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مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  11ننس 

باتک 11تاصخشم 

مجرتم 11نخس 

فّلؤم 13همّدقم 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  قالخا  تاّیّلک  لیامش و   114

14هراشا

ترضح نآ  یلخاد  17عضو 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  لزنم  زا  جراخ  18عضو 

ترضح نآ  سلجم  18عضو 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  19قالخا 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ترشاعم  بادآ   225

25هراشا

30تاقحلم

نآ دننام  شیارآ و  تفاظن و  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   338

38هراشا

40تاقحلم

نآ قحاول  رفس و  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   442

42هراشا

44تاقحلم

سابل رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   545

45هراشا

48تاقحلم
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نکسم رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   649

49هراشا

49تاقحلم

باوخ رتسب  ندیباوخ و  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   750

50هراشا

50تاقحلم

دنزرف تیبرت  ییوشانز و  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   852

52هراشا

53تاقحلم

هرفس بادآ  اهیندیماشآ و  اهیندروخ و  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   955

55هراشا

60تاقحلم

ءالخلا تیب  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   1063

63هراشا

65تاقحلم

تاوما روما  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   1165

65هراشا

67تاقحلم

اوادم هجلاعم و  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   1269

69هراشا

70تاقحلم

ندرک كاوسم  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   1371

71هراشا

71تاقحلم
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وضو رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   1472

72هراشا

73تاقحلم

لسغ رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   1573

73هراشا

74تاقحلم

زامن رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   1674

74هراشا

83تاقحلم

هزور رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   1789

89هراشا

91تاقحلم

فاکتعا رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   1892

نداد هقدص  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   1993

93هراشا

93تاقحلم

نآرق تئارق  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   2094

94هراشا

95تاقحلم

وا راکذا  هیعدا و  زا  ياهراپ  رکذ  اعد و  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   2196

96هراشا

درکیم هاگن  هنیآ  رد  هک  یتقو  ترضح  نآ  96ياعد 

تسشنیم يراوس  بکرم  رب  هک  یتقو  ترضح  نآ  96ياعد 

دیسریم ارف  بش  هک  یماگنه  رفس  رد  ترضح  نآ  97ياعد 
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دیشوپیم ون  سابل  هک  یتقو  ترضح  نآ  97ياعد 

تساخیمرب یسلجم  زا  هک  یتقو  ترضح  نآ  98ياعد 

نآ زا  جورخ  دجسم و  هب  ندش  لخاد  ماگنه  ترضح  نآ  98ياعد 

تفریم باوخ  رتسب  هب  هک  یماگنه  ترضح  نآ  98ياعد 

دنداهنیم وا  دزن  ار  اذغ  هرفس  هک  یتقو  ترضح  نآ  99ياعد 

دربیم تسد  اذغ  يوس  هب  هک  یماگنه  ترضح  نآ  99ياعد 

دندیچیمرب ار  هرفس  هک  یماگنه  ترضح  نآ  99ياعد 

ندیشون ریش  ندروخ و  اذغ  ماگنه  ترضح  نآ  100ياعد 

دیدیم هزات  هویم  هک  یماگنه  ترضح  نآ  100ياعد 

ییوشتسد هب  ندش  لخاد  ماگنه  ترضح  نآ  100ياعد 

تشذگیم ناتسربق  هب  هک  یتقو  ترضح  نآ  101ياعد 

روبق لها  ترایز  رد  ترضح  نآ  101ياعد 

دشیم لاحشوخ  يزیچ  زا  نوچ  ترضح  نآ  101ياعد 

تشادیم تسود  ار  نآ  هک  يزیچ  ندید  تقو  ترضح  نآ  102ياعد 

تفگیم ناذا »  » ندینش عقوم  ترضح  نآ  هک  102يرکذ 

تفگیم برغم  زامن  رخآ  تعکر  رد  ترضح  نآ  هک  102يرکذ 

رتو زامن  تونق  رد  ترضح  نآ  ياعد  102رکذ و 

راطفا عقوم  ترضح  نآ  103ياعد 

زامن بیقعت  رد  ترضح  نآ  103ياعد 

زامن بیقعت  رد  ترضح  نآ  رگید  103ياعد 

حبص هلفان  زا  دعب  ترضح  نآ  104ياعد 

حبص زامن  بیقعت  رد  ترضح  نآ  105ياعد 

حبص زامن  زا  دعب  ترضح  نآ  105رکذ 

رهظ زامن  زا  دعب  ترضح  نآ  105ياعد 
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هدجس رد  ترضح  نآ  106ياعد 

ددرگ زاب  زامن  زا  تساوخیم  هک  هاگنآ  ترضح  نآ  106ياعد 

زامن ره  زا  دعب  ترضح  نآ  106ياعد 

دیدج لاس  زاغآ  رد  ترضح  نآ  ياعد  107زامن و 

نابعش هام  همین  بش  رد  ترضح  نآ  107ياعد 

ون هام  ندید  عقوم  ترضح  نآ  108ياعد 

ناضمر هام  لاله  ندید  عقوم  ترضح  نآ  108ياعد 

زور ره  رد  ترضح  نآ  108رکذ 

نابعش همین  بش  رد  ترضح  نآ  زا  يرگید  109لمع 

ماش حبص و  ره  رد  ترضح  نآ  110رکذ 

درد رس  يارب  ترضح  نآ  ذیوعت  111اعد و 

اهدرد ریاس  بت و  يارب  ترضح  نآ  ذیوعت  111اعد و 

بت يارب  ترضح  نآ  ذیوعت  111اعد و 

رحس عفد  يارب  ترضح  نآ  ذیوعت  112اعد و 

رگید يذیوعت  112اعد و 

مغ يراتفرگ و  عقوم  ترضح  نآ  112ياعد 

نآرق ظفح  يارب  ترضح  نآ  113ياعد 

نانمشد ّرش  زا  ندنام  ظوفحم  يارب  ترضح  نآ  113ياعد 

114تاقحلم

114هراشا

حبص ماگنه  ترضح  نآ  115ياعد 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  115ذیوعت 

دیادش اهیتحاران و  هیلک  رد  اهيراتفرگ و  رد  رگید  116ذیوعت 

( جرف ياعد   ) تشگیم نوزحم  يرما  زا  نوچ  ترضح  نآ  116ياعد 
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لاله ندید  عقوم  ترضح  نآ  117ياعد 

جح 117تاقحلم 

تاقحلم 118رداون 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  لیامش  119تاقحلم 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  126هرابرد 
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مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 

باتک تاصخشم 

.1360  - 1281 نیسحدمحمدیس ، یئابطابط ، هسانشرس : 
یسراف  . هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس  يدادرارق :  ناونع 

. یلوداتسا نیسح  همجرت  ییابطابط ؛ دمحم  فیلات  ص /)  ) ربمایپ ننس  بادآ و  یبنلاننس : روآدیدپ :  مان  ناونع و 
تساریو 2]  : ] تساریو تیعضو 

.1379 يدازآ ، مایپ  نارهت : رشن :  تاصخشم 
212 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

12000 مجنپ ؛ ) پاچ   ) لایر  10000 موس ؛ )  پاچ   ) لایر  9000 مود ؛ )  پاچ   ) لایر  9000 لایر 964-302-424-5 ؛ : 8000 کباش : 
( مهدزیس پاچ  لایر (   12000 مهدزاود ؛ )  پاچ   ) لایر

.1380 مود : پاچ  تشاددای : 
.1381 موس : پاچ  تشاددای : 

.1383 مجنپ : پاچ  تشاددای : 
 . رهم 1385 مهدزاود : پاچ  تشاددای : 

 . نابآ 1385 مهدزیس :  پاچ  تشاددای : 
. مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ، (ص :) یبنلاننس دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
ثیداحا ثیداحا -- 11ق -- . ترجه -  زا  لبق   53 مالسا ، ربمایپ  ص ،)  ) دمحم عوضوم : 

Muhammad, Prophet -- Hadiths عوضوم : 
يوبن تنس  عوضوم : 

( هقف  ) بحتسم عوضوم : 
نرق 14 هعیش --  ثیداحا  عوضوم : 

مجرتم  -، 1331 نیسح ، یلوداتسا ، هدوزفا :  هسانش 
BP24/46/ط2س9041 1379 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/93 ییوید :  يدنب  هدر 
م14883-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مجرتم نخس 

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ساسا رب  ار  دوخ  یگدنز  هدیزگرب و  شیوخ  يارب  ار  ياهویش  هدوب و  دنبیاپ  موسر  بادآ و  هلسلس  کی  هب  هراومه  دوخ  یگدنز  رد  رـشب 
هدیرفآ ناسنا  هک  ور  نآ  زا  اما  دشاب . هدومن  سابتقا  نارگید  زا  ای  هدرک و  عارتخا  دوخ  ار  اهنآ  هاوخ  دـهدیم ، همادا  موسر  بادآ و  نیمه 

رد همانرب  نیا  و  دـشاب ، هتفای  میظنت  دـنوادخ  يوس  زا  هک  تسا  ياهمانرب  وا  حور  مسج و  لامک  يارب  هماـنرب  نیرتهب  دـیدرتیب  تسادـخ ،

ربمایپ يراتفر  شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
مالسا یمارگ 
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هَّللا یّلص  مالـسا  ربمایپ  شور  هار و  نامه  اهنآ  نیرتلماک  و  تسا ، یّلجتم  ناشیا  یمارگ  يایـصوا  ادخ و  گرزب  ناربمایپ  موسر  بادآ و 
سک ره  يارب  یگدنز  قشمرس  وگلا و  نیرتهب  ترـضح ، نآ  شور  هار و  هیآ 21 ، بازحا ، هکرابم  هروس  رد  هک  ناـنچ  تسا ، هلآ  هیلع و 

. تسا هدیدرگ  یفرعم  دراد  نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  هک 
. دشاب هاگآ  شیوخ  ربمایپ  راتفر  زا  هک  تسا  قئاش  یناملسم  ره  ور ، نیا  زا 

تفر و ندش ، رادیب  ندیباوخ و  ندیماشآ ، ندروخ و  لیبق  زا  ترضح  نآ  یصخش  بادآ  هدوب ؛ هنوگچ  وا  ربمایپ  يامیس  دنادب  دهاوخیم 
، هقدص جح و  هزور ، زامن و  دننام  ناشیا  يدابع  بادآ  و  نامرد و ،...  هجلاعم و  نکسم ، سابل و  رفس ، تفاظن ، تساخرب ، تسشن و  دمآ ،

ترـشاعم یعاـمتجا و  بادآ  و  دـنزرف و ،...  تیبرت  يرادرـسمه و  جاودزا ، نوچمه  وا  یگداوناـخ  بادآ  و  ندـناوخ و ،...  نآرق  اـعد و 
بادآ و اههد  و  نارای ، ناتسود و  مدرم و  اب  شترضح 

ص:8  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
. تسا هدوب  هچ  هدرکیم ، تیاعر  راوگرزب  نآ  هک  یننس 

مه نآ  دیامنیم ، يرورـض  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  باتک  شراگن  و  هریـس ، خیرات و  رابخا و  بتک  يالبال  زا  اهنآ  يروآدرگ  لیلد  نیمه  هب 
. دننادیم یبوخ  هب  ار  ماکحا  طابنتسا  قیرط  دنیانشآ و  ثیدح  ملع  اب  هک  یناسک  يوس  زا 

بحتـسم بجاو و  لامعا  زا  ياهعومجم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یمارگ  ربمایپ  موسر  راـتفر و  ننـس و  بادآ و  هک  تسناد  دـیاب  باـتک  نیا 
. دهدیم لیکشت  ار  مالسا  قالخا  هقف و  مظعا  تمسق  هک  تسا 

نیا زا  یمهم  شخب  نارگید ، دوخ و  یلمع  هدافتـسا  هزیگنا  هب  لـبق ، اـهلاس  هیلع ) هَّللا  ناوضر   ) یئاـبطابط همـالع  داتـسا  هللا ، ۀـیآ  موـحرم 
یملاع تقد  تمه و  هب  هک  تسا  نآ  رد  باتک  نیا  تیمها  دروآ . درگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  ننس  مان  هب  یباتک  رد  ار  ننـس  بادآ و 
لوسر هویـش  هب  دنهاوخیم  هک  یناسک  همه  يارب  دشاب  ياهیلمع  هلاسر  دناوتیم  هک  هتفای  فیلأت  عبتتم  یثدـحم  لماک و  يدـهتجم  عماج ،

رارق شیوخ  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  لمعلا  روتـسد  رودقملا  یتح  ار  ترـضح  نآ  همانرب  دـننک و  یگدـنز  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ 
. دنهد

ماـگنه ردـقنارگ  مجرتم  درپس ، یهقف  يداـه  دـمحم  ياـقآ  یمارگ ، دنمـشناد  هب  همجرت  يارب  ار  باـتک  نیا  همـالع ، داتـسا  هکنآ  زا  سپ 
اهنآ اذل  دوب . هداتفا  همالع  فیرش  ملق  زا  دوب و  رادروخرب  زین  مزال  رابتعا  زا  هک  دومن  دروخرب  يرگید  رایـسب  ثیداحا  هب  باب ، ره  همجرت 
. تخاس لماک  ار  باتک  هلیسو  نیدب  دوزفا و  باتک  لصا  هب  تاقحلم  ناونع  هب  ار  اهنآ  تفرگ و  هزاجا  فلؤم  زا  هدومن ، يروآدرگ  ار 
هقباس اب  قفوم و  رشان  داهنشیپ  هب  تهج  نیمه  هب  تشاد ، رارق  نادنمقالع  سرتسد  رد  رتمک  دراد  هک  يرابتعا  تماخف و  همه  اب  باتک  نیا 

ناگدنناوخ تسا  مزال  هک  هتفرگ  ماجنا  ریز  روما  همجرت ، نیا  رد  دش . مادـقا  نآ  همجرت  هب  يدازآ ، مایپ  تاراشتنا  مرتحم  ریدـم  یمالـسا ،
: دنریگ رارق  نآ  نایرج  رد  یمارگ 

ص:9  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
. دیدرگ افتکا  اهنآ  همجرت  هب  اذل  دومنیمن ، يرورض  تایاور  یبرع  نتم  ندروآ  باتک ، نیا  زا  مومع  هدافتسا  تهج  هب  ( 1

رد اما  دـشاب ، راومه  ناققحم  هعجارم  يارب  هار  مه  دـنامب و  ظوفحم  باتک  رابتعا  مه  اـت  هدومن  رکذ  ار  دوخ  عباـنم  ماـن  یمارگ  فلؤم  ( 2
. تسا همالع  موحرم  راتشون  رب  زیزع  ناگدنناوخ  دامتعا  اریز  دش ، فذح  عبانم  مان  همجرت  نیا 

اهنآ هک  دوب  هدـش  رارکت  اهنآ  نومـضم  ای  دوب و  يرارکت  انیع  ای  تاقحلم  رد  دروم  هدزاود  هد - دودـح  و  باتک ، لصا  رد  دروم  کـی  ( 3
دیدـپ یلاکـشا  دـننک  هعجارم  باتک  یبرع  لصا  هب  دـنهاوخب  هک  یناسک  يارب  ات  دـش  هداهن  ياج  هب  نتم  رد  اههرامـش  یلو  دـش ، فذـح 

. دیاین
تسین روکذم  ياهاعد  هب  رصحنم  ترـضح  نآ  ياهاعد  الوا  اریز  دش ، فذح  اعد  بادآ  تاقحلم  زا  ( 399 - 377  ) تیاور دادعت 23  ( 4
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باتک مجح  رب  اـهاعد  نیا  لـقن  تسا و  یفاـک  هدـش  لـقن  هک  هزادـنا  ناـمه  هن  رگ  دوش و  رکذ  اـهاعد  همه  دـیاب  دـشاب  عبتت  رب  اـنب  رگا  و 
پاچ رد  هدـیدن و  يرورـض  ار  اهنآ  همجرت  زین  مرتحم  هدـنروآدرگ  دوخ  ایناث  دروآیم . رد  اـعد  باـتک  تروص  هب  ار  باـتک  دوزفایم و 

. تسا هدومنن  مادقا  نآ  هب  دوخ 
. تسا هدیدرگ  صخشم  اهیقرواپ  ریاس  زا  فلؤم  ياضما  اب  هدش و  هدرب  یقرواپ  هب  هَّللا  همحر  فلؤم  تانایب  رتشیب  ( 5

هدافتـسا دیـسریم  رظن  هب  اسر  ابیز و  هکنآ  ریباعت  ظافلا و  زا  دراوم  يرایـسب  رد  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  لـبق  همجرت  همجرت ، نیا  رد  ( 6
. تسا هدیدرگ 

تیاور 61، ترـشاعم ، بادآ  باـب  رد  ـالثم  دـیدرگ . فرط  رب  دوبن - مه  كدـنا  و  دوب - هداد  خر  همجرت  نآ  رد  هک  یتالاکـشا  نینچمه 
اب هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  یتقو  : » هدـش همجرت  نینچ  و  هسیلج ، موقی  یّتـح  هتوبح  ّلـحی  مل  سلج  اذا  و  تسا : نیا  نآ  تراـبع 

نینچ نآ  حیحص  يانعم  هک  یتروص  رد  تخاسیمن ». جراخ  نت  زا  ار  دوخ  تنیز  سابل و  ترضح  تشاد ، روضح  وا  ات  تسشنیم  یسک 
تساخیمن رب  سلجم  زا  وا  ات  تسشنیم  یسک  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  یتقو  : » تسا

ص:10  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
دوخ تسد  لباقم  فرط  ات  دادیم  تسد  یسک  اب  شترضح  یتقو  هک  نانچ   ) درکیمن كرت  ار  سلجم  تساخیمن و  رب  مه  ترـضح  نآ 

(.« دیشکیمن ار  دوخ  تسد  ترضح  نآ  دیشکیمن  ار 
میظع ربمایپ  ننـس  بادآ و  شور و  هار و  اب  رتشیب  هچ  ره  ار  ام  ینامیا  یمالـسا و  روشک  زیزع  مدرم  باتک ، نیا  رـشن  تسا  دیما  نایاپ ، رد 

هب قلختم  نادبادآ و  ياهعماج  رذـگهر  نیا  زا  دـننک و  میظنت  نآ  ساسا  رب  ار  شیوخ  یگدـنز  همانرب  دـنناوتب  ات  دزاس  انـشآ  دوخ  نأشلا 
. میشاب هتشاد  یهلا  قالخا 

یلو داتسا  نیسح 
ص:11  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

(1)

فّلؤم همّدقم 

دّمحم نامرالاس  رورس و  رب  دورد  مالس و  و  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  يادخ  شیاتس  ساپس و  نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ( 2)
. داب شکاپ  نادناخ  همه  و  یفطصم ،

هک ار  یتایاور  زا  یـشخب  میناوتب  ات  دیـشخب  ام  هب  هک  یتصرف  داهن و  ام  رایتخا  رد  ناحبـس  يادـخ  هک  تسا  یتاناکما  لوصحم  باـتک  نیا 
هداد و هزاجا  كدنا  تقو  هک  ياهزادنا  هب  دناهدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نامرورس  ننس  بادآ و  زا  ناملـسم  ناثدحم 
مک و شیب و  هب  لـمع  رد  ار  اـم  شیوخ  لـضف  هب  هک  میهاوخیم  ناحبـس  يادـخ  زا  و  میروآ ، درگ  هدیـسر  نادـب  شهوژپ  هاـتوک  تسد 

. درادب قفوم  نآ  مهم  ریغ  مهم و  ناسآ و  تخس و 
«. تسوکین یقشمرس  ادخ  لوسر  شور  رد  امش  يارب  انامه  « » 1  » ۀنسح ةوسا  هّللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دقل  هدومرف : ناحبس  يادخ 

هقدص هزور و  زامن و  رد  نم  شور  زا  هکنآ  مشش  دومرف ... : مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  دوخ  تاشرافـس  نمـض  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ 
. ینک يوریپ 

يراگتسر هب  ار  وا  راک  نیا  ددرگ ، هتسارآ  یهلا  بادآ  هب  هک  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع 
______________________________

.21 بازحا / ( 1)

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
مالسا یمارگ  ربمایپ 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 129ناهفصا   هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:12  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
. دناسریم یگشیمه 

هَّللا یّلـص  ربمایپ  بادآ  زا  یخرب  زونه  هک  یلاح  رد  دریمب  هک  مرادـن  شوخ  ناملـسم  درف  يارب  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 1)
. دشاب هدرواین  اج  هب  ار  هلآ  هیلع و 

ییاهن و لامک  ترـضح ، نآ  ینطاب  يرهاظ و  ننـس  قالخا و  هب  یگتـسارآ  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  بادآ  اـب  نتفرگ  وخ  کـشیب 
. دراد هارمه  هب  ار  ترخآ  ایند و  تداعس  تسا و  یگدنز  فده  نیرخآ 

هک تهج  نآ  زا  یحابم  هورکم و  چـیه  هک  تسا  هداهن  هیاـپ  نیا  رب  هعیـش  بهذـم  اریز  میتخادرپن ، تاـهورکم  داریا  هب  باـتک  نیا  رد  اـم 
و دـشاب ،] هدـمآ  نوریب  ناونع  نیا  زا  یـصاخ  لیلد  هب  حابم  ای  هورکم  لمع  نآ  هکنآ  رگم   ] هدزن رـس  ترـضح  نآ  زا  تسا  حابم  هورکم و 

. دنابلطم نیا  هاوگ  زین  لقن  لقع و 
مان میاهدرک و  لقن  اهنآ  زا  هک  ار  ییاهباتک  مان  یلو  مینک ، فذح  ار  تایاور  دنـس  راصتخا ، تیاعر  تهج  هب  هک  میدرک  طرـش  دوخ  اب  و 

لـصا يایوج  هک  یـسک  ات  میداهن  قرف  هدوبن  روکذـم  اهنآ  دنـس  هک  یتایاور  هتـشاد و  دنـس  هک  یتایاور  ناـیم  هدروآ و  ار  اـهنآ  ناـفلؤم 
«. 1  » دیامن هعجارم  اهنآ  عبانم  كرادم و  هب  یناسآ  هب  دناوتب  تساهنآ 

رکذ هک  تهج  نادـب  مه  نّمیت و  كربت و  تهج  هب  مه  میدروآ  تسا - جراخ  باتک  عوضوم  زا  هکنیا  اـب  ار - ترـضح  نآ  لیامـش  زین  و 
ترضح نآ  قالخا  تایلک  عماوج و  هب  اهنت  میدرواین و  ار  یئزج  عیاقو  نینچمه  تسا . هتفهن  اهنآ  نمض  رد  شترضح  قالخا  زا  يرایـسب 

. تسج يرای  وا  زا  دیاب  هک  تسادخ  اهنت  و  میدرک . هدنسب 
______________________________

هب دنناوتیم  نیبلاط  دشن و  هدروآ  زین  كرادم  مان  نابز ، یـسراپ  مرتحم  ناگدنناوخ  يارب  هدیاف  مدـع  راصتخا و  تهج  هب  همجرت ، رد  ( 1)
. دنیامرف هعجارم  باتک  یبرع  لصا 

ص:13  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
(1)

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  قالخا  تاّیّلک  لیامش و   1

هراشا

. دوب یمارگ  زیزع و  اهلد  رد  دومنیم و  ّرقوم  میظع و  ناگدید  رد  دوب . ردقنارگ  گرزب و  رایسب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  . 1 ( 2)
رد يرغال  زا  هن  دوب . یخرـس  هب  لیام  دیفـس  شاهرهچ  گنر  دوب . ینارون  ناشخرد و  دـیباتیم و  هدراهچ  بش  هام  دـننام  شکرابم  هرهچ 

، ینامک کـیراب و  یناوربا  هایـس ، تشرد و  یناگدـید  ینارون ، دـیپس و  ياهرهچ  دوب . اـمنتشگنا  یهبرف  زا  هن  و  دومنیم ، ریقح  اههدـید 
. تشاد هنایم  لدتعم و  یتماق  گرزب و  ياهمجمج 

ییاههنوگ هتسویپ و  یناوریا  دشیم . هدید  یخرس  یکدنا  شنامشچ  يدیفس  رد  دوب . هدیشک  کیراب و  شاینیب  و  دنلب ، شکرابم  یناشیپ 
. تشاد راومه  فاص و 

تشوگ رپ  تفلک و  شیاپ  تسد و  ياهفک  دوب . نهپ  اههناش  دوخ  گرزب و  اههناش  لصفم  دوب . دنلب  شتـسد  ياهقاس  تشرد ، شیاهچم 
. دوب

هداتفا تشپ و  رپ  شنساحم  دنلب ، شیاههژم  فراعتم ]...[  دح  زا  شیب  شیاپ  فک  يدوگ  تشادن ، وم  شاهنیـس  فرط  ود  ياهیگدمآرب 
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. دوب تشپ  رپ  شبراش  و 
ص:14  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

