زا  یئاهنوتـس  اهدومع و  هکنآ  ببـسب  دـنا  هتفگ  داـمعلا  تاذ  ار  ناـشیا  درک ! !  یم  دوباـن 
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هک دوب  درـس  ای  دنت  داب  ارـصرص ) احیر   ) ناشباذع نآرق  لقن  قبط  دندش .  ردوپ  زیر و  همه  باذع  رثا  رد  و  دندرک ،  یم  انب  رـصق  اهدومع 
زیر زیر  ناشیا  ياهناوختـسا  ات  دز  یم  اـههوک  رب  و  ( 501) دروآ یم  دورف  درک و  یم  دـنلب  اوه  هب  خـلم  دـننام  درب  یم  الاب  دـنک  یم  اج  زا 

( . 502) دوش

خزرب باذع  مجلم و  نبا   - 2

 ، دـنا هدرک  عامتجا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  رانک  رد  مدرم  زا  یهورگ  مدـید  مدوب ،  مارحلادجـسم  رانک  هکم  رد  دـیوگ :  یم  اقر ) نبا  )
يدرمریپ مدید  متفر و  تیعمج  نایم  هب  تسا .  هدـش  ناملـسم  یحیـسم )  دـباع  ملاع و   ) بهار رفن  کی  دـنتفگ :  تسا ؟  ربخ  هچ  متفگ : 

رد يزور  تفگ :  یم  مدینش  دیوگ .  یم  نخس  هتسشن و  میهاربا  ماقم  لباقم  رد  دراد ،  يدنلبدق  هدیشوپ و  هنیمـشپ  هالک  هنیمـشپ و  سابل 
رانک یگنس  يور  رب  مدید  يراکش  زاب  دننام  یگرزب  هدنرپ  هاگان  هفـشاکم ،  هب  مدرک  یم  هاگن  هعموص  نوریب  هب  و  مدوب ،  هتـسشن  هعموص 

تشگرب و زاب  دش .  دیدپان  تفر و  سپـس  دمآ ،  نوریب  شناهد  زا  یناسنا  ندـب  مراهچ  کی  مدـید  درک .  یق  ار  يزیچ  دـمآ ،  دورف  ایرد 
 ، ار رگید  مراهچ  کی  تشگرب  زاب  تشگ .  دیدپان  تفر و  موس  هبترم  دش ،  جراخ  شناهد  زا  یناسنا  رگید  مراهچ  کی  مدید  درک ،  یق 
ار وا  مراهچ  کی  دز و  راقنم  تشگرب  سپـس  دـش .  لماک  ناسنا  کی  ات  درک  یق  لوا  راب  دـننام  رگید  مراهچ  کی  مه  مراهچ  راب  يارب  و 

هنوگ نیا  هک  تسیک  صخـش  نیا  ایادـخ  متفگ  مدرک و  بجعت  تفر .  دوـبر و  ار  وا  همه  دز و  راـقنم  لوا  دـننامه  رگید  راـب  هس  دوـبر و 
درک و یق  ار  ناسنا  نامه  مراهچ  کی  دمآ و  يراکش  هدنرپ  هک  دیشکن  یلوط  مسرپب .  وا  زا  متفرن  ارچ  هک  مدش  رثءاتم  دوش ،  یم  باذع 
 : تفگ وا  يا ؟  هدرک  هچ  یتسیک و  وت  متفگ :  متفر و  شدزن  باتـش  اب  دـش .  لماک  ناسنا  درک و  یق  مه  مراـهچ  موس و  مود و  راـب  يارب 

یم ارم  هنوگ  نیا  زور  ره  هک  هتخاس  نم  رومءام  ار  هدنرپ  نیا  دنوادخ  متـشک ،  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  متـسه  مجلم  نبا  نم 
مالـسا ربمایپ  ادخ  لوسر  يومع  رـسپ  تفگ :  تسیک ؟  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  متفگ :  دیامن .  یم  باذع  دنک و  یم  هدنز  دشک و 

(503  . ) موش ناملسم  هک  دش  ثعاب  بیجع  یخزرب )  هفشاکم  و   ) هثداح نیمه  تسا . 

لمع يازج  - 3

زا يرهـش  ره  هب  دورو  زا  سپ  زیگنچ  دنتخادنا .  هارب  نوخ  مامح  اج  همه  دندرک ،  هلمح  هنایـشحو  ناریا  هب  لوغم  زیگنچ  نایرگـشل  یتقو 
 ، دشک یم  ادخ  دنتفگ :  یم  رگا  و  تشک ،  یم  ار  همه  یـشک  یم  وت  دنتفگ :  یم  رگا  ادخ ،  ای  مشک  یم  ار  امـش  نم  دیـسرپ :  یم  مدرم 
اب یتبحص  هک  دنیایب  نم  دزن  هب  اهنآ  هک  داتـسرف  نادمه  ناگرزب  دزن  يدارفا  البق  دیـسر .  نادمه  رهـش  هب  هکنآ  ات  تشک .  یم  ار  همه  زاب 
 : تفگ يوش ؟  هتشک  میـسرت  یم  دنتفگ :  مور ،  یم  نم  تفگ :  يرایـشوه  عاجـش و  ناوج  دننک ،  هچ  هک  دندوب  ناریح  همه  مراد .  اهنآ 

دیـسر وا  روضح  هب  دمآ و  زیگنچ  هاگودرا  دزن  درک  هیهت  زب  کی  سورخ و  کی  رتش و  کی  دـش .  نتفر  هدامآ  و  منارگید ،  لثم  همه  نم 
رگا و  سورخ ،  نیا  یهاوخ  یم  فرحرپ  رگا  زب ،  نیا  یهاوخ  یم  دـنلب  شیر  رگا  رتش ،  نیا  یهاوخ  یم  گرزب  رگا  ناطلـس  يا  تفگ : 

 ، ادـخ هن  یـشک و  یم  وت  هن  تفگ :  ناوج  ادـخ ؟  اـی  مشک  یم  ار  مدرم  نیا  نم  منادـب  وگب  تفگ :  زیگنچ  ما .  هدـمآ  نم  يراد  یتبحص 
(504  ) ناشلمع يازج  تفگ :  دشک ؟  یم  یسک  هچ  سپ  دیسرپ : 

باذع لوزن  ببس  - 4

هب عورش  یتدم  زا  سپ  شموق  دوب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بیعـش  ترـضح  تخاس  مدرم  يارب  ار  وزارت  هنامیپ و  هک  یـسک  نیتسخن 
 . دش هدوزفا  اهنآ  عینـش  لاعفا  رب  هزات  یهانگ  دندرک  یم  بیذکت  ار  ربمایپ  دندوب و  رفاک  ناهج  يادـخ  هب  هکنیا  اب  دـندومن .  یـشورف  مک 

هکنآ ات  دوب  خارف  اهنآ  یگدنز  دنتـشاد .  اور  ار  بلقت  یـشورف و  مک  نایرتشم  يارب  دندرک و  یم  نزو  لماک  دوخ  يارب  ار  سانجا  الاک و 

ناتساد دصناپ  عوضوم  www.Ghaemiyeh.comدصکی  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 261زکرم  هحفص 163 

http://www.ghaemiyeh.com


روتـسد هب  و  تشادن ،  يا  هدیاف  یلو  درک  تحیـصن  ار  مدرم  هاشداپ و  بیعـش  داد .  ار  یـشورف  مک  راکتحا و  روتـسد  اهنآ  هب  نانآ  هاشداپ 
ینعم هب  نیا  دوب و  رابـشتآ  هیاس  و  ( 505  ) هلزلز نآ  دش و  لزان  اهنآ  رب  باذع  دـندرک .  نوریب  رهـش  زا  ار  شنارادـفرط  بیعـش و  هاشداپ 
یکنخ میـسن  دش و  عمج  يربا  نآ  زا  سپ  درب .  رد  هب  ملاس  ناج  تسناوت  یمن  یـسک  مه  بآ  هناخ و  هیاس  زا  هک  تخـس  رایـسب  يامرگ 

شتآ ياه  هرارش  دندش  عمج  ربا  هیاس  رد  یگمه  نوچ  دنبای .  یئاهر  امرگ  زا  ات  دندمآ  درگ  ربا  هعطق  نآ  ریز  رد  مدرم  تفرگ و  ندیزو 
ياوه لماش  و  دنا .  هتـشون  زور  هن  ار  باذع  نیا  تدم  دنتخوس .  دیچیپ و  مه  رد  یگمه  دیزرل و  ناشیاپ  ریز  رد  مه  نیمز  دیراب و  ربا  زا 

( . 506  ) تفرگ رب  رد  ار  رهش  نآ  لها  باذع  و  دندوب ،  نکاس  نیدم  رهش  رد  بیعش  موق  دوب .  هزرل  نیمز  غاد و  ياهبآ  مرگ ، 

ناگدننک نامتک  يازس  - 5

شیپاشیپ رد  دومرف :  ياـنث  دـمح و  زا  سپ  درک .  یم  ینارنخـس  اـم  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  دـیوگ :  یم  يراـصنا  هللادـبع  نب  رباـج 
سیق و نب  ثعشا  يراصنا ،  بزاع  نب  ءارب  کلام ،  نب  سنا  دنتسه ،  اجنیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحـصا  زا  رفن  دنچ  تیعمج ، 
هک يا  هدینـش  وت  رگا  سنا  يا  دیـسرپ :  کـلام  نب  سنا  زا  تسخن  درک .  رفن  راـهچ  نیا  کـی  کـی  هب  ور  سپـس  یلجب .  دـیز  نب  دـلاخ 

یهاوگ نم  يربـهر  هب  هب  زورما  رگا  ( 507  ( ) تسوا ربهر  يالوم و  یلع  متـسه  وا  يالوم  نم  سک  ره   : ) دومرف نم  قح  رد  ادـخ  لوسر 
ار نآ  تا  همامع  دریگ  یم  ارف  ار  تتروص  رـس و  نآ  دیفـس  ياه  هکل  هک  دنک ،  یم  التبم  یـسیپ )   ) یـصرب يرامیب  هب  ارت  دنوادخ  یهدن 

زورما و  تفگ ،  نینچ  نم  قـح  رد  ربماـیپ ص  هک  يا  هدینـش  رگا  ثعـشا  يا  وـت  اـما  دوـمرف :  درک و  ثعـشا  هب  ور  سپـس  دـناشوپ ،  یمن 
ینک نامتک  زورما  يا و  هدینـش  نینچ  نم  قح  رد  رگا  دیزی ،  نب  دلاخ  يا  وت  و  يوش .  یم  روک  مشچ  ود  ره  زا  رمع  رخآ  یهدن  یهاوگ 
نینچ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  يا  هدینـش  رگا  بزاع ،  نب  ءارب  يا  وت  اما  دناریمب .  تیلهاج  گرم  هب  ار  وت  دنوادخ  یهدن  یهاوگ  و 

رد رفن  راهچ  ره  هتبلا  يدرک ،  ترجه  هنیدـم )  يوس  هب   ) اجنآ زا  هک  يریم  یم  اجنامه  رد  یهدـن ،  نم  تیالو  هب  یهاوگ  کنیا  دومرف و 
ادخ هب  دنگوس  دیوگ :  یم  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  دندرک .  راکنا  نامتک و  دعب  هدینـش و  ار  فورعم  هلمج  نیا  ربمیپ  زا  مخ  ریدـغ  زور 

رـس و زا  ار  يرامیب  نیا  دیفـس  ياه  هکل  شا  همامع  اب  هک  يروطب  هتفرگ ،  صرب  يرامیب  هک  مدـید  ار  کـلام  نب  سنا  نم  یتدـم  زا  دـعب 
هیلع یلع  نیرفن  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  تفگ :  یم  دـش و  روـک  مشچ  ود  ره  زا  هک  مدـید  ار  ثعـشا  دـناشوپب .  تسناوـت  یمن  شیور 

ترخآ رد  هشیمه  يارب  تروـص  نیا  رد  هک  درکن ،  نیرفن  ترخآ  باذـع  هـب  ارم  و  دوـب ،  اـیند  رد  ممـشچ  ود  يروـک  دروـم  رد  مالـسلا 
ربخاب هدـنک )   ) هلیبق دـننک ،  نفد  لزنم  رد  ار  وا  دنتـساوخ  شا  هداوناخ  درم ،  شلزنم  رد  هک  مدـید  ار  دـیزی  نب  دـلاخ  مدـش .  یم  باذـع 
مکاح ار  وا  هیواعم  بزاع  نب  ءارب  اما  درم .  تیلهاج  گرم  هب  دندرک و  نفد  هنا  رد  رانک  تیلهاج  مسر  هب  ار  وا  دندروآ و  موجه  دندش و 

(508  . ) دوب هدرک  ترجه  هک  اجنامه  زا  تفر ،  ایند  زا  نمی  رد  ار  وا  هدرک و  نمی 

وفع  : 59

همدقم

هللا یلص  ربمایپ  تسا .  رت  کیدزن  يوقت  هب  تشذگ  انامه  دینک  وفع  رگا  هیآ 237 ) هرقب :   ( ) يوقتلل برقا  اوفعت  نا  و   : ) میکحلا هللا  لاـق 
هریس زا  نتشاد  تردق  دوجو  اب  ندرک  وفع  هاتوک  حرش  دوش .  یم  دبع  تزع  ببس  تشذگ  ( 509  ) ازع دبعلا ال  دیزی  وفعلا ال  هلآ :  هیلع و 

هب ار  دوخ  ناسحا  رهاظ  رد  یشخبب و  ار  وا  نطاب  زا  لباقم  رد  درک ،  یهانگ  مرج و  ناسنا  هب  یسک  هک  تسا  نیا  هب  وفع  ریسفت  تسایبنا و 
یتافص زا  وفع  دنک ! ؟  وفع  ار  وا  رابج  يادخ  هک  تسا  راودیما  روطچ  دهد  یمن  رارق  ششخب  دروم  ار  نارگید  هکیسک  یهدب .  ناشن  وا 

مه زا  دننک و  وفع  رگیدکی  زا  ناگدنب  تسا  مزال  سپ  دـناشوپ ،  یم  سابل  نیا  هب  ار  شناگدـنب  همه  نآ  هب  ترخآ  ایند و  رد  ادـخ  تسا 
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اهیدب و زا  شفطل  هب  مه  دنوادخ  ات  درذگ  رد  سک  نآ  زا  ناسحا  یئور و  شوخ  اب  درک  يدب  اوهس  ای  ادمع  یسک  انایحا  رگا  و  دنرذگب ؛
( . 510) درذگرد وا  تازواجت 

مالغ ندز  -1

 ، نزن ادخب  ارت  تفگ :  یم  یپ  رد  یپ  مالغ  نآ  دز و  یم  کتک  ار  دوخ  مالغ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  یکی  يزور 
نآ دایرف  زا  يا  هدـع  دوب .  هداد  رارق  دوخ  تابرـض  ریز  ار  وا  ناـنچمه  دیـشخب و  یمن  ار  وا  شیـالوم  یلو  نک و . . .  موفع  ادـخ  رطاـخب 
دید ار  ربمایپ  یتقو  یباحص  نآ  دمآ .  اهنآ  دزن  تساخرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندرک ،  علطم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالغ ، 
ارم هک  ـالاح  یتشذـگن ،  وا  زا  وت  داد و  مسق  ادـخ  قح  هب  ار  وت  وا  دوـمرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تشادرب .  ندز  کـتک  زا  تسد  ، 

ار وا  رگا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مدرک !  دازآ  ادخ  رطاخ  هب  ار  وا  کنیا  تفگ :  درم  نآ  یتشادرب ؟  تسد  وا  ندز  زا  يدـید 
( . 511  ) يداتفا یم  منهج  شتآ  هب  تروص  اب  يدرک  یمن  دازآ 

لتاق وفع   - 2

ءاشع برغم و  زامن  فرشا  فجن  رد  ناشیا  هک  اهبش  زا  یبش  هر ، )   ) یناهفصا نسحلاوبا  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  تماعز  رـصع  رد 
ربخ زا  یتقو  دـناسر .  لتق  هب  دراک  اب  دوب ،  يا  هتـسیاش  دـنزرف  رایـسب  هک  ار  وا  دـنزرف  یـصخش  زامن ،  نیب  دـندناوخ ،  یم  تعامج  هب  ار 
دعب دناوخ .  ار  ءاشع  زامن  دش و  دنلب  دعب  و  هللااب )  الا  ةوق  لوح و ال  ال  دومرف :  يروبـص  يرابدرب و  اب  دش ،  ربخاب  شزیزع  دـنزرف  تداهش 

( . 512  ) مدرک وفع  ار  وا  دومرف :  دندیسرپ ،  شدنزرف  لتاق  هرابرد  دندیسر و  شتمدخ 

زینک يدازآ   - 3

شتسد زا  بابک  ياهخیس  دروآ  نوریب  رونت  زا  بابک  تفر و  هلجع  اب  مادخ  زا  رفن  کی  دندوب .  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  نامهم  یتعامج 
ماما دنام ،  ریحتم  برطـضم و  تخـس  مداخ  نآ  تفر .  ایند  زا  كدوک  درک و  دروخرب  دوب  نابدرن  ریز  رد  هک  ماما  كدوک  رـس  هب  داتفا و 

(513) دننک نفد  نفک و  لسغ و  ار  كدوک  ات  دومرف  رما  و  مدرک ،  دازآ  ارت  ادـخ  هار  رد  يدرکن  دـمع  هب  ار  راک  نیا  وت  دـندومرف :  وا  هب 
 : دومرف مدیسرپ  ار  هرهچ  رییغت  ببـس  تسا ،  ریغتم  ماما  مدید  متفر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هب  يزور  دیوگ :  یم  يروث  نایفس 

تـشاد هدـهعب  ار  مناکدوک  زا  یکی  تیبرت  هک  نازینک  زا  یکی  مدـش .  هناخ  لخاد  دورن .  هناخ  ماب  يـالاب  یـسک  هک  مدوب  هدرک  یهن  نم 
درم داتفا و  نیمز  هب  وا  تسد  زا  لفط  دیزرل و  دش و  ریحتم  داتفا  نم  هب  شهاگن  نوچ  تسا .  نابدرن  يالاب  وا و  لغب  رد  مکدوک  هک  مدید 
ادخ رطاخب  ارت  تسین و  یهانگ  وت  رب  دومرف :  ار  زینک  لاح ،  نیا  اب  تسا ،  هدرک  ادیپ  نم  زا  زینک  هک  تسا  یـسرت  تهج  زا  نم  یتحاران  . 

( . 514  ) مدرک دازآ 

لتاق زا  رسپ  وفع   - 4

هک کلملادـبع  نب  نامیلـس  نب  میهاربا  هلمج  زا  دـندش .  یفخم  دـندرک و  رارف  هیما  ینب  ناـگرزب  دیـسر ،  ساـبعلا  ینب  هب  تفـالخ  نوـچ 
هچنآ ملیام  تفگ :  وا  هب  حافس  يزور  دنتفرگ .  ناما  وا  يارب  حافس  سابعلاوبا  یـسابع ،  هفیلخ  نیلوا  زا  دوب .  بیدا  دنمـشناد و  يدرمریپ 

ياهمچرپ ماب  يالاب  يزور  مدوب  ناهنپ  نابایب  کیدزن  یلزنم  رد  هریح )   ) رد تفگ :  میهاربا  یئوگب .  داتفا  قاـفتا  تندـش  یفخم  عقوم  رد 
هب متـشگ  یم  اه  هچوک  رد  نادرگرـس  مدـمآ و  هفوک  هب  مدرک  رارف  دـنراد و  ارم  نتفگ  دـصق  مدرک  لایخ  دـش ،  رادومن  هفوک  زا  یهاـیس 
امش هب  هانپ  مناساره و  يدرم  متفگ :  یهاوخ ؟  یم  هچ  دنتفگ :  دندش و  دراو  مالغ  رفن  دنچ  اب  يراوس  مدید  مدیسر .  یگرزب  هناخ  برد 
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اهنآ زا  نم  هن  دندیـسرپ و  يزیچ  نم  زا  اهنآ  هن  دـندومن  یئاریذـپ  نم  زا  هجو  نیرتهب  اب  هداد و  ياج  اهقاطا  زا  یکی  لـخاد  ارم  ما .  هدروآ 
 . دندرگ یمرب  دننک و  یم  شدرگ  دنور  یم  نوریب  مالغ  دـنچ  اب  راوس  نآ  زور  ره  مدـید  یم  طقف  مدرک .  یلاوئـس  لزنم  بحاص  هرابرد 

یم هتـشک  ار  مردـپ  هک  نامیلـس  نب  میهاربا  لابندـب  تفگ :  دـینک ؟  یم  وجتـسج  زور  ره  هک  دـیدرگ  یم  یـسک  لابند  مدیـسرپ :  يزور 
ار امش  نم  متفگ :  متـشک .  نم  ار  هناخ  بحاص  ردپ  دیوگ  یم  تسار  مدید  میـشکب .  ماقتنا  وا  زا  مینک و  ادیپ  ار  وا  هاگ  یفخم  ات  میدرگ 
 ! متـسه نامیلـس  نب  میهاربا  نم  متفگ :  تساجک ؟  تفگ :  يربص  یب  اب  تردـپ ،  لتاق  هب  منک  یم  یئامنهار  نم ،  زا  یئاریذـپ  رطاـخ  هب 

رییغت شگنر  میوگ ،  یم  تسار  دیمهف  متـشک !  ار  تردـپ  زور  نالف  خـیرات و  نالف  رد  مسق  ادـخب  هن  متفگ ،  یئوگ ،  یم  غورد  تفگ : 
ماقتنا لداع  يادخ  هاگـشیپ  رد  اما  تفگ :  تشادرب و  رـس  ینامز  تشذگ  زا  سپ  تخادنا و  ریزب  ار  رـس  دش ،  خرـس  شیاهمـشچ  درک و 

وت هب  نم  فرط  زا  مسرت  یم  هک  وش  جراـخ  اـجنیا  زا  تشک ،  مهاوخن  ار  وت  مداد  هاـنپ  وت  هب  نوچ  تفرگ ،  دـنهاوخ  وت  زا  ار  مردـپ  نوخ 
میوگ یم  تحارـص  لامک  اب  کنیا  مدش ،  جراخ  اجنآ  زا  اجنآ و  زا  مدرک و  يراددوخ  نتفرگ  زا  داد .  نم  هب  رانید  رازه  دسرب .  يدنزگ 

( . 515  ) مدیدن وا  زا  رت  میرک  ار  یسک  امش ،  زا  دعب 

هکم حتف   - 5

 ( يرعبز نب  هللادبع   ) هلمج زا  تسناد ،  مدـلارودهم  ار  رفن  دـنچ  رگم  درک ،  نالعا  یمومع  وفع  هکم  زا  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
یبا نب  ۀـمرکع   ) و ( 516  ) تشک دـحا  گـنج  رد  ار  هزمح  شیومع  هک  یـشحو )   ) و درک ،  یم  وـجه  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک 

نب رابه   ) اـما درک .  وفع  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  روضح  زا  دـعب  ار  همه  هک  دوسـالا ) نب  راـبه   ) و هیما )  نب  ناوفـص   ) و لـهج ) 
هک ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  بنیز  شرسمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  داماد  عیبر  نب  سابعلاوبا  یتقو  هک  دوب  یـسک  دوسالا )

حابم ار  شنوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  و  دومن ؛ طقـس  ار  شا  هچب  دـناسرت و  ار  وا  هار  نایم  رد  رابه  داتـسرف ،  هنیدـم  هب  ار  دوب  هلماح 
ار يا  هچب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  هب  شلمع  يدب  زا  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  هب  هکم  حتف  رد  دوب .  هدرک  مالعا 
ار ام  امـش  هلیـسو  هب  دـنوادخ  میدوب  كرـش  لها  اـم  هللا  لوسر  اـی  تفگ :  و  دومن ،  یهاوخ  رذـع  درک و  ینامیـشپ  زاربا  دوب  هدرک  طـقس 

هللا یلص  ربمایپ  نک !  وفع  ارم  رذگرد و  هدیسر ،  ربخ  امـش  هب  نم  بناج  زا  هچنآ  ملهج و  زا  سپ  داد ،  تاجن  تکاله  زا  درک و  تیاده 
هتـشاذگ رانک  اه  هتـشذگ  مالـسا ،  لوبق  اب  دومن ؛ تتیاده  مالـسا  هب  هک  درک  ناسحا  وت  هب  دنوادخ  مدرک ،  وفع  ار  وت  دومرف :  هلآ  هیلع و 

( . 517) دوش یم 

لقع  : 60

همدقم

 . دینک لقعت  رگا  تسا  رت  یقاب  رتهب و  تسادخ  دزن  هچنآ  هیآ 60 : ) صصق :   ( ) نولقعت الفءا  یقبءا  ریخ و  هللادنع  ام  و   : ) میکحلا هللا  لاق 
هک هچنآ  هب  ناشتدابع  لضف  رد  نادـباع  همه  ( . : 518  ) لقاعلا غلب  ام  مهتدابع  لضف  یف  نیدـباعلا  عیمج  غلب  ال  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 

تسا لقع  هب  ناسنا  موق  ( 519  ) يداد هچ  يدادن  لقع  هکنآ  يدادن و  هچ  يداد  لقع  هکنآ  یهلا  هاتوک :  حرش  دنسر .  یمن  هدیسر  لقاع 
یعیبط و هچ  لقع  تسا .  ینورد  تجح  تسا و  نامحر  نایرگشل  زا  لقع  دید .  نایز  تفرگن  ددم  شیاهراک  رد  هوق  نیا  زا  هک  یـسک  و 

یم تیادـه  ار  اهنآ  دـندز و  یم  فرح  ناشلوقع  هزادـناب  مدرم  اب  ءایبنا  دـنوش .  یم  ناـسنا  یقرت  ببـس  مادـک  ره  یبرجت  هچ  و  ینورد ، 
اب هکنانچ  تسا  هناروکروک  يوریپ  عبات  يورخا  یگدنز  یبارخ  دشک .  یم  باسح  ناگدنب  زا  كرد  هزادنا  هب  ادخ  تمایق  زور  دـندرک . 

 . ! ! دنتشک ار  ربمایپ  داتفه  لیئارسا  ینب  زور  کی  رد  بصعت ،  يدرخبان و 
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ودک حبذ   - 1

شیامزآ ار  ماش  مدرم  تعاطا  بتارم  لـقع و  تفرگ  میمـصت  تخادرپ ،  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  اـب  تفلاـخم  هب  هیواـعم  هکنآ  زا  سپ 
هیکذت زا  سپ  دننک و  حبذ  دنفـسوگ  دننام  ار  ودک  هدب  روتـسد  ماش  مدرم  هب  تفگ :  صاعورمع  درک .  تروشم  صاعورمع  اب  اذل  دنک ، 
دنفسوگ دننام  ار  ودک  ادرف  زا  داد  روتـسد  هیواعم  دننکن .  تعاطا  هنرگو  دنتـسه  وت  رای  اهنآ  دندومن  ءارجا  ار  تنامرف  رگا  دنروخب ،  ارنآ 

نیا ربخ  هک  دیشکن  یلوط  دیدرگ .  لومعم  ماش  رسارس  رد  تعدب  نیا  دندومن و  ءارجا  ضارتعا  نیرتچوک  نودب  ماش  مدرم  و  دننک ،  حبذ 
دومرف باوج  رد  ترضح  دندرک .  شسرپ  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  زا  نانآ  زا  یضعب  دیـسر ،  قارع  مدرم  شوگ  هب  تعدب 

ناتنادرگرـس هدز و  تریح  یناطیـش  راـکفا  دربـن و  ار  ناـتلقع  ناطیــش  هـک  دیــشاب  بـقارم  ( ، 520) درادـن مزـال  حـبذ  ودـک ،  ندروخ  : 
( . 521) دیامنن

لقع ریپ   - 2

هیرس و ناونع  هب  ار  یعمج  دندوب ،  هکم  هنیدم و  فارطا  رد  هک  رگنایغط  نمشد  یهورگ  یبوکرس  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنیامن .  بوکرـس  ار  اهنآ  دـنورب و  نیزواجتم  يوس  هب  یفخم  روط  هب  هنابـش  ات  تخاس  هداـمآ  یتبرـض  هورگ 

ضارتعا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هب  ینیبرهاظ  صخـش  داد .  رارق  هاپـس  نیا  ریما  هدـنامرف و  ار  لیذـه )   ) هفیاط زا  ( 522  ) یناوج
هدـنامرف اوشیپ و  ناونعب  يدرمریپ  امـش  تسا  مزال  میوش ،  یمن  وا  نامرف  میلـست  ام  يا ؟  هدومن  هدـنامرف  ام  رب  ار  ناوج  کی  ارچ  هک  درک 

اما دراد .  حیحـص  یلقع  يوق و  یلد  اـما  تسا  ناوج  وا  هچرگ  رگن ،  رهاـظ  مدآ  يا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـینک .  باـختنا 
ار ناوج  نیا  لقع  تسا .  هایـس  ریق  نوچ  اهنآ  لد  اما  دـتفیب ،  ولج  دـیاب  رهاـظ  تروص  هب  تسا و  دیفـس  شیر  یئوگ  یم  وت  هک  يدرمریپ 

نید لقع و  ریپ  هک  ( 524  ) نک شـشوک  یناوت  ات  تسین .  رمثم  لقع  یب  لاس  نس و  ریپ  ( 523  ) تسا ریپ  لقع  رد  مدـید  مدومزآ و  اهراب 
( . 525  ) تسا دیفس  بلق  رکفت و  ینالقع و  هوق  هب  تسین ،  لاس  هب  یهدنامرف  يربهر و  هک  يوش ، 

یلقع یب  هجیتن   - 3

دعب دوب ،  فورعم  بیبط  هدلک  نب  ثراح  رسمه  البق  هغراف )   ) شردام دنا ،  هتـشون  هیما  ینب  راوخنوخ  یفقث  فسوی  نب  جاجح  حرـش  رد 
دمآ ایند  هب  جاجح  یتدم  زا  سپ  دمآ .  رد  یفقث  لیقع  نب  فسوی  تیجوز  هب  قالط و  ار  وا  ثراح  تقو  یب  نادـند  ندرک  لالخ  رطاخب 
دننک هچ  دندش  ریحتم  درک ،  یمن  لوبق  مه  ناتسپ  دندرک .  خاروس  ار  وا  ربد  رد  یعـضوم  راچان  تشادن ،  عوفدم  عفد  خاروس  وا  ربد  ماما 

یم ار  نوخ  نآ  جاجح  دنراذگب و  جاجح  ناهد  هب  ار  وا  نوخ  دنشکب و  ار  یهایس  زب  داد  روتسد  هجلاعم  يارب  دمآ و  یتفص  ناطیش  هک  ، 
دنشکب ار  یهایس  رام  داد  روتسد  موس  زور  دنراذگ .  وا  ناهد  هب  ارنآ  نوخ  دنشکب و  ار  يرن  زب  داد  روتسد  مود  زور  دیـسیل .  یم  دیکم و 

رد هک  هنالهاج  راک  رثا  رد  درک .  لوبق  ناتـسپ  مراهچ  زور  دندرک ،  نینچ  مه  اهنآ  دنلام و  وا  تروص  هب  دننک و  وا  ناهد  رد  رام  نوخ  و 
نوخ اـصوصخم  نوخ ،  نتخیر  رد  نم  تذـل  نیرتـشیب  تفگ :  یم  هک  دیـسر  یئاـجب  شراـک  دـش و  راوخناوخ  دـنتخیر ،  نوـخ  وا  ماـک 

ات دوب ،  هدش  بوصنم  رادناتسا  رگـشل و  هدنامرف  ناونعب  لاس  تدـمب 20  تقو ،  هفیلخ  ناورم  کلملادـبع  فرط  زا  هک  وا  تسا ،  تاداس 
رفن رازه  تسیب  دص و  بیرق  دش  لصاو  كرد  هب  یگلاس  راهچ  هاجنپ و  رد  کلملادبع )  نب  دیلو  تموکح  نامز   ) يرمق يرجه  لاس 95 

هک یناسک  زا  دندوب .  سوبحم  دندوب ،  هنهرب  اعون  هک  نز  رازه  یـس  درم و  رازه  هاجنپ  وا  فقـس  یب  نادنز  رد  درم  هک  یتقو  تشک و  ار 
ما نب  ییحی  مالـسلا و  هیلع  یلع  مالغ  ربنق  مالـسلا و  هیلع  یلع  رای  یعخن  دایز  نب  لیمک  زا  ناوت  یم  دـناسر  لتق  هب  ار  اهنآ  راوخنوخ  نیا 

(526  . ) درب مان  ار  هدوتس و . . .  رایسب  ار  وا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  ریبج  نب  دیعس  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  نییراوح  زا  لیوطلا 
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مالسلا هیلع  یلع  مجنم و  - 4

زاب ناکد  مدرم  زا  لوپ  نتفرگ  يارب  یکریز  اب  هک  مجنم  نیب و  لاف  ياهفرح  هب  لفاغ و  ادخ  هب  لکوت  رکفت و  لقعت و  زا  مدرم  زا  يا  هدـع 
ترـضح منک .  یم  لقن  داتفا  قافتا  مالـسلا  هیلع  یلع  نامز  رد  هک  ایاضق  زا  کی  هنومن  يارب  ( 527  ) دنوش یم  دقتعم  دیرم و  دـنا ،  هدرک 
دنتساوخ رگید  زور  دندز و  همیخ  دندیسر .  نئادم  رهش  هب  دنورب  ناورهن  جراوخ  گنج  هب  دنتساوخ  یم  یتقو  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

دیورب تسین  تحلـصم  تعاس  نیا  ما ،  هدـیمهف  موجن  ملع  زا  هچنآ  ساـسا  رب  درک :  ضرع  دـمآ و  ماـما  دزن  یمجنم  درم  دـننک .  تکرح 
 . تسا هدرک  ار  ادـخ  نآرق  بیذـکت  دـنک  وت  قیدـصت  هک  ره  دومرف :  دـیوش ،  زوریپ  اـت  دـیورب  رگید  تعاـس  هس  دـیروخ ،  یم  تسکش 
هچ دومرف :  مرادـن .  ربخ  تفگ :  دـش ؟  لقتنم  رگید  هداوناخ  هب  هداوناـخ  مادـک  زا  هاـشداپ  هک  يراد  ربخ  نینچ  کـلم  زا  دومرف :  ( 528)

علاط یتقو  تسا  هراتـس  مادک  دومرف :  مناد .  یمن  تفگ :  دیآ ؟  یم  رد  تکرحب  اهرتش  توهـش  دنک  یم  عولط  یتقو  هک  تسا  يا  هراتس 
 : تفگ تسا ؟  ناـهنپ  زیچ  هچ  نم  بسا  تسد  ریز  رد  وگب  دومرف :  مناد . . . !  یمن  تفگ :  دـیآ ؟  رد  ناـجیه  هب  اـه  هبرگ  توهـش  دوش 
ار اجنآ  تسا .  هدیباوخ  نآ  زا  رت  نیئاپ  مه  یعفا  کی  و  نوفدـم ،  بسا  تسد  ياج  نیمز  ریز  رد  یفرـشا  هزوک  کی  دومرف :  مناد !  یمن 

نیب زا  ار  اهنآ  دنداد  روتسد  دنتساوخ و  ار  وا  ياهباتک  ترضح  سرب ،  مدایرف  هب  دز  دایرف  مجنم  دنتفای .  دومرف  ماما  هک  روطنامه  دنتفاکش 
(529  . ) دننک سبح  ار  وت  مهد  یم  روتسد  ینک )  دوخ  هب  لوغشم  ار  مدرم   ) موجن ملع  هب  رگید  هعفد  رگا  دندومرف ،  و  دنربب ، 

هناوید لقاع   - 5

م 190)  ) لوهب ددرگ .  یم  رهاظ  صخش  ياهراک  تاملک و  زا  ندوب  لقاع  لقع و  ددرگ ،  یم  مولعم  نآ  تافـص  راثآ و  زا  يزیچ  ره  امن 
هب ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  متفه  ماـما  لـتق  هب  اوتف  مدـع  تواـضق و  ندرکن  لوبق  رطاـخب  دوب  دیـشرلا  نوراـه  هفیلخ  يومع  شردـپ  هکنیا  اـب 
زا وا  تسا .  هماع  ناـیاوشیپ  زا  یکی  هفینحوبا  سرد  سلجم  هب  وا  نتفر  وا  ینـالقع  هوق  مکحم  زراـب و  ياـه  هنومن  زا  یکی  دز .  یگناوید 
نم هک  هتفگ  شنادرگاش  هب  بلطم  هس  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  دیوگ :  یم  وا  هک  دینـش  درک  یم  روبع  هفینحوبا  سرد  سلجم  رانک 

ار وا  شتآ  اـب  روطچ  هدـش  قلخ  شتآ  زا  هکنیا  اـب  ناطیـش  تسا ،  بذـعم  منهج  شتآ  رد  ناطیـش  دـیوگ :  یم  وا  مدنـسپ .  یمن  ار  اـهنآ 
لعاف شلاعفا  رد  ناسنا  دـیوگ :  یم  وا  تسا .  تی  ؤر  لـباق  يدوجوم  ره  هکنیا  اـب  دوش  یمن  هدـید  ادـخ  دـیوگ :  یم  وا  دـننک ؟  باذـع 

دنلب شا  هلان  تسکش و  شرس  دز ،  وا  رس  هب  تشادرب و  یخولک  لولهب  درادن .  يرایتخا  هدنب  تسا و  قلاخ  ادخ  هکنآ  لاح  تسا ،  راتخم 
درد هب  ار  مرـس  هدز و  مرـس  هب  خولک  اب  لولهب  تفگ :  هفیلخ  هب  هفینحوبا  دندرب .  هفیلخ  دزن  دنتفرگ و  ار  لولهب  دندیود  شنادرگاش  دش . 

هنوگچ يا  هدشن  هدـیرفآ  كاخ  زا  وت  رگم  دـهد ،  ناشن  ار  درد  دـیوگ ،  یم  تسار  رگا  دـیوگ ،  یم  غورد  تفگ :  لولهب  تسا .  هدروآ 
دوخ زا  يرایتخا  ناسنا  دـهد و  یم  ماجنا  ادـخ  ار  اهراک  همه  یئوگ  یمن  وت  رگم  مدرک  یهانگ  هچ  نم  دـناسر ؟  یم  ررـض  وت  رب  كاـخ 

رظنفرص دوخ  تیاکش  زا  تفای  ار  دوخ  تالاکشا  باوج  هک  هفینحوبا  یئامن .  تیاکش  نم  زا  هن  ینک  تیاکـش  ادخ  هب  دیاب  سپ  درادن ؟ 
(530  . ) تفر تفرگ و  شیپ  ار  دوخ  هار  دومن و 

ملع  : 61

همدقم

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تخومآ .  وتب  ادخ  یتشادن  ملع  هچنآ  هیآ 113 ) ءاسن :   ( ) ملعت نکت  مل  ام  کملع  و   : ) میکحلا هللا  لاق 
ملع هلیسوب  تعیرش  ادخب و  تخانش  هار  هاتوک :  حرش  درادن .  تسود  دنمتداعـس  صخـش  زج  ار  ملع  ( 531  . ) دیعـسلا الا  ملعلا  بحی  ال  : 

لیـصحت هک  دنادب  دیاب  ار  هتکن  نیا  ملع  هدـنراد  تسا .  یهلا  ناوضر  هب  شبحاص  ندـناسر  بجوم  تسایند و  رد  درم  تنیز  ملع  تسا ، 
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یب ملاع  هک  دـشاب  هتـشاد  رظن  رد  ار  نآب  لمع  ملع ،  يریگدای  رد  سپ  دراد ،  مزال  نآ  ندرک  لـمع  يارب  رمع  کـی  ملع ،  تعاـس  کـی 
(532  () منک یم  جراخ  شبلق  زا  ار  مدوخ  دای  توالح  منک  یم  نآ  هب  هک  يراک  رتمک  متبوقع ،  مسق  داتفه  زا   : ) دومرف دنوادخ  ار  لمع 
 ، دشاب هتشادن  یعفن  هک  یملع  هن  تسا ،  نیقی  تفرعم و  يوقت و  ملع  ملع ،  زا  دارم  هکلب  تسین ،  فرـص  تاحالـصا  ظفح  ملع ،  زا  دارم 

 . تسین يزیچ  لاب  زرو و  زج  نآ  هک  شناد ،  لها  دزن  یملع  بتارم  نداد  ناشن  دننام  دشاب  ءوس  تاین  هب  نورقم  ای  و 

یمق سابع  خیش  جاح   - 1

تـسد هب  مدرک ،  پاچ  فیلءات و  ار  ةرخالا )  لزانم   ) باتک یتقو  دومرف :  نانجلا  حـیتافم  باتک  بحاص  یمق  سابع  خیـش  جاـح  موحرم 
مردپ دیـسر .  تفگ )  یم  هلءاسم  مالـسلا  هیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  نحـص  رد  رهظ  زا  لبق  هشیمه  هک   ) وگ هلءاسم  قازرلادـبع  خـیش 
لزانم باتک  اهزور  قازرلادبع  خیش  دش .  یم  رـضاح  وا  سلجم  رد  زور  ره  دوب و  قازرلادبع  خیـش  نادنم  هقالع  زا  اضر  دمحم  یئالبرک 

یم وگ  هلءاسم  نیا  لثم  شاک  سابع !  خیـش  تفگ :  دمآ و  هناخ  هب  مردـپ  زور  کی  دـناوخ .  یم  نیعمتـسم  يارب  دوشگ و  یم  ار  ةرخالا 
زا باـتک  نیا  میوـگب  متـساوخ  راـب  دـنچ  يدـناوخ .  یم  دـناوخ ،  اـم  يارب  زورما  هک  ار  باـتک  نیا  يورب و  ربـنم  یتـسناوت  یم  يدـش و 

دیامرف تمحرم  یقیفوت  دنوادخ  دـییامرفب  اعد  مدرک :  ضرع  طقف  متفگن ،  يزیچ  مدرک و  يراد  دوخ  راب  ره  اما  تسا ،  مدوخ  تافیلءات 
(533 . )

لیئربج ملعم   - 2

نوچ لیئربج  دش .  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  دوب  تبحص  لوغشم  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  رد  لیئربج  يزور 
نیا هب  تهج  هچ  زا  لیئربج !  ای  دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دروآ .  ياج  هب  میظعت  طیارش  تساخرب و  دید  ار  ترـضح  نآ 

رد درک :  ضرع  یمیلعت ؟  هچ  دوـمرف :  تسا !  میلعت  قـح  نم ،  رب  ار  وا  هک  منکن  مـیظعت  هنوـگچ  درک :  ضرع  ینک ؟  یم  مـیظعت  ناوـج 
تکاس باوج  ماقم  رد  یتدم  و  مدنام ،  ریحتم  باوج  رد  نم  متسیک ؟  نم  یتسیک و  وت  دیسرپ :  نم  زا  درک  قلخ  ارم  یلاعت  قح  هک  یتقو 

هدـنب نم  یلیمج و  لـیلج و  راـگدرورپ  وت  وگب :  هک  داد  میلعت  نم  هب  روط  نیا  و  دـیدرگ ،  رهاـظ  نم  هب  رون  ملاـع  رد  ناوج  نیا  هک  مدوب 
تسا لاس  دنچ  وت  رمع  تدم  دیسرپ :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مدرک .  شمیظعت  مدید  هک  ار  وا  تهج  نیا  زا  ملیئربج :  لیلذ و 

 . ما هدید  راب  رازه  یس  ار  وا  نم  دنک ،  یم  عولط  راب  کی  لاس  رازه  یس  ره  هک  تسه  يا  هراتس  نامـسآ  رد  هللا  لوسر  ای  درک :  ضرع   ؟
(534)

لمع اب  ملاع   - 3

اردصالم و یئاهب و  خیـش  اب  رـصاعم  هک  هدوب  لمع  اب  دـهاز و  نامالع  زا  یکی  م 993 )  ) یلیبدرا سدقم  هب  فورعم  یلیبدرا  دمحا  خـیش 
هدوب رئاز  هک  یـصخش  اه ،  هرفـس  زا  یکی  رد  هک  هدـش  لـقن  تسا .  فرـشا  فجن  ناویا  هرجح  رد  شفیرـش  ربق  و  تسا ،  هدوب  داـمادریم 

تسش و ار  وا  سابل  درک و  لوبق  سدقم  هدب .  وشتسش  ار  اهنآ  ربب و  بآ  بل  هب  ارم  هماج  هک  درک  اضاقت  وا  زا  تخانـش و  یمن  ار  وا  تسا 
 : دومرف سدقم  دـندومن .  خـیبوت  ار  وا  مه  مدرم  و  دیـشک ،  تلاجخ  تخانـش  ار  بانج  نآ  یمئالع  هب  رئاز  دروآ .  رئاز  نآ  دزن  داد و  وش 

(535  . ) تساه نیا  زا  رتدایز  نم  ؤم  ناردارب  قوقح  هدشن ،  یبلطم  دینک ،  یم  تمالم  ار  وا  ارچ 

هیکزت یب  ملع  تافآ   - 4

 : دـیوگ یم  شدوخ  دوب .  هر )   ) یـسوط خیـش  اب  رـصاعم  وا  دوب .  داتـسا  یعفاش  هقف  رد  هرـصب و  لها  يدرواملا ،  دـمحم  نب  یلع  یـضاق 
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رد ار  نآ  هب  طوبرم  لئاسم  تاعورف  تایئزج و  همه  و  ءارـش ) عیب و   ) شورف دـیرخ و  رد  یباتک  طبـض  عمج و  رد  مدیـشک  يدایز  تمحز 
دوخ بجع و  مرت ،  ملاـع  هقف ،  باـب  نیا  رد  یـسک  ره  زا  نم  هک  دـمآ  منهذ  هب  باـتک  نآ  ماـمتا  زا  دـعب  هکیروطب  مدرک ،  تبث  مرطاـخ 

تفرگ ماـجنا  تناـهد  رد  هکیا  هلماـعم  هب  عجار  دـندمآ و  نم  سلجم  هب  ریاـشع )  ) نیـشن هیداـب  برع  رفن  ود  يزور  تفرگ .  ارم  يدنـسپ 
متفر و ورف  رکف  هب  یتدم  مهد .  باوج  متسناوتن  ار  مادکچیه  نم  هک  دش  یم  بعـشنم  مه  رگید  عرف  راهچ  هلءاسم  نآ  زا  هک  دندیـسرپ ، 

تناهد لها  هلءاسم  یناوت  یمن  روطچ  لاح  یتسه  نامز  همه  ملعا  عجرم و  هقف  باـب  نیا  رد  هک  يدرک  یم  اـعدا  وت  هک  متفگ :  مدوخ  هب 
ات یـشکب  تمحز  رتشیب  دـیاب  دـنتفگ :  دـندرک و  بجعت  اهنآ  متـسین !  دراو  ار  هلءاسم  نیا  متفگ :  اهنآ  هب  دـعب  یـشاب ! !  يوگ  باوج  ار 
ار هلءاسم  وا  زا  دـندوب .  مدـقم  یملع  رظن  زا  وا  رب  منادرگاش  يا  هدـع  هک  یـسک  شیپ  هب  دـنتفر  مدزن  زا  یهدـب ،  ار  لئاسم  باوج  یناوتب 
 . دـنتفر ناشدوخ  تاهد  فرط  هب  دـندرک و  حدـم  ار  وا  دـندش و  لاحـشوخ  لاوئـس  باوج  زا  اهنآ  داد ،  باوج  ار  همه  دـندرک و  لاوئس 
هب لـیم  رگید  اـت  منک  لـیلذ  ملعرد  رورغ  يدنـسپدوخ و  زا  ار  مسفن  موـشب و  هبنتم  نم  اـت  دـش  ببـس  ناـیرج  نـیا  دـیوگ :  یم  يدرواـم 
 . مدینارذگ یم  ار  راگزور  رقف  هب  لیـصحت  يادتبا  رد  نم  دـیوگ :  یم  ( 537  ) یعمصا لوضف  لاقبو  یعمصا  ( 536  . ) میامنن یئاتسدوخ 
 : متفگ یم  يور ؟  یم  اجک  درک  یم  لاوئـس  نم  زا  لوضف  یلاقب  نم  رذگهر  رد  مدمآ  یم  نوریب  هناخ  زا  ملع  يارب  یتقو  حبـص  زور  ره 

ینک یم  عیاض  ار  دوخ  راگزور  تفگ :  یم  مه  یهاگ  درک !  یم  نم  زا  ار  لاوئس  نامه  مه  تشگرب  رد  مور و  یم  شناد  لیـصحت  يارب 
مولعم نآ  رد  چیه  ینیبب  دعب  مزادـنا  يا  هرمخ  رد  هدـب ،  نم  هب  ار  تیاهرتفد  ذـغاک و  نیا  يوش ،  رادـلوپ  ات  يریگ  یمن  دای  یلغـش  ارچ  ، 

متـسناوت یمن  هکیروطب  تشذگ  یم  یتخـسب  مه  یگدنز  و  مدـش ،  یم  رطاخ  هدـیجنر  مه  نم  درک و  یم  تمالم  ارم  هتـسویپ  و  ددرگن ، 
نیا اب  نم  متفگ  درک .  توعد  ریما  دزن  ارم  دـمآ .  هرـصب  ریما  فرط  زا  یلوسر  يزور  هکنیا  ات  تشذـگ  اـهلاس  مرخب .  دوخ  يارب  ینهاریپ 
يارب ارت  تفگ :  وا  متفر .  هرصب  ریما  دزن  مدرک و  ضوع  ار  اهـسابل  دروآ .  میارب  لوپ  سابل و  تفر و  لوسر  نآ  میآ ؟  هنوگچ  هراپ  سابل 

رومءام ارم  مدیـسر و  دیـشرلا  نوراه  یـسابع  هفیلخ  دزن  مدش و  دادغب  هناور  سپ  يور .  دادغب  هب  دیاب  مدرک  باختنا  هفیلخ  رـسپ  بیدءات 
یتالامکب نیما  دمحم  تشذگ و  لاس  دنچ  نوچ  دش !  بوخ  رایسب  هتفر  هتفر  ما  یناگدنز  و  درک ،  دوخ  رـسپ  نیما  دمحم  تیبرت  میلعت و 

نم هب  دـمآ و  دنـسپ  ار  دیـشرلا  نوراه  دـناوخ و  یغیلب  هبطخ  نیما  دـمحم  هعمج  زور  رد  و  درک ،  ناـحتما  ار  وا  نوراـه  دیـسر ،  مولع  زا 
 . داتـسرف هرـصب  هب  مارکا  زازعا و  اـب  داد و  هزاـجا  ارم  سپ  مور .  هرـصب  دوخ  هاـگداز  هب  مهاوـخ  یم  متفگ :  يراد ؟  یئوزرآ  هچ  تفگ : 
وا داد !  يا  هرمث  هچ  ملع  ذغاک و  نآ  يدید  متفگ :  مدید ،  ار  وا  نوچ  دمآ .  مه  لوضف  لاقب  نامه  هلمج  زا  دندمآ  مندیدب  هرـصب  مدرم 

یلاخ ینید  یئایند و  هدـیاف  اما  دـهد  رمث  رید  هچ  رگا  ( 538  ) ملع متفگ .  وت  هب  ار  بلاطم  نآ  یناداـن  زا  تفگ :  دـمآ و  راذـتعا  ماـقم  رد 
(539  . ) دشابن

لمع  : 62

همدقم

سک ره  هدرک و  دوخ  عفن  هب  دنک  یبوخ  لمع  سک  ره  هیآ 46 ) تلصف :  ( ) اهیلعف ءاسءا  نم  هسفنلف و  احلاص  لمع  نم   : ) میکحلا هللا  لاق 
(540  ) مکتنـسلءاب ةاعد  اونوکت  مکلامعءاب و ال  سانلا  ةاعد  اونوک  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما  تسا .  هدرک  شیوخ  ررـض  رب  دنک  دب  لمع 

همه هک  ینعم  نیاب  تسا ،  داسک  لمع  رازاب  دنا  هتفگ  میدق  زا  هاتوک :  حرـش  دـیناوخب .  ناتنابز  اب  هن  ناتلامعا  اب  تیادـه )  يارب   ) ار مدرم 
ءافتکا لمع  تروص  هب  ای  دنروآ و  یم  صقان  ارنآ  ای  دنتفا و  یم  مطالت  هب  لمع  ماقم  رد  نکلو  دنراد ،  عالطا  نید  عیارـش  هب  يدودـح  ات 

 . تسا لامعا  نامه  تسا  ناـسنا  هارمه  هک  يزیچنآ  تاـفو  زا  سپ  دوش و  یم  طبـض  تبث و  لاـمعا  هماـن  رد  اـهرادرک  ماـمت  دـننک .  یم 
 ، دنکن عیاض  ار  یسک  قوقح  دشاب و  هدرواین  مهارف  ار  یـسک  شجنر  نآ  رد  دوشب و  نآ  بناوج  تاعارم  و  دشاب ،  ادخ  يارب  رگا  لامعا 
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 . دنک یم  تاهابم  لماع  هدنب  نیا  هب  هکئالم  دزن  دراد و  یم  زیزع  ار  وا  دنک و  یم  تیافک  ار  صخش  نآ  ترخآ  ایند و  رما  یلاعت  قح 

عورشم راک   - 1

تموکح هاگتسد  رد  ات  مدرک  یم  هزاجتسا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  همان  لاسرا  اب  لاس  هدراهچ  لوط  رد  تفگ :  يرابنا  نیـسح  نب  نسح 
متس کتک و  زا  نم  متشون ،  همان  نیرخآ  رد  داد ،  یمن  خساپ  مالسلا  هیلع  ماما  نوچ  مزادرپ .  يرادا  تالیکشت  يدنمراک  هب  موش و  دراو 

 : تشون باوج  رد  ماما  ینک ! .  یم  یلاخ  هناش  ینک و  یمن  يراکمه  ام  اب  هک  یتسه  هعیش  وت  دنیوگ :  یم  ناطلس  هاگتسد  و  مسرت ،  یم 
هب یناوت  یم  يدـش  يراک  يدـصتم  رگا  هک  ینادـیم  دوخ  وت  نونکا  یتسه ،  كاـنمیب  دوخ  سفن  رب  هک  مدـیمهف  تا  هماـن  زا  ارت  دوصقم 
طخ گنهامه  هارمه و  تتسد  ریز  ناگدنسیون  تناراکمه و  ینک و  لمع )   ) هداد روتـسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هچنآ 

یکی دوخ  وت  هکنانچ  نآ  یهد ! .  ناشن  تشذگ  تاساوم و  نینم  ؤم  يارقف  هب  تبـسن  يدرک  ادیپ  يا  هتخودنا  رگا  و  دـنوش ،  وت  یبهذـم 
هک یتسین  زاجم  یناوت ،  یمن  رگا  تسا ،  عورشمان )   ) تموکح هاگتسد  اب  يراکمه  لباقم  هنادنسپ )  ادخ   ) اهراک نیا  یپ  یشاب ،  اهنآ  زا 

(541  . ) يوش لوغشم  يدنمراک  لغش  هب 

تشهب لمع و  لها   - 2

شتآ دیرـضاح  امـش  زا  کیمادک  دومرف :  درک و  اهنآ  هب  يور  دوب .  هتـسشن  دوخ  باحـصا  اب  مردپ  يزور  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
ردپ مدرک ،  ضرع  نم  دنتفگن !  يزیچ  هدنکفا و  ریزب  رـس  زجاع و  لمع  نیا  زا  همه  دوش ،  شوماخ  ات  دیریگب  تسد  فک  رد  ار  هتخادگ 

هـس نآ  زا  سپ  دـندوب .  اهنیا  مروظنم  متـسه ،  وت  زا  نم  ینم و  زا  وت  ناج ،  رـسپ  هن  دومرف :  منکب ؟  ار  راک  نیا  نم  یهد  یم  هزاجا  ناـج 
هکنیا اب  دنبایمک ،  لمع  لها  و  راتفرگ ،  لها  دندایز  ردقچ  دومرف :  هاگنآ  دـندادن .  باوج  مادـکچیه  درک  رارکت  ار  دوخ  شیامرف  هبترم 

 : دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیشاب !  هداد  ناحتما  دینادب و  متساوخ  دنراتفگ ،  لمع و  لها  هک  ار  یناسک  میسانش  یم  ام  دوب و  ناسآ  راک 
یم دوخ  يوس  هب  ار  اهنآ  نیمز  ایوگ  هک  دندوب  هدـش  تلاجخ  ایح و  رد  قرغ  نانچ  نانآ  هک  مدرک  هدـهاشم  دـنگوس  ادـخب  عقوم  نیا  رد 
درک هدهاشم  ار  اهنآ  یگدنمرـش  مردپ  هکنیمه  دـندرک .  یمن  دـنلب  نیمز  زا  ار  مشچ  یلو  يراج  نیبج  زا  قرع  ناشیا  زا  یـضعب  دیـشک . 

تسا لمع  لها  هب  قلعتم  هجرد  نآ  زا  یکی  تسا  یتاجرد  ياراد  تشهب  متشادن ،  يرظن  یکین  زج  نم  دزرمایب ،  ار  امش  دنوادخ  دومرف : 
ياهنامسیر نیگنس و  نارگراب و  ریز  زا  هکنیا  لثم  مدرک ،  هدهاشم  تقو  نآ  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تسین .  نارگید  هب  طوبرم  هک 

(542  . ) دندش جراخ  مکحم 

لماع ناوج   - 3

 . تسا راک  هب  لوغـشم  حبـص  لوا  زا  اناوت  دنمورین و  یناوج  دـندید  دـندوب ،  هتـسشن  هباحـص  عمج  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
یم راک  هب  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  تردق  ورین و  ناوج  نیا  رگا  دنتفگ :  دندوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  رد  هک  يدارفا 

 ، تسین جراخ  لاح  دنچ  زا  اریز  دیئوگن ،  ار  نانخس  نیا  دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب .  فیرعت  حدم و  هتسیاش  تخادنا 
ردپ و هک  دنک  یم  راک  رگا  تسا .  هتشادرب  مدق  ادخ  هار  رد  وا  دشابن ،  نارگید  جاتحم  هک  دنک  یم  راک  دوخ  یگدنز  هرادا  يارب  وا  رگا 

لمع نیا  اب  رگا  دور .  یم  ادخ  هار  هب  مه  زاب  دنادرگ ،  ناشزاین  یب  مدرم  زا  ار  اهنآ  دنک و  يریگتسد  ار  ناوتان  ناکدوک  فیعـض و  ردام 
(543  . ) تسا هتشگ  فرحنم  تسار  هار  زا  هتفر و  ناطیش  هار  هب  وا  دیازفیب  دوخ  تورث  رب  دنک و  راختفا  ناتسدیهت  هب  دهاوخ  یم 

دنک یم  ناملسم  ار  يدوهی  لمع ،   - 4
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ربمایپ دومن ،  ار  دوخ  بلط  تخادرپ  ياضاقت  يزور  دوب .  راک  بلط  راـنید  دـنچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  يدوهی  رفن  کـی 
زین نم  دومرف :  دیزادرپب .  ارم  بلط  ات  موش ،  یمن  ادج  امش  زا  تفگ :  يدوهی  مرادن .  یلوپ )   ) نونکا دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ربمایپ نارای  دناوخ .  اج  نامه  ار  دعب  زور  حبص  ءاشع و  برغم و  رصع و  رهظ و  زامن  هک  تسـشن  يا  هزادنا  هب  منیـشن .  یم  وت  اب  اجنیا  رد 
 : دندرک ضرع  دینک ؟  یم  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  دومرف :  اهنآ  هب  شترضح  یلو  دندرک ،  دیدهت  ار  يدوهی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ریغ ای  دنراد  نم  اب  یبهذم  هدهاعم  هک  یناسک  هب  ات  هدرکن  ثوعبم  ارم  دنوادخ  دومرف :  دـنک ؟  تشادزاب  ار  امـش  يدوهی  کی  هنوگچ )  )

زا یمین  دعب  و  تفگ ،  ار  نیتداهش  يدوهی  ماگنه  نیا  رد  تسشن .  يدوهی  دزن  باتفآ  عولط  ات  زین  دعب  زور  حبـص  مراد .  اور  متـس  اهنآ ، 
يور زا  مداد  ماجنا  امـش  هب  تبـسن  هک  يراک  دـنگوس  ادـخ  هب  ادـخ !  لوسر  يا  دوزفا :  سپـس  داد :  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  تورث  لاوما و 
امـش اب  تسا  هدمآ  نیرخآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هرابرد  تاروت  رد  هک  یفاصوا  ایآ  منیبب  متـساوخ  یم  هکلب  دوبن ،  تراسج 

وا دـنک ،  یم  ترجه  هنیدـم  هب  دوش و  یم  دـلوتم  هکم  رد  هللادـبع  نب  دـمحم  هک  ما  هدـناوخ  تاروت  رد  نم  اریز  ریخ ،  اـی  دراد  تقباـطم 
امـش يربمایپ  ادخ و  یگناگی  هب  نونکا  دشاب .  یمن  وگازـسان  نابزدب و  دیوگ ،  یمن  نخـس  دنلب  يادص  اب  تسین  قالخادب  وخ و  تشرد 

(544  . ) دینک لمع  نآ  هرابرد  دهد ،  روتسد  ادخ  روط  ره  دراد ،  رارق  امش  رایتخا  رد  نم  تورث  مامت  مهد و  یم  یهاوگ 

یلئد دوسالاوبا  هیواعم و  رادرک   - 5

هعفد کی  دـندوب  هدـشن  ریـس  تسام  زا  هک  ریقف  نامدرم  داتـسرف .  یم  اهنیا  رئاظن  لسع و  لوپ و  دوخ ،  هب  دارفا  بذـج  يارب  ابلاغ  هیواـعم 
هیلع نینم  ؤملاریما  فرط  هب  مدرم  ات  تشاذگ  یم  لسع  کیخ  رد  یلوپ  هسیک  یهاگ  و  داتـسرف ،  یم  اهنآ  يارب  لسع  کیخ  دنچ  هیواعم 

دوسالاوبا هکنیا  يارب  هیواعم  يزور  درادنرب ! .  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تسد  درذـگب و  لسع  لوپ و  زا  هک  دوب  یـسک  مک  و  دورن ،  مالـسلا 
همان دوب ،  دجـسم  رد  وا  داتـسرف .  وا  يارب  لسع  کـیخ  دـنچ  دـنک ،  بذـج  دوب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ناراـی  زا  هک  ار  ( 545  ) یلئد

دید دمآ ،  لزنم  هب  وا  میدرب .  تا  هناخ  هب  ار  گنر )  شوخ  هزمشوخ و  رایسب  یئاولح  ای   ) لسع ياهکیخ  دنتفگ :  دنداد و  وا  هب  ار  هیواعم 
تـشگنا رتخد  و  دشاب .  یم  مس  هک  روخم  نیا  زا  مرتخد  يا  تفگ :  دراذـگ .  ناهد  رد  لسع  زا  یتشگنا  دـهاوخ  یم  وا  هلاس  جـنپ  رتخد 

يربب ار  ام  نامیا  نید و  یهاوخ  یم  یفصم  لسع  اب  ایآ  دنه  رسپ  يا  تسا :  نیا  نآ  موهفم  هک  دناوخ  ار  يراعشا  دیلام و  كاخب  ار  لسع 
ماما دزن  تفرگ و  رگید  تسد  هب  ار  شرتخد  تسد و  کی  هب  ار  هیواعم  همان  دوسالاوبا  میراد .  یمن  رب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  تسد  ام  الصا 

(546  . ) دومرف اعد  ناشیا  قح  رد  دیدنخ و  ماما  دناوخ .  شترضح  يارب  ار  شرتخد  ياهرعش  دروآ و 

اذغ  : 63

همدقم

یم اذغ  ریسا  میتی و  ریقف و  هب  ادخ  یتسود  رطاخب  هیآ 8 ) رهد :  ( ) اریسءا امیتی و  انیکـسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و   : ) میکحلا هللا  لاق 
یم تشهب  هب  نتفر  شزرمآ و  ببس  نداد  اذغ  ( 547  ) ةرفغملا ۀنجلا و  تابجوم  نم  ماعطالا  نا  ملس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنهد . 

و تسا ،  ندب  يرورض  ندروخ  اذغ  تسا .  هدیدنسپ  نطاب  رهاظ و  حالص  يارب  هنمزا  همه  رد  ندروخ  مک  هک  نادب  هاتوک :  حرش  دشاب . 
ندـب ندـش  ضیرم  توهـش و  کیرحت  بلق و  تواسق  ثعاب  ندروخ  دایز  اما  تسا .  مزـال  اـهراک  نداد  ماـجنا  تداـبع و  رد  توق  يارب 

رد دندرک و  یم  يرود  ههبش  مارح و  كاپان و  ياذغ  زا  امئاد  ءایلوا  ءایبنا و  همه  تسا ،  بجاو  لالح  ياذغ  هیهت  هکنیا  هب  هجوت  دوشیم . 
 . دوش یم  دراو  مکش  هب  هک  تسیا  همقل  زا  شلوا  تاقیفوت  مه  هکنآ  هچ  دندوب ،  لالح  بلط 

روخ مک  روخرپ و   - 1
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يرگید دروخ .  یم  اذـغ  رابکی  بش ،  ود  ره  دوب و  فیعـض  اهنآ  زا  یکی  دـنتفر .  رفـس  هب  مه  اب  ناسارخ ،  یلاها  زا  اسراپ )  ) شیورد ود 
ره دندش .  ریگتسد  دنتسه  نمـشد  سوساج  هکنیا  ماهتا  هب  يرهـش  رانک  رد  راگزور  ياضق  زا  دروخ .  یم  اذغ  راب  هس  يزور  دوب و  يوق 
یب دنتـسین و  سوساج  هک  دـش  مولعم  هتفه  ود  زا  دـعب  دنتـسب .  دـنتفرگ و  لگ  اب  ار  نادـنز  نآ  رد  دـندومن و  ینادـنز  يا  هناـخ  رد  ار  ود 

 ! تسا هدرم  يوق  ارچ  هک  دندومن  بجعت  دروم  نیا  رد  مدرم  تسا .  هدنام  هدنز  فیعض  یلو  هدرم  يوق  دندید  دندوشگ .  ار  رد  دنهانگ . 
نیا رد  و  دوب ،  روـخرپ  هک  دوـب  ور  نیا  زا  يوـق  گرم  اریز  دوـب ،  بجعت  ثعاـب  درم  یم  فیعـض  رگا  تفگ :  اـهنآ  هب  يا  هنازرف  بیبـط 

(548  . ) دنام تمالس  هب  درک و  ربص  دوخ  تداع  قباطم  دوب و  روخ  مک  فیعض  نآ  یلو  درم ،  درواین و  یئاذغ  یب  تقاط  زور ،  هدراهچ 

یتسود اب  اذغ   - 2

دندروآ و جنرب  يرادقم  ام  يارب  میدروخ  یم  اذغ  ناشیا  اب  هتسشن و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  لزنم  رد  دیوگ  یم  جاجح  نب  نامحرلادبع 
 . دروخ یم  اذـغ  اـم  دزن  رتـشیب  رتـهب و  دراد  یم  تسود  رتـشیب  ار  اـم  سک  ره  دومرف :  ماـما  میرادـن . )  لـیم  ـالثم  هک   ) میدروآ رذـع  اـم 

يزور دومرف :  سپـس  دـش .  بوخ  الاح  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماـما  مدروخ .  اذـغ  هتـسشن و  هرفـس  رـس  هتفر و  ولج  دـیوگ :  نامحرلادـبع 
ادص ار  رذوبا  دادقم و  ناملس و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندروآ ،  هیده  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  جنرب  يرادقم 

ره دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنتساوخ .  رذع  اهنآ  دنروخب ،  اذغ  نآ  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  ات  درک 
(549  . ) دندروخ لماک  روطب  اذغ  نآ  زا  نخس  نیا  ندینش  زا  دعب  اهنآ  دروخب .  اذغ  ام  دزن  رتشیب  دیاب  دراد  تسود  رتشیب  ار  ام  سک 

نید نتخورف  همقل و  کی   - 3

یکی دیاب  تفگ :  يدهم  دش .  دراو  سابعلا  ینب  هفیلخ  نیموس  یـسابع  يدهم  رب  یعخن  هللادبع  نب  کیرـش  يزور  تفگ :  عیبر  نب  لضف 
هک درک  رکف  کیرـش  يروخب .  ام  ياذـغ  زا  ای  یهد و  میلعت  ارم  دالوا  اـی  ینک  لوبق  ار  تواـضق  بصنم  اـی  يریذـپب :  ار  راـک  هس  نیا  زا 

زپشآ هب  یسابع  يدهم  درک .  باختنا  ار  یموس  اذل  تسا ،  ناسآ  اذغ  ندروخ  تسا ،  تخس  تواضق  رما  لکـشم و  هفیلخ  نادنزرف  میلعت 
یفاک رادقم  هب  وا  دندروآ و  کیرش  دزن  دش ،  رضاح  اذغ  یتقو  دنک .  هیهت  دیفس  رکش  ناوختسا  زغم  زا  ذیذل  ياذغ  عون  دنچ  داد  روتسد 

نب لضف  ( 550  . ) دش دـهاوخن  راگتـسر  زگره  ندروخ  اذـغ  نیا  زا  دـعب  خیـش  نیا  ریما  يا  تفگ :  هفیلخ  هب  هناخزپشآ  يدـصتم  دروخ . 
ناشیا دالوا  میلعت  تواضق و  دومن و  رایتخا  ار  سابعلا  ینب  اب  ینیـشن  مه  تسلاجم و  ماعط  نآ  زا  سپ  کیرـش  دنگوس  ادخب  تفگ :  عیبر 
تفرگ یم  تخس  هدرک  هعجارم  فارص  هب  کیرش  دنتـشون ،  یفارـصب  شقوقح  تباب  زا  کیرـش  يارب  يا  هلاوح  يزور  تفریذپ .  مه  ار 

 : تفگ وا  باوج  رد  کیرـش  يریگ .  یم  تخـس  ردق  نیا  هک  يا  هتخورفن  یتمیق  سابل  ناتک و  تفگ :  درم  نآ  يزادرپب .  دـقن  دـیاب  هک 
(551  . ) ما هتخورف  ار  منید  ینعی  رتشزرا  اب  ناتک  زا  مسق  ادخب 

تسا نان  رد  تکرب   - 4

هیهت نتخاس و  رد  نیمز  تادوجوم  رتشیب  نیمز  شرع و  نیبام  هک  دیرامش  مرتحم  ار  نان  دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ( 552)
مهرد ار  اهمخا  ریقف  نآ  درک ،  تیانع  ینان  يریقف  هب  يزور  هتـسیز ،  یم  امـش  زا  لبق  لایناد  ماـن  هب  يربماـیپ  دومرف :  دـعب  دـنلیخد .  ناـن 
تـسد دیدب ،  ار  هعقاو  نیا  لایناد  نوچ  درادـن !  یتمیق  منک ،  هچ  مهاوخ  یم  نان  تفگ :  دومن و  باترپ  هچوک  طسو  رد  ار  نان  دیـشک و 

كاسما و ناراب  ندیراب  زا  دنوادخ  درم ،  نیا  دب  لمع  هب  امرف !  تیانع  تلزنم  برق  ار  نان  ایادخ  درک :  ضرع  دوشگ و  نامـسآ  يوس  هب 
انب دنتـشاد  دـنزرف  ود  ره  هک  نز  ود  هکیروـطب  دـندروخ .  یم  ار  رگیدـکی  مدرم  هک  دیـسر  یئاـجب  راـک  دـش .  عوـنمم  ندـیئور  زا  نـیمز 

ناتساد دصناپ  عوضوم  www.Ghaemiyeh.comدصکی  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 261زکرم  هحفص 173 

http://www.ghaemiyeh.com


دش هدروخ  دنزرف  کی  زورنآ  رد  دوش .  هدروخ  يرگید  دنزرف  زور  نآ  يادرف  دوش و  هدروخ  اهنآ  زا  یکی  دنزرف  زور  کی  رد  دندراذگ 
رکذ ار  شیوخ  ناتساد  دندمآ و  لایناد  دزن  دیـشک و  الاب  عازن  ود  نآ  نیب  دومن .  دوخ  لفط  نداد  زا  عانتما  رگید  دنزرف  ردام  رگید  زور  ، 

(553  . ) دوشگ نانآ  يوس  هب  ار  شیوخ  تمحر  برد  دنوادخ  دومن و  اعد  دید ،  لاح  نیا  هب  ار  مدرم  عضو  لایناد  نوچ  دندرک . 

گرم ياذغ   - 5

هقالع هک :  دـنا  هتـشون  وا  هرابرد  دـش .  هفیلخ  یـسابع )  هللااب ،  قثاو   ) هب بقلم  نوراه  شدـنزرف  م 227 ، )  ) یـسابع مصتعم  تافو  زا  دعب 
عامج ترثک  تفگ :  بیبط  دنک .  دایز  ار  توهـش  هوق  ات  تساوخ  ینوجعم  اود و  دوخ  بیبط  زا  اذـل  تشاد ،  نانز  اب  تعماجم  هب  يدایز 

تـشوگ هک  درک  رما  بیبـط  ینک .  هیهت  میارب  دـیاب  تفگ :  قـثاو  دورب .  نیب  زا  امـش  ندـب  مرادـن  تسود  نـم  درب و  یم  نـیب  زا  ار  ندـب 
 . دنک لیم  دوخن  ( 54  ) مهرد هس  رادقم  هب  بارـش  زا  دعب  و  دنناشوجب ،  هدمآ  لمعب  بارـش  زا  هک  يا  هکرـس  اب  هبترم  تفه  ار  ناگدـنرد 

هکنیا هب  دندرک  قافتا  ءابطا  تشگ .  التبم  ءاقـستسا  ضرم  هب  ینامز  كدنا  هب  دروخ و  ار  نآ  روتـسد  زا  رتشیب  دومن و  لمع  وا  لوقب  قثاو 
وا هب  بآ  تعاـس  هس  دـندرک و  نینچ  سپ  دـنناشنب .  دـشاب  هتفاـت  نوتیز  شتآ  هب  هک  يرونت  رد  ار  وا  دـعب  دوـش ،  هتفاکـش  دـیاب  وا  مکش 
درک یم  اضاقت  و  دندروآ .  نوریب  رونت  زا  ار  وا  دش و  رادیدپ  گرزب  ياه  هلبآ  شندـب  رد  هکنآ  ات  درک  یم  بلط  بآ  هتـسویپ  دـندادن و 

وا تشگ  رجفنم  یتقو  اهمرو  نآ  دش .  یم  شوماخ  شدایرف  دندرب و  یم  رونت  لخاد  ار  وا  زاب  درم .  مهاوخ  دـیناشنب  رونت  رب  راب  رگید  ارم 
تعیب لوغشم  مدرم  دندیـشک و  وا  يور  رب  يا  هچراپ  درم .  یتعاس  زا  دعب  دوب و  هدش  هایـس  شندب  هک  یلاح  رد  دندروآ  نوریب  رونت  زا  ار 

دش دوخ  گرم  ياذغ  يادف  یگلاس  رد 34  ءارماس  رد  لاس 232 ه ق  رد  وا  دندرک .  شومارف  ار  قثاو  هزانج  دـندش و  لکوتم  شردارب  اب 
(554 . )

رورغ  : 64

همدقم

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسین .  بیرف  رورغ و  عاتم  زج  ایند  هیآ 20 ) دیدح :  ( ) رورغلا عاتم  الا  ایندـلا  ةویحلا  ام  و   : ) میکحلا هللا  لاق 
رترب نیقی  يوقت و  نابحاص  لمع  زا  يا  هرذ  ( 555  ) نیرتغملا نم  ضرءالا  لم ء  نم  لضفءا  نیقی  يوقت و  بحاص  نم  ةرذ  لاـقثمل  ملس : 
دیابن دوب .  دهاوخ  نوبغم  ترخآ  رد  ریقف و  ایند  رد  رورغم  مدآ  هاتوک :  حرش  دنـشاب .  هدرک  رپ  ار  نیمز  يور  هک  تسا  نیرورغم  لمع  زا 

لاح زا  دیابن  ناسنا  دنام .  دنهاوخن  ایند  رد  هشیمه  يارب  اهنیا  هچ  دش ،  رورغم  اهنیا  لاثما  تسایر و  لها و  ای  مسج و  یتمالس  ای  لام و  هب 
فوخ و تدابع و  لاح  رگا  دوش .  یم  تبیصم  دوخ  اهنیا  یهاگ  هک  دوش  رورغم  هدیسر ،  یناسفن  ياهوزرآ  یضعب  هب  ای  نتشاد و  شوخ 

تسا یتفآ  حدم ،  عقاو  رد  هک  نارگید  شیاتس  هب  ات  تسا  رتهب  تالاح  نیا  ساپس  رکـش و  هب  دروآ ،  يور  ناسنا  هب  یهاگ  تمادن  راهظا 
(556  . ) تسا نارگید  زا  رتشیب  تمایق  رد  رورغم  صخش  ترسح  نارسخ و  و  رورغ ،  تلفغ و  يارب 

یبلق رورغ   - 1

ناـمه يزور  هکنیا  اـت  دـندرک ،  یم  دـیجمت  فیرعت و  باحـصا  زا  یکی  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روـضح  رد  یتدـم 
یلـص ربمایپ  تسا .  صخـش  نیمه  میدرک ،  یم  فیرعت  هک  ار  وا  دنتفگ :  دنداد و  ناشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  صخش 
مالـس دـمآ و  کـیدزن  وا  مرگن .  یم  وا  هرهچ  رد  ناطیـش  هب  طوبرم  یهایـس  یعون  دومرف :  تسیرگن و  وا  هرهچ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

 ، باحـصا نایم  رد  نم  زا  رتهب  یتفگن  دوخ  شیپ  اـیآ  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  درک . 
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ار وا  یبلق  رورغ  هناشن  تریـصب  مشچ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بیترت  نیا  هب   . ) مدرک ار  رکف  نیمه  ارچ ،  تفگ :  وا  تسین ؟  یـسک 
(557 ( . ) دندش رکذتم 

دالوا لام و  هب  رورغ   - 2

رسپ و نودب  ینعم  هب  رتبا )  ) تشز بقل  و  درک ،  یم  هرخسم  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دوب  ینید  یب  صخش  لئاو  نب  صاع 
رکم و تسایـس  حارط  هک  دـنام  یقاب  صاعلا  نب  ورمع  مانب  یفلخان  دـنزرف  وا  زا  و  داد ،  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  نیـشناج 

لئاو نب  صاع  زا  نم  دیوگ :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  زا  یکی  دوب .  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هیلع  هیواعم  هاگتـسد  هلیح 
ترخآ رد  ار  دوخ  بلط  متفگ :  نم  مهد ،  یمن  ار  تبلط  تفگ :  وا  مدرک .  ار  دوخ  بلط  ياضاقت  وا  زا  متفر و  وا  دزن  مدوب ،  راـک  بلط 

يدمآ وت  و   ) متفر اجنآ  رگا  مراد ،  رایسب  لاوما  دالوا و  دشاب  هتشاد  دوجو  رگا  ترخآ ،  رد  نم  تفگ :  مامت  رورغ  اب  وا  مریگ .  یم  وت  زا 
 : تفگ دش و  رفاک  ام  تایآ  هب  هکنآ  لاح  يدید   ) درک لزان  ادـخ  لوسر  رب  ار  ( 558  ) هیآ نیا  دنوادخ  مهد !  یم  وت  هب  ار  دوخ  یهدـب  ( 

(559 () دوزفا میهاوخ  شباذع  رب  تخس  مراد . . .  رایسب  دنزرف  لام و  هتبلا  نم 

رورغم ناولهپ   - 3

هب تردق ،  یئاناوت و  يرایسب  زا  تفای .  ناوارف  یترهـش  هدنکفا و  نیمز  رب  ار  ناهج  ناناولهپ  هداد و  ناشن  دوخ  زا  رایـسب  ياهرنه  یناولهپ 
نیمز رد  اریز  میامن ،  مرن  هجنپ  تسد و  وا  اب  ات  تسرفب  ار  لیئربج  الاح  ایادـخ  راـب  تفگ :  هدرک و  نامـسآ  فرط  هب  يور  داـتفا و  رورغ 

وا شرورغ  نتسکش  يارب  درک و  ناوتان  فیعض و  ار  وا  یلاعت  قح  هک  دشن  زور  دنچ  دشاب .  هتشاد  ار  نم  تمواقم  بات  هک  تسین  یـسک 
شیاپ ناتشگنا  رس  تسج و  شیور  رب  یشوم  هتشاذگ و  یتشخ  رب  ار  شرس  هک  هدش  بلاغ  وا  رب  فعض  ردقنآ  تخادنا .  يا  هناریو  هب  ار 

زا یکی  ادـخ  هکنیا  تفگ :  تشذـگب و  يو  رانک  زا  یلد  بحاـص  دـنک .  عمج  ار  شیاـپ  اـت  تشادـن  تردـق  وا  دـیزگ و  یم  نادـندب  ار 
کی دوجو  اب  دنوادخ  ینک  رافغتسا  رگا  ینک ،  هبوت  رورغ  زا  يوش و  هبنتم  ات  دومرف ،  طلسم  وت  رب  تسا  رتکچوک  همه  زا  هک  ار  شرگشل 

(560  . ) دهد تیفاع  ارت  تسه و  مه  رویغ  تسا  روبص 

يوحن ملاع   - 4

یتشک رب  راوس  يزور  دندناوخ .  یم  وحن  ملع  دنمشناد  ار  وا  هدرک و  یقرت  رایـسب  برع  تایبدا  رد  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  وحن  ملع  یـصخش 
 : تفگ ملاع  هن ،  تفگ :  وا  يا ؟  هدناوخ  وحن  ملع  وت  ایآ  تفگ :  درک و  یتشک  يادـخان  هب  ور  دوب  دوخ  ملع  هب  رورغم  نوچ  یلو  دـش ، 
رد نانچمه  یتشک  تفگن .  يزیچ  دـنام و  شوماـخ  نیگهودـنا و  شنزرـس  نیا  زا  یتشک  يادـخان  يا ! ! !  هدومن  هاـبت  ار  ترمع  فصن 
 ، تسناد یم  انش  هک  نابیتشک  ماگنه ،  نیا  رد  تفرگ .  رارق  ندش  قرغ  هاگترپ  رد  داتفا و  یبادرگ  هب  نافوط  رثا  رب  هکنیا  ات  دوب ،  تکرح 
وت تسا و  ندش  قرغ  لاح  رد  یتشک  هک  ارچ  تسانف  هب  رمع  همه  تفگ :  ادـخان  هن ،  تفگ :  یناد ؟  یم  انـش  ایآ  تفگ :  يوحن  ملاع  هب 

دوجو رد  ار  هلیذر  تافص  تشز و  فاصوا  ناسنا  هک  تسا  نآ  ملع  نیرتالاب  هک  دش  هجوتم  درب و  یپ  دوخ  رورغ  هب  وا  یناد ! .  یمن  انش 
(561  . ) ددرگن رورغ  يایرد  قرغ  ات  دنک  دوبان  دوخ 

لهجوبا توخن   - 5

اب فاوط  نمض  رد  دنتخادرپ .  هبعک  هناخ  فاوط  هب  هریغم  نبدیلو  هارمه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تخسرس  نمشد  لهجوبا  یبش 
 : تفگ دیلو  تسا .  قداص  وا  هک  میادخ  هب  مسق  تفگ :  لهجوبا  دندروآ .  نایم  هب  نخـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هرابرد  مه 
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هنوگچ میتسناد ،  یم  نیما  وگتـسار و  یناوج  یکدوک و  رد  ار  وا  ام  تفگ :  لهجوبا  یئوگ ؟  یم  ار  نخـس  اـجک  زا  وت  شاـب ،  شوماـخ 
یمن نامیا  ینک و  یمن  قیدصت  ار  وا  ارچ  تفگ :  دیلو  تسا ! ؟  هدش  نئاخ  وگغورد و  هتـشگ  لماک  شلقع  هدش و  گرزب  هکنآ  زا  سپ 

تال و ياهتب  هب  دنگوس  ما ،  هدش  میلـست  تسکـش  سرت  زا  لهجوبا  نم ،  دنیوگب  دنونـشب و  شیرق  نارتخد  یهاوخ  یم  تفگ :  يروآ ؟ 
هدز رهم  وا  بلق  شوگ و  رب  ادخ   : ) دومرف لزان  ار  ( 562  ) هیآ نیا  دنوادخ  توخن  رورغ و  نیا  زا  درک .  مهاوخن  يوریپ  وا  زا  زگره  يّزع 

( . 563  () تسا هدیشک  تملظ  هدرپ  شمشچ  رب  و 

بضغ  : 65

همدقم

تـسود ار  هدرک  بضغ  اهنآ  رب  ادـخ  هک  یموق  نامیا  لها  يا  هیآ 13 : ) هنحتمم :   ( ) مهیلع هللا  بضغ  اموق  اولوتت  ـال   : ) میکحلا هللا  لاـق 
دنک یم  دـساف  ار  ناـمیا  مـشخ  ( : 564  ) لسعلا لخلا  دـسفی  اـمک  ناـمیالا  دـسفی  بضغلا  ملـس :  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـیریگن . 
یم باصعا  کیرحت  ءاشنم  دراد و  ناوارف  ءوس  راثآ  هک  هرـضم ،  ضارما  زا  هاتوک :  حرـش  دنک .  یم  دـساف  ار  لسع  هکرـس  هک  روطنامه 

 . تسا نادـنچ  ود  شرطخ  هک  دـشاب  هتـشاد  هارمهب  ار  هنیک  یئوج و  ماـقتنا  نوـچ  یـضراوع  بضغ  رگا  اـصوصخم  تسا ،  بضغ  ددرگ 
تسا حودمم  القع  اعرـش و  دیامن  یم  ار  اهنیا  لاثما  سومان و  ضرع و  هب  زواجت  اب  هک  یـسک  اب  هلباقم  رد  و  رافک ،  گنج  رد  الثم  مشخ 

یم دوبان  ار  لقع  تسا و  يدب  ره  دـیلک  تسا و  ناطیـش  هسوسو  زا  دراوم  نیا  ریغ  رد  مشخ  اما  تسا .  یگنادرم  تعاجـش و  تارمث  زا  و 
مانـشد و دـننامه  رگید  يراـثآ  اـب  و  دراد ؛ یم  او  نورد  ینوگرگد  بارطـضا و  مشچ ،  تروص و  گـنر  رد  رییغت  هب  ار  صخـش  دـنک و 

ربص اب  دوش و  يرود  دنک  یم  مهارف  ار  بضغ  هنیمز  هچنآ  زا  تسنآ  رتهب  دوش .  یم  هارمه  اهنیا  ریاظن  لتق و  ءازهتسا و  یلیس و  تتامش و 
( . 565) دنک عفد  ار  بضغ  ظیغ ،  مظک  ملح و  و 

لکفلاوذ - 1

ار مدرم  تهج  نیا  زا  دیامن .  بوصنم  دوخ  ینیشناجب  ار  یسک  دمآرب  ددص  رد  دیسر ،  نایاپ  هب  عسیلا )   ) مانب ناربمایپ  زا  یکی  رمع  نوچ 
ار اهبـش  هزور و  ار  اهزور  منادرگ :  دوخ  نیـشناج  ار  وا  نم  دهد  ماجنا  ار  راک  هس  دـنک  دـهعت  هک  امـش  زا  کی  ره  تفگ :  هدرک و  عمج 

مریذپ یم  ار  دهعت  نیا  نم  تفگ :  تساخرب و  تشادن  یتلزنم  مدرم  رظن  رد  دوب و  ایدیوع )  ) شمان هک  یناوج  دنکن .  مشخ  دشاب و  رادیب 
تفر ایند  زا  هکنیا  ات  تشاد  بوصنم  دوخ  ینیشناجب  ار  وا  عسیلا  درک .  لوبق  ناوج  نیمه  طقف  درک  رارکت  ار  مالک  نامه  زاب  رگید  زور  . 

دزاس و كانبـضغ  ار  وا  اـت  دـمآرب  ددـصرد  ناطیـش  دومرف .  بوصنم  ( 566  ) توبن هب  دوـب  لـکفلاوذ  ناـمه  هک  ار  ناوـج  نآ  دـنوادخ  . 
دیباوخ و یمن  اهبـش  لکفلاوذ  روایب .  مشخب  ار  وا  ورب  تفگ  ضیبا )   ) مان هب  نیطایـش  زا  یکی  هب  ناطیـش  دـنک .  شراداو  دـهعت  فالخرب 
 ! ریگب ملاظ  زا  ارم  قح  دـش  متـس  نمب  دز  دایرف  دـمآ و  شدزن  هب  تفر .  باوخب  وا  اـت  درک  ربص  ضیبا  دـیباوخ .  یم  یکدـنا  زور  طـسو 

ضیبا درواـیب .  ار  وا  دربب و  ملاـظ  دزن  اـت  داد  وا  هب  ار  دوخ  رتـشگنا  لـکفلاوذ  مور .  یمن  اـجنیا  زا  تفگ :  رواـیب ،  مدزن  ار  وا  ورب  دومرف : 
وا هب  لکفلاوذ  نابرد  دـماین !  نم  هارمه  درکن و  یهجوت  وت  رتشگنا  هب  ملاـظ  مولظم و  دز  داـیرف  دـمآ و  ادرف  و  تفر ؛  تفرگ و  ار  رتشگنا 

تشون يا  همان  لکفلاوذ  تسا .  هدش  متـس  نمب  دباوخب  مراذگ  یمن  تفگ :  ضیبا  هدیباوخن !  بشید  زورید و  هک  دباوخب  راذگب  تفگ : 
تـسد لکفلاوذ  درک .  رادیب  ار  وا  دـمآ و  ضیبا  زاب  تفر  باوخب  لکفلاوذ  ات  موس  زور  دـیایب .  وا  دـهدب و  رگمتـس  هب  ات  داد  ضیبا  هب  و 
بـضغ چیه  اما  دنداتفا .  هار  هب  دش ،  یم  هتخپ  دنراذگ  یم  باتفآ  ربارب  رد  ار  تشوگ  رگا  هک  دـیدش  رایـسب  يامرگ  رد  تفرگ  ار  ضیبا 

( . 567  ) تفر درک و  رارف  لکفلاوذ  تسد  زا  دروآ  مشخ  هب  ار  وا  تسناوتن  هک  دید  ضیبا  درکن . 
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؟  تسیک دنمروز   - 2

تردـق و اـب  درم  اـهنآ  نیب  رد  هک  دومن  یم  دروخرب  یتـیعمج  هب  هار  رد  دـندرک .  یم  روـبع  یلحم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يزور 
نیمز يور  زا  دندیمان  یم  نانامرهق  هنزو  نادـنمروز و  گنـس  ار  نآ  مدرم  هک  ار  یگرزب  گنـس  و  دوب ،  ییامزآروز  لاح  رد  يدـنمورین 

 : دیـسرپ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندرک .  یم  قیوشت  نیـسحت و  ار  وا  راکـشزرو ،  ییامزآروز  هدهاشم  اب  نارگاشامت  درک .  یم  دـنلب 
یم ییامزآروز  اجنیا  رد  یـصخش  دـنتفگ :  هدـناسر و  ضرع  هب  ار  نامرهق  نآ  يرادرب  هنزو  يا ،  هدـع  تسیچ ؟  يارب  مدرم  عامتجا  نیا 

لمحت دنکن و  بضغ  داد  مانـشد  وا  هب  یـصخش  رگا  هک  تسا  یـسک  نامرهق  تسیک ؟  نامرهق  يوق و  درم  میوگب  امـش  هب  دومرف :  دنک . 
(568) ددرگ زوریپ  سفن  ناطیش  رب  هدرک و  هبلغ  سفنرب  و  هدومن ، 

تحیصن کی   - 3

 . نکم بضغ  زگره  ورب و  دومرف :  امرف .  هاگآ  ینید  تاروتسد  زا  زومایب و  ملع  ارم  درک :  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  یـصخش 
درک هدـهاشم  دیـسر  دوخ  موق  هب  یتقو  تشگزاب .  دوخ  هفیاط  يوس  هب  منک ،  یم  ءافتکا  نخـس  نیمه  هب  تفگ :  یم  هکیلاح  رد  درم  نآ 

درک و نت  رب  ار  دربن  سابل  مه  وا  دنا .  هدرک  یئارآ  فص  رگیدکی  ربارب  رد  دنا و  هتفرگ  تسد  رد  حالس  هداد و  يور  اهنآ  نیب  یعازن  هک 
رب ار  حالس  دوشن .  نیگمشخ  دوب  هتـساوخ  وا  زا  هک  داتفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نخـس  دای  هب  ناهگان  اما  تفر .  دوخ  نارای  يوس  هب 

امـش هب  دـیهاوخب  هچ  ره  دوخ  لام  زا  نم  درادـن ،  یعفن  يزیرنوخ  گنج و  تفگ :  تفر و  دوخ  موق  نانمـشد  يوس  هب  تخادـنا و  نیمز 
میتسه رتراوازس  یـشوپ  مشچ  تشذگ و  نیا  هب  ام  دوب  هدش  عقاو  فالتخا  دروم  هک  هچ  ره  دنتفگ :  هدش و  هبنتم  اهنآ  منک !  یم  تخادرپ 

( . 569) درک لح  ار  یگرزب  فالتخا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیصو  نیمه  هب  هرخالاب  . 

مالغ مالسلا و  هیلع  ماما   - 4

وا هک  دنیبب  ات  دش  وا  لابند  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دیشک .  لوط  رایـسب  شندمآ  داتـسرف و  یتجاح  یپ  ار  دوخ  مالغ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
وا هب  تقونآ  دوش .  رادیب  باوخ  زا  ات  دز  داب  ار  وا  تسـشن و  وا  رـس  دزن  دنک  مشخ  هکنآ  نودب  تفای و  هدـیباوخ  ار  وا  تسا .  راک  هچ  رد 

( . 570  ) نک راک  ام  يارب  زور  باوخب و  بش  یباوخب ،  زور  مه  یباوخب و  بش  مه  هک  تسین  وت  يارب  هللاو  ینالف  يا  دومرف : 

نامداخ دب و  يوخ   - 5

رما يدـصتم  هللااب  قثاولا  نامز  ات  دـش و  ناـسارخ  رادناتـسا  نارومءاـم  بناـج  زا  213 ه )  ) هحلط شردارب  توـف  زا  سپ  رهاـط  نـب  هللادـبع 
یسابع هفیلخ  شیپ  دیوگ :  رهاط  هب  هللادبع  تفای .  تافو  لاس 230  هب  یگلاس  نس 48  رد  يرادناتـسا  لاس  هدفه  زا  سپ  دوب و  تموکح 

زا دـش و  ادـیپ  یقاطا  هشوگ  زا  كرت ،  یمالغ  هاگان  مالغ ،  ای  مالغ  ای  دز :  ادـص  ار  یمـالغ  هفیلخ  دوبن .  رـضاح  یـسک  ناـمالغ  زا  مدوب 
ترورـض رطاخب  هاگره  باوخ ؛  زامن و  وضو و  یئوشتـسد و  ندروخ و  زا  دـنراد  يرورـض  راـک  ناـمالغ  تفگ :  هفیلخ  هب  یتشرد  يور 

نم تخادنا ؛  شیپ  رد  رـس  هفیلخ  دیوگ :  رهاط  نب  هللادبع  مالغ !  ای  تفگ  ناوت  یک  ات  مالغ ،  ای  مالغ  ای  دش  دنلب  تیادص  میدـش  بئاغ 
بابرا و نوچ  هللادبع  يا  تفگ :  نمب  دروآرب و  رس  یتدم  زا  دعب  دنک !  ادج  شندب  زا  ار  مالغ  رس  دنک  دنلب  ار  رس  هفیلخ  هک  مدرک  نیقی 
 . دوش کین  نامداخ  يوخ  ات  مینک  دـب  ار  دوخ  يوخ  هک  میناوت  یمن  ام  نونکا  دوش ،  دـب  شنامداخ  قالخا  دوش  بوخ  شقـالخا  کـلام 

( . 571 () دننک هدافتسا  ءوس  نامداخ  بابرا ،  ندرکن  بضغ  زا  )

تبیغ  : 66
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همدقم

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  دینکن .  ار  رگید  یضعب  تبیغ  امـش  زا  یـضعب  هیآ 12 : ) تارجح :  ( ) اضعب مکـضعب  بتعی  و ال   : ) میکحلا هللا  لاق 
هدـننک تبیغ  مارح و  یناملـسم  ره  رب  تبیغ  هاتوک :  حرـش  تسا .  رتدـب  انز  زا  ندرک  تبیغ  اـنامه  ( : 572) انزلا نم  دشءا  ۀـبیغلا  نا  هلآ : 

ملع لها  هک  یلاح  رد  ینک  مذ  ار  یسک  ای  دشابن و  بیغ  نآ  قح  دزن  هک  ینک  دای  یتفـص  هب  ار  یـسک  هک  تسنآ  تبیغ  تسا .  راکهانگ 
تبیغ دـنک .  یـضار  دوخ  زا  ار  وا  دـبلطب و  تیلـالح  وا  زا  دـیاب  دیـسر ،  شبحاـص  شوگ  هب  دوـش و  تبیغ  هاـگره  دـنناد .  یمن  دـب  ارنآ 

ای مـالک ،  نداد  تنیز  اـی  دـسح و  زا  یهاـگ  تبیغ  ببـس  هشیر و  دروخ .  یم  ار  بوچ  مزیه و  شتآ ،  هکناـنچ  دـنکیم  وحم  ار  تانـسح 
هب تمایق  رد  ار  وا  دـنک و  یم  دراو  هبرـض  سفن  یتمالـس  هب  همه  هک  دوش  یم  اـهنیا  لاـثما  صخـش و  نآ  هب  ترفاـنم  اـی  مشخ و  نیکـست 

( . 573) دیامن یم  راچد  یئاهباذع 

دندرک يریگولج  هدننک  تبیغ  زا   - 1

ادخ يارب  ار  درم  نیا  نم  تفگ :  نانآ  زا  یکی  تشذگ .  یم  دندوب  هتسشن  هک  یعمج  رب  يدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  رـصع  رد 
هب درم  نآ  دـنداد .  ربـخ  يو  هب  و  میهد ،  یم  ربـخ  وا  هب  اـم  و  یتـفگ ! !  يدـب  نخـس  هک  مسق  ادـخ  هب  دـنتفگ :  هورگ  نآ  مراد .  نمـشد 
يو هرابرد  هچنآ  زا  تساوخ و  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تفگزاب .  ار  وا  نخس  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ 
نم تفگ :  ینک ؟  یم  ینمـشد  وا  اـب  ارچ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  متفگ .  نینچ  يرآ ،  تفگ :  درم  دیـسرپ .  دوب  هتفگ 
هللا یلـص  هللا  لوسر  ای  تفگ :  درم  نآ  دراذگب !  زامن  زگره  بجاو  زامن  زج  هک  مدیدن  مسق  ادـخ  هب  مهاگآ ،  وا  لاح  زا  میوا و  هیاسمه 

ار دوجـس  عوکر و  مزاسب و  وضو  دـب  ای  مزادـنا ،  ریخءات  هب  دوخ  تقو  زا  ار  بجاو  زامن  نم  هک  تسا  هدـید  اـیآ  سرپب  يو  زا  هلآ  هیلع و 
ره هک  ناـضمر ،  هاـم  زج  مدـیدن  ادـخ  هب  تفگ :  سپـس  هن ،  تفگ :  درم  دیـسرپ ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  مهدـن ؟  ماـجنا  تـسرد 
هک تسا  هدـید  ایآ  سرپب  يو  زا  هللا ،  لوسر  ای  تفگ :  درم  نآ  دریگب !  هزور  رگید  هام  رد  زگره  دریگ ،  یم  هزور  يراکدـب  راـکوکین و 
زاب هن ،  تفگ :  وا  و  دیسرپ ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مشاب ؟  هتـشاذگ  ورف  نآ  قح  زا  يزیچ  ای  مشاب  هدرک  راطفا  ناضمر  زور  رد  نم 

هک یتاکز  نیا  رگم  دـنک  قافنا  دوخ  لام  زا  يزیچ  هک  مدـیدن  دـهدب و  يزیچ  يریقف  لـئاس و  هب  هک  مدـیدن  مهاـگچیه  ادـخ  هب  تفگ : 
نآ ناهاوخ  اب  ای  مشاب  هتـشاذگ  مک  نآ  زا  يزیچ  هک  تسا  هدـید  اـیآ  سرپب  وا  زا  تفگ :  درم  دـننک !  یم  ءادا  ار  نآ  راکدـب  راـکوکین و 

( . 574) دشاب رتهب  وت  زا  وا  دیاش  هک  زیخرب  دومرف :  درم  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگنآ  هن .  تفگ :  مشاب ؟  هدز  هناچ 

تمایق زور  رد  تبیغ  تازاجم   - 2

نم اب  یتسود  ياعدا  هک  نیرـضاح  زا  یکی  مدینـش  دوب .  هدـش  نم  رکذ  یگرزب  سلجم  رد  يزور  دـیامرف :  یم  همحرلا  هیلع  یئاهب  خـیش 
هک تشادـن  رظن  رد  ار  هیآ  نیا  دوـب و  هداد  نمب  ییاوراـن  تبـسن  هدوـمن و  تبیغ  هب  عورـش  تفگ ؛  یم  غورد  اـعدا  نیا  رد  یلو  درک  یم 

ار نیا  همه  دـیروخب ؟  ار  دوخ  ردارب  هدرم  تشوـگ  دـیراد  تسود  اـیآ  دـینکن ،  تبیغ  یـضعب  رـس  تشپ  یـضعب   : ) دـیامرف یم  دـنوادخ 
تساوخرد ینامیشپ و  راهظا  تشون و  میارب  ییالاب  دنلب  همان  ما ،  هدرک  ادیپ  وا  تبیغ  زا  عالطا  دیمهف  هک  هاگنآ  ( 575) دیراد یم  شوخان 

ثعاب وت  هیدـه  نوچ  يداتـسرف ؟  نم  يارب  هک  يا  هیدـه  هطـساوب  دـهد  شاداپ  ارت  ادـخ  متـشون :  شباوج  رد  درک .  همان  نآ  رد  تیاضر 
رد ار  يا  هدنب  تمایق  زور  رد  دومرف :  هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  دوش !  یم  تمایق  رد  متانسح  هفک  ینیگنس 

دوش یم  رت  نیگنس  هانگ  هفک  دنراذگ ،  یم  رگید  هفک  رد  ار  شتـشز  ياهراک  هفک و  کی  رد  شکین  ياهراک  دنروآ ،  یم  باسح  ماقم 
یم ضرع  دوش .  یم  شناهانگ  زا  رتدایز  لمع  نآ  هطـساوب  شکین  ياهراک  دریگ ،  یم  رارق  تانـسح  يور  رب  يا  هقرو  ماـگنه  نیا  رد  . 
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باطخ متشادن ؟  یلمع  نینچ  هک  نم  دوب ؟  هچ  هقرو  نیا  اما  تشاد ،  دوجو  تانسح  هفک  رد  متـشاد  بوخ  لمع  هچنآ  اراگدرورپ  دنک : 
وت راذگـساپس  هک  درادیماو  ارم  ثیدـح  نیا  يدوب .  كاپ  بسن  نآ  زا  دـنا و  هتفگ  وت  هرابرد  هک  تسا  ینخـس  لباقم  رد  نیا  دـسر :  یم 

یمن لثمب  هلباقم  وت  اب  يداد  یم  ماجنا  ار  نیا  زا  رتدـب  ای  راکنیا  نم ،  يوربور  رگا  هکنیا  اـب  يا ،  هدـیناسر  نمب  هک  يزیچ  هطـساوب  مشاـب 
تاـفاکم رد  فرـص  هک  تسا  نآ  رت  یمارگ  رمع ،  هدـنام  یقاـب  نیا  يدـید ؛  یمن  نـم  زا  اـفو  یتـسود و  تشذـگ و  وـفع و  زج  مدرک و 

( . 576) دومن ار  هتشذگ  كاردت  دوب و  هتفر  تسد  زا  هچنآ  رکفب  دیاب  دوش ،  صاخشا 

ناراب عنام   - 3

دشن ناراب  زا  يربخ  اما  درک ،  ناراب  بلط  دناوخ و  ءاقستسا  زامن  راب  دنچ  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  دش ،  یطحق  لیئارسا  ینب  رد  یلاس 
یمامن رب  رارصا  تسا و  نیچ  نخس  تسامش و  نایم  رد  رفن  کی  هکنآ  رطاخب  نم  درک :  یحو  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  دنوادخ  . 

یهن تبیغ  زا  ار  امش  مالسلا  هیلع  یسوم  يا  دومرف :  تسیک ؟  صخش  نآ  ایادخ  درک :  ضرع  منک .  یمن  باجتسم  ار  امـش  ياعد  دراد ، 
رب ار  تمحر  ناراب  دنوادخ  دندرک و  هبوت  همه  دوش .  باجتسم  ناشیاعد  ات  دنیامن ،  هبوت  همه  وگب  منک ! ؟  یمامن  مدوخ  لاح  منک ،  یم 

هیلع یسوم  دوب و  هدرک  تبیغ  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هرابرد  صخـش  نآ  هک  تسا :  هدمآ  رگید  يربخ  رد  ( . ) 577) درک لزان  اهنآ 
. ) ! ؟  منک ینیچ  نخس  دوخ  لاح  مراد  تشز  ار  ینیچ  نخس  نم  دومرف :  دنوادخ  درک و  ار  صخش  نآ  یئاسانش  ياضاقت  مالسلا 

هنایزات رازه   - 4

اهسابل نآ  هلمج  زا  دیشخب .  دوخ  هعیش )   ) ریزو نیطقی  نب  یلع  هب  ارنآ  دندوب .  هدروآ  یتمیق  نارگ  رخاف و  ياهسابل  دیـشرلا  نوراه  يارب 
رایـسب لاوما  هارمه  هب  ار  اهـسابل  نآ  نیطقی  نب  یلع  تشاد .  تهابـش  ناهاشداپ  ساـبل  هب  هک  دوب  تفاـب  ـالط  زخ و  زا  ( 578  ) يا هعارد  ، 

کش وا  دنداتـسرف .  ریزو  يارب  يرگید  صخـش  طسوت  ار  هعارد  مالـسلا ،  هیلع  ترـضح  داتـسرف .  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  يارب  يرگید 
دنچ زا  سپ  دوش .  یم  جایتحا  تقو  کی  هک  نکم  جراخ  لزنم  زا  رادـهگن و  ارنآ  دنتـشون  يا  هماـن  رد  ترـضح  تسیچ ؟  تلع  هک  درک 
نب یلع  هک  دومن  ینیچ  نخـس  دیـشرلا  نوراه  شیپ  مالغ  نامه  درک .  لزع  تمدخ  زا  ار  وا  تفرگ و  مشخ  دوخ  نامالغ  زا  یکی  رب  زور 

هک يا  هعارد  نامه  دتـسرف و  یم  وا  يارب  لاس  ره  رد  ار  دوخ  لاوما  سمخ  تسا و  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تماما  هب  لـئاق  نیطقی 
نیا دیاب  تفگ :  هدش و  نیگمشخ  رایسب  نوراه  تسا !  هداتـسرف  زور  نالف  رد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  يارب  دیدیـشخب ،  وا  هب  امش 

؟  مداد وت  هب  هک  يا  هعارد  نآ  يدرک  هچ  تفگ :  دـش  رـضاح  هک  یماگنه  داتـسرف ؛ نیطقی  نب  یلع  یپ  رد  مد  نامه  منک .  فشکار  زار 
نونکا مه  تفگ :  نوراه  میوج .  یم  كربت  منک و  یم  زاب  ارنآ  ماش  حبـص و  ره  ما و  هدیچیپ  يا  هچراپ  رد  ارنآ  تسا و  هناخ  رد  تفگ : 
هدـیچیپ يا  هچراپ  رد  قودنـص و  نالف  لخاد  قاطا  نـالف  رد  هعارد  تفگ :  داتـسرف و  ار  دوخ  مادـخ  زا  یکی  نیطقی  نب  یلع  رواـیبارنآ . 

تسـشن و ورف  شمـشخ  تسا .  دولآ  رطع  هتـشاذگ و  هچراپ  نایم  رد  هعارد  دـید  نوراه  دروآ .  ارنآ  تفر و  مالغ  رواـیب .  دوز  ورب  تسا 
ات داد  روتسد  نوراه  دیشخب .  وا  هب  يدایز  هزیاج  منک و  یمن  لوبق  وت  هرابرد  ار  یسک  نخـس  رگید  نادرگرب ،  دوخ  لزنم  هب  ارنآ  تفگ : 

( . 579) درم هک  دندوب  هدزن  هنایزات  دصناپ  زا  شیب  زونه  دننزب ،  هنایزات  رازه  دوب  هدرک  ینیچ  نخس  هک  ار  یمالغ 

نیچ نخس  مالغ   - 5

نخس هکنآ  زج  درادن ،  یبیع  چیه  هدرب  نیا  دنتفگ :  دنداد و  ناشن  وا  هب  ار  يدبع  تفر .  ناشورف  هدرب  رازاب  هب  مالغ  دیرخ  يارب  یصخش 
دوخ يالوم  رـسمه  هب  دبع  نآ  زور  دنچ  تشذگ  زا  دعب  درب .  لزنم  هب  درک و  يرادـیرخ  بیع  نآ  اب  ار  دـبع  تفریذـپ و  وا  تسا .  ینیچ 
هکنآ طرـش  هب  منک  یم  رحـس  تیارب  ار  وا  نم  یهاوخب  رگا  دریگب ،  يرگید  نز  دـهاوخ  یم  دراد و  یمن  تسود  ار  وت  ترهوـش  تفگ : 
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زا يرادـقم  غیت  اب  دـیباوخ  هک  یتقو  تفگ :  مالغ  مروایب ؟  تیارب  ار  وا  يوم  روطچ  تفگ :  نز  يروایب ؟  میارب  ار  وا  ياهوم  زا  رات  دـنچ 
یم هدرک و  ادیپ  یتسود  وت  نز  تفگ :  تفر و  وا  رهوش  دزن  سپس  دوش ! .  دنمقالع  وت  هب  هک  منک  يراک  ات  روایب  نک و  عطق  ار  شیاهوم 

هکنیا نامگ  هب  درم  دش .  دراو  غیت  اب  نز  هک  دوب  هدز  باوخب  ار  دوخ  درم  یمهفب ،  ار  هیـضق  ات  شاب  بظاوم  دناسرب  لتق  هب  ار  وت  دـهاوخ 
لتق هب  ار  درم  نآ  دـندمآ و  یگمه  دـندش ،  علطم  هیـضق  زا  هک  نز  ماوقا  دـیناسر .  لتق  هب  ارنز  تساخرب و  اـج  زا  دراد  ار  شلتق  دـصق  وا 

اهتدـم ات  داتفا و  هار  هب  هفیاط  ود  نیب  يزیرنوخ  لتق و  لادـج و  گـنج و  دـنتخادرپ و  نز  ماوقا  اـب  هلباـقم  هب  مه  درم  نآ  هلیبق  دـندناسر . 
( . 580  ) تشاد دوجو  اهنآ  نیب  يریگرد  تموصخ و 

شحف  : 67

همدقم

ادخ ریغ  هک  یناسک  دیهدن  مانشد  نانم  ؤم  امـش  هیآ 108 : ) ماعنا :   ( ) هللا وبـسیف  هللا  نود  نم  نوعدی  نیذلا  اوبـست  و ال   : ) میکحلا هللا  لاق 
( : 581  ) شحفتلا شحفلا و  بحی  هللا ال  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنهد .  مانـشد  ازـسان و  ار  ناتیادـخ  مه  نانآ  هک  دـنناوخ  یم  ار 

 . دنیوگ یم  شحف  ارنآ  نابز  اب  تشز ،  حیبق و  کیکر و  بلطم  راهظا  هاتوک :  حرـش  درادن .  تسود  ار  یئوگ  هزره  ینابزدب و  دـنوادخ 
رگید تفـص  یـضعب  دننامه  تسا و  رایـسب  نآ  ءوس  راثآ  شحف و  تمرح  تسا .  كاپان  هدولآ و  شنابز  هرهب و  یب  ءایح  زا  شا  هدنیوگ 
یبعش مانشد  تسین .  نابزدب  مه  نم  ؤم  درادن و  تسود  ار  نداد  شحف  دنوادخ  ددرگ .  یم  رهاظ  نورد  یکاپان  زا  يرهاظ  ثئابخ  هلیذر 

هتبلا دنک .  تسرد  دوخ  يارب  یقیفر  ءوس  تفـص  نیا  هب  ات  ددرگ  یم  ببـس  دنک و  یم  تکراشم  شا  هدـنیوگ  اب  ناطیـش  تسا و  قافن  زا 
ادخ و دای  هب  ندش  لوغشم  وگ ؛ هزره  دارفا  زا  يرود  مسق ،  رذن و  دننام  دریگب ،  ار  ینابزدب  يولج  دناوتب  ناسنا  هک  دراد  دوجو  یئاههار 

(582) اهنیا رئاظن  یقالخا و  راعشا  یلاع و  ياهتاجانم 

مالسلا هیلع  ماما  لمعلا  سکع   - 1

ترضح یتقو  دش .  یمن  ادج  وا  زا  تفر  یم  ترـضح  اج  ره  هک  دوب  یتسود  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ :  یفعج  نامعن  نب  ورمع 
هجوت راب  هس  ات  تسین .  شلابند  شمالغ  دید  صخـش  نآ  دندمآ .  یم  ترـضح  لابند  شمالغ  وا و  دنتفر ،  یم  نیئاذـح  مان  هب  یلحم  هب 
تـسد هملک  نیا  ندینـش  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  يدوـب ! ؟  اـجک  راکدـب  نز  رـسپ  يا  تفگ :  دـید و  ار  وا  مراـهچ  هبترم  دـیدن .  ار  وا  درک 
يرادن یعرو  منیب  یم  نونکا  متشادنپ ،  یم  عرو  اب  ارت  نم  يداد ،  دب  دانسا  شردام  هب  هللا ،  ناحبـس  دومرف :  دز و  یناشیپ  رب  ار  شکرابم 
یحاکن ار  یتما  ره  هک  یناد  یمن  ایآ  دومرف :  درادن ) دانـسا  نیا  زا  یعنام   ) تسا كرتشم  هیدنـس و  شردام  موش ،  تیادف  درک :  ضرع  . 

ییادـج ناـشیا  نـیب  ندرم  هـکنیا  اـت  دورب ،  هار  ترـضح  اـب  مدـیدن  ار  وا  رگید  دـیوگ :  ثیدـح  يوار  وـش ! !  رود  نـم  زا  ( 583  ) تسه
( . 584) دنکفا

هماسا باوج   - 2

رایسب هک  تسا  يدارفا  زا  وا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  هدش  دازآ  زا  یکی  دیز  نب  ۀماسا 
رکـشل ریما  دوب  ناوج  هکنیا  اب  ار  وا  تافو  عقوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـشاب .  امـش  ناکین  زا  هک  تسا  دـیما  تسا و  نم  هقالع  دروم 

مدرم یتیم  رب  زامن  يارب  دوب .  زامن  لوغشم  فیرـش  ربق  کیدزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  رد  يزور  هماسا  دنا :  هتـشون  دندرک . 
ربمایپ هناخ  برد  يذاحم  هماسا  دید  تشگرب ،  دناوخ و  ار  تیم  زامن  ناورم  دندروآ .  ار  وا  دـنتفر  هنیدـم  رادـنامرف  مکح و  ناورم  غارس 
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ياج هک  یتساوخ  تفگ :  دش و  تحاران  ناورم  درکن .  تکرـش  تیم  زامن  رد  وا  هارمه  و  تسا ؛  زامن  لوغـشم  زونه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ینابزدب یتفگ و  ازسان  يدرک و  تیذا  ارم  تفگ :  دمآ و  ناورم  دزن  زامن  مامتا  زا  سپ  هماسا  دومن .  یشاحف  هب  عورـش  دننیبب و  ار  تزامن 

( . 585) دراد یم  نمشد  ار  هدنهد  ازسان  نابزدب و  صخش  ادخ  دومرف :  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  يدرک ، 

وگازسان سلجم  رد  ناطیش   - 3

مرکا ربمایپ  داد .  مانشد  رکبوبا  هب  دمآ و  یصخش  عقوم  نیا  رد  دندوب .  هتسشن  مه  رانک  رکبوبا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
مانشد یئوگباوج و  هب  دوخ  زا  عافد  هب  رکبوبا  دش  تکاس  هدنهد  مانشد  صخش  یتقو  دوب .  رگ  هراظن  مارآ  تکاس و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ناشیا دزن  زا  ات  تساخرب  ياج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  درک ،  زاب  یئوگازـسان  هب  نابز  رکبوبا  هک  نیمه  تخادرپ .  وا  هب  نداد 
مانشد وت  هب  صخش  نآ  هک  یتقو  رکبوبا ،  يا  تفگ :  رکبوبا  هب  دش ،  دنلب  دوخ  ياج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یتقو  دوش .  رود 

ار امش  هتشرف  نآ  يدرک  یئوگازسان  هب  عورش  وت  هک  یماگنه  اما  دوب ،  وا  يوگباوج  وت  زا  عافد  هب  دنوادخ  بناج  زا  يا  هتـشرف  داد ،  یم 
ناطیـش سلجم  نآ  رد  هک  منیـشنب  یـسلجم  رد  هک  متـسین  یـسک  مه  نم  دمآ .  ناطیـش  وا  ياج  هب  دـش و  رود  امـش  دزن  زا  هدرک و  كرت 

( . 586) دشاب هتشاد  روضح 

هریس  - 4

رگم دوبن  ازسان  یئوگدب و  زا  يزیچ  درب و  ار  امش  مسا  ینالف ،  تیومع  رـسپ  درک :  ضرع  دمآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  يدرم 
رد نم  تفگ :  يوار  دش .  زامن  لخاد  تفرگ و  وضو  سپ  دنک ؛ رضاح  وضو  بآ  دومرف :  ار  دوخ  زینک  ماما ،  تفگ .  امـش  هرابرد  هکنآ 

ار وا  دوـب ،  نم  قـح  نیا  راـگدرورپ  يا  درک :  ضرع  دـناوخ و  زاـمن  تعکر  ود  ماـما  درک .  دـهاوخ  نیرفن  ار  وا  ترـضح  هک  متفگ  ملد 
ماما هتـسویپ  و  هدن .  باقع  ءازج و  ار  وا  شرادرکب  شخبب و  ار  وا  تسا ،  رتشیب  نم  زا  تمرک  دوج و  وت  مدیـشخب .  مانـشد )  نیا  رطاخب  )

( . 587  ) مدرک یم  بجعت  ترضح  بلق  تقر  لاح و  زا  نم  درک .  یم  اعد  وگازسان  يارب 

عفقم نبا   - 5

رورغم ار  وا  لـضف  شوه و  يرترب  درک .  همجرت  یبرع  ناـبز  هب  ار  یملع  ياـهباتک  زا  یـضعب  دوب و  دنمـشناد  شوهزیت و  يدرف  عفقم  نبا 
وا ضرعت  دروم  هک  یناسک  زا  تفگ .  یم  کیکر  بلاطم  نابز  اب  یهاگ  دومن و  یم  ریقحت  ار  نارگید  یعامتجا  ياـهدروخرب  رد  درک و 
 . تشاد هدـهعب  ار  هرـصب  يرادـنامرف  یـسابع ،  هفیلخ  نیمود  یقیناود  روصنم  فرط  زا  هک  دوب  هیواـعم  نب  نایفـس  یکی  دـنتفرگ  یم  رارق 

ینعی ات  ود  امـش  رب  مالـس  تفگ :  یم  دـنلب  يادـص  اب  دـمآ  یم  يرادـنامرف  هب  عفقم  نبا  هاگره  تشاد .  ینوزومان  گرزب و  ینیب  ناـیفس 
 : تفگ دنلب  يادـص  اب  مدرم  روضح  رد  يزور  درک و  یم  ریقحت  شردام  مان  هب  ار  نایفـس  یهاگ  عفقم  نبا  شگرزب .  غامد  یکی  وا  یکی 

دنک یفالت  ات  دوب  يزور  رظتنم  نایفس  درزآ .  یم  ار  وا  فلتخم  ياهازسان  تناها و  اب  رگید  یسلاجم  رد  و  تسرپ ! !  توهش  نز  رـسپ  يا 
درک و وا  عفد  رومءام  هرـصب  هب  ار  یناسارخ  ملـسموبا  روصنم ،  درک .  جورخ  یقیناود  روصنم  دوخ  هدازردارب  رب  یلع  نب  هللادبع  هکنیا  ات  . 

مه روصنم  دـندرک و  یهاوخ  تعافـش  ناـنآ  دـش .  هدـنهانپ  دوخ  ناردارب  یـسیع  نامیلـس و  دزن  درک و  رارف  هللادـبع  دـش و  زوریپ  ملـسم 
هک يرورغ  اب  وا  دسیونب !  يا  همان  ناما  ات  دنتفر  عفقم  نبا  دزن  دنتـشگزاب و  هرـصب  هب  روصنم  ياهومع  درذگرد .  شهانگ  زا  هک  تفریذپ 
 ، مدرم فقو  شلاوما  دـناسرب ،  يرازآ  دـنک و  رگم  یلع  نب  هللادـبع  دوخ  يومع  هب  یقیناود  روصنم  رگا   : ) تشون هماـن  ناـما  رد  تشاد 

ناما دش ،  تحاران  تخـس  دندرب  روصنم  دزن  ءاضما  يارب  ار  همان  ناما  نوچ  دنـشاب ) !  اهر  هلی و  وا  تعیب  زا  ناناملـسم  دازآ و  شناگدنب 
هب عفقم  نبا  دب  نابز  زا  اهتدم  زا  هک  هرـصب  رادنامرف  نایفـس  دناسرب .  لتقب  ار  همان  ناما  هدنـسیون  تساوخ  هنامرحم  درکن و  ءاضما  ار  همان 
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؟  يداد مدوخ  مردام و  هب  اهتبـسن  اهازـسان و  هچ  تسه  تدای  تفگ :  دـمآ و  دوخ  دـنربب و  یقاطا  هب  ار  وا  داد  روتـسد  دوب ،  هدـمآ  گنت 
( . 588) دندرب نیب  زا  دنتخادنا و  شتآ  رد  یقیناود  روصنم  روتسدب  ار  هلاس  شش  یس و  عفقم  نبا  دنتخادگ و  يرونت  داد  روتسد  هاگنآ 

رقف  : 68

همدقم

 : هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دهد .  یم  يزیچ  یب  رقف و  هدعو  امـش  هب  ناطیـش  ( : 268 هرقب :  ( ) رقفلا مکدعی  ناطیـشلا   : ) میکحلا هللا  لاق 
هب رت  نیئاپ  موس و  هقبط  دارفا  عون  هاتوک :  حرـش  تسوا .  يزیچ  یب  ایند  رد  نم  ؤم  صخـش  ناـغمرا  ( : 589) رقفلا ایندلا  یف  نموملا  ۀفحت 
یب تقاط  نادنزرف  دنرادن و  هناخ  دنا ،  هنشت  هنسرگ و  دنرادن ،  ربص  دنتسین و  عناق  نوچ  تسا .  رایسب  مه  ناشدادعت  دنراچد و  يدام  رقف 

و دـشاب ،  هتـشاد  همادا  رقف  رگا  دـننک .  یم  زارد  نارگید  فرط  هب  زاین  تسد  هدرک ،  زجع  راـچد  ار  یگدـنز  ضارما  دـنرادن و  ار  يزیچ 
هب دنک و  يرود  صرح  زا  دنک و  لکوت  ادخ  هب  دـیاب  ریقف  دوش .  یم  هدولآ  ناهانگ  یـضعب  رفک و  هب  یهاگ  دـشاب  هتـشادن  یناوت  صخش 
هب همه  زا  رتدوز  دنتـسهءارقف و  تما  نیا  نیرتهب  دومرف :  ربماـیپ  هک  دربـب ،  هدافتـسا  ـالماک  وربآ  ظـفح  رد  ربـص  زا  دروآ و  يور  تعاـنق 

( . 590) دنتسه تشهب  لها  ناهاشداپ  ارقف  تسا ،  ناریقف  قاتشم  تشهب  تسا ؛  نم  رخف  رقف  دنور ؛ یم  تشهب 

ریقف ياسراپ   - 1

يارب و  تخود ،  یم  هراپ  رب  هراپ  ار  شـسابل  یپ  رد  یپ  و  دوب ،  راوشد  جـنر  رد  رقف ،  تدـش  زا  يریقف  ياـسراپ  مدینـش  دـیوگ :  يدـعس 
 ( . مشکن قلخ  تنم  راب  مشک و  دوخ  تخـس  راـب  منک ،  تعاـنق  يا  هلـصو  رپ  هنیمـشپ  ساـبل  یکـشخ و  ناـن  هب   : ) تفگ یم  لد  شمارآ 

يارب تمه  رمک  هک  تسه  يا  هدنشخب  راوگرزب و  درم  دار  رهش  رد  هک  یناد  یمن  رگم  يا ،  هتـسشن  اجنیا  رد  ارچ  تفگ :  وا  هب  یـصخش 
رگا هک  نک ،  نایب  وا  يارب  ار  دوخ  عضو  يارجام  ورب و  وا  دزن  زیخرب و  تسا ،  نادنمدرد  يدونشخ  يایوج  و  هتسب ،  ناگدازآ  هب  تمدخ 

ياسراپ درک !  دـهاوخ  دنـسرخ  ار  وت  داد و  دـهاوخ  ون  سابل  نان و  وت  هب  وت ،  تزع  تیاعر  مارتحا و  لامک  اب  دوش ،  هاـگآ  وت  عضو  زا  وا 
لمحت ربص و  هشوگ  رد  هتسویپ  نتخود و  هراپ  رب  هراپ  ندرب  یـسک  دزن  تجاح  هک  هب ،  ندرم  یتسپ ،  رد  هک  شاب !  شوماخ  تفگ :  ریقف 
هجنکش اب  هیاسمه ،  تعافش  هب  نتفر  تشهب  هک  یتسارب  نتشون .  همان  ناگرزب  يارب  سابل ،  نتساوخ  رطاخب  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  ندنام ، 

( . 591  ) تسا ناسکی  خزود  شتآ 

یگتسشن زاب  رقف و   - 2

دیسرپ سلجم  نارضاح  ازا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دومن .  کمک  تساوخ  رد  دمآ و  مالسلا  هیلع  نانمومریما  روضح  هب  انیبان  يدرمریپ 
دوش هداد  وا  هب  يزیچ  دیابن  هک  دندرک  دومناو  نانچ  و  تسا ؛  ینارصن  درم  نیا  نینم  ؤملاریما  ای  دنتفگ :  تسا ؟  رارق  هچ  زا  تسیک  نیا  : 
لاح هب  ار  يو  هدـیدرگ ،  ناوتان  دـنملاس و  هک  نونکا  دیدیـشک و  راک  يو  زا  تشاد  راک  یئاناوت  هک  یتقو  ات  بجع !  دومرف :  ترـضح  . 

زا دومرف :  روتـسد  هاگنآ  تسا .  هدومن  تمدـخ  هدرک و  راک  یئاناوت  مایا  رد  هک  تسنآ  زا  یکاـح  درم  نیا  هتـشذگ  دـیا .  هدراذـگ  دوخ 
(592) دوش تخادرپ  يررقم  ددرگ و  قافنا  وا  هب  لاملا  تیب  لحم 

ریقف هب  کمک  راثآ   - 3

هدرم و یغرم  هک  دـید  ار  ینز  ناـهگان  دومن ،  یم  روـبع  يا  هچوـک  زا  يزور  تشاد .  هکم  هب  نتفر  هدارا  یلاـس  رد  كراـبم  نب  هللادـبع 
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يدنمزاین و تفگ :  نز  یتشادرب ؟  ارچ  ار  غرم  نیا  نز  يا  تفگ :  هللادـبع  دومن !  ناهنپ  دوخ  رداچ  ریز  رد  تفرگرب و  نیمز  زا  هدـیدنگ 
رفس هب  دوب  هدرک  هیهت  هک  ار  رانید  دصناپ  درب و  دوخ  لزنم  هب  ار  نز  دینـشب ،  نیا  نوچ  هللادبع  منک !  ار  راک  نیا  ات  درک  راداو  ارم  جایتحا 
ارت ام  دنتفگ :  یم  نانآ  تفر .  اهنآ  لابقتسا  هب  وا  دنتشگرب ،  اه  یجاح  هکیماگنه  تفرن .  جح  هب  لاس  نآ  داد .  ریقف  نز  نآ  هب  دورب  جح 
ماما درک ،  لقن  ار  دوخ  يارجام  دش و  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  هللادبع  میا .  هدید  رگید  ياهاج  ینم و  تافرع و  رد  جـح  رفـس  رد 

( . 593) دنک ادخ  هناخ  ترایز  هک  دیرفآ  ار  یکلم  وت  لکشب  دنوادخ  يرآ  دومرف :  مالسلا  هیلع 

داوج دیس  هیاسمه   - 4

برد دش .  هدز  هناخ  برد  هک  مدوب  ندروخ  ماش  لوغـشم  یبش  دیوگ :  یم  همارکلا  حاتفم  باتک  هدنـسیون  یلماع  داوج  دیـس  لماک  هیقف 
لزنم هب  مداخ  اب  تسامـش .  رظتنم  تسا و  شدزن  رد  ماش  مولعلارحب  دیـس  تفگ :  تسا و  مولعلارحب  دیـس  همالع  مداخ  مدید  مدرک  زاب  ار 

هچ رگم  داتـسا  مدرک :  ضرع  يرادن ! ؟  تبقارم  هک  یـسرت  یمن  دنوادخ  زا  دومرف :  مدیـسر ،  شتمدـخ  هکنیمه  متفر ،  مولعلارحب  دـیس 
رب زور  تفه  و  دریگ ،  یم  هیـسن  مهنآ  يدـهاز  ياـمرخ  رقف  زا  شا  هداوناـخ  يارب  وت  بهذـم  مه  ناردارب  زا  يدرم  دومرف :  تسا ؟  هدـش 

دیشک تلاجخ  هدرک و  باوج  ار  وا  دریگب  يزیچ  تفر  لاقب  دزن  زورما  دنا !  هدیشچن  ار  يرگید  زیچ  چیه  معط  امرخ  زج  هتـشذگ و  نانآ 
قحتـسم هیاسمه  هکنیا  اب  يروخ  یم  ریـس  ياذغ  وت  دـننارذگ .  یم  ار  بش  ماش  نودـب  شا  هداوناخ  و  یلماع )  مجن  دـمحم   ) دوخ نالا  و 

؛  يدوب رفاک  هکلب  يدوهی  يدرک  یمن  کمک  یتشاد و  یهاگآ  رگا  دومرف :  متشادن !  وا  عضو  زا  یعالطا  چیه  نم  مدرک :  ضرع  تسا ! 
ورب وا  اب  دراد ؛ یم  رب  ممداخ  ار  اذـغ  ياهفرظ  نیا  نونکا  ینک ؟  یمن  صحفت  تا  ینید  ناردارب  لاح  زا  ارچ  هک  تسا  نیا  يارب  میتحاران 

ار اـهفرظ  راذـگب و  وا  ریـصح  ریز  رد  ار  لاـیر )   120  ) لوپ هسیک  و  میروـخب ،  اذـغ  مه  اـب  بشما  متـشاد  لـیم  وـگب  درم و  نآ  هناـخ  رد 
دنناوت یمن  بارعا  ار  اذغ  نیا  تفگ :  هیاسمه  میداد ،  ماجنا  ار  داتسا  روتسد  میتفر و  شلزنمب  مداخ  اب  نم  تفگ :  داوج  دیس  نادرگمرب . 

نونک ات  ادخ  زج  تفگ :  درک و  دای  دنگوس  تسا .  مولعلارحب  دیـس  زا  متفگ :  رارـصا  اب  تسا و  یـسک  هچ  هب  قلعتم  وگب  دـننک ،  تسرد 
بیجع رایـسب  دیـس  زا  ار  دـمآ  شیپ  نیا  دـنرود و  هکیناسکب  دـسر  هچ  کیدزن  ناـگیاسمه  یتح  تشادـن ،  یهاـگآ  نم  لاـح  زا  یـسک 

( . 594) درمش

تسا لکشم  مه  يریقف  كرت   - 5

تشاد و یبوخ  يادص  نکل  دوب  روهـشم  ییادگ  رقف و  هب  هک  دوب  يدـشرا  انالوم  ( 732  - 771  ( ) تروک  ) ترک نیـسح  کلم  نامز  رد 
دنک ناشنرطاخ  ار  وا  ياعدم  ات  دنتـسرفب  عاجـش  هاش  دزن  زاریـش  هب  يروآ  مایپ  هک  تساوخ  نیـسح  کلم  یتقو  درک .  یم  رثءاتم  ار  مدرم 
طقف متـسرف  یم  یمهم  راک  يارب  ار  وت  تفگ :  تساوخ و  ار  وا  نیـسح  کلم  تسا .  بوخ  ادـگ  ریقف و  دـشرا  انالوم  نایب ،  رد  دـنتفگ : 

داد رانید  رازه  تسیب  ار  وا  متـسرف !  یم  زاریـش  هب  ار  وت  ینکن  يزیروربآ  ینک  دهع  رگا  یئامن ؛  یم  زارد  رقف  تسد  هک  يراد  بیع  کی 
تفر زاریش  هب  وا  دنداد .  وا  هب  رانید  رازه  جنپ  تسیب و  هدامآ و  ار  وا  رفس  بابـسا  دیاشگب .  یئادگ  تسد  زاریـش  رد  ادابم  دنتفرگ  دهع  و 
رارق دنونشب .  وا  زا  يزاوآ  دنپ و  شیادص  اب  دنتساوخ  وا  زا  تلود  ناکرا  عاجش و  هاش  ددرگرب ،  تساوخ  نوچ  تفای .  باوج  اعدم  هب  و 
همه درک و  دنلب  ادص  نوچ  دندوب .  عمج  مه  مدرم  تلود و  ناکرا  همه  دیاشگب ؛ ظعو  هب  ادص  عماج ،  دجـسم  رد  هعمج  زامن  زا  دعب  دش 

میوگن يزیچ  یئادگ  رقف و  زا  دنداد  دنگوس  ارم  تفگ :  ناگمه  دزن  دروآرد ،  تکرح  هب  ار  شعمط  هوق  یئادگ  تفص  درک ،  بذج  ار 
دندش و نادنخ  هیرگ ،  نیع  رد  مدرم  دیهدن ؟  يزیچ  ارم  هک  دـیا  هدروخن  دـنگوس  امـش  ایآ  دـشن !  يربخ  مدـمآ  امـش  رهـش  هب  یتقو  زا  . 

( ! ! 595) دش یضار  ات  دنداد  لوپ  وا  هب  ردقنآ 
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تواضق  : 69

همدقم

یف مکح  نم  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما  دنک .  یم  مکح  قحب  ملاع  رد  ادـخ  هیآ 20 : ) نم :  ؤم   ( ) قحلاب یـضقی  هللاو   : ) میکحلا هللا  لاـق 
مکح نآ  هدومرف ،  ادخ  هچ  نآ  ریغ  هب  دـنک  مکح  لوپ  مهرد  ود  هرابرد  سک  ره  ( 596  ) میظعلا هللااب  رفاک  وهف  هللا  لزنءا  ام  ریغب  نیمهرد 

هب لیم  مکح  رد  رگا  هکنآ  هچ  تسا ،  تواضق  يویند  لغاشم  نیرت  تخـس  زا  هاتوک :  حرـش  تسا .  هدش  رفاک  گرزب  يادـخ  هب  هدـننک 
دوش یم  لماش  ار  قوقح  عییضت  اهنیا  همه  دنک ،  عیاض  ار  یسک  قح  سفن  ياوه  هب  ای  دیامن و  مکح  لهج  اب  ای  دشاب و  هتشاد  فرط  کی 

هاگیاج رمث و  رمثم  دشاب  لدع  اب  سفن و  ياوه  نودب  ملع و  اب  تواضق  رگا  ددرگ .  تخس  رایسب  یضاق  راک  هک  دوش  یم  نآ  بجوم  هک 
رس هزادنا  هب  دارفا  دیابن  دوش ،  ادیپ  یفالتخا  یلیماف  و  هیاسمه )  قح  دننام   ) قح یلام و  تافالتخا  رد  رگا  تسا .  تشهب  رد  یـضاق  نینچ 

 ! عفن يذ  هن  دوش  شتسود  عفنب  مکح  هک  دراد  تسود  یبلق ،  لیم  یتسود و  رطاخب  سفن  هکنیا  هچ  دننک ،  فالخ  هب  مکح  ینزوس 

نج مکاح  مالسلا و  هیلع  ماما   - 1

ياه هلپ  زا  دش و  رهاظ  ربنم  بناج  زا  ییاهدژا  ناهگان  هک  دوب  ندـناوخ  هبطخ  لوغـشم  ربنم  يالاب  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  يزور 
دندرک هراشا  مدرم  هب  ماما  دننک .  عفد  ترضح  دزن  زا  ار  نآ  هک  دنتساوخ  دندیسرت و  مدرم  دیـسر .  ترـضح  کیدزن  هب  ات  تفر  الاب  ربنم 

هب ناهد  زارد و  ار  شندرگ  اهدژا  دـندرک و  مخ  ار  دوخ  یمک  ترـضح  دیـسر  رخآ  هلپ  هب  یتقو  اهدژا  دنـشاب .  هتـشادن  وا  هب  يراـک  هک 
نابل ترـضح  دندینـش .  ارثکا  هک  درک  یگرزب  يادـص  اهدژا  تقو  نیا  رد  دـندش .  ریحتم  تکاس و  مدرم  داد .  رارق  ماما  شوگ  کـیدزن 
همادا ار  هبطخ  ترـضح  دـیعلب .  ار  وا  نیمز  ایوگ  دـمآ .  نیئاپ  ربنم  زا  اهدژا  داد .  یم  شوگ  اهدژا  دوب و  هدروآرد  تکرح  هب  ار  كراـبم 

 ، دندیـسرپ ترـضح  اب  تاقالم  تیفیک  اهدژا و  لاح  زا  دـندش و  عمج  ترـضح  رود  مدرم  دـمآ .  نیئاپ  ربنم  زا  درک و  ماـمت  ار  نآ  داد و 
هب دوب ،  هدش  لکـشم  هابتـشا و  راچد  یمکح  رد  هک  دوب  نج  ماکح  زا  یمکاح  وا  هکلب  دوبن ،  دیدرک  نامگ  امـش  هک  يروط  نآ  دومرف : 

( . 597  ) تفر درک و  اعد  ارم  سپ  مدنامهف ،  وا  هب  ار  مکح  نم  درک ؛ اضاقت  ارنآ  مکح  دمآ و  مدزن 

شباذع یضاق و  لیم   - 2

شگرم هکنیمه  درک .  یم  تواضق  مدرم  نایم  هک  دوب  یملاع  لیئارسا  ینب  رد  دندومرف :  ناشیا  هک  دننک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
شنز شتافو ،  زا  دـعب  ناشوپب .  ار  میور  راذـگب و  توبات  رد  نک و  نفک  هد و  لسغ  ار  مدرم  نم  هک  یتقو  تفگ :  دوخ  نز  هب  دیـسر  ارف 

 ( هفـشاکم تروصب   . ) دـنیبب ار  شرهوش  تروص  رگید  راب  کی  ات  درک  زاب  ار  وا  يور  ینامز  رـصتخم  زا  سپ  داد .  ماجنا  ار  لمع  ناـمه 
مرک تلع  زا  دید و  باوخ  رد  ار  شرهوش  بش  دیسرت .  رایـسب  دنک .  یم  عطق  دروخ و  یم  ار  شرهوش  ینیب  هک  داتفا  یمرک  هب  شمـشچ 

 . مدیزرو تردارب  هب  تبـسن  هک  دوب  يا  هقالع  لیم و  رطاخب  يراتفرگ  نیا  هک  نادب  يدیـسرت ،  رگا  تفگ :  یـضاق  دیـسرپ .  شا  ینیب  رد 
ما ینیب  هب  مرک  زا  هچنآ  و  دوب ؛ وا  اب  مه  قح  همکاحم  زا  سپ  اـقافتا  دـندمآ ،  تواـضق  يارب  مدزن  شعازن  دروم  فرط  اـب  تردارب  يزور 

(598  . ) دوب تردارب  عفن  هب  مکح  رد  لیم  نامه  درک ؛ مهارف  خزرب )  رد   ) شجنر بجوم  هک  يدید 

یترخآ مکح   - 3

دهاوخ دوخ  ناگدـنب  نایم  رد  هک  ترخآ  يایاضق  زا  هیـضق  کی  هک  درک  شهاوخ  دوخ  راگدرورپ  زا  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  دواد  ترـضح 
تـسین راوازـس  ما  هدرکن  علطم  نآ  رب  ار  دوخ  قلخ  زا  يدحا  هک  یتساوخ  يزیچ  نم  زا  دومرف :  یحو  وا  هب  یلاعت  قح  دـیامنب .  وا  هب  درک 
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يزیچ تراگدرورپ  زا  تفگ :  دمآ و  لیئربج  دومن  ار  اعدتسا  نیا  مالسلا  هیلع  رگید  راب  سپ  دنک ؛ مکح  وحن  نآ  هب  یـسک  نم  زا  ریغ  هب 
رب ادرف  هک  هیضق  نیلوا  رد  دومرف .  باجتسم  ارت  ياعد  یلاعت  قح  تسا .  هدرکن  لا  ؤس  ار  نیا  يربمغیپ  چیه  وت  زا  شیپ  هک  يدرک  لا  ؤس 

شهارمه ار  یناوج  دمآ و  يریپ  درم  تسشن ،  اضق  سلجم  رد  دواد  حبص  نوچ  دش .  دهاوخ  رهاظ  وت  رب  ترخآ  مکح  دوش  یم  دراو  وت 
تـسا هدـش  نم  غاب  لخاد  ناوج  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  يا  تفگ :  درمریپ  نآ  دوب .  يروگنا  هشوخ  شتـسد  رد  هک  دروآ 

؟  یئوگ یم  هچ  تفگ :  ناوج  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  دواد  تسا .  هدروخ  ارم  روگنا  هزاـجا  نودـب  تسا و  هدرک  بارخ  ار  روگنا  ياـهتخرد 
ینب ینک  مکح  ناشیا  نایم  ترخآ  مکح  هب  رگا  دومن  یحو  دنوادخ  تسا .  هداد  ماجنا  هزاجا  نودـب  ار  راک  نیا  هک  درک  رارقا  مه  ناوج 
لام مهرد  رازه  لهچ  تشک و  ار  وا  تفر و  وا  غاب  هب  درمریپ  نیا  هک  ناوج  نیا  ردـپ  زا  غاب  نیا  دواد !  يا  درک .  دـنهاوخن  لوبق  لیئارـسا 

و دوخ ،  ردپ  صاصقب  دـنزب  ار  درمریپ  نآ  ندرگ  ات  هدـب  ناوج  نآ  تسدـب  يریـشمش  سپ  تسا .  هدرک  نفد  غاب  رانک  رد  بصغ و  ار  وا 
نیا و  دـش ،  فئاخ  مالـسلا  هیلع  دواد  سپ  دروآ .  نوریب  ار  دوخ  لام  دـنکب و  ار  غاب  عضوم  نالف  هک  وگب  نک و  ناوج  نآ  میلـست  ار  غاب 

(599  . ) درک ارجا  یلاعت  قح  هدومرف  قفاوم  ار  مکح 

مالسلا هیلع  ماما  يدوهی و  - 4

رد يا  هرز  هک  یلاح  رد  میمت ،  هلیبق  زا  يدوهی  لفق  نب  هللادبع  هک  دوب  هتسشن  هفوک  دجسم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  یـضاق  دزن  رد 
رد هک  تسا  هللادـبع  نب  ۀـحلط  هرز  نیا  دومرف :  داـتفا  هرز  هب  ماـما  مشچ  نوـچ  درک .  روـبع  مالـسلا  هیلع  ترـضح  راـنک  زا  تشاد  تسد 

تـسوا هدناشن  تسد  هک  ناناملـسم  یـضاق  دزن  رد  ماما ،  اب  دش  رـضاح  يدوهی  تسا !  تنایخ  نیا  هدـش و  بیـصن  مئانغ  زا  هرـصب  گنج 
شدنزرف ماما  دینک .  هماقا  دوخ  ياعدا  رب  هاوگ  تفگ :  حیرـش  تشاد .  نایب  ار  دوخ  يوعد  ماما  دندمآ .  ( 600  ) یضاق حیرش  دزن  دورب . 

( . 601  ( ) تفریذپن ار  ردپ  عفن  هب  دنزرف  تداهـش  یلوق  هب  و   ) تسین یفاک  رفن  کی  تفگ :  حیرـش  دروآ .  دهاش  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ریگرب ار  هرز  دومرف :  يدوهی  درم  هب  یتحاران  اب  ماما  منک .  یمن  مکح  هدرب  تداهـش  هب  تفگ :  حیرـش  دروآ .  دهاش  ار  شمالغ  ربنق  ماما 

وت رب  ياو  دومرف :  ماما  تسا ؟  هدوب  مادک  وگب  ار  قحان  مکح  دروم  هس  تفگ :  حیرش  درک .  مکح  قحان  هب  راب  هس  یضاق  نیا  هک  ورب ؛ و 
دهاش ار  مالـسلا  هیلع  نسح  مود  تسا )  هدش  کلام  ارنآ  یهار  هچ  زا  هک  دروایب  دهاش  کلام  دـیاب   ) تسین مزال  هاوگ  تنایخ  دروم  رد  ، 

 . داد تداهـش  ربنق  موس :  دومرف .  یم  مکح  یعدـم ،  مسق  دـهاش و  کـی  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هکنیا  اـب  يدرکن ،  لوبق  مدروآ 
ياهراک رد  ناناملـسم  ماما  وت ،  رب  ياو  دومرف :  سپـس  تسا .  لوبق  شتداهـش  دشاب  لداع  هدنب  رگا  منک .  یمن  مکح  هدنب  لوق  هب  یتفگ 

یضاق دزن  نم  اب  نیملـسم  هفیلخ  هللا  ناحبـس  تفگ :  نایرج  نیا  ندید  اب  يدوهی  درم  دشابن .  لوبقم  شیاعدا  هنوگچ  تسا ،  نیما  گرزب 
نیجروخ زا  هک  تسامش  زا  هزور  دیدومرف .  تسرد  امش  نینم  ؤملاریما  ای  دوش .  یم  یـضار  مه  وا  دنک و  یم  تواضق  وا  هیلع  دیآ و  یم 

هزیاج وا  هب  مه  رانید  ای  مهرد  دصهن  دیشخب و  وا  هب  ار  هرز  ترضح  دش .  ناملسم  دومن و  يراج  نیتداهـش  متـشادرب .  نم  داتفا و  امـش  ، 
( . 602) داد

دش روک  مشچ   - 5

نامثع دروآ .  نامثع  دزن  هب  ار  تیاکـش  درم  نآ  دـش .  روک  وا  مشچ  دز و  یلیـس  ار  بارعا  زا  يدرم  شمالغ  نامثع ،  تفـالخ  ناـمز  رد 
درکن و لوبق  درم  نآ  زاـب  درک ؛ ربارب  ود  ار  هید  ناـمثع  منک !  صاـصق  مهاوـخ  یم  تفگ :  درکن و  لوـبق  درم  نآ  مهد .  یم  هید  تفگ : 

نکل دریگب ،  هید  درم  نآ  درک  رما  ماما  دنک .  مکح  ات  داتسرف  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دزن  ار  هیـضق  نیا  نامثع  درک !  صاصق  ياضاقت 
هنییآ کی  هبنپ و  يرادـقم  دـندروآ .  ار  هفیلخ  مالغ  ات  داد  روتـسد  ماـما  دـشن .  یـضار  زاـب  درک  ربارب  ود  ار  هید  ماـما  درکن ؛ لوبق  ار  هید 

نآ و  دنتـشاد ،  زاب  باتفآ  لباقم  رد  ار  وا  مشچ  دنتـشاذگ و  وا  مشچ  فارطا  اهکلپ و  رب  دندرک و  رت  يزیچ )  هب   ) ار هبنپ  دندرک ،  رـضاح 
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مشچ مخت  هک  دنتشاد  هگن  ار  وا  ردق  نآ  دنک ؛ هاگن  هنییآ  رب  دندومرف :  هتخادنا و  وا  مشچ  رب  ار  وا  عاعش  هتـشاد و  هاگن  لباقم  رد  ار  هنییآ 
( ! ! 603) دنداد ماجنا  ار  مشچ  صاصق  ماما  بیترت  نیدب  و  دش ؛ روک  داتفا و  ییانیب  زا  وا 

ضرق  : 70

همدقم

ماـما دـهد .  وکین  ماو  هنـسحلا و  ضرق  ار  ادـخ  هک  تسیک  هیآ 245 : ) هرقب :  ( ) انـسح اـضرق  هللا  ضرقی  يذـلا  اذ  نم   : ) مـیکحلا هللا  لاـق 
هد هقدص  شاداپ  تسا :  هتـشون  تشهب  رد  رب  ( : 604) رشع ۀینامثب  ضرقلاو  ةرـشعب  ۀقدصلا  ۀنجلا  باب  یلع  بوتکم  مالـسلا :  هیلع  قداص 

مدرم تالکـشم  هک  یئاجنآ  زا  تسا .  تواخـس  راثآ  زا  جاتحم  دارفا  هب  نداد  ماو  هاتوک :  حرـش  تسا .  ربارب  هدجه  ضرق  شاداپ  ربارب و 
زا ینید  ردارب  هب  ضرق  تسا .  مزال  نانآ  هب  هجوت  تیاعر و  دوش ،  یم  ناسآ  ناشیراتفرگ  يزیچ  كدـنا  هب  یهاگ  تسا ،  ددـعتم  مورحم 
 . دـنوشن ـالتبم  نتفرگ  دوـس  اـبر و  هب  هعماـج  اـت  دوـش  یم  موـلعم  قـیقد  هتکن  نیا  زا  نداد  ضرق  تیمها  سپ  تسا ،  رتـالاب  نداد  هقدـص 

تردق هکنیا  اب  دنک  نداد  ضرق  رد  ریصقت  یهاتوک و  یـسک  رگا  دیازفا .  یم  وا  قالخا  مراکم  رب  دایز و  ار  هدنهد  ضرق  يزور  دنوادخ 
 . دوش التبم  رقف  هب  شدوخ  دراد  ارنآ 

حادحد وبا   - 1

دوبا دش ،  لزان  ( 605) دنک دایز  هفاضا و  وا  رب  ادخ  ات  دـهد  ماو  ار  ادـخ  هک  تسیک  هل :  هفعاضیف  اضرق  هللا  ضرقی  يذـلاذ  نم   ) هیآ نوچ 
یم يرآ  دومرف :  تسا ؟  ینغ  وا  هکنآ  لاـح  تسا و  هتـساوخ  ضرق  اـم  زا  دـنوادخ  موـش ،  تیادـف  هللا  لوـسر  اـی  تفگ :  ( 606  ) حادح

 : دومرف يوش ؟  یم  تشهب  نماض  وت  مهد  ضرق  دوخ  يادخ  هب  نم  رگا  درک :  ضرع  دنادرگ .  تشهب  لخاد  ار  امش  ببـس  نادب  دهاوخ 
 : دومرف دـشاب ؟  تشهب  رد  نم  اـب  حادـحد  ما  نم  نز  تفگ ،  دـهد .  ضوع  ار  وا  يادـخ  تشهب  رد  دـهد ،  ضرق  ار  ادـخ  هک  ره  يرآ ، 
 ! يدومرف هک  شیاـمرف  نیمه  هب  هدـب  نمب  تسد  درک :  ضرع  يرآ ،  دومرف :  دـشاب ؟  تشهب  رد  نم  اـب  مه  مرتـخد  درک :  ضرع  يرآ ، 

تسین غاب  ود  نیا  زج  ارم  و  مداد ،  ضرق  ادخب  ار  ود  ره  تسا  ناتسوب  ود  ارم  درک :  ضرع  دنداد .  وا  هب  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
یئادخ لوسر  هک  ار  وت  مریگ  یم  هاوگ  تفگ :  دب .  ضرق  ار  یکی  رادهاگن و  دوخ  يارب  ار  یکی  دندومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ! 