نایم نیریـش ، و  « 1  » خارف شناهد  دیـسریم . رظن  هب  زبس  باضخ ، هطـساو  هب  دوب  هدـش  ادـیپ  شیور  رـس و  رد  هک  يدـنچ  دیفـس  ياـهوم 
ماـمت تشاد . وـم  زا  کـیراب  یطخ  فاـن  اـت  هنیـس  ناـیم  زا  دوـب ، هـتخیوآ  شیوـم  و  زاـب ، مـه  زا  دـیپس و  شیاهنادـند  هدـمآ ، رب  شاینیب 

. دوب هرقن  يدیپس  هب  نیراگن و  یتب  نوچ  ییابیز  رد  شندرگ  نهپ و  شاهنیس  دوب ، ربارب  هنیس  اب  شمکش  دوب . لدتعم  شیاهمادنا 
تفلک یلیخ  شیاهنار  تشاد . هدمآ  رب  یناشیپ  هاتوک و  ياهناچ  دوب . تشوگ  مک  شیاههنـشاپ  اهقاس و  و  هدیـشک ، شیاهاپ  اهتـسد و  ( 1)
هدننز هاتوک و  یلیخ  هن  و  هراوقیب ، دق و  دنلب  رایـسب  هن  دوب . مکحم  صرق و  شیاهدنب  دوب ، نهپ  ناروالد ] دـننام   ] شاهرـصاخ نگل  دوبن ،

ياهناوختـسا هدننز . دیپس  هن  تشوگ و  رپ  هن  دوب و  تشوگ  مک  هن  شاهرهچ  دوب . هداتفا  تخل و  هن  هدیچیپ و  دّعجم و  هن  شرـس  يوم  دوب .
ات هنیس  زا  هک  وم  زا  یکیراب  طخ  زج  تشادن  ییوم  شاهنیس  مکش و  دوب . هدیشک  شاینیب  نهپ و  شیاهناوختـسا  رـس  تشرد و  شلـصفم 
هک يدیپس  ياهوم  رتشیب  دوب . هدیـشک  فان  ات  هنیـس  زا  هک  ییوم  نامه  زج  تشاد  ومیب  یندـب  دوب ، هناش  راهچ  دوب . هدـش  هدیـشک  شفان 

. دروخیم مشچ  هب  وا  رس  فرط  ود  رد  تسا  يریپ  ناشن 
اضر و ماگنه  دوب . دنلب  شیاپ  تسد و  ملق  ياهناوختسا  هداشگ ، شتسد  فک  دوب . رّطعم  ناشورف  رطع  تسد  فک  دننام  شیاهتسد  فک 

ياهراک رد  تفریم . هار  راقو  اب  مارآ و  تشادیم و  رب  ماگ  هدیـشک  دوب . باّذـج  ناشخرد و  گـنراگنر  ياهنیآ  نوچ  شاهرهچ  يداـش 
ياههناد ناسب  شیاهنادـند  مّسبت  نیح  رد  دـیآیم . دورف  یبیـشارس  زا  ییوگ  دزیم  ماگ  نانچ  نتفر  هار  ماگنه  دوب . مدقـشیپ  همه  زا  ریخ 

. دیشخردیم هدنهج  قرب  نوچ  شیاهنادند  هدنخ  ماگنه  رد  و  دشیم ، نایامن  گرگت 
. دوب سلجم  شوخ  دروخرب و  شوخ  تشاد . هدیدنسپ  ییوخ  ابیز و  یمادنا 

بلج ار  نانآ  رظن  نازورف  یغارچ  نوچ  شیناشیپ  دشیم  ور  هب  ور  مدرم  اب  هک  یماگنه 
______________________________

. دیآیم باسح  هب  تالامک  زا  برع  رد  ناهد  یخارف  ( 1)
ص:15  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

شیاـههناش ناـیم  رد  توبن  رهم  دوب . کـشم  زا  رتوبـشوخ  شقرع  يوب  دـیتلغیم و  شاهرهچ  رب  دـیراورم  دـننام  قرع  ياـههناد  درکیم .
. دوب نایامن 

. تشگیم رب  ندب  مامت  اب  درگنب  دوخ  رس  تشپ  ای  ولج  يوس  هب  تساوخیم  هک  یماگنه  ترضح  نآ  دیوگ : هریره  وبا  . 2 ( 1)
. دوب فیطل  کیراب و  ترضح  نآ  ياپ  ياهقاس  دیوگ : هرمس  نب  رباج  . 3 ( 2)

. دوب دیپس  شنادخنز  يالاب  يوم  یمدنگ و  وج  ترضح  نآ  هنوگ  ياهوم  دیوگ : هفیحج  وبا  . 4 ( 3)
. تشاد هتفاب  يوسیگ  راهچ  هک  مدید  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : یناه  ّما  . 5 ( 4)

. ترضح نآ  يالعا  ّدج  مشاه  زا  دوب  یمسر  نآ  تشاد و  وسیگ  ود  ترضح  نآ  هک  تسا  نآ  تسرد  دیوگ : بوشآرهش  نبا 
. مدرمشن دیفس  يوم  رات  هدراهچ  زا  شیب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تروص  رس و  رد  دیوگ : سنا  . 6 ( 5)

. تشاد دیپس  يوم  رات  هدفه  دنیوگ : و  . 7 ( 6)
. دوب وم  رات  تسیب  هب  کیدزن  ترضح  نآ  دیپس  يوم  دیوگ : رمع  نب  هَّللا  دبع  . 8 ( 7)

. دیسریم اهشود  هب  هک  دوب  يردق  هب  ترضح  نآ  رس  يوم  يدنلب  دیوگ : بزاع  نب  ءارب  . 9 ( 8)
. دیسریم شوگ  انب  هب  ترضح  نآ  رس  يوم  دیوگ : سنا  . 10 ( 9)

«. 1  » دیسریمن اهشود  هب  یلو  تشذگیم  شوگ  انب  زا  ترضح  نآ  رس  يوم  يدنلب  دیوگ : هشیاع  . 11 ( 10)
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زا درکیم  روبع  اجنآ  زا  هک  ره  هکنیا  رگم  تشذگیمن  یهار  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  . 12 ( 11)
______________________________

رب دشیم و  دنلب  شرس  يوم  هاگ  هدوبن ، ناسکی  ترـضح  نآ  رـس  يوم  شیارآ  هک  تسا  تهج  نادب  اب 9  تیاور 11  فالتخا  دیاش  ( 1)
اهر ار  رس  يوم  هاگ  ره  دناهتفگ : زین  و  دیشارتیم . هن  زا  جح  رد  هاگ  و  دیسریم ، شوگ  انب  ات  درکیم و  هاتوک  هاگ  و  تخیریم ، اهـشود 

. تشذگیم شوگ  انب  زا  درگیم  زاب  قرف  دزیم و  هناش  هاگ  ره  دیسریم و  شوگ  انب  ات  درکیم 
ص:16  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

هدجـس ترـضح  نآ  رب  تشذـگیم  یتـخرد  گنـس و  ره  هـب  و  تـسا . هتـشذگ  اـجنآ  زا  ناـشیا  هـک  دربیم  یپ  ترــضح  نآ  قرع  رطع 
. دندرکیم

مینیبیم رـس  تشپ  زا  و  دباوخیمن ، نامیاهلد  یلو  دـباوخیم  نامیاههدـید  ناربمایپ  هورگ  ام  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  . 13 ( 1)
. مینیبیم ور  شیپ  زا  هک  نانچ 

رهم دـناهدومن  فارتعا  نآ  هب  نمؤم  رفاک و  دراد و  تلالد  نآ  رب  رتاوتم  رابخا  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  تازجعم  زا  یکی  . 14 ( 2)
. دوب نایامن  ترضح  نآ  فتک  ود  نایم  مکارتم  ياهوم  رب  هک  تسا  توبن 

(. تشادن هیاس   ) داتفایمن نیمز  رب  شاهیاس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 15 ( 3)
مالّـسلا هیلع  داجـس  ماما  دومرف : مدرک ، وگتفگ  شوخ  گنهآ  ادص و  زا  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  ترـضح  دزن  رد  دـیوگ : یلفون  . 16 ( 4)

مدرم دنک  رهاظ  ار  دوخ  يابیز  يادص  زا  یکدنا  ماما  رگا  و  دـندشیم ، شوهیب  وا  يابیز  يادـص  زا  مدرم  یهاگ  درکیم و  توالت  نآرق 
نآرق توالت  هب  ار  دوخ  يادص  دناوخیمن و  زامن  مدرم  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ایآ  متفگ : دنرادن . ار  ابیز  توص  نآ  ندینش  تقاط 

؟] دندشیمن شوهیب  مدرم  ارچ  سپ   ] تخاسیمن دنلب 
. تخاسیم راکشآ  ار  دوخ  يادص  دندوب  وا  رس  تشپ  هک  یمدرم  تقاط  هزادنا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف :

. تسا هدش  تیاور  زین  يرگید  رایسب  ياهدنس  هب  رابخا  نیا  فلؤم :
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ناگدـننکفصو  زا  هک  هلاه  یبا  نب  دـنه  دوخ  ییاد  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  . 17 ( 5)

يوریپ نآ  زا  دوخ  مهـس  هب  مزیوآ و  رد  نادب  ات  دـنک  نایب  میارب  ار  ترـضح  نآ  فاصوا  زا  يرادـقم  هک  متـشاد  تسود  متـساوخ و  دوب 
: تفگ میامن ،

، دیشخردیم هدراهچ  بش  هام  نوچ  شیوکن  يور  دومنیم ، تمظع  اب  ّرقوم و  سک  ره  هدید  لد و  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
رگا تشاد . هداتفا  تخل و  هن  هدیچیپ و  هن  ییاهوم  گرزب و  اتبسن  يرس  دوب . رتهاتوک  تماق ، زارد  زا  رتدنلب و  تماق ، نایم  زا 

ص:17  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
یناشیپ ناشخرد ، ياهرهچ  درکیمن . زواجت  شوگ  همرن  زا  دومنیم  دـنلب  ار  نآ  هاگ  ره  درکیم و  زاـب  قرف  دـشیم  هدـیلوژ  شرـس  يوم 

رب رون  زا  ياهلاه  دشیم . هتسجرب  مشخ  ماگنه  هب  هک  دوب  یگر  شناوربا  نایم  تشاد . هتـسویپان  تشپ و  رپ  هدیـشک و  دنلب و  یناوربا  دنلب ،
. دراد یگدمآرب  شاینیب  نایم  هک  تشادنپیم  درکیمن  تقد  یسک  رگا  هک  يروط  هب  دوب  هدنکفا  وترپ  شاهرهچ 

شفان ات  هنیس  زا  دوب ، ناهد  نیریـش  زاب و  شیاهنادند  نایم  گرزب ، یکدنا  شناهد  فاص ، شیاههنوگ  تشپ ، رپ  هاتوک و  شنـساحم  ( 1)
دنمونت و دوب . بسانتم  شیاهمادنا  ناشخرد . دیپس و  هرقن  زا  تسا  ینیراگن  ندرگ  ییوگ  شندرگ  دوب ، هدش  هدیشک  وم  زا  کیراب  یطخ 

ياهیگدمآرب دوب و  تسوپ  دیفس  هنیس و  نهپ  دوب . ناوختـسا  تشرد  هناشراهچ و  دوب . ربارب  شمکـش  هنیـس و  دوب . مکحم  شیاههلـضع 
. تشادن وم  وا  مکش  هنیس و  فرط  ود 

. دوب تشوگرپ  تفلک و  شیاهاپ  اهتـسد و  فک  نهپ و  اهتـسد  فک  گرزب ، اهچم  دوب . وم  رپ  شاهنیـس  يالاب  اههناش و  تسد و  ياـهقاس 
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مرن فاص و  شیاپ  ياههنشاپ  لومعم و  زا  رتشیب  اهاپ  فک  يدوگ  هدیشک ، شیاپ  تسد و  ياهناوختـسا  دوب ، هزادنا  هب  هنایم و  شیاهمادنا 
هار نانچ  تشادیم . رب  دـنلب  ياهماگ  تفریم و  هار  راقو  اـب  مارآ و  تشادیم و  رب  مدـق  راوتـسا  دـیکچیم . نآ  زا  بآ  هک  يروط  هب  دوب 

نیمز هب  دنکفایم . ورف  ار  شناگدید  درکیم . ور  ندب  مامت  اب  درکیم  ور  یـسک  هب  نوچ  دیآیم . دورف  يریزارـس  زا  ییوگ  هک  تفریم 
یـشیپ وا  رب  ندرک  مالـس  رد  دشیم  وربور  سک  ره  اب  درکیم . رظن  هاتوک  هکلب  دـشیمن ، هریخ  یـسک  هب  درکیم . هاگن  نامـسآ  زا  شیب 

. تفرگیم
: تفگ وگب . میارب  شنتفگ  نخس  زا  متفگ  دومرف : مالّسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

نخس هب  بل  تفگیمن . نخس  زاین  ماگنه  هب  زج  دوب و  شومخ  هتسویپ  تشادن . شیاسآ  دوب . رکفت  رد  نیگهودنا و  هتسویپ  ترضح  نآ 
مرن ییوخ  دوبن . وا  تالمج  رد  دایز  مک و  تفگیم و  عماج  هاتوک و  نانخس  دربیم . نایاپ  هب  غیلب  يوحن  هب  ار  نآ  دوشگیم و 

ص:18  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
. تسد ریز  راوخ و  هن  دوب ، نشخ  هن  تشاد .

تفگیمن و دب  یماعط  چیه  زا  يرآ  درکیمن ؛ تّمذم  ار  یتمعن  زگره  دـشاب و  كدـنا  هچ  رگ  دومنیم  گرزب  شرظن  رد  یتمعن  ره  ( 1)
. درکیمن مه  فیرعت 

عنام يزیچ  تخانشیمن و  ار  وا  یسک  مشخ  تدش  زا  دوب  نایم  رد  قح  ياپ  هک  یماگنه  یلو  دروآیمن  مشخ  هب  ار  وا  شتامیالمان  ایند و 
هک ینامز  درکیم . ور  تشپ و  ار  تسد  بجعت  ماگنه  هب  و  تشگنا ] اب  هن   ] درکیم هراشا  تسد  مامت  اب  دناتـسزاب . ار  قح  هکنآ  ات  دوبن  وا 
رب ار  دوخ  يور  تفرگیم  مشخ  نوچ  دزیم . تسار  تسد  فک  هب  ار  پچ  تسد  تسش  دنابـسچیم و  مه  هب  ار  اهتـسد  تفگیم  نخس 

. دشیم نایامن  گرگت  ياههناد  دننام  شیاهنادند  دیدنخیم  نوچ  دوب و  مّسبت  شاهدنخ  رتشیب  دناباوخیم . ورف  ار  مشچ  دنادرگیم و 
زا نم  زا  شیپ  وا  مدید  متفگزاب ، وا  يارب  سپس  مدرک  ناهنپ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  زا  ار  بلاطم  نیا  یتدم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
زا هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  یجراخ  یلخاد و  عضو  زا  شراوگرزب  ردپ  زا  وا  مدید  مدیـسرپ ، وا  زا  هراب  نیا  رد  تسا ! هدوب  هاگآ  اهنآ 

. تشاذگن ورف  ار  يزیچ  تفگ و  زاب  ار  همه  دوب و  هدیسرپ  ترضح  نآ  لیامش  لکش و  سلجم و  یگنوگچ 

ترضح نآ  یلخاد  عضو 

رایتخا هب  شنتفر  لزنم  هب  دومرف : مدیسرپ ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  یلخاد  عضو  زا  مردپ  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ( 2)
یتمسق هداوناخ و  يارب  یتمـسق  دنوادخ ، تدابع  يارب  یتمـسق  درکیم : تمـسق  هس  ار  شیوخ  تاقوا  تفریم  لزنم  هب  نوچ  دوب و  دوخ 

تخادرپیم و مومع  ياهراک  هب  صاوخ  راک  زا  تغارف  زا  سپ  درکیم و  تمسق  مدرم  دوخ و  نایم  زاب  ار  شدوخ  تمسق  اما  دوخ . يارب 
يارب ار  تقو  نآ  زا  يزیچ 

ص:19  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
سک ره  و  تشادیم ، هژیو  دوخ  تیانع  هب  ار  لضف  لها  هک  دوب  نیا  تّما  اب  هطبار  رد  ترـضح  نآ  شور  هلمج  زا  و  داهنیمن . یقاب  دوخ 

دنتـشاد و تجاـح  نیدـنچ  یخرب  تجاـح و  ود  یخرب  تجاـح ، کـی  یخرب  درکیم . مارتـحا  تشاد  نید  رد  هـک  یتلیـضف  رادـقم  هـب  ار 
ار هچنآ  دیسرپیم و  ناشراب  راک و  زا  درکیم ، مدرم  ناشدوخ و  راک  حالصا  مرگ  رس  ار  نانآ  تخادرپیم و  اهنآ  یگدیسر  هب  ترـضح 

نم هب  دـنرادن  یـسرتسد  نم  هب  هک  ار  یناسک  تجاح  و  دـنناسرب ، ناـبیاغ  هب  نارـضاح  دـیاب  : » دومرفیم دادیم و  ربخ  ناـنآ  هب  دوب  مزـال 
تمایق زور  رد  ار  وا  ياهمدق  دنوادخ  دناسرب  ناطلـس  شوگ  هب  دـنرادن  ناطلـس  هب  یـسرتسد  هک  ار  یناسک  تجاح  هک  ره  اریز  دـیناسرب ،

كرد يارب  نانآ  تفریذپیمن . ار  نآ  ریغ  یسک  زا  دشیمن و  هتفگ  بلاطم  هنوگ  نیا  زج  ترضح  نآ  سلجم  رد  دزاس ». راوتـسا  تباث و 
سلجم نآ  زا  نوـچ  و  دـندشیمن ، هدـنکارپ  دـنریگ  ارف  يزیچ  هـکنآیب  دـندشیم و  بایفرــش  شترــضح  تمدــخ  مـلع  بـلط  ضیف و 
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. دندوب ینایامنهر  دوخ  دنتشگیمزاب 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  لزنم  زا  جراخ  عضو 

؟ درکیم راتفر  هنوگچ  هک  مدیـسرپ  لزنم  زا  جراخ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  عضو  زا  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  مردپ  زا  و  ( 1)
هدیمر دوخ  زا  ار  نانآ  تفرگیم و  سنا  مدرم  اب  تشادیم . زاب  مزال  ریغ  نانخس  زا  ار  دوخ  نابز  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف :

. تخاسیمن
نانآ زا  هکنآ  نودـب  دـییاپیم  نانآ  زا  ار  دوخ  تخیهرپیم و  مدرم  زا  تشامگیم . نانآ  رب  ار  وا  تشادیم و  یمارگ  ار  یموق  ره  گرزب 

ره دومنیم . شسرپ  تشذگیم  نانآ  نایم  رد  هچنآ  زا  مدرم  زا  تفرگیم و  غارـس  دوخ  نارای  زا  دنک . یقلخ  دب  نانآ  اب  ای  دنادرگ  يور 
طیرفت طارفا و  دوب و  ور  هنایم  اهراک  رد  درمـشیم . راوخ  درکیم و  حـیبقت  ار  یتشز  راـک  ره  درکیم و  تیوقت  نیـسحت و  ار  یکین  راـک 

زا تشادن .
ص:20  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

نایفارطا درکیم . زواجت  نآ  زا  هن  تشاد و  یهاتوک  هن  قح  هراب  رد  دـنیارگ . فارحنا  هب  دـنزرو و  تلفغ  نانآ  ادابم  دـشیمن  لفاغ  مدرم 
نیرتگرزب و  دندوب ، رتزوسلد  هاوخریخ و  ناناملسم  هب  تبسن  هک  دندوب  یناسک  وا  رظن  رد  نانآ  نیرترب  و  دندوب ، مدرم  ناکین  ترضح  نآ 

. دنشاب هتشاد  يراکمه  يدردمه و  رتهب  دوخ  ینید  ناردارب  اب  هک  دندوب  یناسک  نانآ 

ترضح نآ  سلجم  عضو 

یسلجم چیه  رد  ترضح  نآ  دومرف : مدیسرپ ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  سلجم  عضو  زا  مردپ  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ( 1)
. دومنیم یهن  زین  راک  نیا  زا  درکیمن و  باختنا  دوخ  يارب  یـصوصخم  ياج  سلاجم  رد  ادخ . دای  هب  رگم  تساخیمن  رب  تسـشنیمن و 

. دننک نینچ  هک  دادیم  روتسد  زین  ار  نارگید  تسشنیم و  دوب  یلاخ  هک  اج  ره  تسویپیم  یهورگ  هب  هاگ  ره 
سک ره  اب  تسا . رتیمارگ  وا  زا  ترـضح  نآ  دزن  يرگید  هک  تشادـنپیمن  نانآ  زا  یـسک  درکیم و  ادا  ار  سلجم  لها  زا  کی  ره  قح 

هب ای  هکنآ  رگم  تشگیمن  زاب  تساوخیم  یتجاح  وا  زا  سک  ره  دورب . دزیخ و  رب  صخش  نآ  دوخ  ات  درکیم  ربص  يردق  هب  تسـشنیم 
ار وا  مدرم  هک  يّدـح  هب  دوب  همه  لماش  شکین  يوخ  دوب . هتـشگ  شوخلد  ترـضح  نآ  زا  یـشوخ  نایب  هب  اـی  دوب  هدیـسر  دوخ  تجاـح 

دنلب اهزاوآ  نآ  رد  دوب . تناما  تقادص و  ایح و  ملح و  سلجم  وا  سلجم  دـندوب . ربارب  وا  دزن  قح ، رد  همه  دنتـسنادیم و  نابرهم  يردـپ 
رگد کی  اب  سلجم  لها  دـشیمن . وگزاب  رگید  ياج  دزیم  رـس  یـشزغل  یـسک  زا  رگا  تخیریمن و  یـسک  يوربآ  ضرع و  دـشیمن و 

اب دندرکیم و  مارتحا  ار  نارتهم  دندوب ، نتورف  رگد  کی  اب  دندومنیم . یتسود  تقافر و  مه  اب  اوقت  ساسا  رب  دـندرکیم و  راتفر  هنالداع 
مدقم دوخ  رب  ار  نادنمزاین  دندوب و  نابرهم  نارتهک 

ص:21  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
. دندرکیم يرادهگن  نابیرغ  زا  دنتشادیم و 

نشخ و دوب . وخمرن  قلخشوخ و  ورشوخ و  هشیمه  دومرف : دوب ؟ هنوگچ  نانیـشنمه  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  شور  متفگ : ( 1)
دوب يروط  دیزرویم . تلفغ  تشادـن  تبغر  لیم و  نآ  هب  هچنآ  زا  دوبن . سولپاچ  وجبیع و  نابزدـب و  رـسکبس و  هدـنخرپ و  وختشرد و 
رکذ یفرحرپ و  شکمـشک ، لادـج و  : » تشادیم رود  یتخـس  هب  زیچ  هس  زا  ار  دوخ  دـندشیمن . دـیمون  سویأـم و  وا  زا  نادـنموزرآ  هک 

وجتـسج ار  یـسک  ياهـشزغل  درکیمن . شنزرـس  شهوـکن و  ار  یـسک  : » تشاد زیهرپ  زیچ  هس  زا  زین  مدرم  هب  تبـسن  هدـیافیب .» بلاـطم 
«. تفرگیمن یپ  ار  یسک  بیع  دومنیمن و 
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هب رس  همه  هک  درکیم  بذج  ار  سلجم  لها  نانچ  نتفگ  نخس  ماگنه  تشادیم . نآ  رد  باوث  دیما  هک  ییاج  رد  رگم  تفگیمن  نخس 
نآ دزن  دـنتفگیم و  نخـس  ناـنآ  دـشیم  تکاـس  نوچ  و  دـندنامیم ، تکرحیب  مارآ و  هتـسشن ، ناشرـس  رب  هدـنرپ  ییوگ  هدـنکفا ، ریز 
رد و  دبای . نایاپ  شنخس  ات  دندادیم  شوگ  شنانخـس  هب  تکاس  همه  تفگیم  نخـس  هک  ره  دندرکیمن . عازن  ینخـس  رـس  رب  ترـضح 

بجعت دندرکیم  بجعت  نانآ  هچنآ  زا  دیدنخیم و  دندیدنخیم  سلجم  لها  هک  يزیچ  زا  دنتفگیم . نخس  تبون  هب  شترـضح  رـضحم 
. دندمآیمرب محازم  صاخشا  بلج  ددص  رد  باحصا  هک  ییاج  ات  درکیم  ربص  ناشراتفگ  اههتساوخ و  رد  نابیرغ  یبدایب  رب  درکیم .