ادخ دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب .  امرخ  تخرد  دص  شش  ناتـسوب  نآ  رد  و  مداد ؛  ضرق  ادخب  ار  ناتـسوب  ود  نیا  نیرتهب  هک 
كرابم ادخ  تفگ :  مه  نز  نآ  تفگ ،  ار  هعقاو  تفر و  شا  هجوز  دزن  حادـحد  وبا  ارجام  نیا  زا  دـعب  داد .  ضوع  تشهب  نآ ،  رب  ار  وت 

( . 607  ) يدیرخ هچنآ  رب  دنک 

تخادرپ ار  ضورقم  ضرق   - 2

 : دندومرف وا  هب  دـندید .  نایرگ  ار  دـمحم  دـنتفر و  دوب ،  ضیرم  هک  ۀـماسا  نب  دـمحم  تدایع  هب  يزور  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما 
هدزناپ تفگ :  یتسه !  ضورقم  رادقم  هچ  دومرف :  ماما  متـسه ! )  دوخ  یهدب  تحاران  و   ) مراد ضرق  درک :  ضرع  تسا ؟  روطچ  تلاح 

( . 608  () تخادرپ ار  وا  ضرق  و   ) مزادرپ یم  ار  ضرق  نآ  همه  دومرف :  رانید ؛ رازه 

راکهدب هب  نداد  تلهم  هرمث   - 3

 ، دـهد هانپ  درادـن  دوجو  وا  هاـنپ  زج  یهاـنپ  چـیه  هک  يزور  رد  ار  وا  دـنوادخ  هک  دـهاوخ  هک  ره  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 
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دوخ تسد  فک  هک  یلاح  رد  یمرگ -  رایـسب  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  درذـگب .  دوخ  قح  زا  ای  دـهد  تلهم  ار  يرادان 
مدرم دومرف .  رارکت  راب  هس  ار  هلمج  نیا  و  دریگ ؟  رارق  هیاس  رد  منهج  يامرگ  تدش  زا  دهاوخ  هک  تسیک  دومرف :  دوب  هداد  رارق  نابیاس 
تدش زا   ) درذگب تسدـگنت  زا  ای  دـهد  تلهم  ار  دوخ  رادـماو  هک  یـسک  دومرف :  هلآ .  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  ام  دـنتفگ :  راب  ره 

( . 609 () دریگ یم  رارق  هیاس  رد  منهج  يامرگ 

نادان راکهدب   - 4

دناوت یمن  نوچ  دنک  لمح  دهاوخ  یم  هتسب و  یمزیه  راب  يدرم  دندید :  شتادهاشم  زا  یکی  رد  جارعم  بش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
 : درک ضرع  تسیک ؟  نیا  دیـسرپ :  لیئربج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنک !  یم  هفاضا  نآ  هب  مزیه  يرگید  رادـقم  درادرب ،  نیمز  زا 

دوخ ياـهماو  رادـقم  رب  دریگ و  یم  يرگید  ماو  سپ  دـناوت ،  یمن  یلو  دـنک  ءادا  ار  شـضرق  دراد  هدارا  هک  تسا  راکهدـب  صخـش  نیا 
(610  . ) دنک یم  هفاضا 

تیم زامن  راکهدب و   - 5

ربمایپ دوب ،  راکهدب  درم و  راصنا  زا  یـصخش  هک  تسا  هدیـسر  ام  هب  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ :  بهو  نب  ۀـیواعم 
قداص ماما  دیناوخب ! !  وا  رب  تیم  زامن  دـعب  دـیهدب  ار  شـضرق  يراکهدـب و  لوا  دومرف :  دـناوخن و  تیم  زامن  وا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
مدرم دوش و  راکشآ  قح  ات  داد  ماجنا  نیا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ار  راک  نیا  تسا .  قح  تسرد و  ربخ  نیا  دومرف :  مالـسلا  هیلع 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دومرف :  دـعب  تسا . )  هدوب  ضرق  نداد  رد  تالاوم  یب  مه  صخـش  نآ  دـیاش   ) دنرامـشن کبـس  ار  نید  يادا 
ار همه  و   . ) دندوب راد  ضرق  دندرک  تلحر  ایند  زا  یگمه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما 

هیلع نسح  ماما  درک و  ءادا  ار  وا  نید  تخورف و  مهرد  رازه  دصیـس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  غاب  داجـس  ماـما  هکناـنچ  دـندرک  ءادا 
لاس هس  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  درک و  ءادا  ار  ردپ  ضرق  تخورف و  مهرد  رازه  دصناپ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  کلم  مالـسلا 

( . 611  ) منک وا  نید  ءادا  ات  دیایب  دراد  بلط  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سک  ره  درک  یم  ءادن  جح  مایا  رد 

نآرق  : 71

همدقم

ربمایپ دنک .  یم  تیاده  قیرط  نیرتراوتسا  هب  نآرق  نیا  نامه  هیآ 9 : ) ءارسا :   ( ) موقءا یه  یتلل  يدهی  نآرقلااذه  نا  میکحلا ( :  هللا  لاق 
 . درامـشب لالح  ارنآ  مارح  هک  یـسک  تسا  هدرواین  نآرق  هب  ناـمیا  ( : 612  ) همراحم لحتـسا  نم  نآرقلاـب  نمآ  اـم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص 

شبلق يراق  تقو  ره  سپ  رایغا .  زا  یلاخ  ياج  لغاشم و  زا  غراف  ندـب  عشاخ و  بلق  دراد :  زیچ  هس  هب  جایتحا  نآرق  يراق  هاتوک :  حرش 
تئارق يارب  بلق  درجت  بجوم  دشاب  غراف  هیویند  بابـسا  زا  نوچ  و  دش .  دهاوخ  رود  وا  زا  میجر  ناطیـش  هنیآ  ره  دش ،  عشاخ  ادخ  يارب 
دنوادخ اب  هملاکم  توالح  و  دریگ ،  یم  سنا  دنوادخ  اب  شحور  هاگنآ  دـنک ،  رایتخا  تئارق  يارب  تولخ  ياج  نوچ  و  دوش .  یم  نآرق 

(613  . ) دش دهاوخ  راکشآ  شیارب  نآرق  زا  تامارک  فاطلا و  عاونا  دبای و  یم  ار 

قلاخ ای  قلخ  هب  هجوت   - 1

هدش و هتـسخ  وا  تسد  زا  رمع  دوش .  شبیـصن  يدام  یکمک  ات  دمآ  یم  وا  هناخ  هب  دوب .  باطخ  نب  رمع  هناخ  رد  مزالم  هراومه  صخش 
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زا ار  وت  هک  زومایب ،  نآرق  تامیلعت  زا  ناوخب و  نآرق  ورب  رمع ؟  هناـخ  رد  هب  اـی  يا  هدرک  ترجه  ادـخ  هناـخ  رد  هب  اـقآ  يا  تفگ :  وا  هب 
مدرم زا  وا  هک  درک  ادیپ  عالطا  درک و  وجتسج  رمع  دماین .  رگید  تشذگ و  اههام  و  تفر ،  وا  دزاس .  یم  زاین  یب  ما  هناخ  برد  هب  ندمآ 

وت زا  مدـمآ  و   ) مدـش وت  رادـید  قاتـشم  تفگ :  وا  هب  تفر و  وا  غارـس  هب  رمع  دراد .  لاغتـشا  تدابع  هب  یتولخ  ياـج  رد  هدرک و  يرود 
نآرق مدناوخ ،  نآرق  تفگ :  خساپ  رد  وا  يدیرب ! ؟  یتشگ و  رود  ام  زا  هک  هدـش  ببـس  يزیچ  هچ  منادـب ،  وگب  ینالف  مسرپب ، )  لاوحا 

هب مدناوخ ،  یم  نآرق  تفگ :  وا  یتفرگ ؟  میمـصت  نینچ  هک  يدناوخ  ار  هیآ  مادـک  تفگ :  رمع  تخاس .  زاین  یب  رمع  لآ  رمع و  زا  ارم 
تـسا ردقم ) ادخ  رماب   ) نامـسآ رد  دنداد  امـشب  هک  اه  هدعو  همه  اب  امـش  يزور  نودـعوت ،  ام  مکقزر و  ءامـسلا  یف  و   ) مدیـسر هیآ  نیا 

زا رمع  متسه .  يدرم  دب  یتسارب  سپ  میوج ،  یم  نیمز  رد  ار  نآ  نم  یلو  تسا  نامـسآ  رد  نم  يزور  قزر و  متفگ :  دوخ  اب  ( . ( 614)
( . 615  ) یئوگ یم  تسار  تفگ :  تفرگ و  رارق  ریثءات  تحت  نخس  نیا 

نآرق ربمایپ و   - 2

ادخ لوسر  رـسمه  هشیاع  دزن  دیوگ :  ماشه  نب  دعـس  دوب .  نآرق  اب  ندوب  سونءام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ینافرع  ياهیگژیو  زا  یکی 
ادـخ لوسر  قالخا  يرآ ،  متفگ :  یناوخ ؟  یم  نآرق  ایآ  تفگ :  نمب  وا  مدیـسرپ ؛  ترـضح  نآ  قـالخا  زا  متفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

 . دناوخ یم  رتابرلد  رتابیز و  مدرم  همه  زا  ار  نآرق  هک  دوب  نانچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يادـص  گنهآ  تسا .  نآرق  قباطم )  )
گنهآ نآرق ،  ندناوخ  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ :  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راکتمدخ  کلام  نب  سنا  هکنانچ 

 : دومرف نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زور  کـی  دـیوگ  یم  دوـب ،  یحو  ناـبتاک  زا  هک  دوعـسم  نبا  دیـشک .  یم  ار  شیادـص 
دیهشب ۀما  لک  نم  انئج  اذا  فیک  و   ) هیآ 41 هب  مدیسر  ات  مدناوخ  یم  ار  ءاسن  هکرابم  هروس  نم  منک .  شوگ  نم  ات  ناوخب  نآرق  يرادقم 

نیمه میهاوخ . )  یهاوگب  تما  نیا  يارب  ار  وت  میرآ و  یهاوگ  یتما  ره  زا  هک  ماگنه  نآ  دشاب  هنوگچ  ادیهـش :  ءال  ؤه  یلع  کب  انئج  و 
( . 616  () تسا سب  رگید   : ) دومرف سپس  دش ،  کشا  زا  رپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامشچ  مدید  دش ،  تئارق  هیآ  نیا  هک 

نولوط نب  دمحا   - 3

يدایز قوقح  اب  ار  نآرق  يراـق  کـی  تقو ،  تموکح  فرط  زا  تفر  اـیند  زا  هک  یتقو  دوب .  رـصم  ناـهاشداپ  زا  یکی  نولوط  نب  دـمحا 
تسج و زا  سپ  هتفر !  اجک  هب  تسین  مولعم  هدش و  دیدپان  يراق ،  هک  دندروآ  ربخ  يزور  دناوخب .  نآرق  ناطلس  ربق  يور  ات  دندرک  ریجا 

یمن نآرق  رگید  نم  تفگ :  یم  طقف  دـهدب ،  باوج  درک  یمن  تءارج  دـیدرک ؟  رارف  ارچ  دندیـسرپ :  دـندرک و  ادـیپ  ار  وا  داـیز  يوج 
 : دنتفگ مریذپ .  یمن  دیهدب  مه  ربارب  دنچ  رگا  تفگ :  مهد !  یم  وت  هب  ار  غلبم  نیا  ربارب  ود  تسا  مک  امـش  قوقح  رگا  دـنتفگ :  مناوخ . 
هک درک  ضارتعا  نم  هب  نولوط  نب  دمحا  ربق  بحاص  لبق  بش  دـنچ  تفگ :  دوش .  نشور  هلءاسم  نیا  لیلد  ات  میراد  یمن  رب  وت  زا  تسد 

اهنت هن  تفگ :  دـسرب .  وت  هب  یباوث  ریخ و  اـت  مناوخب  نآرق  تیارب  هک  دـنا  هدروآ  اـج  نیا  ارم  متفگ :  یناوخ ؟  یم  نآرق  مربق  رـس  رب  ارچ 
یم دـنیوگ :  یم  نم  هب  دوش ،  یم  هدوزفا  نم  شتآ  رب  یـشتآ  یناوـخ  یم  هک  يا  هیآ  ره  هکلب  دـسر ،  یمن  نم  هب  نآرق  تئارق  زا  یباوـث 

( . 617) دینک فاعم  اوقت  یب  هاشداپ  نآ  يارب  نآرق  ندناوخ  زا  ارم  نیاربانب  يدرک ؟  یمن  لمع  نآرق  هب  ایند  رد  ارچ  يونش ؟ 

هزین يالاب  نآرق  دصناپ   - 4

زا ات  دـنک  هچ  هک  تخادرپ  تروشم  هب  صاعورمع  اـب  دومن ،  تسکـش  ساـسحا  هیواـعم  داـتفا و  رطخب  ناـیماش  تیعقوم  نوچ  نیفـص  رد 
نآرق تموـکح  هب  ار  قارع  مدرم  دـنک و  دـنلب  هزین  يـالاب  دراد  ینآرق  هـک  ره  داد :  داهنـشیپ  صاـعورمع  دـبای .  تاـجن  یمتح  تـسکش 

یم هدید  مچرپ  هیبش  یئاهزیچ  ماش  نایهاپـس  ولج  هک  میدرک  هدهاشم  ریرهلا  ۀلیل  حبـص  دـیوگ :  یم  ماما  باحـصا  زا  لیفطوبا  دـیناوخب . 
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هدرک بصن  هزین  هس  يور  ار  ماش  دجسم  گرزب  نآرق  و  دنا ،  هتسب  هزین  يور  ار  اهنآرق  هک  میدرک  هظحالم  دش ،  نشور  اوه  نوچ  دوش . 
هاپـس لباقم  اه  هزین  يالاب  رد  ار  نآرق  دصناپ  اعومجم  نآرق و  دص  رکـشل  تمـسق  جنپ  زا  کی  ره  رد  و  دـننک ،  یم  دـنلب  ار  نآ  رفن  هد  و 
یلع ماما  ( . 618) امـش ام و  نایم  مکاح  تسا  ادخ  باتک  نیا  ناتنید  هرابرد  ار  ادخ  ار  ادخ  دـنداد :  یم  راعـش  نینچ  دـنداد و  رارق  قارع 
لمع یقح .  رب  مکاح  وت  هک  نک  مکح  اهنیا  اـم و  ناـیم  دوخ  وت  تسین ،  نآرق  اـهنیا  فدـه  هک  یناد  یم  وت  ایادـخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع 

تسین زیاج  ندیگنج  ام  يارب  رگید  دنتفگ :  شیدنا  هداس  يا  هتسد  دش ،  داجیا  فالتخا  ماما  باحصا  نایم  رد  هک  دش  بجوم  ماش  مدرم 
دیدرگ ببـس  فالتخا  نیا  دروخ .  بیرف  دیابن  تسا و  هلیح  هیواعم  راک  دنتفگ :  رگید  هتـسد  دنناوخ .  یم  ادخ  باتک  هب  ار  ام  اهنیا  هک  ، 

( . 619) دیسر دوخ  دوصقم  هب  دش و  صالخ  گنج  زا  هیواعم  هک 

نوئلپان  – 5

ترفاسم رصم  روشک  هب  مجرتم  کی  اب  یتقو  رـصم .  دنتفگ :  تساجک ؟  نانآ  زکرم  دیـسرپ :  درک و  رکف  نیملـسم  هرابرد  يزور  نوئلپان 
تسرد و هچنآـب  دـنک  یم  تیادـه  نآرق  نید  هک  یتـسارب   : ) دـمآ هیآ  نیا  درک و  زاـب  ار  نآرق  مجرتـم  دـش .  دراو  هناـخباتک  هب  و  درک ، 
دمآ و نوریب  هناخباتک  زا  درک ؛ همجرت  دـناوخ و  وا  يارب  ار  هیآ  نیا  مجرتم  یتقو  (( ، 620) دـهد یم  تراشب  نانم  ؤم  رب  تسا و  رتمکحم 

مه موس  زور  درک .  همجرت  شیارب  ار  نآرق  زا  رگید  یتاـیآ  مجرتـم  دـمآ و  هناـخباتک  هب  زاـب  حبـص  دوب .  هیآ  نیا  رکفب  حبـص  اـت  ار  بش 
ربماـیپ رب  ار  نآرق  دـنوادخ  هک  دـندقتعم  ناـنیا  تـفگ :  درک .  لاوئـس  نآرق  زا  نوئلپاـن  دـناوخ .  درک و  هـمجرت  وا  يارب  نآرق  زا  مجرتـم 

باتک نیا  زا  نم  هچنآ  تفگ :  نوئلپان  تسا .  نانآ  تیادـه  باتک  تمایق  ات  تسا و  هدرک  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ناـمزلارخآ 
 . دید دـنهاوخن  تلذ  يور  دـننک  هدافتـسا  باتک  نیا  عماج  تاروتـسد  زا  نیملـسم  رگا  لوا )   ) هک مدومن  ساسحا  روطنیا  مدرک  هدافتـسا 
 . مینکفیب یئادج  نآرق  اهنآ و  نیب  ام  رگم  دـش ؛ دـنهاوخن  اهیبرغ  ام  میلـست  ناناملـسم  دـنک ،  تموکح  اهنآ  نیب  نآرق  هکینامز  ات  مود )  )

(621)

ردق اضق و   : 72

همدقم

هیلع قداص  ماما  دومرف .  نیعم  هزادنا  ردق و  هب  ار  يزیچ  ره  دـنوادخ  هیآ 2 : ) ناقرف :  ( ) اریدقت هردقف  یـش ء  لک  قلخ   : ) میکحلا هللا  لاق 
هلئـسم هاتوک :  حرـش  تسا .  هدش  هداهن  یبوخ  ریخ و  نم  ؤم  يارب  ردـق  ءاضق و  همه  رد  ( : 622  ) نم ؤمللریخ  لک  هللا  ءاضق  یف  مالـسلا : 

نم ؤم  تسین .  سکره  راک  نآ  یعقاو  نادـجو  میهفت و  هک  تسا  هدـیچیپ  رایـسب  تسا و  یمالک  لئاسم  زا  نآ  هب  داـقتعا  ردـق و  ءاـضق و 
میکح دنوادخ  نوچ  تسوا .  ریخ  همه  ضرم و . . .  یتمالـس و  ةویح و  توم و  انغ و  رقف و  زا  تسا  هدرک  وا  يارب  ریدقت  ره  ادـخ  دـنادب 

 ، دوش هدروآ  یهلا  تمکح  تحلـصم و  هب  نامیا  رگا  تسا .  حلـصا  هدنب  يارب  دنک  یم  هک  يریدقت  ره  دناد  یم  ار  دابع  حـلاصم  تسا و 
ات دوش  یمن  هدیـشک  يریبدت  يا و  هشقن  یتح  دوش و  یمن  هدروخ  يزور  مغ  و  دیآ ،  یگدـنز  رد  رورـس  حرف و  دور ،  نوریب  لد  زا  نزح 

 . دوش یناطیش  لئاسم  راچد 

ياپ رب  ریجنز   - 1

دوب یتشک  نآ  رد  یخوش  صخش  مدش .  دادغب  هجوتم  هرـصب  زا  هتـسشن و  یتشک  رد  ترازو  زا  لبق  یعمج  اب  دیوگ :  ریزو  یبلهم  دمحم 
دادغب هب  نوچ  دنتـسناوتن .  دنیاشگب  ار  ریجنز  دنتـساوخ  هک  يا  هظحل  زا  دعب  دنداهن .  وا  ياپ  رب  يریجنز  هدـنخ  یخوش و  يور  زا  نارای  و 
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دزن یتشک  لها  مهد .  یمن  ماجنا  ار  راـک  نیا  یـضاق  روتـسد  نودـب  تفگ :  رگنهآ  دـیاشگب .  ار  دـیق  نآ  هک  مدـیبلط  يرگنهآ  میدیـسر 
اب دـمآ و  سلجم  هب  یناوج  ءانثا  نیا  رد  دـیامن ؛ زاب  ار  ریجنز  دـنب و  نآ  رگنهآ  ات  دـندرک  تساوخرد  دـنتفگ و  ار  ارجام  دـنتفر و  یـضاق 

و مدرگ ؛  یم  وت  لابند  هک  تسا  یتدم  یتخیرگ ؟  یتشک و  ارم  ردارب  هرصب  رد  هک  یتسین  ینالف  وت  تفگ :  تسیرگن و  درم  نآ  هب  يدنت 
رد حازم  هب  هک  دندرک  بجعت  ناگمه  و  دومن ،  صاصق  ار  درم  نآ  دوهش ،  تداهش  اب  یضاق  دنداد .  تداهش  دروآ و  ار  هرصب  زا  یعمج 

(623  . ) میا هداد  لیوحت  تموکح  هب  ار  وا  میا و  هدرک  دنب  هتخانشان  یلتاق  ياپ 

نامسآ زا  یهام   - 2

رد تفگ :  يولوم  نسح  دمحم  خیـش  موحرم  دناسر .  یم  اهنآ  هب  دناد  یم  دوخ  ناگدنب  ریخ  دنوادخ  هچنآ  دـنردق و  ءاضق و  رد  اهناسنا 
ندیـسرن يریگرد و  گنج و  هطـساوب  هتفه  کی  دـنتفگ :  رتاوت  هب  نیرحب  مدرم  موش .  دراو  نیرحب  هب  مدـش  روبجم  مود  یناـهج  گـنج 

 . میدش لسوتم  میدرک و  عوجر  هینیسح  دجـسم و  هب  همه  دش .  مامت  زین  سدع  جنرب و  دوخن و  زا  تابوبح  همه  و  میدوب ؛  هنـسرگ  هقوذآ 
 . دیراب ام  رب  یهام  اب  هارمه  یبیجع  ناراب  و  دیدرگ ،  لدبم  ربا  هب  دش و  دنلب  ایرد  نایم  زا  يراخب  دنوادخ  رما  هب  هک  میدرک  هدهاشم  دـعب 

(624  . ) دیسر هقوذآ  ام  يارب  ات  درک  نیمءات  ار  ام  قازرا  هتفه  کی  تدم  هب  هک  العا  ياهیهام 

مالسلا هیلع  نامیلس  نیشنمه  لیئارزع   - 3

هاگن مالسلا  هیلع  نامیلس  نایفارطا  زا  یکی  هب  هراومه  سلجم  نآ  رد  دش .  دراو  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  سلجم  هب  لیئارزع  يزور 
 : دومرف دوب ؟  هک  صخش  نیا  تفگ :  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  هب  صخـش  نآ  تفر .  نوریب  سلجم  نآ  زا  لیئارزع  یتدم  زا  سپ  درک .  یم 

هدـب نامرف  داب  هب  تفگ :  یهاوخ ؟  یم  هچ  نونکا  دومرف :  دوب .  نم  بلط  رد  ایوگ  تسیرگن ،  یم  نم  هب  يا  هنوگ  هب  تفگ :  لـیئارزع . 
اب مالـسلا  هیلع  نامیلـس  هک  رگید  یتـقو  درب .  ناتـسودنه  هب  ار  وا  داـب  داد و  ناـمرف  داـب  هب  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  دربـب .  ناتـسودنه  هب  ارم 
رد مدوب  رومءام  ادـخ  فرط  زا  نم  تفگ :  يدرک ؟  یم  یپاـیپ  هاـگن  نم  نانیـشنمه  زا  یکی  هب  ارچ  دومرف :  وا  هب  درک  تاـقالم  لـیئارزع 

نامه رد  متفر و  ناتـسودنه  هب  دـعب  مدرک .  بجعت  مدـید  اجنآ  رد  ار  وا  مریگب !  ناتـسودنه  رد  ار  وا  ناج  تعاس  نآ  هب  کیدزن  یتعاس 
(626  . ) متفرگ ار  شناج  ( 625) ررقم تعاس 

دهده  – 4

اب دنتشاد ،  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نآ  نایهاپس  هورگ  رد  هک  زین  ناگدنرپ  هلمج  زا  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترـضح  نایهاپـس  يزور 
و دندومن ؛ فقوت  وا  تمدخ  رد  لدمه  بدا  لامک  اب  اهنآ  همه  دـندومن .  اپب  وا  رـضحم  رد  یهوکـشاب  سلجم  دـندرک و  تاقالم  نامیلس 

نیا مرنه  تفگ :  دیـسر و  رـسب ) هناش   ) ددـه هب  تبون  هکنیا  ات  دومن  وگزاب  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  يارب  ار  دوخ  شناد  رنه و  يا  هدـنرپ  ره 
زا هک  اـی  دـشوج  یم  كاـخ  لد  زا  اـیآ  هک  منک  یم  هدـهاشم  دوخ  نیبزیت  مشچ  اـب  ار  نیمز  رعق  رد  بآ  متـسه  جوا  رد  هک  یتـقو   ) تسا

هیلع نامیلـس  مهد ) ! .  ناشن  امـش  هب  ار  بآ  هاگیاج  اهرفـس  رد  ات  ینک  اطع  یبصنم  دوخ  رگـشل  رد  ارم  تسبوخ  دیآ .  یم  نوریب  گنس 
یم غورد  وا  تفگ :  مالسلا  هیلع  نامیلـس  هب  دش  ربخاب  یتقو  غالک  دراذگاو .  وا  هدهع  هب  ار  بآ  نداد  ناشن  بصنم  درک و  لوبق  مالـسلا 

سفق رد  دنیب و  یمن  ار  ماد  كاخ  یتشم  ریز  ارچ  سپ  دـنک ،  یم  هدـهاشم  نیمز  ریز  رد  ار  بآ  هک  دـیوگ  یم  تسار  رگا  اریز  دـیوگ ، 
نم نک .  ادج  ندب  زا  ار  مرس  میوگ  یم  غورد  نم  رگا  ریذپن !  مدروم  رد  ار  نمشد  نخس  نامیلس  يا  تفگ :  باوج  رد  دهده  دتفا !  یم 

باوخب شناد  دوش  دیآ  ءاضق  نوچ  دـتفا .  یم  مشوه  مشچ  رب  هدرپ  دـیآ ،  یم  ردـق  ءاضق و  نوچ  مرگن .  یم  ار  ماد  زاورپ  جوا  نامه  رد 
(627  ) باتفآ دریگب  ددرگ  هیس  هم 
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نیچ هاشداپ  روغف   - 5

هرـصاحم ار  نآ  دروآ و  يور  نیچ  هب  دروآرد ،  دوخ  فرـصت  تحت  ار  اـهروشک  زا  یلیخ  درک و  یـشکرگشل  نینرقلاوذ  ردنکـسا  نوچ 
 . مناسرب امش  ضرعب  تولخ  رد  ات  هداد  یمایپ  هاشداپ  روفغف  تفگ :  دمآ .  ردنکـسا  تمدخ  هب  نابرد  ناونع  هب  يزور  نیچ  هاشداپ  درک . 

نیا يداـمتعا  هچ  هب  تفگ :  دـش و  بجعتم  ردنکـسا  متـسه .  نم  نیچ  هاـشداپ  روـفغف  تـفگ :  وا  دـندرک .  توـلخ  ار  سلجم  وا  رما  هـب 
يدـب دـصق  تا  هرابرد  هدوبن و  وت  نم و  نیب  یتوادـع  چـیه  و  مناد ،  یم  لضاف  لـقاع و  یناطلـس  ار  وت  نم  تفگ :  يدرک ! ؟  ار  تءارج 

ردنکسا منک .  هضرع  تتمدخ  رد  یهاوخب  نم  زا  هچ  ره  ات  مدمآ  دوخ  دوشن .  مک  رفن  کی  مهاپـس  زا  یـشکب  ارم  وت  رگا  ما .  هدیـشیدنین 
جارخ و نداد  زا  دـعب  تفگ :  ردنکـسا  درک ،  لوبق  دوز  نوچ  درک .  لوـبق  روـفغف  مهاوـخ .  یم  وـت  زا  ار  نیچ  تاـیلام  لاـس  هس  تفگ : 

هلاس ود  جارخب  رگا  دومرف :  ردنکـسا  موش .  بولغم  دـنک  هلمح  نم  رب  ینمـشد  ره  هکنانچ  تفگ :  روفغف  دوش ؟  هنوگچ  تلاـح  تاـیلام 
یللخ تفگ :  دوش ؟  روطچ  منک  تعانق  هلاـسکی  جارخ  رگا  دومرف :  دوش ،  لوا  لاـح  زا  رتهب  یکدـنا  تفگ :  دوش ؟  روطچ  منک  تعاـنق 

یناـمهم هب  ار  وا  ادرف  روفغف  مدـش !  یـضار  وت  زا  هاـم  شـش  جارخ  هب  دومرف :  ردنکـسا  موشن .  ناـشیرپ  یلکب  و  دوـشن ،  نم  تنطلـس  رد 
بجعت هب  ار  وا  هک  دید  هدامآ  یگنج  تاودا  اب  رایسب  رگشل  دش  نیچ  دراو  یتقو  ردنکسا  ادرف  دهدب .  ار  ههام  شش  جارخ  ات  درک  توعد 

 : دومرف ردنکسا  دماین .  یگنج  تاودا  اب  ارچ  هک  دش  فئاخ  یمک  ردنکسا  دنتفرگ .  رارق  نیچ  رگشل  طسو  رد  ردنکسا  رگشل  تشاداو . 
هدومرف اطع  یگرزب  یهاشداپ  ار  وت  هک  متسناد  یم  یهلا ،  ءاضق  هب  تفگ :  روفغف  يدرک ؟  هدامآ  رگشل  همهنیا  هک  یتشاد  رکم  رکف  رگم 

ردنکـسا تسا .  هدوب  مارتحا  تعاطا و  تهج  طقف  دبای ،  تسکـش  دنک ،  هلداجم  نادنمتلود  اب  هک  ره  و  يراگدیرفآ ،  دییءاتب  دـی  ؤم  و  ، 
( . 628  ) متشذگرد نآ  زا  میدیشخب و  وت  هب  مارتحا  مهف و  نیا  رطاخ  هب  ار  همه  میتساوخ  یم  ههام  شش  جارخ  زا  هچنآ  دومرف : 

تعانق  : 73

همدقم

 . دیهد ماعطا  دنک  یمن  لا  ؤس  هک  يریقف  عناق و  ریقف  هب  ار ) جـح  ینابرق  ( : ) هیآ 36 جـح :  ( ) رتعملا عناقلا و  اومعطءا  و   : ) میکحلا هللا  لاق 
یگرزب تهجب  هاتوک :  حرش  یـشاب .  مدرم  نیرترکاش  زا  ات  شاب  عناق  ( : 629  ) سانلا رکشءا  نکت  اعناق  نک  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

درک قیدصت  تشاد و  نیقی  دیاب  دنک .  یم  قیدـصت  ار  وا  ادـخ  تسا  هدـش  ترخآ  ایند و  کلام  هک  دروخب  مسق  عناق  رگا  تعانق ،  نءاش 
يرهاظ بابسا  هب  هدرک ،  رواب  ار  یهلا  ياهتمسق  هک  سکنآ  تسوا .  مکح  نیع  اه  هداد  همه  هداد و  هدنب  هب  هتـساوخ  هچ  نآ  دنوادخ  هک 

هک تسا  یکلم  تعانق   : ) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درب .  یم  رـسب  شیاـسآ  رد  رایـسب  تمحز  مه و  رکف  زا  و  دـنک ،  یمن  هجوت 
هداد ادخ  هچنآ  رب  سپ  دناسر  یم  دوخ  یقیقح  هناخ  هب  ار  شبحاص  راوس و  قح  ياضر  رب  هک  تسا  یبکرم  تفـص  نیا  و  درادن ، ) لاوز 

(630  . ) دومن ربص  دیاب  هدیسرن  هچ  نآ  رب  و  عناق ،  یضار و 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  هریس   - 1

یئاذغ داوم  رظن  زا  هعماج  هک  ینامز  رد  تفـص  نیا  اصوصخم  دراد ،  تسود  ار  عناق  صخـش  دـنوادخ  هدیدنـسپ و  نامز  همه  رد  تعانق 
رثا رب  دیوگ :  یم  دوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  لزنم  تامدخ  راد  هدـهع  هک  بتعم  دریگ .  رارق  هجوت  دروم  دـیاب  رتشیب  تسا ،  دوبمک  رد 

؟  میراد راـب  راوخ و  رادـقم  هچ  لزنم  رد  دومرف :  نمب  مالـسلا  هیلع  ماـما  تفر .  ـالاب  ساـنجا  تمیق  هنیدـم  رازاـب  رد  یئاذـغ  داوم  دوبمک 
هب مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  زا  بتعم  نک .  هضرع  شورف  يارب  رازاب  رد  ار  اـهنآ  همه  دومرف :  هاـم !  نیدـنچ  فراـصم  ردـقب  درک :  ضرع 
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 : دومرف دیکءات  اب  درک و  رارکت  هرابود  ار  دوخ  نخس  مالسلا  هیلع  ماما  دییامرف ؟  یم  هک  تسا  روتـسد  هچ  نیا  درک  ضرع  دمآ ،  تفگش 
دوجوم رابوراوخ  مدومن و  ارجا  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  روتـسد  تفگ :  بتعم  شورفب .  رازاـب  رد  ربب و  ار  لزنم  رد  دوجوم  راـبوراوخ  ماـمت 

 ، ینک يرادـیرخ  زوربزور  مدرم  طـسوتم  رثـکا  دـننام  ار  اـم  لزنم  ياذـغ  تاـجایتحا  ياراد  هفیظو  هکنیا  دوـمرف :  نمب  متخورف .  ار  لزنم 
(631  . ) دوش هیهت  مدنگ  زا  شمین  وج و  زا  شفصن  دیاب  ما  هداوناخ  توق  دومرف :  هوالعب 

ناملس  - 2

یهن نامهیم  يارب  فیلکت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رگا  دومرف :  ناملـس  میدـش .  دراو  ناملـس  رب  مقیفر  نم و  دـیوگ :  یم  لـئاووبا 
اب رگا  تفگ :  مقیفر  درک .  رـضاح  کمن  نان و  يرادقم  مدرک .  یم  هیهت  امـش  يارب  یبوخ  ماعط  هدنکفا و  تمحز  هب  ار  دوخ  دوب  هدرکن 
رد مقیفر  اذغ  فرـص  زا  سپ  دیرخ .  يزبس  يرادقم  تشاذـگ و  ورگ  ار  دوخ  هباتفآ  ناملـس  دوب !  رتهب  دوب  مه  يزبس  يردـق  کمن  نیا 

هباتفآ يدوب  عناق  رگا  دومرف :  ناملس  ( . 632  ) تسا هدینادرگ  عناق  هداد  هچنآ  هب  ار  ام  هک  منک  یم  دمح  ار  ادخ  تفگ :  ادـخ  رکـش  ماقم 
هدش لقن  زین  دوب ،  عانعن  يزبس  ياجب  هدوب و  رذوبا  صخش  نآ  هک  فالتخا  يرـصتخم  اب  تیاکح  نیا  هتبلا  ( ) 633  ) تفر یمن  ورگ  هب  ما 

 ( . تسا

دوش یم  لیلذ  سفن  تعانق ،  هب  - 3

یلع ترـضح  رب  دنتفگ :  همقلع  دوسا و  دشاب .  یم  دـنک ،  راهم  ار  سفن  هک  هچنآ  هب  ندرک  ءافتکا  دـهز و  عناق ،  صخـش  مئالع  زا  یکی 
يور رب  وج  درآ  هلاخن  دوب و  نیوج  نان  هدرگ  ود  نآ  رد  هک  دوب ،  امرخ  فیل  زا  یقبط  ترضح  اب  نآ  شیپ  رد  میدش .  دراو  مالسلا  هیلع 
هضف هب  دومرف .  لیم  کمن  اب  دعب  دش و  هتسکش  ات  دنتشاذگ  دوخ  يوناز  يور  رب  تشادرب و  ار  اهنان  ترضح  دش .  یم  هدید  راکشآ  اهنان 

دروـخب مالـسلا  هیلع  یلع  ار  اراوـگ  ناـن  تفگ :  هضف  یتـفرگ ؟  یم  ترـضح  يارب  ار  درآ  نیا  هلاـخن  رگا  دـش  یم  هـچ  میتـفگ :  همداـخ 
ار شا  هلاخن  ما  هداد  روتـسد  مدوخ  نم  دومرف :  دومرف و  مسبت  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ماگنه  نیا  رد  دشاب .  یم  نم  ندرگ  رب  شهانگ 
ات درک  دـنهاوخ  يوریپ  نم  زا  ناـنم  ؤم  و  دوش ،  یم  عناـق )  و   ) لـیلذ رتهب  مسفن  روطنیا  اریز  دومرف :  یلع ،  اـی  هچ  يارب  میتـفگ :  دریگن ! 

(634  . ) موش قحلم  باحصا  هب  هک  یتقو 

ناطلس ای  دوخ  ياذغ  - 4

اب هک  تسا  يدـباع  تیاکح  اـهنآ  نیرخآ  هک  تسا  هدومن  لـقن  تیاـکح  راـهچ  تسیب و  بیرق  تعاـنق  تلیـضف  رد  ناتـسلگ  رد  يدـعس 
دوب و هدش  نیشنراغ  ییاسراپ ،  دباع  دیوگ :  يدعس  دش .  هتسبلد  يدنمزآ  هب  اهر و  ار  تعانق  یئاسراپ و  تفص  ناطلـس ،  ياذغ  ندروخ 

یئانتعا ایند  قرب  قزر و  هب  تسیرگن و  یم  ریقحت  هدید  هب  نادـنمتورث  ناهاش و  هب  درب و  یم  رـس  هب  تدابع  هب  نایناهج ،  زا  رود  اجنآ  رد 
ام نامهم  مراد ،  راـظتنا  عقوت و  نادرم  کـین  يوخ  يراوگرزب  زا   : ) داد ماـیپ  نینچ  دـباع  نآ  يارب  ناـماس  نآ  ناـهاش  زا  یکی  تشادـن . 
ماش هرفس  رانک  رد  داد و  تبثم  باوج  ار  وا  توعد  دروخ و  بیرف  دباع  دندرگ . ) مدمه  ام  اب  ام  هرفـس  زا  ینان  هراپ  نتـسکش  اب  دنوشب و 
دباع دش .  هناور  دباع  راغ  يوس  هب  دوخ  رکشت  یهاوخ و  رذع  يارب  هاش  ادرف  دشاب .  هدروآ  لمعب  ار  تنـس  ات  دروخ ،  وا  ياذغ  زا  دمآ و 
نارای زا  یـضعب  تفر ! !  درک و  یظفاحادخ  هاش  سپ  دوتـس ،  ار  وا  دیناشن و  شرانک  ار  وا  تساخرب و  وا  مارتحا  هب  دـید  ار  هاش  هک  نیمه 

؟  يدرک وا  هب  هقالع  راهظا  هتـسراو  نادباع  تنـس  فالخ  رب  يدرک و  یکچوک  هاش  ربارب  رد  همه  نآ  ارچ  دـنتفگ  ضارتعا  يور  زا  دـباع 
ادا ار  کمن  قح  يزیخرب و  وا  يرکاچ  هب  هک  دوش  مزال  وت  رب  ینیـشنب  یـسک  ره  هرفـس  راـنک  هب  دـنا :  هتفگ  هک  دـیا  هدینـشن  رگم  تفگ : 

(635  ! ) ینک
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ناعناق هریس  - 5

اما دنراذگ .  یم  یقاب  ناشن  نادنزرف  دوخ و  يارب  هدافتـسا و  ناکما  دح  ات  هدرک و  شومارف  ار  دوخ  دیـسر  هک  یئاج  هب  ناشتـسد  یـضعب 
کی تروص  هب  هک  یتعاس  نآ  اب  دریم ،  یم  هک  يزور  نآ   ) دوش یم  لک  عجرم  هر ، )  ) رهاوج بحاـص  زا  دـعب  هک  یتقو  يراـصنا  خـیش 

یم یگدـنز  مدرم  نیرتریقف  دـننام  دـننک  یم  هاگن  ار  وا  هناـخ  هک  یتقو  تسا . )  هدرکن  یقرف  تسا ،  هدـش  فجن  دراو  یلوفزد  ریقف  هبلط 
هب دـنروآ  یم  وا  يارب  تاهوجو  دـسر ) یم  ناموت  نویلیم  اهدـص  الاح  لوپ  اب  هک   ) ناموت رازه  دـص  زا  رتشیب  لاس  ره  رد  هکنآ  اب  دـننک . 

شناگدنامزاب یتح  دوب .  ضورقم  مه  رادقم  نامه  هک  تشاد ،  لوپ  ناموت  هدفه  درم ،  یتقو  درک و  یم  تعانق  دوخ  يارب  هجو  نیرتمک 
مسارم و وا  يارب  زور  هنابـش  شـش  دوب ،  تورث  ياراد  هک  ادـخ  ناگدـنب  زا  یکی  و  دنتـشادن ،  يرادازع  هحتاـف و  مسارم  ییاـپرب  تردـق 

یم دیآ و  یم  فجن  هب  دادغب  رد  ناشیا  لیکو  یتقو  هک  دش  ثعاب  لقادح  هب  افتکا  صرح و  زا  وا  زیهرپ  درک .  اپ  رب  هحتاف  متخ و  سلجم 
یـسورع زیچان  یلومعم و  يرایـسب  هیزیهج  کی  اب  دادن و  هزاجا  وا  هب  خیـش  دوش ،  راد  هدهع  ار  خیـش  رتخد  یـسورع  يارب  هزیهج  دهاوخ 

(636) داد بیترت  يراصنا  دمحم  خیش  مانب  شا  هداز  ردارب  اب  ار  رتخد 

تمایق  : 74

همدقم

دنهاوخ الماک  دوخ  لامعا  دزم  هب  همه  تمایق  زور  انامه  هیآ 185 : ) نارمع :  لآ   ( ) ۀـمایقلا موی  مک  روجا  نوفوت  امنا   : ) میکحلا هللا  لاق 
همه هاتوک :  حرـش  تسین .  ییاهر  ياـج  تماـیق  زا  ار  مدرم  ( : 637  ) ۀمایقلا نع  مهل  رـصقمال  قلخلا  نا  مالـسلا :  هیلع  یلع  ماما  دیـسر . 

هب بوخ و  يازج  ناراکوکین  هب  تسا .  دـنوادخ  زورنآ  مکاح  دـنوش و  یم  عمج  باـقع  باوث و  يارب  خزرب ،  زا  سپ  يزور  رد  ناـیمدآ 
نید يارب  هک  نانآ  و  دنرب ،  یم  باذع  يوس  هب  ار  اهنآ  هکئالم  دندرک ،  قیاقح  بیذکت  ایند  رد  هک  يا  هدع  دـهد .  یم  باقع  ناراکدـب 

ضارتعا دناوتن  یـسک  تسا و  تمایق  زورنآ  دـنرب .  یم  تشهب  يوسب  ار  اهنآ  دنتـشاد ،  هگن  ار  دوخ  یـصاعم  زا  دندیـشک و  تمحز  ادـخ 
 . دنک ضارتعا  ات  تسین  هدیشوپ  يویند  رادرک  زا  يزیچ  کی  چیه  تسا و  هدش  تبث  لامعا  همه  تسا و  توکلم  هکنآ  هچ  دنک ؛

تمایق هاوخ  داد  - 1

ترجاـهم هشبح  روشک  يوـس  هب  هکم  زا  تثعب ،  مجنپ  لاـس  رد  نیملـسم  زا  رفن  هارمه 82  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤـملا  ریما  ردارب  راـیط  رفعج 
هشبح رد  لاس  هدزاود  دودح  رد  نارجاهم  نیا  دننک .  غیلبت  هشبح ،  رد  ار  مالسا  مه  و  دنـشاب ،  ناما  رد  ناکرـشم  رازآ  زا  مه  ات  دندومن ، 

رد دـندوب .  هدـش  زوریپ  ربیخ ،  گنج  رد  نیملـسم  هک  تقو  نامه  ینعی  دنتـشگ ،  زاـب  هنیدـم  هب  ترجه  متفه  لاـس  رد  سپـس  دـندنام و 
ضرع رفعج  يدید ؟  یبیجع  زیچ  هچ  يدوب ،  هشبح  رد  هک  یتدم  نیا  رد  دندیسرپ :  رفعج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدمآ :  تایاور 

نیمز هب  ار  وا  دز و  هـنت  وا  هـب  مـحازم ،  يدرم  تـشاد ،  رـس  رب  یگرزب  لـیبنز  درک و  یم  روـبع  مدـید ،  ار  یـشبح  هرهچ  هایـس  نز  درک : 
هدنریگ  ) رواد زا  وت  رب  ياو  تفگ :  درک و  ور  محازم  درم  نآ  هب  تسـشن و  نز  سپـس  داتفا ،  نز  نآ  رـس  زا  لیبنز  هک  يروط  هب  تخادنا 
هدنهد ناکت  نخس  نیا  زا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دریگب .  زا  ملاظ  زا  ار  مولظم  قح  دنیـشنب و  یـسرک  رب  هک  تمایق ،  زور  رد  قح ) 

(638) درک بجعت  نز ،  نآ 

تمایق رد  مدرم  نیرترورش  - 2
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نآ رب  ندش  درو  يارب  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يدج  نمـشد  مالـسا و  ردص  ناقفانم  نیرت  تخـسرس  زا  یکی   ) لولـس یبا  نب  هللادبع 
ترفن هللادبع و  يراجنهان  زا  تسا )  دـب  ردـقچ  هریـشع  ردارب   ) هلمج داریا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تساوخ .  هزاجا  ترـضح 

اب یمرگ  یئورـشوخ و  اب  دیناشن و  ار  وا  ترـضح  دش ،  لخاد  هک  یماگنه  دوش .  لخاد  دیهد  هزاجا  دومرف :  دـعب  داد و  ربخ  يو  زا  دوخ 
وربور يو  اب  یتقو  اما  دـنتفگن ،  یبوخ  مالک  دورو  زا  لبق  وا  هرابرد  امـش  هللا  لوسر  ای  تفگ :  هشیاـع  شنتفر ،  نوریب  زا  سپ  نخـس  يو 

هک دشاب  یسک  ( 639  ) تمایق زور  رد  مدرم  نیرترورـش  هشیاع !  يا  دومرف :  ربماـیپ  دـیدرک ! ؟  دروخرب  نادـنخ  زاـب و  هرهچ  اـب  دـیدش ، 
(640) دوش عقاو  يدروخرب  شوخ  مارکا و  دروم  شرش ،  زا  یئاهر  زیهرپ و  رطاخب 

تمایق زا  سرت  - 3

دیعـس نایم  كوبت  گنج  زا  لبق  هکنانچ  تسب ،  یم  توخا  دقع  ار  هباحـص  زا  نت  ود  نایم  دندرک  یم  تمیزع  گنج  يارب  هاگره  ربمایپ 
هب هبلعث  يزور  دیدرگ .  هناخ  راد  هدهع  هبلعث  دـش و  داهج  مزاع  ربمایپ  تمزالم  رد  دیعـس  تسب .  دـقع  يراصنا  هبلعث  نامحرلادـبع و  نب 
دش رارق  یب  دید و  ابیز  ار  وا  تسیرگن  نوچ  دنک ،  هاگن  دیعس  نز  هب  هک  درک  هسوسو  ار  وا  ناطیش  تفر ،  یم  اذغ  هیهت  يارب  دیعـس  هناخ 
رد نخـس  نیا  ینک ! ؟  تردارب  میرح  هب  زواجت  دصق  وت  دور و  داهج  هب  تردارب  دشاب  اور  تفگ :  دیعـس  نز  دناسر ،  وا  هب  تسد  دمآ  ، 
زا باحـصا  اب  ربمایپ  یتقو  دوب .  لوغـشم  دایرف  هلان و  هب  زور  بش و  داتفا و  كاخ  هب  یهوک  ياپ  رد  داهن و  ارحـص  هب  ور  درک و  ریثءات  وا 

ار وا  هک  درک  یم  صحفت  دمآ و  نوریب  وا  لابند  هب  نایرگ  تلاح  هب  دیعس  هبلعث ،  زا  ریغ  دندمآ  ناردارب  لابقتسا  هب  همه  دنتـشگرب  گنج 
زا ياو  تفگ :  یم  دـنلب  زاوآ  اـب  دز و  یم  رـس  رب  ترـسح  اـب  هکیلاـح  رد  تسا  هتـسشن  یگنـس  سپ  رد  هک  تفاـی  ار  وا  رخآ  اـت  دـبایرد ؛

دیامنب وفع  يارب  يا  هراچ  ات  دروآ  ربمایپ  دزن  ار  وا  تساوخ  داد و  يرادلد  تفرگ و  رب  رد  ار  وا  دیعـس  تمایق .  زور  یئاوسر  يراسمرش و 
 : دومرف وا  هب  ترضح  دروآ ،  ربمایپ  دزن  ار  وا  دیعس  سپ  يرارف .  ناگدرب  نوچ  نکفا  مندرگ  رد  ینامـسیر  دنبب و  ارم  ياهتـسد  تفگ :  . 

وفع و هیآ  رـصع  زامن  تقو  یتدم ،  زا  دعب  دیآ .  يروتـسد  ات  شاب  یلاعت  يادـخ  هاگرد  مزالم  ورب  نم  شیپ  زا  يا  هدرک  یهانگ  گرزب 
وا تبقاع  دندمآ و  رد  نابایب  هب  هبلعث  بلط  رد  نانآ  دنداتسرف .  هبلعث  لابندب  ار  ناملس  مالسلا و  هیلع  یلع  ربمایپ ،  دش و  لزان  ( 641  ) هبوت
وا هب  تراشب  و  دـش ،  نایرگ  وا  لاح  زا  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  دـیامن .  یم  وفع  بلط  دـنک و  یم  زاین  زار و  يادـخ  اـب  هک  دـنتفای  ار 

دعب ربمایپ  هک  دوب  ءاشع ) برغم و   ) بش زامن  تقو  رد  دندروآ ،  هنیدم  رهـش  هب  دوخ  هارمه  ار  وا  تسا !  هدیزرمآ  ار  وت  يادخ  هک  دنداد 
تسد وا  هب  میظع  یشورخ  ( 643  ) مود هیآ  رد  دز و  هرعن  درک  عامتـسا  هبلعث  ار  ( 642  ) لوا هیآ  نوچ  دـندناوخ  یم  رثاکت  هروس  هحتاف  زا 
نایرگ باحـصا  هلمج  اب  ربمایپ  تسا .  هداد  ناج  وا  دـندید  زاـمن  زا  دـعب  و  داـتفا ،  شوهیب  دومن  عامتـسا  ار  ( 644  ) موس هیآ  نوـچ  داد و 

ار تلع  دـنتفر .  یم  هار  ناتـشگنا  رـس  هب  هبلعث  هزانج  عیـشت  رد  شترـضح  دـنراذگب و  زامن  دـنهدب و  لسغ  ار  وا  دـنداد  روتـسد  دـندش ، 
( . 645  ) مدرک عیشت  نینچ  نیا  دندرک ،  تکرش  وا  هزانج  عیشت  زامن و  رد  هک  ناگتشرف  يرایسب  زا  دندومرف :  دندیسرپ : 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  - 4

لوسر نب  ای  دندرک :  ضرع  دنک .  یم  هیرگ  بانجنآ  هک  دندرک  هدهاشم  دنتـشاد  روضح  هکیئاهنآ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تافو  ماگنه 
هدایپ هبترم  تسیب  هکنیا  اب  تسا ؛  هدومرف  تا  هرابرد  ربمایپ  هک  یتاماقم  و  يراد ؟  ربمغیپ  اـب  هک  یتبـسن  نیا  اـب  دـینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  هللا 

مین دوخ و  يارب  یمین  نیلعن  شفک و  تفج  کی  زا  هک  يروطب  يا ،  هدومن  تمـسق  ادـخ  هار  رد  راب  هس  ار  شیوخ  لاـم  يراذـگ و  جـح 
( . 647  ) میدرگ یم  مناتسود  زا  يرود  و  ( 646  ) تمایق سرت  ساره و  زا  دومرف :  يا ؟  هداد  ادخ  هار  رد  ار  رگید 

همص نب  هبوت  - 5
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دوخ هتشذگ  مایا  يزور  سپ  دوب .  لوغشم  سفن  هبساحم  هبقارم و  هب  زور  بش و  زا  تاقوا  رتشیب  رد  هک  همص  نب  هبوت  مان  هب  دوب  یصخش 
يزور ره  رگا  منک ،  تاقالم  رادـقم  نیا  هب  تمایق  زور  ار  یلاـعت  يادـخ  نم  اـیآ  نم  رب  ياو  تفگ :  دـش ،  زور  درک 21500  باسح  ار 

نامه هب  وا  دندید  دش .  شوهیب  تفگ و  ار  هلمج  نیا  دیآ ،  مرـس  رب  هچ  دـشاب ،  هانگ  دـصناپ  رازه و  کی  تسیب و  مشاب  هدرک  هانگ  کی 
(648) داد تسد  توم ،  نیا  ار  وا  هک  دوب  تمایق  یسرپزاب  باسح  رطاخ  هب  طقف  نیا  تفر و  ایند  زا  یشوهیب 

ندرکراک  : 75

همدقم

هللا یلص  هللا  لوسر  لاق  دنک .  یعـس  دشوکب و  هکنآ  زج  تسین  ار  ناسنا  هیآ 39 : ) مجن :   ( ) یعـس امالا  ناسنالا  سیل   : ) میکحلا هللا  لاق 
دروخ یم  نان  شنید  هلیسوب  دشاب  هتـشادن  یـسک )  راک و   ) هفرح رگا  نم  ؤم  ( : 649  ) هنیدب شیعی  ۀـفرح  نکی  ملاذا  نموملا  هلآ :  هیلع و 

ارنآ شلها  دوخ و  دوش و  هدروآ  تسدب  لالح  وحنب  مهنآ  دوخ  جنر  تسد  زا  هک  تسنآ  ماعط  نیرتهب  هاتوک  حرش  تسا )  دب  رایـسب  هک  )
هب شا  هداوناخ  دوخ و  يارب  هک  تسا  هللا  لیبس  یف  دهاجم  هلزنمب  نآ  هدـننک  هک  تسا  كاپ  راک  بسک و  لالح ،  ماعط  همزال  دـنروخب . 

یتح و  دنرایسب ،  تالکشم  راچد  شاعم  رما  رد  دنتسه  التبم  مسج  رد  تلاسک  هب  دندرک و  تداع  یلبنت  هب  هک  یئاهنآ  دزادرپ .  یم  یعس 
راک هب  هک  ددرگ  یم  ببـس  راک ،  رد  مزع  دنوش .  یم  هدولآ  مارح  لغاشم  هب  اذل  و  دننک ،  هیهت  ار  دوخ  هقفنلا  بجاو  قوقح  دـنناوت  یمن 

 . تسا ناوتان  مه  ترخآ  بسک  رد  تسا  مزجاع  جاتحیام  يارب  راک  رد  هک  سکنآ  هچ  میزادرپب  مه  ترخآ 

همانفقو - 1

 . تسا مدنگ  ناشنان  نیریش و  ناشبآ  دنا ،  تمعن  رد  نم  تیعر  قارع  رسارس  رد  دومرف :  دوخ  تلود  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
عرازم و یتسرپرـس  يارب  ار  وا  سپـس  و  ناتـسلخن ،  رد  تمدـخ  لاس  جـنپ  طرـش  اب  دوب  هدرک  دازآ  ار  رزین ) وبا   ) مانب نامالغ  زا  یکی  ماما 

دمآ هعرزم  یشک  رسب  ماما  يزور  دیوگ :  وا  دش .  روهشم  رزین ) یبا  نیع   ) مانب اه  همشچ  نآ  زا  یکی  هک  دوب ،  هدراذگ  دوخ  ياه  همشچ 
هیپ نغور  اب  هعرزم  زا  مراد  یئودـک  مدنـسپ ،  یمن  دـشاب  امـش  يارب  هک  یئاذـغ  اما  يرآ ،  متفگ  تسه ؟  یئاذـغ  دومرف :  دـش و  هداـیپ  ، 

دنتـسش و ار  اهتـسد  اددجم  دندرک ،  لوانت  ار  اذغ  تسـش و  ار  اه  تسد  تساخرب  سپـس  مدروآ ،  ار  اذـغ  روایب .  ار  نامه  دومرف  نایرب ؛ 
مدروآ ارنآ  روایب ،  گنلک  دومرف :  دعب  دننک ،  شتآ  لخاد  ار  وا  مکش  هک  یـسک  داب  رود  دندومرف :  هاگنآ  دندرک ،  لیم  بآ  تشم  دنچ 

 ، تخیر یم  قرع  شسدقم  یناشیپ  زا  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  یگتسخ  عفر  يارب  دش  هتـسخ  ات  دز  گنلک  ردقنآ  دش ،  لخاد  هاچ  رد  و 
 ، دز یم  گنلک  درک و  یم  همهمه  دـش ،  لخاد  تانق )  اـی   ) هاـج نورد  هب  زاـب  دـندرک .  یم  كاـپ  یناـشیپ  زا  ار  قرع  دوخ  ناتـشگنا  اـب 

هقدص تسا ،  هفدص  دومرف :  تخیر  یم  قرع  زونه  هکیلاح  رد  دندمآ و  نوریب  يروف  ماما  دز ،  هراوف  رتش  يولگ  ناسب  بآ  گر  ناهگان 
نینم ؤملا  ریما  ادخ  هدنب  زا  یفقو  نیا  تشون :  شدوخ  طخ  هب  ترضح  مدروآ ،  ذغاک  تاود و  باتـشب  نم  روایب .  ذغاک  تاود و  تسا ، 
ثرا ادخ و  ات  دریذپ ،  یم  لاقتنا  هن  دوش و  یم  هبه  هن  دور و  یم  شورف  هن  هک  يا  هقدص  هقدص ،  هب  هنیدـم  ناتـسدیهت  يارب  مالـسلا  هیلع 

(650) دش دهاوخ  اهنآ  کلم  هک  دندرگ  جاتحم  نآ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  مالسلا  هیلع  نسح  هکنآ  رگم  تسا  نیمز  نامسآ و 

ملسم نب  رمع  - 2

تراجت هدروآ و  يور  تدابع  هب  وا  درک :  ضرع  یصخش  دش ،  ملسم  نب  رمع  مانب  شنارای  زا  یکی  لاح  يایوج  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
زا یهورگ  دوـش ؟  یمن  باجتـسم  راـک ،  بسک و  هدـننک  كرت  ياـعد  دـناد  یمن  اـیآ  وا ،  رب  ياو  دوـمرف :  ماـما  تسا !  هدوـمن  كرت  ار 
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هار دنوادخ  دشاب ،  راکزیهرپ  هک  یـسک   ) دش لزان  قالط  هروس  موس  مود و  هیآ  هکنآ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا 
یفاک ار  وا  ادخ  دنک ،  لکوت  ادخ  هب  هک  یـسک  و  دـهد ،  یم  يزور  دربن ،  نامگ  هک  یئاج  زا  وا  هب  و  دـهد ،  یم  رارق  وا  يارب  یـشیاشگ 

هب ربخ  نیا  دنک .  یم  تیافک  ادخ  ار  ام  دنتفگ :  دندش و  لوغشم  تدابع  هب  دنتسب و  دوخ  يورب  ار  اهرد  باحصا  زا  یـضعب  ( 651  ) تسا
قبط دنتفگ :  تسا ؟  هتشاداو  راک  نیا  هب  ار  امش  یلماع  هچ  داتـسرف :  مایپ  اهنآ  يارب  ترـضحنآ  دیـسر ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
اهنآ هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  میا !  هدش  تدابع  لوغـشم  تهج  نیا  زا  هدش ،  ام  يزور  لفکتم  دنوادخ  قالط  هروس  موس  مود و  هیآ 

(652  ) بسک راک و  هب  تسامش  رب  ددرگ ،  یمن  باجتسم  شیاعد  دوش ،  تدابع  لوغشم  دنک و  اهر  ار  بسک  راک و  هک  یسک  دومرف : 

ندروخ هقدص  زا  رتهب  راک  - 3

دومرف دندروآ ،  ار  وا  دنتفر و  یضعب  دیروایب !  مدزن  ار  وا  دومرف :  تسا .  هدش  تسدیهت  هنیدم  ناناملسم  زا  یکی  هک  دنداد  ربخ  ربمایپ  هب 
روضح هب  تشادرب و  هساک  کی  سالپ و  کی  تفر و  دوخ  هناخ  هب  وا  رامـشن .  کچوک  ار  نآ  و  روایب ،  اجنیا  هب  يراد  هناـخ  رد  هچنآ  : 

دنتخورف صخش  نآ  هب  ار  اهنآ  ربمایپ  دیرخ ،  مه  رد  ود  هب  یصخش  تبقاع  تشاذگ .  هدیازم  هب  شورف  يارب  ارنآ  ترضح  دروآ و  ربمایپ 
هشیت ددع  کی  رگید  مهرد  اب  نک و  يرادیرخ  تا  هداوناخ  يارب  ياذغ  مهرد  کی  ات  دومرف  و  داد ،  ناناملسم  نآ  هب  ار  مه  رد  ود  نآ  و 

چیه نک و  عمج  ار  اهمزیه  هشیت  نیا  اب  ورب و  نابایب  هب  دومرف :  ترـضح  دـعب  دروآ و  دـیرخ و  هشیت  ربمایپ  روتـسد  هب  وا  نک .  يرادـیرخ 
زور هدزناپ  زا  دعب  درک و  راک  روتـسد  نامه  اب  تفر و  وا  شورفب .  نک و  عمج  ار  همه  رامـشم  کچوک  نابایب ،  رد  ار  یکـشخ  رت و  راخ 

زا تسا  رتـهب  وت  يارب  نتفرگ  راـک  دزم  ندرک و  راـک  دومرف :  ربماـیپ  دـمآ .  ربماـیپ  دزن  هب  دوب ،  هدـش  بوخ  شیلاـم  عضو  هک  یلاـح  رد 
(653) دشاب تا  هرهچ  رد  هقدص  تشز  هناشن  يوش و  دراو  رشحم  هب  تمایق  زور  رد  هکنیا  يریگ )  هقدص  )

سفن نتخادنا  تمحز  هب  - 4

دنتسه ناشدوخ  نیمز  يور  رب  راک  لوغشم  ترضح  نآ  میدید  میدش و  دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  ام  دیوگ :  یم  هرق  یبا  نب  لضف 
 ، منک راک  مدوخ  دـیراذگب  هن  دومرف :  دوخ !  نامالغ  هب  ای  میهد  ماجنا  ار  راک  نیا  دـیئامرفب  ام  هب  اـی  میدرگ ،  امـش  يادـف  میتفگ :  سپ  ، 

سپـس مشاب  قزر  بلط  رد  دوخ  هب  نداد  یتخـس  اب  هدرک و  راک  دوخ  تسد  اـب  هک  منک  تاـقالم  یلاـح  رد  ار  دـنوادخ  متـسه  لـیام  نم 
(654  ) تخادنا یم  تمحز  هب  لالح  بلط  يارب  ار  دوخ  سفن  زین  ع )   ) یلع یتح  دومرف : 

رافص ثیل  نب  بوقعی  - 5

ثیل نب  بوقعی  ناشیا  لوا  هک  دندوب  رفن  تفه  نانیا  دوب و  لاس  شش  هاجنپ و  ناشیا  کلم  تدم  دندوب و  هعیـش  یگمه  يرافـص  هلـسلس 
دـمآ و رب  رگـشل  هیهت  رد  مک  مک  دـنتفگ .  یم  رافـص  ار  وا  تهج  نیمه  هب  هدوب  رگـسم  شلغـش  لـصا  رد  بوقعی  دوب .  م 265 )  ) رافص
رد درک .  فرـصت  ار  اهرهـش  ریاس  ناتـسیس و  ناسارخ و  هرخالاب  تفرگ و  الاب  تفرگ و  الاب  شراک  ات  تشک  یم  ار  بهذم  دـض  جراوخ 
رد هایس  ششوک  یعـس و  و  تسا ،  هدش  هدینـش  مک  وا  میظنت  ریبدت و  دننام  هک  دوب  نادراک  ریدم و  درم  رایـسب  هک :  دنا  هتـشون  وا  فصو 

تاناویح همه  هک  دـندش  هدامآ  رـضاح  رگـشل  نانچ  دـنور ،  گـنج  هب  رگـشل  هک  داد  ناـمرف  بوقعی  یتقو  تسا .  هدوب  ریظن  یب  شرماوا 
ناهد زا  ار  فلع  تشاد ،  ناهد  رب  یفلع  وا  بسا  يدرم  دندید ،  دنتفر .  فدـه  فرط  هب  دـندش و  راوس  دـنتفرگ و  هاگارچ  زا  ار  يراوس 

ار تاناویح  بوقعی  ریما  درک :  باطخ  بسا  هب  یـسراف  نابز  هب  دشاب و  هدرک  ریخءات  فلع ،  ندیوج  ردقب  ادابم  هک  دیـشک  نوریب  ناویح 
لـسغ لوغـشم  نم  تفگ :  دندیـسرپ ،  ار  نآ  ببـس  تسا ،  هدیـشوپن  ساـبل  حالـس  ریز  رد  هک  دـندید  ار  يدرم  و  درک !  عـنم  ندروـخ  زا 
نامه هب  مدیـشوپن و  ساـبل  مشاـب  هدرکن  ریما  رما  رد  ریخءاـت  هکنآ  تهج  نم  دیـشوپب ،  حالـس  هک  داد  ادـن  ریما  يداـنم  هک  مدوب  تیاـنج 
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(655  ) مدرک افتکا  یگنج  سابل  ندیشوپ 

یئادگ  : 76

همدقم

نا ول ال  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  نارم  ترد  زا  ار  لـئاسم  اـما  هیآ 10 : ) یحـض :  ( ) رهنت الف  لئاسلا  اما  و   : ) میکحلا هللا  لاـق 
ناونعب يا  هدع  هاتوک :  حرش  دش .  یمن  سیدقت  دومن  یم  ناشدر  هک  ره  دوبن  نایادگ  غورد  رگا  ( 656  ) هدر نم  سدق  ام  بذکی  لئاسلا 
یناسک نانیا  دننک ،  یم  زارد  مدرم  يوس  هب  زاین  تسد  شهاوخ  رارصا و  اب  یئاراد  نتشاد  دوجو  اب  دنا و  هتفرگن  يا  هفرح  لئاس ،  ادگ و 
سراپ گس  دننام  هک  تسا  یـسک  نم  ؤم  تسین .  ناشتروص  رب  تشوگ  هک  یلاح  رد  دننک ،  یم  تاقالم  ار  ادخ  تمایق  زور  هک  دنتـسه 

ار دوخ  تسا  نکمم  هنوگچ  دنوش  یم  دنلب  نامـسآ  يوسب  يدکت  تسد  تسا  نیا  زا  عنام  شتزع  تسین و  وا  رد  عمط  سح  دنک و  یمن 
تسد ادابم  ات  دننک  کمک  اهنآ  هب  نانآ  يوربآ  ظفح  اب  دنسانشب و  ار  ناجاتحم  دیاب  نینم  ؤم  هتبلا  دنک .  راوخ  لیلذ و  سک  ره  لباقم  رد 

 ! دوش دنلب  نانآ  يدکت 

لئاسو قداص  ماما  - 1

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دـنراد ) فقوت  اجنآ  رد  جـح  ماگنه  رد  نایجاح  هک   ) ینم نیمز  رـس  رد  دـیوگ :  کلملادـبع  نب  عمـسم 
هـشوخ داد  روتـسد  ماما  تساوخ .  یکمک  ماما  زا  دـمآ ،  یلئاس  سپ  میدروخ  یم  نآ  زا  هک  دوب  اـم  يولج  مه  يروگنا  فورظ  میدوب و 

دنوادـخ دوـمرف :  ماـما  دـشاب .  یمه  رد  رگم  مرادـن ،  نادـب  يزاـین  تفگ :  تفرگن و  ار  نآ  دـش  هداد  نوـچ  دوـش ،  هداد  وا  هب  يروـگنا 
هـشوخ رگید  دهد و  تعـسو  دنوادخ  دومرف :  ماما  دـیهدب .  ار  روگنا  هشوخ  نامه  تفگ :  تشگرب و  تفر و  ادـگ  سپ  دـهد .  شیاشگ 

هناد هس  لئاس  داد .  وا  هب  تشادرب و  روگنا  هناد  هس  دوخ  ماما  سپ  تساوخ ،  يزیچ  دمآ و  يرگید  لئاس  هاگنآ  دادن .  وا  هب  مه  ار  روگنا 
ود و  شاب ،  دوخ  ياج  رد  دومرف :  ماـما  داد .  رارق  نم  يزور  ار  روگنا  نیا  هک  ار  ناـمیلاع  راـگدرورپ  دـمح  تفگ :  و  تفرگ ،  ار  روگنا 

لوپ رادـقم  هچ  دومرف :  دوخ  مالغ  هب  ماما  درک .  يادـخ  دـمح  تفرگ و  ار  نآ  لـئاس  داد .  وا  هب  دومن و  روگنا  زا  رپ  ار  دوخ  تسد  فک 
ارت تسوت و  هیحاـن  زا  اـهلوپ  نیا  تسوـت و  يارب  دـمح  ایادـخ  تفگ :  لـئاس  داد .  ریقف  هب  ارنآ  و  مهرد ،  تسیب  تفگ :  تسوـت ؟  هارمه 

لئاس داد .  لـئاس  هب  دروآ و  رد  كراـبم  نت  زا  ار  دوخ  نهاریپ  هاـگنآ  داد ،  فقوت  روتـسد  وا  هب  راـب  نیموس  يارب  ماـما  دـشابن .  یکیرش 
بطاخم ار  ترـضح  هللادبع  ابا  ای  هملک  اب  سپـس  دومن .  روتـسم  دیناشوپ و  ارم  هک  ار  يادـخ  دـمح  تفگ :  دیـشوپ و  تفرگ و  ار  نهاریپ 

ماما صخـش  هب  رگا  میتشادنپ  ام  دومرفن .  يزیچ  رگید  اما  تفرگ ،  شیپ  ار  نتفر  هار  دهد ،  ریخ  شاداپ  وت  هب  دنوادخ  تفگ :  داد و  رارق 
(657  . ) داد یم  همادا  دوخ  ششخب  هب  ترضح  دومن  یم  رکش  ار  ادخ  طقف  درک و  یمن  اعد 

سود سابع  - 2

نیا زا  مروایب ،  يور  یئادـگ  هب  مهاوخ  یم  تفگ :  تساوخ و  يزیچ  دـمآ و  شدزن  یـسک  دوب و  ماـمح  رد  سود  ساـبع  يزور  ( 658)
هـس یئادگ  هک  نادـب  ار  نیا  طقف  یـشاب  ام  دزن  تسین  مزال  تفگ :  سابع  منک ! . . .  رنه  نیا  بسک  ات  منامب  امـش  دزن  مراد  دـصق  تهج 

ره زا  ین  لا  ؤس  هکنآ  مود  دشاب .  هک  اج  ره  ینک  لا  ؤس  هک  نآ  لوا  یلماک .  یئادـگ  رد  یتسب ،  راکب  ار  لصا  هس  نیا  رگا  دراد ،  لصا 
ات تفر  مامح  هب  سابع  يزور  اقافتا  تفر .  وا  شیپ  زا  دیـسوب و  ار  سابع  تسد  صخـش  دشاب .  هک  هچ  ره  يریگب  هکنآ  موس  دشاب ،  هک 

تفگ یئادگ ،  مامح و  تفگ :  سابع  هدب ،  نمب  يزیچ  تفگ :  دمآ و  سابع  دزن  صخش  نآ  هک  دیامن ،  ندب  يوم  هلازا  دنک و  وشتـسش 
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هچ ره  تفگ :  ندـب ،  یفاضا  يوم  یتح  تفگ :  سابع  دـشاب ،  هک  ره  زا  تفگ :  ساـبع ؟  زا  یتح  تفگ :  ساـبع  دـشاب .  هک  اـجک  ره  : 
(659  ) یتفرگ دای  بوخ  ار  یئادگ  لوصا  هک  وت  رب  نیرفآ  تفگ  سابع  دشاب . 

ناتسدگنت دح  - 3

نیعا نب  یسیع  شیپ  رمع  مانب  تسا  راکزیهرپ  يدرم  هک  امش  نایعیش  زا  یکی  مدرک :  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  تفگ :  ریصب  وبا 
امرخ تشوگ و  مدید  اریز  مهد ،  یمن  وت  هب  یلو  تسه  ةوکز  مدزن  تفگ :  یـسیع  دوب .  تسدگنت  هکنیا  اب  درک  کمک  ياضاقت  دـمآ و 
رگید تمـسق  تشوگ و  ار  نآ  موس  کی  دیدرگ ،  نم  هرهب  مهرد  کی  يا  هلماعم  رد  تفگ :  رمع  تسا .  فارـسا  رادقم  نیا  يدـیرخ و 

یناشیپ رب  ار  دوخ  تسد  دش و  هدرسفا  نایرج  نیا  ندینش  زا  سپ  یتدم  ماما  مدناسر .  لزنم  تاجایتحا  فرـصم  هب  ار  شا  هیقب  امرخ و  ار 
یبوخ هب  نآ  اب  دناوتب  هک  يرادقم  هب  هداد  رارق  نادـنمتورث  لام  رد  يا  هیمهـس  ناتـسدگنت  يارب  دـنوادخ  دومرف :  نآ  زا  سپ  تشاذـگ و 

كاروخ نیمءات  هک  يرادقم  هب  دنهدب  اهنآ  هب  دیاب  تهج  نیا  زا  داد ؛ یم  رارق  رتشیب  درک  یمن  تیافک  هیمهـس  نآ  رگا  و  دننک ،  یگدنز 
(660  . ) تسناراکوکین زا  هک  رمع  لثم  هب  اصوصخم  دننک  يریگتخس  دیابن  و  دیامنب ،  ناشیا  جح  قدصت و  جاودزا و  كاشوپ و  و 

وربآ اب  نازیچ  یب  - 4

نآ داتـسرف ؛ دوب  کلام  هنیدـم )  فارطا   ) عبنی رد  هک  شدوخ  نیمز  يامرخ  زا  امرخ  ولیک )  900  ) قسو جـنپ  رفن  کی  يارب  نینم  ؤملاریما 
 ! درک یمن  یضار  ار  ریغ  بانج و  نآ  زا  اضاقت  لا و  ؤس  ماقم  رد  چیه  تشاد و  مشچ  ترـضح  ياطع  هب  هک  دوب  ینامدرم  زا  مه  صخش 

قساو کی  رگا  دیدومرف ،  یئاطع  نینچ  هک  دوب  هدرکن  ییاضاقت  امش  زا  صخش  نآ  مسق  ادخ  هب  درک :  ضرع  ترـضح  روضح  رفن  کی 
یم لخب  وت  مشخب و  یم  نم  دنکن ،  دایز  نیملسم  نیب  رد  ار  امش  لثم  دنوادخ  دومرف :  ترـضح  دوب !  یفاک  دیداد  یم  وا  هب  ولیک ) کی  )

یتروص نآ  اریز  ما .  هدادن  ما ،  هدیرخ  وا  زا  هک  ار  هچنآ  تمیق  هب  زج  سپ  اضاقت ،  زا  دعب  رگم  مهدـن  دراد  دـیما  هچ  نآ  نم  رگا  ینک ؟ 
دوخ ملسم  ردارب  اب  دنک  نینچ  هک  ره  دیامن ؛ لذب  نم  يارب  هک  متـشاداو  ار ،  دنک  یم  تدابع  دلام و  یم  كاخ  هب  شراگدرورپ  يارب  هک 
یم وا  يارب  تشهب  تساوخ  رد  اعد  رد  هک  ادخ  اب  تسا  هتفگن  تسار  سپ  یکین ،  هلـص و  يارب  تسا  لباق  لحم  دناد  یم  هکنآ  لاح  و  ، 

ای ادـخ  تانم  ؤملا  نینم و  ؤملل  رفغا  مهللا   : ) دـیوگ یم  اعد  رد  هدـنب  هک  اریز  ار ،  ایند  یناف  عاتم  وا  يارب  دـنک  یم  لـخب  هکنآ  اـب  دـنک . 
هب تسین  راوازـس  اذـل  تسا ،  هتـساوخ  ار  تشهب  سپ  شردارب ،  يارب  هتـساوخ  ار  ترفغم  نوچ  ار ) هنم  ؤـم  ناـنز  نم و  ؤـم  نادرم  زرماـیب 

(661  . ) دیوگب لمع  نودب  راتفگ 

ادگ ناوج  - 5

رد هب  یئادـگ  ماگنه  نیا  رد  تشاد ،  رارق  نایرب  غرم  نانآ  يور  شیپ  دـندروخ و  یم  اذـغ  شرـسمه  اب  دوب و  هتـسشن  یناوج  درم  يزور 
هار زین  جاتحم  درم  تخاس ؛  مورحم  دنارب و  هناخ  رد  زا  ار  لئاس  مامت ،  تنوشخ  اب  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  ناوج  درک .  لا  ؤس  دـمآ و  هناخ 

دـیدرگ و دوباـن  وا  تورث  ماـمت  دـش و  تسدـگنت  ریقف و  ناوـج ،  ناـمه  هک  داـتفا  قاـفتا  ناـنچ  یتدـم  زا  سپ  تفر .  تفرگ و  ار  دوـخ 
اذغ دوب و  هتسشن  دوخ  مود  رهوش  اب  نز  نآ  يزور  ءاضق  زا  دومن .  جاودزا  يرگید  درم  اب  نآ  زا  دعب  مه  نز  داد .  قالط  زین  ار  شرـسمه 

 . دومن کمک  ياضاقت  دروآ و  رد  ادص  ار  هناخ  رد  یئادـگ  ناهگان  دوب ،  هداهن  نایرب  یغرم  نانآ  يور  شیپ  هرفـس  نورد  دـندروخ  یم 
هناخ رد  يوس  هب  تفرگ و  رب  ار  نایرب  غرم  تساخرب و  اج  زا  نز  هدـب !  لئاس  نیا  هب  ار  ناـیرب  غرم  نیا  زیخرب و  تفگ :  شرـسمه  هب  درم 

دیسرپ نز  هیرگ  ببـس  زا  رهوش  تشگرب .  نایرگ  مشچ  اب  داد و  وا  هب  ار  غرم  تسوا .  نیتسخن  رهوش  نامه  لئاس  دیدب  ناهگان  هک  تفر 
هدنار هناخ  رد  زا  هدرزآ و  ار  وا  شرهوش  هک  نیـشیپ  لئاس  اب  ار  دوخ  ناتـساد  سپـس  تسا و  هدوب  نم  لوا  رهوش  ادگ ،  نیا  تفگ :  نز  : 
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نم دوخ  ادگ  نآ  دنگوس ،  ادـخب  نز  يا  تفگ :  شمود  رهوش  دروآ ،  نایاپ  هب  ار  شیوخ  تیاکح  نز  یتقو  درک .  نایب  یمامت  هب  دوب ، 
(662  . ) مدوب

نارگید هب  کمک   : 77

همدقم

هیلع یسوم  مالسلا و  هیلع  رضخ  رهـش  مدرم  هکنیا  اب  ( : ) ۀیآ 77 فهک :   ( ) ۀماقاف ضقنی  نءا  دیری  ارادـج  اهیف  ادـجوف   : ) میکحلا هللا  لاق 
دـندش و لوغـشم  نآ  ماکحتـسا  ریمعت و  هب  سپ  تسا  ندـش  بارخ  لاح  رد  میتی )  لفط  ود  زا   ) يراوید دـندید  دـنادن ) ماـعط  ار  مالـسلا 

ردارب تجاح  هک  ره  ( 663  ) ةرهد هللا  دبع  امناکف  ۀجاح  نموملا  هیخ  ءال  یضق  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا :  لوسر  لاق  دندرک .  تسرد 
هدرک قلخ  یعون  هب  ار  اه  ناسنا  دـنوادخ  هاتوک :  حرـش  تسا .  هدرک  تدابع  ار  رمع  مامت  هک  تسنآ  لـثم  دـنک  هدروآ  رب  ار  دوخ  نم  ؤم 

ای ضرم ،  نامرد  لزنم ،  هزاجا  لوپ  هب  یهاگ  نم  ؤم  دنـشوکب .  رگیدـمه  جـئاوح  رد  طابترا ،  اب  ات  دنـشاب  طوبرم  دـنویپ و  رگیدـکی  هک 
دنزرو یم  غیرد  يرهاظ  یلایخ و  حلاصم  رطاخب  تردق  تاناکما و  نتشاد  اب  نارگید  دنک و  یم  ادیپ  جایتحا  یناسک  کمک  هب  یـشرافس 

رب رد  دیکا  شرافـس  باوث و  ردقنآ  دـنوش .  یم  التبم  باذـع  هب  مه  تمایق  رد  و  دزاس ،  یم  راتفرگ  نانمـشد  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  اجنیا  ، 
ماما دنمک .  شا  هدننک  عمج  اما  تسا  زاب  تداعـس  هار  ردقچ  هک  دنک  یم  بجعت  ناملـسم  صخـش  هک  تسا  هدـش  مدرم  جـئاوح  ندروآ 

ادـخ و هار  رد  بسا  رازه  ندرک  زاـب  هدـنب و  رازه  ندرک  دازآ  زا  دروآرب  ار  نم  ؤم  ردارب  تجاـح  هکیـسک   : ) دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص 
همهنیا اـب  دـسرن  نارگید  هب  شریخ  ناـسنا  هک  دوـش  یم  عناـم  هک  تساـیند  هب  یگتـسب  لد  تـالایخ و  هسوـسو و  نیا  تسا )  رتـهب  داـهج 

(664) دیکا يایاصو 

لاس رازه  هن  - 1

نالف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنزرف  يا  تفگ :  دـمآ و  يدرم  هک  مدوب  هتـسشن  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دزن  تفگ :  نارهم  نب  نومیم 
هک مرادن  یلام  رضاح  لاح  رد  دومرف :  ماما  دنک .  ینادنز  ارم  دهاوخ  یم  وا  نیمه  يارب  مرادن ،  یلوپ  نم  یلو  دراد  یبلط  نم  زا  صخش 

تداـبع لوغـشم  دجـسم  رد  هک  یلاـح  رد  ماـما  دـنکن .  ینادـنز  ارم  وا  هک  دـینک  يراـک  امـش  سپ  درک :  ضرع  وا  مهدـب ؛  ار  وت  یهدـب 
و  ) دـیتسه فاکتعا  لاح  رد  هک  دـیدرک  شومارف  رگم  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  متفگ  نم  درک .  اپ  هب  ار  دوخ  ياهـشفک  دوب ،  فاـکتعا )  )

تجاح ندروآ  رب  رد  هک  یسک  دومرف :  یم  هللا  لوسر  هک  ما  هدینش  مردپ  زا  اما  ما  هدرکن  شومارف  دومرف :  دش ؟ ) جراخ  دجـسم  زا  دیابن 
(665  ) تسا هدوب  لوغشم  تدابع  هب  ار  بش  زور و  هب  ار  زور  لاس ،  رازه  هن  هک  تسا  یسک  دننام  دشوکب ،  دوخ  ناملسم  ردارب 

فاوط عطق  - 2

هک تساوخ  نم  زا  مناتسود  زا  یکی  فاوط  ءانثا  رد  مدوب .  هبعک  فاوط  لوغشم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هارمه  هب  تفگ :  بلغت  نب  نابا 
رود رد  مدرکن .  وا  هب  یهجوت  اذل  موشب ،  ادج  ترضح  زا  هک  تساوخ  یمن  ملد  نم  مهدب .  شوگ  شا  هتـساوخ  فرح و  هب  مورب و  رانک 
نابا يا  دومرف :  نم  هب  دید و  ار  وا  هراشا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  راب  نیا  مورب  وا  يوس  هب  هک  درک  هراشا  نم  هب  صخش  نآ  فاوط  يدعب 

یم هعیـش  نم و  ؤم  مه  وا  دومرف :  تسا ،  نم  ناتـسود  زا  مدرک :  ضرع  تسیک ؟  وا  دومرف :  يرآ .  متفگ :  دراد ؟  يراـک  وـت  اـب  وا  اـیآ 
 : دومرف منک ؟  عطق  ار  فاوـط  اـیآ  ندرک :  ضرع  نک .  هدروآرب  ار  شا  هتـساوخ  ورب و  وا  يوـس  هب  سپ  دوـمرف :  يرآ ،  متفگ :  دـشاب ؟ 

دومرف دومن ؟  اهر  هراک  همین  درک و  عطق  نم  ؤم  تجاح  ندروآرب  تهج  هب  ار  نآ  ناوت  یم  دشاب  مه  بجاو  فاوط  رگا  ایآ  متفگ :  يرآ 
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 . دنک نایب  ار  نم  ؤم  رب  نم  ؤم  قح  متساوخ  ترضح  زا  مدمآ و  ماما  دزن  سپس  متفر .  صخش  نآ  دزن  هدرک و  عطق  ار  فاوط  نم  يرآ .  : 
(666 . . )

جئاوح رد  مامتها  - 3

منک ضرق  تساوخ  رد  دوب  يولع  هک  مناتـسود  زا  یکی  زا  مدش  ریزگان  دروآ ،  ور  نمب  یتسدگنت  اهنامز  زا  یکی  رد  دیوگ :  یم  يدقاو 
 . داتسرف میارب  دوب  نآ  رد  مه  رد  رازه  هک  يا  هسیک  وا  و  متشون ؛  متـسود  نآ  يارب  يا  همان  دوب .  هدش  کیدزن  ناضمر  هام  هک  اصوصخم 

مدوب هتفرگ  ضرق  هک  یمهرد  رازه  هسیک  نآ  نم  دومن .  ضرق  ياضاقت  هک  دیـسر  نمب  يرگید  تسود  زا  يا  همان  هک  تشذگن  یکدـنا 
وا هب  ار  لوپ  هسیک  هک  تسود  نیا  يولع و  تسود  نآ  رگید  زور  دیامرف .  یـشیاشگ  دـنوادخ  دوش و  شراک  کمک  ات  مداتـسرف  شیارب 

مدزن ار  لوـپ  هـسیک  دـیدنخب و  وا  مدرک .  فرـص  يریخ  هار  رد  مـتفگ  يدرک ؟  هـچ  ار  اـهلوپ  دیـسرپ :  يوـلع  نآ  دـندمآ و  مدزن  مداد ، 
نامه مدید  مدرک  لوپ  تساوخرد  تسود  نیا  زا  مداتـسرف و  تیارب  هک  متـشادن  لوپ  نیا  زج  ناضمر  هام  کیدزن  تفگ  دـعب  تشاذـگ ؛ 

دنوادـخ ات  مینک  تمـسق  ار  اـهلوپ  مه  اـب  میدـمآ  لاـح  مدوب .  هدز  لوپ  هسیک  هب  مدوخ  رهم  هب  هک  داد  نم  هب  مداتـسرف  تیارب  هک  ار  لوپ 
نب ییحی  يزور  دش  مامت  اهلوپ  تشذگ  ناضمر  هام  زا  زور  دنچ  میدش .  ادج  رگیدکی  زا  میدرک و  تمسق  هس  ار  لوپ  دیامرف .  یشیاشگ 
مه نم  نک ؛  ناـیب  ار  دوخ  لاـح  تقیقح  يدـش ،  تسدـگنت  وـت  هک  مدـید  باوـخ  رد  تفگ :  متفر  شدزن  نوـچ  درک ،  بلط  ارم  دـلاخ 
نآ يولع و  تسود  دـنهدب و  نم  هب  مهرد  رازه  یـس  داد  روتـسد  دـش و  ایاضق  نیا  زا  بجعتم  وا  مدرک ،  لـقن  ار  دوخ  هتـشذگ  ياـیاضق 

(667) دش نامراک  رد  یشیاشگ  ناردارب  جئاوح  ءاضق  رطاخب  ناگمه  دنهدب و  مهرد  رازه  هد  مادک  ره  ار  رگید 

غارچ ندرک  شوماخ  - 4

نم يارب  مدرک  ضرع  نخس  نایم  رد  سپ  میتخادرپ ،  یم  وگتفگ  تبحص و  هب  مالسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما  تمدخ  رد  یبش  دیوگ :  ثراح 
هیلع یلع  ای  هتبلا  مدرک :  ضرع  یناد ؟  یم  هتسیاش  تجاح  ندومن  نایب  يارب  ارم  ایآ  ثراح !  يا  دومرف :  ماما  تسا .  هدمآ  شیپ  یتجاح 

هچ ره  ینابرهم  تفطالم و  اب  درک و  شوماخ  ار  غارچ  تساوخرب ،  ياج  زا  ماما  ناهگان  دـنک  تیاـنع  ریخ  يازج  ار  امـش  ادـخ  مالـسلا ! 
هظحـالم و نودـب  هکنیا  يارب  مدومن ؟  شوماـخ  ار  غارچ  ارچ  ینادـیم  دومرف :  تسـشن و  نم  يولهپ  هب  ولهپ  دوـخ ،  هب  صوـصخم  رتـشیب 

یلص ربمایپ  مدینـش  هک  نزب ،  يراد  یفرح  ره  نونکا  منیبن  تا  هرهچ  رد  ار  جایتحا  تلذ  نم  یئوگب ،  يراد  لد  رد  هچ  ره  یتسیابردور ، 
ناهنپ نارگید  زا  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  یهلا  تناما  کی  دوش  هدرپس  يرگید  لد  رب  مدرم  جـئاوح  هکیتروص  رد  دومرف :  یم  هلآ  هیلع و  هللا 

هک تسا  هتـسیاش  دونـش  یم  هک  سک  ره  رب  دیدرگ ،  اشفا  هاگ  ره  و  دنهد ،  یم  وا  هب  تدابع  باوث  دنکن  شاف  ار  نآ  هکیـسک  و  تشاد ، 
(668  ! ) دیامن يزاس  راک  وا  يارب  دزیخرب و  دنمتجاح  کمک  هب 

وهاک - 5

م 1366)  ) یـضاق اقآ  یلع  دیـس  قحلا  هللا  تیآ  موحرم  مدـید  مدوب ،  هتفر  یـشورف  يزبس  ناکد  هب  يزور  دـیوگ :  فجن  ياملع  زا  یکی 
نشخ و ياهگرب  ياراد  هک  یئاـهنآ  هدیـسالپ و  ياـهوهاک  لومعم ،  سکع  هب  یلو  ( ، 669  ) تسا ندرک  اوس  وهاک  لوغـشم  هدـش و  مخ 

ریز رد  ار  اهنآ  دعب  درک و  وزارت  داد و  ناکد  بحاص  هب  ار  اهوهاک  یضاق  موحرم  ات  مدوب ،  هجوتم  الماک  نم  دراد .  یمرب  دنتـسه  گرزب 
 : دندومرف دیدرک ! ؟  اوس  ار  بوغرم  ریغ  ياهوهاک  نیا  ارچ  امـش  اقآ  مدرک :  ضرع  متفر و  ناشیا  لابند  هب  نم  دـش .  هناور  تفرگ و  ابع 

يزیچ وا  هب  مهاوـخ  یمن  و  منک ،  یم  کـمک  وا  هب  یهاـگهاگ  نم  ریقف ،  تعاـضب و  یب  صخـش  تسا و  هدنـشورف  درم  نیا  ناـج !  اـقآ 
بـسک رد  و  نتفرگ ،  یناجم  هب  دنک  تداع  هتـساوخان  يادخ  ایناث  و  دورب ،  نیب  زا  وربآ  فرـش و  تزع و  نآ  الوا  ات  مشاب  هداد  ضوعالب 
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يرادـیرخ هرخالاب  اهنیا  هک  متـسناد  یم  نم  اهوهاک ؛ نیا  زا  ای  میروخب  كزان  فیطل و  يوهاک  درادـن  یقرف  اـم  يارب  دوش .  فیعـض  مه 
مدـیرخ ار  اهنیا  وا  ندرک  ررـض  تراسخ و  زا  يریگولج  يارب  اذـل  دزیر  یم  نوریب  هب  ددـنب  یم  ار  دوخ  ناـکد  هک  ناتـسبات  رهظ  درادـن ، 

( . 670)

هنیک  : 78

همدقم

لوسر لاق  میئادزب .  نایتشهب  لد  هنیئآ  زا  دقح  هنیک و  راگنز  و  هیآ 43 : ) فارعا :   ( ) لغ نم  مهرودص  یف  ام  انعزن  و   : ) میکحلا هللا  لاق 
صخـش و  تسا ،  سفن  رد  هنیک  ياـج  هاـتوک :  حرـش  تسین .  وج  هنیک  نم  ؤم  ( : 671) دوقحب سیل  نم  ؤـملءا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 