. دیامن رکـشت  دهاوخب  هک  یـسک  زا  رگم  تفریذپیمن  ار  یـسک  يانث  حدم و  دینک . کمک  ار  وا  دـیدید  ار  يدـنمتجاح  نوچ  دومرفیم :
. درکیم عطق  ار  وا  نخس  نتساخرب ، ای  وا  یهن  اب  تروص  نآ  رد  هک  تشذگیم  دح  زا  هکنآ  رگم  دیربیمن  ار  یسک  نخس 

: دومرف مردپ  مدیسرپ ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  توکس  زا  سپس  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
مدرم همه  هک  دوب  نیا  رد  يریگهزادنا  ریدقت و  رد  شتوکس  رکفت . ریدقت و  رذح ، ملح ، دوب : راوتـسا  هیاپ  راهچ  رب  ترـضح  نآ  توکس 

ریذپانانف ریذپانف و  ياهزیچ  رد  هک  دوب  نآ  رکفت  رد  شتوکس  و  دهد . شوگ  ناسکی  همه  راتفگ  هب  دنیبب و  مشچ  کی  هب  ار 
ص:22  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

هب هروک  زا  دروآیمن و  مشخ  هب  ار  وا  يزیچ  هک  يروط  هب  تشاد ، مه  اب  ار  ربص  ملح و  هک  دوب  نآ  ملح  رد  شتوکس  و  درکیم . هشیدنا 
. دننک يوریپ  وا  زا  زین  نارگید  ات  تخادرپیم  کین  ياهراک  هب  دوب : دروم  راهچ  رد  رذح  رد  شتوکس  و  دربیمن . رد 

تسرد يرظن  دوخ  تما  حالصا  يارب  ات  دربیم  راک  هب  ار  دوخ  شـشوک  دنزیهرپب . نآ  زا  زین  نارگید  ات  درکیم  كرت  ار  تشز  ياهراک 
. دومنیم مادقا  دوب  نآ  رد  ترخآ  ایند و  ریخ  هچنآ  هب  و  دهد . هئارا 

هار ماگنه  دوب . دیپس  دیراورم  دننام  شگنر  تشاد و  ناشخرد  ياهرهچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : کلام  نب  سنأ  . 18 ( 1)
ابید و چیه  دشاب و  رتوبـشوخ  ترـضح  نآ  ندـب  رطع  زا  هک  مدـییوبن  ار  يربنع  کشم و  زگره  نم  دـشیم . لیامتم  ولج  هب  یکدـنا  نتفر 

 ... دشاب رتمرن  ترضح  نآ  تسد  فک  زا  هک  مدیشکن  تسد  ار  یمشیربا 
رمق صرق  نوچ  شکرابم  هرهچ  درکیم  لاحـشوخ  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يزیچ  هاگ  ره  دـیوگ : کلام  نب  بعک  . 19 ( 2)

. دشیم نشور 
مدرم نیرتاویش  نم  دومرفیم : دوخ  دوب و  رتنخس  نیریش  رتراتفگ و  اویش  همه  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : یلازغ  . 20 ( 3)
نخـس تـالمج  نیرتینعمرپ  لاـح  نیع  رد  نیرتهاـتوک و  اـب  ترـضح  نآ  دـنیوگیم ...  نخـس  دّـمحم  تغل  اـب  ناـیتشهب  متـسه و  برع 

هک درکیم  ادا  هدرمـش  يروط  هب  ار  نخـس  دوـب و  هتـسویپ  رگید  کـی  هب  شراـتفگ  تاـعطق  دوـبن . شنانخـس  رد  مک  داـیز و  تفگیم و 
. دوب رتابیز  مدرم  همه  زا  شیادص  گنهآ  دنلب و  شیادص  هرهوج  درپسیم . هظفاح  هب  تفاییم و  رد  یبوخ  هب  ار  نآ  هدنونش 

نم دییآیم  نوریب  دیوریم و  ءالخلا  تیب  هب  هک  امـش  هَّللا ، لوسر  ای  مدرک : ضرع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  دـیوگ : هشیاع  . 21 ( 4)
دـیوریم و یتشهب  ياهمیـسن  رب  ام  ياهندـب  ناربمایپ  هورگ  ام  دومرف : مباییمن !؟ کشم  يوب  زج  يزیچ  یلو  موریم  اـجنآ  هب  گـنردیب 

. دربیم ورف  دوخ  رد  ار  نآ  نیمز  هکنآ  رگم  دوشیمن  جراخ  نآ  زا  يزیچ  ور  نیا  زا  تسوبشوخ ،
ص:23  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  قالخا 

، ایب شیپ  دومرف : سپـس  تفر . بقع  ورب ، بقع  تفگ : وا  هب  دیرفآ و  ار  لقع  دـنوادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  . 22 ( 1)
و دیـشخب ، دّـمحم  نم ]  ] هب ار  نآ  زا  ءزج  هن  دون و  سپ  دـشاب . وت  زا  رتبوبحم  نم  دزن  هک  مدـیرفاین  ار  یقولخم  دومرف : هاگنآ  دـمآ . شیپ 

. دومن تمسق  ناگدنب  همه  نایم  ار  رگید  ءزج  کی 
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. ماهدش هتخیگنارب  هدیدنسپ  کین و  قالخا  هب  نم  دومرفیم : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 23 ( 2)
ار دوخ  مه  امـش  دـینادرگ ، صوصخم  هدیدنـسپ  کین و  قالخا  هب  ار  شیوخ  لوسر  دـنوادخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  . 24 ( 3)

مالّـسلا هیلع  ماما  سپـس  دیازفیب . امـش  رد  ار  نآ  ات  دیهاوخب  وا  زا  هتفگ و  ساپـس  ار  يادخ  دوب  امـش  رد  کین  قالخا  نآ  رگا  دـییامزایب ،
. يدرمناوج تعاجش و  تریغ ، تواخس ، یقلخشوخ ، يرابدرب ، رکش ، ربص ، تعانق ، نیقی ، درمش : تلصخ  هد  بیترت  نیدب  ار  اهنآ 

. دوب مدرم  نیرتیخس  نیرتوکین و  نیرتعاجش ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : سنا  . 25 ( 4)
یّلـص ادخ  لوسر  دندید  نایم  نیا  رد  دنتفاتـش . ادص  نآ  يوس  هب  هدزتشحو  همه  هک  دیـسر  هنیدم  مدرم  شوگ  هب  یکانلوه  يادـص  یبش 

: دـیامرفیم مدرم  هب  هتخادـنا و  ندرگ  رب  ریـشمش  هدـش و  هحلط  وبا  بسا  رب  راوس  هک  یلاـح  رد  هدـمآ  نوریب  همه  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هَّللا 
! تسا یکت  زیت  بسا  بجع  تسین ، يزیچ  دیسرتن ،

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  ام  دندیـسریم  مه  هب  رکـشل  ود  دـشیم و  مرگ  گنج  رونت  نوچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 26 ( 5)
. دوبن ترضح  نآ  زا  رتکیدزن  نمشد  هب  سک  چیه  میدشیم و  هدنهانپ 

. دوب رتایحاب  نیشنهدرپ  نارتخد  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : يردخ  دیعس  وبا  . 27 ( 6)
ص:24  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. میتفاییمرد ترضح  نآ  هفایق  زا  تشادیمن  تسود  ار  يزیچ  هاگ  ره  و 
دنک یباـتیب  هک  ره  هدرک و  ربـص  یکدـنا  دـنک  ربـص  هک  ره  صفح ، يا  دومرف : ثاـیغ  نب  صفح  هب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  . 28 ( 1)

هب ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  گرزب  يادـخ  اریز  زاـسهشیپ ، ربـص  تیاـهراک  همه  رد  دوـمرف : سپـس  تـسا . هدرک  یباـتیب  یکدـنا 
و نیزگ ، يرود  نانآ  زا  هتـسیاش  يروط  هب  نک و  ربص  دنیوگیم  هچنآ  رب  : » دومرف دومن و  ارادم  ربص و  هب  رما  ار  وا  تخیگنارب و  يربمایپ 
وا وت و  ناـیم  هک  نآ  اـت  نک ، رود  شور  نیرتهب  اـب  ار  نارگید  يدـب  : » دومرف زین  و  ««، 1  » راذـگاو هّفرم  رگناوت و  ناگدـننکبیذکت  اب  ارم 

ياراد هک  یـسک  دـننک و  هشیپ  ربـص  هک  یناـسک  زج  دـنروخنرب  تلـصخ  نیا  زا  و  تسا . یمیمـص  مرگ و  تسود  ییوـگ  تسا  ینمـشد 
زا دندرک . مهتم  گرزب  ياهزیچ  هب  ار  وا  ات  دومن  ربص  مه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  « 2 « » تسا درخ ] هشیدنا و  زا   ] گرزب ياهرهب 
هب سپ  دوشیم . گنت  دنیوگیم  هچنآ  زا  تاهنیـس  وت  هک  مینادیم  یبوخ  هب  ام  و  : » دومن لزان  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  دـش و  گنتلد  ور  نیا 

نیگمغ ترـضح  دندومن و  مهتم  دندرک و  بیذکت  ار  وا  مه  زاب  «.« 3  » شاب نارازگهدجس  زا  يوگحیبست و  تراگدرورپ  شیاتـس  هارمه 
دننکیمن بیذـکت  ار  وت  نانآ  اما  دـنکیم . نیگمغ  ار  وت  دـنیوگیم  هچنآ  هک  مینادیم  یبوخ  هب  ام  : » داتـسرف ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  دـش و 

. دننکیم بیذکت  ار  ادخ  تایآ  نارگمتس  نیا  هکلب 
«.« 4  » دیسر نانآ  هب  ام  يرای  هکنآ  ات  دندید  اهرازآ  و  دندرک ، ربص  ندش  بیذکت  رب  دندش و  بیذکت  یناربمایپ  زین  وت  زا  شیپ  هتبلا 
بیذـکت ار  وا  هدروآ ، نابز  رب  ار  ادـخ  مان  هداهن و  رتارف  ار  اپ  اهنآ  هکنآ  ات  تخاس ، مزلم  ربص  هب  ار  دوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  سپ 

. مرادن ربص  مدوبعم  هب  نتفگدب  هراب  رد  یلو  مدرک  ربص  میوربآ  نادـناخ و  مدوخ و  هراب  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دـندومن .
دنوادخ هاگنآ 

______________________________

10 و 11. لّمّزم / ( 1)
34 و 35. تلّصف / ( 2)

97 و 98. رجح / ( 3)
33 و 34. ماعنا / ( 4)

ص:25  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
مالسا یمارگ  ربمایپ 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 129ناهفصا   هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


مه وت   ] سپ دیـسرن ، ام  هب  یگتـسخ  چیه  میدـیرفآ و  زور  شـش  رد  تساهنآ  نایم  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  ام  : » درک لزان  ار  هیآ  نیا 
«.« 1  » نک ربص  دنیوگیم  هچنآ  رب  وشن و ] هتسخ 

یفرعم ربص  نتـشاد  هب  ناـنآ  دـنداد و  هدژم  شترتع  زا  ناـماما  هب  ار  وا  اـت  درک  ربص  لاوحا  همه  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  سپ  ( 1)
نیقی ام  تایآ  هب  دـندرک و  ربص  نوچ  دـننک ، تیادـه  ام  رما  هب  هک  میتخاس  یناـیاوشیپ  ناـنآ  زا  و  : » دومرف ماـقمالاو  دـنوادخ  دـندیدرگ .

«.« 2  » دنتشاد
ینادردق وا  ربص  زا  مه  دنوادخ  ندب ». هب  تبـسن  تسا  رـس  دـننام  نامیا  هب  تبـسن  ربص  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دوب  اجنیا 

شاداپ هب  تفای  ماجنا  لیئارـسا  ینب  هراب  رد  وا ] يزوریپ  تاجن و  ياههدعو  و   ] تراگدرورپ يوکین  هملک  : » دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  درک و 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  «.« 3  » میدومن نوگژاو  دنتـشارفایمرب  ار  هچنآ  دـنتخاسیم و  شموق  نوعرف و  ار  هچنآ  و  دـندرک ، هک  يربص 

«. ماقتنا مه  تسا و  تراشب  مه  نیا  : » دومرف
: درک لزان  ار  هیآ  نیا  تسناد و  اور  وا  يارب  ار  ناکرشم  اب  راکیپ  دنوادخ  هاگنآ 

نانآ رب  اجک  ره  و  «. 4  » دینیشنب ناشهار  رس  رب  یهاگنیمک  ره  رد  دینک و  هرصاحم  دیریگب و  ار  نانآ  دیشکب و  دیتفای  ار  ناکرشم  اجک  ره  »
ربص شاداپ  دناسر و  لتق  هب  شناتـسود  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تسد  هب  ار  نانآ  دنوادخ  سپ  «.« 5  » ناشدیشکب دیتفای  تسد 
ادـخ باـسح  هب  دـنک و  ربـص  هک  ره  سپ  تـسا . هدرک  هریخذ  شیارب  ترخآ  رد  هـچنآ  رب  هوـالع  دوـمرف ، تیاـنع  وا  هـب  ار  ترـضح  نآ 

دهاوخ هریخذ  شیارب  ترخآ  رد  هچنآ  رب  هوالع  دنک ، نشور  شنانمـشد  هراب  رد  ار  وا  مشچ  دنوادخ  هکنآ  ات  دورن  نوریب  ایند  زا  دراذگ ،
. دومن

هک هداتسرف  وت  يوس  هب  ياهیده  اب  ارم  دنوادخ  هَّللا ، لوسر  ای  تفگ : دمآ و  وا  دزن  لیئربج  هک  دومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  . 29 ( 2)
اطع سک  چیه  هب  امش  زا  شیپ  ار  ياهیده  نینچ 

______________________________

38 و 39. ق / ( 1)
.24 هدجس / ( 2)

.137 فارعا / ( 3)
.6 هبوت / ( 4)

.191 هرقب / ( 5)
ص:26  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. ربص زا  رتوکین  و  ربص ، تفگ : تسیچ ؟ هیده  نآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تسا . هدرکن 
، صالخا تفگ : تسیچ ؟ نآ  دومرف : نآ . زا  رتهب  و  دـهز ، تفگ : تسیچ ؟ نأ  دومرف : نآ . زا  رتوکین  و  اضر ، تفگ : تسیچ ؟ نآ  دومرف :

؟ تسیچ نآ  دومرف : نآ . زا  رتهب  و 
؟ تسیچ ادـخ  رب  لکوت  متفگ : تسادـخ . رب  لکوت  نآ  نابدرن  تفگ : لیئربج ؟ يا  تسیچ  نآ  متفگ : دومرف : نآ . زا  رتهب  و  نیقی ، تفگ :
و دیامن . عنم  هن  دنک و  اطع  دناوتیم  هن  دناسر . دناوت  يدوس  هن  دز و  دناوت  ینایز  هن  ادـخ ] تساوخ  نودـب   ] قولخم هکنآ  نتـسناد  تفگ :

دیما یـسک  هب  ادـخ  زج  دـهدیمن و  ماجنا  یلمع  ادـخ  زج  سک  چـیه  يارب  رگید  دـشاب  نینچ  هدـنب  هاـگ  ره  قولخم . زا  ندوب  دـیمون  زین 
. لکوت تسا  نیا  دزودیمن ؛ عمط  مشچ  ادخ  زج  سک  چیه  هب  دسرتیمن و  یسک  زا  ددنبیمن و 

دنک ییابیکـش  یتخـس  رد  یمدآ  هک  تسا  نآ  تفگ : تسیچ ؟ ربـص  ریـسفت  لـیئربج ، يا  متفگ : دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  ( 1)
رد و  دنکیم ، ییابیکـش  يزاینیب  تقو  رد  هک  نانچ  دنک  ییابیکـش  يدنمزاین  ماگنه  رد  و  دنکیم ، ییابیکـش  يداش  رد  هک  هنوگ  نامه 
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دزن دسریم  وا  هب  هک  ییالب  زا  دوخ  لاح  زا  نیا  رب  انب  دنکیم . ییابیکـش  یتمالـس  تیفاع و  رد  هک  نانچ  دـنک  ییابیکـش  يراتفرگ  الب و 
. دنکن تیاکش  یسک 

كدـنا ياطع  رب  دزاـسب و  مک  زیچ  اـب  دزرو ؛ تعاـنق  دـسریم  وا  هب  اـیند  زا  هچنآ  هب  هک  تسا  نآ  تفگ : تسیچ ؟ تعاـنق  ریـسفت  متفگ :
. درازگ ساپس 

و دسرن . هچ  دـسرب  ایند  ياهتمعن  هب  هچ  دریگیمن ، مشخ  وا  رب  تسا  یـضار  دوخ  ياقآ  زا  هک  یـسک  تفگ : تسیچ ؟ اضر  ریـسفت  متفگ :
. ددرگیمن یضار  دوخ  كدنا  لمع  هب  هاگ  چیه 

هک ار  یـسک  درادیم  نمـشد  و  درادیم ، تسود  ار  شقلاـخ  هک  ار  یـسک  درادیم  تسود  دـهاز  تـفگ : تـسیچ ؟ دـهز  ریـسفت  مـتفگ :
شمارح دراد و  باسح  نآ  لالح  اریز  دیامنیمن ، انتعا  نآ  مارح  هب  دنکیم و  يرود  طایتحا و  ایند  لالح  زا  درادیم . نمشد  ار  شقلاخ 

. دزرویم رهم  دوخ  هب  هک  نانچ  دزرویم  رهم  ناناملسم  همه  رب  باقع .
ص:27  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

قرز و ایند و  شزرایب  يالاک  زا  دنکیم . يرود  هدش  دنلب  شدـنگ  يوب  هک  يرادرم  زا  هک  نانچ  دـنکیم  يراددوخ  هدوهیب ]  ] نخـس زا 
وا گرم  دزاسیم و  هاتوک  ار  دوخ  يوزرآ  دریگ . ارف  ار  وا  شاهلعـش  ادابم  هک  دیامنیم  يرود  شتآ  زا  هک  نانچ  دنکیم  يرود  نآ  قرب 

. تسا مّسجم  شمشچ  شیپ 
ره و  دـبای ، تسد  نادـب  دوخ  ات  دـهاوخن  يزیچ  مدرم  زا  هک  تسا  یـسک  صالخا  اب  تفگ : تسیچ ؟ صالخا  ریـسفت  لیئربج ، يا  متفگ :
هب درکن  یتساوخرد  مدرم  زا  نوچ  و  دشخبیم . ادخ  هار  رد  دنام  یقاب  شتسد  رد  يزیچ  رگا  و  دوشیم ، یـضار  نادب  دروآ  تسد  هب  هاگ 

گرزب يادخ  هدش و  یضار  دنوادخ  زا  سپ  دش  یـضار  نادب  تفای و  تسد  يزیچ  هب  رگا  و  هدومن ، رارقا  دنوادخ  ربارب  رد  دوخ  یگدنب 
. دراد رارق  دوخ  يادخ  هب  دامتعا  قوثو و  ّدح  رد  دیشخب  ادخ  هار  رد  يزیچ  رگا  و  تسا . یضار  وا  زا  زین 

ار وا  ادخ  دنیبیمن . ار  ادخ  وا  رگا  و  دنیبیم ، ار  ادخ  ییوگ  هک  دـنکیم  راک  ادـخ  يارب  نانچ  نمؤم  تفگ : تسیچ ؟ نیقی  ریـسفت  متفگ :
اهنیا دسرب . وا  هب  تسناوتیمن  هتفر  اطخ  وا  زا  هچنآ  و  دورب ، اطخ  وا  زا  تسناوتیمن  هدیسر  وا  هب  هچنآ  هک  دنادیم  نیقی  روط  هب  دنیبیم و 

. تسا دهز  نابدرن  لکوت و  ياههخاش  دش  هتفگ  هک 
دناسریم مالس  تیادخ  دّمحم ، يا  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن  ياهتشرف  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 30 ( 1)

، اراـگدرورپ تفگ : تشادرب و  نامـسآ  يوس  هب  رـس  ترـضح  نآ  مزاـس ! ـالط  تیارب  ار  هکم  ياـهگیر  همه  یهاوـخب  رگا  دـیامرفیم : و 
. میامن تساوخرد  وت  زا  مشاب و  هنسرگ  يزور  و  میوگ ، وت  ساپس  مشاب و  ریس  يزور  مهاوخیم 

: تفگ دمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن  ياهتشرف  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 31 ( 2)
اب وا  درک و  هاگن  مالـسلا  هیلع  لیئربج  هب  ترـضح  نآ  لوسر ! هاشداپ و  ای  یـشاب  لوسر  نتورف و  ياهدنب  هک  هدومرف  راتخم  ار  وت  دنوادخ 

. نک رایتخا  ینتورف  هک  درک  هراشا  تسد 
هک یلاح  رد  هتشرف  نآ  مشاب . لوسر  نتورف و  ياهدنب  مهاوخیم  دومرف : ترضح  سپ 

ص:28  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
. تساک دهاوخن  يراد  ادخ  دزن  هک  یماقم  زا  يریذپب  مه  ار  یهاشداپ  رگا  تفگ : تشاد  تسد  رد  ار  نیمز  نئازخ  ياهدیلک 

قـشمرس ار  دوخ  هزیکاپ  كاپ و  ربمایپ  دومرف : ترـضح  نآ  هب  یّـسأت  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  فصو  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  . 32 ( 1)
. تخودن نادب  یمشچ  تفرگرب و  ياهمقل  مین  ایند  زا  هک  ریگ ... 

دنوادخ هک  تسناد  هاگ  ره  و  تفریذـپن . یلو  دـش  هضرع  وا  رب  ایند  دوب . رتیلاخ  ایند  زا  شمکـش  رترغال و  ایند  زا  شیولهپ  سک  همه  زا 
دوبن ام  رد  نیا  زج  یتلصخ  رگا  و  درمش . ریقح  زین  وا  تسناد  ریقح  ادخ  هک  ار  يزیچ  تشاد و  نمشد  ار  نآ  زین  وا  دراد  نمـشد  ار  يزیچ 
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ام ینمشد  تفلاخم و  رد  نیمه  هدرمش ، کچوک  ادخ  هک  ار  يزیچ  میرادیم  گرزب  و  هتشاد ، نمشد  ادخ  ار  هچنآ  میرادیم  تسود  هک 
. تسشنیم ناگدنب  نوچ  دروخیم . اذغ  نیمز  يور  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  انامه  دوب ! سب  وا  نامرف  زا  یچیپرس  ادخ و  اب 
دوخ فیدر  رد  مه  ار  يرگید  دشیم و  راوس  نالاپیب  غالا  رب  تخودیم . هلصو  ار  شسابل  دزیم و  هنیپ  شیوخ  تسد  هب  ار  دوخ  شفک 

مرظن زا  ار  هدرپ  نیا  ینالف ، يا  دومرف : دوخ  نانز  زا  یکی  هب  هتخیوآ ، شقاتا  رد  رب  راگن  شقن و  اـب  ياهدـنرپ  دـید  نوچ  و  درکیم . راوس 
نآ دای  دنادرگ و  يور  ایند  زا  ابلق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  متفایم ! نآ  قرب  قرز و  ایند و  دای  هب  مرگنیم  نآ  هب  هاگ  ره  هک  راد ، رود 
هناخ ار  نآ  دریگرب و  نآ  زا  رخاف  ابیز و  ياهماج  ادابم  ات  دـشاب  ناهنپ  شرظن  زا  ایند  ياهتنیز  تشاد  تسود  وا  تشکب . دوخ  نورد  رد  ار 

. دنارورپب رس  رد  ار  نآ  رد  تماقا  دیما  درادنپ و  دوخ  یگشیمه 
دراد نمـشد  ار  يزیچ  هک  ره  يرآ  تشاد . ناهنپ  رظن  زا  ار  نآ  دـنارب و  لد  زا  ار  نآ  دای  درک و  نوریب  دوخ  ناـج  زا  یلک  هب  ار  اـیند  سپ 

. دیآ نایم  هب  وا  دزن  رد  نآ  زا  یمان  درادن  شوخ  دراد و  نمشد  زین  ار  نآ  هب  هاگن 
هنـسرگ و ایند  رد  هک  دوبن  نآ  زا  رتشوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يارب  ایند  زا  يزیچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  . 33 ( 2)

. دشاب عاضوا ] زا  نارگن  ادخ و  زا   ] كانسرت
ص:29  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

ترضح نآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  لاح  حرش  رد  ینالوط  يربخ  نمض  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  . 34 ( 1)
. تشادن یهانگ  هکنآ  اب  دشیم ، رت  شزامن  ياج  هک  تسیرگیم  نادنچ  ادخ  سرت  زا 

. تشگیم شوهیب  هک  تسیرگیم  نادنچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  تیاور  . 35 ( 2)
؟ تسا هدوشخبن  ار  امش  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  دنوادخ  رگم  دش : ضرع  ترضح  نآ  هب 

. دوب نینچ  یگدنب  تدابع و  تاماقم  رد  زین  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ياهیشوهیب  مشابن ... ؟ ادخ  رازگرکش  هدنب  ایآ  دومرف :
زا گید  ششوج  يادص  دننام  ییادص  ادخ  سرت  زا  داتسیایم  زامن  هب  هک  یماگنه  مالّـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  هک  تسا  تیاور  . 36 ( 3)

. دوب نینچ  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  و  دشیم ، هدینش  وا 
هَّللا یّلص  ادخ  لوسر  دش ، لزان  دینک ) دای  ناوارف  ار  ادخ  « ) 1  » اریثک ارکذ  هّللا  اورکذا  هفیرش  هیآ  نوچ  دیوگ : يردخ  دیعس  وبا  . 37 ( 4)