وا لام  تسایر و  زا  ای  هدینـش ،  شحف  هدز و  تمهت  و  هدرب ،  یـسک  ار  شیوربآ  ای  و  درادـن ،  ار  لباقم  فرط  ندز  نیمز  نوچ  وج ،  هنیک 
هـشیمه دنک .  شدوبان  دنزب و  نیمز  هب  ار  وا  بسانم  تقو  ساسح و  عقوم  رد  ات  دریگ  یم  لدـب  ار  ینمـشد  اهنیا ؛ لاثما  هدرک و  مورحم  ار 
بولغم هلقاع  هوق  هکنآ  مالک  هصالخ  دوش .  یم  رتشیب  شـشتآ  دریگنار  هنیک  ولج  رگا  زوربزور  و  درب ،  یم  جنر  دوقحم  ندـید  زا  دـقاح 

لمع و  تسین ،  هنیک  لها  نم  ؤم  درادـن .  وا  يارب  يدوس  ینامیـشپ  ادـعب  هک  دـنزیم  يراک  هب  تسد  هدرکن  يادـخ  دوش و  یم  بضغ  هوق 
هنیک شتآ  هب  ادابم  ات  دریگ  یم  کمک  هلقاع  هوق  زا  و  درذگ ،  یم  لمع  يدـب  زا  ای  و  دـنک ،  یم  راذـگاو  بلاغ  يادـخ  هب  ار  لباقم  ءوس 

(672  . ) دزوسب

دیلو یئوج  هنیک   - 1

هب رافک  اب  مه  ردـب  زور  تخادـنا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تروص  هب  ناهد  بآ  همظعم  هکم  رد  هفوک )  رادـنامرف   ) دـیلو ردـپ  هبقع 
هیلع نینم  ؤملاریما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رما  هب  و  دندروآ .  ربمایپ  دزن  ار  وا  دش و  ریگتـسد  دندروخ  تسکـش  هک  رافک  دمآ .  گنج 
دوب شلد  رد  نینم )  ؤملاریما   ) هنیک هشیمه  دش  بوصنم  هفوک  يرادنامرف  هب  نامثع  نامز  رد  هک  دیلو  شدنزرف  اذـل  تشک .  ار  وا  مالـسلا 
هچنآ زا  نم  تفگ :  دوشگ و  مشچ  وا  تفر ،  شتداـیع  هب  نسح  ماـما  دـش  راـمیب  دـیلو  یتقو  درک .  یم  بس  رمع  رخآ  اـت  ار  ترـضح  و 

مه ارت  تشک و  ار  تردـپ  مردـپ  دومرف :  نسح  ماما  متـسین .  نامیـشپ  هک  تردـپ  هب  مانـشد  زج  منک  یم  هبوت  ادـخب  منامیـشپ و  ما  هدرک 
(673  ( . ) تسا نداد  مانشد  نیا  ببس  هنیک  نیا  و   ) یتسه وا  نمشد  اذل  دز ،  دح  ندروخ )  بارش  رطاخب  )

رالس نبا   - 2

تموکح مدرم  هب  تردق  لامک  رد  دیسر و  ترازو  ماقمب  دوب  رصم  شترا  نارسفا  زا  هک  رالس  نبا  مان  هب  یـصخش  يرجه  مشـش  نرق  رد 
مه دوخ  ترازو  نارود  رد  اذـل  وج ؛ هنیک  هاوخدوخ و  رگید  فرط  زا  و  دوب ،  شوهاب  لاعف و  عاجـش ،  يدرم  فرط  کی  زا  وا  درک .  یم 

 ( مرکلا یبا   ) دزن تیاکش  يارب  دش ،  موکحم  یتمارغ  تخادرپ  هب  دوب  یهاپس  درف  کی  رالس  نبا  یعقوم  درک .  ناوارف  ملظ  مه  تمدخ و 
ورف نم  شوگ  رد  وت  نخـس  تفگ :  دادـن و  رثا  بیترت  وا  تاراـهظا  هب  قحب  مرکلا  یبا  دزادرپب .  یهاوخداد  هب  وا  اـت  تفر  هنازخ  رادرتـفد 

ار وا  دروآ  تسدـب  ماـقتنا  تصرف  دـش و  ریزو  یتـقو  تفرگ .  لدـب  ار  شا  هنیک  دـیدرگ و  نیگمـشخ  وا  هـتفگ  زا  رالـس  نـبا  دور .  یمن 
هک راب  ره  خیم  ندیبوک  زاغآ  رد  دیآ .  نوریب  شرگید  شوگ  زا  ات  دندرک .  ورف  يو  شوگ  رد  ار  يدنلب  خیم  داد  روتسد  دومن و  ریگتسد 

نامه اب  ار  شناج  یب  رکیپ  وا  روتسد  هب  سپس  تفر !  ورف  وت  شوگ  رد  نم  نخس  نونکا  تفگ :  یم  رالـس  نبا  دز ،  یم  دایرف  مرکلا  یبا 
(674  . ) دنتخیوآ رادب  تشاد  رس  رد  هک  یخیم 
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یتسود هب  لیدبت  هنیک   - 3

ار وا  نادناخ  زا  رفن  تشه  شردپ و  ربمایپ  نوچ  دـش  هتـشک  رفک  لاح  رد  رافک  هارمه  هب  دـحا  گنج  رد  هک  دوب  نامثع  شردـپ  مان  هبیش 
 ، دوبن رت  نمـشد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  زا  نم  دزن  سکچیه  دیوگ :  یم  شدوخ  دیـشک .  یم  هلعـش  شلد  هب  ربمایپ  هنیک  دوب  هتـشک 
 ، مداد یم  شرورپ  دوخ  رد  ار  وا  نتـشک  هشیمه  دنتـشاد .  تسایر  يرادمچرپ و  تقایل  همه  هک  دوب  هتـشک  ارم  نادناخ  زا  رفن  تشه  اریز 
اب مبای  تسد  دوخ  روظنمب  تسا  نکمم  هنوگچ  مدرک  یم  رکف  اریز  مدش ،  سویءام  دوخ  يوزرآ  هب  ندیسر  زا  دش  حتف  هکم  هکیتقو  یلو 

دنداد گنج  نالعا  يو  اب  دندرک و  عامتجا  وا  ینمـشد  تفلاخم و  رب  نزاوه  مدرم  هکیماگنه  یلو  دندمآرد .  وا  نید  هب  برع  همه  هکنیا 
اب ناناملـسم  تیعمج  هکیتقو  دنراد !  ار  شفارطا  رفنرازه  هد  هک  دوب  نیا  لکـشم  یلو  دش ،  هدنز  ملد  رد  وزرآ  نیا  يا  هزادنا  ات  هرابود  ، 
زا مریگب .  ار  دوخ  ياهنوخ  ماقتناو  موش  لئان  دوخ  دوصقم  هب  هک  تسا  نآ  تقو  نالا  متفگ  دوخ  اب  دـندرک  رارف  نزاوه  اب  دروخرب  نیلوا 

ثراح نب  نایفـسوبا  مدـمآرب  پچ  بناج  زا  دـنک .  یم  تیامح  وا  زا  هک  مدـید  ار  ربمایپ  يومع  سابع  مدرک  هلمح  ربمایپ  تسار  بناـج 
کیدزن ردقنآ  رـس  تشپ  زا  دنک .  یم  يرادساپ  ار  دـمحم  هک  تسا  یعاجـش  درم  مه  نیا  متفگ :  دوب ،  وا  ظفاحم  ترـضح  يومع  رـسپ 

 ، دـیدرگ هریخ  ممـشچ  نآ  قرب  زا  هک  دـش  لیاح  وا  نم  نایم  شتآ  زا  يا  هرارـش  هاگان  دریگارف ،  ار  وا  مریـشمش  دوب  کـیدزن  هک  مدـش 
هبیش دومرف :  دیدرگ و  نم  هجوتم  ترضح  دوش .  یم  ظفح  ادخ  بناج  زا  مدیمهف  متشگرب و  رـس  بقع  هب  هتفرگ و  تروص  هب  ار  اهتـسد 

زا ار  وا  درک  رظن  متروص  هب  هکیماگنه  نادرگ ،  رود  وا  زا  ار  ناطیـش  ایادـخ  دومرف :  داهن و  ما  هنیـس  هب  تسد  متفر  کیدزن  ایب ،  کـیدزن 
ربمایپ يرای  رد  مدش و  گنج  لوغشم  نانمـشد  اب  سپـس  دیدرگ .  لیدبت  یتسود  هب  اه  هنیک  نآ  همه  متـشاد و  رت  تسود  مشوگ  مشچ و 

تا هرابرد  ادخ  هچنآ  دومرف :  نم  هب  گنج  همتاخ  زا  سپ  متـشک .  یم  ار  وا  دمآ  یم  ولج  مردـپ  رگا  هک  مدوب  نانچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
(675  . ) یتساوخ یم  هک  دوب  هچنآ  زا  رتهب  دومرف ،  هدارا 

زوت هنیک  قفانم   - 4

زاربا ار  اه  هنیک  نیا  فلتخم  ياهلکش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  هکنانچ  تسا  يزوت  هنیک  دقح و  قفانم ،  دارفا  ياه  هناشن  زا 
دجسم دراو  مالسلا  هیلع  یلع  هاگان  دندوب ،  هتسشن  دجسم  رد  راصنا  رجاهم و  زا  یعمج  هارمه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندرک .  یم 

دوب ربمایپ  رانک  رد  هک  دوخ  هاگیاج  رد  ترضح  نآ  هکنیا  ات  دندومن ،  لابقتسا  یمرگ  هب  وا  زا  دنتـساوخرب و  وا  مارتحا  هب  نارـضاح  دش ، 
ار اهنآ  هک  یتقو  ادخ  لوسر  دندرک .  یم  تبحص  یـشوگ  رد  مه  اب  دندوب ،  قافن  هب  مهتم  هک  نارـضاح  زا  رفن  ود  نایم  نیا  رد  تسـشن . 
 : دومرف سپس  دیدرگ ،  رهاظ  شا  هرهچ  زا  مشخ  راثآ  هک  دش  نیگمشخ  يروط  هب  دننز ،  یم  فرح  مه  اب  هتسهآ  ارچ  هک  تفایرد  دید ، 

تسوگغورد دیشاب  هاگآ  درادب ،  تسود  ارم  هک  یسک  رگم  دوش ،  یمن  تشهب  لخاد  تسوا ،  تسد  رد  مناج  هک  یـسک  نآ  هب  دنگوس 
رد مالسلا  هیلع  یلع  تسد  ماگنه  نیا  رد  دراد .  نمشد  ار  بلاطیبا )  نب  یلع   ) صخش نیا  یلو  دراد ،  تسود  ارم  دنک  نامگ  هک  یـسک 
(677 ( . ) دیئوگن لوسر  تفلاخم  ینمشد و  هانگ و  هب  دیدروآ ،  نامیا  هک  یناسک  يا   : ) دیدرگ لزان  ( 676  ) هیآ نیا  دوب و  ربمایپ  تسد 

راوخ رگج  دنه   - 5

هنیک رد  هک  نایفسوبا  ناز  دنه  دش .  هتشک  دوخ  دعب  تشک  ار  رفن  یس  هب  کیدزن  ربمایپ  يومع  ءادهشلادیس  ةزمح  بانج  دحا  گنج  رد 
وا هب  دـشکب  ار  هزمح  رگا  هک  داد  يدایز  لام  هدـع  دوب و  معطم  نب  ریبج  هدـنب  هک  یـشحو  هب  دوب  دوخ  رـصع  نانز  همه  دـمآ  رـس  یئوج 

درک و هراپ  ار  هزمح  مکش  یشحو  دنه ،  هدعو  قبط  تشک .  ار  وا  درک و  دراو  وا  رب  هزین  رجنخ و  تسشن ،  نیمک  رد  یـشحو  اذل  دهدب . 
دنه سپ  دش .  فورعم  راوخ  رگج  دنه  هب  تهج  نیا  زا  دروخبارنآ ؛ تسناوتن  اما  تفرگ  نادـندب  ار  رگج  وا  دروآ .  دـنه  دزنب  ار  وا  رگج 
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دننامه دـیرب و  ار  هزمح  بل  غامد و  شوگ و  یئوج ،  هنیک  زا  دـمآ و  هزمح  دـسج  يالاب  شدوخ  داد و  یـشحو  هب  تشاد  هک  يرویز  ره 
دندرک هلثم  ار  رگید  يادهش  داسجا  وا  زا  دیلقت  هب  مه  رگید  نانز  و  دهدب ،  ناشن  شیرق  نانز  هب  دربب و  هکم  هب  ات  درک  تسرد  دنب  ندرگ 
(678  . ) شچب قاع  يا  تفگ :  درک و  ورف  هزمح  ناهد  هشوگ  رد  ار  هزین  رس  دمآ  هزمح  دسج  يالاب  یتقو  مه  وج  هنیک  نایفسوبا  . 

هیرگ  : 79

همدقم

هیلع یلع  ماما  دنیامن .  رایـسب  هیرگ  دننک و  مک  هدنخ  دیاب  اهنآ  سپ  هیآ 82 : ) هبوت :  ( ) اریثک اوکبیلو  الیلق  اوکحـضیلف   : ) میکحلا هللا  لاق 
 : هاتوک حرش  تسادخ .  تمحر  زا  اهبلق  ندوب  عشاخ  نامشچ و  هیرگ  ( : 679  ) یلاعت هللا  ۀمحر  نم  بولقلا  ۀیشخ  نویعلا و  ءاکب  مالسلا : 
هب نابوذجم  دوش ،  یم  يراج  یبابسا  هب  کشا  دزیخ .  یمرب  هابت و . . .  لاح  ای  لد  زوس  زا  هک  تسا ،  هیرگ  یهلا  تمحر  رهاظم  زا  یکی 

یهلا قیفوت  نوهرم  دزیخرب  لاح  زا  رگا  هیرگ  يویند .  رهاظم  تسکـش  رطاخب  ایند  لها  هتفر ،  تسد  زا  مغ  زا  ناگدـید  تبیـصم  هبذـج ، 
یکابت درادن  ءاکب  هک  سکنآ  ددرگ .  مولعم  شزاجم  هدرپ  و  رهاظ ،  شءوس  رثا  دزیخرب  فسوی )  ناردارب  دـننامه   ) رکم زا  رگا  و  تسا ، 

 . تسا هدش  دیکا  شرافس  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  رب  هیرگ  رد  هکنانچ  دریگ ،  رارق  یهلا  تمحر  دروم  ات  دنک 

حون  – 1

برقم کلم  لیئربج  قیالخ ،  ندـش  قرغ  بآ و  ندـمآ  الاب  نافوط و  زا  دـعب  تسا .  هدوب  نکـس  ای  رافغلادـبع  ربماـیپ  حون  ترـضح  مسا 
یم ادـخ  تفگ :  لیئربج  تخاس ،  يدایز  هزوک  وا  زاسب ! .  هزوک  ـالاح  تسا  هدوب  يراـجن  وت  لغـش  شیپ  يدـنچ  تفگ :  دـمآ و  شدزن 

 ، تسکش هارکا  اب  ار  یضعب  هتـسهآ و  ار  اهیـضعب  تسکـش .  دز و  نیمز  رب  ار  اه  هزوک  زا  ددع  دنچ  مه  وا  نکـشب ،  ار  اه  هزوک  دیامرف : 
 . ما هتخاس  ار  اهنیا  ما  هدیشک  تمحز  نم  دوش ،  یمن  یـضار  ملد  دومرف :  ینکـش ؟  یمن  ارچ  تفگ :  دنکـش .  یمن  رگید  وا  دید  لیئربج 
وت ردق  نیمه  تسادخ ،  زا  شلگ  بآ و  دنراد و ! ؟ . . .  ردام  ردپ و  دنراد ،  ناج  مادک  چیه  اه  هزوک  نیا  رگم  حون  يا  تفگ :  لیئربج 

و دوب ،  ادخ  اهنآ  قلاخ  هک  یقلخ  يدش  یـضار  هنوگچ  يوش ،  یمن  اهنآ  نتـسکش  هب  یـضار  روطچ  یتخاس ،  يا و  هدیـشک  ار  شتمحز 
(680  . ) دش حون  شبقل  درک و  رایسب  هیرگ  وا  اجنیا  زا  يدناسر ؛  تکاله  هب  ار  همه  يدرک و  نیرفن  ار  دنتشاد  ردام و . . .  ردپ و  ناج و 

مالسلا هیلع  ییحی   - 2

رب نیمـشپ  ياههالک  هدرک و  نت  رب  نیئوم  یئاهـشوپور  نانابهر  نویناحور و  زا  یعمج  دید  دمآ ،  سدقملا  تیب  هب  ربمایپ  ییحی  ترـضح 
کی درک  تدابع  هب  عورش  سدقملا  تیب  رد  سپس  دزادرپب .  تدابع  هب  نانآ  اب  ات  دنک  تسرد  سابل  عون  نیا  تساوخ  ردام  زا  دنرادرس . 

هب ینک ؟  یم  هیرگ  تمسج  ندش  رغال  يارب  درک  یحو  وا  هب  لجوزع  يادخ  درک ،  هیرگ  هدش ،  رغال  شندب  دید  درک  دوخ  هب  هاگن  زور 
ییحی هدش ! .  هتفاب  هب  دـسر  هچ  ات  يدیـشوپ  یم  نهآ  زا  یـشوپالاب  یتشاد  خزود  شتآ  زا  یعالطا  نیرتمک  رگا  دـنگوس  ملالج  تزع و 
يزور دوب .  ادـیپ  ناگدـننیب  يارب  شیاهنادـند  هفاـیق  هکیروط  هب  دروخ  ار  وا  هنوگ  ود  ره  تشوـگ  شـشمچ  کـشا  هک  تسیرگ  ردـقنآ 
يدرگ ممشچ  ینشور  هیام  ات  دهدب  نم  هب  ار  وت  ات  ما  هتساوخ  ادخ  زا  نم  ینک ؟  یم  نینچ  ارچ  ناج  رسپ  دومرف :  ییحی  هب  ایرکز  شردپ 

دننک هیرگ  رایـسب  ادخ  فوخ  زا  هک  یناسک  زج  هب  هک  تسا  يا  هندرگ  منهج  تشهب و  نایم  يدومرف  هک  يدوبن  وت  رگم  درک :  ضرع  ! ! 
یم نآ  اب  ار  شیاهنادند  هک  درک  هیهت  وا  يارب  دـمن  هعطق  ود  شردام  هک  درک  یم  هیرگ  ییحی  ردـقنآ  تشذـگ ! ؟  دـنناوتن  هندرگ  نآ  زا 

ار اهدمن  نآ  دز و  یم  الاب  ار  شیاهنیتسآ  ییحی  دش  یم  سیخ  شنامـشچ  کشا  زا  هکنآ  ات  تفرگ  یم  دوخ  هب  ار  شیاهکـشا  دیناشوپ و 
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یم ضرع  تشاد و  یم  رب  نامـسآ  رب  رـس  درک و  یم  دنزرف  هب  هاگن  ایرکز  تخیر .  یم  ورف  شیاهتـشگنا  نایم  زا  اهکـشا  داد و  یم  راشف 
یم ار  خزود )  رد  یهوک   ) نارکس مسا  ییحی  یتقو  ینیمحارلا .  محرا  وت  شنامشچ و  کشا  مه  نیا  تسا و  نم  دنزرف  نیا  اهلاراب  درک : 
یم شلابند  هب  اـهنابایب  رد  رداـم  ردـپ و  و  دـیزیخ ،  یمرب  وا  تلفغ  زا  ياو  هلاـن  داـهن ،  یم  ناـبایب  هب  يور  ناـشیرپ  لاـح و  هتفـشآ  دـینش 

( . 681) دنتفر

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  هیرگ  تدش   - 3

شا هیرگ  زا  هنیدم  مدرم  دوش .  نایرگ  ارهز  ترضح  ات  دش  ببس  هدننک و . . .  مودصم  تابرض  تیالو و  میرح  هب  زواجت  ربمایپ و  نادقف 
اجنآ دورب و  دـحا  ءادهـش  رباقم  هب  دـش  روبجم  سپ  میوش !  یم  تحاران  تا  هیرگ  زا  ام  دـنتفگ :  مالـسلااهیلع  ارهز  هب  دـندش و  تحاران 
دنتفگ دندمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دزن  هنیدم  ناگرزب  هک :  تسا  هدمآ  رگید  ربخ  رد  ددرگزاب .  هنیدم  رهش  هب  سپس  دنک و  هیرگ 
شاعم بلط  تلع  هب  اهزور  میور ،  یمن  باوخ  هب  بش  ام  زا  سک  چـیه  دـنک ،  یم  هیرگ  زور  بش و  مالـسلااهیلع  همطاف  نسحلاـبا  يا  : 
دناسر مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هب  ار  ماغیپ  نیا  ماما  ( 682  . ) زور ای  دنک  هیرگ  بش  ای  وگب  وا  هب  ارهز س ،  هیرگ  زا  اهبش  میرادن و  رارق 

مارآ مه  هیرگ  زا  و  مور ،  یم  مدرم  نایم  زا  يدوز  هب  درک و  مهاوخن  ثکم  ایند  رد  ردقنآ  مالـسلا  هیلع  نسحلاابا  يا  تفگ :  باوج  رد  ، 
نازحالا تیب  مانب  امرخ  هخاش  تشخ و  زا  یقاطا  عیقب  رد  هنیدم  رهش  زا  جراخ  ماما  باوج ،  نیا  زا  دعب  موش .  قحلم  مردپ  هب  ات  موش  یمن 

یم بش  نوچ  درک ؛ یم  هیرگ  روبق  نیب  هتسویپ  دش و  یم  عیقب  هجوتم  تشاد ،  یم  رب  ار  شنادنزرف  اهحبص  مالـسلااهیلع  ارهز  و  تخاس ، 
(683  . ) دنادرگ یم  زاب  لزنمب  ار  وا  دمآ و  یم  ماما  دش 

هیرگ لاس   35  - 4

دوب و هزور  نآ  ياـهزور  هک  درک  هیرگ  ( 684  ) لاس لهچ  هب  کیدزن  شراوگرزب  ردـپ  رب  مراهچ  ماما  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
یم ضرع  تشاذگ و  یم  ترـضح  نآ  ربارب  دروآ و  یم  بآ  كاروخ و  مالغ  دـش  یم  راطفا  ماگنه  نوچ  دوب .  لوغـشم  تدابع  هب  اهبش 

زا شکاروخ  هک  تسیرگ  یم  تفگ و  یم  ردـقنآ  دـش ،  هتـشک  ناشطع  بل  هنـسرگ و  مکـش  اب  مردـپ  دومرف :  یم  دـیئامرف .  لـیم  درک : 
هب ترضح  يزور  دیوگ :  داجـس  ماما  ناتـسود  زا  یکی  دش .  قحلم  شراگدرورپ  هب  ات  دوب  نینچ  نیا  و  تشگ ،  یم  رت  شناگدید  کشا 

هیرگ هک  مدینش  یم  هداهن و  هدجسب  رس  نشخ  گنس  رب  هک  ار  وا  متفای  سپ  متشگ ،  ناور  ترضحنآ  یپ  رد  نم  دندرب و  فیرـشت  ارحص 
تروـص و تـشاد ،  یمرب  هدجـس  زا  رــس  نآ  زا  سپ  تـفگ ،  یم  ( 685) رکذ هـبترم  رازه  هـک  مدرمـش  یم  دز و  یم  هحیــص  درک و  یم 
 : دومرف نک !  مک  ار  دوخ  هیرگ  مامت و  ار  دوخ  هودـنا  نم ،  ياقآ  يا  مدرک  ضرع  سپ  دوب .  هتفرگ  ارف  شناگدـید  کـشا  ار  شنـساحم 

دیپـس شیوم  تشگ ،  یفخم  اـهنآ  زا  یکی  سپ  تشاد .  دـنزرف  هدزاود  ربماـیپ و  دـنزرف  دوب و  ربماـیپ  قاحـسا  دـنزرف  بوقعی  وـت  رب  ياو 
ردارب و ردپ و  مدید ،  دوخ  نم  نکلو  دوب ،  هدنز  شدـنزرف  هکنآ  لاح  و  تشگ ،  دیفـس  شناگدـید  هیرگ  زا  و  دـیمخ ،  شتماق  تشگ و 

(686 ( ! ؟  دوش مک  مناگدید  کشا  مامت و  نم  هودنا  هنوگچ  سپ  هداتفا ،  كاخ  يور  هدش و  هتشک  منادناخ  زا  رفن  هدفه 

تمحر هیرگ   - 5

دش يرسپ  ياراد  هک  هیطبق  هیرام  زا  زج  دشن  دنزرف  ياراد  شرگید  نارسمه  زا  و  دش ،  دنزرف  شش  ياراد  هجیدخ  شلوا  رسمه  زا  ربمایپ 
ایند زا  ترجه  متـشه  لاـس  هجحلا  يذ  هاـم  رد  درکن و  رمع  رتشیب  زور  تشه  هاـم و  ود  لاـسکی و  میهاربا  تشاذـگ .  میهاربا  ار  وا  ماـن  و 
یم کشا  مشچ  دومرف :  یم  دـش و  یم  ریزارـس  شنامـشچ  زا  کشا  رایتخا  یب  و  تفرگ ،  ارف  ار  ربمایپ  هودـنا ،  مغ و  زا  يا  هلاـه  تفر . 

هشیاع میتسه .  نوزحم  وت  تافو  رد  ام  میهاربا  يا  ددرگن  ادخ  مشخ  بجوم  هک  میوگ  یمن  نخـس  یلو  دوش  یم  نیگهودنا  بلق  دزیر و 
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ندرک هیرگ  زا  ار ،  ام  ادخ  لوسر  يا  درک :  ضرع  یـصخش  دش ،  يراج  شیاه  هنوگ  رب  ربمایپ  ناگدید  زا  کشا  تارطق  یتقو  دـیوگ : 
دنکن محر  هکیسک  ( 687  ، ) تسا يزوـسلد  تمحر و  هکلب  تسین  هیرگ  نـیا  دوـمرف :  ینک ! ؟  یم  هـیرگ  تدوـخ  یلو  يدرک  یم  یهن 

( . 688) دریگ یمن  رارق  تمحر  لومشم 

هانگ  : 80

همدقم

 : مالسلا هیلع  قداص  ماما  میدرک .  هذخاوم  شهانگ  رفیک  هب  ار  يا  هفیاط  ره  هیآ 40 : ) توبکنع :   ( ) هبنذب انذخءا  الف   : ) میکحلا هللا  لاق 
دتفا و یمن  يرـس  دـنک و  یمن  تکرح  ندـب  رد  یگر  چـیه  ( 689  ) بنذـب الا  ضرم  عادـص و ال  ۀـبکن و ال  ـال  برـضی و  قرع  نم  سیل 

بجوم هک  بویع  هب  لهج  تسا و  يرامیب  ندرک  هانگ  هاتوک  حرش  تسا .  هانگ  هطـساوب  همه  هک  دوش  یمن  ضیرم  دریگ و  یمن  رـسدرد 
دننام تسادـخ  هب  تبـسن  ای  مرج  تسا  ناهانگ  نیرتگرزب  زا  مه  ندرمـش  کچوک  ار  بنذ  تسا .  هانگ  دوخ  زا  رتـالاب  دوش  یم  ناـهانگ 

صخـش راک  يرایـسب  دـشاب  مدرم  هب  تبـسن  رگا  هانگ  مرج و  اما  دـنک ،  هچ  وا  اب  دـناد  یم  ادـخ  دوخ  ار  نآ  دـناوخ  یمن  زامن  هک  یـسک 
عورش هبوت  رافغتسا و  ینعی  ءاود  اب  هانگ  دش .  دهاوخ  رت  تخس  راک  تمایق  رد  دنکن  بلج  ار  فرط  تیاضر  رگا  هکنآ  هچ  تسا  لکـشم 

رب مزع  دنک و  هبوت  دوز  درک ،  اوغا  ار  وا  ناطیـش  مه  رگا  دوش .  یم  نامرد  میمرت و  تیـصعم ،  نآ  هب  دوع  مدع  ینعی  ءافـش  اب  دوش و  یم 
 . دریگن ياج  لد  رد  هانگ  رثا  ات  دیامن  كرت 

راکهانگ دیعبت  - 1

یحو یسوم  ترضح  هب  دنوادخ  دندرک !  يادخ  هب  عرضت  دندش و  تحاران  وا  تیصعم  زا  رهش  لها  هک  دوب  لیئارسا  ینب  رد  یقـساف  درم 
زا ار  راکهانگ  ناوج  نآ  یسوم  ترضح  دسرن .  يا  همدص  ار  رهـش  لها  وا  شتآ  هب  هکنآ  ات  نک ،  جارخا  رهـش  زا  ار  قساف  نآ  هک  درک : 

دوبن یسک  تشگ  ضیرم  دش و  هدنهانپ  يراغ  هب  سپ  دننک ،  نوریب  ار  وا  مه  اجنآ  زا  دش  رما  تفر ،  يرگید  رهش  هب  وا  دومن ؛ دیعبت  رهش 
ما هچب  ملاـیع  رگا  زرماـیب ،  ارم  ادـخ  يا  هک  درک  هلاـن  یبیرغ  هاـنگ و  زا  قح  هاگردـب  كاـخ و  رد  يور  سپ  دـیامن .  يراتـسرپ  وا  زا  هک 
هب دوخ  شتآ  هب  ارم  یتخادنا  یئادج  ما  هجوز  ردام و  ردـپ و  نم و  نایم  هک  ادـخ  يا  دـندرک ،  یم  هیرگ  نم  یگراچیب  رب  دـندوب  رـضاح 
 . داتـسرف يو  دزن  هدرک  قلخ  شدالوا  نز و  ردام و  ردپ و  تروص  هب  ار  يا  هکئالم  تاجانم  نیا  زا  سپ  دـنوادخ  نازوسم .  هانگ  هطـساو 
اج نالف  رد  ام  تسود  درک ،  یحو  یـسوم  ترـضح  هب  دنوادخ  تفر .  ایند  زا  دـش و  داش  دـید ،  راغ  نورد  ار  دوخ  ماوقا  راکهانگ  نوچ 

؛ درک دـیعبت  ار  وا  هک  تسا  ناوج  نامه  دـید  درک  هاگن  بوخ  دیـسر  عوضوم  نآ  هب  یـسوم  نوچ  امن .  نفد  هد و  لسغ  ار  وا  هدرک  توف 
مدرک محر  وا  هب  نم  یسوم  يا  دومرف :  منک ! ؟  جارخا  رهش  زا  ار  وا  يدرک  رما  هک  تسا  راکهانگ  ناوج  نامه  وا  ایآ  ایادخ  درک  ضرع 

(690  . ) مدیزرمآ ار  وا  وفع  بلط  هانگب و  فارتعا  ماوقا و  نطو و  زا  يرود  شضرم و  هلان و  ببس  هب  وا  و 

ناراب بلط  مالسلا و  هیلع  یسیع  - 2

 : دومرف اهنآ  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  اجنآ  رد  دنتشگ  ارحص  دراو  هدش و  جراخ  رهـش  زا  ناراب  بلط  هب  شنارای  یـسیع و  ترـضح 
هب مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  دندرک .  هعجارم  رفن  کی  زا  ریغ  هب  مدرم  همه  سپ  ددرگ .  زاب  رهش  هب  هداد  ماجنا  یهانگ  امش  زا  سک  ره 
زا ینز  هک  مدوب  هداتـسیا  زامن  هب  يزور  هکنیا  زج  مرادـن ،  رطاـخ  هب  يزیچ  درک :  ضرع  يا ؟  هدـشن  بکترم  یهاـنگ  وت  اـیآ  دومرف :  وا 

مدرک و ممـشچ  لخاد  ار  دوخ  تشگنا  تفر  وا  هکنیمه  سپ  دیخرچ ،  وا  يوس  هب  ممـشچ  و  مدرک ،  هاگن  وا  هب  نم  درک  روبع  نم  لباقم 
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درک اعد  وا  میوگ ،  یم  نیمآ  نم  نک ،  اعد  تفگ :  مالسلا  هیلع  یـسیع  مدرک .  باترپ  دوب  هتفر  نز  هک  فرطنامه  هب  مدروآ و  رد  ار  نآ 
(691  . ) دش لزان  ناراب  و 

هانگ نیا  تلع  - 3

هاشداپ دندمآ ،  رد  تفلاخم  شروش و  رد  زا  وا  اب  يا  هلیبق  هک  دوب  یهاشداپ  دنا :  هتشون  ناتسبرع  رد  رتخد  نتـشک  ینعی  هانگ  نیا  هرابرد 
دـنتفرگ و يریـسا  هب  ار  ناشنانز  دـندرک و  تراغ  ار  ناشلاوما  دـنتخات و  نانآ  رب  رگـشل  دـنک .  بوکرـس  ار  اـهنآ  اـت  داتـسرف  ار  يرگـشل 

رارف هک  هلبق  نادرم  یتدـم  زا  دـعب  درادرب .  ار  یکی  سک  ره  داد  روتـسد  دـندروآ  هاشداپ  دزن  زا  ار  اهنز  یقو  دـندرک .  رارف  مه  ناشنادرم 
هاشداپ دزن  نانآ  دیئوگب .  ینامیـشپ  یهاوخ و  رذع  رد  يرعـش  دیورب و  هاشداپ  دزن  دنتفگ :  دوخ  ءارعـش  هب  دندش و  نامیـشپ  دندوب  هدرک 
میـسقت ار  امـش  ياهنز  تفگ :  هاشداپ  دننادرگرب ،  هلیبق  هب  ار  نانز  هک  دندرک  اضاقت  دندناسر و  وا  عمـس  هب  ار  نادرم  لاح  نابز  دندمآ و 
تـشاد يرهاوخ  مصاع  نب  سیق  دننامب .  دنهاوخ  یم  دندرگرب و  دنهاوخ  یم  میراذـگ ،  یم  او  ناشدوخ  هب  ار  ندـمآ  رایتخا  میا ،  هدرک 

يا هدیاف  درک  فیلکت  شرهاوخ  هب  سیق  هچ  ره  میآ .  یمن  دوخ  هلیبق  هب  نم  تفگ :  و  دـش ،  یلکیه  يوق  لگـشوخ و  ناوج  بیـصن  هک 
شروگب هدنز  دیازب ،  رتخد  سک  ره  دعب  هب  خیرات  نیا  زا  دنرادن ،  افو  نارتخد  تفگ :  دوب  دوخ  هلیبق  رد  یگرزب  درم  هک  سیق  تشادـن . 

(692  . ) دش تنس  عوضوم  نیا  سپ  دینک . 

هانگ هرافک  - 4

هدـنرد و راوید  زا  نوریب  ار  شندـب  زا  یمین  و  دوب ،  هداد  ناـج  يراوـید  ریز  هک  تشذـگ  یـصخش  هب  لیئارـسا  ینب  ناربماـیپ  زا  يربماـیپ 
وا رب  جابید  نفک  دوب  هدرم  هک  رهـش  نآ  ناگرزب  زا  یکی  دید :  دمآ و  يرگید  رهـش  هب  تشذـگ و  رهـش  نآ  زا  دوب .  هدرک  هراپ  تاناویح 
 ! ! دـنا هدرک  تکرـش  شا  هزانج  عییـشت  رد  يدایز  تیعمج  دـنتخیر و  یم  شا  هزانج  رب  ربنع  دوع و  هداهن و  تمیق  رز  توبات  رب  هدومن و 
نیا و  دریمب ،  روط  نآ  درواین ،  كرش  زگره  هک  تا  هدنب  نآ  ور  هچ  زا  يراد  یمن  اور  متس  یتسه و  لداع  میکح  وت  ایادخ  درک :  ضرع 
هدنب نآ  اما  مراد ،  یمن  اور  متس  متسه و  میکح  نم  یتفگ  هک  روطنامه  دش :  باطخ  دریمب .  روط  نیا  هدومنن  شتسرپ  زگره  هک  صخش 

 ، تشاد یئاـهیراکوکین  صخـش  نیا  و  دـیآ .  مدزن  هزیکاـپ  هک  دـشاب ،  شناـهانگ  هراـفک  ندرم  عوـن  نیا  هب  متـساوخ  تشاد ،  یناـهانگ 
(693  . ) دشابن شیارب  یکین  رادرک  دیآ  مدزن  نوچ  مهدب و  وا  هب  ایند  رد  ار  نآ  شاداپ  متساوخ 

یئاط هبطحق  نب  دیمح   - 5

ار یسک  دیسر ،  وا  هب  مدورو  ربخ  موش ،  دراو  وا  رب  متـساوخ  يزور  دوب .  دمآ  تفر و  دیمح  نم و  نیب  دیوگ :  يروباشین  زازب  نب  هللادبع 
طسو رد  بآ  هک  تسا  يا  هناخ  رد  وا  مدید  مدش .  لخاد  وا  رب  رهظ  ماگنه  ناضمر  هام  رد  رفـس  سابل  اب  نم  دربب  شدزن  هب  ارم  ات  داتـسرف 

میوشب ار  متسد  درک  رما  مه  نم  هب  تسش و  ار  دوخ  تسد  دندروآ و  یتشط  بآ و  سپ  متـسشن ،  مدرک و  مالـس  وا  رب  تسیراج ،  طایح 
دش و نایرگ  وا  متسین .  رامیب  نم  تسا و  ناضمر  هام  ریما  يا  متفگ :  روخب ،  اذغ  تفگ :  مراد ؛  هزور  نم  متفگ  دوخ  اب  میروخب .  اذغ  ات 
 ، دوب سوط  رهش  رد  یسابع  هفیلخ  دیشرلا  نوراه  هک  ینامز  تفگ :  يدروخ ! ؟  اذغ  يدرک و  هیرگ  ارچ  متفگ :  اذغ  زا  دعب  دروخ  ماعط 

ناج و هب  متفگ :  تسا ؟  ردـقچ  هفیلخ  زا  وت  تعاطا  تفگ :  نمب  درک و  دـنلب  ار  شرـس  مدـش ،  دراو  وا  رب  یتقو  درک .  راـضحا  ارم  یبش 
دمآ و هفیلخ  هداتسرف  هک  تشذگن  یتاظحل  متـشگرب  هناخ  هب  یتقو  داد .  نتـشگرب  نذا  دنکفا و  ریزب  ار  دوخ  رـس  سپ  منک .  تعاطا  لام 
ار شرـس  مدـش  دراو  وا  رب  نوچ  دـشاب .  هدرک  ار  منتـشک  دـصق  دـیاش  نوـعجار ،  هیلا  اـنا  اـنا هللا و  متفگ :  نک !  تباـجا  ار  هفیلخ  تفگ : 
 . داد نم  هب  نتفر  نذا  درک و  مسبت  سپ  نادـنزرف .  لـها و  لاـم و  ناـج و  هب  متفگ  تسا ؟  هنوـگچ  هفیلخ  زا  تتعاـطا  تفگ :  تشادرب و 
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 : تفگ مدـش ،  دراو  وا  رب  نک ! .  تباجا  ار  هفیلخ  تفگ :  دـمآ و  هفیلخ  هداتـسرف  هک  تشذـگن  یهاتوک  ینامز  متـشگرب ،  هناخ  هب  یتقو 
نیا هچنآ  ریگب و  ار  ریـشمش  نیا  تفگ :  دیدنخ و  هفیلخ  منید ! !  دنزرف و  نز و  لام و  ناج و  هب  متفگ  دشاب ؟  یم  ردقچ  ریما  زا  تتعاطا 

هتـسب و قاطا  هس  مدید  دوشگ ،  ار  هناخ  برد  میدش ،  دراو  دوب  هتـسب  شرد  هک  يا  هناخ  هب  هفیلخ  مالغ  اب  نک .  لاثتما  دیوگ ،  یم  مداخ 
مالغ دـنریجنز  رد  ناوج  ریپ و  زا  تاداس  زا  رفن  تسیب  قاطا  نآ  رد  مدـید  درک  زاب  ار  اهبرد  زا  یکی  دراد .  دوجو  طسو  رد  یهاـچ  کـی 

همه مالغ  مدناسر و  لتقب  ار  دندوب  مالسلااهیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  دالوا  تاداس و  هک  اهنآ  مه  نم  شکب .  ار  اهنیا  تفگ :  هفیلخ 
برد متـشک .  یم  ار  اهنآ  نم  دروآ و  یم  هاـچ  بل  ار  تاداـس  زا  رفن  تسیب  دوشگ و  ار  مود  قاـطا  برد  دـنکفا .  یم  هاـچ  هب  ار  داـسجا 

دوب يدرمریپ  متسیب  رفن  مدیرب ،  رـس  ار  رفن  هدزون  مدرک .  یم  ادج  اهنآ  نت  زا  رـس  نم  دروآ و  یم  هاچ  بل  ار  اهنآ  دوشگ و  ار  موس  قاطا 
زور تیارب  يرذـع  هچ  تاذ ،  دـب  يا  داب ،  هدـیرب  تتـسد  دومرف .  نم  هب  نادـنز )  ندوب  ینالوط  رطاخب   ) دوب هدـش  دایز  مه  شیاهوم  هک 

مندب تسد و  ناهگان  سپ  يا  هتـشک  ار  وا  نادـنزرف  زا  رفن  تصـش  هکنآ  لاح  یـسرب و  ربمایپ  ام  دـج  تمدـخ  هکینامز  دـشاب  یم  تمایق 
دالوا زا  رفن  تصش  یتقو  هللادبع ،  يا  دنکفا .  هاچ  هب  ار  شندب  متشک و  ار  وا  نم  شکب و  ار  وا  دوز  هک  درک  یهاگن  نم  هب  مالغ  دیزرل . 
شتآ رد  مهاگیاج  هک  مرادن  کش  دراد و  میارب  يدوس  هچ  هزور  زامن و  نینگنس ،  هانگ  نیا  اب  مشاب  هتشک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

(694  . ) تسا

تذل  : 81

همدقم

دـیپس و هک  تسیروهط  یبارـش  ماج  تشهب  رد  ( : 45 هیآ 64 -  تافاص :   ( ) نیبراشلل ةذـل  ءاـضیب  نیعم  نم  سءاـکب   : ) میکحلا هللا  لاـق 
ؤم ؤ بهدت  لمع  هتعبت و  یقبت  هتذل و  بهذت  لمع  نیلمع  نیب  ام  ناتـش  مالـسلا :  هیلع  یلع  ماما  دنرب .  لماک  تذل  ناگدنماشآ  نشور و 
هک تعاط )   ) یلمع و  دنامب ،  نآ  نایز  درذگب و  نآ  تذل  هک  ینامرفان )   ) یلمع لمع ،  ود  نیب  تسا  رود  هچ  ( : 695  ) هرجءا یقبی  هتن و 

دننام هدش  حودمم  عرـش  رد  ای  تاذل  دراد ،  لیامت  تاذل  زا  یعون  ره  هب  رـشب  عبط  هاتوک :  حرـش  دـنامب .  نآ  شاداپ  درذـگب و  نآ  جـنر 
 . دیـشوک دیاب  مارح  ذئاذل  كرت  رد  هک  مرحم ،  ياهاذغ  لکا  تاوهـش و  دننام  هدش  مومذم  ای  و  ملع و ؛ . . .  لیـصحت  تدابع و  زا  تذل 

رجات ردام ،  ریـش  زا  لفط  دنرب ،  یم  تذل  يزومآ  ملع  زا  شناد  لها  دنک .  یم  قرف  مه  اهنآ  زا  تذل  دـننک ،  یم  قرف  اهتمعن  عاونا  نوچ 
لالح تذـل  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  تسا .  زاجم  تروصب  يرگید  يارب  هتـسد  ره  تذـل  فیـصوت  اذـلف  ندرمـش ،  ندرک و  عمج  لوپ  زا 
ثحب ياج  هک  مارح  رد  و  دوش ،  یم  تافآ  ضراوع و  بجوم  ادـعب  مه  لالح  ذـئاذل  رد  يور  هداـیز  اـسب  هچ  دوشن ؛ يراـج  طارفا  هبنج 

 . تسین

هناگتفه تاذل   - 1

سفن هنوگنیا  ایند ،  يارب  یئوگ  دومرف :  ماما  دیـشک .  یقیمع  هآ  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدـخ  يراصنا  هّللادـبع  نب  رباـج  يزور 
مامت رباج ،  يا  دومرف :  ماما  مدیـشک .  هآ  مبلق  هت  زا  مداتفا و  ایند  راگزور و  دایب  يرآ  درک :  ضرع  رباج  يدیـشک ؟  ینـالوط  هآ  قیمع و 

اما ساـبل  يراوـس و  یـسنج و  شزیمآ  اهیندینـش و  اهیندـیماشآ و  اـهیندروخ و  تـسا :  زیچ  تـفه  رد  اـیند  ياهیـشوخ  اهـشیع و  اهتذـل و 
ناوارف اـج  همه  رد  هک  تسا  بآ  اهیندیـشون  نیرتاراوگ  تسا .  روبنز  ماـن  هب  يا  هرـشح  ناـهد  بآ  هک  تسا  لـسع  یندروخ  نیرتذـیذل 
هدروخ کشخ و  نوخ  نآ  هک  تسا  کشم  يوب  اهیندیئوب  نیرتذـیذل  تسا .  هانگ  مه  نآ  هک  تسا  منرت  ءانغ و  اهیندینـش  نیرتهب  تسا . 

 . تسا راردا  لحم  ود  ندـش  کیدزن  مه  نآ  تسا و  نارـسمه  اب  شزیمآ ،  نیرتیلاـع  دوش .  یم  دـیلوت  وهآ )  ) ناویح کـی  فاـن  زا  هدـش 
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 . دیآ یم  تسد  هب  مشیربا  مرک  زا  هک  تسا  مشیربا  سابل  نیرتهب  تسا .  هدنـشک  یهاگ )   ) مه نآ  هک  تسا  بسا  يراوس  بکرم  نیرتهب 
زا دعب  ( 696) ادخ هب  دنگوس  دیوگ :  رباج  دـشک .  یمن  قیمع  هآ  نآ  يارب  دـنمدرخ  ناسنا  دـشاب  روط  نیا  شعاتم  نیرتذـیذل  هک  یئایند 

(697  . ) تفاین هار  مبلق  رد  ایند  هظعوم  نیا 

یئابیز فیصوت   - 2

یم تشز  نانخـس  هراومه  دـندوب و  يا  هزره  ياهمدآ  ود  نیا  دـندرک .  یم  یگدـنز  هنیدـم  رد  عتام  ثیه و  مانب  رفن  ود  ربماـیپ  ناـمز  رد 
لوسر دنتفگ و  یم  نخس  ناناملسم  زا  یکی  اب  رفن  ود  نیا  يزور  دندرک .  یمن  تاعارم  ار  مالک  تفع  دندنادنخ و  یم  ار  مدرم  دنتفگ و 

اجنآ دیدرب و  موجه  فئاط  رهش  هب  هک  یماگنه  دنتفگ :  یم  هک  دینـش  یم  ار  اهنآ  نخـس  اهنآ ،  یمدق  دنچ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
مشچ تشرد  ور ،  هدنخ  ینز  وا  هک  راد  هگن  دوخ  يارب  هدرک و  ریـسا  ار  وا  شاب ،  یفقث  نالیع  رتخد  نیمک  رد  اجنآ  رد  دیدومن ،  حتف  ار 

ابرلد و شنخـس  دـیوگ ،  یم  نخـس  هاگره  دـنک و  یم  هولج  هوکـش  اب  دنیـشن  یم  هاگره  تسا ،  هدیـشک  دـق  کیراب و  رمک  هداتفااج ،  ، 
نم دومرف :  ربماـیپ  دـندرک ،  کـیرحت  ار  ناملـسم  نآ  تافیـصوت  نیا  اـب  تسا و ! . . .  ناـنچ  وا  خر  تشپ  نینچ و  وا  خر  تسا ،  بذاـج 

دیشاب دنرادن  یسنج  لیم  هک  یهیفـس  دارفا  امـش  منامگ  هب  هکلب  دیـشاب ،  دنراد  نانز  هب  یـسنج  لیم  هک  ینادرم  زا  امـش  هک  مرادن  نامگ 
( دیوش یم  نارگید  یگدولآ  بجوم  و   ) دیروآ یم  نابز  هب  دیربب ) تذل  دوخ  هک  نآ  نودب   ) ار نانز  ياهیئابیز  ور  نیا  زا  نینع ، )  ینعی  )

قح یگدنز ،  مزاول  اذـغ و  دـیرخ  يارب  هعمج  زور  هتفه ،  رد  طقف  اهنآ  درک ،  دـیعبت  ابارغ )  ) نیمزرـس هب  هنیدـم  زا  ار  اهنآ  ربمایپ  هاگنآ  . 
(698  . ) دنیایب هنیدم  هب  دنتشاد 

تاجانم تذل   - 3

هجاوخ دورب .  دـهاوخب  هکیئاج  ره  بش  دـهدب و  هجاوخ  هب  مهرد  کی  يزور  هک  دوب  هداد  رارق  دوخ  کلام  هجاوخ و  اب  هک  دوب  یمـالغ 
ار مهرد  نیا  دشورف و  یم  ددزد و  یم  نفک  دنک و  یم  ار  اهربق  مالغ  نیا  دیاش  تفگ :  یکی  دومن ،  یعمج  دزن  ار  شمالغ  حدـم  يزور 

دراو هتفر و  نوریب  رهـش  زا  مالغ  دـید  دـمآ ،  مالغ  یپ  رد  تفرگ  ار  نتفر  هزاجا  مـالغ  نوچ  بش  دـش و  مومغم  هجاوخ  دـهد .  یم  وت  هب 
زار و یقیقح  يالوم  اب  دلام و  یم  كاخ  رب  يور  هتخادنا ،  نادرگرب  ریجنز  هدیشوپ و  هایس  سابل  و  دش ،  یعیسو  ربق  دراو  دش .  ناتـسربق 

لوغشم ار  بش  مامت  مالغ  هتـسشن و  حبـص  ات  ربق  رـس  رب  دش و  نایرگ  دید  ار  نیا  نوچ  هجاوخ  درب .  یم  تذل  تاجانم  زا  دنک و  یم  زاین 
دایرف یئوت  مرادـن  نم  دـهاوخ و  یم  مهرد  کی  ما  هجاوخ  هک  یناد  یم  ایادـخ  درک :  ضرع  دـش  حبـص  نوچ  دوب .  زاین  زار و  تدابع و 

دمآ و دیدب  نینچ  نوچ  هجاوخ  دـمآ .  مالغ  تسد  هب  رون  زا  یمهرد  دـش و  ادـیپ  اوه  رد  يرون  دـش  مامت  تاجانم  نوچ  ناجاتحم ؛  سر 
ناج مد  نامه  ریگب .  ار  مناج  يدرک ،  فشک  ار  مزار  يدید و  ار  ما  هدرپ  ایادـخ  تفگ :  دـش و  كانهودـنا  مالغ  تفرگرب .  رد  ار  مالغ 

(699  . ) دومن نفد  ربق  نامه  رد  ار  وا  درک و  لقن  ار  نایرج  داد و  ربخ  ار  مدرم  هجاوخ  درپس . 

هنیذول ای  هدولاپ   - 4

فـسوی یبا  تسا ؟  رتاراوگ  رتذـیذل و  کی  مادـک  هنیذول  ای  هدولاپ  هکنیا  رد  تفرگ ،  رد  هدـیبز  شرـسمه  دیـشرلا و  نوراـه  نیب  یعازن 
روتـسد نوراه  منک ؟  تواضق  هنوگچ  تسا  ناهنپ  ما  هدید  زا  هک  ار  يزیچ  نم  تفگ :  وا  دـندرک .  لوبق  يءار  باختنا و  يارب  ار  یـضاق 

تشادرب و رـس  سپ  دـندش .  فصن  فرظ  ود  ره  ات  دروخ  یم  نآ  زا  یهاگ  نیا و  زا  یهاگ  وا  و  دـندومن ،  رـضاح  شدزن  ار  ود  ره  دراد 
دوخ يرگید  منک  رداص  يءار  مریگ  یم  میمـصت  هک  اهنآ  زا  مادک  ره  ندروخ  زا  دـعب  اریز  منک ،  مکح  نانآ  نیب  مناوت  یمن  نم  تفگ : 
نیب یقرف  دندومن  شزاس  رگیدـکی  اب  هنیرید  نمـشد  ود  نیا  و  مرتاراوگ ؛  رتذـیذل و  نم  دـیوگ :  یم  لاح  نابز  اب  دـهد و  یم  شیامن  ار 
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(700  . ) تسین نانآ 

سفن لتق  زا  تذل   - 5

تذـل هک  ییاهزیچ  زا  نم  تفگ :  یم  درک ،  يرایـسب  راتـشک  تشاد ،  تراما  لاس  تسیب  هیما  ینب  بناج  زا  هک  یفقث  فسوی  نب  جاجح 
نوخ وا  يولگ  ياهگر  زا  و  دنزب ،  اپ  تسد و  شنوخ  رد  صخـش  دنربب و  ندب  زا  رـس  نم ،  روضح  رد  مهنآ  تسا  ناسنا  نتـشک  مرب  یم 
نان يارب  درآ  ولیک  هس  هک  درب  یم  تذل  هلئـسم  نیا  رد  ردقنآ  و  ( 701  . ) هلیمج هرکاب  اب  جاودزا  زا  تسا  رتهب  مدزن  شتذل  دنک ،  نتـسج 

(702  . ) منک زاغآ  نآ  اب  ار  راطفا  هک  دیزپب ؛ نان  دینک و  ریمخ  تاداس  نوخ  اب  تفگ :  وا  دندروآ ،  شیارب  نتخپ 

لام  : 82

همدقم

 . درک دنهاوخ  شیامزآ  ناتناج  ناتلام و  هب  ار  امـش  امتح  هیآ 186 : ) نارمع :  لآ   ( ) مکـسفنءا مکلاومءا و  یف  نولبتل   : ) میکحلا هللا  لاـق 
 . دـنایور یم  لد  رد  ار  قافن  یگرزب ،  لاـم و  یتسود  ( : 703  ) قافنلا ناتبنی  فرـشلا  لاملا و  بح  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق 

و یـسنج ،  شزیمآ  اهاذـغ ،  ندروخ  دـننام  دـنک ،  یم  لوغـشم  دوخب  ار  یتاعاس  تعاس و  یـضعب  يویند ،  رهاظم  یتسود  هاـتوک :  حرش 
دوش فرصم  تسرد  وحنب  عمج و  حیحص  قیرطب  رگا  لام  تورث .  عمج  لام و  بح  دننام  دنک  یم  لوغشم  دوخب  ار  تاعاس  رثکا  یـضعب 

ناسنا کلهم  دماجنایب  فارـسا  كاسما و  لخب و  هب  دوش و  فرـص  تاذـل  ریـسم  رد  دوش و  مکارتم  عورـشمان  رگا  و  تسا ،  ناسنا  یجنم 
يوزرآ نارگید و  لام  هب  عمط  مشچ  نآ و  هب  صیرح  ابلق  اما  دـنرادن  یتورث  يدارفا  اسب  هچ  تسین ،  نتـشاد  هب  طقف  لاـم  یتسود  تسا . 

ناشلد زا  نامیا  رون  لوغشم و  لجاع  یگدنز  رهاوظ  هب  لفاغ و  ادخ  زا  راچد و  قافن  هب  یلبق ،  هتـسد  هتـسد و  نیا  هک  دنراد ،  نآ  هب  دایز 
( . 704  ) تسا هتفر  نوریب 

؟  اجک زا  لوپ  همه  نیا   - 1

زا تسیچ ؟  هیرگ  نیا  ردپ  يا  تفگ :  شدنزرف  تسیرگ ،  یم  دیـسر ،  هیواعم  هراک  همه  ریزو و  (705  ) صاع رمع و  تافو  ماگنه  نوچ 
 : تفگ هللادبع  تشذگ .  دهاوخ  نم  رـس  رب  هچ  هک  تسا  گرم  زا  دـعب  مسرت  مرادـن ،  سرت  گرم  زا  تفگ :  ییرگ ؟  یم  گرم  یتخس 

مدوب و رفاک  لوا  مدوب .  راگزور  مدرم  زا  هقبط  هس  اب  نم  دنزرف  يا  تفگ :  يا ؟  هدرب  یئوکین  هب  ار  راگزور  یئادـخ و  لوسر  بحاص  وت 
وا مدرک و  تعیب  ادخ  لوسر  اب  دعب  متفر .  یم  منهج  هب  کش  یب  مدرم  یم  تقونآ  رگا  متشاد ،  نمـشد  ادخ  لوسر  اب  رتشیب  سک  همه  زا 

مناد یمن  مدش و  لوغـشم  ایند  تنطلـس و  راک  هب  ربمایپ  زا  دعب  دوب .  تشهب  رد  نم  ياج  مدرم  یم  زورنآ  رگا  متـشاد  یم  تسود  کین  ار 
لوپ و زا  رپ  واگ  تسوپ  داتفه  هزادـنا  هب  دوب ،  لوغـشم  ایند  هب  دراو و  هیواعم  هاگتـسد  هب  صاع  رمع و  نوچ  دوب . . .  دـهاوخ  هچ  متبقاـع 
رد هک  یلابو  رز و  نآ و  اب  ار  لام  نیا  تسیک  تفگ :  دوخ  دـنزرف  هب  تخاس  رـضاح  ار  رادـقم  نیا  نوچ  دوب .  هدرک  هریخذ  خرـس  يالط 

هیواعم هب  ربخ  نیا  مهدـب .  شبحاـص  هب  هک  تسا  صخـش  مادـک  لاـم  مناد  یمن  نوچ  مریذـپ  یمن  نم  تفگ :  شدـنزرف  دریگب ؟  تسوا 
(706  . ) دندرک لمح  هیواعم  دزن  قشمد  هب  رصم  زا  ار  نآ  مریذپ و  یم  شیاهیبارخ  همه  اب  ار  لاوما  نیا  تفگ :  دیسر ، 

توکسلا قح  - 2

هعنقم و اب  نم  سپ  مور ،  وا  دزن  هب  هک  داتـسرف  نم  یپ  زا  ار  یـسک  زورمین ،  يامرگ  تدش  رد  موس  هفیلخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
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لام یناوارف  رادـقم  تشاد و  تسد  رد  یبوچ  هدـیمل و  دوخ  باوخ  تخت  رب  وا  هک  یلاـح  رد  متفر ؛  يو  دزن  هب  مساـبل ،  ندومن  زادـنارس 
رادرب یهاوخ  یم  هک  ردقچ  ره  اهلوپ  نیا  زا  تفگ :  نمب  دـید ،  ارم  هکنیمه  وا  دوب .  هداهن  شیور  يولج  رد  الط  قرو و  هسیک  ود  لماش 
دمآرد ای  شـشخب  ای  ثرا  قیرط  زا  هک  دـشاب  وت  دوخ  زا  لام  نیا  رگا  متفگ :  يدز !  شتآ  ارم  یلع  ای  وت  هک  انامه  دوش ،  رپ  تمکـش  اـت 

زا رگا  میامن .  یم  در  ای  منک ،  یم  رکـشت  مریگ و  یم  ای  دوب ،  مهاوخ  سک  ود  زا  یکی  نآ  هب  تبـسن  نم  يا  هتفاـی  تسد  نآ  هب  يراـجت 
مناوت یم  نم  هن  ینک و  اطع  نم  هب  ار  نآ  یناوت  یم  وت  هن  هللاو  سپ  تسنآ  رد  ناگدنامرد  نامیتی و  ناناملـسم و  قح  هک  دشاب  لاملا  تیب 

رب  ) بوچ ندز  زا  ار  وا  نم  ادخ ،  هب  دنگوس  دز ،  ارم  دوب  شتـسد  رد  هک  یبوچ  اب  درک  عورـش  تساخرب و  اج  زا  سپـس  مریگب ! .  ار  نآ 
متشگرب و ما  هناخب  مدیشک و  رس  رب  ار  مسابل  نم  سپ  دش . ) یلاخ  شا  هدقع   ) دش هدروآرب  شتجاح  هک  یتقو  ات  مدرکن  در  مندب )  رس و 

(707  . ) مدومن رکنم  زا  یهن  ای  مدرک  فورعم  هب  رما  ار  وت  نم  رگا  دشاب ،  مَکَح  وت  نم و  نایم  دوخ  ادخ  متفگ : 

لام حیحص  فرص  - 3

خاک تفاب  رز  گرزب و  یلاق  داتفا ،  ناناملـسم  تسدب  هک  یمئانغ  زا  یکی  مود ،  هفیلخ  نامز  رد  ناناملـسم  تسدب  ناریا  حـتف  نایرج  رد 
؛ دـنا هدرک  دای  يرـسک )  ناتـسراهب   ) ناونع هب  نآ  زا  ناخروم  هک  تشاد  لوط  رتم  هاجنپ  دصیـس و  زا  شیب  یلاـق  نیا  دوب .  نئادـم  دـیفس 

هیلع یلع  ماما  دندرک .  میـسقت  ناملـسم  نیب  دندروآرد و  هدافتـسا  لباق  هعطق  نیدـنچ  هب  ار  نآ  دـنا ،  هدروآ  نئادـم  هب  ار  یلاق  نیا  یتقو 
دـیرخ و ار  يا  هدـش  ناریو  تاـنق  درب .  راـک  هب  دـیلوت  يزرواـشک و  هعـسوت  يارب  ار  مئاـنغ )  ریاـس  و   ) یلاـق نآ  زا  دوخ  هیمهـس  مالـسلا 

یمیظع ناتـسلخن  بیترت  نیا  هب  درک و  يرایبآ  تانق  نامه  بآ  اب  ار  اهنآ  تشاک و  امرخ  هتـسه  رازه  دصیـس  درک و  يزاسون  يزاسزاب و 
ادخ و هار  نادـهاجم  يارب  ار  تانق  ناتـسلخن و  نآ  زا  تمـسق  کی  سپـس  دومن ،  نیمءات  ار  مدرم  زور ،  ره  ياذـغ  و  دروآ ،  دوجو  هب و 

(708  . ) ددرگ فرصم  هار  ود  نیا  رد  نآ ،  هلاس  ره  لوصحم  ات  دومن ،  فقو  هدافتسا  يارب  ار  شرگید  تمسق 

باسح یب  لاوما  - 4

زا هک  دش  یـسورع  جرخ  باسح  یب  ردقنآ  دنک  یـسورع  ناروپ  مان  هب  لهـس  هب  نسح  رتخد  اب  تساوخ  یـسابع  هفیلخ  نومءام  هک  یتقو 
ای هزیاج  ای  زینک  غاب و  مسا  هک  دوب  يذـغاک  نآ  لخاد  هک  دندیـشاپ  یم  کشم  زا  یئاه  هلولگ  یـسورع  بش  رد  تسا .  جراخ  فیـصوت 
 . درک یم  تفایرد  دوب  هدش  هتشون  نآ  رد  هچره  درک  یم  زاب  دش  یم  شبیصن  يا  هلولگ  سک  ره  دوب .  هدش  هتـشون  نآ  رد  اهبنارگ  ایـشا 
زا يریصح  دنتفرگ .  هدهعب  ار  یـسورع  ياهراک  ماجنا  ندناسر و  تیلوئـسم  همدخ  یتشک و  يادخان  رگراک و  رازه  شـش  یـس و  بیرق 
؟  هدرک یـسورع  جرخ  ردقچ  لهـس  هب  نسح  دیـسرپ :  هدیبز  زا  نومءام  دنیـشنب .  نآ  يور  سورع  هک  دـندرک  تسرد  هدـش  شرف  يالط 

دندروآ و یم  یسورع  بش  يارب  مزیه  هام  راهچ  تدم  رطاق  رازه  راهچ  نامز ! ! )  نآ  لوپ  هب   ) رانید نویلیم  تفه  یـس و  دودح  تفگ : 
(709  . ) دندینازوس گید  ریز  ناتک  هچراپ  شیاجب  دش  مامت  مزیه  یسورع  مایا  رد 

رانید راهچ  - 5

هتسشن شفارطا  مه  یتیعمج  و  نامثع ،  ولج  مهرد  رازه  دص  دید  دمآ ،  نامثع  دزن  درک و  هیکت  اصع  هب  دوب ،  ضیرم  رذوبا  هک  زور  کی 
مهرد رازهدـص  نیا  نامثع :  تسیچ ؟  شفرـصم  اجک و  زا  تسا  یلام  هچ  نیا  رذوبا :  دـنک .  تمـسق  ناشنایم  ار  لاـم  نیا  دـنراد  راـظتنا 

ای تسا  رتشیب  مهرد  رازه  دص  رذوبا :  میریگب .  میمـصت  هچ  دعب  ات  دوش  هدوزفا  نآ  رب  مه  رادـقم  نیا  میرظتنم  دـنا  هدروآ  یلحم  زا  تسا 
ترـضح میدش ،  بایفرـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  وت  اب  یبش  يراد  دای  رذوبا :  مهرد .  رازه  دـص  هتبلا  نامثع :  رانید ؟  راهچ 

میتفای لاحشوخ  نادنخ و  ار  وا  میدیـسر ،  ناشیا  تمدخ  ام  دعب  زور  دادن ،  ام  هب  یتسرد  مالـس  باوج  هک  دوب  كانمغ  نوزحم و  يدحب 
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تیب زا  رانید  راهچ  بشید  يرآ  دومرف :  نادنخ ؟  نینچ  زورما  میدید و  نوزحم  یلیخ  ار  امـش  بشید  تنابرق  هب  نامردام  ردپ و  میتفگ  ، 
فرصم هب  ار  نآ  زورما  اما  دوش ،  فلت  نم  لام  نیا  دسر و  ارف  ملجا  مدیـسرت  یم  مدوب ،  هدرکن  میـسقت  هک  دوب  نم  شیپ  نیملـسم  لاملا 

(710  . ) متقوشوخ هدیناسر 

تبحم  : 83

همدقم

ار ادخ  سپ  دیراد  تسود  ار  ادخ  امـش  رگا  ربمایپ  يا  وگب  هیآ 31 : ) نارمع :  لآ   ( ) ینوعبتاف هللا  نوبحت  متنک  نا  لق   : ) میکحلا هللا  لاـق 
ینید ردارب  ود  ( : 711  ( ) هیخال ابح  امهدـشءا  امهلـضفءا  ناـک  ـالا  طـق  نونم  ؤملا  یقتلا  اـم   : ) مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  دـینک .  يوریپ 
نینم ؤم  لوسر  ادخ و  یتسود  هاتوک :  حرش  تسا .  رترب  دشاب  هتـشاد  تسود  رتشیب  ار  شردارب  هکنآ  رگم  دننک  یمن  تاقالم  ار  رگیدمه 

ره اـیند  رد  سک  ره  ددرگ .  یم  نوزفا  تبحم  دـشاب ،  رتشیب  تفرعم  هچ  ره  دریگ ،  همـشچرس  تفرعم  زا  اـهنیا ،  دـننام  رداـم و  ردـپ و  و 
زا يرود  بجوم  دـشابن  کیرـش  لـیخد و  نآ  رد  ادـخ  هک  یتسود  ره  فرط  نآ  زا  و  دوش ،  یم  روشحم  نآ  اـب  درادـب  تسود  ار  يزیچ 

ءایفـصا و لد  رد  ار  وا  تبحم  دـشاب  هتـشاد  تسود  ار  يا  هدـنب  یتـقو  دـنوادخ  دوب .  دـهاوخن  یلاـخ  ینمـشد  زا  دوش و  یم  قح  تمحر 
تکرح و ارنآ  دزوـب  هچ  رهب  هک  تسا  یمیـسن  دـننامه  تبحم  (712) دـنرادب تسود  ار  وا  ات  دـهد  یم  رارق  دوخ  شرع  ناکـس  هکئـالم و 

(713  . ) دوش یم  هدیئور  تابن  هایگ و  زا  يزیچ  ره  نآ  زا  هک  تسا  یبآ  دننام  و  دشخب ،  یم  تایح 

ناگدنب هب  ادخ  تبحم  - 1

هنال رانک  صخـش  نآ  تفر ،  هنال  رد  دوخ  ياه  هچب  غارـس  هب  يا  هدنرپ  دـید  هار  رد  دـمآ ،  یم  هنیدـم  يوس  هب  نابایب  زا  یـصخش  يزور 
رد تشاذگ ،  ربمایپ  دزن  ار  اه  هجوج  دیسر ،  ربمایپ  روضح  هب  نوچ  دروآ .  ربمایپ  دزن  هیده  ناونع  هب  تفرگ و  ار  اه  هجوج  تفر و  هدنرپ 

هجوج يور  ار  دوخ  دمآ و  دـنک  تشحو  مدرم  زا  هکنآ  یب  اه  هجوج  ردام  دـندید  هاگان  دـندوب ،  رـضاح  باحـصا  زا  یعمج  ماگنه  نیا 
يردقب شنادنزرف  هب  هقالع  تبحم و  هدوب ،  شیاه  هجوج  ياوه  هب  صخش  نآ  لابند  هب  اه ،  هجوج  ردام  دش  مولعم  تخادنا .  دوخ  ياه 

كرد شیاه  هجوج  هب  تبسن  ار  ردام  تبحم  نیا  دومرف :  نارـضاح  هب  ربمایپ  تخادنا .  شیاه  هجوج  يور  ار  دوخ  سرت  نودب  هک  دوب ، 
(714  . ) دراد هقالع  تبحم و  شناگدنب  هب  تبسن  تبحم ،  نیا  ربارب  رازه  دنوادخ  دینادب  یلو  دیدرک ، 

بوچ هب  تبحم  - 2

رد هدـمآ  نوریب  هناخ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  تفر ،  ثیدـح  ندینـش  ملع و  زا  هدافتـسا  يارب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  تمدـخ  هب  هفینح  وبا 
نینچ دومرف :  دیشاب !  اصع  هب  جاتحم  هک  هدیسرن  يا  هزادنا  هب  امـش  رمع  هللا  لوسر  نبای  درک :  ضرع  دوب .  هدرک  هیکت  اصع  هب  هک  یلاح 

تـساوخ تعرـس  هب  هفینحوبا  میوجب .  كربت  وا  هب  متـساوخ  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اصع  نیا  نوچ  نکل  یئوگ ،  یم  هک  تسا 
ربمایپ زا  نم  تسد )   ) تسوپ هک  یناد  یم  وت  هللاو  دومرف :  و  دز ) الاب  ار  دوخ  نیتسآ   ) دوشگ ار  دوخ  تسد  ترـضح  هک  دـسوبب  ار  اـصع 

 ! ! یسوبب یهاوخ  یم  ار  تسین  یبوچ  زج  هک  ار  ربمایپ  ياصع  یسوب و  یمن  ار  وا  تسا 

شورف نغور  - 3

یم هاـگ  ره  هکیروـطب  تشاد ،  ربماـیپ  هب  رایـسب  رهم  يو  تخورف ،  یم  نوـتیز  نغور  هک  دوـب  يدرم  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
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دمآ یم  ربمایپ  تمدخ  هاگره  تفر .  یم  شراک  لابند  هب  دـعب  درک  یم  هاگن  ربمایپ  هرهچ  هب  دـمآ  یم  لوا  دورب ،  يراک  یپ  رد  تساوخ 
یلو تفر ،  دوخ  راک  یپ  دعب  دنکفا ،  رظن  ربمایپ  هرهچ  هب  ات  داتـسیا  دمآ و  يزور  دـنک .  هاگن  يوب  ربمایپ  ات  داد  یم  همادا  ار  هاگن  ردـقنآ 

زورما هک  دوب  هچ  دومرف :  ربماـیپ  تسـشن  نوچ  دنیـشنب ،  درک  هراـشا  يو  هب  تسد  اـب  دـید  ار  وا  ربماـیپ  نوچ  و  تشگرب ،  دـعب  يا  هظحل 
هدرک رپ  وت  دای  یتسود و  ار  ملد  نانچ  تخیگنارب  ربماـیپ  هب  ارت  هک  یئادـخ  هب  درک  ضرع  يدوب ؟  هدرکن  نیا  زا  شیپ  هک  يدرک  يراـک 

دیدن و ار  وا  ربمایپ  زور  دنچ  زا  سپ  تسا .  بوخ  دومرف :  درک و  اعد  ار  وا  ربمایپ  متشگرب .  امـش  يوسب  اذل  مورب  مراک  یپ  متـسناوتن  هک 
دندید ناهگان  دندمآ .  رازاب  هب  دندومن و  اپ  هب  شفک  شباحصا  ربمایپ و  سپ  میدیدن ،  زور  دنچ  ار  وا  دندرک :  ضرع  دندش !  وا  يایوج 

زج دوب  وگتـسار  نیما و  ام  دزن  وا  تفای ،  تافو  درم  نآ  هللا  لوسر  ای  دنتفگ :  دندیـسرپ ،  شناگیاسمه  وا  تسین ،  یـسک  شناکد  رد  هک 
 : دومرف ربمایپ  تفر .  یم  اهنز  یپ  یهاگ  تشادـن و  زیهرپ  اهمرحمان  زا  دـندرک  ضرع  دوب ؟  هچ  دومرف :  دوب .  دنـسپان  یئوخ  وا  رد  هکنآ 

دوب یم  دـشورف ) یم  دـبع  ياجب  ار  دازآ  دارفا  هک  یـسک   ) ساخن رگا  هک  تشاد  یم  تسود  ارم  نانچنآ  وا  اریز  دزرماـیب ،  ار  وا  دـنوادخ 
(715  . ) دیزرمآ یم  ار  وا  دنوادخ 

يدوهی ناوج  - 4

ربق هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  درک ،  تساوخرد  ار  ناهن  رارسا  زا  یکی  فشک  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  زا  یسراف  ناملس  يزور 
دید و تریصب  مشچ  اب  دوب  نینم  ؤملاریما  بحم  هک  ار  يدوهی  نآ  خزرب  تفر و  ناتـسربق  هب  ماما  رما  هب  ناملـس  دومرف .  یئامنهار  يدوهی 

تعاط مادک  ار  وت  هک :  دومن  لاوئـس  وا  زا  ناملـس  تسا .  هتـسشن  یلاع  يرـصق  رب  بوخ ،  اشگلد و  رایـسب  ییاج  رد  هک :  درک  هدـهاشم 
یلع نینم  ؤملاریما  یلو  دوبن ،  يا  هرهب  مالـسا  فرـش  زا  ارم  تفگ :  يا ؟  هدوب  دوهی  نید  رب  هکنیا  اب  تسا  هدـیناسر  تلزنم  ماقم و  نیدـب 

(716  . ) تسا هدش  تاماقم  نیا  بجوم  خزرب  رد  هناصلاخ ،  تبحم  نامه  متشاد و  یم  تسود  ار  مالسلا  هیلع 

یعقاو تسود  - 5

زا هفیذـح  هلیـسوب  دـیئارگ .  هفیذـح  هب  هنیدـم  رد  نامی  نب  ۀـفیذح  يرادـنامرف  نامز  رد  هک  نئادـم  لها  زا  دوب  یناوج  یعـشاجم  ملـسم 
تفرگ تسدب  ینآرق  هشیاع  رگشل  هرـصب و  مدرم  اب  تجح  مامتا  يارب  نانم  ؤمریما  لمج  گنج  رد  دیدرگ .  نانم  ؤمریما  یئادف  ناتـسود 

تفرگ و ماما  زا  ار  نآرق  ناوج ،  ملسم  دناوخب !  نآ  مکحب  ار  ناشیا  دنک و  هضرع  مدرم  نیا  رب  دربب و  ار  نآرق  نیا  هک  تسیک  دومرف :  و 
وا اما  هدرک ،  رپ  ناـمیا  تیادـه و  ار  وا  لد  دـنوادخ  هک  تسا  یناـسک  زا  ناوج  نیا  اـنامه  دومرف :  ماـگنه  نیا  رد  ماـما  تفر .  نادـیم  هب 
هاپس ملسم  دنوش .  یمن  راگتسر  وا  نتـشک  زا  سپ  مه  رگـشل  نیا  مراد و  (717  ) ناوارف هقالع  وا  هب  شنامیا  رطاـخب  نم  دوش و  یم  هتـشک 

تـسد تفرگ ،  پچ  تسد  هب  نآرق  وا  دـندرک ،  عطق  ار  شتـسار  تسد  اـهنآ  یلو  درک ،  توعد  نآرق  مکح  هب  ار  هرـصب  مدرم  هشیاـع و 
دندرک هلمح  وا  رب  هرابکی  نمشد  هاپس  هک  دوب  يراج  نآ  رب  نوخ  دینابسچ و  هنیـس  رب  هدیرب  ياهتـسد  اب  ار  نآرق  دندرک ،  عطق  ار  وا  پچ 

(718  . ) دندیرد ار  شمکش  دندومن و  هعطق  هعطق  ار  وا  و 

گرم  : 84

همدقم

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  دوب .  دهاوخ  گرم  هدنشچ  یسفن  ره  هیآ 185 : ) نارمع :  لآ   ( ) توملا ۀقئاذ  سفن  لک   : ) میکحلا هللا  لاق 
صرح شتآ  دنک و  یم  عطق  ار  تلفغ  ياه  هشیر  دـناریم و  یم  ار  یناسفن  تاوهـش  گرم  دای  هاتوک :  حرـش  اظعاو  توملاب  یفک  هلآ :  و 
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شوخ تسایند .  لزانم  زا  لزانم  رخآ  ترخآ و  لزاـنم  زا  لزنم  لوا  گرم  دـیامن .  یم  کـچوک  رظن  رد  ار  اـیند  دـنک و  یم  شوماـخ  ار 
شیارب ربـق  ینعی  اـیند  لزاـنم  زا  لزنم  رخآ  هک  یـصخش  لاـحب  شوخ  و  دوش ،  عقاو  میرکت  دروم  لوا  لزنم  هب  شدورو  هک  یـسک  لاـحب 

رایسب درادنپ  یم  رود  ار  توم  یمدآ  هک  یلاح  رد  دنراد .  تهارک  نآ  زا  نیمرجم  قاتشم و  توم  هب  نیـصلخم  دشاب .  هتـشذگ  زا  رتوکین 
 ، نداد ناج  ینعی  ایند  كرت  اذـل  و  دـنکب ،  لد  ایند  رهاظم  زا  درادـن  تسود  تسا ،  تاذـل  مدـمه  نوچ  ناسنا  تسا و  کیدزن  ناـسنا  هب 

(719  . ) دیآ یم  باسح  هب  اه  یلیخ  يارب  تاظحل  نیرت  تخس 

هلاس درمریپ 150  - 1

امش نایم  رد  تفگ :  دمآ و  دجسم  هب  یناوج  هاگان  مدوب ،  ثحب  هرظانم و  لوغشم  نادنمـشناد  اب  قشمد  عماج  دجـسم  رد  دیوگ :  يدعس 
لاح رد  هلاس  يدرمریپ 150  تفگ :  تسا ،  ریخ  متفگ :  ناوج  نآ  هب  دندرک ،  نم  هب  هراشا  نارـضاح  همه  دناد ؟  یم  یـسراف  یـسک  هچ 

ینک و یفطل  رگا  دیوگ ،  یم  هچ  میمهف  یمن  میناد ،  یمن  یـسراف  هک  ام  یلو  دنک ،  یم  تبحـص  یـسراف  نابز  هب  و  تسا ،  ندـنک  ناج 
ناوج نآ  هارمه  متساوخرب و  نم  تسا .  هدرک  تیـصو  هچ  مینادب  ات  دنک ،  یتیـصو  دیاش  يا  هدرک  باوث  شنیلاب  هب  یئامرفب ،  هجنر  مدق 
رفـس رد  هک  سوسفا  دش ،  هتفرگ  سفن  هار  هک  سوسفا  مشک ،  یم  لد  دارم  هب  یـسفن  دنچ  دـیوگ :  یم  مدـید  متفر ،  درمریپ  نآ  نیلاب  هب 

اب يرآ  تسا .  سب  ردـق  نیمه  دیـسر ،  ناـمرف  هک  میدوب  هدروـخن  يا  همقل  میدوـب و  هدربـن  هرهب  يا  هظحل  زا  شیب  زوـنه  یناگدـنز  رمع 
 ، مدرک همجرت  نادنمـشناد  يارب  یبرع  هب  ار  وا  ياـهفرح  ما  هدرکن  يرمع  هک  دروخ  یم  فسءاـت  دوـب ،  هتفر  شرمع  زا  لاـس  هکنیا 150 

تلاح متفگ .  گرم  لاح  رد  درمریپ  نآ  هب  دروخ .  یم  فسءات  دوخ  ياـیند  رذـگرب  زاـب  زارد  رمع  همه  نآ  اـب  هک  دـندرک  بجعت  اـهنآ 
هک نادرگن ،  هریچ  بیبط  رب  ار  لایخ  نکن و  گرم  لایخ  متفگ :  دور ! .  یم  مدوجو  زا  دراد  مناـج  هک  میوگ  هچ  تفگ :  تسا ؟  هنوگچ 

لیلد دشاب  كانتـشحو  هچرگ  يرامیب  و  درک ،  دامتعا  ءاقب  هب  دیابن  دـشاب  نوزوم  لدـتعم و  دـنچ  ره  جازم   : ) دـنا هتفگ  نانوی  ياهفوسلیف 
کـشزپ تفگ :  دیدنخ و  دوشگ و  ار  شنامـشچ  دنک ؟  نامرد  ار  وت  ات  مروایب  وت  نیلاب  هب  ار  یبیبط  یئامرفب  رگا  تسین )  گرم  رب  لماک 

هن و  اعد )  ) نوسفا هن  دش  نوگرگد  جازم  تماقتـسا  هک  یتقو  دیاس ،  مه  رب  تسد  فسءات  ناشن  هب  دنیبب ،  میخو  لاح  اب  ار  رامیب  كریز ، 
(720  . ) دشخبن رثا  مادکچیه  نامرد 