. تسا هتشگ  هناوید  هدز و  نج  وا  دنتفگ : راّفک  هک  دش  لوغشم  ادخ  رکذ  هب  ردق  نآ  هلآ  هیلع و 
: دـیوگ يوار  درکیم . هبوت  ادـخ  هاگرد  هب  راب  داتفه  يزور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  . 38 ( 5)

: تفگیم ترضح  نآ  ایآ  متفگ :
؟» هیلا بوتأ  هَّللا و  رفغتسا  »

: تفگیم هکلب  هن ، دومرف :
« هَّللا یلا  بوتأ  »

ماما میدرگیمرب ! هانگ  هب  زاـب  مینکیم و  هبوت  اـم  یلو  تشگیمنرب  هاـگ  چـیه  درکیم و  هبوت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  متفگ : . 
. تساوخ کمک  ادخ  زا  دیاب  دومرف : مالّسلا  هیلع 

هکنیا رگم  تساخیمنرب  هاتوک - هچرگ  یـسلجم - چـیه  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  . 39 ( 6)
. درکیم رافغتسا  راب  جنپ  تسیب و 

: دومرفیم تخادرپیم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  فصو  هب  هاگ  ره  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  . 40 ( 7)
رتوخمرن و رتافواب ، رتوگتسار ، رتریلد ، رتهدنشخب ، مدرم  همه  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

______________________________
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.41 بازحا / ( 1)
ص:30  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

ادـیپ تخانـش  دومنیم و  شزیمآ  شترـضح  اـب  هک  ره  و  تفرگیم ، ار  وا  شتبیه  دـیدیم  ار  وا  ادـتبا  رد  هک  ره  دوب . رتترـشاعم  شوـخ 
. ماهدیدن ار  شدننام  وا  زا  دعب  وا و  زا  شیپ  هک  نم  دیدرگیم . دنمقالع  وا  هب  درکیم 

زا و  تسا . هتخیگنارب  کین  قالخا  هب  ارم  دنوادخ  هک  دیدرگ ، هتـسارآ  کین  قالخا  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  . 41 ( 1)
و هتخاس ، مورحم  ار  وا  هک  یـسک  هب  دـنک  شـشخب  و  هدرک ، متـس  وا  هب  هک  یـسک  زا  دـنک  تشذـگ  یمدآ  هک  تسا  نآ  کین  ياهقالخا 

. دنکیمن تدایع  ار  وا  هک  یسک  زا  دنک  تدایع  و  هدیرب ، وا  زا  هک  یسک  اب  ددنویپب 
: تفگیم هک  دوب  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ياهدنگوس  زا  دومرف : مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  . 42 ( 2)

« هَّللا رفغتسا  و  «ال ،
«. 1  » مهاوخیم شزرمآ  ادخ  زا  و  هن ،

هب دـشیم . هتخانـش  شاهرهچ  زا  مشخ  يدونـشخ و  هک  دوـب  ناـنچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  دـیوگ : رمع  نب  هَّللا  دـبع  . 43 ( 3)
نوچ و  داـتفایم . شاهرهچ  رد  راوید  شقن  تفگ  ناوتیم  هک  يّدـح  هب  دیـشخردیم  هنیآ  نوـچ  شاهرهچ  دـشیم  دونـشخ  هک  یماـگنه 

. تشگیم هریت  هتفرگ و  شکرابم  گنر  تفرگیم  مشخ 
لوسر يا  ارچ ، دنتفگ : دیراد ؟ تهابش  نم  هب  رتشیب  ناتمادک  هک  مهدن  ربخ  امش  هب  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  . 44 ( 4)

زا شیب  ار  شینید  ناردارب  و  دـشاب ، رتراکوکین  شناشیوخ  اب  و  رتمیـالم ، مدرم  اـب  شدروخرب  و  رتوکین ، شقلخ  هک  یـسک  دومرف : ادـخ .
همه زا  مشخ  يدونـشخ و  لاـح  رد  و  رتهب ، همه  زا  شتـشذگ  و  رتهدـنروخورف ، ار  دوخ  مشخ  و  رتروبـص ، قح  رب  و  هتـشاد ، تسود  همه 

. دشاب رتفاصنااب 
. دیشکیم تسد  دایز  ار  شیوخ  نساحم  دشیم  لاحشوخ  یلیخ  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : یلازغ  . 45 ( 5)

______________________________

«. ّکبر ال و  : » دننام دنروخیم  دنگوس  سپس  دنیوگیم  ال »  » هملک دنگوس  ماگنه  هک  تسا  مسر  برع  رد  ( 1)
لوقعلا ةآرم  زا  سابتقا  . ) درکیم رافغتسا  نآ  ياج  هب  دروخیمن و  دنگوس  ال »  » نتفگ زا  سپ  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  دارم  اجنیا  رد  و 

(. یسلجم هماّلع 
ص:31  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

وا دزن  يراـنید  مهرد و  هک  تشذـگیمن  یبـش  زگره  دوب ، مدرم  نیرتهدنـشخب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  دـیوگ : زین  و  . 46 ( 1)
زا دـناسرب . شقحتـسم  هب  ار  نآ  ات  تفریمن  هناخ  هب  دـشخبب ، وا  هب  هک  تفاییمن  ار  یـسک  بش  ات  دـمآیم و  داـیز  يزیچ  رگا  و  دـنامب ،

و وج ، امرخ و  زا  تفاـییم  هک  يزیچ  نیرتروسیم  زا  مه  نآ  تشادیمنرب ، لاـس  ناـمه  هقوذآ  زا  شیب  دوب  هدرک  شیزور  دـنوادخ  هچنآ 
. درکیم فرصم  ادخ  هار  رد  ار  هیقب 

لاس ندش  مامت  زا  شیپ  اسب  و  دومنیم ، راثیا  مه  نآ  زا  تفریم و  دوخ  لاس  هقوذآ  غارس  هاگنآ  درکیم ، اطع  دنتـساوخیم  وا  زا  هچ  ره 
دشاب هتشاد  نایز  شنارای  يارب  ای  وا  يارب  هچرگ  درکیم  يراج  ار  قح  دشیم ...  هقوذآ  دنمزاین  شدوخ  دیسریمن  شتسد  هب  يزیچ  رگا 

ارقف اـب  دـنکفایمن ...  تـشحو  سرت و  هـب  ار  وا  اـیند  روـما  زا  يزیچ  زگره  درکیم ...  دـش  دـمآ و  ناـبهگن  نودـب  نانمــشد  ناـیم  رد  ... 
اب دـنموربآ  صاخـشا  هب  ندرک  یکین  اب  و  درکیم ، مارتحا  ناشقالخا  رطاخ  هب  ار  لضف  لها  دـشیم . اذـغ  مه  ناتـسدیهت  اـب  تسـشنیم و 
هب درادب . مدـقم  دـندوب ، رترب  نانآ  زا  هک  یناسک  رب  ار  نانآ  هکنآ  نودـب  تشاد  دـمآ  تفر و  دـنویپ و  شناشیوخ  اب  تفرگیم . وخ  نانآ 
رب كاشوپ  كاروخ و  رد  یلو  تشاد  ینازینک  نامالغ و  ترضح  نآ  تفریذپیم ...  ار  ناهاوخرذع  شزوپ  و  درکیمن ، متـس  سک  چیه 
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ناتسب غاب و  هب  هاگ  تشذگیمن . دوب  نآ  رد  وا  حالص  هک  یمزال  راک  ریغ  ادخ و  یگدنب  ریغ  رد  وا  تقو  زا  یتعاس  تشادن . يرترب  نانآ 
کلم و رطاخ  هب  یهاشداپ  چیه  زا  و  درمـشیمن ، کچوک  شیرامیب  ای  یتسدـیهت  رطاخ  هب  ار  ینیکـسم  هاگ  چـیه  دزیم . رـس  دوخ  نارای 

. دومرفیم توعد  ادخ  يوس  هب  ناسکی  ار  هاشداپ  ریقف و  دیسرتیمن . شتنطلس 
نیرتنابرهم و يو  دشیم . دونـشخ  رتدوز  دمآیم و  مشخ  هب  رترید  سک  همه  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : زین  و  . 47 ( 2)

. دوب مدرم  يارب  سک  نیرتدنمدوس  نیرتهاوخریخ و 
دنپ رد  دوب . رتوکین  سک  همه  زا  شیدونشخ  دشیم  دونشخ  لاحـشوخ و  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : زین  و  . 48 ( 3)

ادخ يارب  زج  هک  مشخ - ماگنه  دوب . يدج  هظعوم  و 
ص:32  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

نوـچ دوـب . يدـج  نینچ  نیا  شیاـهراک  همه  رد  ترـضح  نآ  تشادـن . ار  وا  مـشخ  ربارب  رد  تمواـقم  باـت  يزیچ  تـفرگیمن - مـشخ 
بلط هراچ  هار  دنوادخ  زا  تسجیم و  يرازیب  شیوخ  توق  لوح و  زا  درکیم و  راذگاو  دـنوادخ  هب  ار  شراک  دیـسریم  وا  هب  یتبیـصم 

. درکیم
هک ره  دیارگیم . یتسس  ترتف و  هب  سپس  دراد ، یطارفا  زاغآ  رد  یتدابع  ره  هک  دینادب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 49 ( 1)

. دش دهاوخ  هابت  شلمع  هتـشگ و  هارمگ  دزرو  تفلاخم  نم  ّتنـس  اب  هک  ره  و  تسا ، هتفای  ار  هار  دماجنیب  نم  ّتنـس  هب  شتدابع  رد  طارفا 
زا هک  ره  سپ  میرگیم . مه  مدـنخیم و  مه  منکیم ، راطفا  مه  مریگیم و  هزور  مه  مباوخیم ، مه  مناوخیم و  زامن  مه  نم  هک  دـینادب 

. تسین نم  زا  دنادرگ  يور  نم  ّتنس  نشور و  هار 
ترـضح نآ  یناگدنز  تایئزج  اما  میدروآ . ربخ  ود  ای  کی  یباب  ره  زا  ام  و  تسا ، رامـش  ّدـح  زا  شیب  هتـشذگ  بلاطم  رد  رابخا  فلؤم :

«. 1  » تسا رایسب 
______________________________

. دییامرف هعجارم  باتک  رخآ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  لیامش  تاقحلم  هب  ( 1)
ص:33  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

(1)

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ترشاعم  بادآ   2

هراشا

لقن یثیدـح  سپـس  تسازيداش ...  روما و  یناـسآ  هیاـم  یقلخ  شوخ  رحب ، يا  دومرف : ءاّقـس  رحب  هب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  . 50 ( 2)
. دوب قلخ  شوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دناسریم  هک  دومرف 

هک یتروص  رد  دشیمن ، ینادردق  شیاهیکین  زا  هک  دوب  نانچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  . 51 ( 3)
یکین مدرم  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  شیب  هک  تسیک  دوب . يراج  مجع  برع و  رب  یـشرق و  رب  ترـضح  نآ  ياهیکین 

انب  ) ددرگیمن ینادردق  ناشاهیکین  زا  زین  هدـیزگرب  نانمؤم  نینچمه  دوشیمن ، ینادردـق  ام  ياهیکین  زا  زین  تیب  لها  ام  دـشاب !؟ هدرک 
(. دیشک نارگید  هب  یکین  زا  تسد  دش و  درسلد  دیابن  نیا  رب 

ار دوخ  نادنفسوگ  تخودیم ، ار  دوخ  شفک  دزیم ، هلـصو  ار  دوخ  سابل  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  یملید ، تیاور  هب  . 52 ( 4)
ایح درکیم . راوس  دوخ  كرت  زین  ار  يرگید  دشیم و  راوس  شوگزارد  رب  تسشنیم ، نیمز  رب  دروخیم ، اذغ  ناگدرب  اب  دیشودیم ،
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ص:34  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
ار دوخ  تسد  دادیم و  تسد  ریقف  دـنمتورث و  اب  درب . هناخ  هب  دوخ  دـنک و  هیهت  رازاب  زا  ار  دوخ  ياهیدـنمزاین  اصخـش  هک  دـشیمن  عناـم 

. درکیم مالس  کچوک  گرزب و  ریقف و  دنمتورث و  زا  دشیم  وربور  سک  ره  اب  دشکب . ار  دوخ  تسد  لباقم  فرط  ات  دیشکیمن 
. دوب امرخ  عون  نیرتتسپ  هچرگ  درمشیمن  کچوک  دشیم  توعد  نآ  هب  هک  ار  يزیچ 

رظن هب  نیگمغ  و  دیدنخیمن ، دنلب  یلو  تشاد  بل  رب  دـنخبل  هشیمه  دوب . ورـشوخ  ترـشاعم و  شوخ  عبط ، دـنلب  جرخ ، مک  ترـضح  نآ 
اب نابرهم  لدکزان و  و  دیزرویمن ، فارـسا  اما  دوب  هدنـشخب  دومنیمن ، کچوک  ار  دوخ  اما  دوب  نتورف  دوبن . مژد  سوبع و  اما  دیـسریم 

. دوشگن یسک  يوس  هب  عمط  تسد  زگره  و  دزن ، ولگ  داب  يریس  يور  زا  زگره  دوب . ناناملسم  همه 
هب اسب  و  دزیم ، هناش  درکیم و  فاص  ار  رس  يوم  درکیم و  هاگن  هنیآ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  یـسربط ، تیاور  هب  . 53 ( 1)

: دومرفیم و  تسارآیم ، ار  دوخ  زین  شناراـی  يارب  هک  دوخ  هداوناـخ  يارب  اـهنت  هن  تخاـسیم . بترم  ار  رـس  يوـم  درکیم و  هاـگن  بآ 
. دیامن هتسارآ  هدامآ و  ار  دوخ  دوریم  نوریب  هناخ  زا  ناردارب  ندید  يارب  هک  یماگنه  شاهدنب  هک  دراد  تسود  دنوادخ 

اذـغ ناگدرب  اب  نیمز  يور  مرادیمن : رب  تسد  اهنآ  زا  گرم  مد  ات  هک  تسا  زیچ  جـنپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  . 54 ( 2)
سپ هکنآ  ات  ندرک ، مالس  ناکدوک  هب  ندیشوپ و  هنیمشپ  سابل  ندیـشود ، دوخ  تسد  اب  ار  زب  ریـش  ندش ، راوس  رادنالاپ  غالا  رب  ندروخ ،

. دوش ّتنس  نم  زا 
. درکیم مالس  گرزب  کچوک و  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يدنوار ، بطق  تیاور  هب  . 55 ( 3)

نم و غارس  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اهزور  زا  یکی  حبـص  دومرف ... : دعـس  هلیبق  زا  يدرم  هب  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  . 56 ( 4)
: دومرف میدوب ، باوخ  رتسب  رد  زونه  ام  دمآ و  همطاف 

رب مالس  دومرف : رگید  راب  میتفگن . باوج  هدرک ، مرش  طیارش  نآ  رد  ام  امش . رب  مالس 
ص:35  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

شترضح تداع  اریز  ددرگ ، زاب  ترضح  نآ  مییوگن  باوج  رگا  هک  میدیسرت  ام  امش . رب  مالس  دومرف : موس  راب  میدادن . باوج  زاب  امش .
لوسر يا  امـش  رب  مالـس  و  میتفگ : سپ  تشگیمزاب . هن  رگ  دـشیم و  لخاد  دینـشیم  باوج  رگا  درکیم ، مالـس  راـب  هس  هک  دوب  نینچ 

 ... دش لخاد  ترضح  و  دییامرفب ، ادخ ،
ریما و  دـنتفگیم . خـساپ  زین  نانآ  درکیم و  مالـس  ناـنز  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  . 57 ( 1)

يادـص گنهآ  زا  مسرتیم  دومرفیم : دـنک و  مالـس  ناوج  نانز  هب  هک  تشاد  تهارک  یلو  درکیم  مالـس  نانز  هب  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم 
. دوش دراو  نم  رب  مراد  رظن  رد  هک  يرجا  زا  شیب  راک  نیا  نایز  هاگنآ  دیآ ، مشوخ  نانآ 

[ هداهن نیمز  ار  اهاپ  فک   ] هاگ تسشنیم : هنوگ  هس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هَّللا ، همحر  ینـسح  میظعلا  دبع  تیاور  هب  . 58 ( 2)
(، دزیم کبنچ   ) تفرگیم رگید  تسد  فک  رد  ار  تسد  قاس  دادیم و  رارق  نآ  ولج  ار  دوخ  تسد  ود  درکیم و  دـنلب  ار  اهاپ  ياهقاس 
نآ هک  دـشن  هدـید  زگره  و  دـناباوخیم ، نآ  يور  ار  رگید  ياپ  داهنیم و  نار  ریز  هدرک  ات  ار  اپ  کی  هاگ  و  تسـشنیم ، وناز  ود  هاـگ  و 

. دنیشنب وناز  راهچ  ناربکتم ] دننام   ] ترضح
، دشکب ار  شتسد  وا  زا  رتدوز  دهد و  تسد  یـسک  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دشن  زگره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 59 ( 3)

رتدوز ترضح  هک  درکن  تکراشم  ینخس  ای  يراک  رد  ترضح  نآ  اب  یسک  زگره  و  دشک . نوریب  ار  شتـسد  وا  ات  درکیم  گنرد  هکلب 
ترـضح دنک و  زاغآ  ار  وگتفگ  ترـضح  نآ  اب  یـسک  دـشن  و  دـشکب . راک  زا  تسد  يو  ات  درکیم  ربص  هکلب  دـشک  راک  زا  تسد  وا  زا 

هکنیا رگم  دـشن  ّریخم  راـک  ود  ناـیم  زگره  و  دـنک . زارد  ار  دوـخ  ياـپ  یــسک  دزن  هـک  دـشن  هدـید  زگره  و  دــنک . توکــس  وا  زا  شیپ 
رد هک  دوش ، کته  ادخ  مراحم  هکنآ  رگم  دمآیمن  رب  ماقتنا  ددص  رد  دشیم  وا  هب  هک  یمتـس  رد  و  دومرفیم . رایتخا  ار  اهنآ  نیرتراوشد 
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. دومرف تلحر  ایند  زا  ات  دروخن  يزیچ  نداد  هیکت  لاح  رد  زگره  و  تفرگیم . مشخ  ادخ  رطاخ  هب  تروص  نیا 
ار يدنمتجاح  زگره  و  دیوگب . هن »  » هک دشن  تساوخرد  بانج  نآ  زا  يزیچ  و 

ص:36  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
همه زامن  زا  تیمامت  نیع  رد  شزامن  تخاسیم . دنـسرخ  زاونلد  مرن و  ینخـس  اب  ار  وا  ای  دروآیم ، رب  ار  وا  تجاح  ای  هکنآ  زج  درکن  در 

و دـشیم . هتخانـش  شـشوخ  يوب  زا  دیـسریم  هار  زا  نوچ  و  دوب . رانک  رب  ییوگ  هدوهیب  زا  رتهاـتوک و  همه  زا  شاهبطخ  و  رتکبـس ، مدرم 
تسد اذغ  زا  هک  دوب  یـسک  نیرخآ  درکیم و  ندروخ  اذغ  هب  عورـش  هک  دوب  یـسک  لوا  تسـشنیم  هرفـس  کی  رـس  رب  نارگید  اب  نوچ 

. دربیم مه  رگید  يوس  هب  تسد  امرخ  بطر و  ندروخ  ماگنه  اهنت  و  دومرفیم ، لیم  دوخ  ولج  زا  ندروخ  اذغ  ماگنه  و  دیشکیم ،
. دیشکیمن رس  هرابکی  دیکمیم و  ار  بآ  و  دیماشآیم ، سفن  هس  اب  ار  یندیماشآ  ( 1)

تـسد و  دادیمن ، تفرگیمن و  يزیچ  تسار  تسد  اب  زج  تشاد و  صاـصتخا  نداد  نتفرگ و  ندـیماشآ و  ندروخ و  هب  شتـسار  تسد 
ای تسد  اب  عورش  ندش  هدایپ  بکرم  زا  ندیشوپ و  شفک  ندیـشوپ ، سابل  نوچ  اهراک  همه  رد  «. 1  » دوب شندب  ياضعا  ریاس  يارب  شپچ 

. تشاد تسود  ار  تسار  ياپ 
راب هس  تفرگیم  لوخد  نذا  رگا  و  تفگیمن . رتشیب  راب  کی  نتفگ  نخـس  رد  یلو  درکیم ، رارکت  راـب  هس  دزیم  ادـص  ار  یـسک  نوچ 

ار وا  رگا  و  دزیم ، قرب  شنادند  يدیفس  نتفگ  نخـس  ماگنه  هب  دیمهفیم . ار  نآ  ياهدنونـش  ره  دوب و  نشور  شمالک  دومرفیم . رارکت 
. تشادن هلصاف  یلو  دراد  هلصاف  وا  شیپ  ياهنادند  یتفگیم  يدیدیم 

یسک دننام  نتفر  هار  ماگنه  تفگیمن . تشادیمن  شوخ  وا  هک  ار  ینخـس  یـسک  اب  دشیمن . هریخ  یـسک  هب  دوب و  هاتوک  شندرک  هاگن 
شیاتـس ای  شهوکن  ار  یکاروخ  چیه  تسامـش . نیرتوخـشوخ  امـش  نیرتهب  دومرفیم : تشادیم . رب  مدق  دـیآیم  دورف  یبیـشارس  زا  هک 

. دندرکیمن وگم  وگب  شکمشک و  وا  روضح  رد  ترضح  نآ  نارای  درکیمن .
نآ و زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  بانج  نآ  دننام  ار  سک  چیه  تفگیم : تفگیم ، نخس  وا  زا  سک  ره 

______________________________

هک تسا  تیاور  رد  ( 1)
جرفلل راسیلا  و  هجولل ، نیمیلا 

«. هنت نییاپ  يارب  پچ  تسد  و  تسا ، هنتالاب  تروص و  يارب  تسار  تسد  »
ص:37  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. دید مهاوخن  هدیدن و  نآ  زا  دعب 
کی نآ  نیا و  هب  درکیم و  میـسقت  شنارای  نایم  ار  شهاگن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 60 ( 1)

ترـضح دادیم  تسد  ترـضح  نآ  اـب  يدرم  رگا  و  درکن . زارد  ار  دوخ  ياـپ  زگره  ناراـی  ناـیم  رد  ترـضح  نآ  تسیرگنیم . تخاون 
اروف دندادیم  تسد  ترـضح  نآ  اب  نوچ  دندیمهف  ار  هتکن  نیا  مدرم  نوچ  و  دشکب ، بقع  ار  دوخ  تسد  وا  ات  درکیمن  اهر  ار  وا  تسد 

. دندیشکیم نوریب  شترضح  تسد  زا  ار  دوخ  تسد 
. دناسرب ادخ  دومرفیم : هن  رگ  و  دادیم ، تشاد  يزیچ  رگا  درکن ، در  ار  یلئاس  زگره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رگید : یتیاور  هب 
وا نیشنمه  ات  تساخیمن  رب  اج  زا  تسشنیم  یسک  اب  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 61 ( 2)

. دزیخرب اج  زا 
. دزیم دنخبل  نتفگ  نخس  ماگنه  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  یسربط : تیاور  هب  . 62 ( 3)

! مک یلیخ  متفگ : دـینکیم ؟ یخوش  هنوگچ  رگید  کی  اب  امـش  دومرف : نم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـیوگ : ینابیـش  سنوی  . 63 ( 4)
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ادـخ لوسر  انامه  يزاـس . داـش  ار  دوخ  ینید  ردارب  یناوتیم  یخوش  اـب  و  تسا . ییوخـشوخ  زا  یخوش  دـینکیمن !؟ یخوش  ارچ  دومرف :
. دزاس داش  ار  نانآ  هلیسو  نیدب  تساوخیم  درکیم و  یخوش  مدرم  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

. دراد ياهرهب  یخوش  زا  هکنآ  رگم  تسین  ینمؤم  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 64 ( 5)
. تفگیمن يزیچ  قح  نخس  زج  یلو  درکیم  یخوش  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

ینخس دراد ، رارق  یهورگ  نایم  رد  یمدآ  مدرگ ، تنابرق  متفگ : مدیـسرپ و  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  دیوگ : داّلخ  نب  رّمعم  . 65 ( 6)
روظنم مدرک  نیقی  نم  و  دشابن - رگا  تسین ، یعنام  دومرف : دراد ؟ تروص  هچ  نیا  دندنخیم ، دننکیم و  یخوش  همه  هک  دیآیم  نایم  هب 

هیلع و هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن  نیشنهیداب  بارعا  زا  يدرم  دومرف : سپـس  دشابن - نایم  رد  ییازـسان  شحف و  هک  تسا  نآ  ترـضح  نآ 
زا هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  و  نک ! تمحرم  ارم  هیده  لوپ  تفگیم : اج  نامه  دروآیم و  هیده  ترضح  نآ  يارب  دمآیم و  هلآ 

نخس نیا 
ص:38  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

[. دینادنخیم ار  ام  شنانخس  اب  و   ] دمآیم ام  دزن  شاک  دنکیم ؟ هچ  یبارعا  دومرفیم : دشیم  نیگمغ  هاگ  ره  و  دیدنخیم .
. تسشنیم هلبق  هب  ور  تاقوا  رتشیب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 66 ( 1)