گرم ماگنه  يوگتفگ  - 2

تسشن و وا  نیلاب  رد  شرـسمه  تفرگ ،  رارق  گرم  رتسب  رد  دش و  روجنر  هک  یماگنه  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نذ  ؤم  یـشبح  لالب 
رد گرم  هک  یناد  یم  هچ  وت  مدوب و  روجنر  نونکاـت  تسا ،  يداـش  روش و  عقوم  هکلب  تفگ :  لـالب  مدـش !  ـالتبم  هک  اترـسحاو  تفگ : 
 : تفگ شرـسمه  تسا .  هدیـسر  ارف  لاصو  ماگنه  دومرف :  لالب  تسا .  هدیـسر  ارف  قارف  ماگنه  تفگ :  رـسمه  تسا ؟  شوخ  یناگدـنز 
 : تفگ رسمه  هاتلود ،  ای  دومرف ،  وا  اترـسحاو ،  تفگ :  رـسمه  دور .  یم  یلـصا  نطو  هب  مناج  دومرف :  يور ،  یم  نابیرغ  راید  هب  بشما 
ام ناـمناخ  ندـب و  هناـخ  وت ،  نتفر  اـب  هک  اـغیرد  درک :  ضرع  شرـسمه  یهلا ،  ناـصاخ  هقلح  رد  دومرف :  منیب ؟  اـجک  سپ  نیا  زا  ار  وت 

(721  . ) دوش یم  هتخیسگ  مه  زا  دعب  دنویپ و  مه  هب  یتاظحل  هک  دشاب  یم  ربا  دننام  دبلاک  نیا  دومرف :  ددرگ !  یم  ناریو 

گرم هتشرف  - 3

یحول هک  مدید  ار  يا  هتشرف  نامسآ  رد  داد ،  یم  ریس  اهنامسآ  هب  ارم  دنوادخ  جارعم ،  بش  رد  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ورف دوخ  رد  نیگمغ ،  صخـش  دننام  درک و  یمن  هاگن  پچ  تسار و  بناج  هب  هک  تشاد  هجوت  نآ  هب  نانچنآ  و  دوب ،  شتـسد  رد  رون  زا 

ارم متفگ :  دراد  لاغتشا  اهحور  ضبق  هب  هک  تسا  لیئارزع )   ) گرم هتشرف  نیا  تفگ :  تسیک ؟  هتشرف  نیا  متفگ :  لیئربج  هب  دوب ،  هتفر 
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دریم یم  هدـنیآ  رد  ای  هدرم  هک  یـسک  ره  ایآ  گرم  هتـشرف  يا  متفگ :  وا  هب  درب ،  شدزن  ارم  لیئربج  میوگب ،  نخـس  وا  اـب  اـت  ربب ،  وا  دزن 
دنوادـخ يرآ  تفگ :  يوش ؟  یم  رـضاح  اـهنآ  دزن  تدوـخ  متفگ :  يرآ ،  تفگ :  ینک ؟  یم  ضبق  اـی  يا و  هدرک  ضبق  وـت  ار  وا  حور 

رد ار  لوپ  نآ  صخـش ،  نآ  و  دشاب ،  یـصخش  تسد  رد  هک  یلوپ  نوچمه  داد ،  رارق  نم  طلـست  رایتخا و  تحت  رد  نانچمه  ار  ایند  همه 
یتقو منز ،  یم  رـس  هناخ  نآ  هب  راب  جنپ  زور  ره  رد  هکنیا  رگم  تسین  ایند  رد  يا  هناخ  چیه  دـیامن .  اجباج  دـهاوخب  هک  هنوگره  شتـسد 

 . مربب ایند  نیا  زا  ار  امش  همه  ات  میآ  یم  امش  يوس  هب  ررکم  زاب  نم  دینکن  هیرگ  میوگ :  یم  اهنآ  هب  مونش  یم  ار  هدرم  ناشیوخ  هیرگ  هک 
(722)

یسلجم همالع  - 4

باوخ هب  میورب  ایند  زا  رتدوز  مادک  ره  متشاذگ  رارق  یسلجم  مداتسا  اب  نم  دیوگ :  یسلجم  همالع  برقم  درگاش  يرئازج  هللا  تمعن  دیس 
نیا دـش ،  مامت  هحتاـف  مسارم  هک  زور  تفه  زا  دـعب  تفر  اـیند  زا  مداتـسا  هکنیا  زا  دـعب  دوش .  فشکنم  اـیاضق  یـضعب  اـت  میئاـیب  يرگید 

اب ار  داتـسا  ای  ؤر  ملاع  رد  دوبر و  باوخ  ارم  مدرک و  هیرگ  مدناوخ و  نآرق  يردق  یـسلجم ،  همالع  ربق  رـس  متفر  دمآ و  مدای  هب  هدـهاعم 
نک افو  يداد  هک  هدعو  متفگ :  متفرگ و  ار  وا  ماهبا  تشگنا  تسا و  هدرم  وا  مدیمهف  هدش ! .  نوریب  ربق  نایم  زا  ایوگ  هک  مدید  ابیز  سابل 

متفگ متشادن ،  تقاط  هک  دیسر  يدحب  ضرم  مدش و  ضیرم  نوچ  دومرف :  نک .  فیرعت  میارب  ار  ندرم  زا  دعب  ندرم و  زا  لبق  يایاضق  و 
دزن نم و  نیلاب  هب  دمآ  هتـشرف )   ) یلیلج صخـش  مدید  تاجانم  لاح  رد  نک .  میارب  یجرف  دوخ  تمحر  هب  مرادن و  تقاط  رگید  ایادـخ  : 

؟  يدـش مارآ  تفگ :  میاهاپ و  تشگنا  هب  تشاذـگ  ار  شتـسد  کلم  نآ  متفگ ،  ار  دوخ  هوکـش  نم  دیـسرپ و  ار  ملاـح  تسـشن و  میاـپ 
نم دسج  دیسر ،  ما  هنیس  هب  نوچ  تفرگ ،  یم  مارآ  مدرد  دیشک و  یم  الاب  هنیس  فرط  هب  شاوی  شاوی  ار  تسد  روطنیمه  يرآ ،  متفگ : 
یم هیرگ  نم  دـسج  فارطا  دـندمآ و  ناگیاسمه  ناتـسود و  براقا و  درک .  یم  رظن  مدـسج  هب  يا  هشوگ  رد  محور  نیمز و  يور  داـتفا 

یمن ار  مفرح  یـسک  دینک ،  یم  هیرگ  ارچ  تسا  بوخ  ملاح  نم  متـسین  تحاران  نم  تفگ :  یم  اهنآ  هب  محور  دندز ،  یم  هلان  دندرک و 
هدنب يا  درک  ادن  يدانم  هاگان  دنتـشاذگ ،  ربق  نورد  ار  مدسج  دندروآ و  ياجب  زامن  نفک و  لسغ و  دندرب  ار  هزانج  دـندمآ  دـعب  دـینش . 
هکنیا ات  دشن ،  لوبق  دروم  مدرمـش ،  ار  باتک و . . .  هظعوم و  هزور و  زامن و  زا  هچنآ  نم  يدرک ؟  ایهم  هچ  زورما  يارب  رقاب  دـمحم  نم ، 

وا مدرم  تسد  زا  مداد و  ار  وا  يراکهدب  نم  دوب و  نم  ؤم  وا  دـندز و  یم  نابایخ  رد  يراکهدـب  رطاخ  هب  ار  يدرم  هک  دـمآ ،  مدای  یلمع 
 . دومن لـخاد  خزرب )   ) تشهب هب  ارم  لوبق و  ار  ملاـمعا  همه  صلاـخ  لـمع  نیا  رطاـخ  هب  دـنوادخ  مدرک .  ضرع  ار  نآ  مداد ،  تاـجن  ار 

(723)

رتشا کلام  - 5

يارب دیآ  رصم  هب  رتشا  کلام  رگا  دیـشیدنا  هیواعم  دیدرگ  بوصنم  رـصم  تموکح  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  فرط  زا  رتشا  کلام  نوچ 
هیواعم هلیح  نیا  هب  و  دربب .  نیب  زا  مومسم و  ار  وا  نداد  رهز  اب  رـصم  هب  هفوک  هار  رد  ات  درک  رومءام  ار  يا  هدع  اذل  دوش ،  تخـس  نایماش 
مالسلا هیلع  یلع  تفگ :  دیسر  هیواعم  هب  کلام  تداهش  ربخ  یتقو  درک .  تلحر  ایند  زا  دندرک و  مومـسم  لسع )   ) تبرـش اب  ار  کلام  ، 

ماما هب  کلام  تداهش  ربخ  نوچ  دش .  عطق  رتشا  کلام  ینعی  زورما  يرگید  رـسای و  رامع  ینعی  نیفـص  رب  یکی  ( 724  ) تشاد تسد  ود 
دندـمآ ماما  تمدـخ  کلام  گرم  زا  دـعب  یتعامج  تسا .  خـیرات  بئاـصم  زا  کـلام  گرم  و  نوعجار ،  هیلا  اـنا  اـنا هللا و  دومرف :  دیـسر 
تـسکش ار  يدایز  تیعمج  کلام  يا  وت  گرم  مسق  ادخب   : ) دیامرف یم  دروخ و  یم  سوسفا  دیاس و  یم  تسد  رب  تسد  ماما  هک  دندید 

یم روصتم  کلام  دننام  يدوجوم  رگم  دـنیرگب ،  کلام  لاثما  رب  دـیاب  ناگ  هدـننک  هیرگ  درک ،  لاحـشوخ  ار  ماش )  مدرم  زا   ) يرایـسب و 
(725 () ؟  دوش
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مولظم  : 85

همدقم

لتاق رب  طلست  وا  یلو  هب  دزیرب ،  ار  یمولظم  نوخ  هکیسک  هیآ 33 : ) ةارسا :  ( ) اناطلس هیلول  انلعج  دقف  امولظم  لتق  نم  و   : ) میکحلا هللا  لاق 
رگمتس رب  هدیـشکمتس  زور  ( : 726  ) مولظملا یلع  ماـظلا  موی  نم  دـشءا  ملاـظلا  یلع  موـلظملا  موـی  مالـسلا :  هیلع  یلع  ماـما  میداد .  رارق 

زا هک  تسا  هارمه  بحاصم و  تشهب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اـب  یـسک  هاـتوک :  حرـش  مولظم .  رب  رگمتـس  زور  زا  تسا  رت  تخس 
رد یعاس  دیآ .  یم  رامـشب  لدع  زا  وا  هب  تناعا  درادن ،  روای  تردـق و  روز و  رز و  مولظم  نوچ  ( 727  . ) دریگب ار  یمولظم  قح  یملاـظ 

ادـخ دوب .  دـهاوخن  لزلزتم  شیاه  مدـق  تمایق  رد  تسا و  مارحلادجـسم  رد  فاکتعا  هام  کی  هزور و  زا  لضفا  شلمع  مولظم  زا  يروای 
رد مولظم  هلان  دننامه  يا  هلان  هک  دنباتشب  وا  ترصن  یسرداد و  هب  ات  دنک  یم  هجوت  ناگدنب  هب  دونـش  یم  ار  وا  هثاغتـسا  مولظم و  هآ  نوچ 

 . تسین زوسناج  ریطخ و  ملاع 

هاش مزراوخ  - 1

روباشین هب  دعب  دش و  قارع  مزاع  دورب  ناتـسودنه  هب  تشاد  دـصق  ادـتبا  دروخ  تسکـش  درک و  گنج  لوغم  رگـشل  اب  یتقو  هاش  مزراوخ 
یلو دندرک  یم  یگدیـسر  ياضاقت  وا  زا  لاس  ود  زا  شیب  ناراد  تیاکـش  نیمولظم و  مایا  نامه  رد  دش .  ینارذگ  شوخ  لوغـشم  دمآ و 
يارب دنتفگ :  دـندروآ ،  هانپ  ریزوب  ناطلـس  هاگراب  ولج  هدومن  عامتجا  ناگراچیب  نیا  يزور  دـهد .  شوگ  نانآ  فرح  هب  هک  دوبن  یـسک 
یمن کنیا  هدرک ،  برطم  نانز  شیارآ  رومءام  ارم  ناطلس  تفگ :  اهنآ  باوج  رد  هاشمزراوخ  ریزو  شیدنیب !  ام  هب  تبسن  يا  هراچ  ادخ 

دنا هتـشذگ  نوهیج  زا  رفن  رازه  یـس  اـب  رداـهب  ياتنـس  هک  دـندروآ  ربـخ  هک  تشذـگن  یناـمز  منک ! ! .  یگدیـسر  اـهفرح  نیا  هب  مناوـت 
هعلق رد  دمآ و  ناگرگ  ناردنزام و  هب  اجنآ  زا  دمآ و  ير  هب  دش  روبجم  دعب  دنتفر ،  وا  لابند  هب  لوغم  رگـشل  تفر ،  قارع  هب  هاشمزراوخ 

یتدم زا  دعب  هرـصاحم و  ار  هعلق  رداهب  ياتنـس  دـش .  هدـنهانپ  نوکـسبآ  هریزج  هب  دوخ  درک و  یفخم  نئازخ  اب  ار  نادـنزرف  لایع و  لالقا 
رد هنهرب  بسا  رب  هاش  مزراوخ  ردام  داد  روتسد  دیشخب و  نارادرس  هب  ار  وا  ياهنز  هتشک و  لوغم  رما  هب  رسپ  نادنزرف  دندش و  میلـست  اهنآ 

يرتسب رد  هصغ  زا  نیمولظم  هب  یـسرداد  مدع  رطاخ  هب  زور  هس  زا  دعب  عیاقو  نیا  ندینـش  زا  دعب  هاشمزراوخ  و  دـیامن .  هیرگ  رگـشل  ولج 
(728  . ) درم

؟  یباوخ ایآ  ادخ  يا  - 2

خاک و نآ  نتخاس  يارب  درم  نز و  زا  ار  مدرم  مه  وا  رگمتس  نامیخژد  دنزاسب ،  وا  يارب  شارخ  نامـسآ  خاک  کی  ات  داد ،  نامرف  نوعرف 
ار نیگنـس  یگنـس  دوب ،  نتـسبآ  هک  ناوج  نانز  زا  یکی  دندوب .  هدشن  ءانثتـسا  نامرف  نیا  زا  نتـسبآ  ياهنز  یتح  دـندوب ،  هتفرگ  يراگیب 
نآ ندرب  زا  وا  رگا  دـندوب ،  راوخنوخ  نارومءام  لرتنک  تحت  همه  اریز  تشادـن .  نیا  زج  يا  هراچ  درک و  یم  لـمح  ناـمتخاس  نآ  يارب 

نیگنـس راب  تفرگ و  رارق  يراشف  نینچ  ربارب  رد  ناوج  نز  نآ  دیـسر .  یم  تکاله  هب  نادالج  هنایزات  ریز  درک ،  یم  یلاخ  هناش  اـهگنس 
لد قامعا  زا  تخـس  ياـنگنت  نیا  رد  دـیدرگ .  طقـس  شا  هچب  دـش و  بلقنم  شلاـح  ناـهگان  یلو  درک ،  یم  لـمح  ناـنچمه  ار  گـنس 

ام اب  وگروز  توغاط  نیا  ینیب  یمن  ایآ  یباوخ ؟  اـیآ  ادـخ  يا  تفگ :  دوب ،  هتفرگ  ار  شیولگ  هیرگ  هک  یلاـح  رد  درک و  هلاـن  شراـبمغ 
دوخ يوربور  رد  ار  نوعرف  شعن  ناهگان  هک  دوب  هتسشن  لین  دور  رانک  رد  نز  نیمه  هک  تشذگن  ارجام  نیا  زا  یهام  دنچ  دنک ؟  یم  هچ 

(729  . ) میشاب یم  نارگمتس  نیمک  رد  ام  میتسین  باوخ  رد  ام  نز ،  يا  ناه  تفگ :  وا  هب  هک  دینش  ار  یفتاه  يادص  نز  نآ  دید . 
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مولظم نیسح  ربق  - 3

درک و یم  رایسب  ینمـشد  بلاطوبا  لآ  اب  دوب و  یـسابع  يافلخ  نیرتدب  زا  درک  تفالخ  لاس  هدراهچ  هک  م 247 )  ) یسابع هفیلخ  لکوتم 
تسب بآ  ار  البرک  یضارا  مامت  دش .  مه  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  هجوتم  وا  تثابخ  هکیئاج  ات  دوبن  رادرب  تسد  اهنآ  رازآ  تیذا و  زا 

تفاکـش و ار  رهطم  ربق  يدوهی  نوعلم  جزید  وا  فرط  زا  تشامگ .  ربق  فارطا  نیمز  رایـش  مخـش و  تهج  هب  یئاهواگ  دومن و  تعارز  و 
لکوتم هب  نکیلو  تسا ،  نآ  يور  رب  رهطم  دـسج  تسا و  یقاب  زونه  هک  دـید  ار  دـندوب  هدروآ  نفد  ماگنه  دـسا  ینب  هک  يا  هزات  يایروب 

ار ربق  فارطا  زا  بیرج  تسیود  ات  دروآ .  ار  دوهی  زا  یموق  جزید  هتبلا  مدیدن .  يزیچ  اما  مدومن  شبن  امش  روتسدب  ار  ربق  هک  تشون  همان 
دننک تبوقع  ار  وا  دنریگب  دیایب ،  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  دصقب  سک  ره  هک  تشامگ  ناناب  هدید  دنتسب و  بآ  دندز و  مخش 
زاوآ هینغم  زینک  تاینغم  زا  یکی  تفالخ  زا  لبق  هک  دوب  نآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  راثآ  وحم  ببس  تفگ :  اشولا  دعجلا  نب  دمحا  . ! 
تسا هتفر  رفس  دنتفگ :  دناوخب .  زاوآ  دیایب و  هینغم  نآ  داتسرف  یتسم  ماگنه  دیسر  تفالخ  هب  وا  نوچ  هداتـسرف ،  یم  لکوتم  يارب  ناوخ 

زا لکوتم  داتـسرف  لکوتم  دزنب  ینغت  يارب  ار  دوخ  نازینک  زا  یکی  درک  تعجارم  نوچ  دوب  هتفر  ءالبرک  رفـس  هب  هک  دوب  نابعـش  هام  مایا   ؛
جح هب  نابعـش  هام  رد  تفگ :  لکوتم  میدوب .  هتفر  جـح  رفـس  هب  دوخ  مناخ  اب  تفگ :  دـیدوب ؟  هتفر  اجک  ماـیا  نیا  درک  لاوئـس  زینک  نآ 

سبح دـنتفرگ و  ار  وا  مناخ  ات  درک  رما  دـش ،  بضغ  رد  مالک  نیا  ندینـش  زا  متفر .  مولظم  نیـسح  ربق  تراـیز  هب  تفگ :  دـیدوب ؟  هتفر 
(730  . ) دنربب نیب  زا  ار  ءالبرک  ياه  هناشن  اهنامتخاس و  هینبا و  همه  ماما و  ربق  داد  روتسد  درک ؛ هرداصم  ار  شلاوما  دندرک و 

يرادیب وت  ایادخ  - 4

رب رس  يدرم  دید  دیسر ،  دجسم  برد  هب  تشگ ،  یم  اه  هچوک  اهنابایخ و  هب  رـصق  زا  درب و  یمن  شباوخ  یبش  يونزغ  نیطالـس  زا  یکی 
وت لکـشم  تفگ :  دمآ و  ولج  ناطلـس  سرب .  مداد  هب  يرادیب  وت  یلو  هتـسب  نامولظم  يورب  رد  ناطلـس  ایادخ  دـیوگ :  یم  هداهن و  نیمز 
وا تقو  ره  تفگ :  ناطلس  مرادن .  وا  عفد  هب  تردق  نم  دوش ،  یم  رتسب  مه  منز  اب  ملزنم و  دیآ  یم  وت  صاوخ  زا  یکی  تفگ :  تسیچ ؟ 

مولظم نآ  هناخ  هب  ناطلس  گنهرس  دعب  بش  دیوشن .  عنام  دمآ  وا  تقو  ره  تفگ :  مه  رصق  نانابـساپ  هب  نک و  ربخ  ارم  دمآ  تا  هناخ  هب 
دیشک ریشمش  دننک و  شوماخ  ار  غارچ  داد  روتسد  دمآ و  لزنمب  ناطلس  دیناسر .  ناطلـس  هب  ربخ  وا  و  دش ،  رتسب  مه  شرـسمه  اب  تفر و 
ندرک شوماخ  تلع  ما .  هنسرگ  روایب  یئاذغ  تفگ :  درم  نآ  هب  دننک و  نشور  ار  غارچ  داد  روتسد  نآ  زا  سپ  تشک .  ار  بیجنان  نآ  و 
رکـش ار  ادخ  دوبن  مدنزرف  هکنیا  هنارکـش  هب  دوش ،  یم  نتـشک  زا  عنام  دشاب  رـسپ  رگا  مدرک  رکف  تفگ :  دندیـسرپ ،  ناطلـس  زا  ار  غارچ 

(731  . ) مدرک ادیپ  اذغ  هب  لیم  مداد ،  تاجن  تیمولظم  زا  ارت  نوچ  مروخب ،  یئاذغ  متسناوتن  بشما  ات  بشید  زا  و  مدرک ؛ 

ناوجون میهاربا  دمحم و  - 5

دزی رادناتسا  دایز  نب  هللادبع  دزن  ریگتسد و  لیقع  نب  ملسم  نادنزرف  زا  ناوجون  لفط  ود  دیسر ،  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ 
درمریپ نابنادنز  هب  ار  دوخ  نانآ  لاسکی  زا  دعب  دریگب .  تخـس  ناشیا  رب  تفگ :  نابنادنز  هب  داتـسرف و  نادـنز  هب  ار  ود  نآ  وا  دـندروآ و 

ياج ياضاقت  دندیسر و  یئاتـسور  رد  يا  هناخ  رد  هب  ات  دندومیپ  یم  ار  هار  رارف ،  هب  ياپ  درک و  دازآ  هنابـش  ار  اهنآ  وا  و  دندرک ،  یفرعم 
روتـسد دندرک  رارف  نادنز  زا  نانیا  دینـش  یتقو  هللادبع  داد .  ياج  ار  اهنآ  دینـش  ربمایپ  اب  ار  نانآ  تبـسن  یتقو  لزنم  بحاص  نز  دندومن ، 

نیا داماد  اقافتا  مهد .  یم  هزیاج  مهرد  رازه  ود  رفن  ود  رـس  مهد و  یم  هزیاج  مهرد  رازه  درواـیب  ار  ناـنآ  زا  رفن  کـی  رـس  سک  ره  داد 
تفر رگید  قاطا  هب  رادیب و  باوخ  زا  ناوجون ،  ود  نیا  باوخ  سفن  يادص  رثا  رب  دـیباوخ .  دـمآ و  هناخ  هب  بش  هیمن  ثراح  مانب  نزریپ 

 ، دنزب ندرگ  تارف  رهن  رانک  رد  ار  رـسپ  ود  نیا  تفگ :  دوخ  مالغ  هب  حبـص  دـش .  حبـص  ات  تسب  نامـسیر  اب  یئاسانـش  زا  سپ  ار  اهنآ  و 
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ترتع ام  دنتفگ :  نانآ  دـنزب .  ندرگ  هک  تارف  رانک  دروآ  ار  اهنآ  شدوخ  درکن ،  لوبق  مه  وا  تفگ ،  دوخ  دـنزرف  هب  درکن و  لوبق  مالغ 
هزاجا سپ  دنتفگ :  مولظم  ود  نآ  درکن .  لوبق  ربب ،  دایز  نب  هللادیبع  دزن  هدـنز  ای  دـنک ،  هدافتـسا  نآ  زا  شورفب و  رازاب  ربب  ار  ام  میربمایپ 

ادخ دور و  یم  الاب  ما  هبترم  میوج ،  یم  برقت  هللادیبع  دزن  امـش  نتـشک  اب  تفگ :  دندناوخ  زامن  نوچ  داد .  هزاجا  میناوخب ،  يزامن  هدـب 
ردارب نوخ  هب  ار  دوخ  کچوک  ردارب  درک و  ادج  شندـب  زا  رـس  دز و  ریـشمش  ار  گرزب  ردارب  لوا  سپ  تسا .  هدادـن  رارق  محر  ملد  رد 
ندرگ ار  کچوک  ردارب  سپـس  و  منک ؛  تاقالم  تلاح  نیا  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مهاوخ  یم  تفگ :  یم  درک و  یم  باضخ 

(732  . ) دروآ هللادیبع  دزن  هزیاج  دصقب  ار  اهرس  تخادنا و  تارف  رهن  هب  ار  اهندب  دز و 

رکم  : 86

همدقم

لاق درک .  دهاوخن  كاله  ار  يدحا  شبحاص  زج  تشز  رکم  هیآ 43 : ) رطاف :   ( ) هلهءاب الا  یـسلا ء  رکملا  قیحی  و ال   : ) میکحلا هللا  لاق 
تافص زا  هاتوک :  حرش  دنک .  رکم  یناملسم  هب  هک  یسک  تسین  ام  زا  ( : 733  ) املسم رکام  نم  انم  سیل  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

رد ار  شوه  تقد و  دـنوش .  یم  کسمتم  دوخ  فادـها  درب  شیپ  يارب  تفـص  نیا  هب  نامیا  یب  دارفا  هک  درب  ماـن  ار  رکم  ناوت  یم  هلیذر 
ناراکم هریـس  دور ،  راکب  هلیح  تیذا و  نآ  رد  هک  دصاقم ،  نتفای  تسد  يارب  یفخم  ناهنپ و  ياههار  زا  و  ندرکن ،  فرـص  میقتـسم  هار 

لاوما رد  ندش و  کیرش  تناما ،  نتشاذگ  تناید و  راهظا  یتسود و  حرط  اب  هکلب  دنک ،  یمن  راکب  تسد  نمـشد  سابل  رد  راکم  تسا . 
کلک و يوب  دریگ و  یم  هشمچرس  یگنرود  زا  رکم  نوچ  دناشک .  یم  یهارمگب  دربتـسد و  ار  هراچیب  دارفا  اهنیا ،  لاثما  اههد  و  راک ،  و 
 . دـنک كرت  ارنآ  دـیآ  تیئود  يوب  هک  يراک  ره  زا  هک  تسنآ  یلمع  نامرد  نیرتهب  تسا ،  خزود  شبحاص  هاگیاج  و  تسنآ ،  رد  هلیح 

(734)

هزین رب  نآرق  - 1

تـسا مزال  تقو  نیا  تفگ :  صاع  رمع و  هب  هیواعم  دـنتفرگ ،  یم  رارق  يدوبان  رد  هیواعم  رگـشل  و  دوب ،  ماما  اب  هبلغ  نیفـص ،  گنج  رد 
رب ار  اهنآرق  هک  تسنآ  رتهب  تفگ :  صاع  ورمع  درک .  دـنهاوخ  دوبان  ار  ام  همه  مالـسلا  هیلع  یلع  رگـشل  الا  یـشیدنیب و  يا  هلیح  رکم و 
زا يا  هدـع  رگا  دوـش ،  یم  فـقوتم  گـنج  دـندرک  لوـبق  رگا  تسا ،  نآرق  مکح  امـش  اـم و  ناـیم  هک  مـیروآرب  داـیرف  مـینک و  هزین  رس 

ماما دندش .  تسس  مالسلا  هیلع  یلع  نایرگشل  دندرک و  ار  راک  نیمه  دتفا .  اهنآ  نایم  فالتخا  دننکن ،  لوبق  مالسلا  هیلع  یلع  نایرگـشل 
نوچ مسانش .  یم  ار  اهنآ  امـش  زا  رتهب  نم  دنتـسین ،  نآرق  نید و  لها  تعامج  نیا  دیـشاب ،  تباث  قح  رب  ادخ  ناگدنب  يا  دروآ  رب  دایرف 

دنناوخ یم  يادـخ  باتک  هب  ار  ام  نوچ  دـنتفگ  ماما  باوج  رد  دنتـشادرب .  ار  اهنآرق  هعدـخ  رکم و  هب  دـیدرک ،  ادـیپ  هبلغ  ناشیا  رب  اـمش 
تباجا دنناوخ  يادخ  باتک  هب  ارت  دنتفگ :  دندوب  ناوخ  نآرق  هک  دیرب  دوعـسم  هلمج  زا  يا  هدـع  مینکن .  لوبق  ار  اهنآ  هک  درادـن  ناکما 
ترـضح هک  دـندروآ  راشف  ماما  رب  ردـقنآ  میدرک .  نافع  نب  نامثع  اب  هک  مینک  یم  نامه  وت  اب  میراپـس و  یم  نمـشد  هب  ار  وت  ـالا  نک و 

(735  . ) دش قفوم  دوخ  هلیح  هب  صاع  ورمع  درادب و  گنج  زا  تسد  رتشا  کلام  داد  روتسد 

راتخم ریزو  باوج  - 2

رد هلیح  رکم و  نارازه  یتسود  سابل  هب  و  دنتـسه ،  کچوک  ياهروشک  يدوباـن  یپ  رد  هشیمه  تردـق  ربا  ياـهروشک  نارگ و  رامعتـسا 
ناملعم زا  یکی  دوب  راجاق  نیدلارـصان  ریزو  تسخن  ریبک  ریما  ناخ  یقت  دـمحم  ازریم  هک  یتقو  دنـسرب .  دوخ  فادـها  هب  ات  دـنراد  نورد 
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 . درک یم  راضحا  یمجرتم  يارب  ارم  تفریذـپ  یم  ار  یجراخ  يارفـس  ریبک  ریما  تقو  ره  تفگ :  یم  اقآ ) رظن   ) مان هب  نونفلاراد  هسردـم 
ياضاقت هیـسور  اب  ناریا  ياهزرم  هرابرد  هیـسور  راتخم  ریزو  هکنیا :  نآ  داد و  خر  یبلاج  هثداح  سور  ریفـس  وا و  ياهتاقالم  زا  یکی  رد 

نخـس يا ؟  هدروخ  ناجنداب  کشک و  چـیه  وگب  راتخم  ریزو  هب  دومرف :  ریبک  ریما  مدرک .  همجرت  ریبک  ریما  يارب  ار  وا  تشاد ،  یبسانمان 
کی نام  هناخ  رد  اـم  وگب :  هیـسور  ریزوب  سپ  تفگ :  ریبک  ریما  ریخ !  دـیئوگب :  تفگ :  درک و  بجعت  وا  متفگ ،  سور  ریزو  يارب  ار  وا 

یم امـش  يارب  ار  نآ  تمـسق  کی  هدرک و  تسرد  مه  زورما  دـنک ،  یم  تسرد  یبوخ  ناجنداب  کشک و  هک  تسه  یناج  مناـخ  همطاـف 
؟  دیئامرف یم  هچ  تادحرـس  اهزرم و  هرابرد  یلو  منونمم ،  دیئوگب  تفگ :  راتخم  ریزو  تسا !  بوخ  ردقچ  دـینیبب  دـیروخب و  ات  متـسرف 

هلیح باوج  تاملک  نیا  اب  روطنیمه  ناج !  مناخ  همطاف  يآ  ناجنداب ،  کشک و  يآ  دیئوگب :  راتخم  ریزو  هب  تفگ :  باوج  رد  ریبکریما 
(736  ) تفر تساخرب و  راتخم  ریزو  يدیماان  لامک  هب  هک  داد ،  ار  راتخم  ریزو  ياهیزاب 

ةاطرا نب  رسب  - 3

دربن هب  ار  هیواعم  دوب و  هدمآ  نادیم  هب  ماما  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تفرگ ،  رارق  نینم  ؤملا  ریما  لباقم  رد  نیفـص  گنج  رد  ةاطرا  نب  رـسب 
 : تفگ هیواعم  دبای .  همتاخ  گنج  هلیـسو  نیا  هب  ات  مینک  گنج  وت  نم و  ایب  میهد ،  نتـشک  هب  ار  مدرم  ردـقچ  یک و  ات  دومرف :  دـیبلط و 

دوخ اب  دـگنجب ،  ماما  اب  هک  تفرگ  میمـصت  رـسب  تسین .  وت  اب  هزرابم  هب  جایتحا  تسیفاک ،  ارم  یـشک  یم  ماش  مدرم  زا  هک  رادـقم  نامه 
زا رگا  تفگ :  وا  درک ،  تروشم  قحال )   ) مان هب  دوخ  مالغ  اب  منک .  بسک  يراختفا  برع ،  نایم  رد  مشکب و  ار  یلع  دیاش  هک  دیـشیدنا 

ار راتفک  ریـش  الاو  ورب  شنادیم  هب  یتسه  وا  دننام  مه  وت  رگا  ریظن ؛ یب  تسا  يریلد  مالـسلا  هیلع  یلع  هنرگو  رتهب  هچ  يراد  نانیمطا  دوخ 
زیچ ندرم  زج  رگم  تفگ :  رـسب  تسیفاک .  وت  ندرک  مرگ  يارب  شریـشمش  دراـب و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هزین  رـس  زا  گرم  دروخ و  یم 

ار وا  ترـضح  ات  دناوخن  زجر  درک و  توکـس  دمآ .  نادـیم  هب  ندـش ،  هتـشک  اب  ای  یعیبط  گرم  اب  ای  دریمب  دـیاب  ناسنا  تسه ؟  يرگید 
رهاظ ار  شتروع  دومن و  دـنلب  ار  اهاپ  رکم  اب  داتفا و  نیمز  هب  بسا  يور  زا  رـسب  هک  درک  عورـش  رـسب  يوسب  ار  لوا  هلمح  ماما  دسانـشن ، 

هاگرگـشل فرط  هب  هنهرب  رـس  اب  یگنج  هالک  نودب  هک  يروط  هب  درک  رارف  دش و  دنلب  اج  زا  رـسب  دـینادرگرب و  ار  تروص  ماما  تخاس . 
 . دـمآ شیپ  هیـضق  نیا  مه  صاعورمع  يارب  درادـن  یبیع  رکم  نیا  تفگ :  دـیدنخ  یم  رـسب  رادرک  زا  هک  یلاـح  رد  هیواـعم  دـیود .  یم 

فـشک رطخ ،  عقوم  رد  هک  تخومآ  امـش  هب  گنج  رد  ار  ون  هلیح  نیا  صاعورمع  هک  دینک  یمن  ایح  ایآ  دز :  دایرف  هفوک  لها  زا  یناوج 
(737 ( ؟  دینک یم  تروع 

ءاقرز رکم  - 4

هفیاط زا  فورعم  دوب  ینهاک  هک  حیطـس  دش  لتخم  نانهاک  تناهک  دـش  هلماح  ترـضح  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ردام  هنمآ  نوچ 
اب ءاقزر  دـش .  کسمتم  هعدـخ  رکم و  ره  هب  رون  نیا  ندرک  شوماخ  رد  دـیاب  هک  تشون  همان  دوب  هنهاک  مه  وا  هک  همامی  ءاقزر  هب  ناسغ 
هک يدولوم  دلوت  نایرج  مه  وا  یتسه ؟  تحاران  ارچ  تفگ :  دـید و  ار  انکت  يزور  وا  هدوب و  انـشآ  انکت )  ) مانب هنمآ  ترـضح  رگـشیارآ 

کمک راک  نیا  رد  رگا  هک  داد  ناشن  انکت  هب  ار  يرز  هیـسک  ءاقرز  سپ  درب .  مان  ار  دوش  یم  نانهاک  ندـش  لیلذ  اـهتب و  نتـسکش  ثعاـب 
دراک اب  راک  طسو  دورب و  هنمآ  يرگـشیرآ  يارب  يزور  انکت  دـش  اـنب  ءاـقرز  هلیح  هب  درک .  لوبق  مه  وا  تسوت ،  نآ  زا  هسیک  نیا  یئاـمن 

نآ انکت  ات  دنک  توعد  دوعوم  زور  نآ  ار  مشاه  ینب  همه  ءاقرز  مه  فرط  نآ  زا  دنریمب !  دـنزرف  ردام و  هک  دـنزب  وا  يولهپ  هب  دولآ  رهز 
هنمآ هناخ  رد  مه  انکت  رـضاح و  ماعط  فرـص  تهجب  مشاـه  ینب  دیـسر  ارف  دوعوم  زور  دـهد .  ماـجنا  تمحازم  نودـب  یئاـهنت و  ار  راـک 

شمـشچ داتفا و  نیمز  هب  وا  دز و  انکت  رب  بیغ  زا  یتسد  دنزب ،  هک  دروآرد  ار  دولآرهز  رجنخ  انکت  راک  طسو  دـش  يرگـشیارآ  لوغـشم 
دنتفگ انکت  هب  درک .  لقن  ار  نایرج  وا  دندیسرپ ،  هعقاو  زا  و  دندرک ،  عامتجا  وا  رود  مشاه  ینب  نانز  دش و  دنلب  مه  هنمآ  دایرف  دید ؛ یمن 
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دـش لصا  كردـب و  انکت  دوخ  سپ  دـیریگب .  ار  وا  مداد  ماجنا  ءاقرز  روتـسد  هب  تفگ :  یهد ؟  ماـجنا  ار  هلیح  نیا  دـش  ثعاـب  ربخ  هچ  : 
(738) دیسرن شلمح  هنمآ و  هب  يا  همدص  چیه  وا  رکم  دناسر و  همامی  شیلصا  نطو  هب  دایز  تامدص  اب  هکم  زا  ار  دوخ  مه  ءاقرز 

صاعورمع - 5

رایط رفعج  بانج  یتقو ،  وا  تسا  تبث  خـیرات  رد  وا  ياهیزاب  هلیح  نیرتگرزب  زا  یماـن  دوب  زاـب  تسایـس  كریز و  يدرم  هک  صاـعورمع 
مدید ار  يدرم  تفگ :  یشاجن  هب  تفر و  هشبح  هب  يا  هلیح  اب  دنتفر  هشبح  هب  یهورگ  اب  ربمایپ  فرط  زا  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  ردارب 

هب اهنیا  هک  میـشاب ،  هتفرگ  نآ  زا  ار  دوخ  ماقتنا  ات  میـشکب  ار  وا  هدـب  هزاجا  تساـم ،  نمـشد  داتـسرف  وا  دـش ،  جراـخ  امـش  روضح  زا  هک 
تفالخ نامز  رد  صاع  رمع و  تخاون !  صاع  ورمع  تروصب  یمکحم  تشم  دـش و  تحاران  یـشاجن  دـندرک ،  نیهوت  دایز  ام  ناـگرزب 

مه ار  اجنآ  تفر و  رصم  فرطب  تشاد و  هدهعب  ار  نیطسلف  تموکح  یتدم  رمع  نامز  رد  دیدرگ  ماش  هجوتم  یهاپـس  یهدنامرفب  رکبوبا 
وا و هطبار  تخاس و  لوزعم  ار  وا  نامثع  نکیلو  دوب ،  رـصم  مکاح  مه  رمع  تفالخ  زا  لاس  راهچ  اـت  دـیدرگ .  اـجنآ  مکاـح  درک و  حـتف 
ات يا  هتفرگ  تخس  تیارب  یلیخ  تفگ :  وا  دوب ،  ربنم  يالاب  نامثع  هک  يزور  هکیئاج  ات  درک  یم  داقتنا  نامثع  زا  اعون  و  دش ؛ هریت  نامثع 
یم مالسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  دزن  یهاگ  وش  رانک  رب  راک  زا  ای  نک  هشیپ  تلادع  ای  دندش ،  فرحنم  تما  همه  وت  فارحنا  رثا  رد  هکیئاج 
یم قیوشت  نامثع  نتـشک  هب  ار  اهنآ  تفر و  یم  ریبز  هحلط و  دزن  راکم  نیا  یهاگ  دـنک ،  کیرحت  نامثع  هیلع  ار  وا  تساوخ  یم  دـمآ و 

نآرق لیبق  زا  اه  هنتف  اه و  هلیح  رثکا  دنتشک  ار  نامثع  هکیتقو  زا  داد .  قالط  دوب  نامثع  يردام  رهاوخ  هک  ار  دوخ  رـسمه  تبقاع  و  درک . 
کی ناونع  هب  ندرک  غامد  رد  نابز  دنفـسوگ ،  دننامه  ودک  حبذ  ندـناوخ ،  هبنـش  راهچ  ار  هعمج  زامن  نیفـص ،  گنج  رد  ندرک  هزین  رب 

یم لمع  ارچ ؛ نوچ و  یب  مه  ماش  لـقع  یب  مدرم  رد و  هیواـعم  هلیـسوب  و  دـش ،  رداـص  خـیرات  رگ  هلیح  نیا  هیحاـن  زا  همه  و . . .  تنس ، 
دنتفگ صاع -  رمع و  تاغیلبت  هلیـسوب  ماش -  مدرم  دنتـشک ،  تدابع  بارحم  رد  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  دندینـش  یتقو  هکیئاج  اـت  دـندرک 

(739) دناوخ یم  زامن  مالسلا  هیلع  یلع  رگم 

نم ؤم   : 87

همدقم

نا هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  تسا .  نانم  ؤم  رادتـسود  ادـخ  ۀـیآ 68 ) نارمع :  لآ   ( ) نینم ؤـملا  یلو  هللاو   : ) میکحلا هللا  لاـق 
تماـقم هب  تسا و  زیزع  مرتـحم و  يردـقب  نم  ؤم  هاـتوک :  حرـش  تسا .  هوک  زا  رت  مکحم  نموـم  اـنامه  ( 740  ) لـبجلا نم  زعا  نم  ؤـملا 

همه زا  هک  هدروخ  مسق  ادخ  و  تسا ،  رتالاب  هبعک  زا  شتمرح  و  دنـسانش ؛ یم  ناینیمز  زا  رتهب  ار  وا  ياهنامـسآ  رد  هک  دـسر ،  یم  يونعم 
 ، دراد ردص  هعس  دراد ،  ياج  شبلق  رد  نزح  رهاظ و  رورس  شا  هرهچ  رب  هلمج :  زا  تسا  رایسب  نم  ؤم  تافص  دراد .  تسود  ار  وا  رتشیب 
یم عناق  هداد  يزور  وا  هب  ادخ  هچنآ  زا  تسا ،  رکاش  یتحار  تقو  تسا و  روبص  الب  ماگنه  تسین )  لبنت   ، ) تسا لوغـشم  يراک  هب  امئاد 
 . تسا هتخود  قح  يایاطع  هب  شمشچ  نیزم و  تواخس  هب  شتسد  ناما و  رد  شزغل  زا  شنابز  دنتسه .  شیاسآ  رد  وا  زا  مدرم  دشاب و 

لماک نم  ؤم  - 1

 ، دنا هدیشوپ  تمیق  نارگ  دیفس و  ياهـسابل  اهنآ  دید ،  درک و  روبع  دندوب  هتـسشن  هک  يا  هدع  رانک  زا  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  يزور 
 . دننک یم  هرخسم  از  دوش  یم  در  ناشرانک  زا  هک  ار  سک  ره  دوخ  تشگنا  اب  تسا و  دایز  اهنآ  هدنخ  تسا  هتخورفا  رب  ناشتروص  گنر 

بجعت ترـضح  دـندوب .  عضاوتم  نتفگ  نخـس  ماگنه  رد  دوب و  درز  اهنآ  گنر  دـندوب و  مادـنا  رغال  هک  دیـسر  رگید  يا  هدـع  هب  سپس 
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دسرپ یم  دنک و  یم  لقن  دنتـسناد  یم  نم  ؤم  ار  دوخ  هورگ  ود  ره  و  دید ،  هک  ار  توافتم  هدرگ  ود  لاح  دیـسر و  ربمایپ  تمدخ  هدرک و 
اهنآ زا  یکی  رگا  هک  دراد ،  تیصوصخ  تسیب  نم  ؤم  دومرف :  سپس  درک و  یتوکـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسیچ ؟  نم  ؤم  تفص 
دننک یم  یگدیسر  نادنمتسم  هب  دنزادرپ ،  یم  دوخ  تقو  رد  ار  تاکز  دنوش ،  یم  رضاح  تعامج  زامن  هب  تسین .  لماک  شنامیا  دشابن 

رد دننک ،  یم  افو  دوخ  هدعو  هب  دنیوگ ،  یم  تسار  دنا  هتسب  قح  تدابع  هب  رمک  دنشوپ ،  یم  هزیکاپ  ياهسابل  دننک ،  یم  شزاون  ار  میتی 
(741  . . . ) دنتسه زور  ریش  بش و  دهاز  دننک ،  یمن  تنایخ  تناما 

دوش یمن  هدیزگ  هرابود  نم  ؤم  - 2

هب ار  وا  دمآ ،  رد  ناناملسم  تراسا  هب  یحمج  ةزعوبا  مان  هب  نمـشد  نازابرـس  زا  یکی  دش ،  عقاو  ترجه  مود  لاس  رد  هک  ردب  گنج  رد 
ارم راذگب و  تنم  نم  رب  متسه  دنملایع  نم  درک :  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  يراز  هیرگ و  اب  وا  دندروآ ،  ربمایپ  رـضحم  هنیدم 
رد تشگزاب و  هکم  هب  وا  تخاس .  دازآ  دـیاین  نیملـسم  گنج  هب  رگید  راب  هک  طرـش  نیا  اب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نک .  دازآ 

ناکرشم تفص  رد  دعب  لاس  رد  هکنیا  ات  درک .  دازآ  ارم  هجیتن  رد  مدز و  لوگ  مدرک و  هرخـسم  ار  دمحم ص  نم  تفگ :  یم  رافک  عمج 
نیا رد  وا  دنزیرگن ؛ نادیم  زا  هک  دندرک  اعد  دید  گنج  نادیم  رد  ار  وا  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک ،  تکرـش  دـحا  گنج  رد 

خـساپ رد  ربمایپ  نک .  دازآ  ارم  راذگب و  نم  رب  تنم  متـسه  دنملایع  نم  درک :  ضرع  ربمایپ  هب  دـمآ .  رد  ناناملـسم  تراسا  هب  مه  گنج 
هرابود خاروس  کی  زا  ( 742  ) نم ؤم  مداد  بیرف  ار  ص )   ) دـمحم یئوگب  شیرق  عمج  رد  يورب و  هکم  هب  هک  منک  دازآ  ارت  اـیآ  تفگ : 

(743  ) تشک ار  وا  سپس  دوش و  یمن  هدیزگ 

لماک نم  ؤم  هب  ییانتعا  یب  - 3

نم ؤم  رفن  راهچ  لیئارـسا  ینب  هتـشذگ  نامز  رد  دمحم  يا  دومرف :  نم  هب  مدوب ،  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دزن  دیوگ :  یم  نانـس  نب  دمحم 
 : تفگ دمآ و  نوریب  مالغ  دز و  ار  هناخ  برد  دندوب .  هناخ  نآ  رد  مه  رگید  رفن  هس  دمآ و  يرگید  هناخ  هب  اهنآ  زا  یکی  يزور  دندوب ، 
هس نآ  دومنن و  تمالم  ار  مالغ  درکن و  یئانتعا  و  دش ،  تکاس  شیالوم  تشگرب  نم  ؤم  نآ  تسین ،  هناخ  رد  تفگ :  تساجک ؟  تیاقآ 
هک تفر  رفن  هس  نآ  دزن  نم  ؤم  نآ  زور  نآ  يادرف  دـنداد .  همادا  دوخ  ياهتبحـص  هب  دـندشن و  تحاران  دـمآ  شیپ  نیا  رطاـخ  هب  مه  رفن 
دـش نانآ  هارمه  و  میایب ؛  امـش  هارمه  مهاوخ  یم  دومرف :  درک و  مالـس  دنورب ،  اهنآ  زا  یکی  غاب )  ای   ) راز تشک  فرط  هب  دنتـساوخ  یم 
اهنآ رب  يربا  دنتفر ،  هار  يرادقم  دوب .  ناوتان  جاتحم و  يدرم  نم  ؤم  نیا  و  دندرکن ؛ یهاوخ  رذـع  چـیه  هتـشذگ  زور  دـمآ  شیپ  زا  اهنآ 

میادخ هداتـسرف  لیئربج  نم  ریگب ؛ دوخ  رد  ار  نانیا  شتآ  يا  دز :  دایرف  یکلم  يدانم و  هک  تسا  ناراب  هک  دندرک  لایخ  تخادـنا ،  هیاس 
رهـش هب  نوـچ  درک .  هعقاو  نیا  زا  بجعت  دـنام و  فئاـخ  اـهنت و  نم  ؤـم  لـماک  درم  نآ  تفرگ و  ار  رفن  هس  نآ  ربا  نورد  زا  شتآ  سپ  ، 
رگم دومرف :  عشوی  ترضح  درک !  لقن  ار  نایرج  دمآ و  یـسوم )  ترـضح  یـصو   ) نون نب  عشوی  ترـضح  نامز  نآ  ربمایپ  دزن  تشگرب 

هچ اهنآ  رگم  درک :  ضرع  دنتـشاد .  اور  وت  اب  هک  دوب  یلمع  رطاخب  نیا  تفرگ و  مشخ  اهنآ  رب  دعب  دوب ،  یـضار  اهنآ  زا  ادـخ  یناد  یمن 
وفع نیا  رگا  دومرف :  مدرک !  وفع  متشاذگ و  اهنآ  زا  نم  تفگ :  نم  ؤم  نآ  درک .  لقن  ار  نایرج  عشوی  دنداد :  ماجنا  نم  هب  تبسن  یلمع 

(744  ) دیشخب دوس  ار  نانآ  دعب  هب  نالآ  زا  دیاش  درادن ،  يدوس  دعب  یلو  دوب  عفان  نانآ  يارب  دوب  باذع  نیا  زا  لبق  تشذگ  و 

نم ؤم  رطاخ  هب  الب  عفد  - 4

هارمه هکم  ات  هنیدم  زا  يرفس  رد  هک  تسا  هدوب  دنلب  وا  ینامیا  تفرعم و  تاجرد  يردقب  وب  هدوب  همئا  باحصا  زا  يرعشا  مدآ  نب  ایرکز 
دوخ ینید  لئاسم  دندوب  رومءام  مدرم  دوب و  نکاس  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  فرط  زا  مق  رهـش  رد  ناشیا  تسا .  هدوب  اضر  ماما  هواجکمه  و 
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یم دـنک ،  یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  ایرکز  دوخ  هکنانچ  تسا .  هدوب  مق  لها  رب  باذـع  زا  عناـم  شدوجو  و  دـنریگب ،  وا  زا  ار 
مـشخ بجوم  هک  دننک  یم  ياهراک  و   ) دندایز نانادان  ناهیفـس و  اهنآ  نیب  رد  اریز  میامن ،  هطبار  عطق  اهنآ  اب  مور و  نوریب  مق  زا  مهاوخ 
مردپ دوجو  هب  هکنانچ  دزاس ،  یم  فرطرب  مق  مدرم  زا  ار  الب  وت  هطـساو  هب  ادخ  اریز  نکم ،  يراک  نینچ  دـیامرف :  یم  ماما  تسادـخ . ) 

 : دیامرف یم  قاحسا  نب  دمحم  هب  يا  همان  رد  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  شتافو  زا  دعب  و  دینادرگ .  عفترم  دادغب  زا  ار  الب  دنوادخ  مظاک  ماما 
شلوسر ادخ و  هک  هچنآ  هب  هدننک  مایق  یهلا و  باوث  هب  راودیما  ابیکش و  رباص و  قح و  هب  فراع  هک  ار  مدآ  نب  ایرکز  دنک  تمحر  ادخ 

(745) دوب دندنسپ  یم 

یناسارخ نم  ؤم  - 5

 : دومرف دوب  بوخ  درک :  ضرع  دوب ؟  روطچ  تردپ  لاح  دومرف :  دوب  هدمآ  هنیدم  هب  هک  ناسارخ  لها  زا  يدرم  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
رد تردارب  دومرف :  ماما  درم .  تردپ  يدیـسر  ناجرج  یحاون  هب  يدرک ،  هجوت  فرط  نیا  هب  هناخ  زا  هک  یتقو  نآ  تفای ،  تافو  تردپ 

ار وت  ردارب  تعاس  نالف  زور و  نالف  رد  ماـن ،  حـلاص  دوب  يا  هیاـسمه  ار  وا  دومرف :  دوب .  وکین  شلاـح  وا  درک :  ضرع  دوب ؟  یلاـح  هچ 
زا تسا و  تشهب  رد  ناشیا  ياج  هک  روخن  هودـنا  شاب و  رباص  دومرف :  نوعجار  هیلا  اناو  هللاانا  تفگ :  درک و  هیرگ  یناسارخ  درم  تشک . 

امـش فرط  هب  تکرح  تقو  رد  هللا  لوسر  نبای  درک :  ضرع  تسا .  رتشوخ  اجنآ  ردارب ) ردـپ و   ) ناـشیا يارب  یناـف ،  یئاـیند  لزاـنم  نیا 
تفای و تحـص  ترـسپ  دومرف :  يدومرفن ؟  لاوئـس  وا  لاح  زا  دوب ،  راچد  دـیدش  یتحاران  درد و  اـب  هک  متـشاد  ضیرم  روجنر و  يرـسپ 
ام نایعیـش  زا  تسا و  یلع  شمان  هک  دـشاب  هداد  وا  هب  ادـخ  يرـسپ  ینک  تاـقالم  ار  وا  وت  نوچ  دومن ،  جـیوزت  وا  هب  ار  شرتخد  شیومع 

ینمشد اتاذ )  ) ار وا  دومرف :  تسه ؟  راک  نیا  رد  يا  هراچ  ایآ  تفگ :  یناسارخ  درم  تسام !  نمشد  هکلب  تسین  ام  هعیش  ترسپ  اما  دشاب 
تسیک درم  نیا  مدرک  ضرع  ماما  هب  نم  تساخرب ،  درم  نآ  نوچ  دیوگ :  ریصبوبا  ثیدح  يوار  تسا .  یفاک  ار  وا  ینمـشد  نآ  تسا و 

(746  ) تسا نم  ؤم  ام و  هعیش  ناسارخ  لها  زا  تسا  يدرم  دومرف :   ؟

نامهیم  : 88

همدقم

هتشرف هک   ) میهاربا یمارگ  نانامهم  تیاکح  ایآ  هیآ 24 ) تایراذ :   ( ) نیمرکملا میهارب  ءا  فیعـض  ثیدح  كاتءا  له   : ) میکحلا هللا  لاق 
ره نامهم  ( 747  ) ءامـسلا نم  هعم  هقزرب  ءاج  موقلاب  لزنف  اج  اذا  فیـضلا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  تسا  هدیـسر  وتب  دـندوب )
مه هک  تسا  یلاـعت  قـح  تفـص  يرادـنامهم  هاـتوک :  حرـش  دوـش .  یم  لزاـن  شهارمه  نامـسآ  زا  شیزور  دوـش  دراو  یموـق  رب  تـقو 

بوقعی و میهاربا و  ترضح  دننامه  ماظع  ءایبنا  دنیوا .  هرفس  رس  تسرپ و . . .  واگ  نم و  ؤم  تسرپ و  تب  رفاک و  زا  قئالخ  تادوجوم و 
و دوش ،  یم  هناخ  نآ  لها  شزرمآ  ببس  دیآ و  یم  شهارمه  شیزور  تسادخ ،  هیده  نامهم  دندوب .  هریـس  نیا  يراد  ام  ربمایپ  طول و 

ربمایپ نانیا  دـننک  یم  لایخ  مدرم  هک  تسا  ینارون  ناـش  هرهچ  ناـنیا  يردـقب  تماـیق  زور  رد  ددـنب .  یم  رب  تخر  هناـخ  نآ  زا  اـه  يدـب 
(748  ) تسین تشهب  زج  وا  هار  و  درک ؛ یم  مارکا  تشاد و  یم  تسود  ار  نامهم  هک  تسا  ینم  ؤم  نیا  دوش :  یم  هتفگ  باوج  رد  دنتسه 

نامهم نداد  نان  - 1

زور هس  دندیـسر ،  یم  وا  رهـش  هب  اـبرغ  زا  سک  ره  هک  دوب  نآ  شتداـع  دوب و  تورم  مرک و  تیاـغ  رد  هک  ناـمرک ،  رد  دوـب  یهاـشداپ 
درک یم  عولط  دیـشروخ  هک  حبـص  ره  تشادن  ناشیا  تمواقم  تقاط  وا  دش  نامرک  رب  دراو  یملید  هلودـلادضع  یتقو  دـندوب .  وا  نامهم 
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داتــسرف یم  هلودـلادضع  نایرگــشل  نانمــشد و  دزن  هـب  ماـعط  يرادـقم  دـش  یم  بـش  نوـچ  تـشک و  یم  ار  یقلخ  درک و  یم  گـنج 
تفگ یهد ؟  یم  ماعط  بش  یشک و  یم  ار  ناشیا  زور  ینک ،  یم  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  تفگ :  داتسرف و  شدزن  ار  یسک  هلودلادضع 

نیا رد  اما  دـنا  نم  مصخ  هچ  رگا  هلودـلادضع )  رگـشل   ) ناشیا تسا  يدرمناوج  راـهظا  نداد  ناـن  تسا و  يدرم  راـهظا  ندرک  گـنج  : 
هلودلادضع دنراد  هگن  اذغ  نودب  ار  نامهم  هک  دشابن  يدرمناوج  و  دنشاب ،  نامهم  ام  تیالو  رد  دنـشاب  بیرغ  نوچ  دنا و  بیرغ  تیالو 

(749  ) دومن حلص  وا  اب  تساطخ و  ندرک  گنج  وا  اب  ار  ام  دوب  يراد  نامهم  تورم و  نینچ  هک  ار  یسک  تفگ : 

طول موق  - 2

ناشیا دندمآ و  یم  دورف  ناشیا  دزن  اه  هلفاق  تشاد  رارق  دنتفر  یم  رـصم  ماش و  هب  هک  اه  هلفاق  هار  رـس  رب  هک  دندوب  يرهـش  لها  طول  موق 
لخب ترثک  دـندروآ  يور  لخب  هب  دـندش و  هتـسخ  دیـشک ،  لوط  اهلاس  اهراک  نیا  نوچ  دـندرک  یم  ینامهم  تفایـض و  ار  اه  هلفاق  لـها 
رگید ات  دندرک  یم  طاول  یـشهاوخ  نودب  نانآ  اب  دش  یم  دراو  ناشیا  رب  يا  هلفاق  لها  اذل  دندش  التبم  طاول  عینـش  لمع  هب  هک  دش  ثعاب 

ره دوب و  مرک  بحاص  یخـس و  يدرم  ربمایپ  طول  طقف  دندش  التبم  نادرم  همه  لمع  نیا  هب  دننکن و  تفایـض  دـنیاین و  دورف  ناشرهـش  رب 
رـش زا  ار  موق  دش  یم  دراو  وا  رب  ینامهم  ره  دیناسرت و  یم  دنوادخ  باذـع  زا  ار  موق  وا  درک  یم  تفایـض  دـش  یم  دراو  اهنآ  رب  ینامهیم 

ار راـک  نیا  رگا  ندرک  یناـمهم  زا  میدرکن  یهن  ار  وت  رگم  دـنتفگ :  یم  دـش  یم  دراو  وا  رب  ناـمهم  نوچ  دومرف .  یم  رذـح  رب  دوخ  موق 
یم تفایـض  ار  وا  هنایفخم  دیـسر  یم  وا  رب  نامهم  هاگره  طول  سپ  مینک  یم  راوخ  نانآ  دزن  ار  وت  میناسر و  یم  يدب  وت  نامهم  هب  ینکب 

باذع هدع  و  دندش ،  طول  هناخ  دراو  یناسنا  تروص  هب  هکئالم  لیئربج و  یتقو  تشادن  يا  هریشع  لیماف و  دوخ  موق  نایم  رد  نوچ  درک 
 : دنتفگ دـندمآ و  وا  هناخ  رد  هب  طول  ترـضح  نامهم  اب  طول  لمع  دـصقب  مدرم  تخورفا  ماب  يالاب  رب  شتآ  طول  نز  دـنداد ،  ار  وا  موق 

نانآ ياهرهش  رب  باذع  هک  دنرادب  اور  دندوب  هتشرف  هک  وا  نانامهم  هب  يدب  دنتشاد  دصق  ینکن و  توعد  نامهم  میدرکن  یهن  ار  وت  رگم 
(750) دندیسر تکاله  هب  دش و  لزان 

نامهم مارتحا  - 3

شا هرفـس  تخادـنا و  یم  هرفـس  ياههار  رـس  داد و  یم  يراطفا  ناگیاسمه  هب  هک  دوب  یناسک  زا  ربماـیپ  يومع  رـسپ  ساـبع  نب  هللادـیبع 
دیبع نوچ  میئآ !  رد  برع  نیا  رب  بشما  تسا  روطچ  تفگ :  دندیسر و  یبرع  همیخ  هب  شمالغ  اب  اه  هرفس  زا  یکی  رد  دش  یمن  هدیچرب 
يزیچ ایآ  هدش  دراو  ام  رب  یفیرش  درم  تفگ :  شرسمه  هب  درک و  رایـسب  مارتحا  ار  وا  نیـشن  رداچ  درم  دوب ،  نایب  شوخ  ابیز و  يدرم  هللا 
يزیچ تسام  راوخ  ریـش  رتخد  یگدنز  هلیـسو  هک  يدنفـسوگ  کی  زج  تفگ :  نز  ینک ؟  ییاریذـپ  زیزع  نامهیم  نیا  زا  بش  هک  میراد 

 : تفگ درم  یـشکب ؟  ار  تا  هچب  یهاوخ  یم  تفگ :  نز  دنک !  حبذ  ار  دنفـسوگات  تفرگ  رب  ار  دراک  تسین  يا  هراچ  تفگ  درم  میرادن 
رادیب ار  رتخد  نیا  نز  يا  تسا :  نینچ  نآ  نومـضم  هک  دناوخ  يراعـشا  سپـس  میرادن .  نامهم  مارتحا  زج  يا  هراچ  دوش  نینچ  دنچ  ره 

مامت هللا  دیبع  دندرک .  یئاریذپ  نامهم  زا  حبذ و  ار  دنفـسوگ  هصالخ  دتفا .  یم  متـسد  زا  دراک  دنک و  یم  هیرگ  دوش  رادیب  رگا  هک  نکن 
ام جراخم  زا  یفرـشا  دـصناپ  تفگ :  مالغ  میراد ؟  هارمه  لوپ  ردـقچ  تفگ :  شمالغ  هب  هللادـیبع  ناهاگحبـص  دینـش  ار  ناـشیا  ناـنخس 

یفارشا دصناپ  مهرد  جنپ  هب  يدنفسوگ  لباقم  رد  هک  درک  بجعت  مالغ  هدب !  برع  درم  نیا  هب  ار  همه  تفگ :  تسا .  هدمآ  دایز  نونکات 
(751  ) تسا هتشاد  مدقم  شبلق  هویم  رب  ار  ام  هکلب  درک ،  فرص  ام  يارب  ار  شلاوما  مامت  اهنت  هن  وا  تفگ :  یهد ؟  یم  لوپ 

فلکت نودب  ینامهم  - 4

مراد تسود  نینم  ؤملا  ریما  ای  درک :  ضرع  دیسر و  ترضح  تمدخ  هب  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  صاخ  باحـصا  زا  یکی  روعا  ثراح 
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رـس درد  فلکت و  هب  نم  ینامهم  رطاخب  ار  دوخ  هکنآ  ( 752  ) طرش هب  دومرف :  ترـضح  یئامرف !  زارفارـس  ارم  ام  هناخ  رد  اذغ  ندروخ  اب 
درک نان  هعطق  نآ  ندروخ  هب  عورش  نوچ  دروآ .  شترضح  يارب  یلاخ  نان  هعطق  ثراح  درب و  فیرـشت  ثراح  هناخ  هب  هاگنآ  يزادنین . 

يزیچ مراد  هک  یلوپ  نیا  اب  دـیهد  هزاجا  نمب  رگا  تفگ :  دوب -  هدرک  ناهنپ  شـسابل  هشوگ  رد  هک  مه  رد  دـنچ  نداد  ناشن  اب  ثراـح  ، 
اما تشادن )  یفلکت  شندروآ   ) دوب دوجوم  تا  هناخ  رد  هک  دشاب  يزیچ  نان  نیا  دومرف :  ماما  منک ؟  هیهت  يرادیرخ و  امش  يارب  نان  ریغ 

(753  ) متفریذپ ار  تتوعد  فلکت  مدع  طرشب  نم  هک  دشاب  فلکت  هیام  رگید  زیچ 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  هرفس  رس  - 5

 . درک مامت  دروخ و  ار  اذـغ  مامت  صرح  يور  زا  دـمآ و  یبتجم  نسح  ماما  هرفـس  رـس  دوب  رظنم  حـیبق  تشز و  یلیخ  شتروص  هک  یبرع 
 : دیـسرپ وا  زا  اذغ  طسو  رد  دش و  داش  دمآ و  شـشوخ  برع  ندروخ  اذغ  زا  هدوب  مولعم  همه  يارب  شتمارک  هک  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
 ، مرتابیز همه  زا  لکـش  هب  نم  هک  مراد  رتخد  تشه  تفگ :  يراد ؟  دنزرف  دـنچ  دومرف :  مدـنملایع ،  تفگ :  يدرجم ؟  ای  يراد  لایع  وت 

تـشه تا و  هجوز  وت و  تمـسق  نیا  دـندومرف :  دـنداد و  ماعنا  مهرد  رازه  هد  ار  وا  و  دومرف :  مسبت  ماـما  دـنرتروخرپ .  نم  زا  ناـشیا  اـما 
(754  ) دشاب ترتخد 

تین  : 89

همدقم

 : مالـسلا هیلع  یلع  ماما  دننک  یم  لمع  دـنراد  هک  یتین  ره  رب  همه  وگب  هیآ 84 ) ءارـسا :   ( ) هتلکاش یلع  لمعی  لک  لق   : ) میکحلا هللا  لاق 
هک دراد  یـسک  قداص  تین  هاـتوک  حرـش  دور .  یم  نیب  زا  مه  تکرب  دـش  بارخ  ناـسنا  تین  یتقو  ( 755  ) ۀکربلا عفترت  ۀینلا  داسف  دـنع 

صلاخ ادخ  يارب  اهراک  مامت  رد  تین  هک ،  دنام  یم  ملاس  یماگنه  یناطیـش  رطاوخ  ساوسو و  زا  بلق  هک  ارچ  دـشاب ،  میلـس  بلق  ياراد 
تاین اب  صخـش  ره  تسوا و  تاین  هب  قلعتم  ناسنا  لامعا  تسوا ؛  لـمع  زا  رتهب  نم  ؤم  تین   : ) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـشاب . 

 ، اهنامز بسح  فعـض  توق و  رد  و  دوش .  یم  رهاظ  تفرعم  صولخ و  ءافـص  ردق  هب  بلق ،  زا  تین  هتبلا  دریگ .  یم  باقع  باوث و  دوخ 
ياهوزرآ هچ  رگا  دنک .  یم  بولغم  گرزب  دنوادخ  لباقم  رد  ار  شیاوه  سفن و  صلاخ ،  تین  بحاص  ددرگ .  یم  فلتخم  نآ  بتارم 

(756  . ) دنتسه شیاسآ  رد  وا  زا  نارگید  اما  دنتسه ،  جنر  رد  وا  زا  یناسفن 

مالسلا هیلع  یسوم  یهارمه  - 1

زا ار  تاروت  لئاسم  هقف و  ماکحا  دوب و  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هارمه  ياهتقو  رتشیب  لیئارـسا  ینب  زا  یـصخش  هک  هدمآ  تایاور  رد 
یسوم دزن  لیئربج  يزور  دیدن .  ار  وا  یـسوم  ترـضح  تشذگ و  یتدم  درک .  یم  غیلبت  دناسر و  یم  نارگید  هب  تفرگ و  یم  ارف  ناشیا 

؟  یتخانـش ار  وا  ایآ  تفگ :  لیئربج  تشذـگ .  ناـشیا  شیپ  زا  مالـسلا )  هیلع  یـسوم  هارمه  نآ  یخزرب  تروص   ) ینومیم هاـگان  هک  دوب 
تـسوا ینطاب  یتوکلم و  تروص  نیا  تفرگ ؛  یم  دای  وت  زا  ار  تاروت  ماکحا  هک  تسا  صخـش  ناـمه  نیا  تفگ :  لـیئربج  هن ،  دومرف : 

میلعت زا  وا  تین  فده و  هک  نوچ  تفگ :  لیئربج  هدمآ ؟  رد  لکش  نیا  هب  ارچ  دیسرپ :  درک و  بجعت  یسوم  ترضح  ترخآ .  ملاع  رد 
نیمه هب  تشادـن ،  صالخا  دوبن و  ادـخ  تین  دـنروآ ،  باسح  هب  دنمـشناد  هیقف و  ناونع  هب  ار  وا  درم  هک  دوب  نیا  تاروت  ماـکحا  ملعت  و 

(757  . ) دوب دهاوخ  نومیم  دننام  ترخآ  ملاع  رد  وا  لکش  لیلد 

تین زا  رابخا  - 2
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داتفا و دادـغب  نادـیم  هب  مروبع  درک :  ضرع  نایعیـش  زا  یکی  دنتـشاد ،  فیرـشت  دادـغب  رد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  یتقو 
ربخ مدرم  تین  زا  هک  دشاب  یم  يرفاک  صخـش  اجنیا  هک  دنتفگ :  دنا ؟  هدـش  عمج  اجنیا  مدرم  ارچ  هک  مدومن  لا  ؤس  مدـید ،  ار  یتعامج 

اب رام  هک  میورب  شدزن  مه  اب  ایب  دومرف  دندینـش ،  ار  مالک  نیا  ترـضح  متفای .  دنتفگ ،  مدرم  هک  روطنامه  ار  وا  متفر  ولج  نم  دهد .  یم 
قیرط نیا  یهار  هچ  زا  دندرک :  لا  ؤس  وا  زا  دندرب و  نادیم  زا  يرانک  هب  ار  وا  دندمآ ،  رفاک  نآ  دزن  نادیمب  ترضح  نوچ  تسیراک .  وا 

هـضرع وت  رب  ار  مالـسا  نامیا و  نم  ینک ،  یم  سفن  تفلاخم  يراک  ره  رد  وت  دندومرف :  سفن .  تفلاخم  قیرط  زا  تفگ  یتفرگ ؟  دای  ار 
زا تفریذـپ و  ار  مالـسا  وا  يریذـپب .  ار  مالـسا  ینک و  سفن  اب  تفلاخم  دـیاب  دومرف :  هن ،  تفگ :  دـنک ؟  یم  لوبق  تسفن  نیبب  مراد  یم 

نیا زا  درک  تیاکش  ترـضح  هب  دهدب ،  باوج  تسناوت  یمن  رگید  درک  یم  لا  ؤس  نورد  تین  زا  سک  ره  دیدرگ .  ترـضح  نآ  نیعبات 
یم تیانع  وت  هب  ایند  رد  هک  سفن  تمحز  دزم  نآ  دومرف :  منادب .  رتهب  دـیاب  هکنیا  اب  مناوت  یمن  نالا  متـسناوت ،  یم  رفک  رد  هک  تیاکح 

(758  . ) دوش یم  هریخذ  ترخآ  رد  وت  يارب  نآ  دزم  يا  هدش  ناملسم  هک  نالا  دش ، 

هاشداپ تین  -3

نآ فرطب  دید و  يا  همیخ  رود  زا  دش .  هنشت  دش و  ادج  رگشل  زا  تفاتب و  يروگ  بقع  رب  دوب  هتفر  راکش  هب  ناوریـشونا  ردپ  دابق  يزور 
یتعاس نآ  زا  دعب  داهن  دابق  شیپ  اذغ  ریـش و  يرادقم  درک و  لابقتـسا  وا  زا  دندمآ و  ولج  ینزریپ  دـیهاوخ ؟  یمن  نامهم  تفگ :  تفر و 

دوخ هلاس  هدزاود  كرتخد  هب  نزریپ  دندمآ و  ارحـص  زا  اهواگ  بش  دنام .  اجنآ  دش و  کیدزن  بش  دش  رادیب  باوخ  زا  نوچ  دـیباوخ ، 
ام لدع  زا  هک  دمآ  شنهذ  هب  دیدب  نیا  دابق  نوچ  و  دیشود ؛ اهواگ  زا  يدایز  ریش  راذگب  نامهم  دزن  ار  نآ  ریـش  شودب و  ار  واگ  تفگ : 

تلود هنازخ  دننیبن و  يررض  چیه  دنروایب  ناطلس  يارب  ریـش  رابکی  يا  هتفه  هک  میراذگب  ینوناق  تسا  بوخ  دنا  هتـسشن  ارحـص  رد  نانیا 
دشودب ار  واگ  هک  درک  رادیب  ار  رتخد  ردام  رحس  عقوم  دهد .  ماجنا  ار  راک  نیا  دسرب  هک  تختیاپ  هب  هک  درک  ار  تین  نیا  دوش ،  دایز  مه 

 . نک اعد  زیخرب و  تسا  هدرک  يدب  تین  ناطلـس  ردام !  تفگ :  دنرادن ،  ریـش  اهواگ  هشیمه  لثم  دید  اما  دش  لوغـشم  تساوخرب و  رتخد 
دب تین  ناطلـس  یتقو  تفگ :  درک و  لقن  ار  رحـس  در  واگ  نداد  ریـش  مک  باوج  رد  دـش ؛ ایوج  ار  تلع  نزریپ  زا  داـبق  درک ؛ اـعد  نزریپ 

اهواگ دش و  دنلب  رتخد  سپ  متـشذگرد  تین  نآ  زا  نالا  مدوب  هدرک  یتین  نم  یتفگ ،  تسرد  تفگ :  دابق  دورب  نیمز  ریخ  تکرب و  دـنک 
(759  ) دمآ تسدب  اهنآ  زا  رایسب  ریش  دیشودب و  ار 

یخلب قیقش   - 4

يارب يرایسب  مدرم  مدید  مدرک  هاگن  مدیـسر  هیـسداق  هب  نوچ  متفر ،  یم  جح  هب  مهن  لهچ و  دص و  لاس  رد  دیوگ :  یخلب  قیقـش  ( 760)
هنیمشپ سابل  دوب و  نوگ  مدنگ  مادنا و  فیعض  هک  یئورـشوخ  ناوج  هب  داتفا  مرظن  دندوب .  داز  لاوما و  اب  همه  دنتـسه ،  تکرح  رد  جح 

هفیاط زا  ناوج  نیا  متفگ :  دوخ  اب  دوب .  هتـسشن  اهنت  دوب و  هتفرگ  هراـنک  مدرم  زا  ياـپ و  رد  نیلعن  هدیـشوپ و  شیوخ  ياـه  هماـج  يـالاب 
 . منک یم  شنزرـس  ار  وا  مور و  یم  وا  دزن  هک  دنگوس  ادخب  دنهدب .  اذغ  وا  هب  مدرم  هک  دـشاب  لک  مدرم  رب  دـهاوخ  یم  هک  تسا  هیفوص 

نیا ( ، 761  () تسا هانگ  اهنآ  زا  یـضعب  هک  نک  زیهرپ  دـب  ياـهنامگ  زا  یلیخ  زا  قیقـش  يا   : ) دومرف دـید و  ارم  متفر ،  وا  کـیدزن  نوچ 
تیلالح وا  زا  مورب  تسادـخ  حـلاص  دـنب  امتح  درب  ارم  مان  تفگ ،  مدوب  هدرک  تین  نم  هچنآ  ناوج  نیا  متفگ :  دوخ  اـب  تفرب .  تفگب و 

شیاضعا دناوخ و  یم  زامن  هک  مدید  ار  وا  اجنآ  مدیـسر ،  هصقاو  لزنم  هب  ات  تشذگ  یتدم  منیبب .  ار  وا  متـسناوتن  متفر  شلابندـب  مبلطب . 
ارت قیقـش  يا  دومرف :  دـید  ارم  نوچ  متفر .  وا  فرط  هب  دـعب  دـش ،  غراف  زامن  زا  ات  مدرک  ربص  دوب ،  يراج  شکـشا  برطـضم و  زامن  رد 

رگید سپ  تفگب .  ارم  نونکم  تین  هبترم  ود  اریز  دشاب ،  ءایلوا  لادبا و  زا  وا  دیاب  متفگ :  نم  تفرب .  دومرفب و  نیا  ( ، 762  ) مدرک لالح 
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هب رـس  داتفا ؛ هاچ  لخاد  شفرظ  هک  دـشکب  بآ  دـهاوخ  یم  هداتـسیا و  یهاچ  بل  فرظ  اب  مدـید  میدیـسر  هلابز  لزنم  هب  اـت  مدـیدن  ار  وا 
الاب دیشوج و  هاچ  بآ  مدید  دیوگ :  قیقـش  مهاوخب .  ماعط  یتقو  ینم  توق  هنـشت و  نم  یباریـس و  وت  ایادخ  تفگ :  درک و  دنلب  نامـسآ 

شفرظ رد  یگیر  تفر و  يا  هپت  بناج  هب  سپ  دراذگب .  زامن  ات  تخاس  وضو  تفرگ و  ار  بآ  زا  رپ  فرظ  درب و  تسد  ناوج  نآ  دمآ و 
هک هچنآ  زا  دـینک  تمحرم  مه  نمب  متفگ :  داد و  ممالـس  باوـج  مدوـمن و  مالـس  متفر و  شدزن  نـم  دـماشایب  داد و  تـکرح  تـخیر و 
 ، ربب تراگدرورپ  رب  بوخ  ناـمگ  سپ  هدوب ،  اـم  اـب  هشیمه  نطاـب  رهاـظ و  رد  تمعن  قیقـش  يا  دومرف :  تسا !  هداد  تمعن  وتب  دـنوادخ 

بارـش ماعط و  هب  لیم  زور  دنچ  مدوب و  هدیماشاین  نآ  زا  رتوبـشوخ  رتذیذل و  هک  تسا  رکـش  قیوس و  مدـید  مدـیماشآ  داد  نمب  ار  فرظ 
ینامالغ و مدید  متفر و  شدزن  تاجانم  فاوط و  زامن و  زا  دعب  مدید . . .  ار  وا  هکم  رد  یبش  همین  ات  مدیدن  ار  ناوج  نآ  رگید  متـشادن . 

هیلع رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  وا  تفگ :  تسیک ؟  ناوج  نیا  متفگ :  دوـب  ناوـج  فارطا  هک  یـصخش  هب  تسین  اـهنت  دراد و  یناـیفارطا 
(763  . ) تسا مالسلا 

نتخاس دجسم  رماعوبا و   - 5

نایم رد  هدوب و  لوغشم  تضایر  هب  دیشوپ و  یم  تشرد  نشخ و  ياهـسابل  هک  دوب  بهار  رماعوبا  فورعم  نانابهر  زا  یکی  مالـسا  زا  لبق 
دـمآرب و تفلاخم  ماقم  رد  وا  دـش .  لزلزتم  وا  تیعقوم  دـمآ و  هنیدـم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنآ  اـت  دوب ،  مارتحا  دروم  عاـمتجا 

داتفا رکف  نیا  هب  دش و  تسدمه  هنیدم  نیقفانم  زا  يا  هدـع  اب  اهگنج ،  نیا  رد  تسکـش  زا  سپ  دروآ ؛ دوجوب  ار  قدـنخ  بازحا و  گنج 
داجیا ثرح و . . .  نب  لتبن  ریـشق و  نب  بتعم  بطاح و  نب  هبلعث  هلمج  زا  مغ ،  ینب  هلیبق  زا  رفن  هدزاود  کمک  اب  هنیدـم  رد  یهاـگیاپ  هک 
دجـسم هک  روطنامه  ات  دندمآ  ربمایپ  روضح  هب  يا  هدع  دش  مامت  نآ  نامتخاس  یتقو  دندرک ،  انب  يدجـسم  ابق  دجـسم  کیدزن  اذل  دنک . 

دنیایب امش  دجسم  هب  دنناوت  یمن  يا  هدع  هک  دندرک :  نایب  ار  دجسم  نیا  نتخاس  تلع  و  دنک ؛ حاتتفا  مه  ار  دجـسم  نیا  درک  حاتتفا  ار  ابق 
یم دعب  هللاءاشنا  متـسه ،  كوبت  رفـس  هدامآ  نالا  دومرف :  ربمایپ  تسا ! .  تخـس  ناشیارب  دمآ  تفر  تسا و  یناراب  درـس  یهاگ  مه  اوه  ، 

هروس هیآ  هس  تقو  نیا  دنداد .  ار  دجسم  هب  ندمآ  حاتتفا و  داهنشیپ  دندمآ و  اهنآ  كوبت  گنج  تعجارم  زا  سپ  منک .  یم  حاتتفا  میآ و 
بارخ ار  رارـض  دجـسم  هک  داتـسرف  ار  ناناملـسم  زا  رفن  ود  ربمایپ  و  داد ؛ ربخ  نانآ  قیرفت  رفک و  ءوس و  تین  زا  دـش و  لزاـن  ( 764  ) هبوت

(765  . ) دندینازوس شتآ  هب  ندرک ،  بارخ  زا  دعب  نانآ  و  دننک ، 

تمعن  : 90

همدقم

ار ادخ  اتقیقح  رگا  دیروآ  ياجب  يادخ  تمعن  رکـش  هیآ 114 : ) لحن :   ( ) نودـبعت هایا  متنک  نا  هللا  تمعن  اورکـشا  و   : ) میکحلا هللا  لاق 
راک هاگره  ربمایپ  ( : 766  ) ۀمعنلا هذه  یلع  هللادمحلا  لاق  هرـسی ،  رما  هیلع  درو  اذا  هللا  لوسر  ناک  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما  دیتسرپ .  یم 

دنادب دنوادخ  زا  ار  اهتمعن  همه  دیاب  دبع  هاتوک :  حرش  منک .  یم  شیاتـس  تمعن  نیا  رب  ار  ادخ  دندومرف :  یم  دش  یم  شبیـصن  ینامداش 
تفلاخم تمعن ،  نتفای  ببـس  هب  و  دشاب .  هدرک  ءاطع  ادخ  هچنآ  هب  یـضار  دنادن و  ادخ  ریغ  زا  تمعن  نتـشاد  يارب  یبلق  هقالع  چـیه  و  ، 

 . تسا بجاو  نآ  رب  رکـش  هک  تسا  يدیدج  تمعن  دوخ  تمعن ،  رکـش  قیفوت  دشاب .  رکاش  هدنب  ادخ  يارب  لاح  همه  رد  و  دیامنن ،  قح 
و دزادرپب ،  یهلا  معن  رد  ریذبت  فارـسا و  هب  دیابن  یلو  دـهد ؟  ماجنا  ار  وا  رکـش  قح  دـناوت  یم  یـسک  هچ  یهلا  ياهتمعن  ایاطع و  همه  اب 

 . دریگب رارق  دنوادخ  فاطلا  دروم  ات  دنک ،  فرصم  شیاج  رد  ار  تمعن  ره  قح 

ناورض غاب   - 1
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بحاص وا  درک .  یم  یگدنز  نمی  کیدزن  ناورض ، )   ) مانب شیاتسور  رد  شیدنا  تبقاع  ینابر و  حلاص و  يدرم  هتـشذگ ،  ياهنامز  رد 
غاـب و لوصحم  زا  هک  يروط  هب  درک ،  یمن  غیرد  اـهنآ  هب  ناـسحا  نادنمتـسم و  یگدـنز  هب  یگدیـسر  زا  وا  دوب .  هویمرپ  غاـب  رازتـشک و 

رتشیب دوب و  ارقف  هبعک  وا  هناخ  داد .  یم  ارقف  هب  ار  هیقب  دـنوادخ  ياـهتمعن  زا  ساپـس  يارب  تشاد و  یمرب  فاـفک  هزادـنا  هب  دوخ ،  تشک 
هب ار  دوخ  نادنزرف  دید ،  یم  حالص  هک  تقو  ره  ینابر  درم  نیا  دنتفرگ .  یم  ار  وا  غارس  هراومه  دوخ ،  ياهزاین  نیمءات  يارب  نادنمزاین 

بـسک يارب  تسادـخ و  نآ  زا  اـهتمعن  هـمه  تـفگ :  یم  درک و  یم  تیـصو  ءارقف  یگدیـسر و  هـب  ار  اـهنآ  درک و  یم  عـمج  دوـخ  رود 
ماجنارـس دندوب .  رورغم  یئاراد  هب  اما  دـندوب ،  هدینـش  دایز  اهتیـصو  عون  نیا  زا  نادـنزرف ،  دـیربن .  دای  زا  ار  شهار  رد  قافنا  وا  تیاضر 

نیب ار  هعرزم  غاب و  لوصحم  هک  دنتسب  نامیپ  دندرپس و  یشومارف  هب  ار  ردپ  تحیـصن  نادنزرف  تفر .  ایند  زا  دیـسر و  ارف  درم  نیا  گرم 
موحرم نادـنزرف  اما  دـندمآ  یم  غاـب  رد  ناـنآ  دزن  هب  زور  ره  هتـشذگ  ياـهلاس  لومعم  قبط  ءارقف  دـنهدن .  ءارقف  هب  دـننک و  میـسقت  دوخ 

هک دوب  هدیـسرن  لوصحم  تشادرب  زور  زونه  درک .  بضغ  نارـس  هریخ  نآ  رب  دـنوادخ  دـنداد .  یمن  ار  هدـش  ینازرا  ياـهتمعن  زا  يزیچ 
(767  ) تسا هتخوس  همه  دندید  دنتفر ،  غاب  يوس  هب  حبص  هک  یتقو  اهنآ  دنازوس .  ار  همه  داتفا و  اهنآ  غاب  هعرزم و  رب  نیشتآ  يا  هقعاص 

اهتمعن رد  يور  هدایز   - 2

ره زپشآ  درک .  ادیپ  لیم  دـشاب  هدـش  مشـش  هام  دراو  هک  ناوج  رتش  ینعی  روزج  تشوگ  هب  يزور  یـسابع  هفیلخ  نیمجنپ  دیـشرلا  نوراه 
ياذـغ زا  يا  همقل  نوراـه  يزور  تشاذـگ .  یم  هفیلخ  هرفـس  مقر  نیدـنچ  ياهاذـغ  راـنک  درک و  هیهت  رتـش  نآ  تشوگ  زا  ییاذـغ  زور 

ات درک  رارـصا  يدـنخ ؟  یم  ارچ  تفگ :  نوراه  دـیدنخ .  نوراـه  ریزو  یکمرب  رفعج  تشاذـگ ،  ناـهد  رب  تشادرب و  ار  روزج  تشوگ 
دص تفگ :  رفعج  هدش ؟  مامت  ردقچ  هن ،  تفگ :  نوراه  دش ؟  مامت  ردقچ  همقل  نیا  یناد  یم  ایآ  تفگ :  رفعج  دیوگب ،  ار  هدنخ  تلع 

 ، يدرک روزج  رتـش  تشوگ  هب  لـیم  هک  زور  نـالف  تفگ :  یکمرب  رفعج  تسا .  نکمم  روطچ  هچ ؟  ینعی  تفگ :  نوراـه  مهرد .  رازه 
تقو ره  ات  دنزپب ،  ار  شتـشوگ  دننک و  حبذ  ناوج  رتش  کی  زور  ره  مداد  روتـسد  لاح  هب  ات  زور  نآ  زا  دوبن ،  سرتسد  رد  تشوگ  نینچ 

نیا زا  مدرک ،  روزج  رتش  يرادیرخ  فرص  مهرد  رازه  نونک 400  ات  دیدرک ،  ادیپ  لیم  امـش  زورما  دشاب .  هدامآ  يدرک  نآ  هب  لیم  امش 
( . 768  ) تسا هدش  مامت  ردقنیا  همقل  نیا  میوگ :  یم  ور 

تمعن رکش   - 3

دورو و هزاجا  نوچ  مدیـسر ،  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  تمدخ  هب  سپ  مدش ،  يدـیدش  يانگنت  هقیـضم و  راچد  تفگ :  يرفعج  مشاهوبا 
ياجب ار  شرکش  یهاوخ  یم  هتـشاد ،  ینازرا  وت  هب  دنوادخ  هک  ار  یئاهتمعن  زا  کیمادک  مشاهوبا  يا  دومرف :  متـسشن  نم  داد و  نتـسشن 

هب زاغآ  دوخ  مالسلا  هیلع  ماما  میوگب ؟  هچ  متسنادن  مدش و  هدز  تهب  نم  دیوگ :  مشاهوبا  دنک .  نوزفا  تتمعن  تمعن  رکش  هک  يروآ ؟ 
زا ارت  سپ  داد ،  رارق  وت  يزور  ار  تعانق  دومرف ؛ يرای  شتعاط  رب  ار  وت  سپ  داد ،  رارق  وت  يزور  ار  نامیا  دومرف :  دومن و  نداد  حیـضوت 
یم متـشادنپ  هک  مدرک  نخـس  زاغآ  هنوگ  نیاـب  زورنآ  زا  مشاـهوبا  يا  دومرف :  سپـس  تشاد .  نوصم  يور  هداـیز  یگدـنز و  تافیرـشت 
هداد وت  هب  رانید  دص  کی  مداد  روتسد  نم  و  هداد )  رارق  هقیضم  رد  ارت   ) هدرک نینچ  وت  اب  یسک  هچ  هک  ینک  تیاکش  نم  دزن  رد  یهاوخ 

( . 769) ریگب ار  نآ  سپ  دوش ، 

ایند تمعن  زا  ندنک  لد   - 4

 . وگب يدید  تمـشچ  زا  تفگ :  روصنم  اهیندینـش ؟  زا  ای  میوگ  هدید  زا  تفگ :  هدب !  يدنپ  ارم  تفگ :  ورمع  هب  يزور  یقیناود  روصنم 
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 . دـش طاریق  هدـجیه  ار  يرـسپ  ره  هک  دوب  رانید  هدـفه  وا  ثرا  دـنام و  رـسپ  هدزای  ار  وا  تفای  تافو  زیزعلادـبع  رمع  نوچ  تفگ :  ورمع 
 . دیـسر ثاریم  رانید  نویلیم )  کی   ) رازه رازه  ار  ناشیا  زا  کی  ره  هک  دوب  رـسپ  هدزای  مه  ار  وا  درک  تاـفو  نوچ  کلملادـبع  نب  ماـشه 

یکی ماشه  نارسپ  زا  و  دیشخب ،  لجوزع  يادخ  هار  رد  بسا  دص  زور  کی  هب  هک  مدید  ار  زیزعلادبع  نب  رمع  رسپ  هاتوک ،  یتدم  زا  سپ 
هک تسب  لد  دـیابن  وا  تمعن  اـیند و  هب  هک  دـناد  دـنک  لـمءات  لـقاع  رگا  تساوخ .  یم  هقدـص  قلخ  زا  دوـب و  هتـسشن  هار  رب  هک  مدـید  ار 

(770  . ) تسا ریذپرییغت 

؟  تسیچ یعقاو  تمعن   - 5

هیآ رد  میعن  ینعم  درک  لاوئـس  اهقف  زا  یکی  هک  میدوب  ماما  تمدـخ  رد  دـیوگ :  سابع  نب  میهاربا  مانب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هدنـسیون 
ره و  دـینک ! ؟  یم  ریـسفت  روطنیا  دومرف :  دـنلب  يادـص  اب  ماما  تسا .  درـس  بآ  (( 771) دش دـیهاوخ  لاوئـس  تمعن  زا  زورنآ  رد   ) هفیرش

ياذغ دنیوگ :  يا  هدع  تسا ،  باوخ  دارم  دنیوگ :  یـضعب  تسا ،  درـس  بآ  روظنم  دیوگ :  یم  یکی  دیامن  یم  ریـسفت  یعون  هب  یـسک 
یم ریـسفت  روطنیا  هک  يا  هدع  هب  ماما  یتحاران  اب  هک  دومرف  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  شردپ  زا  مردپ  انامه  تسا ! !  معط  شوخ 

قولخم زا  راـک  نیا  دراذـگ ،  یمن  تنم  درک و  دـهاوخن  لاوئـس  هدومرف  لـضفت  قوـلخم  هب  هک  یئاـهزیچ  ادـخ  زگره  دوـمرف :  دـندرک ، 
ار يزیچ  داد  تبـسن  گرزب  يادخب  ناوت  یم  هنوگچ  دراذگ ،  تنم  هداد  نارگید  هب  رگید  یئاهزیچ  بآ و  اذـغ و  زا  هک  تسا  تسیاشان 

لاوئـس نآ  زا  توبن  دـیحوت و  زا  دـعب  دـنوادخ  هک  تسنادـناخ  امب  تیـالو  یتسود و  ( 772  ) میعن یلو  تـسین .  هتـسیاش  مدرم  يارب  هـک 
(773  . ) دسریم درادن  لاوز  هک  تشهب  ياهتمعن  هب  دنک  افو  تبحم  تیالو و  مزاول  هب  رگا  هدنب  درک ،  دهاوخ 

زامن  : 91

همدقم

یم زاب  دنسپان  ياهراک  ءاشحف و  زا  ار  ناسنا  زامن  انامه  هیآ 45 : ) توبکنع :  ( ) رکنملاو ءاشحفلا  نع  یهنت  ةولصلا  نا  میکحلا ( :  هللا  لاق 
( : 774  ) هبنذ نم  مدقت  ام  هل  رفغ  ایندلا  نم  یـشب ء  هسفن  امهیف  ثدحی  مل  نیتعکر  یلـص  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  دراد . 

هاتوک حرش  دوش .  یم  هدیزرمآ  شا  هتـشذگ  ناهانگ  همه  دیاین  شرکف  رد  يزیچ  ایند  روما  زا  نآ  رد  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  سک  ره 
دروم ارت  ات  هدـناوخ ،  دوخ  لضفب  ارت  انامه  تسوت .  ياعد  تدابع و  زا  ینغتـسم  وا  تسین ،  جاتحم  وت  تمدـخ  هب  یلاـعت  قح  هک  نادـب  : 

زج زامن  دـننام  ناگدـنب  تدابع  زا  یلاـعت  قح  دـیاشگب .  وت  رب  ار  ترفغم  باـب  و  درادـب ،  ناـما  رد  شتبوقع  زا  هدـب و  رارق  دوخ  تمحر 
یئایربک ریغ  ار  تساه  نیمز  اهنامـسآ و  نیب  هچ  ره  يدش  زامن  دراو  یتفگ و  زامن  ریبکت  هاگره  سپ  درادن .  يرظن  تردـق  مرک و  راهظا 

(775  . ) نک شومارف  ار  وا  ریغ  هچ  ره  رامشب و  کچوک  وا 

سرتزا زامن   - 1

دناوخ هلجع  تعرس و  اب  يزامن  برع  دندوب .  رضاح  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  دمآ و  ربمایپ  دجـسم  هب  ینابایب  برع 
هیلع ریما  ترـضح  دور ،  نوریب  دجـسم  زا  تساوخ  هکنآ  زا  دـعب  دوـمنن .  ار  تاـبجاو  ناـکرا و  تئارق و  زا  بادآ  هنوـگچیه  تاـعارم  و 

زا برع  دوبن .  تسرد  يدـناوخ  هک  ار  زامن  نیا  هک  ناوخب ،  بادآ  اب  ینءات و  يور  زا  هراـبود  ار  زاـمن  اـیب  هک  دـندز  ادـص  ار  وا  مالـسلا 
 ، زامن ندش  مامت  زا  دعب  دومن .  ار  عوضخ  لیترت و  تئارق و  تاعارم  دناوخ و  ینءات  اب  بادآ و  اب  يزامن  ترضح ،  (( 776  ) نیلعن  ) سرت

اریز نینم ،  ؤملاریما  ای  مسق  يادـخب  تفگ :  دوبن ؟  یلوا  زامن  زا  رتهب  يدـناوخ  هک  زامن  نیا  برع  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
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(777 ( . ) دیدنخ ترضح   ) دوب امش  نیلعن  سرت  زا  مود  زامن  دوب و  ادخ  سرت  زا  لوا  زامن  هک 

ياپ رد  ریت   - 2

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تشادن .  دوجو  درد  تدش  رطاخب  نآ  جورخ  ناکما  دوب و  هدرک  تباصا  يریت  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ياپ  هب 
ریت دندرک و  نانچ  سپ  دش  دهاوخن  قح  ریغ  هجوتم  زامن  رد  اریز  دیروآ ،  نوریب  وا  ياپ  زا  زامن  ماگنه  رد  ار  ریت  نآ  دومرف :  باحـصا  هب 

هچ ره  دش  دراو  شسدقم  نار  رب  يریت  نیفـص  گنج  رد  هک  هدش  دراو  رگید  ربخ  رد  و  ( . 778) دندرک جراخ  وا  ياپ  زا  زامن  لاح  رد  ار 
مردپ ات  دینک  ربص  دومرف :  دندرک ،  ضرع  ار  نایرج  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تمدخ  دنتـسناوتن .  دنیامن  جراخ  يداع  تیعقوم  رد  دندرک 

رد قرغ  نینم  ؤملاریما  هک  زامن  لاح  رد  دنک .  یمن  هجوت  رگید  زیچ  هب  هک  دوش  یم  دوخیب  دوخ  زا  نانچ  لاح  نآ  رد  اریز  دتسیاب  زامن  هب 
ار ریت  دندرک  ضرع  دش ،  هچ  دیسرپ :  تسا ،  يراج  شسدقم  ياپ  زا  نوخ  دش  هجوتم  زامن  زا  دعب  دندرک ؛ جراخ  ياپ  زا  ار  ریت  دوب  قح 
 ، دـیا هدینـشن  رگم  تسا ! !  نـکمم  روـطچ  هـک  ( 780) دننکن داعبتـسا  ناگدـنناوخ  ( . 779  ) میدیـشک نوریب  امـش  ياپ  زا  زاـمن  لاـح  رد 

ماما يادص  رگید  دوش  یم  هجوتم  دـنک  یم  هاگن  ار  نینم  ؤملاریما  اعد  زامن و  راجن ،  ینب  راوید  رانک  رد  ترـضح  لابند  هب  یبش  ءادردوبا 
ارهز ترـضح  هب  هناخ  هب  دیآ  یم  تسین .  یتکرح  ياراد  هداتفا و  کشخ  بوچ  دننام  دنیب  یم  ترـضح ،  ندب  رانک  دیآ  یم  دیآ ،  یمن 
بآ یمک  ورب  دـهد !  یم  تسد  وا  هب  قـح  تیـشخ  زا  هک  تسا  يا  هوـشغ  لاـح  نیا  دـیامرف :  یم  ترـضح  دـنک ،  یم  ضرع  ار  ناـیرج 
ماما ربمایپ و  هک  یتـالاح  ( 781  ) دـیآ یم  شوهب  ماما  دـهد و  یم  ماـجنا  ار  راـک  نیا  دور و  یم  وا  دـیآ .  یم  شوهب  شاـپب ،  وا  تروصب 

نآ هکلب  دشابن  یهجوت  چیه  ماقم  نآ  رد  مسج  هب  رگید  دوش ،  یم  داجیا  نانآ  يارب  درجت  هللا )  یف  ءانف   ) دننک یم  ادیپ  یلاعت  قحب  تبسن 
 . تسین اج  نیا  شلیصفت  ياج  تسا و  دایز  هراب  نیا  رد  نخس  هک  دنک ؛ یم  ادیپ  دوبعم ) دبع و  نیب   ) لاصتا هک  تسا  حور 

تعامج زامن   - 3

هناخ رد  ار  حبـص  زامن  ناذا ؛  زا  سپ  دوب  زاین  زار و  تدابع و  لوغـشم  حبـص )  ناذا   ) رجف عولط  عقوم  اـت  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  یبش 
ار مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  حبـص  زامن  تقو  ربماـیپ  دوش .  رـضاح  تعاـمج  زاـمن  هب  تسناوتن  بش  یباوخ  یب  یگتـسخ و  زا  دـناوخ و 
؟  دـماین حبـص  تعامج  زاـمن  تیومع  رـسپ  ارچ  دومرف :  دـمآ و  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  شرتخد  دزن  زاـمن  زا  دـعب  دـندرکن ،  هدـهاشم 
یم وا  هب  حبص  زامن  رد  هک  یباوث  نآ  دومرف :  ربمایپ  دوب !  هدیـشک  یباوخ  یب  هدوب و  تدابع  لوغـشم  بشید  درک :  ضرع  ارهز  ترـضح 

کیدزن دینـش و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يادص  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دناوخ .  بش  هک  دوب  ییاهزامن  مامت  مایق  زا  رتهب  دنداد 
رگم تسا ،  هدوب  دوجـس  عوکر و  رد  بش  مامت  هک  تسنآ  لثم  دـناوخب  تعامج  اب  ار  حبـص  زامن  سکره  یلع  يا  دومرف :  ربمایپ  دـمآ . 

(782 ( ! ؟  دنز یم  دایرف  هلان و  وا ،  رب  دیشروخ  عولط  لبق  مئان )   ) ملاع باوخ  زا  ادخ  هب  نیمز  هک  یناد  یمن 

راذگزامن ندروخ  لوگ   - 4

دمآ و شـشوخ  وا  زا  دراذـگ ،  یم  زامن  عوضخ  عوشخ و  اب  هک  دـید  ار  يدرمریپ  دـش و  دجـسم  لخاد  دـمآ  برع  نیـشنرداچ  درم  کی 
راذگ زامن  ربارب  ود  هزور  اب  راذگزامن  باوث  نوچ  متـسه ،  مه  راد  هزور  نم  تفگ :  راذـگزامن  یناوخ !  یم  یبوخ  زامن  ردـقچ  تفگ : 

مهد و یم  ماـجنا  مور  یم  مراد  يراـک  نوچ  راد ،  هگن  یمک  ار  مرتش  نیا  نک و  فطل  اـیب  تفگ :  وا  هب  نیـشنرداچ  تسا .  هزور  نودـب 
هن دـمآ  نیـشنرداچ  یتقو  درب .  تقرـس  هب  ار  نیـشنرداچ  رتش  راذـگزامن  تفر .  شراـک  شلاـبند  هب  درپـس و  وا  هب  ار  رتـش  میآ .  یم  دوز 

شا هزور  دروآ و  تفگـش  هب  ارم  وا  زامن  دناوخ :  ار  رعـش  نیا  تشادن و  يا  هدیاف  درک  وجتـسج  هچ  ره  دید و  ار  شرتش  هن  راذـگزامن و 
(783  . ) درب تقرس  هب  ار  مرتش  هزور ،  زامن و  اب  هک  هدیاف  هچ  اما  درک ،  بذج  شدوخ  هب  ارم 
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هعمج زامن   - 5

رگا تروص  نیا  رد  دوب ،  هتخاس  دراو  هنیدم  مدرم  رب  یتخس  راشف  یتسد  یهت  یگنـسرگ و  دوب ،  هتفرگارف  ار  هنیدم  اذغ  دوبمک  یطحق و 
دوب لومعم  و  دننک ؛ هیهت  اذغ  دوخ  يارب  ات  دندروآ  یم  موجه  وس  ره  زا  مدرم  هک  دوب  نشور  دروآ  یم  هنیدـم  هب  اذـغ  هقوذآ و  یناوراک 
زور دندمآ .  یم  نوریب  اه  هناخ  زا  نارتخد  یتح  دـنتفر ؛ یم  نآ  لابقتـسا  هب  نابوک  لبط  قاتـشم و  مدرم  دـمآ  یم  یتراجت  ناوراک  یتقو 
داریا لوغشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندوب و  رضاح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تماما  هب  هعمج  زامن  يارب  ناناملسم  هک  دوب  يا  هعمج 

درآ مدنگ و  ماش  زا  دوب ،  يرجات  هک  یبلک  هیحد   ) تسا هدمآ  هنیدم  هب  یتراجت  هلفاق  کی  هک  دـندروآ  ربخ  دوب .  هعمج  زامن  ياه  هبطخ 
نوریب دجسم  زا  ماعط  هیهت  يارب  ناناملسم  دندرگ ) علطم  ناوراک  ندمآ  زا  مدرم  ات  دندیبوک  یم  لبط  دروآ ،  هنیدم  هب  اهنیا  لاثما  وج و  و 

ماعط رگید  دننامب  هعمج  زامن  رد  رگا  هک  دندرک  یم  رکف  مدرم  دندنام .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  رفن  لهچ  یلا  تشه  اهنت  دندمآ و 
رفن دنچ  امش  رگا  تسوا  رایتخا  رد  مناج  هک  یئادخ  هب  دنگوس  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوش .  یمن  نانآ  بیـصن  يا  هقوذآ  و 
یم ورف  دوخ  ماک  هب  ار  امش  تفرگ و  یم  ارف  ار  نابایب  رسارس  یهلا )  رهق  و   ) شتآ دنام  یمن  دجسم  رد  یسک  و  دیتفر ،  یم  دجسم  زا  مه 

هروس مهدزای  ( 784  ) هیآ تقو  نیا  رد  دیراب .  یم  اهنآ  رـس  رب  گنـس  نامـسآ  زا  دـندنام  یمن  اهنیا  رگا  دومرف :  رگید  لقن  هب  و  دیـشک . 
وگب دـنراذگب ،  هداتـسیا  اهنت  ربمایپ ) يا   ) ار وت  دنباتـشب و  نآ  يوس  هب  دنونـشب ) یلبط   ) گنهآ ای  دـننیبب  یتراجت  نوچ   ) دـش لزاـن  هعمج 

(785  . ) دشاب یم  ناگدنهد  يزور  نیرتهب  دنوادخ  تسا و  رتهب  تراجت  گنهآ و  نآ  زا  تسادخ  دزن  هچنآ 

نیرفن  : 92

همدقم

همه دنک و  یم  تنعل  ادـخ  ار  تایآ )  ناگدـننک  نامتک   ) اهنآ هیآ 159 ) هرقب :   ) نونعـالا مهنعلی  هللا و  مهنعلی  کـئلوا  میکحلا :  هللا  لاـق 
نم ؤم  ( 786  . ) ناعللا ناعطلاب و ال  نم  ؤملا  سیل  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  دـننک .  یم  نیرفن  نعل و  ناگتـشرف  نج و  سنا و 
نآ تیلباق  دصرد  دص  هدش  نعل  صخـش  دوش  یم  رداص  یماما  ربمایپ و  زا  رگا  نیرفن  نعل و  هاتوک :  حرـش  تسین .  رگ  تنعل  نز و  هنعط 

مورحم ار  وا  یعرـش  ینوناق و  قح  زا  ای  دـش ،  هدز  وا  هب  یتمهت  ای  هدـش  وا  هب  هک  یملظ  رطاخب  دـهاوخب  يا  هدـنب  رگا  اـما  دوب .  هتـشاد  ار 
رگا و  دنک ؛ دروخرب  دنک  تیاده  ار  وا  دهاوخب  ادخ  زا  هکنیا  شزرمآ و  وفع و  اب  ناکما  دح  ات  نکل  درادن و  یبیع  دنک ،  نیرفن  دندرک ، 

نیرفن ار  گنس  دیایب ،  درد  دروخب و  یگنـس  هب  یـسک  ياپ  رگا  هکنانچ  ددرگ .  یم  زاب  صخـش  دوخ  هب  نیرفن  دشابن ،  لباق  هدش  نیرفن 
 . ددرگ یم  زاب  شدوخ  هب  نعل  درادن ،  يریصقت  گنس  هکنیا  اب  دهد ،  مانشد  دنک و 

درک اعد  نیرفن  ياجب  - 1

هب تکرح  نمض  رد  هتسشن و  یقیاق  رد  ناوج  يا  هدع  میدید  میدوب .  هتسشن  هلجد  رانک  رب  یخرک  تفرعم  اب  دیوگ :  یم  شورطا  میهاربا 
نیرفن ار  اهنآ  هک  دنتساوخ  یخرک  فورعم  زا  ناتسود  زا  یضعب  دنتسه .  لوغشم  رمخ  برش  یقیسوم و  نتخاون  یناوخ و  هزاوآ  یضاق و 

هب ناتسود  امرفب !  داش  ار  نانآ  مه  ترخآ  رد  يدرک ،  داش  ایند  رد  ار  اهنآ  هک  روطنامه  ایادخ  تفگ :  درک و  دنلب  ار  شیاهتسد  وا  دنک . 
داش ترخآ  رد  ار  اهنآ  دـهاوخب  ادـخ  رگا  تفگ :  وا  يدرک ؟  اـعد  ناـشیارب  وت  اـما  ینک ،  نیرفن  ار  اـهنآ  میتساوخ  وت  زا  اـم  دـنتفگ :  وا 

(787  . ) دروآ یم  مهارف  ار  نانآ  ندرک  هبوت  لئاسو  دیامرف 

دایز نب  هللا  دیبع  - 2
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ینب زا  ینز  یتح  دندوب ،  تبیـصم  هحون و  لوغـشم  ءالبرک  ءادهـش  هداوناخ  لاس  جنپ  بیرق  ات  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  دـعب 
نب هللادیبع  البرک  زا  دعب  لاس  جنپ  هکنآ  ات  تساوخنرب  مشاه  ینب  خبطم  زا  دود  درکن و  باضخ  ار  دوخ  دیـشکن و  مشچ  رد  همرـس  مشاه 

 . دش لصاو  كردب  يرمق  يرجه  لاس 65  اروشاع  زور  رد  یگلاس  هن  یس و  رد  رتشا  کلام  دنزرف  میهاربا  تسد  هب  دیزی  هراک  همه  دایز 
دومرف دروآ و  ياج  هب  رکش  هدجس  دوب ،  ندروخ  اذغ  لوغشم  ترضح  داتسرف ،  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  يارب  ار  هللادیبع  رـس  راتخم  نوچ 

مورن ایند  زا  مدرک  تساوخ  رد  دوخ  يادخ  زا  نم  دروخ  یم  اذغ  وا  دندرک  دراو  هفوک )  رادناتـسا   ) دایز نب  هللا  دیبع  رب  ار  ام  هک  يزور  : 
دهد ریخ  يازج  يادخ  دروخ ،  یم  اذغ  دوب و  وا  لباقم  مراوگرزب  ردپ  رـس  هکنانچمه  منک ،  هدهاشم  دوخ  ياذغ  سلجم  رد  ار  وا  رـس  ات 

تشاد هضرع  یکی  داجـس  ماما  سلجم  رد  هک  تسا  لقن  و  دینک .  رکـش  همه  دومرف :  دوخ  باحـصا  هب  و  دومن ،  ام  یهاوخنوخ  ار  راتخم 
نمـشد رـس  هب  ندرک  رظن  زا  رت  نیریـش  یئاولح  هچ  دـندوب  يداش  لوغـشم  ام  نانز  زورما  دومرف :  تسین ؟  اـم  ياذـغ  زورما  اولح  ارچ  هک 

(788  . ) تسام

حون نب  ماح  - 3

دیباوخ درک و  هبلغ  وا  رب  باوخ  دوب  تکرح  رد  یتشک  دندش و  راوس  وا  اب  نینم  ؤم  نادنزرف و  دش و  یتشک  راوس  مالـسلا  هیلع  حون  یتقو 
فوشکم شتروع  دیزو و  يداب  باوخ  رد  دنتـسب .  یم  ناشرمک  رب  گنل  دننام  يزیچ  دوبن  ندیـشوپ  هماج  راولـش و  ریز  مسر  تقو  نآ  . 

هدع درک ،  رود  ردپ  تروع  زا  ار  ماج  ماس  ردارب  ماح  دیناشوپ .  ار  وا  تخادنا و  ردپ  تروع  رب  ار  هماج  تساخرب و  شدـنزرف  ماس  دـش ، 
نیمه يارب  مه  نم  تفگ :  دندنخ ! ؟  یم  دننیب و  یم  ار  ردپ  تروع  مدرم  ینک ،  یم  نینچ  ارچ  تفگ :  ماس  دندیدنخ  شراک  نیا  زا  يا 
ببـس دش و  رادیب  بوخ  زا  حون  بانج  ناشیادص  زا  هک  دنتخادرپ  ثحب  وگتفگ و  هب  رگیدکی  اب  ماح  ماس و  منک .  یم  ار  راک  نیا  تهج 

ار ماح  دـش و  يراج  شکـشا  تخوس و  شلد  دـش و  تحاران  ماح  لمع  زا  مالـسلا  هیلع  حون  دـنتفگ .  وا  هب  ار  نایرج  دندیـسرپ ؛ ار  عازن 
عورـش یتشک  فرطنآ  ماح  نک .  ماس  دالوا  راکتمدـخ  ار  شیاه  هچب  نک و  هایـس  ار  وا  لسن  اه و  هچب  ایادـخ :  درک  ضرع  درک و  نیرفن 

راکتمدخ دندش و  قلخ  هایـس  ماح  هیرذ  نادنزرف و  همه  ردپ  نیرفن  هب  دنز .  یم  ریپ  ردـپ  نیا  هک  تسا  یفرح  هچ  نیا  هک  ندـیدنخب  درک 
(789  . ) دندش ماس  دالوا 

هلمرح  – 4

لهاک نب  ۀلمرح  زا  دیسرپ  نم  زا  بانج  نآ  مدیسر .  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  تمدخ  متفر و  جح  رفـسب  هفوک  زا  دیوگ :  ورمع  نب  لاهنم 
ادـخ زا  تشادرب و  وا  نیرفن  هب  تسد  ترـضح  تسا ؛  هدـنز  هفوک  رد  مدرکـضرع  يراد ؟  ربخ  هچ  دوب ) رغـصا  یلع  ههاـم  شـش  لـتاق  )
بسا راتخم  متفر ،  راتخم  ندیدب  يزور  متشگرب ،  هفوک  هب  نوچ  دیوگ :  لاهنم  دناشچب .  وا  هب  ایند  رد  ار  نهآ  شتآ و  ترارح  تساوخ 
هاگان هک  دـشاب ،  يزیچ  رظتنم  هکیـسک  لثم  درک  ربص  يا  هظحل  هفوک ،  هساـنک  هب  میتفر  مه  اـب  درک و  راوس  زین  ارم  دـش ،  راوس  دـیبلط و 

نآ زا  سپ  و  دننک ،  عطق  ار  وا  ياپ  تسد و  تسا ،  هدرک  رما  دروآ و  ياجب  يادخ  دمح  راتخم  دندروآ .  وا  دزن  هتفرگ و  ار  ۀلمرح  مدید 
ماما نیرفن  تیاکح  يدرک ؟  يادـخ  حـیبست  هچ  يارب  تفگ :  راتخم  متفگ ،  هللا  ناحبـس  مدـید  نینچ  نوچ  نم  دـنزادنا .  شتآ  رد  ار  وا 

هدجس دروآ و  ياجب  ینالوط  زامن  تعکر  ود  دش و  هدایپ  شیوخ  بسا  زا  راتخم  مدرک .  لقن  ار  وا  ياعد  تباجتسا  ار و  هلمرح  رب  داجس 
 ! دـنک لیم  اذـغ  هک  مدرک  توعد  دوخ  هناـخ  هب  ار  وا  میدیـسر  هناـخ  کـیدزن  نوچ  میتشگرب ،  مه  اـب  داد .  لوط  ار  هدجـس  درک و  رکش 

شهاوخ نم  زا  هدش ،  باجتـسم  ۀلمرح  رب  وا  نیرفن  نم  تسد  هب  هک  درک  اعد  داجـس  ماما  هک  يداد  ربخ  ارم  وت  لاهنم  يا  دومرف :  راتخم 
( . 790  ) مشاب هزور  دیاب  بلطم  نیا  رکش  تهج  هب  هک  تسا  هزور  زور  زورما  يراد ،  ماعط  ندروخ 
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تمحر هب  ثوعبم   - 5

رظن زا  رایـسب  تالکـشم  بئاصم و  دیـشک ،  مدرم  تیادـه  يارب  يرایـسب  تمحز  تلاسر  لاس  تدـم 23  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ضرع باحصا  دندرک .  حورجم  ار  شتروص  دنتسکش و  ار  ربمایپ  نادند  دحا  گنج  رد  هکنانچ  دش  دراو  شترضح  رب  یمسج  یحور و 

اهنآ يارب  تمحر  ادخ و  فرط  هب  مدرم  توعد  يارب  ثوعبم  ندرک ،  نیرفن  يارب  ما  هدشن  ثوعبم  نم  دومرف :  دینک !  نیرفن  امش  دندرک 
(791  . ) دنرادن یهاگآ  اهنآ  اریز  امرف  تیاده  ار  مموق  ادنوادخ  دومرف :  دعب  ما ،  هدش 

سفن  : 93

همدقم

ماما میهد .  یم  تمایق  رد  ار  شاداپ  هدرک  یعـس  هچ  نآ  هب  یـسفن  ره  هیآ 15 : ) هط :   ( ) یعـست امب  سفن  لک  يزجتل   : ) میکحلا هللا  لاـق 
 : هاتوک حرش  دنک .  تدهاجم  نآ  ياوه  سفن و  اب  هک  يا  هدنب  لاحب  شوخ  ( : 792  ) هاوه هسفن و  دهاج  دبعل  یبوط  مالسلا :  هیلع  قداص 

دنک یمن  اهیدب  هب  رما  دش  هنئمطم  سفن  رگا  تسا .  بوکرم  نت  بکار و  سفن  تسا .  هدش  لیکشت  حور )   ) سفن نت و  زیچ  ود  زا  ناسنا 
دنک و یم  التبم  دسح  صرح و  دننامه  هلیذر  قالخا  هب  دـش  یعبـس  رگا  دـیامن ،  یم  راداو  فالخ  ياهراک  اهیتشز و  هب  دـش  هراما  رگا  ، 
هبقارم و دـیاب  دـتفین ،  یناطیـش  ماد  رد  دریگب و  تسدـب  ار  سفن  راهم  دـناوتب  ناـسنا  هکنیا  يارب  دور .  یم  تاوهـش  یپ  دـش  یمیمهب  رگا 
ار شبحاص  دوش  لفاغ  وا  زا  ینآ  رگ  تساهدژا ،  سفن  هک  دنک  لماک  تبظاوم  رکف  تین و  رد  درادب و  یعرم  ار  سفن  هنیاعم  هبـساحم و 

( . 793) درب یم  نیب  زا  کیدزن و  شتآ  هب 

سفن ياهدژا   - 1

مدرم هب  دروایب و  دادغب  هب  دریگب و  يرام  ات  تفر  ناتـسهوک  هب  وا  درک .  یم  يریگ  هکرعم  دوب و  ریگرام  رفن  کی  هک :  هدـمآ  خـیرات  رد 
درـس اوه  نوچ  درک ،  ادیپ  یهوک  رد  یگرزب  رایـسب  ياهدژا  اهجنر  لمحت  زا  سپ  دوب و  ناتـسمز  لصف  دروایب .  رد  یلوپ  ات  دـهدب  ناشن 

ار یئاهدژا  هچ  هک  دینیبب  دیئایب  مدرم  دز  یم  داد  درب و  یم  دادـغب  رهـش  فرطب  ارنآ  تمحز  اب  وا  و  دوب ،  تکرح  یب  هدرـسفا و  اهدژا  دوب 
مرگ اوه  دننیبب .  ار  اهدژا  نیا  ات  دندوب  رظتنم  دـندرک و  عامتجا  رفن  اهدـص  دـندش و  عمج  دادـغب  هلجد  رهـش  رانک  مدرم  ما .  هدرک  راکش 

دندـید ناهگان  دروآ ،  نوریب  ارنآ  هسیک  زا  ریگرام  یتقو  تفرگ ،  تردـق  باتفآ  رثا  رب  اـهدژا  دـندوب و  هدـش  داـیز  تیعمج  دوب و  هدـش 
هک شابم  لـفاغ  ردارب  يا  دـندرک .  رارف  سرت  زا  مه  مدرم  و  درب ؛ نیب  زا  درک و  كـاله  ار  وا  دـیهج و  ریگراـم  فرط  هب  دـیبنج و  اـهدژا 

یبوکرـس و نودـب  هک  رادـنپم  وت  ددرون .  یم  مه  رد  ار  وـت  یگدـنز  دوـپ  راـت و  دـبای  تردـق  رگا  هک  ( 794  ) تساهدژا ناـمه  وت  سفن 
سفن رب  طلـست  هب  دـناوت  یم  ینوبز  مدآ  ره  رگم  يرادـهگن  دوخ  هطلـس  ریز  مارتحا  مامت  اب  ار  وا  سفن ،  ياه  هتـساوخ  ربارب  رد  تمواـقم 

(795  . ) دبای تسد  دوخ  یناویح 

زاریش يومیل  بآ   - 2

هناخ ثاثا  ناکد و  سانجا  عیمج  دش و  ضیرم  فورعم ،  روهـشم و  دوب  يراطع  البرک  رد  تفگ :  يراسناوخ  نیـسحلادبع  خیـش  موحرم 
متفر و شتدایع  هب  زور  کی  تفگ :  دـندرک .  وا  زا  يدـیماان  راهظا  ءابطا  عیمج  و  درکن ؛ رمث  اما  تخورف  هجلاـعم  تهج  هب  ار  دوخ  لزنم 

بوخ هب  ات  دینک  فرصم  هناخ  يارب  روایب  ار  شلوپ  شورفب و  ربب و  رازاب  هب  ار  لزنم  بابـسا  تفگ :  یم  شرـسپ  هب  هدوب و  لاحدب  رایـسب 
تهج متـشاد و  يدایز  هیامرـس  نم  تفگ :  دیـشک و  یهآ  مدـید  ینز ! ؟  یم  تسا  یفرح  هچ  نیا  متفگ :  موش !  تحار  ندرم  اـی  ندـش 
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بآ دنتـسناد ،  زاریـش  يومیلبآ  هب  رـصحنم  اهرتکد  ارنآ  جالع  هک  دـش  عیاـش  ـالبرک  رد  یـضرم  یلاـسکی  هک  دوب  نیا  نم  ندـش  رادـلوپ 
یم هدـیمهف  نآ  زا  ومیل  بآ  يوب  نک و  وا  هب  جوزمم  رگید  زیچ  ياراد  ومیل  بآ  يردـق  تفگ :  نم  هب  مسفن  دـش .  بایمک  نارگومیل و 

دش و نم  ناکد  هب  رـصحنم  البرک  رد  ومیل  بآ  و  مدرک ،  ار  راک  نیمه  يوش .  رادـلوپ  ات  شورفب  صلاخ  يومیل  بآ  تمیق  هب  ار  وا  دـش 
یتدـم يرازهرازه . )  ياهلوپ  ردـپ   ) هب مدـش  روهـشم  مدوخ  فنـص  رد  هک  یئاج  ات  مدروآ  تسدـب  شوشغم  لام  نیا  زا  يدایز  هیاـمرس 

هک دوب  عاتم  نیرخآ  نیمه  طـقف  تسا ،  هدرکن  يا  هدـیاف  هجلاـعم  يارب  متخورف  متـشاد  هچ  ره  مدـش ،  ـالتبم  ضرم  نیا  هب  هک  تشذـگن 
( . 796  ) موش یم  صالخ  ضرم  نیا  زا  مریم و  یم  ای  موش  یم  بوخ  ای  دنشورفب  ار  نیا  متفگ 

نیرتدب نیرتهب و   - 3

هبار بانج  نآ  شکلام  يزور  دوب .  لیئارسا  ینب  کیلامم  زا  یکی  هدنب  شراک  يادتبا  رد  دوب ،  دواد  ترضح  رصاعم  هک  نامقل  ترضح 
کلام هجاوخ و  دزنب  ار  شنابز  لد و  تشک و  يدنفـسوگ  نامقل  روایب .  میارب  ار  شیاضعا  نیرتهب  تفگ :  دومرف و  رما  يدنفـسوگ  حبذ 

لد تشک و  دنفـسوگ  نامقل  روایب .  ار  شیازجا  نیرتدب  نک و  حبذ  يدنفـسوگ  تفگ :  شا  هجاوخ  رگید  زور  دنچ  زا  سپ  دروآ .  دوخ 
ار شیازجا  نیرتدـب  نک و  حـبذ  يدنفـسوگ  تفگ :  شا  هجاوخ  رگید  زور  دـنچ  زا  سپ  دروآ .  دوخ  کلام  هجاوخ و  دزنب  ار  شناـبز  و 

 ! ! دـنرگیدکی ضیقن  ود  نیا  رهاظ  بسح  هب  تفگ :  هجاوخ  دروآ .  هجاوخ  يارب  ارنآ  لد  نابز و  زاب  تشک و  يدنفـسوگ  نامقل  روایب . 
نیا زا  ار  هجاوخ  تسازجا .  نیرتدب  دننک  تفلاخم  رگا  دنتـسه ،  ءاضعا  نیرتهب  دننک  تقفاوم  رگیدـکی  اب  نابز  لد و  رگا  دومرف :  نامقل 

( . 797) درک دازآ  یگدنب  زا  ار  وا  داتفا و  هدیدنسپ  نخس 

همثیخ وبا   - 4

رفن دنچ  وا و  تشاد .  تکرش  اهگنج  زا  يرایسب  رد  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نارای  زا  همثیخوبا  هب  روهـشم  سیق  نب  کلام 
زا ناتـسبات ،  دیدش  يامرگ  رهظ  رد  كوبت ،  يوس  هب  ادخ  لوسر  تکرح  زا  زور  هد  زا  دعب  دـندرک .  يراددوخ  كوبت  گنج  هب  نتفر  زا 

یعوبطم اذـغ  هدامآ و  کنخ  بآ  هزوک  نانآ  دوب .  هتخاس  ینابیاس  دوخ  رـسمه  ود  يارب  تشاد  هک  یغاـب  ناـیم  رد  دـمآ و  هناـخب  نوریب 
بآ نانز و  هب  يرظن  همثیخ  وبا  یتقو  دندوب .  ناشرسمه  رظتنم  دشاب و  کنخ  نآ  لخاد  ياوه  ات  هدیشاپ  بآ  ار  نابیاس  ياهراوید  هیهت و 

رد نم  یتخـس ،  امرگ و  رد  ادخ  لوسر  تفگ :  وا  هب  شـسفن  داتفا و  ادخ  لوسر  دای  هب  تخادنا  شیاسآ  رد  ابیز  نارـسمه  اذـغ و  درس و 
 . دروآ یم  يور  دنک  یم  هجوت  نید  هک  یتهج  نامهب  مسفن  یلو  دنک  یم  کش  نید  رد  قفانم  تفگ :  دـعب  دوبن ،  اور  شیاسآ  یتحار و 

همیخ ودرا و  کیدزن  یتقو  دش ،  قیفر  بهو  نب  ریمع  اب  هار  رد  دـش  راپـسهر  كوبت  گنج  يوسب  رتش  اب  هدامآ و  شیارب  ار  رفـس  لئاسو 
 : درک ضرع  ربمایپ  هب  یـصخش  مورب .  یهاوخرذع  يارب  اهنت  راذـگب  ما  هدرک  ربمایپ  یهارمه  زا  فلخت  نم  تفگ :  ریمع  هب  دیـسر  ربمایپ 

دش و ربمایپ  روضح  بایفرـش  دـیناباوخ  ار  رتش  دـش و  کیدزن  نوچ  دـشاب ؟  همثیخوبا  دـنک  ادـخ  دومرف :  ربمایپ  دـسر !  یم  هار  زا  یـسک 
اعد شا  هرابرد  ربمایپ  و  دیناسر ؛ ربمایپ  ضرع  هب  دوخ  سفن  ثیدـح  تکرح و  ناتـساد  وا  و  متـشاد ؛  ار  راظتنا  نیمه  وت  زا  دومرف :  ربمایپ 

(798  . ) دومرف

دعتسم سفن   - 5

نیا هک  دوب  یناسک  زا  یلامث  هزمحوبا  دوش .  وا  لاح  لماش  ینابر  تاقیفوت  دسرب و  هیلاع  تایقرت  هب  ات  درادـن  سک  ره  تیلباق  دادعتـسا و 
تقو ره  دومرف :  دـید ،  یم  ار  وا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  یئاج  ات  تفرگ  رارق  موصعم  ماما  راـهچ  هجوت  دروم  دوب و  وا  رد  یگداـمآ 

یم هفوک  دجـسم  رد  ار  دوخ  تاـقوا  رتشیب  دوب  كاـپ  وا  سفن  سب  زا  ( . 799  ) منک یم  یتـحار  شمارآ و  ساـسحا  دوخ  رد  منیب  یم  ارت 
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يدرم هدنک )   ) برد زا  هک  مدوب  هتـسشن  هفوک  دجـسم  متفه  نوتـس  يولج  يزور  دـیوگ :  هزمحوبا  دوب .  لوغـشم  تدابع  هب  دـینارذگ و 
 ، تشادن ابع  نکیل  تشاد  نت  رب  هنت  مین  اب  ینهاریپ  رس و  رب  يا  همامع  مدوب ،  هدیدن  وا  زا  رتسابل  شوخ  رتوبشوخ و  رتابیز و  هک  دش  دراو 

هتفیش دش و  خیس  مندب  رب  يوک  هک  تفگ  مارحالاریبکت  نانچ  داتسیا .  زامن  هب  متفه  نوتس  رانک  رد  دروآ ،  رد  ياپ  زا  ار  یبرع  ياهـشفک 
مامتا زا  سپ  دروآ ،  ياجب  زامن  تعکر  راهچ  دناوخ و  یئاعد  مونـشب .  ار  شنانخـس  ات  متفر  کیدزن  مدـیدرگ .  وا  يابرلد  كاپ و  هجهل 

وا زا  دراد .  هدامآ  ار  يرتش  یمالغ  مدید  دیسر ،  هفوک  رانک  هب  ات  مدومن  تکرح  وا  لابند  هب  نم  دش .  جراخ  دجسم  زا  تساوخرب و  زامن 
ياپ هب  ار  دوخ  تخانش  ار  ماما  نوچ  تسا .  نیدباعلا  نیز  نیسحلا  نب  یلع  وا  یتخانشن ؟  وا  يامیس  زا  تفگ :  تسیک ؟  اقآ  نیا  مدیسرپ 

ادخ ریغ  هدجس  هک  نکم  نینچ  دومرف :  درک و  دنلب  ار  وا  كرابم  تسد  اب  ماما  دومن .  ماما  كرابم  ياپ  ندیسوب  هب  عورش  تخادنا و  ماما 
تاضویف زا  كرد و  ار  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  قداص و  ماما  رقاب و  ماما  و  دش ،  داجـس  ماما  صاخ  باحـصا  زا  هزمحوبا  دعب  دـیاشن .  ار 

و  ) هدرک تمدخ  ار  ام  زا  رفن  راهچ  هک  اریز  دوب ،  دوخ  نامز  نامقل  هزمحوبا  دومرف :  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  یئاج  ات  درک  هدافتسا  اهنآ 
(800  . ) دوب هدرب )  هدافتسا 

تیالو  : 94

همدقم

ماما دنریگب .  دوخ  یلو  تسود و  ار  رافک  دـیابن  نینم  ؤم  هیآ 28 : ) نارمع :  لآ  ( ) ءایلوءا نیرفاکلا  نونم  ؤملا  ذـختیال   : ) میکحلا هللا  لاق 
همه ياهباتک  رد  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تیالو  ( : 801) ءایبنالا عیمج  فحص  یف  ۀبوتکم  مالسلا  هیلع  یلع  ۀیالو  مالـسلا :  هیلع  مظاک 

دنشابن ربهر  يداه و  یب  قولخم  ات  داد  دوخ  ءایلوا  هب  ار  یهلا  تفالخ  ماقم  دنوادخ  تقلخ  لوا  زا  هاتوک :  حرش  تسا .  هدش  هتـشون  ءایبنا 
 . تسا قح  ترـضح  یهلا  تافـص  ءامـسا و  همه  عماج  رهظم و  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  نآ  زا  تیالو  رـضاح  ناـمز  . 

تسا و یلو  هب  یتسود  و  وا ،  زا  تعباطم  تیالو  رما  رد  رایعم  دریگ .  یم  رارق  ادـخ  مشخ  ضغب و  دروم  یلو ،  ناـمرف  زا  فلختم  صخش 
یقیقح یلو  تیانع  هک  ام  نامز  رد  تسنآ .  يایوگ  خـیرات  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  قح  رد  ربماـیپ  تاشرافـس  لـیلد  نیرتهب 

 . تفرگ ددم  دادمتسا و  وا  زا  دشن و  لفاغ  شتحاس  هب  هجوت  زا  دراد  اج  تسا ،  همه  لماش  نامز  ماما 

هایس مالغ   - 1

ضرع يدرک ؟  يدزد  هایـس )   ) دوسا يا  دومرف :  ترـضح  دوب .  هدرک  يدزد  هک  دـندروآ  مالـسلا  هیلع  یلع  تمدـخ  هب  ار  یهایـس  مالغ 
وت زا  رگید  راب  دومرف :  یلب ،  درک :  ضرع  دـسر ؟  یم  مین  کناد و  هب  يا  هدـیدزد  هچنآ  تمیق  دومرف :  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ای  یلب  درک : 
يو زا  رگید  راب  ترضح  نینم ؛  ؤملاریما  ای  یلب  درک :  ضرع  منک .  یم  عطق  ار  وت  تسار  تسد  تشگنا )   ) ییامن فارتعا  رگا  مسرپ  یم 

هتفرگ رگید  تسد  رب  ار  هدیرب  تسد  ناتشگنا  هایس  مالغ  دندیرب .  ار  وا  تسار  تسد  ناتـشگنا  ماما  هدومرف  هب  درک ؛ فارتعا  وا  دیـسرپ و 
یک ار  تتسار  تسد  هایس  مالغ  تفگ :  دیـسر و  يو  هب  ( 802) ءاوکلا نب  هللادـبع  دـیکچ .  یم  نآ  زا  نوخ  هک  یلاح  رد  تفر ،  نوریب  و 
يا تفگ :  اوکلا  نبا  نامزلارخآ .  لوسر  یـصو  نامدرم و  عیمج  نم و  يالوم  ناـیقتم  ياوشیپ  ناـنموم  ریما  تیـالو  هاـش  تفگ :  دـیرب ؟ 
نم تشوگ  نوخ و  اب  وا  یتسود  هک  میوگن  وا  حدـم  هنوگچ  تفگ :  ینک ؟  یم  وا  ياـنث  حدـم و  وت  تسا و  هدـیرب  ار  وت  تسود  مـالغ ! 

ضورعم ار  دوب  هدینش  هچنآ  دمآ و  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  تمدخ  هب  اوکلا  نبا  دیرب .  قح  هب  ارم  تسد  ترـضح  نآ  تسا ! ؟  هتخیمآ 
هک دنشاب  یم  ینانمشد  و  دیازفین ،  ام  یتسود  زج  هب  مینک  ناش  هعطق  هعطق  قح  هب  رگا  هک  دنتسه  یناتسود  ار  ام  دومرف :  ترـضح  تشاد 

تفر وا  روایب  ار  هایس  مالغ  ورب  دومرف :  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  سپ  دیازفین .  ام  ینمـشد  زج  مینک  ورف  ناشیولگ  هب  لسع  رگا 
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یم میانث  حدـم و  وت  مدـیرب و  ار  وت  تسد  نم  مالغ  يا  دومرف :  ترـضح  دروآ ؛ دوخ  هارمه  ار  هایـس  مالغ  تفر و  وا  روایب  هایـس  مـالغ  و 
ار وا  تسد  ترـضح  منکن !  ای  منک  ار  امـش  حدم  هک  مشاب  هک  نم  دنک ،  یم  یلاعت  قح  ار  امـش  يانث  حدـم و  درک :  ضرع  مالغ  ینک ؟ 

لاحلا یف  دوب -  دـمح  هروس  دـنا  هتفگ  یـضعب  دـناوخ -  نآ  رب  ییاـعد  دـنکفا و  يو  رب  ار  دوخ  يادر  داـهن ،  دوخ  ياـج  هب  هزجعم )  هب  )
(803  ) دنا هدیربن  زگره  ییوگ  هکنانچ  دش ،  تسرد  يو  تسد 

رعاش يدبع  لایع  - 2

شترـضح تمدـخ  هب  دـعب  میورب و  جـح  هب  تسبوخ  میا  هدرکن  ترایز  ار  قداص  ماما  یتدـم  تفگ ،  نمب  ملاـیع  تفگ :  ( 804  ) يدبع
رویز رز و  سابل و  يرادقم  تفگ :  وا  میامن  نیمءات  ار  رفـس  جراخم  نآ  هلیـسوب  مناوتب  ات  مرادن  يزیچ  تسا  دهاش  ادخ  متفگ :  میـسرب ! 

هک يروطب  دـش ،  ضیرم  منز  میدیـسر  هنیدـم  کیدزن  هکنیمه  مدرک .  ار  راک  نیمه  مه  نم  میورب ،  ترفاسم  هب  ات  شورفب  ار  اهنآ  مراد 
؛  مدیـسر ماما  تمدخ  متـشاذگ و  راضتحا  لاح  هب  لزنم  رد  ار  وا  میدش  هنیدم  دراو  دـیدرگ .  گرم  هب  کیدزن  تفای و  تدـش  شـضرم 
هب ار  نایرج  دیـسرپ  منز  لاـح  زا  داد و  باوج  مدرک و  مالـس  تسا .  هدیـشوپ  گـنر  خرـس  هماـج  ود  ماـما  مدـید  مدـش ،  بایفرـش  یتقو 
 : دومرف تشادرب و  رس  هاگنآ  درک ،  لمءات  یمک  تخادنا و  ریزب  رس  ماما  مدمآ .  ناتتمدخ  هب  يدیماان  اب  وا  زا  متفگ :  مدناسر و  شـضرع 
 ، دهد افش  ار  وا  متساوخ  ادخ  زا  نم  دوش  یم  بوخ  هک  شابم  نیگمغ  دومرف  يرآ  مدرک :  ضرع  ینوزحم ؟  ترـسمه  يرامیب  هطـساوب 

هدومرف ماما  هک  روطنامه  مدید  متـشگرب ،  هلجع  اب  دیوگ :  يدـبع  دـهد .  یم  وا  هب  دزربط  رکـش  دراد  زینک  ینیب  یم  نک  تعجارم  کنیا 
متفر تدزن  زا  متفگ :  مدرک .  ادـیپ  رکـش  نیا  هب  اهتـشا  دیـشخب ،  یتمالـس  ارم  ادـخ  تفگ :  تسا ؟  روطچ  تلاح  مناـخ  مدیـسرپ  تسا ؛ 
دروخ یم  دزربط  رکش  هک  دید  یهاوخ  درگرب ،  دوش ،  یم  بوخ  دومرف  متفگ ،  تلاوحا  حرش  نم  دیسرپ و  تلاح  زا  ماما  مدوب  سویءام 
نمب دش و  دراو  دوب  هدیـشوپ  گنر  خرـس  هماج  رد  هک  يدرم  مدـید  هاگان  مدوب  نداد  ناج  لاح  رد  نم  یتفر  وت  یتقو  تفگ :  مرـسمه  . 

درک و لـیئارزع  هب  ور  درمنآ  تسا .  هدـمآ  محور  ضبق  يارب  لـیئارزع  نونکا  مه  متـسه ؛  یندرم  متفگ :  تسا ؟  روطچ  تلاـح  تفگ : 
؟  يونـشب ار  اـم  فرح  ینک و  تعاـطا  اـم  زا  هک  یتـسین  رومءاـم  وت  رگم  دومرف :  ماـما ،  يا  هلب  درک :  ضرع  توملا !  کـلم  يا  دومرف : 
 ، منامرف عیطم  درکضرع :  توملا  کلم  يزادنا ،  ریخءاتب  رگید  لاس  تسیب  ات  ار  وا  گرم  هک  منک  یم  رما  نم  دومرف :  يرآ .  درکضرع : 

(805  ) مدمآ شوهب  نم  دش  نوریب  توملا  کلم  اب  قداص )  ماما   ) درم نآ 

هیواعم یئاد  رسپ  - 3

نینم ؤملاریما  نایئادـف  زا  یلو  دـش  گرزب  نامثع  تلافک  تحت  دـش  هتـشک  شردـپ  نوچ  دوب .  هیواعم  یئاد  رـسپ  هفیذـح  یبا  نب  دـمحم 
 . دـش یمخز  هفیذـح  یبا  نب  دـمحم  دنتـشک  هیواعم  رکـشل  ار  رـصم  رادناتـسا  رکب  یبا  نب  دـمحم  هک  یتقو  تسا  هدوب  تیـالو  بحاـص 

نادان لیماف  نیا  روطچ  تفگ :  شنایفارطا  هب  هیواـعم  يزور  درک .  ینادـنز  ار  وا  هیواـعم  داتـسرف و  هیواـعم  دزن  ماـش  هب  ار  وا  صاـعورمع 
زا ار  دمحم  دندرک .  لوبق  هیواعم  نایفارطا  دیوگ ؟  ازسان  ار  وا  درادرب و  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تسد  دیاش  مینک  خیبوت  میروایب و  ار  دمحم 
زا تسد  يرادرب و  تسد  دوخ  لطاب  شور  زا  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  تفگ :  هیواعم  دنروآ  هیواعم  سلجم  هب  هدروآ و  نوریب  نادنز 
یم وا  یهاوخنوخ  زین  ام  و  هتـشاد ،  تسد  نامثع  لتق  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  یناد  یمن  رگم  يرادرب ؟  وگغورد  درم  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع 

یئادـخ وا  زج  هکیئادـخب  دومرف :  يرآ ،  تفگ :  مسانـش ؟  یم  همه  زا  رتهب  ارت  مرتکیدزن و  وتب  همه  زا  نم  هیواعم  دومرف :  دـمحم  مینک . 
يا دنتـشک .  یمن  ار  وا  دـش ،  یمن  عقاو  مدرم  ضارتـعا  دروم  داد ،  امـشب  تساـیر  ناـمثع ،  فرط  زا  هک  وت  دارفا  وـت و  زج  یـسک  تسین 
لاح ینک و  یم  تمالم  مالسلا  هیلع  یلع  یتسودب  ارم  تشادن .  وت  رد  يریثءات  مالسا  يا و  هدوب  ناسکی  مالـسا  تیلهاج و  رد  وت  هیواعم 

نادـنزرف یلو  دنتـسه  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  دـننارذگ  یم  زامن  هب  ار  اهبـش  و  هزور ،  هب  ار  اهزور  هک  نانآ  راصنا  داهز و  دابع و  مامت  هکنآ 
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یم تسود  ربمایپ  تیاضر  ادخ و  يارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ما  هدنز  ات  مسق  ادخب  دنتسه .  وت  اب  ناقفانم  نادنزرف  هکم و  حتف  ناگدش  دازآ 
درک رارف  دعب  دوب  نادنز  رد  یتدم  تخادنا .  نادنزب  ار  وا  یتسه ؟  یهارمگ  رد  زونه  هکنیا  لثم  تفگ :  هیواعم  مراد !  نمشد  ارت  مراد و 

(806  . ) دنتشک دنتفرگ و  ار  وا  يراغ  رد  تبقاع  ات  داتسرف  وا  يریگتسد  يارب  ورمع  نب  هللادیبع  یهدنامرف  هب  ار  يرگشل  هیواعم  . 

تیالو ناتسپ  زا  ریش  هدنکم  - 4

نایعیـش زا  هک  دنهد  یم  باوج  دیتسه ؟  هک  دسرپ  یم  دنک و  یم  دروخرب  یهورگ  اب  لزنم  زا  جورخ  عقوم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  يزور 
یم ماما  زا  نانآ  زا  یکی  دنوش و  یم  نیگمرـش  نانآ  منیب .  یمن  ار  دوخ  نایعیـش  ناشن  امـش  هرهچ  رد  نم  دنیامرف :  یم  ماما  متـسه !  امش 
یم دـنگوس  ار  ماما  میثخ ،  ( 807  ) ةدابع نب  مامه  مان  هب  دباع  يدرم  دعب  دـنک و  یم  توکـس  ماما  تسیچ ؟  امـش  نایعیـش  ناشن  دـسرپ : 

تـسا نایاسراپ  تافـص  هرابرد  مامه  لاوئـس  هغالبلا  جهن  رد  هتبلا  دنراد  یم  نایب  ار  نیقتم  هبطخ  ماما  و  دیوگزاب ،  ار  اهناشن  نآ  هک  دهد 
یم گنرد  وا  باوج  رد  ماما  منیب .  یم  مشچ  هب  ار  ناـنآ  ییوگ  هک  اـمرف  فیـصوت  ناـنچ  میارب  ار  نیقتم  دـیوگ :  یم  ماـما  هب  وا  (808 ؛)

دنزروب و اوقت  هک  تسا  یناسک  اب  دنوادخ  انامه  هک  نک  يراکوکین  دشاب و  هتـشاد  ادـخ  زا  ياورپ  مامه  يا  دـیامرف :  یم  سپـس  دـنک و 
فاصوا دنک و  یم  عورش  مامه  تساوخرد  هب  اما  دهد .  همادا  داد  دنگوس  ار  ماما  دشن و  عناق  نخس  نیا  هب  مامه  دنشاب .  يراکوکین  لها 

مدرم هب  شا  کیدزن  تسین و  ربک  رطاخب  مدرم  زا  یقتم  يرود  دـسر . .  یم  هلمج  نیا  هب  ترـضح  مـالک  یتقو  دـیامرف . . .  یم  ار  نیقتم 
 : دومرف سپـس  و  مدیـسرت ،  یم  نیا  زا  وا  رب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف :  ماما  درم .  دیـشک و  يدایرف  مامه  هبترمکی  تسین ؛  رکم  رطاخب 

(809  . ) دنک یم  نینچ  شلها  هب  غیلب  يا  هظعوم 

تیالو هاش  ندید  - 5

یم راز  راز  راهب  ربا  دننامه  هتفر ،  اهناتسروگ  هب  هتسویپ  هدرک و  رارق  يویند  قیالع  زا  هک  دوب  مساق  مانب  يرسپ  ار  یـسابع  دیـشرلا  نوراه 
نیا لاوحا  تفگ :  يدنخ ؟  یم  ارچ  دیسرپ :  نوراه  دیدنخ !  ریزو  یکمرب  رفعج  دمآ ،  مساق  دوب و  سلجم  رد  نوراه  يزور  تسیرگ . 

ار یئاج  تموکح  وا  هب  دیاش  تفگ :  نوراه  دور !  یم  اه  ناتسروگ  هب  نیشنمه و  ءارقف  اب  امئاد  دروخ و  یمن  هفیلخ  امـش  هب  الـصا  رـسپ 
مه تدابع  لابند  رگا  مهدب و  وتب  ار  رصم  تموکح  مهاوخ  یم  تفگ :  درک و  تحیـصن  تساوخ  ار  وا  دنک .  یم  راتفر  روطنیا  میا  هدادن 
انب دنتفگ و  تینهت  مدرم  تشون و  شیارب  ار  رـصم  تموکح  نوراه  درکن .  لوبق  مساق  اما  مهد ،  یم  وتب  نادراک  حلاص و  ریزو  يور  یم 

مـساق دنک .  ادیپ  تسناوتن  ار  شدـعب  اما  دریگب  ار  هناخدور  ات  تسناوت  ار  مساق  ياپ  در  نوراه  درک .  رارف  هنابـش  دورب ،  اجنآ  هب  ادرف  دوب 
هک مدرک  دروخرب  یناوج  هب  رگراک ،  لابند  متفر  هدـش  بارخ  ما  هناـخ  راوید  دـیوگ :  يرـصب  هللادـبع  تفر .  هرـصب  هب  دـش  یتشک  راوس 

کی متفگ :  تسا ؟  ردـقچ  دزم  تفگ :  دـنک  راک  دـیایب  مدرک  تساوخرد  وا  زا  هتـشاذگ ؛  شدزن  لیبنز  لیب و  دـناوخ  یم  نآرق  هتـسشن 
ادـیپ شلابند  متفر  ادرف  درکن .  لوبق  مهدـب  رتشیب  لوپ  متـساوخ  هدرک  راـک  میارب  رفن  ود  هزادـناب  بورغ  اـت  حبـص  زا  درک ،  لوبق  مهرد ، 

 ، شلابند متفر  هبنش  زور  تسا !  تدابع  لوغشم  مایا  هیقب  دنک و  یم  راک  طقف  هبنـش  ياهزور  ناوج  نیا  دنتفگ :  مدرک ،  لاوئـس  مدرکن ، 
شا هناخ  تسا و  لاوحا  ضیرم  هک  تسا  زور  هس  ود  دنتفگ :  شمدیدن ،  متفر  رگید  هبنش  تفر .  مداد و  ار  شدزم  درک ،  راک  میارب  دمآ 

 : تفگ دـیراد ؟  مان  هچ  امـش  متفگ :  متخانـش ،  تفگ :  متـسه ،  يرـصب  هللادـبع  نم  متفگ :  مدرک و  ادـیپ  ار  وا  متفر  تسا .  هبارخ  نالف 
یـسک نآ  هب  هدب  ارم  لیبنز  لیب و  نیا  متفر  ایند  زا  یتقو  مندرم ،  لاح  رد  تفگ :  وا  مدیزرل و  دوخ  رب  یـسابع .  هفیلخ  نوراه  رـسپ  مساق 

هب تسا  ماع  سلجم  هبنشود  زور  دادغب  يرب  یم  ار  رتشگنا  نیا  دناوخب ،  دناوتب  میارب  هک  یسک  هب  هدب  ار  نارق  نیا  دنک ،  یم  رفح  ربق  هک 
تساوخ مساق  دیوگ :  یم  يرصب  هللادبع  دهدب !  باوج  شدوخ  تمایق  رگید ،  لاوما  يور  دراذگب  ار  نیا  یئوگ :  یم  یهد و  یم  مردپ 

تـسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  میاـقآ  ریگب  ار  ملغب  ریز  هللادـبع  تفگ :  تسناوـتن ،  تساوـخ  هبترم  ود  تسناوـتن ،  دـنک  تکرح 
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(810  . ) داد نیرفآ  ناج  هب  ناج  دعب  مدرک  شدنلب 

ساوسو  : 95

همدقم

هـسوسو رـش  زا  مرب  یم  هاـنپ  وگب  هیآ 4-5 : ) سان :   ( ) ساـنلا رودـص  یف  سوسوی  يذـلا  ساـنخلا  ساوسولا  رـش  نم   : ) میکحلا هللا  لاـق 
یش لاقف ال  ترثک  نا  ۀسوسولا و  نع  هللادبعابءا  تلءاس  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما  تسا .  نامدرم  ياهلد  رد  هسوسو  شراک  هک  یناطیش 

( دایز  ) تسین يزیچ  دومرف :  منک ؟  هچ  دـشاب  دایز  هچ  رگا  هسوسو  زا  دـش  لاوئـس  قداص  ترـضح  زا  ( : 811  ) هللا الا  هلا  لوقت ال  اـهیف  ء 
رما درک و  ضارعا  ادخ  رکذ  زا  ناسنا  هک  یتقو  ندرک  هسوسوب  دوش  یمن  طلسم  یمدآ  رب  ناطیش  هاتوک :  حرش  وگب .  ار  هللا  الا  هلا  رکذ ال 

هـسوسو دوب .  هدرک  هنخر  لد  رد  ناطیـش  هک  دوب  يا  هسوسو  لولعم  هک  دوش  یم  مولعم  داد ،  ماـجنا  ار  یهاون  درمـش و  کـچوک  ار  قح 
هب ار  صخـش  درک ،  اج  بلق  رد  هسوسو  هاگره  ددـنویپ .  یم  عوقوب  لایخ  عبط و  ترواـجم  لد و  هراـشا  اـب  بلق  جراـخ  زا  هک  تسیزیچ 
دای هب  لاح  ره  رد  دوب و  لوغـشم  دیاب  لاح  تبقارم  هب  امئاد  و  دش ؛ نمیا  دیابن  ناطیـش  بیرف  زا  سپ  دـناشک .  یم  تلالـض  ینادرگرس و 

یناطیـش ساوسو  عفد  رد  روای  نیرتهب  وا  هک  دش  لفاغ  دیابن  قح  هب  ءاجتلا  زا  دشن و  راچد  هسوسو  دیـص  هب  ات  دوب ،  رظان  هاگآ و  دنوادخ 
(812  . ) تسا

تدارا - 1

يا هدشن  قفانم  وت  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  مدش ،  قفانم  نم  ادخ  لوسر  يا  درک :  ضرع  دمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  يدرم 
ترطاخب رضاح  نمـشد  نآ  منامگب  هتخادنا ؟  کشب  ار  وت  يزیچ  هچ  ینک ،  یم  هاگآ  نآب  ارم  هک  يدمآ  یمن  نم  دزن  يدوب  قفانم  رگا  ، 

یئادخ نآ  هب  تفگ :  هدیرفآ ؟  ار  ادخ  یـسک  هچ  تفگ :  وتب  سپ  هدیرفآ .  ارم  ادخ  یتفگ :  وت  هدـیرفآ !  ار  وت  یک  تفگ :  وتب  هدـمآ و 
امـش رب  نوچ  دـیآ  یم  ناتدزن  ناتدوخ  لمع  هار  زا  ناطیـش  دومرف :  ربمایپ  دـیئامرف .  یم  امـش  هک  تسا  نامه  تسد  هدرک  ثوعبم  ارت  هک 

تینادحو هب  ار  ادخ  دمآ  شیپ  يزیچ  نینچ  هاگ  ره  دنک ،  هارمگ  ار  امش  ات  دیآ  یم  امش  غارسب  نهذ  رد  هسوسو  هار  زا  دبای ،  یمن  تسد 
(813 () دوش رود  امش  زا  یناطیش  تالایخ  ات   ) دینک دای 

ناطیش هسوسو  هب  ندادن  تصرف  - 2

نیا رد  درک .  یم  وگتفگ  دوب و  هتـسشن  یعمج  البرک ؛ رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سدقم  نحـص  رد  نیدـتم  ناناگرزاب  زا  یکی  يزور 
نارـضاح هب  دینـش ،  ار  نخـس  نیا  ات  روکذـم  ناگرزاب  تفر .  ایند  زا  رجات  نالف  تفگ :  اهنآ  هب  نحـص  طـسو  رد  دـمآ و  رفن  کـی  تقو 

نیا هک  دش  بجوم  هچ  تفگ :  نارضاح  زا  یکی  تسا .  راکبلط  نم  زا  غلبم  نالف  هتشذگ ،  هزات  رجات  نیا  هک  دیشاب  هاوگ  نایاقآ  تفگ : 
ما هدادن  وا  هب  يدنس  هنوگ  چیه  و  متفرگ ،  ضرق  هدش ،  توف  رجات  نیا  زا  ار  یغلبم  نم  تفگ :  ناگرزاب  ییوگب ؟  تقو  نیا  رد  ار  نخس 

عالطا یـسک  هکنیا  هناهب  هب  ار  غلبم  نیا  و  دـنزب ،  لوگ  ارم  دوخ  هسوسو  اب  ناطیـش  مدیـسرت  تشادـن ،  عالطا  شدوخ  زج  سک  چـیه  و  ، 
ار ناطیـش  هئطوت  دنامن و  یقاب  نم  يوس  هب  عمط  هار  تصرف و  هنوگ  چیه  ناطیـش  يارب  ات  متفرگ ،  هاوگ  ار  امـش  مهدن ،  وا  هثرو  هب  درادن 

(814  ) میامن دوبان  رتولج 

لمع یعضو  رثا  هسوسو و  - 3
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رگرز لزنم  هب  بآ  اقس  يزور  دشن .  هدید  وا  زا  يدب  رظن  چیه  درب و  یم  بآ  يرگرز  هناخ  هب  لاس  یس  دوب و  اراخب  رهش  رد  یئاقس  درم 
 : تفگ شلاـیع  دـش  لزنم  دراو  رگرز  رهظ  درب .  تذـل  درک و  لـیبقت  ار  وا  داـتفا و  هسوـسو  هب  داـتفا و  رگرز  نز  تسد  هب  وا  مشچ  درب و 

دمآ و مناکد  هب  دنبتـسد  دیرخ  يارب  ینز  تفگ :  رگرز  درم  درک و  رارـصا  چـیه ،  تفگ :  يا ؟  هدرک  يدـب  راک  هچ  ناکد  رد  وت  زورما 
اقس و نایرج  نز  یتفگ .  ریبکت  ارچ  تفگ :  درم  ربکا .  هللا  تفگ :  نز  مدیسوب .  ار  وا  متفرگ و  ار  وا  يوزاب  هسوسوب  و  دمآ ،  مشوخ  نم 
ار راکنیا  تشاد  دمآ  تفر و  ام  هناخ  هب  كاپ  مشچ  اب  لاس  یـس  هک  یئاقـس  دـش  ثعاب  وت ،  لمع  یعـضو  رثا  هک  تفگ ؛  ار  وا  ندیـسوب 

(815  . ) دنک

لاح هس  رد  ناطیش  - 4

هک دید  باوخ  رد  میهاربا  یتقو  هک :  تسنیا  ( 816) دننز یم  هرمج )  یمر   ) ناطیش هب  گنس  ینم  نیمز  زا  اج  هس  رد  نایجاح  هکنیا  تلع 
رادرب ار  دراک  بانط و  مرسپ  دومرف :  شدنزرف  هب  دیوگب  لیعامـسا  هب  ار  نایرج  هکنآ  نودب  نک ،  حبذ  ار  لیعامـسا  دیامرف :  یم  دنوادخ 

؟  ینکب یهاوخ  یم  راک  هچ  تفگ :  دـمآ و  میهاربا  هار  رـس  يدرمریپ  تروصب  ناطیـش  مینک .  هیهت  مزیه  يرادـقم  میورب و  هرد  نیا  هب  ات 
وا میهاربا  یهد ؛  ماجنا  ار  راک  نیا  هداد  روتسد  وت  هب  باوخ  رد  ناطیش  نیا  تفگ :  ناطیـش  مهدب .  ماجنا  مهاوخ  یم  ار  ادخ  رما  تفگ : 

يارب دومرف :  لیعامسا  تفگ ،  لیعامسا  هب  ار  نتـشک  نایرج  دمآ و  لیعامـسا  دزن  درکن  رثا  میهاربا  رد  هسوسو  درک .  درط  تخانـش و  ار 
دزن هسوسو  يارب  ناطیـش  منک .  لوبق  دشاب  ادخ  رما  رگا  دومرف :  هداد .  روتـسد  راک  نیا  هب  ار  وا  شراگدرورپ  هک  هتـشادنپ  تفگ :  هچ ؟ 
تفگ ناطیش  تشک ،  دهاوخن  ار  وا  دراد  لیعامسا  هب  میهاربا  هک  يا  هقالع  دومرف :  رجاه  تفگ .  ار  نایرج  تفر و  لیعامـسا  ردام  رجاه 

تـسناوتن دـش و  رود  ناطیـش  میتسه ،  وا  میلـست  ام  دـشاب  هتفگ  ادـخ  رگا  دومرف :  رجاه  تسا ؟  هداد  روتـسد  ار  وا  ادـخ  هدرک  لاـیخ  وا  : 
رطاخ نیا  هب  ادخ  دوش ؛ رود  ات  تخادنا  ناطیش  فرطب  گنس  میهاربا  اج  هس  اذل  دنک ،  فرحنم  هسوسو  هب  یهلا  روتـسد  نیا  زا  ار  میهاربا 

(817  . ) دننک رارکت  ارنآ  هلاس  ره  نایجاح  ات  داد  رارق  تنس  ار  لمع  نیا  ، 

وضو رد  هسوسو  - 5

ار نآ  دـیبسچ و  یمن  شلد  هب  یلو  تسـش ،  یم  ار  وضو  ءاـضعا  راـب  نیدـنچ  ینعی  تشاد  ساوـسو  نتفرگ  وـضو  رد  ناناملـسم  زا  یکی 
تبحـص ناملـسم  نآ  زا  متفر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  روضح  هب  دیوگ :  یم  نانـس  نب  هللادبع  درک .  یم  رارکت  دناوخ و  یم  تسردان 

دوجو وا  رد  هک  تسا  یلقع  هچ  نیا  دومرف :  ماـما  دراد .  ساوـسو  نتفرگ  وـضو  رد  تسا  لـقاع  درم  کـی  وا  هک  نیا  اـب  تفگ :  مدرک و 
سرپب وا  زا  دومرف :  دنک ؟  یم  يوریپ  ناطیش  زا  هنوگچ  متفگ :  دنک !  یم  يوریپ  ناطیش  زا  هک  نیا  اب  تسا ،  یلقاع  درم  هنوگچ  و  دراد ، 

(818  . ) تسا ناطیش  راک  زا  تفگ :  دهاوخ  باوج  رد  وا  دوخ  تسیچ ؟  زا  دراد  هک  یساوسو  و  دهد ،  یم  تسد  وا  هب  هک  هسوسو  نیا 

هیاسمه  : 96

همدقم

 . دینک ناسحا  یکین و  هناگیب  هیاسمه  دـنواشیوخ و  هیاسمه  هب  هیآ 36 : ) ءاسن :   ( ) بنجلا راجلا  یبرقلا و  يذ  راجلاو   : ) میکحلا هللا  لاـق 
نم ؤم  ات  امن  یگیاسمه  بوخ  دوخ  هیاسمه  اـب  ( : 819  ) انم ؤم  نکت  كرواج  نم  ةرواجم  نسحءا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق 
رگا قح و  کی  دشاب  رفاک  ربمایپ ) هدومرف  قبط   ) هیاسمه رگا  هکنانچ  تسا ،  هیاسمه  قح  یکی  یقوقح  ثحابم  زا  هاتوک :  حرـش  یـشاب . 