شرونا روضح  يراذـگمان  ای  تکرب  ياعد  يارب  ار  كدوک  هک  دوب  نانچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  یـسربط : تیاور  هب  . 67 ( 2)
راردا ترـضح  نآ  ناماد  رد  كدوک  هک  دـشیم  هاـگ  و  دـیناشنیم ، دوخ  نماد  رد  ار  وا  شناـسک  مارتحا  هب  ترـضح  نآ  دـندروآیم و 
راردا زا  يدـنت  اـب  دومرفیم : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  دـندزیم ، داـیرف  كدوـک  يور  هب  دـندوب  رظاـن  هک  یناـسک  زا  یخرب  درکیم ،

زین كدوک  ناـسک  تخادرپیم و  يو  يراذـگمان  اـعد و  هب  هاـگنآ  دـنک . راردا  ـالماک  اـت  دـینک  اـهر  ار  وا  دـینکن ، يریگولج  كدوـک 
ترـضح نآ  دزن  زا  نوچ  و  دندیدیمن ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  رد  هثداح  نیا  زا  يرطاخ  تلالم  یگدرزآ و  دـندشیم و  لاحـشوخ 

. دیشکیم بآ  ار  دوخ  سابل  ناشیا  دنتشگیمزاب 
اب ار  وا  ای  دنک ، تکرح  وا  هارمه  هدایپ  یسک  تشاذگیمن  دوب  هراوس  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : زین  و  . 68 ( 3)

. نامب نم  رظتنم  يراد  رظن  رد  اج  ره  ورب و  رتولج  دومرفیم : ترضح  تفریذپیمن  يو  رگا  و  درکیم ، راوس  دوخ 
دیشخبیم ار  ناگدنهد  رازآ  هکلب  تفرگن ، ماقتنا  یسک  زا  دوخ  يارب  هاگ  چیه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هدمآ : رابخا  رد  . 69 ( 4)

. دومرفیم تشذگ  نانآ  زا  و 
( تسا تیاور 61  دننام  : ... ) یسربط تیاور  هب  . 70 ( 5)

رد رگا  دشیم ، ایوج  يو  لاح  زا  دیدیمن  یپایپ  زور  هس  ار  شنارای  زا  یکی  رگا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : زین  و  . 71 ( 6)
. دومرفیم تدایع  وا  زا  دوب  رامیب  رگا  و  تفریم ، شرادید  هب  دوب  رهش  رد  رگا  درکیم ، اعد  شیارب  دوب  رفس 

ارچ دشاب : هدومرف  نم  هب  تدم  نیا  رد  هک  مرادن  دای  زگره  مدرک ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  يرازگتمدخ  لاس  هن  دیوگ : سنا  . 72 ( 7)
. تفرگن داریا  نم  رب  يراک  رد  زگره  و  يدرکن !؟ ار  راک  نالف 

ص:39  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
نم هب  دوبن  شدـنیاشوخ  هک  يراـک  رد  ترـضح  نآ  هک  دـشن  زگره  درک ، ثوعبم  قح  هب  ار  ربماـیپ  هک  ییادـخ  هب  دـیوگ : سنا  . 73 ( 1)

ریدقت و دیـشاب ، هتـشادن  وا  هب  يراک  دومرفیم : هکنآ  زج  دندرکن  تمالم  ارم  شنارـسمه  هاگ  چـیه  و  يدرک !؟ نینچ  ارچ  دـشاب : هدومرف 
. تسا هدوب  نینچ  تشونرس 

. کیّبل دومرفیم : باوج  رد  هکنآ  زج  دزیمن  ادص  نارگید  ای  نارای  زا  یسک  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : زین  و  . 74 ( 2)
هک یناسک  يارب  و  «، 1  » دزیم ادص  هینک  هب  ار  نانآ  دوخ  نارای  ياهلد  ندروآ  تسد  هب  مارتحا و  يارب  ترضح  نآ  دیوگ : زین  و  . 75 ( 3)
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هینک اههچب  یتح  دنزرفیب و  راددنزرف و  نانز  يارب  نینچمه  دندناوخیم . هینک  نامه  هب  ار  وا  زین  مدرم  دادیم و  رارق  هینک  دنتـشادن  هینک 
. دروآیم تسد  هب  ار  نانآ  ياهلد  هلیسو  نیدب  دادیم و  رارق 

دنک لوبق  تساوخیمن  دراو  هزات  صخش  رگا  و  دادیم ، وا  هب  ار  شاهچکشت  ترضح  دشیم  دراو  ترضح  نآ  رب  یسک  هاگ  ره  . 76 ( 4)
. دریذپب ات  دادیم  دنگوس  ار  وا 

ره تفرگیمن و  رارق  شتـسد  رد  يزیچ  هک  دوب  عیرـس  دنت و  داب  دننام  ناضمر  كرابم  هام  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  . 77 ( 5)
. درکیم قافنا  تشاد  هچ 

تـسد دوب  امرخ  نآ  رد  هک  يدبـس  زا  تساخرب و  ماما  دـمآ ، یلئاس  هک  مدوب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  دـیوگ : نالجع  . 78 ( 6)
زاب دـمآ ، یموس  لـئاس  داد . وا  هب  تشادرب و  اـمرخ  یتشم  تساـخرب و  هراـبود  ماـما  دـمآ ، رگید  یلئاـس  داد . لـئاس  هب  درک و  رپ  ار  دوخ 

: دومرف ماما  دمآ ، رگید  لئاس  مراهچ  راب  داد . وا  هب  تشادرب و  امرخ  یتشم  تساخرب و 
اطع هکنیا  رگم  تساوخیمن  ایند  زا  يزیچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  یـسک  دومرف : سپـس  تسامـش ! ام و  ناسريزور  دنوادخ 
العف دومرف : رگا  هاوـخب ، يزیچ  وا  زا  ورب و  ترـضح  دزن  تفگ : وا  هب  داتـسرف و  ترـضح  نآ  دزن  ار  دوـخ  رـسپ  ینز  هکنآ  اـت  دوـمرفیم ،

ار شیوخ  نهاریپ  ترضح  نآ  دومرف : ماما  هدب . نم  هب  ار  دوخ  نهاریپ  وگب : میرادن ، يزیچ 
______________________________

. دوش عوجر  هحفص 86  یقرواپ  هب  ( 1)
ص:40  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

و ال داتـسرف : ار  هیآ  نیا  دومرف و  بدا  يورهناـیم  هب  ار  ترـضح  نآ  دـنوادخ  هاـگنآ  دومرف ،) اـطع  وا  هب  و   ) دـنکفا رـسپ  دزن  دروآ و  رد 
رد هک  هدم ) يراد  هچ  ره   ) نکم زاب  یلک  روط  هب  زین  و  زروم ) لخب   ) دنبم تندرگ  هب  ار  دوخ  تسد  « » 1  » کقنع یلا  ۀلولغم  كدی  لعجت 

«. تسشن یهاوخ  گنتلد  لولم و  تروص  نیا  ریغ 
. دومرفیمن لیم  هقدص  زا  درکیم و  لیم  هّیده  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 79 ( 1)

یّلص ادخ  لوسر  هک  دننک  تیاور  مدرم  مدرگ ، تنابرق  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  دیوگ : عیزب  نب  نارمع  نب  یسوم  . 80 ( 2)
مه نم  يرآ ، دوـمرف : تسا ؟ نـینچ  اـیآ  تشگیمزاـب ، رگید  یهار  زا  تـعجارم  ماـگنه  رد  تـفریم ، یهار  زا  هاـگ  ره  هـلآ  هـیلع و  هَّللا 

. تسا رتروآيزور  تیارب  راک  نیا  هک  شاب  هاگآ  و  نک ، نینچ  زین  وت  منکیم ، نینچ  تاقوا  زا  يرایسب 
. تفریم نوریب  هناخ  زا  باتفآ  عولط  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 81 ( 3)

هب اج  نیرتکیدزن  رد  دشیم  یسلجم ) ای   ) یلزنم لخاد  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 82 ( 4)
. تسشنیم دوخ  دورو  لحم 

، دزیخرب يو  ياپ  شیپ  یسک  تشادیمن  شوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  لقن  دیوگ : یلائللا » یلاوع   » باتک رد  . 83 ( 5)
رب وا  اـب  زین  ناـنآ  تساـخیم  رب  نتفر  يارب  ترـضح  هک  یماـگنه  یلو  دنتـساخیمن ، رب  شترـضح  ياـپ  شیپ  تـهج  نـیا  زا  زین  مدرم  و 

. دندرکیم شاهقردب  لزنم  رد  ات  دنتساخیم و 
نانآ اب  دـناوخیم و  ارف  ار  دوخ  نانز  درکیم  گنج  هدارا  هاـگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : راّـمع  نب  قاحـسا  . 84 ( 6)

. دومنیم لمع  نانآ  رظن  فالخ  سپس  درکیم ، تروشم 
______________________________

.29 ءارسا / ( 1)
ص:41  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
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مالسا یمارگ  ربمایپ 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 129ناهفصا   هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


عمج ار  ترـضح  نآ  قرع  وا  و  دیباوخیم ، هملـس  ّما  قاتا  رد  زور  مین  تقو  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دـیوگ : بقانم »  » رد . 85 ( 1)
. دومنیم رطع  لخاد  درکیم و 

تاقحلم

دوخ تفگن . نخس  دوخ  لقع  هزادنا  هب  ادخ  ناگدنب  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هاگ  چیه  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 ( 2)
. مییوگ نخس  نانآ  لقع  هزادنا  هب  مدرم  اب  میرومأم  ناربمایپ  هورگ  ام  تسا : هدومرف  ترضح  نآ 

. مینک راتفر  ارادم  هب  مدرم  اب  میرومأم  میراد  اپ  رب  ار  تابجاو  میرومأم  هک  هنوگ  نامه  ناربمایپ  هورگ  ام  دومرف : زین  و  ( 2 ( 3)
(. تسا تیاور 2  رارکت  ( ) 3 ( 4)

نآرق ایآ  تفگ : مدیـسرپ ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  قـالخا  هراـب  رد  يو  زا  متفر و  هشیاـع  دزن  دـیوگ : ماـشه  نب  دعـس  ( 4 ( 5)
. تسا نآرق  یقالخا ] تاروتسد  نامه   ] ادخ لوسر  قالخا  تفگ : ارچ ، متفگ : یناوخیمن ؟

دـناهدرک و متـس  ام  هب  هک  تسا  یناسک  زا  نتـشذگ  رد  نادـناخ ، اـم  يدرمناوج  یگنادرم و  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  ( 5 ( 6)
. دناهتخاس مورحم  ار  ام  هک  تسا  یناسک  هب  ششخب 

. مرادب تسود  ار  ریقف  ناناملسم  هک  هداد  روتسد  ارم  مراگدرورپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 6 ( 7)
. تسا مالّسلا  مهیلع  ناربمایپ  قالخا  زا  یقلخشوخ  يرابدرب و  ییوگتسار ، ربص ، دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 7 ( 8)

ار وا  هک  درکیم  تساوخرد  دنوادخ  زا  هشیمه  دومنیم و  يراز  عّرضت و  ادخ  هاگرد  هب  رایـسب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ( 8 ( 9)
قالخا زا  ارم  ایادخ  زاس ...  وکین  ارم  قالخا  ایادخ  تفگیم : دوخ  ياعد  رد  ور  نیا  زا  دشخب ، تنیز  کین  قالخا  هدیدنسپ و  بادآ  هب 

ص:42  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
. زاس رود  دنسپان 

يا : » تفگ دش و  لزان  نم  رب  نایناهج  راگدرورپ  يوس  زا  لیئربج - نیمالا - حور  هتشرف  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ( 9 ( 1)
یناسک نم  هب  امـش  نیرتهیبش  هک  دیـشاب  هاگآ  دربیم ». نیب  زا  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  یقلخدـب  اریز - شوخ ، قالخا  هب  داـب  وت  رب  دّـمحم ،

. دشاب رتوکین  همه  زا  ناشقالخا  هک  دنتسه 
یـسک اب  زگره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ایآ  موش ، تیادـف  متفگ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگ : دـیز  نب  نیـسح  ( 10 ( 2)

تنوشخ و یعون  تخیگنارب  دنوادخ  هک  یناربمایپ  همه  رد  تسا ، هدوتس  گرزب  یقلخ  نتـشاد  هب  ار  وا  دنوادخ  دومرف : درکیم ؟ یخوش 
ات درکیم  یخوش  نانآ  اب  هک  دوب  نیا  شتما  هب  ترـضح  نآ  تفأر  رهم و  اب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  یلو  تشاد ، دوجو  یگتفرگ 

هیلع و هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هاگ  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  مّدج  دننک ! هاگن  وا  هب  دنناوتن  هک  دنک  ریثأت  نانآ  رد  نادنچ  شتمظع  ادابم 
اب هک  ار  یـسک  دـنوادخ  دوـمرفیم : ترـضح  نآ  تخاـسیم . داـش  ار  وا  لد  ندرک  یخوـش  اـب  دـیدیم  نیگمغ  ار  شناراـی  زا  یکی  هلآ 

. درادیم نمشد  دنک  رادید  شناردارب  اب  ییورشرت 
وا میدرکیم  نتفگ  نخس  هب  عورـش  ترخآ  زا  رگا  میتسـشنیم ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  نوچ  دیوگ : تباث  نب  دیز  ( 11 ( 3)

میتفگیم نخس  اهیندیماشآ  اهیندروخ و  زا  رگا  و  دشیم ، نخسمه  ام  اب  مه  زاب  میتفگیم  نخس  ایند  زا  رگا  و  دشیم ، نخـسمه  ام  اب  زین 
. تفگیم نخس  هنیمز  نآ  رد  ام  اب  مه  زاب 

. درکیمن هراشا  تسد  وربا و  مشچ و  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 12 ( 4)
اریز ینکن !؟ هریخذ  ادرف  يارب  ار  يزیچ  هک  مدرکن  یهن  ار  وت  ایآ  دومرف : دوخ  نانز  زا  یکی  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ( 13 ( 5)

. دناسر دهاوخ  ار  ییادرف  ره  يزور  دنوادخ 
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رگید کی  رادید  هب  ناحلاص ، ادهش و  ناتسار و  ناربمایپ و  يوخ  نیرتیمارگ  نیرتهب و  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 14 ( 6)
. تسادخ يارب  نتفر 

ص:43  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
ماـگنه هب  نداد  تسد  رادـید و  ماـگنه  هب  ییورـشوخ  ناتـسار  ناربماـیپ و  قـالخا  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 15 ( 1)

. تسا تاقالم 
. دادیم تسد  وا  اب  تسخن  درکیم  رادید  یناملسم  اب  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 16 ( 2)

مراد تسود  نم  اریز  دنکن ، ییوگدب  نم  دزن  يرگید  زا  منارای  امـش  زا  کی  چـیه  دومرفیم : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 17 ( 3)
(. مشابن ریگلد  یسک  زا  و   ) میایب امش  دزن  كاپ  فاص و  یلد  اب  هک 

يرب نداد  دوخ  هب  اـجیب  تمحز  فـّلکت و  زا  ناراـگزیهرپ  ناـنیما و  ناربماـیپ و  هورگ  اـم  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  ( 18 ( 4)
. میتسه

. مشاب ربص  نکسم  ملع و  ندعم  ملح و  زکرم  ات  ماهدش  هتخیگنارب  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 19 ( 5)
هاگ ره  هک  ياهنوگ  هب  تسشنیم  دوخ  باحصا  نایم  رد  زایتما  نودب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : هَّللا  همحر  رذ  وبا  ( 20 ( 6)

يارب هک  میدرک  شهاوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  ام  دـسرپب . هکنآ  ات  تسا  مادـک  ربماـیپ  تسنادیمن  دـشیم  دراو  یبیرغ  صخش 
نآ رب  ترـضح  میتخاـس و  لـگ  زا  ییوکـس  شیارب  سپ  دسانـشب . ار  ترـضح  نآ  دراو  هزاـت  صخـش  اـت  دـهد  رارق  یـصاخ  ياـج  دوخ 

. میتسشنیم وا  فرط  ود  رد  ام  تسشنیم و 
کی هب  طقف  نانآ  نایم  رد  ییوگیم  نخـس  یهورگ  اب  نوچ  هک  تسا  نآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  ننـس  زا  هک  هدش  تیاور  ( 21 ( 7)

. یهد رارق  هجوت  دروم  ار  ناگمه  هکلب  ینکن ، ور  نیعم  درف 
يراـک رتشیب  و  دزیم ، هنیپ  ار  دوخ  شفک  تخودیم و  ار  دوخ  ساـبل  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  تیاور  زین  و  ( 22 ( 8)

. دوب یطایخ  دادیم  ماجنا  هناخ  رد  هک 
يارب زگره  و  ادـخ ، هار  رد  رگم  دزن  ار  نانآ  ریغ  زینک و  مالغ و  زگره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  تیاور  زین  و  ( 23 ( 9)

اهنت وا  ماقتنا  تفرگن و  ماقتنا  یسک  زا  دوخ  صخش 
ص:44  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. دنک ارجا  یسک  هراب  رد  ار  یهلا  ياهتازاجم  زا  یکی  دشاب  هتساوخ  هک  دوب  نآ  يارب 
، شبحاص هب  تناما  يادا  ییوگتـسار و  هب  رگم  درکن  ثوعبم  ار  يربماـیپ  چـیه  لاـعتم  يادـخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 24 ( 1)

. راکدب ای  دشاب  راکوکین 
ار ینزوس  خن و  یتح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اریز  دـینادرگزاب ، شبحاص  هب  ار  تناما  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 25 ( 2)

. دنادرگیم زاب  شبحاص  هب  دندوب  هدرپس  وا  هب  هک 
وا راظتنا  رد  هرخـص  نالف  رانک  رد  هک  داهن  هدـعو  يدرم  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 26 ( 3)

بوخ هَّللا ، لوسر  ای  دنتفگ : شنارای  دادیم ، جنر  ار  ترـضح  ناکم  نآ  رد  باتفآ  یمرگ  تدـش  دـنام و  اجنآ  رد  ربمایپ  دـیایب . ات  دـنامب 
. دوب دهاوخ  وا  زا  هدعو  فلخ  دماین  رگا  و  ماهداهن ، هدعو  وا  اب  اجنیا  رد  نم  دومرف : دیورب ! هیاس  ریز  تسا 

میهد و هانپ  اهیتخس  رد  ار  ناراتفرگ  میهد ، ماعط  ار  نایاونیب  میراد  روتسد  ربمایپ  نادناخ  ام  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ( 27 ( 4)
. میزیخرب زامن  هب  دنباوخ  رد  مدرم  هک  هاگنآ 

نیا رد  درکیم ، وگتفگ  هتسشن و  وا  اب  ار  بش  زا  يرادقم  ماما  دیسر ، ینامهم  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  يارب  هدمآ : تیاور  رد  ( 28 ( 5)
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ار وا  تسد  ولج  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دـنک ، حالـصا  ار  غارچ  ات  درک  زارد  تسد  نامهم  دـش ، وسمک  درک و  رییغت  غارچ  رون  ناـیم 
. میریگیمن راک  هب  ار  دوخ  نانامهم  هک  میتسه  یمدرم  ام  دومرف : سپس  تخادرپ ، غارچ  حالصا  هب  دوخ  هدومن ، یتسدشیپ  تفرگ و 

. درک ییاریذپ  نانآ  زا  ترـضح  نآ  دندش و  دراو  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  هنیهج  هلیبق  زا  یهورگ  دـیوگ : هَّللا  دـبع  نب  زیرح  ( 29 ( 6)
نامالغ هب  سپـس  دومن ، شـشخب  داد و  هلـص  نانآ  هب  تخاس و  مهارف  ناشیارب  هار  هشوت  ماما  دنوش  صخرم  شروضح  زا  دنتـساوخ  نوچ 

یظفاحادـخ يارب  دـندش و  غراف  هنب  راب و  نتـسب  زا  نانامهم  نوچ  دـینکن . کمک  ناشاهراب  نتـسب  رد  دـیوش و  رود  نانآ  زا  دومرف : دوخ 
دندمآ ترضح  نآ  تمدخ 

ص:45  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
نتسب رد  هک  يداد  روتسد  دوخ  نامالغ  هب  رخآ  رد  اما  يدومرف ، ییاریذپ  مه  بوخ  یتفریذپ و  ینامهم  هب  ار  ام  هَّللا ، لوسر  نب  ای  دنتفگ :

. مینکیمن کمک  دوخ  دزن  زا  نتفر  يارب  ار  نانامهم  ربمایپ  نادناخ  ام  دومرف : دننکن !؟ کمک  ام  هب  اهراب 
اذغ مه  وا  اب  ترضح  دیسریم  نامهم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يارب  هک  یماگنه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ( 30 ( 1)

. دیشکیمن تسد  زین  ترضح  نآ  دیشکیمن  تسد  ندروخ  اذغ  زا  نامهم  ات  و  دشیم ،
. دننک تعیاشم  هناخ  برد  مد  ات  ار  وا  هک  تسا  نآ  نامهم  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ننس  زا  دیوگ : یلازغ  ( 31 ( 2)

نغور ياولح  ینغور و  نان  اب  ام  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  داتفایم  قافتا  اسب  دیوگ : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی  ( 32 ( 3)
ات دـینک  راک  رتهدـشباسح  تسا  رتهب  دـش : ضرع  ترـضح  نآ  هب  دـیناروخیم . ام  هب  نوتیز  ناـن و  سپـس  درکیم و  ییاریذـپ  اـمرخ  و 

شیاشگ یگدـنز  رد  زین  اـم  دـهد  شیاـشگ  اـم  هب  ادـخ  یتقو  مینکیم ؛ راـک  ادـخ  ریبدـت  باـسح و  هب  اـم  دومرف : دوش ! تیاـعر  لادـتعا 
. مینکیم جرخ  رتروج  عمج و  زین  ام  دریگ  گنت  هاگ  ره  و  میهدیم ،

يوخ دینزن و  هنعط  وا  هب  شیاهبیع  رکذ  اب  دنکیم  یتسود  راهظا  امش  هب  هک  یسک  دومرفیم : شنارای  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 33 ( 4)
ياـیلوا قـالخا  زا  هن  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  قـالخا  زا  هن  راـک  نیا  اریز  دیـشکن ، وا  خر  هب  تسا  نآ  راـتفرگ  هک  ار  یتـشز 

. تسادخ
هب ار  نآ  هچنانچ  و  مریذپیم ، دننک  توعد  مه  يدنفسوگ  هچاپ  ندروخ  يارب  ارم  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ( 34 ( 5)

. منکیم لوبق  دنهد  هیده  نم 
لضف بحاص  يدرم  دومرف : ترضح  تفر ، ایند  زا  دعس  مان  هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نامالغ  زا  یکی  دیوگ : داّلخ  نب  رّمعم  ( 35 ( 6)

هیلع و هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : نیگمـشخ  يدرم  ناسب  ماما  منک !؟ یفرعم  امـش  هب  نم  مدرک : ضرع  نک . یفرعم  نم  هب  ار  تناما  و 
. درکیم لمع  تفرگیم  میمصت  هچنآ  هب  سپس  درکیم ، تروشم  دوخ  نارای  اب  هلآ 

ص:46  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
هیلع و هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  ناکرشم  دوهی و  هک  یماگنه  مدرک : ضرع  مراوگرزب  ردپ  هب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ( 36 ( 1)

. داتفا قافتا  نیا  اهراب  اهراب و  يرآ ، دومرف : درکیم ؟ جاجتحا  هرظانم و  نانآ  اب  ترضح  نآ  ایآ  دندیزرویم ، تجاجل  دانع و  هلآ 
. دوب مدرم  اب  شکمشک  عازن و  درک  یهن  اهنآ  زا  ارم  دنوادخ  هک  ییاهزیچ  نیتسخن  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  ( 37 ( 2)

ماـجنا ار  نآ  تساوخیم  رگا  دنتـساوخیم ، يزیچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  یتقو  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  ( 38 ( 3)
. تفگیمن هن »  » يزیچ هراب  رد  زگره  و  درکیم ، توکس  دهد  ماجنا  تساوخیمن  رگا  و  مشچ ،) هب   ) يرآ دومرفیم : دهد 

. میتسشنیم مه  رود  راوهقلح  میدیسریم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  هاگ  ره  دیوگ : سنا  ( 39 ( 4)
وا رس  تشپ  دنتفریم و  هار  ترـضح  نآ  شیپاشیپ  شنارای  دشیم  نوریب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هاگ  ره  دیوگ : رباج  ( 40 ( 5)

. دنتشاذگیم ناگتشرف  يارب  ار 
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نآ دـیوگ : هدرمـش  رب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  گنج  بادآ  زا  یخرب  هک  یثیدـح  رد  يراـصنا  هَّللا  دـبع  نب  رباـج  ( 41 ( 6)
دوخ فیدر  یمارآ  یمرن و  هب  ار  وا  دوب  هدـنام  زاب  نتفر  زا  یناوتان  صخـش  رگا  و  درکیم ، تکرح  مدرم  همه  رخآ  اـهگنج  رد  ترـضح 