يادخ شرش  و  دنکن ،  تاعارم  ار ) رفاک  یتح   ) هیاسمه قح  هک  یسک  سپ  دراد ،  قح  هس  دشاب  مه  شیوخ  رگا  قح و  ود  دشاب  ناملسم 
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رد ار  نانآ  اب  یکین  سپ  ( 820  () تسا ردام  تمرح  لثم  هیاسمه  رب  هیاسمه  تمرح   . ) دراد لکشم  شنامیا  رد  دسرب ،  هیاسمه  هب  هدرکن 
كاشوپ تسا و  جاتحم  هنـسرگ  هیاسمه  رگا  دوش .  یم  رهـش  راید و  يدابآ  رمع و  ینوزف  بجوم  هک  درک  تاعارم  دیاب  یقوقح  یگدنز 

دنت و دروخرب  زا  دومن ،  يراک  رد  یهاتوک  درک و  يریصقت  رگا  و  دوش ؛ هدروآرب  شجایتحا  ریس و  ار  وا  تسا  مزال  اهنیا ،  لاثما  درادن و 
(821  . ) درک زیهرپ  لثم  هب  هلباقم 

هیاسمه اب  هناخ  شورف  - 1

نارادیرخ نوچ  دوب .  مهرد  رازه  هاجنپ  نآ  داد و  رارق  شیارب  ینیگنـس  تمیق  تشاذگ و  شورف  ضرعم  رد  ار  شا  هناخ  مهج  نب  دمحم 
زا رادقم  هچ  هب  ار  صاع  نب  دیعـس  ما  هیاسمه  قح  هناخ ،  رب  هوالع  تفگ :  یـشورف ؟  یم  تمیق  هچ  هب  ار  تا  هناخ  دنتفگ :  دـندش  عمج 
وا زا  رگا  یـصخش  هیاسمه  دوشن ،  هتخورف  هنوگچ  تفگ :  دوش ؟  یم  شورف  دیرخ و  یگیاسمه  رگم  دنتفگ :  دینک ؟  یم  يرادیرخ  نم 

یکین وت  قح  رد  ینک  یم  يدب  يوب  رگا  دنک ،  یم  شـشخب  لاوئـس  نودب  شدوخ  دنهاوخن  يزیچ  رگا  دـنک و  یم  اطع  دـنهاوخب  يزیچ 
(822  ) شورفم ار  تا  هناخ  تفگ :  داتسرف و  يو  يارب  مهرد  رازه  دص  دمآ و  ششوخ  دیسر  صاع  نب  دیعس  هب  نخس  نیا  دنک ! !  یم 

نموم هیاسمه  رفاک و  - 2

رفاـک نیا  تشاد و  يرفاـک  هیاـسمه  هک  دوب  ینموم  مدرم  لیئارـسا  ینب  رد  دومرف :  نمب  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  تفگ :  نیطقی  نب  یلع 
رارق خزرب  شتآ  رد  صوصخم  كاخ  زا  هناخ  شیارب  دنوادخ  درم ،  رفاک  نآ  نوچ  درک .  یم  یبوخ  ارادم و  ینابرهم و  نموم  هب  هشیمه 

اهیبوخ رثا  هاگیاج  نیا  هدش :  هتفگ  خزرب  رد  رفاک  هب  دناسر .  یم  وا  هب  يزور  دنوادخ  و  دـنک ،  ظفح  خزرب  منهج  شتآ  زا  ار  وا  هک  داد 
(823  ) يزوس یمن  هک  تسا  هدیشخب  وتب  ادخ  يدرک ،  نموم  هیاسمه  نالف  هب  هک  ینابرهم  و 

هیاسمه بیدءات  - 3

یمدرم ات  راذـگب  هچوک  رد  ربب  ار  هناخ  هیثاثا  هعمج  حبـص  دومرف :  ربمایپ  درک .  تیاکـش  شا  هیاسمه  تیذءا  زا  دـمآ و  ربمایپ  دزن  يدرم 
درف نآ  ربمایپ  روتسدب  مدرک .  ار  راک  نیا  هیاسمه  تیذا  تهج  زا  وگب  دنسرپب ،  ار  تلع  وت  زا  هاگ  ره  دننیبب ،  هعمج  زامن  هب  دنور  یم  هک 

هک منک  یم  دهع  يادـخ  هب  تفگ :  و  دربب ،  هناخ  نورد  ار  هیثاثا  هک  شهاوخ  وا  زا  دـیمهف ؛ هیاسمه  تشاذـگ و  هچوک  رد  ار  هناخ  هیثاثا 
(824  . ) میامنن تیذا  ارت  رگید 

هناخ لهچ  - 4

شوـخ وا  اـب  دوـمرف :  دـنک !  یم  تیذا  ارم  ما  هیاـسمه  مدرک :  ضرع  مدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  رب  دـیوگ :  همرکع  نب  ورمع 
مدرکضرع موش ،  ادج  ترضح  زا  لکش  نیا  هب  متـساوخن  نم  دینادرگ !  يور  نم  زا  ماما  دنکن .  تمحر  ار  وا  ادخ  متفگ :  نک ،  يراتفر 

یناوت یم  ینک )  لثم  هب  هلباقم  و   ) یئامن ینمشد  وا  اب  رهاظ  رد  رگا  ینک  یم  لایخ  دومرف :  دنک !  یم  متیذا  فلتخم  ياهلکـش  هب  وا  رخآ 
یم تداسح  تسا  هداد  اه  هیاسمه  هب  ادـخ  هچنآ  زا  هک  تسا  یناسک  زا  وت  هیاسمه  دومرف :  مناوت ،  یم  مدرکـضرع  يریگب .  ماـقتنا  وا  زا 

هب درادـن  هداوناـخ  رگا  و  دـنک ،  یم  رازآ  دـیامن و  یم  ضرعت  اـهنآ  هب  دـشاب  هتـشاد  هداوناـخ  رگا  دـنیبب ،  یـسک  يارب  یتـمعن  رگا  درب ، 
ربمایپ و دزن  راصنا  زا  يدرم  انامه  دنارذگ .  مشخ  هب  زور  دنامب و  رادیب  بش  دشاب  هتـشادن  راکتمدخ  رگا  دـنک ،  یم  تیذا  وا  راکتمدـخ 

ناما رد  شرـش  زا  متـسین و  راودیما  شریخ  هب  هک  تسا  یـسک  ما  هیاسمه  نیرتکیدزن  نکیلو  مدـیرخ  هلیبق  نالف  رد  يا  هناخ  درکـضرع : 
سک ره  دنیوگب :  دـنلب  زاوآ  هب  دجـسم  رد  دـنورب  دادـقم )  ) رگید رفن  کی  رذابا و  ناملـس و  مالـسلا و  هیلع  یلع  درک  رما  ربمایپ  متـسین . 
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فرط راهچ  زا  هناخ  لهچ  ات  هک  درک  هراشا  تسد  اب  سپـس  دـنتفگ .  راب  هس  اهنآ  سپ  درادـن  نامیا  دـشابن  نمیا  شرازآ  زا  شا  هیاـسمه 
(825  . ) دنشاب هیاسمه 

ناخزیگنچ نوناق  - 5

دهاوخب ار  يرگید  ناویح  ای  دنفسوگ و  یسک  هک  دوب  نآ  یکی  دننک ،  لمع  نآ  هب  مدرم  هک  درک  عضو  دنچ  ینیناوق  لوغم ،  ناخزیگنچ 
ناناملسم زا  یکی  دننک .  ادج  نت  زا  شرس  دنک  ار  راک  نیا  یسک  تسا  عونمم  دراک  اب  حبذ  دنک ،  هفخ  دریگب و  ارنآ  يولگ  دیاب  دنـشکب 

امتح تفگ  دوخ  شیپ  هدیرخ ،  دنفسوگ  ناملسم  هیاسمه  دید  يزور  دوب .  دب  وا  اب  لوغم  نآ  تشاد و  هناخ  لوغم  صخش  یگیاسمه  رد 
نآ درک ؛ حبذ  ار  دنفـسوگ  ناملـسم  نآ  درب و  ماب  تشپ  تداهـش  يارب  ار  دوخ  ناتـسود  زا  رفن  ود  تفر  درک .  دهاوخ  حـبذ  ارنآ  دراک  اب 

دومن لا  ؤس  نآ  زا  زیگنچ  دندرب .  ناخزیگنچ  روضح  هب  دنتفرگ  ار  وا  هدش  حبذ  دنفسوگ  اب  دندش ؛ ناملسم  هناخ  دراو  شناتسود  لوغم و 
میدید ماب  تشپ  يالاب  زا  تفگ :  دیدید ؟  اجک  امش  تفگ  هناخ ،  نورد  تفگ :  هناخ ؟  يوت  ای  هدرک  ار  راک  نیا  هچوک  رد  ناملـسم  هک 

یم ار  یناهنپ  ياهفالخ  همه  و  تسا ،  ملاع  دـنوادخ  دایز و  یناهنپ  روما  دـشن ،  ماجنا  رازاـب  هچوک و  ناـیم  رد  اـم  مکح  تفگ :  زیگنچ  . 
(826  . ) دنکن هاگن  هیاسمه  هناخ  هب  یسک  رگید  ات  دینک  ادج  لوغم  نیا  ندب  زا  رس  تفگ :  دالج  هب  دعب  دناشوپ ؛

تیاده  : 97

همدقم

هللا لوسر  لاق  دیازفا .  یم  ناشتیاده  رب  ار  ناگتفای  تیادـه  ادـخ  هیآ 76 : ) میرم :   ( ) يده اودتها  نیذـلا  هللا  دـیزی  و   : ) میکحلا هللا  لاق 
وت هلیسوب  ادخ  رگا  یلع  يا  ( : 827  ) سمـشلا هیلع  تعلط  امم  کل  ریخ  الجر  كدی  یلع  هللا  يدهی  نئل  یلع )  ای   : ) هلآ هیلع و  هللا  یلص 
قلخ ار  ملاع  نیا  یتقو  دنوادخ  هاتوک :  حرـش  تسا .  هداد  رارق  ریخ  دبات ،  یم  نآ  رب  باتفآ  هچنآ  هزادناب  وت  يارب  دنک  تیادـه  ار  يدرم 

هب قئالخ  ات  دومرف  لزان  ینامـسآ  ياهباتک  و  داتـسرف ،  شقلخ  تیاده  يارب  گرزب  نایداه  ریزگان  داد ،  ياج  نآ  رد  ار  مدآ  ینب  درک و 
هب یهلا  صلاخ  ءایلوا  ربمایپ و  تیاده  دننام  تسا  میقتـسم  اهتیاده  یـضعب  دنـشاب .  ناما  رد  فارحنا  شزغل و  زا  دنورب و  میقتـسم  طارص 
ره دتفا .  یم  قافتا  ثداوح  عیاقو و  یـضعب  بوخ و  ياهباتک  ردام و  ردپ و  سفن و  نابحاص  دارفا و  هطـساوب  اهتیادـه  رثکا  و  تابذـج ، 
رد اهمزع  مک و  نآ  ناهاوخ  رایسب و  تداعس  هار  ریدقت  رهب  درادن ،  ار  نتفر  تسار  هار  تیلباق  یسفن  ره  تسین و  رگ  تیاده  يا  هدنیوگ 

(828  . ) تسا لزلزتم  طارص  يایحا 

تفای تیاده  وگغورد  - 1

لوسر ترـضح  اقافتا  تسا )  دونـش  تفگ و  اهنآ  اب  و   ) دوب هتـسشن  بعکونب  هفئاط  اهنز  زا  يا  هدـع  اب  هکم  هار  رد  ریبج  نب  تاوخ  يزور 
یم رارف  بترم  تسا و  شکرس  هک  مراد  يرتش  تفگ :  يا ؟  هتسشن  اهنز  اب  ارچ  دومرف :  وا  هب  درک  یم  روبع  اجنآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

زا دعب  و  دنتفر ؛ دندومرفن و  يزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مدنبب .  نآ  اب  ار  رتش  ات  دنفابب  میارب  یبانط  اهنز  نیا  ات  ما  هدمآ  اجنیا  دـنک ، 
تلاجخ نم  دیوگ :  یم  تاوخ  درکن ؟  رارف  شومچ  رتش  نآ  رگید  دندومرف :  دوب  اجنآ  زونه  هک  وا  هب  دنتـشگزاب و  ناشراک  نداد  ماجنا 

زا اریز  مریگن ؛  رارق  ربماـیپ  يور  رد  ور  مدوـمن  یم  یعـس  مدرک و  یم  رارف  ربماـیپ  زا  هتـسویپ  هعقاو  نآ  زا  دـعب  متفگن .  يزیچ  مدیـشک و 
یم زامن  دجـسم  رد  يزور  مدمآ .  هنیدم  هب  هکنیا  ات  متـشاد ،  ایح  تسا )  هدوبن  شیب  يا  هناهب  متفگ  هچنآ  دوب  هدیمهف  هک   ) وا اب  دروخرب 
نم هک  نکم  ینالوط  ار  تزامن  دندومرف :  ربمایپ  مدرک ،  ینالوط  ار  زامن  نم  دنتـسشن .  نم  رانک  رد  دندمآ  ادـخ  لوسر  مدـید  مدـناوخ ، 
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تلاـجخ نم  درکن ؟  رارف  رگید  زور  نآ  زا  دـعب  شومچ  رتـش  نآ  اـیآ  دـندومرف :  نم  هب  مدـش  غراـف  زاـمن  زا  نوچ  متـسه .  تراـظتنا  رد 
هتخادنا فرط  کی  هب  ار  شیاپ  ود  ره  هتسشن و  یغالا  يور  هکیلاح  رد  مدید  ار  ربمایپ  رگید  زور  متفر .  شدزن  زا  متـساخرب و  هدیـشک و 

مدـش ناملـسم  هک  يزور  زا  مسق  ادـخب  متفگ :  درکن ؟  رارف  رتش  نآ  رگید  ایآ  دومرف :  دیـسر  هک  نمب  درک  یم  روبع  يا  هچوک  زا  دوب و 
 ، امرف تیاده  ار  تاوخ  ایادخ  ربکا  هللا  ربکا  هللا  دومرف :  ربمایپ  مدـناسر . )  امـش  ضرع  هب  فالخ  نم  و   ) تسا هدرکن  رارف  رتش  نآ  زگره 

(830  . ) تفرگ رارق  تیاده  دروم  دش و  یعقاو  ناناملسم  زا  وا  زور  نآ  زا  سپ  ( 829)

هدننک هارمگ  ندرب  نیب  زا  - 2

تسیب یهاوخ ،  یم  ار  ود  نیا  زا  کیمادک  تیاده  لباقم  رد  دندومرف :  وا  هب  ماما  دوب ،  هدروآ  هیده  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يارب  يدرم 
ام نادناخ  نمشد  یبصان و  هک  درم  نالف  رب  نآ  هلیـسوب  هک  میاشگب ،  تیارب  ار  ملع  زا  یباب  ای  مهدب  مهرد )  رازه  تسیب   ) تا هیده  ربارب 
ود نیب  مهم  ینک  باختنا  تسا  رتهب  هچنآ  رگا  یهد ،  تاجن  وا  راـتفگ  زا  ار  دوخ  هیرق  داـقتعالا  فیعـض  نایعیـش  ینک و  ادـیپ  هبلغ  تسا 

يارب ار  یکی  هک  مهد  یم  هزاجا  وتب  ینک  هابتـشا  باختنا  رد  هکیتروص  رد  ملع . )  باب  مهرد و  رازه  تسیب  ینعی   ) منک یم  عمج  هزیاـج 
ایآ مهدـب  تاجن  وا  ياـهفرح  زا  تیادـه و  ار  فیعـض  نایعیـش  منک و  بولغم  ار  یبصاـن  هکنیا  رد  نم  باوث  درک :  ضرع  يریگب !  دوخ 
ارچ تروص  نیا  رد  درک :  ضرع  تسایند .  مامت  زا  رتهب  ربارب  رازه  تسیب  باوث  نآ  دومرف :  مهرد ؟  رازه  تسیب  نامه  اـب  تسا  يواـسم 

باب يدرک ؛  باختنا  وکین  دومرف :  ماـما  میاـمن .  یم  راـیتخا  ار  ملع  باـب  ناـمه  تسا ،  رتمک  شـشزرا  هک  زا  یتمـسق  نآ  منک  باـختنا 
اب هیرق  رد  دش .  صخرم  ماما  تمدـخ  زا  وا  و  تخادرپ ،  وا  هب  هفاضا  زین  ار  مهرد  رازه  تسیب  دومن و  شمیلعت  دوب  هداد  هدـعو  هک  یملع 
وا هب  ماما  دش ،  ماما  تمدـخ  بایفرـش  اقافتا  يزور  و  دیـسر ،  ماما  هب  ربخ  نیا  دومن .  بولغم  باجم و  ار  وا  درک و  ثحب  یبصان  درم  نآ 
مود ادـخ ،  یتـسود  لوا  هجرد  اریز  درواـین ،  تسدـب  وت  لـثم  يا  هیامرـس  ناتـسود  زا  سکچیه  دربـن ،  دوس  وت  دـننام  سکچیه  دومرف : 

تـسدب ار  تنم  ؤم  ناردارب  یتسود  مجنپ  هکئـالم ،  یتـسود  مراـهچ  همئا ،  ترتـع و  یتـسود  موس  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ربماـیپ و  یتـسود 
(831  . ) دشاب اراوگ  وت  رب  دش ،  تبیصن  ایند  زا  رتهب  ربارب  رازه  یشاداپ  رفاک  نموم و  ره  ددع  هب  و  يدروآ ، 

يریمح دیس  - 3

تافو قه )  ای 173   179  ) دادغب رد  دومن و  امن  وشن و  هرصب  رد  دلوتم و  نامع  رد  مشاهوبا  هب  ینکم  ( 833  ) يریمح لیعامسا  ( 832) دیس
دنداد یم  مانشد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  حبص  زامن  زا  دعب  زور  ره  هرصب  رهش  رد  دندوب و  بصاون  جراوخ و  زا  لیعامسا  ردام  ردپ و  تفای . 
هرابرد ار  ردام  ردپ و  ياهفرح  ات  دیباوخ  یم  دجاسم  رد  ار  اهبش  یگنسرگ  اب  دوب  تحاران  تهج  نیا  زا  دوب  كدوک  هکنیا  اب  لیعامـسا  . 

رد يراعشا  یناوج  رد  یتقو  دمآ .  یم  نوریب  هناخ  زا  دروخ و  یم  اذغ  تفر و  یم  هناخ  هب  دش  یم  هنسرگ  رگا  دوشن و  مالـسلا  هیلع  یلع 
دیس دشخب .  یم  یگدنز  هناخ و  وا  هب  ملسم  نب  هبقع  ریما  مانب  یـصخش  دنـشکب .  ار  وا  دنتفرگ  میمـصت  اهنآ  داتـسرف  ردام  ردپ و  تیاده 
لئاق هک  دندوب ،  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  رـسپ  هیفنح  نب  دـمحم  تماما  هب  لئاق  هک  دروآ  هیناسیک  هب  يور  بهذـم  ریـسم  رد  لیعامـسا 
مایق يزور  ات  دنک و  یم  قازترا  لسغ  بآ و  زا  يا  همـشچ  ود  زا  دننک و  یم  تظافح  وا  زا  گنلپ  ریـش و  تسا  يوضر  هوک  رد  وا  دندوب 

ات دنک .  تیاده  ار  وا  دناوت  یمن  دنک و  یم  ثحب  يریمح  دیـس  اب  یـشاجن  نب  هللادـبع  ریجب  وبا  دـنک .  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ایند  دـیامن و 
زا ما و  هدیـشک  تسد  ایند  زا  ربمایپ  نادناخ  امـش  رطاخب  نم  دیوگ :  یم  دـسر و  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  دیـس  يزور  هکنیا 

یلص ربمایپ  دومرف :  ماما  مرادن .  تسد  رد  حیحص  هار  متـسه و  فرحنم  نم  دیدومرف :  امـش  ما و  هدینـش  یلو  میوج  یم  يرازیب  نانمـشد 
هدرمن دمحم  هنوگچ  دندرم ،  دندوب  هیفنح  دـمحم  زا  رتهب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مالـسلا و  هیلع  نسح  مالـسلا و  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا 

تشاذـگ و وا  ربق  يور  تسد  عیقب  دروآ  یم  دریگ و  یم  ار  دیـس  تسد  ماما  هاگنآ  دـیراد ؟  شگرم  رب  یلیلد  امـش  دـیوگ :  یم  تسا ؟ 
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یم ارم  تفگ :  دـمآ و  نوریب  یخزرب  ربق  زا  دیفـس  يور  رـس و  اب  يدرم  دـید  دـش و  زاب  دیـس  یخزرب  مشچ  هبترم  کی  دـناوخ و  یئاـعد 
هیلع رقاب  دمحم  دعب  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  شدنزرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دعب  ماما  هک  نادب  ما ،  هیفنح  نب  دمحم  نم  یـسانش 

تسا نیا  شموهفم  هک  تفگ :  يراعشا  دیورگ و  عیشت  هب  دش و  تیاده  یخزرب ،  هفشاکم  هب  دیـس  تسا .  ماما  اقآ  نیا  وا  زا  دعب  مالـسلا 
(834  . ) درک تیاده  نآ  اب  ارم  نامدرم  رورس  دمحم  نب  رفعج  هک  مدش  مدوب  دقتعم  هچنآ  زا  ریغ  ینید  هب  نیدتم  هک 

توقای - 4

هیلع نیـسح  ماما  ترایز  زا  یتقو  دـیوگ :  دوب ،  يراصنا  یـضترم  خیـش  موحرم  نادرگاش  زا  هک  ناتـسرال  هقطنم  ملاـع  یتشر  یلع  خـیش 
هلح مدرم  زا  یتشک  لها  متفر ،  یم  جریوط  ـالبرک و  نیب  یکچوک  یتشک  اـب  فجن  تمـس  هب  تارف  هار  زا  مدوب ،  هدرک  تعجارم  مالـسلا 

دندز یم  نابز  مخز  ناوج  نیا  بهذم  رب  نانآ  رهاظ و  وا  زا  راقو  راثآ  هک  رفن ،  کی  ریغ  دندوب  حازم  بعل و  وهل و  لوغشم  ارثکا  دندوب ، 
مردام تنس و  لها  زا  مردپ  تفگ :  مدیسرپ ؟  شلاوحا  زا  میتفر ،  یم  هار  هناخدور  رانک  هدایپ  دوب ،  مک  بآ  هک  دیـسر  یئاج  هب  یتشک  . 

میتفر و یم  تسد  رود  ریاشع  دزن  هلح  لها  زا  یتعامج  اب  یتقو  تسا .  هلح  رد  نغور  نتخورف  ملغـش  توقاـی و  نم  مسا  ناـمیا ،  لـها  زا 
ءافلخ و هب  لسوتم  دوبن .  مه  يدابآ  ياج  اجنآ  تفرگ و  ارم  سرت  مدـنام  یقاب  نم  دـنتفر ،  اـهنآ  مدـیباوخ  تشگرب  رد  میدـیرخ  ینغور 

حلاصوبا مانب  ار  ام  هدنز  ماما  يدش  هدـنامرد  هاگ  ره  دومرف :  هک  مداتفا  مردام  فرح  دای  هب  دـشن ،  میارب  یجرف  مدـش  تنـس  لها  خـیاشم 
نم هب  ار  هار  دش و  رهاظ  دراد  زبس  همامع  شرس  رب  یئاقآ  مدید  مدش ،  ترـضح  هب  لسوتم  یتقو  دسر .  یم  تدایرف  هب  نزب  ادص  يدهملا 

یمن مهارمه  مدرک :  ضرع  دنا .  هعیش  همه  هک  یـسر  یم  يا  هیرق  هب  نالا  دومرف :  دعب  میآ  رد  مردام  نیدب  درک  تیاده  ارم  داد و  ناشن 
نآ هب  هک  متفرن  یکدنا  دیوگ :  توقای  دنسرب .  ناشیا  داد  هب  دیاب  دنیامن  یم  هثاغتـسا  نمب  ایند  فارطا  رد  رفن  نارازه  نالا  دومرف :  یئآ ؟ 
نم اب  هک  دننم  ماوقا  دنتسه  یتشک  نورد  هک  نانیا  مدمآ ؛  هعیش  نیدب  ماما  رما  هب  و  دندیسر ،  اجنآ  هب  دعب  زور  نم  ناهارمه  مدیـسر  هیرق 

(835  . ) دنتسین بهذم  مه 

بهو نب  ریمع  - 5

تاجن گنج  نیا  رد  شدوخ  تخورفارب .  ار  ردـب  گنج  شتآ  هک  دوب  یناسک  زا  ناعاجـش و  شیرق و  لاـجر  زا  یحمج  بهو  نب  ریمع 
تبحص رگیدمه  اب  هبعک  رانک  رد  هیما  نب  ناوفص  شیومع  رسپ  اب  ریمع  يزور  دش .  ریسا  ناناملـسم  تسد  هب  بهو  شرـسپ  اما  درک  ادیپ 

هیلع هللا  یلص  دمحم  ریشمش  اب  متفر و  یم  هنیدم  هب  دوبن  ما  هداوناخ  رقف  مدوبن و  ضورقم  رگا  هک  دیسر  اجنیا  هب  ناشفرح  ات  دندرک ،  یم 
ریشمش و اب  وا  دنک  يرادهگن  ار  شا  هداوناخ  دهدب و  ار  وا  ياهضرق  درک  لوبق  ناوفص  درادن !  ینابهگن  مدینـش  اریز  متـشک  یم  ار  هلآ  و 

هدایپ ربمایپ  دجـسم  ولج  دش  هنیدم  دراو  یتقو  دناسرب .  لتقب  ار  ربمایپ  نطاب  رد  دورب و  هنیدم  هب  شریـسا  دنزرف  نتفرگ  دصق  هب  ارهاظ  رتش 
شریشمش رمع  دندرک و  ریگتسد  ار  وا  دندمآ  تیعمج  دیریگب ،  ار  گس  نیا  دز  دایرف  دید  ار  وا  رمع  تفر  یم  هار  فده  لابند  هب  دش و 

ندمآ تلع  دندرک ،  تبحص  وا  اب  ربمایپ  رادرب .  وا  زا  تسد  رمع  دومرف :  دید  ار  وا  ات  ربمایپ  درک .  ربمایپ  دجـسم  لخاد  ار  وا  تفرگ و  ار 
اب یئایب  هک  یتسب  دـهع  ناوفـص  اب  هبعک  راـنک  رد  وت  دومرف :  ربماـیپ  مدـمآ !  بهو  مدـنزرف  يدازآ  يارب  تفگ :  دندیـسرپ ؟  ار  هنیدـم  هب 

یمن وت  دنک و  یم  ظفح  ارم  ادخ  یلو  دنک  يرادهگن  ار  تا  هداوناخ  دـهدب و  ار  وت  ياهـضرق  وا  یناسرب و  لتق  هب  ارم  هنیدـم  رد  ریـشمش 
یحو هک  مدرک  یمن  رواب  نونکات  تفگ :  دش و  ناملـسم  تفگ و  نیتداهـش  داد ،  ربخ  ربمایپ  ناهنپ ،  زار  نیا  زا  نوچ  یـشکب !  ارم  یناوت 

ادخ مراد و  نامیا  شلوسر  ادخب و  دیدومرف ،  فشک  ار  رس  نیا  هک  نونکا  یلو  دیشاب ،  هتـشاد  طابترا  بیغ  ملاع  اب  دوش و  لزان  امـش  رب 
(836  ! ) دومرف تیاده  ارم  هلیسو  نیا  هب  هک  مرازگساپس  ار 
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نیشنمه  : 98

همدقم

سلاجم رد  دوش  هتفگ  هاـگره  هیآ 11 : ) هلداجم :   ( ) مکل هللا  حـسفی  اوحـسفاف  سلاجملا  یف  اوحـسفت  مکل  لـیق  اذا  و   : ) میکحلا هللا  لاـق 
ال مالسلا :  هیلع  قداص  ماما  دیازفیب .  امش  هعسوت  رب  ادخ  هک  دیهد  ماجنا  نیـشنمه  يارب  ار  راک  نیا  دیراد  خارف  رگیدکی  رب  ار  ياج  دوخ 

سلجم لها  هک  دنیشنب  یسلجم  رد  نم  ؤم  تسین  راوازس  ( : 837  ) هریغت یلع  هردقیال  هیف و  هللا  یـصعی  اسلجم  سلجی  نءا  نم  ؤملل  یغبنی 
لیماف زا  نارگید  اب  تسلاجم  ینیشنمه و  تاطابترا  مزاول  زا  هاتوک :  حرش  دشابن ! !  مه  سلجم  رییغت  رب  رداق  دوخ  و  دننک ؛ ادخ  تیـصعم 

 ، دنیـشنب دوب  یئاج  هک  اج  ره  دنیـشنب ،  هلبق  هب  ور  تفر ،  هک  یـسلجم  ره  رد  تسا  مزال  نم  ؤم  دشاب .  یم  هریغ  باتک و  لها  نم و  ؤم  و 
ياهمدآ اب  و  دوش ؛ ادخ  دای  بجوم  شندـید  هک  دـنک  تسلاجم  یـسک  اب  دـنکن .  شاف  ارنآ  دینـش  دوخ  نیـشنمه  رارـسا  زا  یئاهفرح  رگا 

زا ات  دورب ،  ملع  سلاجم  رد  ملع  بسک  يارب  دـنکن و  يرود  ءارقف  اب  ینیـشنمه  زا  و  دـنک ،  يرود  ناتـسرپ  لوپ  ماوع و  لاهج و  تسپ و 
 . دشاب هتشادن  شیارب  ءوس  رثا  هک  دنک  باختنا  ینیشنمه  هرخالاب  و  دربب ؛ یفاک  هرهب  هظعوم  سلاجم  تاکرب 

هدومزآان هارمه  - 1

نارفاسم و نیمک  رد  راوخنوخ  نانزهر  اریز  دوبن  نما  رفس  هار  متفر .  یم  رفـس  هب  ( 838  ) يره خلب و  نیب  هگنت  زا  لاسکی  دیوگ :  يدـعس 
يارب دوب و  لکیه  تشرد  دـنمورین و  یناسنا  ناوج  نیا  درک .  تکرح  نم  هارمه  هب  نابهگن  اـمنهار و  ناونع  هب  یناوج  دـندوب .  اـهناوراک 
تشاد بیع  کی  یلو  دوب  ناولهپ  هد  هزادنا  هب  یـشک  نامک  رد  شیورین  روز و  تشاد .  تراهم  يزادناریت  رد  دوب و  هدیزرو  رپس  اب  عافد 

شرغ يادص  اب  دوب ،  هدرورپ  هیاس  هکلب  دوبن ،  هدرک  رفـس  هدـید و  ناهج  دوب .  هدـش  گرزب  ینارذگـشوخ  تمعن و  زان و  اب  هکنیا  نآ  و 
یعنام ره  میدرک و  یم  تکرح  مه  رـس  تشپ  ناوج  نیا  نم و  اقافتا  دوب .  هدـیدن  ار  ناراکراوس  ریـشمش  قرب  دوبن و  انـشآ  ناروالد  لبط 
دـصق دـندروآرب و  رـس  یگنـس  تشپ  زا  نزهر ،  رفن  ود  هاگان  هک  میداد  یم  همادا  هار  هب  نانچمه  اـم  درک .  یم  فرط  رب  دوب  هار  رـس  هک 

روز ماگنه  نونکا  ینک  یم  گنرد  ارچ  متفگ :  ناوج  هب  دوب .  یکتپ  يرگید  لغب  رد  یبوچ و  اهنآ  زا  یکی  تسد  رد  دندومن ،  ام  گنج 
زج يا  هراچ  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  تسا ،  هتخاب  ار  دوخ  هدش و  مادنا  رب  هدیزرل  هداتفا و  وا  تسد  زا  نامک  ریت و  مدید  تسا ؟  ییامزآ 

(839  . ) میدش اهر  اهنآ  تسد  زا  ملاس  ناج  اب  میداد و  رارق  نزهر  ود  نآ  رایتخا  رد  ار  اهسابل  هحلسا و  هنب و  راب و  همه  دوبن ،  میلست 

نیشنمه رثا  - 2

هتـسب راوید  هب  ریجنز  اب  ار  رفن  کی  دـید  دـش ،  دراو  ناگناوید )  هناخ   ) ناتـسرامیت هب  يزور  هسنارف  روطارپما  1821 م )   ) تراپانب نوئلپان 
؟  يا هتـسب  راوید  هب  ریجنز  اب  ار  هناوید  نیا  ارچ  تفگ :  تساوخ و  ار  ناتـسرامیت  سیئر  و  دش ،  رثءاتم  هناوید  نآ  راب  تقر  عضو  زا  دـنا . 

نوئلپان متـسه .  تراپانب  نوئلپان  نم  دـیوگ :  یم  وا  نابرق  دـیوگ ؟  یم  هچ  تفگ :  نوئلپان  دـنز .  یم  يدـب  ياـهفرح  هناوید  نیا  تفگ : 
نیا وا  مهدب  هزاجا  دیابن  تفگ :  ناتـسرامیت  سیئر  دنادب .  نوئلپان  ار  دوخ  هناوید  کی  دیراذگب  درادن ،  یعنام  تفگ :  درک و  يا  هدـنخ 

سیئر هـک  دـیمهف  اریز  دراد ،  هـگن  ار  دوـخ  تسناوـتن  هدـنخ  تدـش  زا  نوئلپاـن  متــسه .  مدوـخ  تراـپانب  نوئلپاـن  اریز  دـنزب ،  ار  فرح 
(840  . ) دنز یم  فرح  اهنآ  دننامه  ناگناوید ،  اب  مئاد  سامت  رثا  رب  ناتسرامیت 

زاورپ سنج  مه  اب  سنج  مه  دنک  - 3

اب ار  مدرم  مه  وا  هک  دوب  تایصوصخ  مه  اب  يرگید  نز  مه  هنیدم  رد  دینادنخ .  یم  ار  مدرم  دوب و  عبط  خوش  رایسب  هک  دوب  هکم  رد  ینز 
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تماقا ياهزور  زا  یکی  رد  دش .  نامهیم  هنیدم  عبط  خوش  نز  رب  دمآ و  هنیدم  هب  هکم  زا  نز  نآ  يزور  دـینادنخ .  یم  دوخ  ياه  یخوش 
 . ما هدش  دراو  ینالف  لزنم  هب  تفگ :  نز  نآ  يا ؟  هدرک  لزنم  اجک  دیـسرپ :  وا  زا  هشیاع  دینادنخ .  ار  وا  تفر و  هشیاع  دزن  هب  هنیدـم  رد 
(841) دنمهاب هک  دنتسه  ینایرگشل  اهناسنا  حاورا  دومرف :  یم  هک  مدینش  ربمایپ  زا  نم  دنا ،  هتفگ  تسرد  وا  لوسر  ادخ و  تفگ :  هشیاع 

ناهام نوعرف و  - 4

یتقو كاپان ،  ناماه  تخادرپ .  تروشم  هب  هراب  نیا  رد  تفگ و  وا  هب  ار  یسوم  ترضح  ياه  هدعو  و  تسشن ،  ناماه  اب  نوعرف  ماجنارس 
يرکف هچ  نیا  گرزب ،  هاش  يا  تفگ :  دز و  شتروص  رس و  هب  تسد  اب  درک و  هیرگ  دز و  دایرف  راب  دنچ  دینش ،  نوعرف  زا  ار  نخـس  نیا 

تسا وت  ریخـست  تحت  رد  ناهج  همه  دشکب !  یهابت  هب  ارت  دهاوخ  یم  هک  تسا  یتشز  لاح  هچ  نیا  و  تسا ،  هدش  وت  رـس  دراو  هک  تسا 
هب ار  وت  همه  دنهن .  یم  تیاپ  كاخ  هب  بل  ناهج  ناهاش  و  دننک ،  یم  ریزارس  وت  يوس  هب  ناوارف  ياه  تایلام  برغم ،  قرـشم و  ناریما  ، 

نیا اب  وت  هک  تسنآ  زا  رتهب  شتآ  رازه  رد  وت  نتخوس  دنتسه .  مارآ  شوماخ و  وت ،  هوکش  ربارب  رد  دنتسرپ و  یم  دوصقم  دوبعم و  ناونع 
نانمـشد مشچ  دندرگ و  وت  رورـس  وت ،  ناگدرب  ینکب ،  ار  راک  نیا  وت  رگا  يدرگ ! ؟  یـسوم  هدنب  ینک و  اهر  ار  دوخ  ییادـخ  تمظع ، 

باذـع هب  تبقاع  درکن و  یئانتعا  یـسوم  رادـشه  هب  مدرم و  ادـخ  ار  شیوخ  ناماه  اب  ینیـشنمه  تروشم و  اب  نوعرف  يرآ  دوش .  نشور 
(842  . ) دش راتفرگ  قح 

راکهانگ ینیشنمه  رب  باذع  - 5

یئاد وا  مدرکضرع :  منیب ؟  یم  بوقعی  نب  نامحرلا  دبع  دزن  ارت  ارچ  دومرف :  نمب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  دیوگ :  يرفعج 
ماسجا زا  يزیچب  ادخ  هکنیا  اب  دـنک  یم  فیـصوت  ماسجا )  هب   ) ار ادـخ  دـیوگ ،  یم  يدـب  بلاطم  دـنوادخ  هرابرد  وا  دومرف :  تسا .  نم 

درادن میارب  ینایز  دیوگب  هچ  ره  وا  متفگ :  نک !  كرت  ار  وا  نیشنمه و  ام  اب  ای  نک ،  كرت  ار  ام  وش و  نیشنمه  وا  اب  ای  دوشن .  فیـصوت 
نادیرم زا  شردپ  دوب و  مالسلا  هیلع  یسوم  باحصا  زا  یسک  یناد  یمن  رگم  دریگب  مه  ارت  دسر و  وا  هب  یباذع  یسرت  یمن  ایآ  دومرف :  ! 

ادج یسوم  رگشل  زا  یسوم ،  یباحص  نآ  دندش ،  کیدزن  شنایرگشل )  و   ) یـسوم هب  ایرد ) رد   ) نوعرف رگـشل  هک  تقونآ  سپ  نوعرف ، 
مه ود  نآ  دندش  قرغ  ناینوعرف  نوچ  دندیـسر ،  ایرد  رانک  مه  اب  هکنیا  ات  دنک ،  تحیـصن  دوب  نوعرف  رگـشل  رد  هک  ار  ردپ  تفر  دـش و 

قحتسم راکهنگ  کیدزن  هک  سکنآ  دیآ ،  نوچ  باذع  یلو  تسادخ  تمحر  رد  وا  دومرف :  دنداد  یسوم  ترـضح  هب  ربخ  دندش .  قرغ 
(843  . ) دوشن عفد  باذع  وا  زا  تسا  باذع 

میتی  : 99

همدقم

امیتی و لفک  نم  مالسلا :  هیلع  هللا  لوسر  لاق  ( 844  ) رازایم ار  میتی  زگره  هیآ 9 : ) یحـض  هروس  ( ) رهقت الف  میتیلا  اماف   : ) میکحلا هللا  لاق 
حرـش میتسه .  تشهب  رد  مه  اب  وا  نم و  دهدب  ار  شا  هقفن  دنک و  تلافک  ار  یمیتی  سک  ره  ( : 845  ) ۀنجلا یف  وه  انا و  تنک  هتقفن  لفک 
ماعطا میتی ،  ندیـشک  رـس  هب  تسد  دراد .  ادـخ  ناگدـنب  تبحم  فطل و  هب  مربم  جایتحا  تسا  رداـم  ردـپ و  زا  مورحم  هک  یلفط  هاـتوک : 
هتـشاد نامیتی  هب  تبـسن  دنناوت  یم  نینموم  هک  تسا  یبابـسا  زا  اهنیا  لاثما  اههد  ندـناشوپ و  سابل  یلیاسو ،  هب  ندومن  لاحـشوخ  نداد ، 

هدرک لاحـشوخ  ار  نینم  ؤم  ماتیا  هک  یـسک  رگم  دوش  یمن  نآ  لخاد  هک  یلاحـشوخ )  هناخ   ) مان هب  تسا  یهاگیاج  تشهب  رد   . ) دنـشاب
ار ماتیا  لاوما  ایند  رد  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  دیآ  یم  نوریب  شتآ  دارفا  ربد )  ) تشپ زا  هک  تسا  یهاگیاج  منهج  رد  فرط  نآ  زا  دشاب ، 
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(846 ( . ) دندروخ دندرک و  بصغ  ملظ  هب 

زاون میتی  يرصب  - 1

ات داد  لوپ  ار  رفن  دـنچ  شنز  تشگن .  رـضاح  وا  هزاـنج  عییـشت  يارب  یـسک  دوب  هدولآ  رایـسب  نوچ  دـش ،  توف  يدرم  هرـصب  فارطا  رد 
وا هزانج  رب  دمآ  دوب ،  روهشم  افص  قدص و  هب  هک  روهشم  يدهاز  اج  نآ  رد  دننک .  نفد  زامن  نودب  ات  ناتسربق  هب  دندرب  ار  هزانج  دندمآ 

راکهانگ هزانج  رب  زامن  زا  دندمآ و  دهاز  دزن  هتسد  هتـسد  مدرم  دیـسر ،  رهـش  مدرم  هب  ربخ  نیا  دندرک .  نفد  ار  هزانج  دعب  دناوخ و  زامن 
رب تسوا  هارمه  نز  کی  طقف  هک  دیآ  یم  يا  هزانج  لحم  نالف  ورب  دنتفگ :  نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  نم  تفگ :  دهاز  دندرک !  لا  ؤس 
وا يدـب  نیا  دومن  یم  رمخ  برـش  تفگ :  درک ؟  محرت  وت  هب  دـنوادخ  هک  تشاد  یلمع  هچ  ترهوش  مدیـسرپ  وا  نز  زا  ناوخب .  زامن  وا 

هـشوگ مادـک  ایادـخ  تفگ :  یم  درک و  یم  هیرگ  دـمآ  یم  شوهب  یتـسم  زا  تقو  ره  تفگ :  نز  دوب ؟  هچ  شیوخ  راـک  دومرف :  دوـب . 
 . دـناوخ یم  زامن  تفرگ و  یم  وضو  درک و  یم  لسغ  درک و  یم  ضوع  ار  دوخ  سابل  دـش  یم  هک  حبـص  و  داد ؛ یهاوخ  ياج  ارم  منهج 

یمن دوخ  لافطا  هب  درک ،  یم  تقفش  ینابرهم و  نامیتی  هب  هک  ردقنآ  دوبن ،  میتی  هس  ای  ود  زا  یلاخ  وا  هناخ  هاگچیه  شبوخ ،  لمع  رگید 
(847  . ) درک

رایدنفسا - 2

دش و عقاو  ناشیا  نایم  هلمح  نیدنچ  دش .  رایدنفسا  بولغم  تشاد  متسر  هک  یتعاجش  نآ  اب  درک  هزرابم  رایدنفسا  اب  لاز  نب  متسر  نوچ 
رگراک وا  رب  متـسر  تـالمح  دوب  روزرپ ) يوق و   ) نت نیئور  رایدنفـسا  نوچ  دـش ؛ یم  دراو  رایدنفـسا  زا  متـسر  هب  یتحارج  هلمح  ره  رد 

ياهمـشچ ینک و  هدامآ  دشاب  هتـشاد  رـس  ود  هک  يریت  دیاب  تفگ :  لاز  درک ،  تروشم  رایدنفـسا  هرابرد  شردپ  اب  متـسر  رخآ  دش  یمن 
 . تفای رفظ  وا  رب  دومن و  انیبان  ار  رایدنفـسا  ياهمـشچ  درک و  نینچ  نیا  ردـپ  هدومرف  هب  متـسر  ددرگ .  اـنیبان  اـت  ینک  هناـشن  ار  رایدنفـسا 

دز و یمیتی  لفط  تروص  رس و  رب  هخاش  نآ  هب  تشاد و  تسد  رد  یتخرد  هخاش  یناوج  رد  رایدنفـسا  هک :  دنا  هتفگ  نینچ  نیا  ار  شتلع 
يریت تفرگ و  هخاش  نامه  بوچ  زا  متسر  رایدنفسا ،  اب  متسر  گنج  نامز  رد  دیناشن ،  نیمز  هب  ار  هخاش  میتی  نآ  سپ  درک .  انیبان  ار  وا 

(848  . ) درک روک  ار  وا  دز و  رایدنفسا  نامشچ  هب  دیشارت  رس  ود 

يزاون میتی  هب  هجوت  - 3

هدومرف تیانع  امـش  هب  دنوادخ  هچنآ  مراد ،  مه  ردام  رهاوخ و  هتفر و  ایند  زا  مردپ  ادخ  ربمایپ  يا  تفگ :  دمآ و  ربمایپ  دزن  يا  هچب  رـسپ 
هب طوبرم  هک  ییاه  هرجح  هب  لالب  روایب .  يدرک  ادـیپ  اذـغ  هچ  ره  نک  شدرگ  ام  هناخ  هب  ورب  دومرف :  لالب  هب  ربمایپ  نک .  کـمک  اـم  هب 
نآ هب  ربمایپ  دروآ .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدـخ  هب  درک و  ادـیپ  امرخ  وجتـسج 21  زا  سپ  دمآ و  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
مانب باحصا  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد  دشاب .  تردام  لام  ددع  تفه  ترهاوخ و  لام  ددع  تفه  تدوخ ،  لام  نآ  ددع  تفه  دومرف :  رسپ 

 : دومرف ذاعم  هب  ربمایپ  دزاس !  تردپ  نیشناج  دروآ و  نوریب  یمیتی  زا  ار  وت  دنوادخ  تفگ :  دیـشک و  میتی  نآ  رـس  رب  شزاون  تسد  ذاعم 
یئوم ره  هب  دنوادخ  دشکب ،  وا  رس  هب  شزاون  تسد  دنک و  یتسرپرس  ار  یمیتی  سک  ره  هک  نادب  مدید ،  ار  میتی  نیا  هب  تبسن  وت  تبحم 

 . درب یم  ـالاب  ار  وا  ماـقم  دزاـس و  یم  وحم  ار  وا  ناـهانگ  زا  یهاـنگ  دـهد و  یم  وا  هب  يا  هتـسیاش  شاداـپ  درذـگ ،  یم  وا  تسد  ریز  هک 
(849)

اه همع  هب  شرافس  - 4
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نس مک  روکذ  نادنزرف  زا  يا  هدع  دندنام  یقاب  رتخد  هدزون  رسپ و  هدجه  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  دعب  ( 850  ) لقن قبط 
مرجال دندش و  میتی  اذل  دندوب و  نس  مک  مه  يا  هدع  دندرکن و  رهوش  ردپ  زا  دعب  دنتشادن  وفک  مه  هکنآ  رطاخب  نارتخد  دندوب و  لاس  و 

نیا دندوب  هتشاگن  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  شدنزرف  يارب  ناریا )  زا   ) مالسلا هیلع  اضر  ماما  هک  يا  همان  رد  دنتشاد ،  رفاو  کمک  هب  جایتحا 
ارت نامالغ  لزنم ،  زا  نتفر  نوریب  يارب  يوش  یم  راوس  هاگ  ره  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  داوج ) ماما  هینک   ) رفعج ابا  يا  تسا :  هدمآ  نینچ 

نوریب مراد ،  وت  رب  نم  هک  یقح  نآ  هب  دوش .  دنم  هرهب  یسک  وت  بناج  زا  ادابم  هک  تسا  لخب  زا  نیا  دنرب و  یم  نوریب  کچوک  برد  زا 
يزیچ وـت  زا  هک  ره  سپ  رادرب ،  هارمه  هرقن  ـالط و  يورب  نوریب  یهاوـخ  یم  هاـگره  دـشاب .  گرزب  برد  زا  دـیاب  وـت  نتـشگزاب  نتفر و 

ياه همع  هب  و  نکم ،  ءاطع  اهنآ  هب  رانید  هاجنپ  زا  رتمک  امن و  یئوکین  اهنآ  اب  دنتـساوخ  يزیچ  وت  زا  تیاهومع  رگا  و  امن ؛ اـطع  تساوخ 
یتسدگنت زا  نک و  قافنا  دنادرگ ،  دنلب  ار  وت  دنوادخ  شـشخب  نیاب  هک  مراد  هدارا  نم  انامه  هدم ،  رانید  جـنپ  تسیب و  زا  رتمک  زین  دوخ 

(851  . ) سرتم

دیهش نامیتی  - 5

ربمایپ یتقو  دیوگ :  رفعج  دنزرف  هللادبع  دیسر ،  تداهش  هب  نینم  ؤملا  ریما  ردارب  رایط  رفعج  بانج  هتوم  گنج  رد  يرجه  متـشه  لاس  رد 
تسد مردارب  نم و  رس  رب  هنوگچ  ربمایپ  هک  منک  یمن  شومارف  داد  سیمع )  تنب  ءامسا   ) مردام هب  ار  مردپ  تداهـش  ربخ  دمآ و  ام  هناخب 

دش و رت  شفیرـش  نساحم  هک  درک  یم  هیرگ  يدـحب  دوب ،  يراج  شکرابم  نامـشچ  زا  گشا  هکیلاح  رد  دیـشک  یم  ینابرهم  شزاون و 
 . . . ینک یم  تیاـعر  ار  اهنادـناخ  هک  عون  نیرتهب  هب  نک  تیاـعر  ار  شنادـناخ  درک ،  مادـقا  باوث  نیرتـهب  هب  رفعج  ایادـخ  دومرف :  یم 

رد داد ،  رارق  وت  نیئاپ  هلپ  کی  رد  ارم  درب ،  فیرـشت  ربنمب  دش ،  دجـسم  دراو  ات  درک  یم  شزاون  ارم  تفرگ و  ارم  تسد  تساخرب  ربمایپ 
میارب داد  روتسد  درب ؛ هناخب  دوخ  اب  مه  ارم  درب ،  فیرش  هناخب  سپس  دوب .  نایامن  شترضح  تروص  رـس و  زا  هودنا  نزح و  راثآ  هکیلاح 

داد روتسد  یملس  دوخ  زینک  هب  سپس  میدروخ .  يا  هزیکاپ  ياذغ  مردارب  نم و  دنداتسرف ،  مردارب  لابند  دندرک و  هیهت  یصوصخم  ياذغ 
هک موادم  زور  هس  میدروخ .  یم  نآ  زا  ام  درک و  تسرد  اذغ  لفلف  نوتیز و  نغور  اب  درک و  ریمخ  یملس  سپس  دنک ،  درآ  وج  يرادقم 
هـس زا  سپ  درب و  یم  دوخ  هارمه  مه  ار  ام  تفر  یم  شیاهنز  زا  کی  ره  هناـخ  هب  میدوب .  ربمغیپ  هناـخ  رد  دوب  يرادازع  لوغـشم  مرداـم 

(852  . ) میتشگرب دوخ  هناخب  زور 

نیقی  : 100

همدقم

لاق دسر .  ارف  وت  رب  نیقی  ات  ارت  يادخ  نک  شتـسرپ  یگدـنب و  هیآ 99 : ) رجح :   ( ) نیقیلا کیتای  یتح  کبر  دـبعا  و   : ) میکحلا هللا  لاـق 
هوق نیقی و  تسا ،  هدـش  هداد  امـش  هب  هک  يزیچ  نیرتمک  ( : 853  ) ربصلا ۀـمیزع  نیقیلا و  متیتوا  ام  لـقا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

ضرع ربمایپ  هب  هکنانچ  تسا  هدوب  نیقی  بتارم  نتـشاد  رطاخ  هب  مهنآ  درک ،  یم  قرف  مه  اب  ءایبنا  تاـجرد  هبتر و  هاـتوک :  حرـش  تسا . 
اوه يور  دوب  رتشیب  شنیقی  یسیع  ترضح  رگا   : ) دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفر !  یم  هار  بآ  يور  یـسیع  ترـضح  دندرک 

رب دـناد و  یم  ادـخ  زا  ار  يا  هوق  لوح و  ره  دـشاب  يوق  شنیقی  هکنآ  توافتم و  مه  اب  نیقی  فعـض  توق و  رد  نانموم  تفر ) ! .  یم  هار 
و تسا .  يواسم  شیارب  يرهاظ  تلذ  تزع و  مذ ،  حدـم و  یمک ،  یتدایز و  و  تساشوک ،  میقتـسم و  نطاـب  رهاـظ و  زا  تاـعاط  ماـجنا 

یم رارق  رایعم  ار  مدرم  ياهفرح  يوریپ و  یفرع  تاداع  زا  هتسباو و  ایند  بابـسا  هب  ناشلد  هتـسویپ  دنتـسه ،  نیقی  فعـض  ياراد  هک  نانآ 
(854  . ) دنشاب یم  لوغشم  تسایر  روز و  رز و  عمج  شالت و  هب  يویند  ياهراک  رد  امئاد  و  دنهد ، 
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یقاچ نامرد  - 1

يزور دوبن .  تکرح  هب  رداق  هک  يدح  هب  دش ،  قاچ  دح  یب  دروآ و  يدایز  تشوگ  شندب  هک  دش  راچد  یضرم  هب  تلادع  اب  یهاشداپ 
هکنآ ات  دـندنام  زجاع  هجلاـعم  زا  اـهنآ  یلو  دـندروآ  ار  اـهنآ  دـنتفر و  ناـمیکح  ناکـشزپ و  دزن  هب  وا  هجلاـعم  يارب  روشک  ءارما  ءارزو و 

 . دـندرب ناطلـس  تمدـخب  ار  وا  و  دـندش ،  لاحـشوخ  یگمه  تسا .  نم  دزن  ناطلـس  يوراد  تفگ :  نانآ  هب  یمیکح  دـنمدرخ و  صخش 
وا دوب  هدنز  زور  لهچ  دعب  ناطلس  رگا  دریم ،  یم  رگید  زور  لهچ  ات  ناطلـس  تفگ :  تفرگ ،  ار  وا  ضبن  داتفا و  ناطلـس  هب  شرظن  نوچ 
ات دش  یم  فیعض  رغال و  گرم ،  زا  سرت  مغ و  نیا  رطاخب  زور  ره  داتفا و  وا  نت  رب  هزرل  دینش  ار  مالک  نیا  ناطلـس  منک .  یم  هجلاعم  ار 

طابنتـسا رد  نم  درک :  ضرع  دندروآ و  ار  دنمدرخ  نآ  دـش .  لداعتم  یلومعم و  مدرم  دـننام  شندـب  دـش و  مامت  زور  لهچ  تدـم  هکنآ 
يراـمیب عفر  يارب  دوب  يا  همدـقم  دـیهمت و  روتـسد  نیا  تفگ :  دومن و  ءارزو  هب  ور  هاـگنآ  دوبن ؛ تسرد  مکح  مدوب و  هدرک  اـطخ  دوخ 

(855  . ) دندرک اطع  رایسب  هزیاج  ار  وا  سپ  تسین .  نایم  رد  يا  هخسن  چیه  ناطلس و 

يرضح ریشب  نب  دمحم  - 2

؟  دنراذگب اهنت  دننک و  اهر  ارت  ادرف  وت  باحصا  دنکن  مردارب  دنک :  یم  ضرع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  مالسلا  هیلع  بنیز  اروشاع  بش 
بش ردام .  ناتـسپ  ریـش  هب  لفط  ندوب  سونام  دننام  دنتـسه  دنمقالع  تداهـش  هب  ردقنآ  مدرک  ناحتما  ار  اهنآ  مسق  ادخب  دومرف  ترـضح 
ماما سپ  دنتفگ ،  ماما  اب  تقفاوم  هرابرد  ینخس  مادک  ره  دورب ،  دهاوخ  یم  سک  ره  داد  هزاجا  درک و  ینارنخـس  ترـضح  یتقو  اروشاع 

هب اروشاع  بش  رد  دـندرک ! !  یمن  ریـشمش  هزین و  درد  ساسحا  اروشاـع  زور  دوزفا و  اـهنآ  نیقی  رب  داد و  ناـشن  اـهنآ  هب  ار  ناـشهاگیاج 
زا ار  دوخ  ناج  وا و  ناج  ضوع  تفگ :  دنتفرگ ،  ریسا  میظعلادبع )  هاش   ) ير زرم  رد  ار  ترـسپ  هک  دنداد  ربخ  يرـضح  ریـشب  نب  دمحم 

دینـش ار  وا  مالک  ترـضح  نوچ  منامب .  یقاب  هدنز و  وا  زا  سپ  نم  دننک و  ریـسا  ار  وا  هک  مرادـن  تسود  نم  مریگ ،  یم  اهناج  هدـننیرفآ 
ارم درک :  ضرع  دـمحم  هدـب .  تاجن  يریـسا  زا  ار  دوخ  دـنزرف  ورب  متـشادرب  وت  زا  ار  شیوخ  تعیب  نم  دـنک ،  تمحر  ارت  ادـخ  دومرف : 

دنزرف هب  هدب  رادرب  ار  یتمیق  ياه  هماج  نیا  دومرف :  ماما  موش .  رود  وت  تمدخ  زا  رگا  دننک ،  دوخ  همعط  دنردب و  هدـنز  هدـنرد  ناروناج 
ریـشب نب  دمحم  يرآ  تشاد .  تمیق  رانید  رازه  هک  درک  ءاطع  وا  هب  درب  هماج  جـنپ  سپ  دـشوکب ،  شردارب  يدازآ  يارب  دورب  ات  ترگید 

(856  . ) تسویپ یهلا  ءاقل  هب  دندش ،  دیهش  يا  هدع  هک  لوا  هلمح  رد 

یسودرف - 3

 ، دومن يونزغ  دومحم  ناطلس  هب  تیاکـش  تفر و  نینزغ  هب  جراخ و  نطو  زا  سوط  مکاح  روج  ترثک  زا  یـسودرف  مساقلاوبا  (1411م ) 
دـندرک و یفرعم  رابرد  هب  ار  وا  دـش ،  عقاو  لوبق  دروم  تفگ و  يرعـش  رعاش ،  يرـصنع  سلجم  هب  يزور  اـقافتا  تشادـن .  يریثءاـت  یلو 

رازه دیوگب  یـسودرف  هک  یتیب  رازه  ره  تفگ :  يدـنمیم  نیـسح  هجاوخ  هب  و  دـیوگب ؛ رعـش  هب  ار  مجع  کلم  خـیرات  داد  روتـسد  ناطلس 
 . میهدب ردقچ  ار  وا  هلـص  هک  درک  تروشم  دوخ  يارزو  اب  دـمآ و  شـشوخ  ناطلـس  دـش ،  مامت  همانهاش  نوچ  دـهدب ! !  يوب  الط  لاقثم 
وا عیشت  رب  لاد  ار  يراعشا  تسا و  تدایز  ار  وا  غلبم  نیا  تسا و  یـضفار  هعیـش و  وا  دنتفگ :  یـضعب  مهرد ،  رازه  هاجنپ  دنتفگ :  یـضعب 

رازه تصـش  مهرد ،  کی  تیب  ره  ضوع  هب  درک  رما  ناطلـس  یـصو  ياپ  كاخ  هدنیاتـس  یبن  تیب  لها  هدنب  منم  دـندناوخ  ناطلـس  يارب 
زا هک  يریـش  اب  دندرک ،  عیاض  ار  شقح  عیـشت  رطاخب  نانیا  هک  دـش  تحاران  یـسودرف  دـنهدب .  وا  هب  تیب  رازه  تصـش  لباقم  رد  مهرد 
زا سرتب  یسرتن  رگ  نم  ياشگ ز  روشک  دومحم  هاش  ایا  درک :  قحلم  همانهاش  هب  ار  راعـشا  نیا  دوب  هدیـشون  تیالو  بحاص  نیقی  نامیا و 
ود ره  هدنب  منم  مردیح  ربمغیپ و  يوگانث  مرذگب  نیا  رب  ره  مداز و  نیا  رب  یلو  یبن و  لآ  رهم  لدـب  یلد  نشور  مراد ز  هک  مسرتن  يادـخ 
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حدم رد  راعشا  رطاخب  یسودرف  هزانج  رب  یناکزوگ  مساقلاوبا  خیش  یسودرف  تافو  زا  دعب  دنیوگ  زیر  زیر  مرکیپ  دنک  هش  رگا  زیختـسر  ات 
هجرد نیا  تفگ :  دراد ،  یعفترم  دنلب  ماقم  تشهب  رد  هک  دید  باوخ  ار  یسودرف  بش  نامه  دناوخن  زامن  ناناولهپ  سوجم و  نیطالس و 

ار ناهج  دیزرمآ :  ارم  ادـخ  دـیحوت  رد  رعـش  کی  نیا  هب  تفگ :  يدومن ! ؟  فرـص  رایغا  حدـم  رد  رمع  مامت  هک  نآ  اب  یتفای  اجک  زا  ار 
(857  ) یئوت یتسه  هچ  ره  يا  هچ  منادن  یئوت  یتسپ  يدنلب و 

رتشیب نیقی  ياضاقت  - 4

نمب ایادخ  ( 858  ( ) یتوملا ییحت  ینرا  بر   ) میهاربا ترضح  لوق  ریسفت  زا  درک  لاوئس  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یـسابع  هفیلخ  نومءام 
هک دمآ  وا  سفن  رد  میهاربا  منک .  تباجا  دنک  لاوئـس  نم  زا  ملیلخ  هدنب  رگا  دومرف :  ادخ  ینک  یم  هدنز  ار  اهدرم  هنوگچ  هک  هدـب  ناشن 
 : تفگ يرادن ؟  نامیا  ایآ  دومرف :  ینک ؟  یم  هدـنز  ار  ناگدرم  هنوگچ  هک  امنب  نم  هب  اراگدرورپ  تفگ :  سپ  دوب  دـهاوخ  وا  لیلخ  نآ 
ره يور  رب  نک و  طولخم  شکب و  ریگب و  ار  ناغرم  زا  ددـع  راهچ  دومرف :  ادـخ  ددرگ .  نئمطم  نم  لد  هکنیا  يارب  نکیل  مراد و  ناـمیا 

سکرک و میهاربا  ترـضح  سپ  دنیایب .  تدزن  تعرـس  اب  ات  ناوخب  ار  اهنآ  سپ  راذگب ،  ار  هدش  طولخم  ياه  هتـشک  زا  يرادـقم  یهوک 
شکیدزن ياــههوک  زا  هوـک  ره  رب  درک و  طوـلخم  مـه  اــب  ار  هـمه  درک ،  زیر  زیر  تـشک و  ار  ( 859  ) یـسورخ سوواـط و  یبآ و  غرم 

ناهگان تشاذگ .  یبآ  هناد و  دوخ  دزن  دـناوخ و  ار  اهنآ  مانب  تفرگ و  ناتـشگنا  هب  ار  غرم  راهچ  نآ  راقنم  دوب .  هوک  هد  نآ  تشاذـگ و 
مزعلاولا ربمایپ  میهاربا  يرآ  دندروخ ! .  هناد  بآ و  دندمآ  دعب  دندرک  زاورپ  دش و  لصتم  دوخ  رـس  هب  مادک  ره  ءازجا  ادخ  تردق  رماب و 

(860  . ) داد ناشن  دوهشب  ارنآ  قح  درک و  ار  اضاقت  نیا  نیقی  یتدایز  يارب 

نامعن نب  هثراح  - 5

رثکا قدـنخ و  دـحا و  ردـب و  ياهگنج  رد  وا  ( 861) دـشن دراو  يا  هشدـخ  رمع  رخآ  اـت  شنیقی  هب  دوب و  جرزخ  هفیاـط  زا  راـصنا و  زا  وا 
تکرش اهگنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هارمه  ربمایپ  زا  دعب  درکن و  رارف  دنام و  ربمایپ  رانک  نینح  گنج  رد  هتشاد و  تکرش  ربمایپ  ياهگنج 

 . . . یکریز و رد  ندش  انیب  رگید  قیاقح و  هب  ندیسر  یکی  هداهن  ناینب  تمسق  راهچ  رب  نیقی  دومرف :  نینم  ؤملاریما  هک  روطنامه  تشاد . 
هیلع یلع  هب  ربمایپ  دندرک ،  جاودزا  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  اب  مالـسلا  هیلع  ارهز  ترـضح  یتقو  تسا .  هدوب  نآ  هدنراد  هثراح  ( 862)

نامعن رـسپ  هثراح  زج  هللا  لوسر  اـی  تشاد  هضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  ربب .  دوخ  هناـخب  ار  دوخ  لاـیع  نک و  هیهت  يا  هناـخ  دومرف :  مالـسلا 
هتفگ نیا  هکنیمه  میا .  هدومن  فرصت  ار  وا  ياه  هناخ  همه  هک  میا  هدنمرش  هثراح  زا  ام  دنگوس  ادخب  دومرف :  ربمایپ  میرادن !  غارس  یئاج 

 ، تسا وا  ربمایپ  ادخ و  صوصخم  ملام  نم و  هللا  لوسر  ای  درک :  ضرع  دمآ و  ربمایپ  تمدخ  دینش ،  هثراح  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
یم میارب  هک  تسا  نآ  زا  رت  بوـبحم  نم  دزن  دیناتـسب  امـش  هـچنآ  و  تـسین ،  رت  تـسود  يریگ  یم  هـچنآ  زا  يزیچ  نـم  دزن  مـسق  ادـخب 

زامن ياج  زا  دش ،  انیبان  رمع  رخآ  دنربب .  وا  هناخب  ار  مالسلا  هیلع  همطاف  داد  روتسد  دومرف و  اعد  شا  هرابرد  مالسلا  هیلع  ربمایپ  دیراذگ . 
امرخ نآ  زا  دمآ  یم  رد  ولج  يریقف  هاگ  ره  تشاذگ ،  یم  دوخ  رانک  رد  امرخ  هنامیپ  کی  هتسب و  ینامـسیر  لزنم  برد  ات  دوخ  ناکم  و 

تمحزب ار  دوخ  ارچ  دـنتفگ :  یم  لزنم  لها  داد .  یم  لئاس  هب  ار  امرخ  دـیناسر و  یم  رد  هب  ار  دوخ  نامـسیر  ییامنهار  اب  تشاد و  یمرب 
زا ار  ناسنا  نداد  يزیچ  ریقف  هب  دوخ  تسد  اب  دومرف :  یم  هک  مدینش  ربمایپ  زا  تفگ :  یم  خساپ  رد  مینک !  یم  تیافک  ارت  ام  يزادنا  یم 

(863  . ) دراد یم  هگن  دب  ندرم 

اهتشون یپ 

ات 150  1
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انلزنا تانیبلاب و  انلسر  انلـسرا  دقل  - 2 (. 5 هیآ ،  میهاربا ،  هروس   ) رونلا یلا  تاملظلا  نم  کـموق  جرخا  نا  اـنتایآب  یـسوم  انلـسرا  دـقل  - 1
-4 راحبلا 1/411 .) ۀنیفـس   ) قالخالا مراکم  ممتـال  تثعب  - 3 (. 25 هیآ ،  دـیدح  هروس ،   ) طـسقلاب ساـنلا  موقیل  نازیملا  باـتکلا و  مهعم 

بابلالا یلوال  ةربع  مهصصق  یف  ناک  دقل  - 5 (. 3 هیآ ،  فسوی ،  هروس   ) نآرقلا اذه  کیلا  انیحوا  امب  صصقلا  نسحا  کیلع  صقن  نحن 
همع رتخد  وا  - 9 . 57 هحفص ،  قیاقحلا ،  ةرکذت  - 8 . 1/23 تاداعسلا ،  عماج  - 7 . 4 هیآ ،  ملق ،  هروـس  - 6 (. 111 هیآ ،  فسوی ،  هروـس  )

تایاکحلا ص عماوج  فراعم 1/64 -  هنومن  - 11 باعیتسالا .  فئوطلا ص 26  فئاطل  - 10 دوب . دوسالا  نب  دادقم  هجوز  ادخ و  لوسر 
هلقب هخاش  - 15 . 9/519 راونالا ، راحب   - 1/46 اهدنپ ، اهناتساد و  - 14 لامالا 2/4 . یهتنم  - 13 . 134 هیآ ،  نارمع ،  لآ  هروـس  - 12 . 270

هغالبلا جهن  - ) 18 (. 128 هیآ ،  لحن ،  هروس  - ) 17 سارف .  یبا  نب  مارو  هعوـمجم   - 1/212 لامالا ،  یهتنم  - 16 نیلگ .  يا  هقدـنب  ای  يا 
-21 یبوط ص 422 . هرجش  تداعس 1/36 -  يامنهر  - 20 فراعم 1/29 . هنومن  تایاکحلا ص 24 -  عماوج  - 19 ص 1165 .) ضیف ، 

لامالا یهتنم  رابغ 23 - كالع  دق  جایهلا و  موی  هدنرف  كالع  لوقصمل  تبجع  - 22 . 6/554 راونالا ، راحب  - 20  - 1/27 نارای ،  ربمغیپ و 
هروس - 26 . 334 ص 347 -  ءایبنا ، خیرات  - 25 ( 9 هیآ ،  فسوی ،  هروس   ) نینـسحملا رجا  عیـضی  هللا ال  ناف  ربصی  قتی و  نم  - 24 . 2/187

دوب مهرد  مین  شدزم  هک  دراد  نساحم  هخسن  رد  - 29 ص 73 .) قیاقحلا ،  ةرکذت  - ) 28 ( 40 2/4 تاداعسلا ،  عماج  - ) 27 (. 2 هیآ ،  رمز ،
رد انالوم  - 31 یقرب 2/253 . نساحم  ةدـشلادعب ص 23 -  جرف  فراعم 1/53 -  هنومن  - 30 داد !! وا  هب  ربارب  رازه  هدـجه  تشگرب  یتقو 

تـسد یناولهپ  رب  ازغ  رد  لغد  زا  هزنم  ناد  ار  قح  ریـش  لـمع  صـالخا  زومآ  یلع  زا  هتفگ :  هدروآ و  رد  رعـش  هب  ار  تیاـکح  نیا  يونثم 
نم لضفا  قدنخلا  موی  یلع  ۀبرـض  یلو 32 - ره  یبن و  ره  راختفا  یلع  يور  رب  تخادـنا  ودـخ  وا  تفاتـش  دروآ و  رب  ریـشمش  دوز  تفاـی 

كاپ سفن  ترطف و  زا  هیانک  دباع  هراما و  سفن  ینعی  سیلبا  ةویحلا 34 - نیع  هینامعنلا -  راونا  خیرات 5/199 -  دنپ  - 33 نیلقثلا .  ةدابع 
 . يالوم نیب  ینیب و  تقرف  نا  یلع  کلمح  اـم  تایاکحلا ص 140 36 - ضایر  مولعلا 4/380 -  ءایحا  فراعم 1/54 -  هنومن  تسا 35 -

عماج - ) 40 (. 112 هـیآ ،  دوـه ، هروـس  - ) 39 ص 318 . رهاوـجلا ، ۀـنیزخ  - 38 يدوعـسم .  هیـصولا  تاـبثا  لاــمالا 2/38 - یهتنم  - 37
یعامتجا ص 41 43- قـالخا  فراعم 1/174 -  هنومن  - 42 رانملا 2/367 . ریسفت  . 5/25 یندینش ،  ياهتیاکح  - 41 تاداعسلا 3/404 .)
-47 9 هیآ ،  تارجح ،  هروـس  - ) 46 مایالا 3/190 . عیاقو  خیرات 2/184 -  دنپ  ام 3/45 45 - ياهناتساد  - 44 48 ءایبنا ص 52 -  خیرات 

 - فراعم 1/218 هنومن  - 50 یفاک ص 85 . هضور  اهدنپ 1/134 ، اهناتساد و  - 49 لامالا 2/249 . یهتنم  - 48 (. 2/167 یفاک ،  لوصا  )
 ، مکحلا ررغ  - ) 54 هیآ 3 .) هرجح ،  هروس  - ) ص 98 53 فئاوطلا ،  فئاطل  - 52 ءافرع ص 133 . امکح و  خیرات  - 51 ةدشلا .  دعب  جرف 

، داتسا ياهناتساد  - 58 خیرات 3/150 . دنپ  - 57 مارو .  هعومجم  فراعم 1/298 -  هنومن  - 56 بولقلا ص 167 .) ءایحا  - ) 55 ص 629 .)
-63 (. 5/133 یفاک ،  عورف  - ) 62 (. 58 هیآ ،  ءاسن ، هروس  - ) 61 . 272 نارای 5/275 -  ربمغیپ و  - 60 لامالا 1/231 . یهتنم  - 59 . 1/48

هنومن - 66 فرطتسم 1/118 . خیرات 1/202 -  دنپ  راونالا 6/942 65 - راـحب  ناراـی 1/275 -  ربمغیپ و  - 64 ملـس .)   ) هدام راحبلا  ۀنیفس 
خسان تداعس 2/435 -  يامنهر  - 68 ماشه 3/344 . نبا  هریـس  اهدنپ 8/114 -  اهناتساد و  - 67 راونالاراحب 15/149 . فراعم 1/354 - 

 ، یندینـش ياهتیاکح  - 71 دـیدج .) پاچ   8/75 یفاـک ،  عورف  - ) 70 هیآ 20 . کـلم ،  هروـس  - ) 69 نینم ص 676 . ؤـملاریما  خـیراوتلا ، 
ربمغیپ - 73 يریازج .  هللا  تمعن  دیس  رابخالا  بئارغ  تانجلا ص 36 -  تاضور  خیرات 1/181 -  دنپ  - 72 راحبلا 2/714 . ۀنیفس   - 4/65
دجسم ياه  هفرغ  ناویا و  رد  دنتشادن و  هناخ  هک  دش  یم  هتفگ  یناسک  هب  - 75 . 164 ءایبنا 1/169 -  خیرات  - 74 . 154 نارای 1/166 -  و 

 ، تاداعسلا عماج  - ) 78 (. 110 هیآ ،  نارمع ،  لآ  هروس  - ) 77 بولقلا 1/578 . ةویح  اهدنپ 2/78 -  اهناتساد و  - 76 دندرک . یم  یگدنز 
یندینش ياهتیاکح  - 81 نازحالا .  جـیهم  باتک  بحاص  - 80 یلح .  همالع  ۀـمارکلا  جاهنم  قالخا ص 184 -  زا  یـسرد  - 79 (. 2/235

نامز رد  نامحرلادـبع  نب  سنوی  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  - 83 تاداعـسلا 2/231 . عماج  - 82 ءاملعلا ص 101 . صـصق   - 3/146
نم تویبـلا  اوتءاو  - 86 49 تارجح :  اوســسجتال ، و  - 85 لاـمالا 2/253 . یهتنم  - 84 تسا .  دوخ  نامز  رد  یـسراف  ناملـس  لـثم  دوخ 

-90 (. 8 هیآ ،  هدـئام ،  هروس  - ) 89 ریدغلا 6/121 . خیرات 5/29 -  دنپ  - 88 . 61 رون : اوملـسف  اـتویب  متلخد  اذا  - 87 . 189 هرقب :  اـهباوبا 
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یلع ص 7. یگدـنز  زا  یئاهناتـساد  تاراغلا 1/55 -  - 92 فاصنالا ح 10 . باـب  یفاـک ج 2 ، لوصا  - 91 (. 1/368 تاداعـسلا ،  عماج  )
هنیدم 96- لامش  یخسرف  دص  رد  عقاو  - 95 یهتنم 1/270 . - 94 مالسلا ص 7 . هیلع  یلع  یگدنز  زا  یئاهناتـساد  تاراغلا 1/55 -  - 93

 - یندینش 5/114 ياهتیاکح  - 99 (. 2/118 تاداعسلا ،  عماج  - ) 98 هیآ . ) ،  رـشح ، هروس  - ) 97 ۀباصالا 4/65 . نارای 1/49 -  ربمغیپ و 
ربمایپ - 102 فرطتسم 1/156 . اهدنپ 1/173 -  اهناتساد و  - 101 فرطتسم 1/157 . فراعم 2/435 -  هنومن  ءاضیبلا 6/80 100 - ۀجحملا 

نیا زا  ناناملـسم  خیرات  ءادبم  دش و  هنیدـم  دراو  تثعب  لاس 13  لوالا  عیبر  زور 12  دـش و  هنیدـم  هناور  مراهچ  دوب  روث  راغ  رد  زور  هس 
تداعس يامنهر  - 104 (. 207 هرقب :   ) داـبعلاب فور  هللاو  هللا  تاـضرم  ءاـغتبا  هسفن  يرـشی  نـم  ساـنلا  نـم  و  - 103 دش . عورـش  ترجه 

 - قالخا ص 120 زا  یسرد  - 107 (. 2/215 تاداعسلا ،  عماج  - ) 106 (. 57 هیآ ،  بازحا ،  هروس  - ) 105 راحبلا 1/208 . ۀنیفس   - 2/350
یلائل فراعم 2/453 -  هنومن  - 109 ص 253 . راونالاراحب ج 13 ، یندینش ج 5 ص 122 -  ياهتیاکح  - 108 دیفم ص 128 . خیش  یلاما 

رزخ نامالغ  - 111 ص 122 . نیحیحصلا ج 3 ، كردتسم  ص 112 -  مالسلا ،  هیلع  یلع  یگدنز  زا  یئاهناتساد  - 110 رابخالا ص 135 .
راحب - ) 114 (. 136 هیآ ،  ءاسن ، هروس  - ) 113 . 378 لامالا 2/384 -  یهتنم  - 112 دندوب . کچوک  زیر و  نامـشچ  ياراد  مهفن و  یمدرم 

یلا هیتفلا  يوآ  ذا  - 117 نامیالا ح 3 و 2 . ۀـقیقح  باب  ج 2 ، یفاـک ،  لوصا  - 116 مالـسلا )  هیلع  قداص  ماما  - ) 115 (. 69/69 راونالا ،
فراعم هنومن  - 120 نیلقثلاروـن 3/244 . ریـسفت  یندینـش 5/58 -  ياهتیاکح  - 119 یتـفلا .  وـهف  یقتاوهللاـب  نمآ  نم  - 118 فـهکلا . 

هجو مثف  اولوت  امنیا   149 هرقب :  - 122 يذلل ....  یهجو  تهجو  ینا   79 ماعنا :  - 121 نامیالا ح 2 . تاجرد  باب  یفاـک  لوصا   - 2/479
 ، هیآ تارجح ،  هروس  - ) 126 لامالا 1/114 . یهتنم  - 125 . 39 ام 2/45 -  ياهناتساد  - 124 اهیف .... مکانقلخ و  اهنم   55 هط :  - 123 هللا . 

-130 نینم ح 10 . ؤملا  ةوخا  باب  ج 2 ، یفاک ،  لوصا  - 129 ص 52 ) قیاقحلا ،  ةرکذت  - ) 128 (. 251  / 78 راونالا ، راحب  - ) 127 .(. 10
 - 47 خیرات 2 /  دنپ  - 132 رابخالا ص 118 . عماج  فراعم 1/81 -  هنومن  - 131 هیخا ج 10 . یلع  نم  ؤملا  قح  باـب  یفاک ج 2 ، لوصا 

، رجح هروس  - ) 134 ناهربلا .  ریـسفت  همغلا -  فشک   - 82 فراعم 1 /  هنومن  - 133 مالـسلا .  هیلع  مظاک  ماما  لاوحا  راونالاراحب ج 11 ،
یفاو خیرات 3/129 -  دـنپ  - 137 هللا .  هانغءا  ینغتـسا  نم  هاـنیطعءا و  اـنلءاس  نم  - 136 (. 108  / 2 تاداعـسلا ،  عماج  - ) 135 هیآ 88 .)
همان فراعم 1/162 -  هنومن  - 140 . 91 لامآلا 2 /  یهتنم  - 139 . 66 هدنکارپ 2 / ياهناتساد  اهتیاکح ص 39 -  اهتیاور و  - 138 . 2/139

(. ص 96 بولقلا ،  ءاـیحا  - ) 143 هیآ 37 .) ءاـسن ، هروس  - ) 142 . 211 ناـیبلا 9 / عمجم   - 112 اهدنپ 7 / اهناتـساد و  - 141 ناروشناد . 
هیآ رشح ، هروس   ) نوحلفملا مه  کئلوءاف  هسفن  حش  قوی  نم  و  - 145 (. 38 هیآ ،  دمحم ، هروس   ) هسفن نع  لخبی  امناف  لخبی  نم  و  - 144
 - 102 ام 2 / ياهناتساد  - 147 یلقـسقسقس .  دق  فقـسلاو  یلبطبط ،  دق  صقرلاو  یلبطبطبط  لطبلاو  یلنددن ،  ددـق  دوعلاو  - 146  (. 9 ، 

مهواولوتو هب  اولخب  هلـضف  نم  مهاتا  املف   75 هبوت 77 -  - 149 . 171 فرطتسم 1 /  - 493 فراعم 2 / هنومن  - 148 سانلا ص 54 . مالعا 
.237 خیرات 1 / دنپ  - 150 نوضرعم . 

ات 300  151

177 تداعس 1 /  يامنهار  - 154 (. 48  / 3 تاداعسلا ،  عماج  - ) 153 (. 216 هیآ ،  هرقب ،  هروس  - ) 152 فئاوطلا ص 341 . فئاطل  - 151
ریدـغ رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ندرک  بوصنم  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک :  دوب  یبش  یبقع  هلیل  - 155 . 60  / 1 هعیشلا :  نایعا  - 
تفالخ هنیدم  رد  و  دورب ، نیب  زا  دتفیب و  ربمایپ  ات  دـنهد  مر  ار  ترـضح  رتش  هدـش و  ناهنپ  يا  هندرگ  رد  ات  دـندش  مسق  مه  يا  هدـع  مخ 

لها هب  باطخ  نونم 110 ..: ؤم  نوملکتال  اوئـسخا و  - 157 . 544  / راونالاراحب 8  - 139  - 153 ناراـی 1 / ربمغیپ و  - 156 دوشن . تیبثت 
امنا - 160 (. 160 ماعنا :   ) اهلاثم ارشع  هلف  ۀنـسحلاب  ءاج  نم  - 159 تانجلا ص 133 . تاضور   - 163 خیرات 3 /  دنپ  - 158 تسا .  منهج 

-163 ص 292 . تفگش ،  ياهناتساد  - 162 . 57 هعیشلا 2 /  لئاسو   - 275 فراعم 4 /  هنومن  - 161 (. 27 ةدـئام :   ) نیقتملا نم  هللا  لبقتی 
دروخ و یم  رایسب  بآ  دنکیم و  مرو  شمکش  ضیرم  هک  تسا  یضرم  - 165 ص 113 .) رابخالا ، عماج  - ) 164 (. 15 هیآ ،  رجف ، هروس  )
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 - 172 خیرات 2 / دنپ  - 167 . 346 رابخالا 1 / یلائل   - 148 اهدنپ 7 / اهناتساد و  دیمع 166 - گنهرف  دنک . یم  ساسحا  هداعلا  قوف  شطع 
عماوج - 171 لاــمالا 2/358 . یهتنم  - 170 لاــمالا 2/358 . یهتنم  - 169 . 612 فراـعم 2 / هنوـمن  - 168 . 108 یمزراوخ 2 / لـتقم 
ریـسفت اهدـنپ 6/130 -  اهناتـساد و  - 174 ضیف ص 1270 .) هغـالبلا  جـهن  - ) 173 هیآ 80 ) ءارعـش ، هروـس  - ) 172 تاـیاکحلا ص 95 .