. دومنیم اعد  ناگدننکتکرش  يارب  و  درکیم ؛ راوس 
. درکیمن هاگن  دوب  هدنبیرف  وکین و  نارگید  رظن  رد  هچنآ  هب  ایند  يالاک  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  ( 42 ( 7)

هانپ ادـخ  تدابع  زامن و  هب  دـشیم  نیگمغ  تحاراـن و  يزیچ  زا  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  تیاور  زین  و  ( 43 ( 8)
. دربیم

ادج نانآ  زا  شلد  یلو  درکیم  ترـشاعم  مدرم  اب  دوخ  شوخ  يوخ  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  هدـش  تیاور  زین  و  ( 44 ( 9)
. دوب یلاعت  قح  اب  شنطاب  ادخ و  قلخ  اب  شرهاظ  دوب ؛

ص:47  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
. تشاد تسود  ار  ادخ  اب  تولخ  ییاهنت و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  تیاور  زین  و  ( 45 ( 1)

: تفگیم ندمآ  نتفر و  نتسشن و  نتساخرب و  لاح  رد  هراومه  رمع  رخاوا  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : هملس  ّما  ( 46 ( 2)
« هیلا بوتا  هَّللا و  رفغتسا  هدمحب ، هَّللا و  ناحبس  »

هب روتـسد  نآ  رد  هک   ] دناوخیم ار  هّللا  رـصن  ءاج  اذإ  هروس  سپـس  مراد ؛ روتـسد  دنوادخ  يوس  زا  دومرف : میدیـسرپ ، ار  نآ  تلع  نوچ  . 
[. تسا هدش  هداد  ترضح  نآ  هب  ندرک  رافغتسا  نتفگ و  حیبست 

ماـمت رد  هک  هدرک  شرافـس  ارم  تسا : هدومرف  روتـسد  زیچ  تفه  هب  ارم  مراـگدرورپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  ( 47 ( 3)
ره اب  و  منک ، ششخب  دزاس  مورحم  ارم  هک  ره  هب  و  مرذگرد ، دیامن  متس  نم  رب  هک  یسک  زا  و  مزرو ، صالخا  مراکشآ  ناهنپ و  ياهراک 

. دشاب تربع  دنپ و  يارب  مهاگن  و  رکفت ، يارب  متوکس  و  مزاس ، رارقرب  هطبار  درک  هطبار  عطق  نم  اب  هک 
ار هناخ  رد  دوخ  و  درکیم ، هلصو  ار  شسابل  و  دزیم ، هنیپ  ار  دوخ  شفک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدمآ  تیاور  رد  ( 48 ( 4)

هتسخ ندرک  بایسآ  زا  شمداخ  نوچ  و  دیشودیم ، ار  نآ  ریش  سپـس  تسبیم  ار  رتش  و  دیـشودیم ، ار  نادنفـسوگ  ریـش  و  درکیم ، زاب 
. دومنیم بایسآ  دوخ  درکیم و  کمک  وا  هب  دشیم 

لها هب  اهراک  رد  درکیمن  هیکت  نتسشن  ماگنه  تشادن ؛ یـشیپ  وا  رب  ایح  مرـش و  رد  سک  چیه  درکیم ؛ هیهت  دوخ  ار  شبـش  يوضو  بآ 
. درکیم درخ  تشوگ  دوخ  تسد  اب  دومنیم و  کمک  هناخ 

ولگ داب  يروخرپ  رثا  رد  زگره  و  دیسیلیم ، ار  دوخ  ناتشگنا  اذغ  زا  دعب  تسشنیم ؛ ناگدنب  دننام  دشیم  رضاح  اذغ  هرفـس  رـس  رب  نوچ 
. دزن

هچرگ درکیم  لوبق  ار  هیده  دوب . يدنفسوگ  هچاپ  تسد و  ندروخ  يارب  هچ  رگا  تفریذپیم  هدنب - ای  دشاب  دازآ  ار - یـسک  ره  توعد 
يارب دشیمن . هریخ  یسک  هرهچ  هب  دروخیمن . هقدص  ياذغ  زا  یلو  دروخیم  هیده  ياذغ  زا  دوب و  ریش  ياهعرج 

ص:48  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
. تفرگیمن مشخ  شیوخ  يارب  اما  تفرگیم  مشخ  ادخ 

. درکیمن در  تفاییم  هک  ییاذغ  ره  و  درکیم ، لیم  دشیم  رضاح  هک  یماعط  ره  تسبیم . مکش  رب  گنس  یگنسرگ  زا  یهاگ 
هاگ و  دـنکفایم ، شود  يور  هنیمـشپ  ییابع  هاـگ  درکیم ، نت  هب  یناـمی  هار  هار  درب  عون  کـی  هاـگ  دیـشوپیمن ، مه  يور  ساـبل  ود  ( 1)
زا ار  نهاریپ  تشاذگیم . رس  هب  هالکبش  همامع  ریز  دوب . دیفس  شترضح  ياهسابل  نیرتشیب  و  دیـشوپیم ، ناتک  هبنپ و  زا  تفلک  ياهـسابل 

يریقف هب  ار  دوـخ  هنهک  نهاریپ  دیـشوپیم  وـن  نهاریپ  هاـگ  ره  تشاد . هعمج  زور  صوـصخم  ساـبل  کـی  دیـشوپیم . نآ  تسار  تـمس 
. تسشنیم نآ  يور  رب  دندرکیم و  ات  ود  شیارب  ار  نآ  تفریم  اج  ره  هک  تشاد  ییابع  دادیم .
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. درکیم تسار  تسد  کچوک  تشگنا  رد  هرقن  يرتشگنا 
. دمآیم شدب  شوخان  ياهوب  زا  و  تشادیم ، تسود  ار  هزبرخ  هناودنه و 

هک یناویح  ره  درکیم ، راوس  دوخ  فیدر  ار  يرگید  سک  اـی  دوخ و  مـالغ  ندـش ، راوس  عـقوم  درکیم . كاوـسم  نتفرگ  وـضو  ماـگنه 
. دشیم راوس  زین  دوب  نآ  رب  یماگل  اهنت  هک  نالاپیب  غالا  رب  غالا . رتسا ، بسا ، دشیم : راوس  دوب  رّسیم  شیارب 

. تفریم هار  نیچقرع  همامع و  ابع و  ندیشوپ  نودب  هنهرباپ و  زین و  هدایپ  یهاگ 
. دومرفیم تدایع  نارامیب  زا  رهش  طاقن  نیرترود  رد  و  درکیم ، هزانج  عییشت 

اب و  تشاذگیم ، مارتحا  تلیـضف  لها  هب  تفرگیم . همقل  نانآ  يارب  دوخ  تسد  اب  دـشیم و  اذـغمه  ناتـسدیهت  اب  و  تسـشنیم ، ارقف  اب 
نارگید رب  ار  نانآ  هکنآ  نودـب  درکیم  محر  هلـص  دوخ  نادـنواشیوخ  اب  تفرگیم . سنا  نانآ  اـب  دـنموربآ  صاخـشا  هب  ندرک  ییوکین 

. دشاب هدومرف  رما  ادخ  هچنآ  هب  رگم  دراد  مدقم 
وا رب  نآرق  هک  ینامز  رگم  تشاد  بل  رب  دنخبل  سک  همه  زا  شیب  تفریذپیم . ار  ناهاوخرذع  شزوپ  درکیمن . یتشرد  متس و  یـسک  رب 

. دوب ههقهق  نودب  شاهدنخ  و  درکیم . هظعوم  ار  مدرم  ای  دشیم و  لزان 
ص:49  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

ای نز  هاـگ  چـیه  و  تفگن ، ازـسان  شحف و  یـسک  هـب  زگره  تـسجیمن . يرترب  دوـخ  نازینک  ناـمالغ و  زا  كاـشوپ  كاروـخ و  رد  ( 1)
وا هب  دینک و  شیاهر  دومرفیم : هکنآ  زج  دندرکن  شنزرـس  ترـضح  نآ  روضح  رد  ار  یـسک  هاگ  چیه  و  درکن ، نیرفن  نعل و  ار  یمداخ 

. دیشاب هتشادن  راک 
راج اهرازاب  رد  و  دوبن ، وختـشرد  نشخ و  تساخیم . رب  وا  تجاح  یپ  رد  هکنآ  زج  زینک - ای  مالغ  ای  دشاب  دازآ  دمآیمن - وا  دزن  یـسک 

دیـسریم سک  ره  هب  تشذـگیم . رد  نانآ  زا  تفرگیم و  هدـیدان  ار  نانآ  يدـب  هکلب  درکیمن ، يدـب  نارگید  يدـب  لباقم  رد  دزیمن .
. درکیم مالس  هب  زاغآ 

نآ تسد  یـسک  دـشن  زگره  ددرگ . فرـصنم  صخـش  نآ  دوخ  هکنآ  ات  درکیم  يراکمه  يو  اـب  دـمآیم  وا  دزن  يراـک  يارب  سک  ره 
. دادیم تسد  وا  اب  تسخن  دیسریم  یناملسم  درم  هب  نوچ  و  دشک . نوریب  وا  تسد  زا  ار  شتسد  يو  زا  شیپ  ناشیا  دریگب و  ار  ترضح 
زج تسـشنیمن  وا  دزن  یـسک  دوب  زامن  رد  هک  یماگنه  و  ادخ . دای  هب  زج  تسـشنیمن  تساخیمن و  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

؟ يراد یتجاح  ایآ  دومرفیم : هدومن  ور  يو  هب  درکیم و  هاتوک  ار  شزامن  هکنآ 
. تفرگیم لغب  رد  ار  اهوناز  تشاذگیم و  نیمز  رب  ار  اهاپ  فک  ارثکا  نتسشن  رد 

. تسشنیم هلبق  هب  ور  تاقوا  رتشیب  و  تسشنیم ، دوب  یلاخ  هک  ییاج  نیرتکیدزن  رد  سلجم  هب  دورو  ماگنه 
رب هداد ، حـیجرت  دوخ  رب  ار  دراو  هزات  صخـش  درتسگیم و  وا  ریز  ار  دوخ  سابل  اـسب  درکیم و  مارتحا  دـشیم  دراو  وا  رب  هک  ار  سک  ره 

. تفگیمن نخس  قح  هب  زج  مشخ  يدونشخ و  لاح  رد  دناشنیم . شاهچکشت 
تـسود همه  زا  شیب  ار  روگنا  هزبرخ و  هناودنه و  هزات  ياههویم  نایم  رد  درکیم . لیم  کمن  اب  هاگ  امرخ و  اب  هاگ  ار  رایخ  ترـضح  نآ 

كاروخ رتشیب  تشادیم .
ص:50  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

تسود رگید  ياهاذغ  زا  شیب  ار  تشوگ  دیمانیم . هزیکاپ  ياذغ  ود  ار  نآ  درکیم و  لیم  امرخ  اب  ار  ریش  دوب . امرخ  بآ و  ترـضح  نآ 
. درکیمن راکش  دوخ  یلو  دروخیم  راکش  تشوگ  زا  تشاد . تسود  ار  ودک  درکیم . لوانت  تشوگ  اب  ار  دیرت  و  تشاد ،

اهشروخ زا  ییاوـلح ،» ودـک   » اـهینتخپ زا  و  تشاد ، تسود  ار  تسدرـس  هچیهاـم و  دنفـسوگ ، تشوـگ  زا  درکیم . لـیم  نغور  ناـن و 
. تشاد تسود  ار  ملک » یهوک و  ناحیر  ینساک و   » اهيزبس زا  و  تسا ،) تشوگرپ  يامرخ  یعون  هک  « ) هوجع  » امرخ زا  هکرس ،» »
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تـسدیهت نیکـسم و  و  رادب ، هدنز  تسدیهت  نیکـسم و  ارم  ایادخ ، تفگیم : دوخ  ياعد  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 49 ( 1)
 ... امرف روشحم  ناتسدیهت  نانیکسم و  هرمز  رد  و  ناریمب ،

ار وا  هلیبق  موق و  ترضح  نآ  دروآیم ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن  یتاکز  یسک  هاگ  ره  دیوگ : یفوا  یبا  نب  هَّللا  دبع  ( 50 ( 2)
. تسرف دورد  نالف  لآ  رب  ادنوادخ ، تفگیم : درکیم و  اعد 

تـسود ینعی   ) دـمآیم شدـب  دـب  لاف  زا  تشاد و  تسود  ار  کین  لاف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـمآ  تیاور  رد  ( 51 ( 3)
(. دنزب دب  لاف  یسک  تشادن 

دزیم دنخبل  ترضح  نآ  تفگیم ، یغورد  نخس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن  یسک  هاگ  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 52 ( 4)
! دنزیم یفرح  کی  وا  دومرفیم : و 

درکیم رارکت  هبترم  هس  دندیسرپیم  وا  زا  يزیچ  ای  تفگیم  ینخس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هاگ  ره  هک  تسا  تیاور  ( 53 ( 5)
. دنمهفب تسرد  ار  وا  شیامرف  نارگید  مه  دوش و  نشور  الماک  فرط  فرح  مه  ات 

هب حبـص  : » دنتفگیم مالـس ] ياج  هب   ] دندیـسریم ناشیا  تمدخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نارای  نوچ  هک  تسا  تیاور  ( 54 ( 6)
ار وت  دنیآیم  وت  دزن  هک  یماگنه  و  : » داتسرف ار  هیآ  نیا  دنوادخ  سپ  دوب ، تیلهاج  نامز  مدرم  ّتیحت  مالس و  نیا  و  ریخ » هب  بش  ریخ و 

هب
ص:51  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

دنوادخ دومرف : نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هاگنآ  «.« 1  » تسا هتفگن  ّتیحت  نآ  اب  ار  وت  دنوادخ  هک  دـنیوگ  ّتیحت  يزیچ 
نآ هتشاد و  ینازرا  ام  هب  تسا  نایتشهب  ّتیحت  هک  ار  نیا  زا  رتهب 

« مکیلع مالسلا  »
. تسا

: دومرفیم خساپ  رد  کیلع » مالس  : » تفگیم درکیم و  مالس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ناناملسم  زا  یکی  هاگ  ره  ( 55 ( 1)
« هَّللا ۀمحر  مالسلا و  کیلع  «و 

: دومرفیم ربمایپ  هَّللا » ۀمحر  کیلع و  مالسلا  : » تفگیم نوچ  و  ، 
« هتاکرب هَّللا و  ۀمحر  مالسلا و  کیلع  «و 

. دوزفایم ناگدننکمالس  مالس  خساپ  رد  هنوگ  نیدب  ترضح  نآ  و  ، 
تسا یلگ  هخاش  دومرفیم : دندادیم  هدژم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  ار  يرتخد  دلوت  هاگ  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 56 ( 2)

. تسادخ رب  شیزور  و 
. مناسرب ناتنادنمزاین  هب  مریگب و  ناتنادنمتورث  زا  ار  تاکز  هک  مرومأم  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 57 ( 3)

نایم ار  نایرهش  تاکز  و  ناییاتسور ، نایم  ار  ناییاتسور  تاکز  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 58 ( 4)
 ... درکیم میسقت  نایرهش 

ششخب و هب  ارم  مراگدرورپ  تسا ؛ نم  هدشتیبرت  یلع  و  متـسه ، ادخ  هدشتیبرت  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ( 59 ( 5)
. تسا هدومرف  یهن  ندرک  افج  لخب و  زا  و  هداد ، روتسد  ندرک  یکین 

. مینکیمن غیرد  يو  زا  میشاب  هتشاد  ار  نآ  رگا  دهاوخب ، يزیچ  ام  زا  هک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 60 ( 6)
فک ناـیم  رد  ار  دوخ  یناـشیپ  درکیم  شومارف  ار  يزیچ  هاـگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 61 ( 7)

مشومارف ار  هچنآ  نآ ، هدنهد  ماجنا  زیچ و  ره  هدنروآدای  هب  يا  تسوت ، هژیو  شیاتس  ساپس و  اهلا ، راب  : » تفگیم تشاذگیم و  شتسد 
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«. رآ مدای  هب  هدش 
______________________________

.8 هلداجم / ( 1)
ص:52  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

يارب ار  اهنآ  زین  نم  تشادن و  شوخ  نم  يارب  ار  تلصخ  شش  یلاعت  كرابت و  يادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 62 ( 1)
، هزور لاح  رد  ینابزدب  سابل ،] ای  ندب  ياضعا  اب   ] زامن رد  ندرک  يزاب  مرادیمن : شوخ  ناشناوریپ  منادنزرف و  زا  دوخ  زا  سپ  نانیشناج 

. ناتسروگ رد  ندیدنخ  و  مدرم ، ياههناخ  رد  یشکرس  نتفر ، دجسم  هب  تبانج  اب  نداد ، هقدص  زا  سپ  نداهن  ّتنم 
يادا هب  مادـقا  و  راوگان ، دـماشیپ  رب  ربص  شـشخب ، یکین ، تسا : ناربمایپ  قالخا  زا  زیچ  راهچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 63 ( 2)

. نمؤم قح 
دادیم و رارق  تسد  فک  رد  ار  شیرتشگنا  نیگن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تاقوا ، زا  يرایسب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 64 ( 3)

. تسیرگنیم نآ  هب 
تـشاد تهارک  بش  رد  ار  تعارز  ندرک  ورد  امرخ و  ندـیچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ( 65 ( 4)

[. دننامب هرهبیب  ناتسدیهت  ارقف و  تساوخیمن  اریز  ]
داجیا یفاکـش  غاب  راوید  رد  دادیم  روتـسد  دیـسریم  اههویم  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یمارگ  ربماـیپ  هک  تسا  تیاور  ( 66 ( 5)

[. دننک هدافتسا  نآ  ياههویم  زا  دنناوتب  زین  نارگید  ات   ] دننک
؛ دنتشادن يزیچ  هک  دندشیم  عمج  وا  درگ  دندیـسریم و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  تمدخ  یناسک  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 67 ( 6)

دش يراج  ّتنس  نیا  و  میهد . صاصتخا  نانیا  هب  امرخ  زا  هشوخ  کی  یناتـسلخن  ره  زا  تسا  بوخ  دنتفگ : دندوب ] هنیدم  لها  هک   ] راصنا
. تسا هتفای  همادا  زورما  ات  و 

یسک مدومن و  یسررب  ور و  ریز و  ار  اهنآ  هکنیا  زج  دنامن  ياهداوناخ  نیمز  يور  رد  تفگ : مالّـسلا  هیلع  لیئربج  هک  تسا  لقن  ( 68 ( 7)
. متفاین ایند  لام  هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  رتهدنشخب  ار 

ترـضح نآ  درکیم ] یتـساوخرد  و   ] دـمآیم هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دزن  یلئاـس  هاـگ  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 69 ( 8)
 ... تسین یعنام  تسین ، یعنام  دومرفیم :

ص:53  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
هبیتع نبا  دیوگب . هن »  » ترـضح نآ  دوش و  تساوخرد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  يزیچ  هک  دـشن  زگره  دـیوگ : رباج  ( 70 ( 1)

. دادیم ار  نآ  هدعو  تشادن  رضاح  يزیچ  رگا  دیوگ :
. درکیم مازعا  زور  لوا  دتسرفب  ییوس  هب  يرکشل  تساوخیم  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 71 ( 2)

. درکیم اعد  اهنآ  يارب  تخاسیم  هناور  ار  يرکشل  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 72 ( 3)
نانآ رب  یهدنامرف  داتسرفیم و  ییوس  هب ، ار  يرکشل  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هاگ  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  ( 73 ( 4)

. دهد شرازگ  ار  وا  رابخا  ات  داتسرفیم  يو  اب  ار  دوخ  نیدمتعم  زا  رفن  کی  ترضح  نآ  درکیم ، ییاوشیپ 
ار وا  تسخن  تشادیم ، لیسگ  يرکشل  اب  ار  یهدنامرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هاگ  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 74 ( 5)

نارکنم اب  نک ، راکیپ  ادخ  هار  رد  ادخ و  مان  هب  دومرفیم : سپس  درکیم ، شرافـس  شنارای  مومع  دوخ و  هراب  رد  یهلا  ياوقت  تیاعر  هب 
رد هک  ار  یناسک  ناکدوک و  دیربن ) ار  نانآ  ناتـشگنا  ینیب و  شوگ و   ) دینکن هلثم  ار  ناگتـشک  دینکن ، تنایخ  دینکن ، رکم  دیگنجب ، ادخ 

ار يرادهویم  تخرد  چـیه  دـیزاسن ، قرغ  بآ  رد  دـینزن و  شتآ  ار  امرخ  ناتخرد  دیـشکن ، ار ) ناـبهار   ) دنلوغـشم تداـبع  هب  یهوک  رس 

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
مالسا یمارگ  ربمایپ 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 129ناهفصا   هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


زا راچان  هک  ار  نآ  ریغ  تشوگ  لالح  نایاپراهچ  زا  و  دیوش . دنمزاین  نآ  هب  دیاش  دـینادیمن ، امـش  اریز  دـینزن ، شتآ  ار  یتعارز  دـیربن و 
( گنج كرت  نداد ، هیزج  ندش ، ناملسم   ) زیچ هس  زا  یکی  هب  ار  نانآ  دیدش  وربور  ناناملسم  نمـشد  اب  نوچ  و  دینکن ، یپ  دینآ  ندروخ 

. دیرادرب نانآ  رس  زا  تسد  دیریذپب و  نانآ  زا  دنداد  تبثم  خساپ  اهنآ  زا  کی  ره  دروم  رد  رگا  سپ  دیناوخارف ،
ار ناراوس  رتش  ناگراوس و  ناگدایپ و  دشیم  وربور  نمشد  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هاگ  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 75 ( 6)

. مگنجیم منکیم و  هلمح  وت  يرای  هب  ادنوادخ ، ییاهرطخ ؛ زا  نم  ظفاح  روای و  هانپ و  وت  ادنوادخ ، تفگیم : هاگنآ  درکیم ، هدامآ 
ص:54  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

! امرف مکح  قح  هب  ادنوادخ ، تفگیم : تفاییم  روضح  گنج  نادیم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هاگ  ره  دیوگ : هداتق  ( 76 ( 1)
ینیـشنبقع سرت  زا  مدرم  دـشیم و  مرگ  گـنج  رونت  هاـگ  ره  تسا : هدـمآ  هیواـعم  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ياـههمان  زا  یکی  رد  ( 77 ( 2)

زوس زا  دوخ  ناشیوخ  هلیسو  هب  ار  شنارای  دادیم و  رارق  رکـشل  شیپاشیپ  ار  دوخ  تیب  لها  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دندرکیم ،
 ... تشادیم هاگن  اههزین  اهریشمش و 

: دومرف شیوخ  يدهعتیالو  رب  مدرم  اب  تعیب  ماگنه  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  ( 78 ( 3)
تـسد هک  یلاح  رد  تفرگ  تعیب  مدرم  زا  ترـضح  نآ  دوخ  هاگنآ  درکیم ؛ تعیب  نینچ  نیا  مدرم  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

. تشاد رارق  نانآ  تسد  يالاب  شکرابم 
دریگب تعیب  نانآ  زا  تساوخیم  هاـگ  ره  دادیمن و  تسد  ناـنز  اـب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 79 ( 4)

ناتیاهتسد مه  امـش  دومرفیم : هاگنآ  دروآیم ، نوریب  سپـس  دربیم  ورف  بآ  رد  ار  دوخ  تسد  ترـضح  نآ  دندروآیم ، ار  یبآ  فرظ 
. مدرک تعیب  امش  اب  نم  هک  دیرب ، ورف  بآ  رد  ار 

نادرم اب  مرحم  نادرم  اب  زج  هک  دوب  نیا  دومرفیم  طرـش  نانز  اب  تعیب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  يروما  هلمج  زا  ( 80 ( 5)
. دنیوگن نخس  رگید 

وا ایآ  دیـسرپیم : دمآیم ، شـشوخ  وا  زا  تسیرگنیم و  يدرم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هاگ  ره  دـیوگ : ساّبع  نبا  ( 81 ( 6)
نمؤم یتقو  اریز  دومرفیم : داتفا ؟ ناتمـشچ  زا  ارچ  هَّللا ، لوسر  ای  دنتفگیم : داتفا ! ممـشچ  زا  دومرفیم : هن ، دـنتفگیم : رگا  دراد ؟ یلغش 

. دهدیم رارق  شیناگدنز  هیامرس  ار  دوخ  نید  دوب  راکیب 
. تسا هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ننس  زا  نامهم  ییاریذپ  هیراع و  ضرق و  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 82 ( 7)

حیحـص و ياهمهرد  تخادرپ  ماـگنه  رد  تفرگیم ، دـساف  ياـهمهرد  رگا  ضرق  ماـگنه  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 83 ( 8)
. دادیم ملاس 

ص:55  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
ناملـس و رذ ، اـبا  یلع ، مرادـب : تسود  ار  سک  راـهچ  هک  درک  یحو  نم  هب  دـنوادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 84 ( 1)