دروخرب هنوگنیا  مدرم  اـب  - 177 راونالاراحب 49/51 .  - 166 یندینـش 1 / ياهتیاکح  - 176 خیرات 2/180 . دـنپ  - 175 . 68 نیلقثلارون 5 /
(. 264 / 2 تاداعسلا ،  عماج  - ) 180 (. 23 هیآ ،  ءارسا ، هروس  - ) 179 . 43 راونالاراحب 10 / نارای 1/193 -  ربمغیپ و  - 178 ص 38 . مینک ، 

-183 یسوط 1/63 . خیش  یلاما  ملس 116 - هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یگدنز  زا  ياهـسرد  - 182 ص 129 .) بولقلا ،  ءاـیحا  - ) 181
مجن لامالا 2/476 -  یهتنم  - 185 بولقلا 1/482 . ةویح  فراعم 2/548 -  هنومن  - 184 یفشاک .  لضاف  یهاش  هفحت  خیرات 1/68 -  دنپ 

.2/61 یفاک ،  لوصا  - ) 188 هیآ 197 .) هرقب ،  هروس  - ) 187 میدق 1/115 . هعیشلا ط  لئاسو  اهدنپ 10/128 -  اهناتساد و  - 186 بقاثلا . 
هعیشلا نایعا  نارای 1/47 -  ربمغیپ و  - 191 یفاـک 5/496 . عورف  یندینش 2/74 -  ياهتیاکح  - 190 ص 79 .) قیاقحلا ،  ةرکذـت  - ) 189

 ، مینک دروخرب  هنوگنیا  مدرم  اب  - 193 (. 5 ءاسن :  ) امایق مکل  هللا  لعج  یتلا  مکلاوما  ءاهفـسلا  اوت  ؤتال  - 192 . 347 ص 329 -  بدنج )  )
فراعم 3/171 هنومن  - 195 يراصنا ص 70 . خیش  تیصخش  یگدنز و  - 151 اهدنپ 1 / اهناتساد و  - 194 راونالا 4/267 . راحب  ص 35 - 
رهاوجلا ص هنیزخ  - 199 ص 72 .) قیاقحلا ،  هرکذـت  - ) 198 . 78/79 راونالا ، راحب  - ) 197 (. 195 نارمع :  لآ  - ) 196 یفاو 3/60 . - 
راونالا 21/150. راحب  ملس 216 - هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یگدنز  زا  یئاهـسرد  - 200 ثلاث .  دیهـش  نیقتملا  سلاجم   - 679

فراعم هنومن  - 203 راونالا 11/24 . راـحب  خیرات 5/182 -  دـنپ  - 202 یمالـسا 2/290 . قـالخا  ملع  تاداعـسلا 3/228 -  عماج  - 201
ۀجحم خیرات ص 32 -  ياهیندینش  - 206 (. 3/204 تاداعسلا ،  عماج  - ) 205 هیآ .)  ماعنا ،  هروس  - ) 204 رابخالا ص 92 . یلائل   - 3/280

دنپ - 209 . 761 فراعم 2 -  هنومن  - 208 . 122  - 124 دعـس 3 /  نبا  تاقبط   - 259 ناراـی ص 264 -  ربمغیپ و  - 207 . 43 ءاضیبلا 3 /
-212 . 69 نایبلا 3 / عمجم   - 102 اهدنپ 9 / اهناتساد و  - 211 امیلست . اوملسی  65 و  ءاسن : - 210 . 13 باقلالا 2 / ینکلا و  خیرات 5/188 - 

توعد رهاوجلا ص 345 -  ۀنیزخ  - 215 ص 29 .) قیاقحلا ،  ةرکذت  - ) 214 (. 166 / 1 تاداعسلا ،  عماج  - ) 213 (. 8 هیآ ،  مور ،  هروس  )
 - 87 اهدنپ 5 /  اهناتساد و  - 218 . 191 نارمع :  لآ  - 217 . 125 يونثم 2 -  ياهناتساد  اهتیاکح ص 195 -  اـهتیاور و  - 216 يدنوار . 

-222 هیآ 10 .) تارجح ،  هروس  - ) 221 . 333 لامالا 1 / یهتنم  - 220 ناتسلگ ص 65 . ياهتیاکح  - 219 . 440 نایبلا 80 / حور  ریسفت 
قالخا ملع  - 224 يدابآرتسا ص 343 . لاـقملا  جـهنم  مینک ص 78 -  دروخرب  هنوـگنیا  مدرم  اـب  - 223 (. 215  / 2 تاداعـسلا ،  عماج  )

ناتسلگ ص ياهتیاکح  - 226 . 239 ءاضیبلا 6 /  ۀجحم  خیرات ص 373 -  ياهیندینش  - 225 . 357 تداعسلا 1 / عماج   - 435 یمالسا 1 /
-230 (. 346 / 1 تاداعسلا ،  عماج  - ) 229 (. 22 هیآ ،  لحن ،  هروس  - ) 228 رابخالا ص 197 . یلائل   - 676 فراعم 2 / هنومن  - 227 . 43
لامالا 1 یهتنم  - 233 . 200 راحبلا 1 / ۀنیفس  - 232 . 106 دعس 3 /  نبا  تاقبط   - 206 نارای 4 / ربمغیپ و  - 231 بولقلا ص 72 .) ءایحا  )
اهناتساد و - 236 . 73 خیرات 3 /  دنپ  - 235 نیملـسملا .  ءارقف  لضف  باب  یفاـک ج 2 -  لوصا   - 161 تداعس 1 /  يامنهار  - 234 . 36 / 
(. ص 55 قیاقحلا ،  ةرکذت  - ) 239 (. 359  / 1 تاداعسلا ،  عماج  - ) 238 (. 63 هیآ ،  ناقرف ،  هروس  - ) 237 افصلا . ۀضور   - 162 اهدنپ 2 / 

ربمایپ ص یگدنز  زا  یئاهسرد  - 242 . 238 دعس 3 / نبا  تاقبط  یندینش 4/173 -  ياهتیاکح  - 241 تایاکحلا ص 178 . عماوج  - 240
-245 یفاو 1/4 . فراعم 3/223 -  هنومن  - 244 هدنکارپ 3/18 . ياهناتساد  ياهتیاکح ص 103 -  اهتیاور و  - 243 . 63 راحب 76 /  - 162
راحب 2/277. خیرات 4/251 -  دنپ  - 248 ص 75 .) قیاقحلا ،  ةرکذـت  - ) 247 (. 65 / 3 تاداعسلا ،  عماج  - ) 246 (. 3 هیآ ،  دوه ، هروـس  )
لافنا 28- - 251 يراوزبس .  راونـالا  هضور  رهاوجلا ص 312 -  هنیزخ  - 250 ءاضیبلا 3/254 . هجحم  خیرات ص 55 -  ياهندینش  - 249
هبوت ي 102 هروس  لیذ  نایبلا  عمجم  نارای 1/129 -  ربمغیپ و  - 252 میظع .  رجا  هدنع  لوسرلا ....  هللا و  اونوخت  اونمآ ال  نیذلا  اهیا  ای   27

رفغی نم  مهبونذل و  اورفغتـساف  هللا  اورکذ  مهـسفنا  اوملظ  وا  هشحاف  اولعف  اذا  نیذـلاو   ) 129 نارمع :  لآ  - 253 مهبونذـب .  اوفرتعا  نورخا 
ح 819 مکحلاررغ ،  - ) 256 ( 199 هیآ ،  فارعا ،  هروـس  - ) 255 قودـصلا .  سلاجم  هللا ص 62 -  ءاقل  هلاـسر  - 254 هللا .)  الا  بونذـلا 

ناتساد دصناپ  عوضوم  www.Ghaemiyeh.comدصکی  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 261زکرم  هحفص 250 

http://www.ghaemiyeh.com


-260 (. 63 هیآ ،  ناقرف ،  هروس   ) امالس اولاق  نولهاجلا  مبطاخ  اذا  و  - 259 فراعم 4/93 . هنومن  - 258 ص 73 ) قیاقحلا ،  هرکذت  - ) 257
محریال نم  - 263 فاوطلا ص 412 . فئاـطل  - 262 یبغلل .  نیز  تمـصلا  یفو  - 261 راحبلا 1/79 . هنیفـس  یندینش 2/20 -  ياهتیاکح 

دنک یم  تمذم  ار  شیر  يدنلب  هک  تسا  هدش  دراو  یتایاور  - 265 مالسا ص 632 . تیلهاج و  اهدنپ 1/15 -  اهناتساد و  - 264 محریال . 
تداعس زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و  درمش ، یم  اهنآ  شیر  ندوب  دنلب  ار  یکی  هرـصب  لها  تمذم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هچنانچ 

(. هیآ 19 جراعم ،  هروس  - ) 267 ص 300 . تایاکحلا ،  عماوج  - 266 راحبلا 2/509 .) هینفس  .) دندرمـش ار  شیر  ندوبن  دنلب  یکی  صخش 
یتسود ینعم  هب  بابح  - 271 ناتسلگ ص 166 . ياهتیاکح  - 270 ص 33 .) قیاقحلا ،  هرکذت  - ) 269 (. 2/100 تاداعسلا ،  عماج  - ) 268

 - خیرات 2/124 دـنپ  - 274 اهلهاب . ایندلا  لعفت  اذـکه  - 273 مالـسا 1/86 . ندمت  خیرات  تداعـس 3/657 -  يامنهر  - 272 بوـبحم .  و 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  حون  ناگداون  زا  تسا  ردنکـسا  نامه  وا  تسا و  هدمآ  شمان  فهک  هروس  نآرق  رد  - 275 هینامعن ص 353 . راونا 
رد خاش  ود  لکش  هب  ار  دوخ  رس  ياهوم  نوچ  داهن  انب  ار  هیردنکسا  رهش  هدرک و  ریس  نیمز  برغم  قرشم و  بطق  ود  هب  هک  ملـس ،  هلآ و 

. درک حـتف  ار  ایند  روشک  دودـح 36  درک و  یگدـنز  نرق  ود  بیرق  دـش و  روهـشم  نینرقلاوذ  خاش  ود  بحاـص  هب  هداد  یم  رارق  یناـشیپ 
قارع هب  نینرقلاوذ  دیوگ : يزار  رخف  - 277 دروایب . يور  یگدنب  هب  دوش و  هبنتم  نینرقلاوذ  ات  هدوب  فرـصت  تداع و  قراخ  یعون  - 276

رابخالا ص یلائل  فراعم 4/234 -  هنومن  - 278 راحبلا 2/426 .) هنیفس   . ) تشذگ رد  اجنامه  رد  دش و  ضیرم  روز )  ) رهش هب  تشگرب و 
ص قیاقحلا ،  ةرکذت  - ) 282 (. 2/195 تاداعسلا ،  عماج  - 281 (. 54 هیآ ،  ءاـسن ، هروس  - ) 280 فئاوطلا ص 361 . فئاـطل  - 279 . 46

نوراه ردارب  وا  - 285 راونالاراحب ج 6 . رهاوجلا ص 344 -  ۀنیزخ  - 284 ءاضیبلا 5/328 . ۀجحم  خیرات 316 -  ياهیندینش  - 283 (. 49
لئاسولا ج 3 كردتـسم  ام 2/138 -  ياهناتساد  - 286 دیـسر . نوراه  هب  تفالخ  وا  زا  دـعب  درک  تفالخ  لاس  کی  بیرق  دوب و  دیـشرلا 

هروس - ) 289 . 358 گنراگنر 1 / - 288 يدـیلتا ص 44 . سانلا  مالعا  خیرات 2/156 -  دنپ  - 287 يدـنوار .  هللا  لضف  لاح  حرـش  لیذ 
اهناتساد و - 292 . 171 یفاک 3 /  مینک ص 55 -  دروخرب  هنوگنیا  مدرم  اـب  - 291 ح 6041 .) مـکحلا ،  ررغ  - ) 290 (. 81 هیآ ،  ءارـسا ،

 - تایاکحلا ص 46 عماوج  - 294 ءاضیبلا 2/230 . ۀجحم  خیرات ص 18 -  ياهیندینش  - 293 نیرونلا ص 316 . عماج   - 154 اهدنپ 9 / 
/2 تاداعسلا ،  عماج  - ) 297 (. 168 هیآ ،  هرقب ،  هروـس  - ) 296 هعیـشلا ص 316 . نایعا   - 45 ناراـی 1 / ربمغیپ و  - 295 نیحلاصلا .  ریس 
فئاوطلا ص فئاطل  - 300 . 336 راونالاراحب 15 /  ربمایپ ص 31 ، یگدنز  زا  ییاهـسرد  - 299 (. 298 / 1 راحبلا ، ۀنیفس  - ) 298 (. 167

.44
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خیرات دنپ  - 303 یندینش 1/120 . ياهتیاکح  - 302 يراصنا ص 88 . خیـش  تیـصخش  یناگدنز و  ناگنازرف ص 430 -  يامیـس  - 301
هنومن - 307 ص 54 . قیاقحلا ،  ةرکذـت  - 306 . 1/297  ، تاداعسلا عماج  - 305 هیآ 75 . دوه ، هروـس  - 304 هقرحملا .  قـعاوص  - 1/180

 - نارای 5/180 ربمغیپ و  - 310 يربط 8/61 . خیرات  مینک ص 22 -  دروخرب  هنوگنیا  مدرم  اب  - 309 . 124 ماعنا 6 / - 308 فراعم 4/368 .
 ، هیآ بازحا ،  هروس  - ) 313 ۀیوضرلا ص 74 . دئاوف  ناگنازرف ص 338 -  يامیس  - 312 لامالا 1/222 . یهتنم  - 311 . 229 هباغلادسا 4 /

اهتیاکح ص اهتیاور و  - 317 . 71 ءایبنا 2/65 -  خیرات  - 316 ص 93 ) قیاقحلا ،  هرکذـت  - ) 315 . 2/385 تاداعسلا ،  عماج  - 314 (. 53
دایز نایدوهی  نوچ  مالـسا  زا  لبق  - 319 یلازغ ص 94 . ۀـبحملارحب  فراعم 4/385 -  هنومن  - 318 . 123 هدنکارپ 1 / ياهناتساد   - 105

راحبلا ۀنیفس  - 320 درک . اهنآ  هب  ار  باطخ  نیا  ربمایپ  اذل  دوب ، يداع  يزیچ  نآ  ندروخ  كوخ و  نتـشاد  دندوب  هنیدم  هکم و  فارطا  رد 
جح دیدح  نم  عماقم  مهل  - 324 قیاقحلا ص 83 . ةرکذت  - 323 . 225 تاداعسلا 1 / عماج  - 322 ءارهزلا ص 283 . ۀمطاف  - 321 . 362 / 1
هیلع یلع  یگدنز  ياهناتساد  - 327 . 142 ءاضیبلا 7 -  ۀجحم  خیرات ص 388 -  ياهیندینش  ناناوج ص 94 326 - ناتساد  - 325 . 21 : 

: رجح موسقم  ءزج  مهنم  باب  لـکل  باوبا  هعبـس  اـهل  نیعمجا  مهدـعومل  منهج  نا  و  - 328 لوقعلا .  ریحم  ياـهتواضق  ص 51 -  مالسلا 
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راونالا راحب  - 331 قودـصلا .  یلاما   - 157 هللا ص 164 -  ءاقل  هلاـسر  - 330 راونالا 10/26 . راحب  خیرات 4/221  دـنپ  - 329 . 43 - 44
رردلا 1/448. عماج  تداعس 1/257 -  يامنهار  - 333 کلملا .  ماظن  هجاوخ  همان  تسایس  تایاکحلا ص 313 - عماوج  - 332 . 78/248
-337 نیرونلا ص 248 . عماج  - 336 راونالا 11/136 . راحب  خیرات 1/217 -  دنپ  - 335 فرطتسم 1/210 . فراعم 5/142 -  هنومن  - 334

یلع یگدنز  ياهناتـساد  تاراغلا 1/55 -  - 340 یهتنملا ص 181 . هـمتت  - 339 قیاقحلا ص 35 . هرکذـت  - 338 تاداعسلا 2/24 . عماج 
بولقلا ةویح  - 342 دیدحلا 8/181 . یبا  نبا  هغالبلا  جهن  مالسلا ص 128 -  هیلع  یلع  یگدنز  ياهناتـساد  - 341 مالسلا ص 114 . هیلع 

ءایحا - 346 تاداعـسلا 2/323 . عماج  - 345 یبوـقعی 2/169 . خـیرات  یندینـش 3/20 -  ياهتیاکح  - 344 83 صـصق :  - 343 . 1/370
راحبلا ۀنیفس  - 349 راحبلا 2/361 . ۀنیفس  - 348 . 6 تارجح :  اونیبتفءابنب  قساف  مکئاج  نا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  اـی  - 347 ص 151 . بولقلا 

.368 لاـمالا 2 / یهتنم  - 352 فئاولا ص 414 . فئاـطل  - 351 . 249 ءاضیبلا 5 / ۀـجحم  خیرات ص 294 -  ياهیندینـش  - 350 . 2/688
مالسلا ص 119 هیلع  نینم  ؤملاریما  ياهتواضق  - 355 نیعم ص 114 . ریسفت  - 354 ریسلا . بیج  خیرات  رهاوجلا ص 640 -  ۀنیرخ  - 353
-358 یقارن .  نئازخ   - 71 اهدنپ 2 / اهناتساد و  - 357 رابخالا ص 526 . هصـالخ   - 272 تداعس 2 /  يامنهر  - 356 يرتست .)  هتشون  )
قیاقحلا ص ةرکذت  - 361 . 99 راحب 10 / - 360 248 بهذلا 4 / جورم  خیرات   177 ام 2 / ياهناتساد  - 359 تایاکحلا ص 357 . عماوج 

مینک دروخرب  هنوگنیا  مدرم  اب  - 363 مالسلا ص 191 . هیلع  یلع  ترضح  یگدنز  زا  ییاهناتـساد  تاوعدلا ص 153 -  جهم  - 362 . 20
خیراوتلا ص بختنم  - 366 . 299 ءاضیبلا 2 / ۀـجحم  خیرات ص 22 -  ياهیندینـش  - 365 تفگش ص 323 . ياهناتـساد  - 364 ص 107 .
هب تبسن  ار  تواضق  نیا  ءایبنالا  خیرات  باتک  رد   168 اهدنپ 10 /  اهناتساد و  - 368 . 63 راونالاراحب 78 /  نیحایرلا 367 - ضور   - 849

-370 يوبن ص 29 . هریس   68 داتسا 2 /  ياهناتساد  - 369 . 215 تسا ج 2 / هداد  نینم  ؤملاریما  هب  تبـسن  ارنآ  ریظن  هداد و  دواد  ترـضح 
نب یسوم  رتخد  هیفـص  شردام  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  رمع  نب  مساق  دنزرف  وا  - 371 ناریا ص 142 . مزب   - 234 هنومن 5 / 
یف ام  یلع  هللا  دهشی  ایندلا و  ةایحلا  یف  هلوق  کبجعی  نم  سانلا  نم  و  - 373 یهتنملا ص 221 . ۀمتت  - 372 دوب . نیسحلا  نب  یلع  نب  رمع 

-374 . 204  - 205 هرقب :  داسفلا  بحی  هللا ال  لسنلا و  ثرحلا و  کلهی  اهیف و  دسفیل  ضرالا  يرف  یعس  یلوت  اذا  ماصخلا و  دلا  وه  هبلق و 
یبا نبا  هغالبلا  جهن  حرش  نارای 3/258 - ربمغیپ و  - 375 . 207 هرقب :  دابعلاب  فوئر  هللا  هللا و  تاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرشی  نم  سانلا  نم  و 

ناتـسلگ ص 127. ياهتیاکح  - 378 حوتفلاوبا .  ریـسفت  اهدنپ 2/67 -  اهناتـساد و  - 377 راونالا 13/342 . راـحب  - 376 دیدحلا 1/471 .
تایفو همئا ص 168 -  بتکم  نادرگاـش  - 381 ءایبنا 2/20 . خـیرات  - 380 ءاـضیبلا 2/274 . هجحم  خیرات ص 18 -  ياهیندینـش  - 379

ناتسلگ ص ياهتیاکح  - 384 . 27 يروش :  ضرالا  یف  هدابعل  قزرلا  هللا  طـسب  ولو  - 383 رابخالا ص 126 . عماج  - 382 نایعالا 5/56 .
 - مینک ص 163 دروخرب  هنوگنیا  مدرم  اـب  - 386 . 2 قالط 3 - بستحی  ـال  ثیح  نم  هقزری  اـجرخم و  هل  لـعجی  هللا  قتی  نم  - 385 . 161

اهدنپ 2/72 اهناتساد و  - 389 فافکلا .  ادمحم  لآ  ادمحم و  قزرا  مهللا  - 388 یهلا .  رثک و  امم  ریخ  یفک  لق و  ام  - 387 یفاو 10/15 .
محالم و رد  هیبیغ  رابخا  زا  نیرونلا ص 323  عماج  - 391 یفاک 4/9 . عورف  یندینش 4/92 -  ياهتیاکح  - 390 هینامعن ص 342 . راونا  - 

اوکلمی یتح  مهرما  يوقتـسی  مث  .... دایـصلا ونب  ناملید  نم  جرخی  دومرف : هراشا  هیوب  لآ  تموکح  هب  هراشا  هک  تسا  نینم  ؤملاریما  زا  نتف 
-395 قیاقحلا ص 85 . هرکذـت  مالـسلا 394 - هیلع  رقاب  ماما  - 393 تاداعـسلا 3/203 . عماج  - 392 ءاـفلخلا ص 314 . اوعلخی  ءاروزلا و 
اهناتساد و - 397 تاداعسلا 3/208 . عماج  یمالسا 3/262 -  قالخا  ملع  - 396 تاداعسلا 3/208 . عماج  یمالسا 3/262 -  قالخا  ملع 

همد دمحلب و  نامیالا  طلتخا  همدـق و  یلا  هنرق  نم  انامیا  یلم  ارامع ، نا  راحبلا 2/275 -  هنیفس  راونالا 71/89 398 - راحب  اهدنپ 3/37 - 
تاداعـسلا 2/376. عماج  - 401 راحبلا 1/524 . هنیفـس  هنومن 5/373 -  راونـالاراحب 8/524 400 -  - 24 ناراـی 5/28 -  ربمغیپ و  - 399
-405 ءاـملعلا ص 336 . صـصق  - 404 ءاـضیبلا 6/207 . هـجحم  خـیرات ص 362 -  ياهیندینـش  - 403 قیاـقحلا ص 48 . هرکذـت  - 402
 : فارعا قزرلا  نم  تابیطلا  هداـبعل و  جرخا  یتلا  هللا  هنیز  مرح  نم  لـق  - 406 هلبق ص 14 . میلاقا  نارگدادـیب  ناگنازرف ص 147  يامیس 

رردلا سیماوق  بختنم  اهدنپ 9/173 -  اهناتساد و  - 408 راونالا 47/360 . راـحب  مینک ص 169 -  دروخ  رب  هنوـگنیا  مدرم  اـب  - 407 . 32
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-412 راحبلا 1/560 . هنفیس  - 411 نیعم ص 336 . ریسفت  - 410 میدق .  عبط  راونالا 18/523  راحب  خیرات 1/35 -  دنپ  - 409 ص 144 .
ءایبنا 2/284. خیرات  - 414 راحبلا 1/678 . هنیفس  - 413 مالسلا ص 145 . هیلع  یلع  یگدنز  ياهناتساد  لوقعلا ص 45 - ریحم  ياهتواضق 
-417 یئاهب 1/232 . خیـش  لوکـشک  خزرب ص 41 -  ملاـع  باجنم 416 - ماـمح  یلا  قیرطلا  نیا  تبعت  دـق  اـموی و  هلتاـق  بر  اـی  - 415
ناگنازرف ص 357. يامیـس  - 419 . 308 تاداعـسلا 1 / عماج  نارمع 418 - لآ  هیآ 104  لیذ  راـنملا  ریـسفت  اهدنپ 3/137 -  اهناتـساد و 

یمالسا قالخا  ملع  ماعطلا 423 - معطی  یخس  لجر  اذه  - 422 تایاکحلا ص 214 . عماوج  ءازج 421 - فیضلا  یلع  بلطن  انا ال  - 420
بلقتت اموی  نوفاخی  ةوکزلا  ءاتیا  ةولـصلا و  ماقا  هللا و  رکذ  نع  عیب  ةراجت و ال  مهیهلت  ـال  لاـجر  - 424 تاداعسلا 2/115 . عماج   - 2/158

نارای ربمغیپ و  - 426 مالسلا ص 165 . هیلع  یلع  یگدنز  ياهناتساد  نادنمتسم ص 90 -  مالسا و  - 425 . 37 رون : راصبالا  بولقلا و  هیف 
-429 هدنراگن ص 22 . رثا  هلیذر  تافـص  نامرد  رد  بولقلا  ءایحا  - 428 . 697 راحبلا 1 / ۀنیفس  - 427 لاجرلا 7/399 . سوماق   - 5/165
.156 راحب 21 /  - 431 . 18 راونالاراحب 21 /   - 83 یندینش 3 /  ياهتیاکح  - 430 یشک ص 435 . لاجر  همئا ص 13 -  بتکم  نادرگاش 

وه - 434 یبطرق 9/6461 . ریسفت  اهدنپ 10/65 -  اهناتساد و  - 433 . 9 هلداجم :  لوسرلا  تیـصعم  ناودـعلا و  مثالاب و  اوج  انتت  الف  - 432
ءایبنا خیرات  - 437 یهتنملا ص 90 . همتت  دینع 436 - رابج  لک  باخ  اوحتفتسا و  15 و  میهاربا :  هموقل 435 - نوعرف  نم  ۀمالا  هذه  دشا 

-441 . 59 ءاضیبلا 5 / ۀجحم  خیرات ص 258 -  ياهیندینش  - 440 مالکلا ص 167 . ناونع  - 439 . 246 راونالاراحب 78 / - 438 . 134 / 1
-442 تسا .  هدرک  لقن  فالتخا ،  یمک  اـب  ار  هیـضق  نیا  تایاکحلا ص 21  عماوج  باـتک  رد  هیناـمنلا ص 80  راونا  خیرات 1/23 -  دنپ 
قیاقحلا ص 86. ةرکذت  مکحلاررغ ح 4882 445 - - 444 یقرب ص 439 . نساـحم  همان 1/35 -  سیلبا  - 443 15 يونثم 2 / ياهناتساد 

رهـش نب  بقانم  لد -  هنییآ  تسا - )  هدیـسر  پاچ  هب  مق  رـصان  تاراـشتنا  رد  هک  هدـنراگن  رثا   ) یلع ص 97 یگدنز  ياهناتـساد  - 446
نارای 2/ ربمغیپ و  - 449 . 266 رابخالا 1 / یلائل   - 147 یندینش 5 / ياهتیاکح  جرفلا 448 - یتءای  ربصلا  ءانف  دنع  - 447 بوشآ 1/322 .

خیراوتلا ص 51. بختنم  - 450 . 206 هباغلا 1 / دسا   - 66
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-454 6 یفاک 4 / میئامن ص 135 -  دروخرب  هنوگنیا  مدرم  اب  تاداعسلا 2/145 453 - عماج  - 452 تفگش ص 255 . ياهناتساد  - 451
ایآ یلع  ای  دومرف  ربمایپ  - 457 لامالا 2/127 . یهتنم  - 456 هدیبوک .)  کمن   ) ۀقدلاب مه  انیسا  اوفرع  ول  تایاکحلا ص 248 455 - عماوج 

هقدص ات  دننک ، یم  هسوسو  ار  وا  فلتخم  قیرط  هب  ناطیش  داتفه  هکنیا  رگم  دوش  یمن  جراخ  نم  ؤم  ياهتسد  نایم  زا  هقدص  هک  یناد  یم 
-460 تانجلا ص 105 . تاضور  خیرات 4/112 . دنپ  - 459 هینامعن 3/96 . راونا  همان ص 60 - سیلبا  - 458 هعیشلا 6/257 . لئاسو  دهدن .

رما ام  نولصی  نیذلاو   - 21 دعر : - 463 یفاکلا .  راحبلا 1/515 -  ۀنیفس  - 462 بولقلا ص 127 . ءایحا  - 461 تاداعسلا 2/260 . عماج 
سابع اذه  - 465 یسوطلل ص 128 . ۀبیغلا  یندینش 5/30 -  ياهتیاکح  - 464 باسحلا .  ءوس  نوفاخی  مهبر و  نوشخی  لصوی و  نا  هب  هللا 

-468 لامالا 2/206 . یهتنم  - 467 . 2 تاقبط 4/7 -  نارای 4/85 -  ربمغیپ و  - 466 امحر . اهلصوءا  افک و  شیرق  دوجءا  بلطملا  دبع  نب 
بولقلا ةویح  - 472 بولقلا ص 76 . ءاـیحا  - 471 تاداعسلا 2/220 . عماج  - 470 نیرونلا ص 24 . عماـج  - 469 لامالا 2/213 . یهتنم 

عماوج - 475 راـحبلا 2/242 . ۀنیفـس  خیرات 3/161 -  دـنپ  - 474 ءاـضیبلا 3/256 . ۀـجحم  خـیرات ص 57 -  ياهیندینـش  - 473 . 1/477
هرحلا دالوا  ار  ناشیا  دندرک و  دلوتم  انز  دنزرف  رهوش  یب  نز  رازه  هرح  هعقاو  زا  دعب  هک  هدرک  تیاور  ینیادـم  - 476 تایاکحلا ص 52 .

لقن ینس  هعیش و  ار  هرح  هیضق  هتبلا  - 477 یهتنملا ص 39 . ۀمتت  دوب -  هنیدم  نانز  نارتخد و  هب  فرسم  رگـشل  زواجت  هجیتن  هک  دندیمان 
-478 يدوعـسم .  خیرات  لودـلا -  رابخا  ۀسایـسلا -  ۀـمامالا و  راتـسالا -  فشک  نیبلاطلا -  لتاقم  ریثا -  نبا  لماک  باتک  دـننام  دـندرک 

رتکد نادـنزرف  یلع و  اهدنپ 9/77 -  اهناتساد و  - 481 قیاقحلا ص 28 . ةرکذت  - 480 راحبلا 2/113 . ۀنیفس  - 479 لامالا 2/34 . یهتنم 
مالـسلا ص 176. هیلع  یلع  خیراوتلا  خـسان  ناراـی 1/350 -  ربمغیپ و  - 483 ناتـسلگ ص 128 . ياهتیاکح  - 482 نیـسح ص 123 .  هط 

ناتساد دصناپ  عوضوم  www.Ghaemiyeh.comدصکی  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 261زکرم  هحفص 253 

http://www.ghaemiyeh.com


لاـمالا 2/3. یهتنم  - 486 عیارـشلا 2/243 . للع  هماـن ص 165 -  سیلبا  - 485 هبطخ 234 . مالـسالا ص 780  ضیف  هغالبلا  جـهن  - 484
 . مالکلارجی مالکلا   - 42 خیرات 2 / دنپ  - 489 ءاضیبلا 5/338 . ۀجحم  خیرات ص 290 -  ياهیندینش  - 488 راحبلا 2/294 . ۀنیفس  - 487

ام 1/ ياهناتساد  - 492 نارای 1/334 . ربمغیپ و  - 491 يربکلا 1/128 . تاقبط  هلآ 36 -  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یگدنز  ياهناتساد  - 490
اهتیاور و - 495 افـصلا 1/791 . ۀضور  تداعـس 2/451 -  يامنهر  - 494 . 166 راحبلا 2 / ۀنیفـس  - 493 یفـسلف 2/17 . كدوک   - 111

ترضح خیراوتلا  خسان   - 40 اهدنپ 2 / اهناتساد و  - 497 هحفص 73 . تایاکحلا  عماوج  - 496 . 267 / 2 ثیدـحلا -  ص 73 -  اهتیاکح 
انا - 501 . 415 راحبلا 2 / ۀنیفس  - 500 راتفگ ص 67 . تسیب  داتسا 2/97 -  ياهناتساد  - 499 هعیشلا 6/346 . نایعا  - 498 . 150 لوسر 3 /

-504 راونـالاراحب 42/307 . خزرب ص 178 -  ملاــع  - 503 . 99 بولقلا 1 / ةوـیح  - 502 19 رمق : رمتـسم  سحن  موـی  یف  اـحیر  انلـسرا 
هلظلا موی  باذع  هب  ءارعش  هروس  رد  هلزلز و  هفجر :  هب  فارعا  هروس  رد  - 505 یقوس ص 209 . راهچ  هرشعلا  اهدنپ 6/157 -  اهناتساد و 

 - یندینش 1/102 ياهتیاکح  هالوم 508 - یلع  اذـهف  هالوم  تنک  نم  - 507 ءایبنا 2/34 . خیرات  - 506 تسا .  هدش  ریبعت  رابـشتآ  هیاس  ، 
ءاضیبلا ۀجحم  خیرات ص 98 -  ياهیندینش  - 511 قیاقحلا ص 56 . ةرکذت  - 510 تاداعسلا 1/368 . عماج  - 509 هعاربلا 12/216 . جاهنم 

هک هتشون  راونالا ج 11  راـحب  رد   - 4 لامالا 2 / یهتنم  - 513 . 221 ندنمشناد 1 / هنیجنگ  ناگنازرف ص 336 -  يامیس  - 512 . 445 / 3
درک و یم  دازآ  ار  نانآ  زا  يا  هدـع  داد و  یم  ماعنا  تشذـگ و  یم  رد  نانآ  ياهیدـب  زا  عمج و  ار  ناـمالغ  نازینک و  رطف  دـیع  زور  ماـما 
لامالا 2/ یهتنم  - 514 تشذـگ !.  ام  زا  هک  روطناـمه  نک  وفع  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دـیئوگب  ادـخ  هب  تفگ :  یم  راـک  رخآ 

لقن ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  هزمح  نتشک  نایرج  یشحو  نوچ  هجح 516 - نبا  قاروالا  رمث  خیرات 2/92 -  دنپ  - 515 . 128
-517 ینع .  کهجو  بیغ  وشن : رهاظ  ممـشچ  يولج  دـندومرف : دـندرک و  وفع  ار  وا  دنتـسیرگ ، رایـسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک ،

یکذی سیل  عرقلا  - 520 يراصنا .  هللادبع  هجاوخ  - 519 . 111 تاداعسلا 1 / عماج  - 518 هلبق .  ام  ببجی  مالـسالا   412 راحبلا 1 / ۀنیفس 
نبا باتع  نداد  يریما  دننام  اهبـصن  لیبق  نیا  زا  ادخ  لوسر  یناگدـنز  رد  - 522 . 370 یفاک 6 /  - 92 اهدنپ 1 / اهناتساد و  هولکف 521 -

يدیپس ین  رسپ  يا  دشاب  لقع  ریپ  ریپ ، - 523 دنا . هدرک  لقن  خیرات  رد  ناوج  دیز  نب  هماسا  یهدـنامرف  هکم و  ریما  ناونعب  هلاس  دیسا 21 
.64 يونثم 3 / ياهناتساد  يوش 525 - نیب  لطاب  وت  لک ،  لقع  وچ  ات  يوش  نید  لـقع و  ریپ  اـت  نک  دـهج  رـس 524 - شیر و  ردنا  يوم 

یـسک هب  يزیچ  یهاـگ  رگا  تسا و  رون  ناـشمالک  هیکزت  هدـهاجم و  ناـبحاص  یهلا و  ياـیلوا  هتبلا  - 527 یهتنملا ص 66 . هـمتت  - 526
یف اـم  ملعی  ثیغلا و  لزنی  ۀـعاسلا و  ملع  هدـنع  هللا  نا  - 528 درک . سایق  دـیابن  دـنراد و  قرف  رایـسب  نارگید  اب  دوش ، یم  نامه  دـنیامرفب 

لاجرلا 2/252. سوماـق  همئا ص 262 -  بتکم  نادرگاـش  - 530 راونالا . راـحب  نیرونلا ص 15 -  عماـج  - 529 . 34 نامقل :  ماـحرالا . 
-534 تلیـضف ص 48 . اوقت و  درم  ناگنازرف ص 153 -  يامیس  - 533 قیاقحلا ص 58 . ةرکذت  - 532 تاداعسلا 1/104 . عماج  - 531
زا م 213 )  ) يرـصب بیرق  نب  کلملادبع  - 537 راحبلا 2/162 . ۀنیفس  - 536 خیراوتلا ص 181 . بختنم  - 535 سلاجملا ص 80 . ۀفحت 

تاـیاکحلا ص عماوج  یطبی 539 - ناـک  نا  یطعی و  مـلعلا  - 538 دوب . ددـعتم  تافیلءات  بحاـص  برع و  راـبخا  راعـشا و  گرزب  تاور 
ینارحب لوکـشک  اهدنپ 2/140 -  اهناتـساد و  - 542 مینک ص 65 . دروخرب  هنوـگنیا  مدرم  اـب  - 541 راحبلا 2/278 . ۀنیفـس  - 540 . 195

 - ملـس 82 هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یگدنز  زا  یئاهناتـساد  - 544 ءاضیبلا 3/140 . ۀـجحم  ناناوج ص 316 -  ياـیند  - 543 . 2/93
هیلع نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  وا  - 545 راونالاراحب 16/16 .

مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  رما  هب  وا  تفای .  تافو  نوعاط  ضرم  هب  هرـصب  رد  یگلاس  رد 85  كرد و  ار  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  مالـسلا و 
-548 راحبلا 2/83 . ۀنیفـس  - 547 رهاوجلا ص 536 . ۀـنیزخ  - 546 درک . يراذـگ  هطقن  ار  نآرق  تاـملک  تشون و  وـحن  ملع  رد  یباـتک 

ادبا ۀلکالا  هذه  دعب  خیـشلا  حلفی  سیل  - 550 ءاضیبلا 3/22 . ۀجحم  خیرات ص 26 -  ياه  یندینـش  - 549 ناتسلگ ص 154 . ياهتیاکح 
زبخلا اومرکا  زبخلا -  یف  انل  كراب  مهللا  ملـس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  - 552 بهذلا 3/320 . جورم  خیرات 4/86 -  دنپ  - 551

قیاقحلا ةرکذت  - 556 تاداعسلا 3/5 . عماج  - 555 یهتنملا ص 231 . ۀمتت  - 554 راحبلا 1/375 . ۀنیفـس  فراعم 1/276 -  هنومن  - 553
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-559 . 77  - 79 میرم :  ادم . باذعلا  نم  يذـلا ...  تیءارفءا  - 558 ءاضیبلا 6/298 . ۀجحم  خیرات ص 378 -  ياهیندینش  - 557 ص 37 .
متخ  23 هیثاج :  - 562 يونثم 1/52 . ياهناتساد  - 561 گنراگنر 1/411 . - 560 ءاضیبلا 6/204 . ۀـجحم  یندینش 5/157 -  ياهتیاکح 

-565 . 288 تاداعسلا 1 / عماج  یقارع 25/27 564 - ریسفت  اهدنپ 5/85 -  اهناتساد و  ةواشغ 563 - هرصب  یلع  لعج  هبلق و  هعمس و  یلع 
-568 . 196 ءایبنا 2 / خـیرات  - 567 درک . یم  یگدـنز  نامیلـس  ترـضح  زا  دـعب  هدوب و  لسرم  ءاـیبنا  زا  وا  - 566 بولقلا ص 56 . ءاـیحا 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدرک  لقن  ار  ربخ  نیا  رابخالا  یناعم  باتک  رد  قودص  خیش  موحرم   - 10 مارو 2 / هعومجم   - 75 همان 1 / سیلبا 
-569 دربـن .) رد  هب  قـح  مـالک  زا  ار  وا  شمـشخ  بضغ ،  ماـگنه  هـب   ) دوـب نـیا  یکی  هـک  دـندومرف : ناـمرهق  هراـبرد  بـلطم  هـس  هـلآ  و 

عماج - 572 فـئاوطلا ص 94 . فئاـطل  - 571 . 130 لاـمالا 2 / یهتنم  - 570 . 293 ءاـضیبلا 5 / ۀـجحم  خیرات ص 305 -  ياهیندـینش 
هیخءا محل  لکءای  نءا  مکدـحءا  بحیءا  - 575 . 399 یمالسا 2 / قالخا  ملع  - 574 قیاقحلا ص 48 . ةرکذت  - 573 . 302 تاداعسلا 2 /
شیولج هکیسابل  - 578 277 تاداعسلا 2 /  عماج  - 577 . 197 لوکشک 1 /  - 160 خیرات 5 / دنپ  - 576 12 تارجح :  هومته ،  رکف  اـتیم 

 - خیرات ص 302 ياهیندینـش  - 580 . 132 ینارحب 2 / لوکـشک   - 52 اهدنپ 1 /  اهناتـساد و  - 579 دنـشوپ . یم  سابل  يور  تسا و  زاـب 
رفیک احاکن 584 - موق  لکل  نءا  تملع  امءا  - 583 بولقلا ص 65 . ءایحا  - 582 . 314 تاداعسلا 1 / عماج  - 581 . 289 ءاضیبلا 1 / ۀجحم 

شحفتملا 586- شحاــفلا  ضغبی  هللا  نا  هباغلا ج 1  دـسا   - 194 ناراـی 1 /  ربمغیپ و  - 585 رطاوـخلا ص 526 . هیبـنت   - 482 رادرک 1 /
.21 ناوج 2 /  ناوج ص 64 -  يایند  - 588 راونالا . ةوکشم   - 127 لامالا 2 /  یهتنم  - 587 . 370 مولعلا 3 / ءایحا   - 73 همان 1 / سیلبا 
ناتسلگ 151 593- ياهتیاکح  - 592 ناتسلگ ص 151 . ياهتیاکح  - 591 بولقلاءایحا ص 89 . - 590 . 83 تاداعسلا 2 / عماج  - 589
فئاوطلا ص 371. فئاـطل  - 595 هبیط ص 111 . هـملک   - 140 خیرات 1 / دـنپ  - 594 راـبخالا ص 253 . یلاـئل  فراعم 2/413 -  هنومن 
بولقلا 1/333. ةویح  - 599 هینامعن ص 15 . راونا  اهدنپ 1/55 -  اهناتساد و  - 598 داشرالا ص 183 . - 597 . 436 راحبلا 2 / ۀنیفس  - 596

تسا هدوب  یضاق  لاس  دودح 60  بوصنم و  هفوک  تواضق  هب  مود  هفیلخ  فرط  زا  یگلاس  رد 40  يرجه  ای 22  لاس 18  زا  حیرش  - 600
. درک رمع  لاس  وا 120  و 
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مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  ياهتواضق  - 603 . 302 راونالاراحب 4 /   - 286 نارای 3 / ربمغیپ و  - 602 درک . لوبق  ار  ربنق  تداهـش  و  - 601
گنج رد  دوب . يوق  ینامیا  ياراد  دوب و  تباث  شمسا  - 606 . 245 هرقب :  - 605 . 159 تاداعسلا 2 / عماج  - 604 یفاو ج 2 . ص 103 - 
دمحم رگا  دز : یم  دایرف  دنلب  يادص  اب  وا  دـندرک . یم  رارف  ناناملـسم  هدـش  دیهـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـش  عیاش  یتقو  دـحا 

 (. حدحد  ) هدام راحبلا  ۀنیفـس  تسامـش  رـصان  ادخ  هک  دیگنجب  نید  نانمـشد  اب  تسا ،  هدـنز  وا  يادـخ  دـش  هتـشک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
-610 . 214 یمالسا 2 / قالخا  ملع  - 609 . 234 ءاضیبلا 4 / ۀجحم  یخیرات ص 146 -  ياهیندینش  - 608 مالکلا ص 175 . ناونع  - 607
-614 قیاقحلا ص 16 . ةرکذت  - 613 . 451 راحبلا 2 / ۀنیفس  - 612 . 477 راحبلا 1 / ۀنیفس  - 611 رابخالا . یلائل   - 253 فراعم 5 / هنومن 

یلص ربمایپ  یگدنز  زا  یئاهناتساد  - 616 . 320 دیدحلا 19 / یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   - 65 یندینش 2 / ياهتیاکح  - 615 . 22 تایراذ : 
اهتیاکح اهتیاور و  - 617 رصبلا ص 79 . لحک  راونالاراحب ج 92 ص 326 و  ءاضیبلا ج 4 ص 120 و  ۀجحم  زا  لقن  هب  هلآ 63  هیلع و  هللا 

یتلل يدهی  نآرقلا  اذـه  نا  - 620 همئا ص 372 . بتکم  نادرگاـش  - 619 . 20 جح 23 -  - 618 . 55 هدنکارپ 2 / ياهناتساد  ص 131 - 
-623 راونالاراحب 71/152 . - 622 تداعـس ص 96 . يامه   - 478 تداعس 2 / يامنهر  ءارسالا 9 621 - نینم -  ؤملا  رـشبی  موقءا و  یه 

مدـش ناتـسودنه  هب  قـح  رما  هب  نوـچ  - 625 تفگـش ص 313 . ياهناتـساد  - 624 سلاـجملا ص 374 . ۀــنیز  فراـعم 3/146 -  هنومن 
ۀجحم خزرب ص 39 -  ملاـع  نیبب 626 - اشگب و  مشچ  سایق و  نک  نینچمه  ار  ناـهج  راـک  همه  وت  مدتـسب  شناـج  اـج و  نآ  شمدـید 

.102 تاداعـسلا 2 / عماج  - 629 سلاـجملا .  ۀـنیز  رهاوجلا ص 676 -  ۀـنیزخ  - 628 يونثم 1/41 . ياهناتـساد  - 627 . 268 ءاضیبلا 8 /
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-634 نارای 3/206 . ربمغیپ و  انقزر 633 - امب  انعنق  يذلا  دمحلا هللا  - 632 اهدنپ 1/31 . اهناتساد و  - 631 قیاقحلا ص 32 . ةرکذت  - 630
ناگنزارف ص يامیس  ناتسلگ ص 184 636 - ياهتیاکح  - 635 هینامعنلا ص 18 . راونا  مالسلا ص 119 -  هیلع  یلع  یگدنز  ياهناتساد 

نم ۀـمایقلا  موی  سانلا  رـش  نا  يرولا ص 21 639 - مـالعا  یندینـش 2/12 -  ياهتیاکح  ضیف ص 488 638 - هغـالبلا  جـهن  - 637 457
مه و   ... هشحاـف اولعف  اذا  نیذـلاو  لئاسولا 2/92 641 - كردتـسم  مینک ص 129 -  دروـخرب  هنوـگنیا  مدرم  اـب  هرـش 640 - ءاقتءا  مرکی 
 - رهاوـجلا ص 315 هیزخ  نولمعت 645 - فوس  ـالک  رباـقملا 644 - مترز  یتح  رثاـکتلا 643 - مکهلا  - 642 135 نارمع :  لآ  نوـلمعی 

راحب تداعس ص 39 649 - هیامرـس  خیرات 4/208 648 - دـنپ  ۀـبحالا 647 - قارف  عطملا و  لوـهل  یکبا  يراوزبس 646 - راونـالا  هضور 
یلع لکوتی  نم  بستحی و  ثیح ال  نم  هقزری  اجرخم و  هل  لعجی  هللا  قتی  نم  ششوک ص 24 651 - راک و  مالسا و  راونالا 103/9 650 -

راــحب 103/10 654- نیریـش 3/57 -  ياـهتیاکح  نـیلقثلا 5/354 653 - روـن  ریـسفت  اهدـنپ 9/73 -  اهناتـساد و  هبـسح 652 - وـهف  هللا 
هنوگنیا مدرم  اب  تاداعسلا 2/98 657 - عماج  یهتنملا ص 262 656 - ۀـمتت  ءاضیبلا 3/147 655 - ۀـجحم  خیرات ص 47 -  ياهیندـینش 

هدوب لثملا  برض  راکم و  یئادگ  رد  سود  سابع  نیا  و  نمی ،  زا  تسا  يا  هلیبق  سود  - 658 راونالاراحب 47/42 . مینک ص 123 -  راتفر 
مالسا و - 661 ةوکز ص 36 . باتک  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  حرـش  خیرات 1/142 -  دنپ  - 660 فئاوطلا ص 369 . فئاـطل  - 659 تسا . 

تداعسلا عماج  - 663 نیقداصلا 8/139 . راـثآ  ناوج ص 331 -  ياـیند  - 662 میدـق ص 167 . عبط  یفاـک  عورف  ص 251 -  نادنمتسم 
خیرات ص 69 ياهیندینش  هدنکارپ 2/152 666 - ياهناتساد  اهتیاکح ص 122 -  اهتیاور و  بولقلا ص 121 665 - ءایحا  - 664 2/230

یفاو مینک ص 95 -  دروخرب  هنوگنیا  مدرم  اـب  ةدشلا ص 186 668 - دـعب  جرف  فراعم 2/438 -  هنومن  ءاضیبلا 3/356 667 - ۀجحم  - 
اقح هک  هدوب  يریثک  هدـع  يریمـشک و  میرکلادـبع  دیـس  هللا  تیآ  تجهب ،  هللا  تیآ  یئابطابط ،  همالع  نافرع  داتـسا  ناشیا  - 669 . 6/59

.311 تاداعسلا 1 / عماج  - 671 ناباترهم ص 20 . ناگنازرف ص 349 -  يامیس  - 670 تسا .  هدید  مک  ریخا  لاس  تصـش  رد  شدـننام 
-675 دعـسوبا ص 320 . ادخهد -  همان  تغل   - 163 اهدنپ 1 / اهناتساد و  - 674 . 109 رادرفیک 1 / - 673 بولقلا ص 64 . ءاـیحا  - 672

 - 159 یندینش 4 / ياهتیاکح  - 677  . 9  : هلداجم ناودـعلا  مثالاب و  اوجانتت  الف  - 676 . 156 راونالاراحب 21 /   - 298 نارای 3 / ربمغیپ و 
هللاءاقل ص هلاسر  - 681 نیرونلا ص 122 . عماج  - 680 نیعم ص 309 . ریسفت  - 679 . 61 لامالا 1 / یهتنم  - 678 . 270 راونالاراحب 39 /
زا - 684 راونالاراحب 43/177 و 155 . گرزب ص 47 -  تبیـصم  اراهن 683 - اما  ـالیل و  نیکبت  نءا  اـما  - 682 قودـصلا .  یلاما   - 157

فراعم 2 هنومن  اقدص 686 - انامیا و  هللا  الا  هلا  اقر ال  ادبعت و  هللا  الا  هلا  اقح ال  اقح  هللا  الا  هلاال  - 685 دوش . یم  لاس  ات 95 ه 35  لاس 60 
-689 . 921 هعیـشلا 2 / لئاسو   - 75 اهدنپ 7 / اهناتـساد و  ۀـمحر 688 - یه  امنا  ءاکب و  اذـه  سیل  - 687 . 27 هیناـمعن 2 / راونا   - 589 / 
-692 ءاضیبلا 1/299 . ۀجحم  خیرات ص 22 ، ياهیندینـش  - 691 رابخالا . عماـج  مـالکلا ص 87 -  ناونع  - 690 تاداعسلا 3/47 . عماج 

جهن - 695 . 109 اضرلا 1 / رابخالا  نویع   - 302 رادرفیک 1 / - 694 یفاک 2/288 . فراعم 5/299 -  هنومن  - 693 نیرونلا ص 78 . عماح 
یبلق 698- یلع  اهدـعب  ایندـلا  ترطخ  ام  هللا  وف  - 697 . 11  / 78  - 153 اهدنپ 10 / اهناتـساد و  - 696 مالـسالا ص 1143 . ضیف  هغالبلا 
-701 . 335 یناجم 2 /   - 281 فراعم 1 /  هنومن  مالکلا ص 30 700 - ناونع  - 699 . 88 راونالاراحب 22 /   - 89 یندینش 3 /  ياهتیاکح 
نـس 77 رد  وا  - 705 بولقلا ص 86 . ءاـیحا  - 704 . 46 تاداعسلا 2 / عماج  - 703 . 164 خیرات 3 / دـنپ  - 702 نیرونلا ص 331 . عماـج 

مدرم اب  - 707 نسح ص 29 . ماما  دلج  خیراوتلا  خـسان  تداعس 1/22 -  يامنهر  - 706 درک . تافو  رـصم  رد  لاس 43 ه ق  رد  یگلاـس 
ریبک ص 173 یباحـص  يواتف  یندینش 2/75 - ياهتیاکح  دیدحلا 9/16 708 - یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  مینک ص 82 - راـتفر  هنوگنیا 
تاداعسلا 3/184 عماج  هعیشلا ص 359 711 - نایعا و  نارای 1/54 - ربمغیپ و  ینارحب 2/49 710 - لوکشک  خیرات 3/212 -  دنپ  - 709

فراعم هنومن  - 715 رابخالا . یلاـئل  اهدنپ 5/12  اهناتـساد و  - 714 قیاقحلا ص 89 . ةرکذـت  - 713 هلآ .  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  - 712
همئا 3/361 بتکم  نادرگاش  کلاذ 718 - نم  هیلع  تقفشا  دقل  و  نیبحملا ص 133 717 - ضایر  ياک ص 77 716 - هضور   - 4/135
يونثم 2/127 722- ياهناتساد  - 721 ناتـسلگ ص 229 . ياهتیاکح  قیاقحلا ص 83 720 - ةرکذـت  بابحالا ص 360 719 - ۀـفحت  - 
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یلع تسار  تسد  رفن  ود  اـی  تانجلا 724 - تاضور  خـیراوتلا ص 752 - بختنم  ص 141 723 - راونـالاراحب 6  خزرب ص 38 -  ملاـع 
ضیف ص 1193 هغالبلا ،  جهن  دیدحلا 6/76 726 - یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  همئا 3/196 - بتکم  نادرگاش  دندوب 725 - مالسلا  هیلع 

هیرشع یندینش 3/52 -  ياهتیاکح  يربط ص 50 729 - خیرات  خیرات 3/170 -  دنپ  ربمایپ 728 - زا  ثیدح  نیعم ص 271  ریسفت  - 727
لامآلا 1/317 یهتنم  سلاجملا 732 - ۀـنیز  اهدنپ 2/160  اهناتـساد و  یهتنملا ص 238-241 731 - ۀـمتت  یقوس ص 207 730 - راـهچ 

 - یندینـش 2/172 ياهتیاکح  تاـیاکحلا ص 99 736 - عـماوج  بوـلقلا ص 30 735 - ءاـیحا  تاداعـسلا 1/203 734 - عماـج  - 733
ۀنیزخ راونالا 8/479 738 - راـحب  مالـسلا ص 74 -  هیلع  یلع  یناگدـنز  ياهناتـساد  ریبک ص 139 737 - ریما  یگدـنز  زا  یئاهناتـساد 

ياهیندینش تداعسلا 1/260 741 - عماج  - 740 54 ناراـی 5/72 -  ربمغیپ و  میدق 739 - عبط  مشـش  دـلج  راونالا  راحب  يرهاوجلا 48 - 
كردتسم یندینش 2/96 -  ياهتیاکح  نیترم 743 - رحج  یف  نموملا  غدـلی )   ) عسلیـال ءاضیبلا 4/362 742 - ۀـجحم  ص 254 -  خیرات 

یشک ص 496 لاجر  همئا 2/208 -  بتکم  نادرگاش  نموملا ج 2 745 - هاخا  بجح  باـب  دلج 2  یفاک  لوصا  لئاسولا 2/267 744 -
تیاکحلا ص 216 750- عماوج  یمالـسا 2/205 749 - قالخا  ملع  تاداعسلا 2/151 748 - عماج  لاـمالا 2/104 747 - یهتنم  - 746

بولقلا 1/152 ةویح 

ات 863  751

يزیچ لزنم  جراخ  زا  مود  يروایب  میارب  تسا  لزنم  رد  هچنآ  هکنآ  طرش ، هس  هب  ۀباغلا 3/341 752 - دسا  نارای 4/223 -  ربمغیپ و  - 751
یفاـک غورف  مینک ص 204 -  ردوـخرب  هنوـگنیا  مدرم  اـب  لاـصخ 1/188 753 - يریگن .  تخـس  تا  هداوناـخ  رب  هکنآ  موـس  ینکن  هـیهت 

اهتیاکح ص 129 اهتیاور و  - 757 قیاقحلا ص 5 . ةرکذت  - 756 مکحلا ح 6228 . ررغ  فئاوطلا ص 139 755 - فئاطل  - 754 3/261
متاح داتسا  وا  تاـیاکحلا ص 70 760 - عماوج  - 759 هیناـمعن .  راونا  رهاوجلا ص 338 -  ۀـنیزخ  هدنکارپ 4/138 758 - ياهنناتـساد  - 

 : تارجح مثا -  نظلا  ضعب  نا  نظلا  نم  اریثـک  اوبنتجا  - 761 دیـسر . لتق  هب  كرت  دالب  زا  نـالوک  هوزغ  رد  هنـس 194 ه  رد  تسا و  مصا 
نیذلاو  107 هیآ 110 -  هبوت  هروس  - 764 . 204 لامالا 2 / یهتنم  - 763 . 82 هط :  احلاص -  لمع  نما و  بات و  نمل  رافغل  ینا  - 762 . 12

-767 . 236 تاداعسلا 3 / عماج  - 766 . 70 ناـیبلا 5 / عمجم   - 103 ناراـی 2 / ربمغیپ و  میکح 765 - اقیرفت ... اررض و  ادجـسم  اوذختءا 
مدرم اب  - 769 . 216 ۀیاهنلا 10 / ۀیادبلا و   66 یندینش 3 / ياهتیاکح  - 768 دوش . هعجارم  ملق  هروس  ریـسفت  هب   - 15 يونثم 4 / ياهناتساد 

.8 رثاکت : میعنلا :  نع  ذئموی  نلاستل  - 771 تایاکحلا ص 136 . عماوج  - 770 قودص ص 412 . یلاما  مینک ص 130 -  دروخرب  هنوگنیا 
اهدنپ 4/ اهناتساد و  - 773 هلآ .  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ةوبن  دـیحوتلا و  دـعب  هنع  هللا  لاسی  انتالاوم  تیبلا و  لها  انبح  میعنلا  نکلو  - 772

هنایزات  62 رابخالا 4 / یلائل  باتک  رد  - 776 قیاقحلا ص 15 . ةرکذت  - 775 قیاقحلا ص 15 . ةرکذت  - 774 . 111 ةدوملا 1 / عیبانی   - 103
اهناتساد و - 779 . 397 ءاضیبلا 1 / ۀجحم  خیرات ص 13 - ياهیندینش  - 778 فئاوطلا ص 139 . فئاطل  - 777 تسا .  هدمآ  نیلعن  ياجب 

تـسوپ ياجب  وقاچ  اب  دـندید  ار  فسوی  لامج  یتقو  رـصم  نانز  هک  دـیا  هدـناوخن  رگم  - 780 هیناـمعن ص 342 . راوـنا   - 147 اهدنپ 4 /
راحبلا ۀنیفس  - 782 . 36 هلآ 4 / هیلع و  هللا  یلص   / رابخالا یلائل  - 781 . 31 فسوی :  نهیدیءا  نعطق  دندیربار و  دوخ  ناتشگنا  جنرت  ندرک 
ریسفت اهدنپ 9/37  اهناتـساد و  اـمئاق 785 - كوکرت  اـهیلا و  اوضفنا  اوـهل  وءا  ةراـجت  اذا  و  - 784 . 62 رابخالا 4 / یلاـئل  - 783 . 177 / 1

یهتنملا ص همتت  - 788 ءاضیبلا 7/268 . ۀجحم  خیرات ص 393 -  ياهیندینش  - 787 تاداعسلا 1/314 . عماج  - 786 نیلقثلارون 5/329 .
رد ام  - 793 راحبلا 2/603 . ۀنیفس  - 792 . 412 راحبلا 1 / ۀنیفس  - 791 . 451 لامالا 1 / یهتنم  - 790 نیرونلا ص 188 . عماج  - 789 . 62
زا تسا ؟  هدرم  یک  وا  تساهدژا  تسفن  - 794 میا .  هتشون  سفن  حرش  رد  یبلاطم  سفن ،  تخانـش  هرابرد  سوفنلا )  ةرکذت   ) مانب باتک 

قئاقحلا قئارط  - 797 یقارع .  مالسلاارد  خیراوتلا ص 813 -  بختنم  - 796 . 73 يونثم 2 / ياهناتساد  - 795 تسا .  هدرسفا  یتلآ  یب  مغ 
.100 همئا 1 / بتکم  نادرگاش  کتیار 800 - اذا  حیرتسال  ینا  - 799 . 163 ماشه 4 / نبا  هریس   - 210 نارای 5 / ربمغیپ و  - 798 . 336 / 1
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 . تسا هدرک  یم  ماما  زا  فلتخم  تاعوضوم  رد  يدایز  تالوئـس  هک  تسا  هدوب  جراوخ  نیقفانم و  زا  - 802 . 619 راحبلا 2 / ۀنیفس  - 801
يا دومرف : وا  هرابرد  قداص  ترضح  هک  م 120 )  ) تسا یفوک  رعاش  يدبع  بعصم  نب  نایفس  وبا  سلاجملا ص 133 804 - ۀفحت  - 803

میدق عبط  راونـالاراحب 11/137  خیرات 5/89 -  دـنب  - 805 تسادـخ .  نید  رب  وا  هک  دـیزومایب  يدـبع  رعـش  ار  ناتوخ  دالوا  هعیـش  هورگ 
ةدابع هن  حیرـش  ار  شردـپ  مان  لوقعلا  فحت  بحاـص  دـیدحلا و  یبا  نبا  لاجرلا 7/500 807 - سوماـق  ناراـی 5/241 -  ربمغیپ و  - 806
باوبا نیرونلا ص 317 - عماـج  نایاسراپ ص 27-35 810 - فاـصوا  مالـسالا 809 - ضیف  هغالبلا  جهن  هبطخ 184  - 808 دنا . هتسناد 

سفنلا ح 5 814- ثیدح  ۀسوسولا و  باب  دلج 2  یفاک  لوصا  قیاقحلا ص 40 813 - ةرکذت  یفاک 2/310 812 - لوصا  - 811 نانجلا . 
مظاک ماما  زا  تلع  نیا  - 816 هینامعن .  راونا  خیراوتلا ص 813 - بختنم  مالسالا ص 187 815 - مکح  یلا  یندینش 3/65 - ياهتیاکح 

تاداعسلا عماج  راونالا 21/336 819 - راـحب  همان 1/96 -  سیلبا  ءایبنا 1/69 818 - خیرات  - 817 تسا .  هدرک  لـقن  قودـص  موحرم  ار 
یلائل قاروالا 2/36 823 - تارمث  فراعم 3/336 -  هنومن  بولقلا ص 132 822 - ءایحا  هلآ 821 - هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - 820 2/267
ۀنیفس رهاوجلا 642 827 - ۀـنیزخ  راوجلا ح 1 826 - قح  باـب  مود  دـلج  یفاـک  لوصا  راحبلا 1/192 825 - هنیفـس  رابخالا 3/6 824 -

نیدـلا لالج  دیـس  رتکد  همجرت  دـلج  هس  رد  یمالـسا  قالخا  ملع  باتک  دـنناوت  یم  یقالخا  ياهباتک  ناگدـنناوخ  راحبلا 2/700 828 -
ءاضیبلا 5/235 831- ۀجحم  خیرات ص 188 - ياهیندینش  - 830 دنک . تمحر  ارت  ادخ  دومرف : هبترم  هس  - 829 دننک . هعلاطم  ار  يوبتجم 
. دـشاب ربمایپ  تدایـس  هرجـش  زا  هکنآ  هن  داهن  شیارب  شردام  هک  دوب  یمان  دیـس  یـسربط ص 6 832 - جاجتحا  اهدنپ 4/91 - اهناتـساد و 

یهتنم هعیشلا 3/409 835 - نایعا  همئا 1/182 -  بتکم  نادرگاش  - 834 تسا .  ماش  ابـصق  زا  یکی  ای  نمی  رد  يا  هیلبق  ماـن  ریمح  - 833
ناتسلگ ص ياهتیاکح  تاره 839 - یفاـک 2/374 838 - لوصا  هباغلادسا 4/149 837 - ناراـی 5/73 - ربمغیپ و  لامالا 2/437 836 -
يونثم 3/84 843- ياهناتـساد  ءاضیبلا 3/294 842 - ۀـجحم  خیرات ص 64 - ياهیندینـش  یندینـش 3/55 841 - ياهتیاکح  - 840 255

تسا هدش  هدافتسا  يا  هشمق  یهلا  موحرم  مجرتم  نآرق  زا  اعون  تایآ  همجرت  یصاعملا ج 2 844 - لها  ۀسلاجم  باب  دلج 2  یفاک  لوصا 
خیراوتلا ص بختنم  یبوط 2/278 848 - هرجـش  خیرات 1/155 -  دـنپ  نیعم ص 12 847 - ریـسفت  راحبلا 2/731 846 - ۀنیفـس  - 845 . 
یفاک 4/44 فراعم 2/407 -  هنومن  هر 851 - دیفم  خیش  نایبلا 1/506 850 - عمجم  اهدنپ 4/160 -  اهناتساد و  نایبلا 849 - حور   - 815
زا هعیرشلا  حابـصم  همجرت  قیاقحلا  ةرکذت  تاداعسلا 1/119 854 - عماج  هعیشلا 16/24 853 - نایعا  نارای 2/178 -  ناربمغیپ و  - 852

-859 260 هرقب :  خیراوتلا ص 703 858 - بختنم  لامالا 1/340 857 - یهتنم  تداعس ص 24 856 - هیامرس  هدنراگن ص 87 855 -
. دوب هدـید  ار  برقم  کلم  لیئربج  هرابود  وا  بولقلا 1/130 861 - ةویح  - 860 تسا .  هدمآ  غالک  سوواط و  درـص ، دهده ، یتیاور  رد 

هباصالا 1/298 نارای 2/204 -  ربمغیپ و  مالسالا ص 1099 863 - ضیف  هغالبلا  جهن  بعش  عبرا  یلع  اهنم  نیقیلا  و  - 862

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
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بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 
زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
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نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 
ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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	4- شيخ مرتضي انصاري
	5- اعتراض عقيل

	22 : توكل
	مقدمه
	1- تاجر متوكل
	2- پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم
	3- بيماري موسي عليه السلام
	4- حماد بن حبيب
	5- اعتماد به ساقي

	23 : تسليم
	مقدمه
	1 - پاسخ امام
	2- معاذ بن جبل
	3 - تسليم را از كبوتران بياموزيد
	4 - صعصعه
	5 - تسليم در برابر حكم

	24 : تفكر
	مقدمه
	1 – ربيعه
	2 - فكر قبل از عمل
	3 - انواع تفكر
	4 - فكر رياست
	5 - ملك ري يا كشتن امام عليه السلام

	25 : تحقير
	مقدمه
	1 - مفضل بن عمر
	2 - سيره پيامبر صلي الله عليه و آله
	3 - نتيجه خوار شمردن
	4 - پسر كوتاه قد و بدقيافه
	5 - بدتر از خود را بياور

	26 : تكبر
	مقدمه
	1 - ابوجهل
	2 - وليد بن مغيره
	3 - ثروتمند كنار فقير
	4 - سليمان بن عبدالملك
	5 - خسرو پرويز

	27 : تواضع
	مقدمه
	1 - فروتني با سلمان فارسي
	2 - بلال حبشي
	3 – تواضع
	4 - محمد بن مسلم
	5 - عيسي عليه السلام

	28 : توبه
	مقدمه
	1 - مخترع دين و توبه !
	2 - كارمند بني اميه
	3- رجوع قبل از جان دادن
	4- ابولبابه
	5- بهلول نباش

	29 : جهل
	مقدمه
	1- فرمانده نادان
	2- فرزند جاهل خليفه
	3- خوش سيماي جاهل
	4- قيس بن عاصم
	5- ريش بلند

	30 : حرص
	مقدمه
	1- دواي حريص خاك گور
	2- حريص در عيش و عاقبتش
	3- عيسي عليه السلام و مرد حريص
	4- ذوالقرنين
	5- اشعب بن جبير مدني

	31 : حسد
	مقدمه
	1 - رفيق عيسي عليه السلام
	2 - عبدالله بن ابي
	3 - كار عجيب حسود
	4 - حسد بانوان
	5 - عاقبت حسادت

	32 : حق و باطل
	مقدمه
	1 - حق مسلمان متوفي
	2 - معاويه بن يزيد
	3 - پذيرش حرف حق
	4 - مست حق شناس شد
	5 - حق شناسي ابوذر

	33 : حلال و حرام
	مقدمه
	1 - يهود و غذاي حرام
	2 - طبق حرام
	3 - دام شيطان
	4 - غذاي خليفه !
	5 - عقيل

	34 : حلم
	مقدمه
	1- اذيت كبوتر باز
	2 - مدارا با اعمال فرماندار
	3 - قيس منقري
	4 - امام حسن عليه السلام و مرد شامي
	5 - شيخ جعفر كاشف الغطاء

	35 : حيا
	مقدمه
	1- موسي عليه السلام و دختران شعيب
	2- حياي چشم
	3- زليخا
	4 - پيامبر صلي الله عليه و آله و بني قريظه
	5 - حياء اميرالمؤ منين عليه السلام

	36 : خوف
	مقدمه
	1 - جوان خائف
	2 - زبان حال سنگ
	3 - عقوبت با آتش
	4- خائفان
	5- يحيي

	37 : خيانت
	مقدمه
	1- وزير خيانتكار
	2- خيانت در زيارت
	3- خيانت دختر به پدر
	4- مرد هندي و امام ششم
	5- حل مشكل ! !

	38 : دنيا
	مقدمه
	1- عزت و ذلت
	2- علي و بيت المال
	3- حضرت سليمان
	4- دنيا دوستي طلحه و زبير
	5- چه خواست چه شد !

	39 : دروغ
	مقدمه
	1 - وليد بن عقبه
	2 - گرسنگي و دروغ
	3 – دروغ
	4 - زينب كذابه
	5 - دروغ واضح اميرحسين

	40 : دزدي
	مقدمه
	1- امام و اقرار دزد
	2 - شتر اعرابي
	3 - بهلول و دزد
	4 - دزد نابيناي قرآن خوان
	5 - معتصم و دزد

	41 : دعا
	مقدمه
	1 - دعاي مشلول
	2 - دعاي دسته جمعي
	3 - دفع بلاء
	4 - دعاي باران
	5 - دعا براي مردگان

	42 : دين
	مقدمه
	1 - دين مرد
	2 - دينداري فرزانه دزفول
	3 - دين كنار تخت شاهي
	4 - دينداري ابوجعفر حسيني
	5 - دين فروشي سمره

	43 : ذكر
	مقدمه
	1- ياد خدا در مقابل دشمن
	2- شوريده دل
	3- سوال فقراء از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم
	4- ياد محبوب در نعمت
	5- نفيسه

	44 : رزق
	مقدمه
	1- حكمت را بينند
	2- استنباط غلط از قرآن
	3- رزق بقدر كفاف
	4- صدقه موجب افزايش رزق
	5- عمادالدوله

	45 : رضا
	مقدمه
	1- جابر و امام باقر عليه السلام
	2- راضي به سه بلا
	3- خلاده
	4 - عمار در صفين
	5 - بهترين آفريده

	46 : ريا
	مقدمه
	1- سمعان
	2- ملا عبدالله شوشتري
	3- دو لباس
	4- عبادت ريائي
	5- اطلاع دادن مردم از عبادت

	47 : زنا
	مقدمه
	1- پنج زناكار و پنج حكم
	2- تعبير خواب
	3- قاتل يحيي زنا زاده بود
	4- حمام منجاب
	5- پيامبر و مرد جوان

	48 : سخاوت
	مقدمه
	1 - جواب امام زمان را چه بدهم
	2 - سخي تر از حاتم
	3- خدا سخاوت را دوست دارد
	4- سيصد اشرفي
	5- قيس بن سعد

	49 : شرك
	مقدمه
	1 - علي بن حسكه
	2 - مشرك مؤ من شد
	3 - شرك خفي
	4 - هم كفر هم شرك
	5 - مناظره با مشركان

	50 : شيطان
	مقدمه
	1 - نوح و شيطان
	2 - موسي عليه السلام و شيطان
	3 - فرعون
	4 – معاويه
	5 - يحيي عليه السلام و شيطان

	51 : صبر
	مقدمه
	1 - حيات دين در صبر است
	2 - گشايش بعد از صبر
	3 - بلال
	4 - صبر بهتر از كيفر
	5 - شب عروسي

	52 : صدقه
	مقدمه
	1 - ساعت نحس و سعد
	2 - مادر حاتم
	3 . در تاريكي شب
	4- مادر شيطانها
	5 . صاحب بن عباد

	53 : صله رحم
	مقدمه
	1- وبا
	2- صله رحم امام
	3- عباس عموي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم
	4- عدم صله رحم و مرگ
	5 - علي بن اسماعيل

	54 : ظلم و ستم
	مقدمه
	1 - ظلم داذانه
	2 - كار براي ظالمان
	3 – قصاص
	4 - ظلم ضحاك حميري
	5 . واقعه حره

	55 : عبادت
	مقدمه
	1- نتيجه عبادت خشك
	2 - عبادت با عشق
	3 - اويس قرني
	4 - عبادت ابليس
	5 - امام سجاد عليه السلام

	56 : عهد و پيمان
	مقدمه
	1 - پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و ابوهيثم
	2 – هرمزان
	3 - پيمان حلف الفضول
	4 - انس بن نضر
	5 - برده مسلمان

	57 : عدالت
	مقدمه
	1 - حكومت شديد
	2 - عدالت بين فرزندان
	3 - لباس سرخ
	4 - مساوات در غنائم
	5 - نام علي عليه السلام قرين عدالت

	58 : عذاب
	مقدمه
	1 -عذاب قوم عاد
	2 - ابن ملجم و عذاب برزخ
	3- جزاي عمل
	4- سبب نزول عذاب
	5- سزاي كتمان كنندگان

	59 : عفو
	مقدمه
	1-زدن غلام
	2 - عفو قاتل
	3 - آزادي كنيز
	4 - عفو پسر از قاتل
	5 - فتح مكه

	60 : عقل
	مقدمه
	1 - ذبح كدو
	2 - پير عقل
	3 - نتيجه بي عقلي
	4- منجم و علي عليه السلام
	5 - عاقل ديوانه

	61 : علم
	مقدمه
	1 - حاج شيخ عباس قمي
	2 - معلم جبرئيل
	3 - عالم با عمل
	4 - آفات علم بي تزكيه

	62 : عمل
	مقدمه
	1 - كار مشروع
	2 - اهل عمل و بهشت
	3 - جوان عامل
	4 - عمل ، يهودي را مسلمان مي كند
	5 - كردار معاويه و ابوالاسود دئلي

	63 : غذا
	مقدمه
	1 - پرخور و كم خور
	2 - غذا با دوستي
	3 - يك لقمه و فروختن دين
	4 - بركت در نان است
	5 - غذاي مرگ

	64 : غرور
	مقدمه
	1 - غرور قلبي
	2 - غرور به مال و اولاد
	3 - پهلوان مغرور
	4 - عالم نحوي
	5 - نخوت ابوجهل

	65 : غضب
	مقدمه
	1- ذوالفكل
	2 - زورمند كيست ؟
	3 - يك نصيحت
	4 - امام عليه السلام و غلام
	5 - خوي بد و خادمان

	66 : غيبت
	مقدمه
	1 - از غيبت كننده جلوگيري كردند
	2 - مجازات غيبت در روز قيامت
	3 - مانع باران
	4 - هزار تازيانه
	5 - غلام سخن چين

	67 : فحش
	مقدمه
	1 - عكس العمل امام عليه السلام
	2 - جواب اسامه
	3 - شيطان در مجلس ناسزاگو
	4 - سيره
	5 - ابن مقفع

	68 : فقر
	مقدمه
	1 - پارساي فقير
	2 - فقر و باز نشستگي
	3 - آثار كمك به فقير
	4 - همسايه سيد جواد
	5 - ترك فقيري هم مشكل است

	69 : قضاوت
	مقدمه
	1 - امام عليه السلام و حاكم جن
	2 - ميل قاضي و عذابش
	3 - حكم آخرتي
	4- يهودي و امام عليه السلام
	5 - چشم كور شد

	70 : قرض
	مقدمه
	1 - ابو دحداح
	2 - قرض مقروض را پرداخت
	3 - ثمره مهلت دادن به بدهكار
	4 - بدهكار نادان
	5 - بدهكار و نماز ميت

	71 : قرآن
	مقدمه
	1 - توجه به خلق يا خالق
	2 - پيامبر و قرآن
	3 - احمد بن طولون
	4 - پانصد قرآن بالاي نيزه
	5 – ناپلئون

	72 : قضا و قدر
	مقدمه
	1 - زنجير بر پاي
	2 - ماهي از آسمان
	3 - عزرائيل همنشين سليمان عليه السلام
	4 – هدهد
	5 - فغور پادشاه چين

	73 : قناعت
	مقدمه
	1 - سيره امام صادق عليه السلام
	2 - سلمان
	3- به قناعت ، نفس ذليل مي شود
	4- غذاي خود يا سلطان
	5- سيره قانعان

	74 : قيامت
	مقدمه
	1- داد خواه قيامت
	2- شرورترين مردم در قيامت
	3- ترس از قيامت
	4- امام مجتبي عليه السلام
	5- توبه بن صمه

	75 : كاركردن
	مقدمه
	1- وقفنامه
	2- عمر بن مسلم
	3- كار بهتر از صدقه خوردن
	4- به زحمت انداختن نفس
	5- يعقوب بن ليث صفار

	76 : گدائي
	مقدمه
	1- امام صادق وسائل
	2- عباس دوس
	3- حد تنگدستان
	4- بي چيزان با آبرو
	5- جوان گدا

	77 : كمك به ديگران
	مقدمه
	1- نه هزار سال
	2- قطع طواف
	3- اهتمام در حوائج
	4- خاموش كردن چراغ
	5- كاهو

	78 : كينه
	مقدمه
	1 - كينه جوئي وليد
	2 - ابن سلار
	3 - كينه تبديل به دوستي
	4 - منافق كينه توز
	5 - هند جگر خوار

	79 : گريه
	مقدمه
	1 – نوح
	2 - يحيي عليه السلام
	3 - شدت گريه حضرت زهرا عليهاالسلام
	4 - 35 سال گريه
	5 - گريه رحمت

	80 : گناه
	مقدمه
	1- تبعيد گناهكار
	2- عيسي عليه السلام و طلب باران
	3- علت اين گناه
	4- كفاره گناه
	5 - حميد بن قحطبه طائي

	81 : لذت
	مقدمه
	1 - لذات هفتگانه
	2 - توصيف زيبائي
	3 - لذت مناجات
	4 - پالوده يا لوذينه
	5 - لذت از قتل نفس

	82 : مال
	مقدمه
	1 - اين همه پول از كجا ؟
	2- حق السكوت
	3- صرف صحيح مال
	4- اموال بي حساب
	5- چهار دينار

	83 : محبت
	مقدمه
	1- محبت خدا به بندگان
	2- محبت به چوب
	3- روغن فروش
	4- جوان يهودي
	5- دوست واقعي

	84 : مرگ
	مقدمه
	1- پيرمرد 150 ساله
	2- گفتگوي هنگام مرگ
	3- فرشته مرگ
	4- علامه مجلسي
	5- مالك اشتر

	85 : مظلوم
	مقدمه
	1- خوارزم شاه
	2- اي خدا آيا خوابي ؟
	3- قبر حسين مظلوم
	4- خدايا تو بيداري
	5- محمد و ابراهيم نوجوان

	86 : مكر
	مقدمه
	1- قرآن بر نيزه
	2- جواب وزير مختار
	3- بسر بن ارطاة
	4- مكر زرقاء
	5- عمروعاص

	87 : مؤ من
	مقدمه
	1- مؤ من كامل
	2- مؤ من دوباره گزيده نمي شود
	3- بي اعتنايي به مؤ من كامل
	4- دفع بلا به خاطر مؤ من
	5- مؤ من خراساني

	88 : ميهمان
	مقدمه
	1- نان دادن مهمان
	2- قوم لوط
	3- احترام مهمان
	4- مهماني بدون تكلف
	5- سر سفره امام مجتبي عليه السلام

	89 : نيت
	مقدمه
	1- همراهي موسي عليه السلام
	2- اخبار از نيت
	3-نيت پادشاه
	4 - شقيق بلخي
	5 - ابوعامر و مسجد ساختن

	90 : نعمت
	مقدمه
	1 - باغ ضروان
	2 - زياده روي در نعمتها
	3 - شكر نعمت
	4 - دل كندن از نعمت دنيا
	5 - نعمت واقعي چيست ؟

	91 : نماز
	مقدمه
	1 - نماز ازترس
	2 - تير در پاي
	3 - نماز جماعت
	4 - گول خوردن نمازگذار
	5 - نماز جمعه

	92 : نفرين
	مقدمه
	1- بجاي نفرين دعا كرد
	2- عبيد الله بن زياد
	3- حام بن نوح
	4 – حرمله
	5 - مبعوث به رحمت

	93 : نفس
	مقدمه
	1 - اژدهاي نفس
	2 - آب ليموي شيراز
	3 - بهترين و بدترين
	4 - ابو خيثمه
	5 - نفس مستعد

	94 : ولايت
	مقدمه
	1 - غلام سياه
	2- عيال عبدي شاعر
	3- پسر دائي معاويه
	4- مكنده شير از پستان ولايت
	5- ديدن شاه ولايت

	95 : وسواس
	مقدمه
	1- ارادت
	2- فرصت ندادن به وسوسه شيطان
	3- وسوسه و اثر وضعي عمل
	4- شيطان در سه حال
	5- وسوسه در وضو

	96 : همسايه
	مقدمه
	1- فروش خانه با همسايه
	2- كافر و همسايه مومن
	3- تاءديب همسايه
	4- چهل خانه
	5- قانون چنگيزخان

	97 : هدايت
	مقدمه
	1- دروغگو هدايت يافت
	2- از بين بردن گمراه كننده
	3- سيد حميري
	4- ياقوت
	5- عمير بن وهب

	98 : همنشين
	مقدمه
	1- همراه ناآزموده
	2- اثر همنشين
	3- كند هم جنس با هم جنس پرواز
	4- فرعون و ماهان
	5- عذاب بر همنشيني گناهكار

	99 : يتيم
	مقدمه
	1- بصري يتيم نواز
	2- اسفنديار
	3- توجه به يتيم نوازي
	4- سفارش به عمه ها
	5- يتيمان شهيد

	100 : يقين
	مقدمه
	1- درمان چاقي
	2- محمد بن بشير حضري
	3- فردوسي
	4- تقاضاي يقين بيشتر
	5- حارثه بن نعمان

	پي نوشتها
	1 تا 150
	151 تا 300
	301 تا 450
	451 تا 600
	601 تا 750
	751 تا 863
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