 ... ار دادقم 
و يرادب ، تسود  ار  یلع  هک  دنکیم  رما  ار  وت  دنوادخ  تفگ : دمآ و  نم  دزن  لیئربج  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 85 ( 2)

. ییامن رما  وا  تیالو  یتسود و  هب  زین  ار  نارگید 
: هدومرف روتسد  تلصخ  تفه  هب  ارم  مراگدرورپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 86 ( 3)

رکذ ناوارف  هکنیا  و  نانآ ، هب  ندش  کیدزن  ناتسدیهت و  نیکاسم و  نتشاد  تسود 
« هَّللاب ّالا  ةّوق  لوح و ال  «ال 

نم زا  رتنییاپ  هک  یناسک  هب  يدام ] روما  رد   ] و دنـشاب ، هدرک  هطبار  عطق  نم  اب  نانآ  هچ  رگا  منک  محر  هلـص  دوخ  ناشیوخ  اـب  و  میوگب ،
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خلت هچ  رگا  میوگب  ار  قح  و  دنکن ، درـسلد  ارم  هدننکشنزرـس  شنزرـس  ادخ  هار  رد  و  منکن ، هاگن  دوخ  زا  رتالاب  هب  مرگنب و  دـنراد  رارق 
. منکن تساوخرد  يزیچ  یسک  زا  و  دشاب ،

یشاب هتشادن  لد  هب  یسک  زا  ياهنیک  دقح و  دوخ  بش  زور و  مامت  رد  هک  یتسناوت  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 87 ( 4)
دهاوخ نم  اب  تشهب  رد  دنک  هدنز  ارم  هک  ره  و  هدرک ، هدـنز  ارم  دـنک  هدـنز  ارم  ّتنـس  هک  ره  و  تسا ، نم  ّتنـس  زا  نیا  اریز  نک ، نینچ 

. دوب
ص:56  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

(1)

نآ دننام  شیارآ و  تفاظن و  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   3

هراشا

. تسشیم ردس  اب  دیوشب  ار  دوخ  نساحم  رس و  يوم  تساوخیم  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 86 ( 2)
بترم فاص و  بآ  اب  ار  نآ  تاقوا  رتشیب  دزیم و  هناش  ار  دوخ  يوم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 87 ( 3)

. تسا یفاک  نمؤم  ندرک  وبشوخ  يارب  بآ  دومرفیم : و  درکیم ،
: دومرف «« 1  » دینک تنیز  يدجسم  ره  دزن  : » هیآ نیا  ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 88 ( 4)

یگنادرم تّوق  رب  دزاسیم ؛ هدروآ  رب  ار  تجاـح  وکین و  ار  يوم  دـنکیم ، بلج  ار  يزور  ندزهناـش  اریز  تسا ؛ ندزهناـش  تنیز  زا  دارم 
. دنکیم فرطرب  ار  مغلب  دیازفایم و 

و دزیم ، هناش  راب  تفه  ار  نآ  يور  راب و  لهچ  ار  دوخ  نساحم  ریز  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
______________________________

.31 فارعا / ( 1)
ص:57  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. دربیم نیب  زا  ار  مغلب  دنکیم و  دایز  ار  هظفاح  راک  نیا  دومرفیم :
. تسا ّتنس  زا  دوش  راکشآ  بل  طخ  هک  يدح  هب  براش  يوم  زا  نتفرگ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 89 ( 1)

ام و  دـنراذگیم ، تشپ  رپ  ار  لـیبس  دنـشارتیم و  ار  دوخ  شیر  ناـیتشترز )  ) سوجم دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  . 90 ( 2)
. میراذگیم دنلب  ار  دوخ  شیر  مینزیم و  ار  دوخ  لیبس 

. تسا ّتنس  زا  نوخ  نخان و  وم و  ندرک  نفد  هک  تسا  تیاور  . 91 ( 3)
. تسا ّتنس  زا  اهنخان  نتفرگ  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 92 ( 4)

لوسر دومرف : ترضح  نآ  دیسرپ ، تروص ) رس و  يوم  ندرک  گنر   ) ندرک باضخ  زا  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملسم  نب  دّمحم  . 93 ( 5)
. تسام دزن  ترضح  نآ  هدشباضخ  يوم  نونکا  و  درکیم ، باضخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ 

، لین گرب  « ) متک  » مان هب  یـصوصخم  گـنر  اـب  مالّـسلا  مهیلع  رقاـب  ماـما  یلع و  نب  نیـسح  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  . 94 ( 6)
. دومنیم باضخ  متک  انح و  اب  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  و  دندرکیم ، باضخ  همسو )

دیلامیم هرون  ترضح  نآ  يارب  يرگید  دوب  هتسب  رمک  هب  گنل  هک  يدح  ات  و  دیشکیم ، هرون  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  . 95 ( 7)
. دیشکیم هرون  دوخ  دوب  هدیشوپ  گنل  ریز  هک  ار  رادقم  نآ  و 

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
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هروـن هعمج  ره  رد  ار  اـهاپ  ناـیم  فاـن و  ریز  ياـهوم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  دوـمرفیم : مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  . 96 ( 8)
. دیشکیم

. تسا ّتنس  راب  کی  زور  هدزناپ  ره  رد  ندیشک  هرون  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 97 ( 9)
وا رب  زور  لـهچ  هک  ره  و  دـشکب . هرون  دـنک و  ضرق  دـنوادخ  تنامـض  هب  دـشاب ، هتـشادن  لوـپ  درذـگب و  وا  رب  زور  تسیب  یـسک  رگا  و 

. درادن یبرق  جرا و  و  رفاک ، هن  تسا و  نمؤم  هن  دشکن  هرون  درذگب و 
ص:58  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

كاپ ربمایپ  هک  تسا  یتّنـس  تفاظن و  نآ  و  دـنکیم ، رود  ناسنا  زا  ار  دـنگ  يوب  لـغب ، ریز  يوم  ندز  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 98 ( 1)
. تسا هداد  روتسد  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

دیشکیم همرس  همرس » گنس   » اب تفریم  باوخ  رتسب  هب  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 99 ( 2)
(. راب تفه  ای  جنپ  ای  هس   ) دادیم رارق  قاط  ار  نآ  ددع  و 

تسار و مشچ  هب  راب  راهچ  دیشکیم ، همرـس  باوخ  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 100 ( 3)
. پچ مشچ  هب  راب  هس 

ینادهمرس ترضح  نآ  و  دیـشکیم ...  همرـس  پچ  مشچ  هب  راب  ود  تسار و  مشچ  هب  راب  هس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  . 101 ( 4)
(. دنشک مشچ  هب  دننک و  مرن  ار  نآ  هک   ) دوب همرس  گنس  شاهمرس  و  دیشکیم ، همرس  نآ  اب  بش  ره  هک  تشاد 

نآ زا  هلیم  هس  باوخ  ماگنه  بش  ره  هک  تشاد  ینادهمرس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  یمارگ  ربمایپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 102 ( 5)
«1 . » دیشکیم دوخ  ياهمشچ  زا  کی  ره  هب 

اب ندـب  يوم  هلازا  غیت ، اب  رـس  يوم  ندیـشارت  ندز ، رطع  تسا : ناربمایپ  قالخا  زا  زیچ  راهچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  . 103 ( 6)
«2 . » یسنج شزیمآ  ترثک  و  هرون ،

رت تسد  نامه  اب  وضو  زا  سپ  هلصافالب  هک  تشاد  ینادکشم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 104 ( 7)
هدمآ ترضح  نآ  هک  دنتـسنادیم  نآ  شوخ  يوب  زا  مدرم  دشیم  نوریب  هناخ  زا  نوچ  و  تخاسیم ، وبـشوخ  ار  دوخ  تفرگیم و  ار  نآ 

. تسا
شیوب دومرفیم : تخاسیم و  رطعم  نآ  هب  ار  دوخ  هکنآ  رگم  دشیمن  فراعت  ترضح  نآ  هب  يرطع  هاگ  چیه  دیوگ : یسربط  . 105 ( 8)

. تسا ناسآ  شندرک  لمح  شوخ و 
. تخیمآیم نآ  هب  ار  تشگنا  رس  درکیم و  رطع  فرظ  رد  ار  كرابم  تشگنا  درکیمن  هدافتسا  رطع  نآ  زا  يرذع ] تهج  هب   ] رگا و 

______________________________

لـصا نیا  رب  انب  تسا . هدرکیم  لمع  ياهنوگ  هب  یتقو  ره  رد  هک  دهدیم  ناشن  ترـضح  نآ  ندیـشکهمرس  دادعت  رد  رابخا  فالتخا  ( 1)
( هر فلؤم  . ) نآ صاخ  دادعت  هن  تسا  ّتنس  باوخ  ماگنه  رد  ندیشکهمرس 

( هر فلؤم  . ) دش دهاوخ  رکذ  هدنیآ  رد  مه  ياهراپ  و  دش ، رکذ  هتشذگ  رد  ياهراپ  تسا ، ناوارف  هراب  نیا  رد  تایاور  ( 2)
ص:59  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. دادیم روخب  ار  دوخ  يرامق » دوع   » اب هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : زین  و  . 106 ( 1)
. دوب کشم  ترضح  نآ  دزن  اهرطع  نیرتبوبحم  دیوگ : داعملا  ةریخذ  رد  . 107 ( 2)

رطع جرخ  درکیم  كاروـخ  جرخ  هک  يرادـقم  زا  شیب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  . 108 ( 3)
. دومنیم

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
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. تسا لامعا  هدنسیون  ناگتشرف  هب  مارتحا  ناربمایپ و  قالخا  زا  براش  هب  ندز  رطع  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 109 ( 4)
رطع يرادـقم  دریگب و  ار  دوخ  ياهنخان  براش و  هعمج  ره  رد  هک  تسا  مزـال  یفّلکم  ره  رب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  . 110 ( 5)

هک  ] ار دوخ  نانز  ياهيرـسور  زا  یخرب  دوبن  وا  دزن  يرطع  دیـسریم و  ارف  هعمج  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دنک . فرـصم 
. تشاذگیم دوخ  تروص  هب  دزیم و  من  بآ  اب  تفرگیم و  دوب ] رطعم 

اب هک  ار  یـسابل  درکیمن ، ادیپ  يرطع  دیـسریم و  ارف  هعمج  زور  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : قودص  خیـش  . 111 ( 6)
. دیشکیم دوخ  تروص  تسد و  هب  ار  نآ  هاگنآ  دیشاپیم ، بآ  نآ  رب  تساوخیم و  دوب  هدش  گنر  نارفعز 

نانز هب  لوا  دندروآیم ، رطع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يارب  رطف  دـیع  زور  رد  نوچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 112 ( 7)
. دادیم دوخ 

. درکیمن در  ار  اولح  رطع و  هّیده  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 113 ( 8)
ياـهيوب زا  و  تشاد ، تسود  ار  تاـیرطع  ترـضح  نآ  دـیوگ : هلآ  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  قـالخا  رامـش  رد  یلازغ  . 114 ( 9)

«. 1  » دمآیم شدب  شوخان 
و دمآیم ، شدـب  یگدـیلوژ  زا  و  تشادیم ، تسود  ار  وم  هب  ندز  نغور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : یـسربط  . 115 ( 10)

. دنکیم فرط  رب  ار  یناشیرپ  مغ و  ندز  نغور  دومرفیم :
و دزیم ، نغور  ار  رـس  نساحم ، زا  شیپ  درکیم و  هدافتـسا  اهنغور  عاونا  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دـیوگ : زین  و  . 116 ( 11)

. دوش هدز  نغور  نساحم  زا  شیپ  رس  دیاب  دومرفیم :
______________________________

(. فلؤم  ) تسا هدرکیم  هدافتسا  رطع  عاونا  زا  ترضح  نآ  هک  دمآ  تسد  هب  رابخا  نیا  ياوتحم  زا  ( 1)
ص:60  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. تساهنغور نیرتهب  نغور  نیا  دومرفیم : و  دزیم ، نغور  هشفنب » نغور   » اب رتشیب  ترضح  نآ  دیوگ : زین  و  . 117 ( 1)
، دییوبیم دربیم و  ینیب  لخاد  هب  ار  نغور  هاگنآ  ار ، براش  دعب  دزیم و  نغور  ار  دوخ  ناوربا  لوا  ترضح  نآ  دیوگ : زین  و  . 118 ( 2)

. دزیم نغور  ار  رس  يوم  سپس 
ریغ اـب  ار  شیوخ  براـش  و  دزیم ، نغور  ار  دوخ  ناوربا  درد ، رـس  عفر  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  دـیوگ : زین  و  . 119 ( 3)

. دیلامیم نغور  دوب  هدیلام  نساحم  هب  هک  ینغور 

تاقحلم

. تسا ندرک  تفاظن  ناربمایپ  قالخا  زا  یکی  دومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  ( 88 ( 4)
گنر انح  اب  نارسمه و  اب  شزیمآ  ندرک ، كاوسم  ندز ، رطع  تسا : ناربمایپ  ننس  زا  زیچ  راهچ  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 89 ( 5)

. ندرک
هب ار  ترـضح  نآ  رـس  يوم  نساحم و  گنر  رطع ، هک  اجنآ  ات  دومنیم  فرـصم  رطع  ناوارف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 90 ( 6)

. دادیم رییغت  يدرز 
هناش ار  دوخ  نساحم  راب  ود  زور  رد  اسب  و  درکیم ... ، بترم  هناش  اب  ار  دوخ  رس  دزیم و  هناش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 91 ( 7)

. داهنیم دوخ  کشت  ریز  ار  هناش  ندز  هناش  زا  سپ  و  دزیم ،
ّتنـس زا  رـس  يوم  رد  ندرک  زاب  قرف  هک  دـننک  تیاور  نینچ  مدرم  متفگ : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  دـیوگ : تباـث  نب  ورمع  ( 92 ( 8)

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
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: متفگ تسا !؟ ّتنس  زا  دومرف : بجعت  اب  ماما  تسا .
زاب قرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زگره  دومرف : ترـضح  درکیم . زاب  قرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  نآ  مدرم  نامگ 

[. دنشاب ندرک  زاب  قرف  جاتحم  هک   ] دندرکیمن دنلب  نادنچ  ار  ناشرس  يوم  مه  ناربمایپ  درکن و 
زا هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ایآ  متفگ : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : نوراه  نب  بویا  ( 93 ( 9)

ص:61  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
شوگ همرن  ات  دشیم  دـنلب  شرـس  يوم  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اریز  هن ، دومرف : درکیم ؟ زاب  قرف  دوخ  رـس  يوم  نایم 

[. دنک زاب  قرف  دهاوخب  هک  دوبن  دنلب  نادنچ  و   ] دیسریم
مالّسلا مهیلع  ناربمایپ  ننس  زا  نیا  اریز  درکیم ، عورش  رـس  ولج  زا  رـس  يوم  ندیـشارت  ماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ( 94 ( 1)

. تسا
ادخ لوسر  ایآ  متفگ : هن ، دومرف : تسا ؟ ّتنس  زا  رس  يوم  رد  ندرک  زاب  قرف  متفگ : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : ریصب  وبا  ( 95 ( 2)

: دومرف درک ؟ زاب  ار  رس  قرف  زگره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هک یطیارـش  رد  هک  ره  دومرف : تسین !؟ ّتنـس  زا  هک  یلاـح  رد  درکیم  زاـب  قرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هنوگچ  متفگ : يرآ ،

: متفگ هن . ّالا  تسا و  هدرک  لمع  وا  ّتنـس  هب  دنک  زاب  قرف  ترـضح  نآ  دننام  دریگ و  رارق  تفرگ  رارق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
یلو درب  هارمه  ینابرق  تسب و  مارحا  هرمع  يارب  ترجه ] مشـش  لاس  رد   ] هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماگنه  دومرف : هنوگچ ؟
انامه : » هدومرف هدرک و  دای  نآ  زا  میرک  نآرق  رد  هک  دومن  وا  هب  ار  ییایؤر  دـنوادخ  دـش ، هتـشاد  زاـب  هکم  هب  نتفر  زا  هکم  راـفک  طـسوت 

هک یلاح  رد  دمآ  دـیهاوخ  رد  مارحلا  دجـسم  هب  لماک  تینما  اب  ادـخ  تساوخ  هب  هک  دروآ  تسار  قح  هب  ار  دوخ  لوسر  يایؤر  دـنوادخ 
هب دـنوادخ  هک  تسناد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ور  نیا  زا  « 1 .« » دیشاب هتشادن  یمیب  چیه  دیـشاب و  هدنریگنخان  هدنـشارت و  رس 

مارحا هک  ینامز  زا  لیلد  نیمه  هب  دـش .] دـهاوخ  همظعم  هّکم  دراو  تمالـس  هب  کیدزن  هدـنیآ  رد  و   ] درک دـهاوخ  اـفو  هدومن  وا  هب  هچنآ 
هب راچان  هب  اذـل  ، ] دوب هدومرف  هدـعو  دـنوادخ  هک  نانچ  دـشارتب  هرمع  ماگنه  هّکم  رد  ات  دومن  دـنلب  ار  نآ  دزن و  ار  شرـس  يوم  دوب  هتـسب 

نامز نآ  زا  شیپ  هن  درکن و  دنلب  ار  شرس  يوم  رگید  دیشارت  ار  نآ  هک  هرمع  ماجنا  زا  سپ  اما  درکیم ]. زاب  ار  رـس  قرف  وم  يدنلب  رطاخ 
[. دشاب قرف  ندرک  زاب  هب  جاتحم  ات   ] تشاذگیم دنلب  ار  دوخ  رس  يوم 

 ... یلب دومرف : تسا ؟ ّتنس  زا  رس  نساحم و  ندرک  باضخ  ایآ  مدیسرپ : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : روعا  صفح  ( 96 ( 3)
______________________________

.27 حتف / ( 1)
ص:62  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

، نوخ نخان ، وم ، دننک : نفد  ار  ناسنا  ندب  ءازجا  زا  زیچ  تفه  دادیم  روتـسد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : هشیاع  ( 97 ( 1)
. نینج طقس  ماگنه  هدشهتسب  نوخ  نادند و  نادهچب ، دوشیم ، جراخ  نز  زا  ضیح  مایا  هک  يزیچ 

. تخادرپ ثحب  هب  لغب  ریز  يوم  ندیـشارت  ای  ندنک  هراب  رد  نم  اب  هرارز  هک  میدوب  هنیدم  رد  ام  دـیوگ : روفعی  یبا  نب  هَّللا  دـبع  ( 98 ( 2)
دورو هزاجا  هتفر ، مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هناـخ  رد  هب  مه  اـب  تسا . رتهب  نآ  ندـنک  تفگ : هرارز  تسا و  رتهب  نآ  ندیـشارت  متفگ : نم 
هرارز هب  تسا . هدیـشک  هرون  شیاـهلغب  ریز  تسا و  ماـمح  رد  ترـضح  هک  میدـید  دورو  زا  سپ  داد . هزاـجا  اـم  هب  ترـضح  میتـساوخ و 

؟ تسا یفاک  ار  وت  ماما ] لمع   ] نیمه متفگ :
نم اب  هرارز  متفگ : دیراد ؟ یثحب  هچ  دومرف : ترـضح  دشابن . زیاج  نم  يارب  دـشاب و  ترـضح  نآ  صوصخم  لمع  نیا  دـیاش  هن ، تفگ :

. تسا رتهب  نآ  ندنک  دیوگ : وا  تسا و  رتهب  نآ  ندیشارت  میوگ : نم  تسا ، هتخادرپ  ثحب  هب  لغب  ریز  يوم  ندیشارت  ای  ندنک  هراب  رد 
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زا هرون  اب  نآ  هلازا  و  تسا ، رتهب  ندنک  زا  نآ  ندیشارت  هتفر ؛ اطخ  هب  ّتنـس  هار  زا  هرارز  تسا و  ّتنـس  قباطم  وت  نخـس  دومرف : ترـضح 
 ... رتهب ندیشارت 

هعمج ياهزور  رد  و  زاس ، رّطعم  ار  دوخ  نایم  رد  زور  کی  تفگ : نم  هب  لیئربج  مبیبح  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 99 ( 3)
. نکم كرت  ار  نآ  زگره 

هک اریز  ینک ، وبـشوخ  ار  دوخ  هعمج  ره  هک  داب  وت  رب  یلع ، يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 100 ( 4)
. دنسیونیم هنسح  تیارب  دوش  هدینش  وت  زا  نآ  يوب  هک  ینامز  ات  تسا و  نم  ّتنس  زا  نیا 

زاب شبحاص  هب  دـییوبیم و  ار  نآ  دـشیم  میدـقت  ییوبـشوخ  هایگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  هاگ  ره  دـیوگ : سنا  ( 101 ( 5)
. دنادرگیمن زاب  ندییوب  زا  سپ  هک  ار  « 1  » شوجنزرم رگم  دنادرگیم ،

______________________________

هب ار  قوشعم  لاخ  طخ و  تسا و  شوم  شوگ  هیبش  کیراب و  نآ  ياهگرب  دنلب ، ياههخاش  ياراد  وبشوخ ، تسا  یهایگ  شوجنزرم : ( 1)
. دننک هیبشت  نآ 

ص:63  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
ار شبراش  تفرگیم و  ار  دوخ  ياـهنخان  زاـمن ، يارب  ندـش  جراـخ  زا  شیپ  هعمج  زور  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 102 ( 1)

. درکیم هاتوک 
رتبوبحم همه  زا  ترـضح  نآ  دزن  هّیده  مادک  مدیـسرپ : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا  دـیوگ : ینارـصن  يدرم  ( 103 ( 2)

. دراد نآ  هب  يدایز  تبغر  تسا و  رتبوبحم  زیچ  همه  زا  ترضح  نآ  دزن  رطع  دنتفگ : تسا ؟

. تسا ّتنس  زا  ندب  رد  زیچ  جنپ  رس و  رد  زیچ  جنپ  دومرف : مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  ( 104 ( 3)
ندـب رد  هچنآ  اما  «. 1  » تسا قاشنتـسا  هضمـضم و  رـس ، يوم  رد  ندرک  زاب  قرف  براش ، نتفرگ  ندرک ، كاوسم  تسا  رـس  رد  هچنآ  اـما 

. نتفرگ تراهط  اهنخان و  نتفرگ  اهلغب ، ریز  يوم  ندودز  مکش ، ریز  يوم  ندودز  ندرک ، هنتخ  زا : تسا  ترابع  تسا 
رس و نتسش  نارسمه ، اب  شزیمآ  تسا : زیچ  تفه  نآ  هعمج و  زور  ياهتّنـس  هب  داب  امـش  رب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ( 105 ( 4)

«. 2  » ندز رطع  اهنخان ، نتفرگ  براش ، نتفرگ  یمتخ ، لگ  اب  نساحم 
. تسا تیاور 102 ) رارکت  ( 106 ( 5)

. تسا تیاور 99 ) رارکت  ( 107 ( 6)
دص هعمج  زور  ریغ  رد  و  هبترم ، رازه  هعمج  زور  رد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  نداتسرف  تاولـص  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 108 ( 7)

 ... تسا ّتنس  زا  هبترم 
______________________________

. ینیب نتسش  قاشنتسا : ناهد . نتسش  هضمضم : ( 1)
. تسا هدش  رکذ  مه  لسغ  و  ندیشوپ ) زیمت  سابل   ) سابل رییغت  مالّسلا  هیلع  اضرلا  هقف  باتک  رد  و  هدش ، هدرمش  زیچ  جنپ  اجنیا  رد  ( 2)

ص:64  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
(1)

نآ قحاول  رفس و  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   4

هراشا
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«. 1  » درکیم ترفاسم  هبنشجنپ  زور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 120 ( 2)
. یچیق كاوسم و  هناش ، نادهمرس ، هنیآ ، تشادیمرب : دوخ  اب  ار  زیچ  جنپ  رفس  ماگنه  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 121 ( 3)

«. 2  » دیسریمن رظن  هب  لسک  ناوتان و  هک  تفریم  هار  نانچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : سابع  نبا  . 122 ( 4)
. تشاد تسود  دنشاب  هتخادنا  نآ  يور  ینالاپ  طقف  هک  ار  یشوگزارد  رب  ندش  راوس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 123 ( 5)

زا دومرف  تکرح  ینم  زا  هک  ناهاگحبص  دوخ  جح  رفس  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  . 124 ( 6)
رعشم و نایم  هار  زا  تشگزاب  ماگنه  دمآ و  ّبض »  » هار

______________________________

( فلؤم . ) تسا ناوارف  ینعم  نیا  رد  ثیداحا  ( 1)
( فلؤم . ) دیآیم دورف  یبیشارس  زا  ییوگ  تشاد  لیامت  ولج  هب  یمک  نتفر  هار  ماگنه  ترضح  نآ  هک  تشذگ  يدنچ  ثیداحا  رد  ( 2)

ص:65  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
. تشگیمن زاب  هار  نامه  زا  تفریم  هک  یهار  زا  ترضح  نآ  یّلک  روط  هب  و  تشگرب . هفرع 

یپ نآ  هب  یسک  هک  تشادیم  نایب  يروط  ار  دوخ  دصقم  دور ، گنج  هب  تساوخیم  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 125 ( 1)
. دربن

دشیم ریزارس  يدنلب  زا  هاگ  ره  رفس  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 126 ( 2)
« هَّللا ناحبس  »

تفریم الاب  يدنلب  هب  نوچ  و  تفگیم ،
« ربکا هَّللا  »
. تفگیم

زاـمن تعکر  ود  لزنم  نآ  رد  هکنآ  زج  درکیمن  چوـک  رگید  لزنم  هـب  یلزنم  زا  رفـس  رد  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  . 127 ( 3)
. دهد یهاوگ  ندناوخ  زامن  هب  میارب  ناکم  نیا  مهاوخیم  دومرفیم : درازگیم و 

: دندومرفیم دندوب  رفس  مزاع  هک  ینانمؤم  اب  عادو  ماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 128 ( 4)
درادب و ملاس  ناتیارب  ار  امش  يایند  نید و  دروآرب ، ار  ناتتاجاح  همه  دزاس ، هجاوم  يریخ  ره  اب  ار  امـش  دنک ، امـش  هشوت  ار  اوقت  دنوادخ 

. دنادرگ زاب  نم  هب  ملاس  ار  امش 
دنوادخ مدرپس ، ادـخ  هب  ار  تتناما  نید و  : » دومرف اعد  نینچ  يو  قح  رد  درک و  یظفاحادـخ  يدرم  اب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 129 ( 5)

هَّللا یّلص  ادخ  لوسر  عادو  دوب  نیا  دومرف : درک و  نارضاح  هب  ور  سپـس  دزاس ». هجاوم  تریخ  اب  ینک  ور  اج  ره  و  دنک ، وت  هشوت  ار  اوقت 
«. 1  » تخاسیم هناور  ییاج  هب  ار  يو  هک  هاگ  ره  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  هلآ  هیلع و 

لامعا دنوادخ  : » دومرفیم دنتشگیمزاب  هکم  رفس  زا  هک  یناسک  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 130 ( 6)
.« دنادرگ زاب  وت  هب  ياهدرک  جرخ  هچنآ  و  دزرمایب ، ار  تهانگ  دنک ، لوبق  ار  وت  ّجح 

______________________________

یتمالـس و هب  اعد  اهنآ  همه  رد  یلو  دـنراد ، يداـیز  تاـفالتخا  تسا و  فلتخم  عادو  ماـگنه  رد  ترـضح  نآ  ياـهاعد  رد  تاـیاور  ( 1)
( فلؤم . ) تسا هتفهن  تمینغ 

ص:66  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
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تاقحلم

(. هداتفا ملق  زا  نتم  رد  هرامش  نیا  ( ) 109)
لوسر اریز  يوش ، نوریب  رفس  يارب  هبنشجنپ  زور  هک  مراد  تسود  نم  دومرف : مارکلا  یبا  نب  دّمحم  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 110 ( 1)

. دشیم نوریب  زور  نیا  رد  دور  نمشد  گنج  هب  تساوخیم  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ 
زا یکی  هعرق  دیق  هب  و   ] دیـشکیم هعرق  دوخ  نانز  نایم  دـنک  رفـس  تساوخیم  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 111 ( 2)

[. دربیم هارمه  دوخ  اب  ار  نانآ 
. دنک ترفاسم  رفسمه  نودب  یسک  تشادن  تسود  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 112 ( 3)

، دنرادرب دوخ  اب  ار  شیوخ  هشوت  داز و  دنور  رفس  هب  یهورگ  نوچ  هک  تسا  ّتنس  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 113 ( 4)
. دوب دهاوخ  نانآ  یقلخ  شوخ  یمرگلد و  یشوخلد و  ببس  راک  نیا  اریز 

(، دنز نغور  ار  دوخ  يوم  رـس و  هک   ) نغور هشیـش  دوبن : ادـج  وا  زا  زیچ  دـنچ  اهترفاسم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 114 ( 5)
تخودیم ار  شسابل  رفس  رد  ترضح  نآ  و  شفک . یمرچ  دنب  یـشافک ، شفرد  یطایخ ، نزوس  خن و  هناش ، كاوسم ، یچیق ، نادهمرس ،

. دزیم هنیپ  ار  دوخ  شفک  و 
اج زا  نتـساخرب  ماـگنه  هکنآ  زج  درکیمن  رفـس  دـصق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  هاـگ  چـیه  دـیوگ : کـلام  نب  سنا  ( 115 ( 6)

دیما هطقن  نابیتشپ و  وت  منزیم ، گـنچ  وت  تمحر  نماد  هب  و  مروآیم ، يور  وت  يوس  هب  و  منکیم ، رفـس  وت  يراـی  هب  ایادـخ  : » تفگیم
. ینم

ار اوقت  ایادـخ ، نک . تیاـفک  ینادیم  نم  زا  رتـهب  دوخ  وـت  هک  هچنآ  مرامـشیمن و  مهم  هچنآ  تسا و  مهم  میارب  هچنآ  رد  ارم  ادـنوادخ ،
. دشیم نوریب  رفس  يارب  دناوخیم و  ار  اعد  نیا  زاس .» هجاوم  ریخ  اب  ارم  منک  ور  وس  ره  هب  و  زرمایب ، ار  مهانگ  نک و  نم  هشوت 

ص:67  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
. دوزفایم دوخ  تعرس  رب  دیسریم  يروانهپ  هار  هب  نوچ  دومیپیم و  هار  عیرس  اهترفاسم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 116 ( 1)

تفرگیم ار  وا  تسد  دنک  عادو  يرفاسم  اب  تساوخیم  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 117 ( 2)
(. درکیم اعد  وا  قح  رد  تشاد  رظن  رد  هچنآ  هب  سپس  )

هیکت نآ  رب  تشاد ، رارق  يزیت  كون  نهآ  نآ  هت  هک  تشاد  ییاصع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 118 ( 3)
[. دشاب شزامن  میرح  ات   ] داهنیم دوخ  ولج  زامن  رد  دربیم و  هارمه  ار  نآ  اهرفس  رد  و  نابرق ] رطف و   ] دیع ياهزور  درکیم و 

«. 1  » تسا ناربمایپ  ّتنس  نمؤم و  هناشن  نتشادرب  اصع  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 119 ( 4)
. تسا مالّسلا  مهیلع  ناربمایپ  قالخا  زا  ندرک  هیکت  اصع  رب  ( 120 ( 5)

. دشاب هدمآ  رب  زور  هک  یماگنه  رگم  تشگیمن  زاب  رفس  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : کلام  نب  بعک  ( 121 ( 6)
رد شریـس  رتشیب  دیاب  و  دشاب ؛ هدش  مرگ  يرادقم  اوه  هک  یماگنه  رگم  دـیاین  دورف  تحارتسا  يارب  رفاسم  هک  تسا  نآ  ّتنـس  ( 122 ( 7)

. دشاب بش 
رـس ریز  ار  تسد  قاس  درکیم و  زارد  ار  شتـسد  دـیباوخیم  بش  لوا  هاـگ  ره  اهرفـس  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 123 ( 8)

. داهنیم تسد  فک  يور  ار  شکرابم  رس  درکیم و  دنلب  ار  شتسد  دیباوخیم  بش  رخآ  رد  هاگ  ره  و  داهنیم .
. دشاب هبنشجنپ  زور  رفس  زاغآ  دننک و  تکرح  دوز  حبص  لزانم  زا  هک  تسا  نآ  ّتنس  ( 124 ( 9)

. تسا ّتنس  زا  نآ  لاثما  بآ و  کشم  ندرب  هارمه  اهرفس  رد  ( 125 ( 10)
______________________________
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ترخآ رفـس  هدامآ  يو  هک  تسا  نآ  هناشن  نمؤم  نتفرگ  تسد  هب  اـصع  و  تسا ، نتفر  رفـس  هناـشن  نتفرگ  تسد  هب  اـصع  دـناهتفگ : ( 1)
ورف عضاوت و  راهظا  يارب  اصع  نتفرگ  تسد  هب  تسا و  فعـض  هناشن  نتـشاد  اـصع  هکنآ  اـی  تسا . هدـید  هیهت  ار  نآ  هشوت  داز و  تسا و 

. تسا ربکت  نتساک 
ص:68  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

راب هس  دیسریم  نیمز  زا  ییدنلب  ره  هب  تشگیمزاب  جح  رفس  ای  گنج  زا  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 126 ( 1)
« ربکا هَّللا  »

: دناوخیم ار  اعد  نیا  تفگیم و 
. ریدق ءیش  ّلک  یلع  وه  و  تیمی ، ییحی و  دمحلا ، هل  کلملا و  هل  هل ، کیرش  هدحو ال  هَّللا  ّالا  هلا  ال 

. هدحو بازحالا  مزه  و  هدبع ، رصن  و  هدعو ، هَّللا  قدص  نودماح . اّنبر  نودجاس  نودباع  نوبئآ 
يزیچ ره  رب  دـناریمیم و  دـنکیم و  هدـنز  تسوا ، هژیو  شیاتـس  ییاورناـمرف و  تسا ، کیرـشیب  هناـگی و  هک  تـسین  هَّللا  زج  يدوـبعم  »

. میتسه نامراگدرورپ  هدنیاتس  هدننکهدجس و  رگشتسرپ و  و  نامراگدرورپ ، يوس  هب  هدندرگ  زاب  ام  تساناوت .
.« تسکش مه  رد  ار  رفک  بازحا  ییاهنت  هب  دوخ  داد و  يرای  ار  شاهدنب  درک ، افو  شاهدعو  هب  دنوادخ 

دناوخیم زامن  تعکر  ود  تفریم و  دجـسم  هب  تسخن  تشگیمزاـب  رفـس  زا  هک  یماـگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 127 ( 2)
. دمآیم رد  هناخ  هب  سپس 

ص:69  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
(1)

سابل رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   5

هراشا

سابل رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و  مالسا 69 5  یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
و نآ . لاثما  هّبج و  نهاریپ و  ابع و  شوپور و  زا  دیشوپیم  تشاد  یسرتسد  هک  یسابل  عون  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  . 131 ( 2

نفک نآ  رد  ار  ناتناگدرم  دیناشوپب و  دیفس  ار  دوخ  ناگدنز  دومرفیم : و  دوب ، دیفس  شیاهـسابل  رتشیب  و  دمآیم ، شـشوخ  زبس  سابل  زا 
درکیم نت  هب  نوـچ  هک  تشاد  « 1  » سدنـس زا  ییابق  و  دیـشوپیم . رادهیال  سابل  گنج  ریغ  رد  هچ  گنج و  رد  هچ  ترـضح  نآ  دـینک .

. دومنیم هولج  ابیز  هتفر  مه  يور  تشاد و  هبلغ  شترضح  يور  يدیپس  رب  نآ  زبس  گنر 
. دیـسریم اپ  قاس  فصن  ات  دوب و  رتهاتوک  نآ  زا  درکیم  نت  هب  هک  یـشوپور  و  دوب ، اهاپ  كزوق  يالاب  ات  ترـضح  نآ  ياهـسابل  يدـنلب 

هدـش گنر  نارفعز  اب  هک  تشاد  یـشوپور  ترـضح  نآ  دوشگیم . ار  نآ  زامن  ریغ  زامن و  لاح  رد  اسب  تسبیم و  ار  رمک  ناـیم  هشیمه 
تعامج زامن  مدرم  اب  ششوپ  کی  نامه  اب  هک  اسب  دوب و 

______________________________

. تسا مارح  نادرم  يارب  صلاخ  مشیربا  ندیشوپ  اریز  تسا ، صلاخان  مشیربا  روظنم  اجنیا  رد  و  فیطل . مشیربا  ابید و  سدنس : ( 1)
ص:70  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. تشاد نت  هب  ابع  کی  اهنت  یهاگ  و  تشازگیم .
صوصخم تشاد  هماج  ود  و  مشوپیم . ناگدنب  سابل  ماهدنب و  نم  دومرفیم : دیشوپیم و  ار  نآ  هک  تشاد  يرادهلصو  هنهک  يابع  زین  و 
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، درکیم نت  هب  رگید  ياهسابل  نودب  شوپور  کی  طقف  هک  اسب  و  دیـشوپیم . هعمج  ریغ  رد  هک  يرگید  ياهـسابل  زا  ریغ  هعمج ، ياهزور 
دوخ هب  ار  شوپور  نامه  اسب  و  دـناوخیم . زامن  اههزانج  رب  مدرم  اب  سابل  ناـمه  اـب  دزیم و  هرگ  دوخ  هناـش  ود  ناـیم  ار  نآ  فرط  ود  و 

نآ رد  زور  نامه  رد  هک  دوب  یـسابل  نیا  دناوخیم و  زامن  دوخ  هناخ  رد  نآ  اب  دـنکفایم و  شود  رب  تسار  پچ و  زا  ار  نآ  دـیچیپیم و 
زا یضعب  يور  هب  ار  شرگید  فرط  دوخ و  يور  هب  ار  هچراپ  فرط  کی  دناوخیم ، بش  زامن  رازا  نامه  رد  یهاگ  دوب . هدرک  تعماجم 

. دناوخیم زامن  نآ  رد  بیترت  نیا  هب  تخادنایم و  دوخ  نانز 
نآ دومرف : دش ؟ هچ  هایس  يابع  نآ  تیادف ! مردام  ردپ و  تفگ : هملس  ّما  دیشخب . یسک  هب  هک  تشاد  یگنر  هایس  يابع  ترـضح  نآ  ( 1)

. مدیدن ابع  نآ  یهایس  رب  امش  يدیفس  زا  رتابیز  يزیچ  زگره  تفگ : هملس  ّما  مدناشوپ . ياهنهرب ] هب   ] ار
. دناوخیم رهظ  زامن  ام  اب  دوب  هدز  هرگ  ندرگ ] تشپ   ] ار نآ  فرط  ود  هک  ياهفیطق  رد  ترضح  نآ  اسب  دیوگ : سنا 

کـش داجیا  زا  رتهب  اههمان  ندرک  رهم  دومرفیم : و  درکیم ، رهم  ار  اههمان  رتشگنا  نامه  اب  و  درکیم ...  تسد  هب  رتشگنا  ترـضح  نآ  و 
. تسا تمهت  و 

هب دوخ  يولج  تشادیم و  رب  رـس  زا  ار  نآ  یهاگ  و  همامع . نودـب  هاگ  همامع و  ریز  هاـگ  تشاذـگیم ، رـس  هب  هـالک  بش  ترـضح  نآ 
مان هب  تشاد  ياهمامع  تسبیم . یناشیپ  رس و  رب  ار  لاش  تشادن و  همامع  اسب  و  دناوخیم . زامن  نآ  يوس  هب  داهنیم و  زامن  میرح  ناونع 

: دومرفیم هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دمآیم و  همامع  نآ  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  اسب  دیـشخب . مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  نآ  باحس و 
. دمآ امش  دزن  باحس  رد  یلع 

: دناوخیم نینچ  دیشوپیم و  تسار  فرط  زا  ار  سابل  هشیمه 
يّذلا هَّلل  دمحلا 

ص:71  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
ساّنلا یف  هب  لّمجتا  و  یتروع ، هب  يراوا  ام  یناسک 

نوچ و  موش ». رهاظ  مدرم  نایم  رد  هتـسارآ  مناشوپب و  ار  مهاگمرـش  نآ  اب  هک  دـیناشوپ  ياهماج  نم  رب  هک  ار  ییادـخ  شیاتـس  ساپـس و  »
. دروآیم نوریب  پچ  تمس  زا  دروآیم  رد  ار  سابل 

ياضر يارب  طقف  ار  دوخ  هنهک  سابل  هک  تسین  یناملـسم  چـیه  دومرفیم : دادیم و  ریقف  هب  ار  هنهک  ياهـسابل  دیـشوپیم ، ون  سابل  نوچ 
هدنز سابل  هدنـشخب  هاوخ  تسا ، ریقف  نت  رب  سابل  نآ  هک  ینامز  ات  دوب  دهاوخ  دنوادخ  ریخ  هانپ و  رد  هکنآ  رگم  دـناشوپب  يریقف  هب  ادـخ 

. هدرم ای  دشاب 
. دوب بجو  کی  عارذ و  کی  دودح  نآ  ضرع  عارذ و  ود  دودح  نآ  لوط  دوب و  هدـش  رپ  امرخ  فیل  اب  هک  تشاد  تسوپ  زا  یکـشت  ( 1)

يرگید زیچ  هکنآ  نودـب  ریـصح  يور  زین  و  دـنتخادنایم . ترـضح  نآ  ریز  هب  هدرک  ات  ود  ار  نآ  تفریم  اج  ره  هک  تشاد  ییاـبع  زین  و 
. دیباوخیم دزادنیب  دوخ  ریز 

نآ اب  هک  شریشمش  مان  و  باقع ، شمچرپ  مان  دومنیم . يراذگمان  ار  دوخ  ثاثا  هحلسا و  نایاپراهچ و  هک  دوب  نیا  بانج  نآ  قالخا  زا 
. دوب بیضق  بوسر و  مذخم ، شرگید  ياهریشمش  مان  و  راقفلا ، وذ  دشیم  رضاح  اهگنج  رد 

شریت هبعج  و  موتک ، شناـمک  دوب . نآ  رد  هرقن  هقلح  هس  دوب و  مرچ  زا  تسبیم  هک  يدـنبرمک  و  دوـب ، هتـسارآ  هرقن  هب  شریـشمش  هضبق 
يدنفسوگ و  روفعی ، ششوگزارد  و  لدلد ، شرتسا  مان  و  دنتفگیم . ءابضع  نآ  هب  هک  دوب  يوصق  ترضح  نآ  رتش  مان  تشاد . مان  روفاک 

. دوب هنیع  دیماشآیم  نآ  ریش  زا  هک 
بوخ و هک  ار  دوخ  لاسدرخ  ناکدوک  مدرم  و  دیشونیم ، نآ  زا  تفرگیم و  وضو  نآ  بآ  اب  هک  تشاد  لافـس  زا  ییوبـس  ترـضح  نآ 

یبآ وبس  نآ  رد  رگا  هاگنآ  دوش ، اهنآ  عنام  یسک  هکنآ  نودب  دندشیم  ترضح  نآ  لزنم  لخاد  نانآ  دنداتسرفیم و  دندیمهفیم  ار  دب 
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. دندیلامیم دوخ  ندب  تروص و  رب  كّربت  يارب  دندیماشآیم و  دنتفاییم 
ص:72  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. دیچیپیم شرس  هب  رود  جنپ  ای  رود  هس  هک  دوب  ياهزادنا  هب  ترضح  نآ  همامع  هک  هدش  تیاور  . 132 ( 1)

. دناوخیم زامن  نآ  رد  تسبیم و  رس  هب  هک  تشاد  یهایس  همامع  ترضح  نآ  هک  تسا  تیاور  . 133 ( 2)
تاذ مان  هب  تشاد  یهرز  و  داهنیم ...  رس  هب  هار  هار  ياههالک  بش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 134 ( 3)

 ... تشپ رد  ات  ود  ولج و  رد  یکی  دوب ، هرقن  زا  هقلح  هس  ياراد  هک  لوضفلا 
يدیفـس رب  نآ  هایـس  طوطخ  هک  تهج  نآ  زا  هرمن  اما  دـیچیپیم ، دوخ  هب  « 1  » هرمن هلمـش و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  . 135 ( 4)

. دومنیم ابیز  وا  مادنا  رب  تفرگیم  رارق  ترضح  نآ  نایامن  ياهمدق  اهقاس و 
. دناوخیم زامن  داشگ  سابل  کی  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 136 ( 5)

شتما و  دیشوپیم ، زامن  لاح  رد  طقف  هک  تشاد  هایس ) یمـشپ  يابع  ( ) هار هار  هماج   ) درب ود  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  . 137 ( 6)
. دادیم روتسد  نآ  هب  دومنیم و  بیغرت  تفاظن  هب  ار 

تیب لها  ام  سابل  دوب و  هبنپ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  سابل  هک  دیـشوپب  هبنپ  سابل  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  . 138 ( 7)
. تسا هبنپ  زا  زین 

نییوم و سابل  ترـضح  نآ  و  دوب . هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سابل  نآ  هک  دیـشوپب  هبنپ  سابل  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 139 ( 8)
«. 2  » دشیم ادیپ  یترورض  تلع و  هکنآ  رگم  دیشوپیمن  نیمشپ 

باّلق نآ  رس  رد  هک  هدش  یغابد  مرچ  زا  تشاد  يدنبرمک  ترضح  نآ  . 140 ( 9)
______________________________

. دشابیم هایس  دیفس و  طوطخ  ياراد  هک  مشپ  زا  تسا  یسابل  هرمن  و  هفیطق . زا  رتکچوک  تسا  یسابل  هلمش  ( 1)
لاح رد  ترـضح  هک  دوشیم  نشور  دیـشوپیم  هنیمـشپ  سابل  هک  تشذـگ  ترـضح  نآ  ترـشاعم  باب  رد  هچنآ  يانعم  ربخ  نیا  زا  ( 2)

( فلؤم . ) تسین رابخا  نیا  نایم  یتافانم  نیا  رب  انب  تسا ، هدیشوپیم  هنیمشپ  سابل  ترورض 
ص:73  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

هرقن زا  هعطق  هس  هب  هک  تشاد  یحدـق  ترـضح  نآ  زین  و  دوـب . نآ  رد  ياهرقن  هقلح  هس  نینچمه  و  دوـب . هرقن  زا  شرگید  فرط  تشاد و 
. دوب هدش  هدز  دنب 

اب زین  ود  نآ  نیب  اـم  دوـب و  هرقن  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  ریـشمش  هـضبق  فـالغ و  هـت  دوـمرف : مالّـسلا  هـیلع  یلع  . 141 ( 1)
. دوب نّیزم  هرقن  زا  ییاههقلح 

هیکت نآ  رب  دوب و  يزیت  كون  نهآ  نآ  هت  رد  هک  تشاد  ییاصع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 142 ( 2)
. تشاذگیم دوخ  يولج  زامن  رد  دربیم و  دوخ  اب  ار  نآ  نابرق  دیع  رطف و  دیع  ياهزور  درکیم و 

. دوب هرقن  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رتشگنا  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 143 ( 3)
. دوب هنوگ  نیمه  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رتشگنا  دشاب و  درگ  دیاب  رتشگنا  نیگن  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 144 ( 4)

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رتشگنا  نیگن  شقن  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 145 ( 5)
« هّللا لوسر  دّمحم  »

. دوب
یکی رب  هک  تشاد  رتشگنا  ود  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 146 ( 6)

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
مالسا یمارگ  ربمایپ 
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« هَّللا لوسر  دّمحم  هَّللا ، ّالا  هلا  «ال 
يرگید رب  و 

« هَّللا قدص  »
. دوب هدش  شقن 

مهیلع ناماما  ریاس  نیسح و  ماما  نسح ، ماما  نانمؤم ، ریما  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  . 147 ( 7)
. دندرکیم تسار  تسد  هب  رتشگنا  مالّسلا 

كدـنا اـب  ار  ترـضح  نآ  متاـخ  شقن  زین  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ندرک  تسار  تسد  هب  رتـشگنا  یفاـک  رد  ینیلک  فـّلؤم :
نسح یلع و  هک  هدرک  تیاور  ینیلک  زین  و  دناهدرک . لقن  ار  اهنامه  زین  نارگید  دوخ و  ياهباتک  رد  قودص  خیـش  هدرک و  لقن  یفالتخا 

ای اریز  دـنرادن ، تاـفانم  مه  اـب  تاـیاور  نـیا  یلو  دـندرکیم  پـچ  تـسد  هـب  رتـشگنا  مالّـسلا  مـهیلع  دـعب  ناـماما  زا  یخرب  نیـسح و  و 
يور زا  الثم   ) هتشاد ییاضتقا  نینچ  فلتخم  ياهنامز  هکنآ  ای  تسا ، زیاج  ندرک  اهتسد  زا  کی  ره  هب  رتشگنا  هک  دننک  نایب  دنتـساوخیم 

پچ تسد  هب  رتشگنا  هک  هدشن  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هراب  رد  اما  دندرکیم .) پچ  تسد  هب  رتشگنا  هّیقت 
ص:74  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

هب رتشگنا  ینامز  كدـنا  زج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر   » هک هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  رد  هتبلا  دـشاب . هدرک 
رد ام  روظنم  لاح  ره  هب  دومن .) كرت  ار  نآ  سپس  درک و  پچ  تسد  هب  رتشگنا  یمک  تدم  هک  هدوب  نآ  روظنم  دیاش  هک  « ) درکن تسد 

. تسا ترضح  نآ  رتشگنا  فاصوا  زا  یخرب  نایب  باتک  نیا 
. دننکیم نت  هب  راولش  زا  شیپ  ار  نهاریپ  ناربمایپ  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 148 ( 1)

(2)

تاقحلم

يور منکیم ، نت  هب  نشخ  ربز و  سابل  نم  رذ ، ابا  يا  دومرف : رذ  وبا  هب  دوخ  ياهـشرافس  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ( 128 ( 3)
راوس دوخ  فیدر  رد  زین  ار  يرگید  موشیم و  راوس  نالاپیب  غالا  رب  و  مسیلیم ، ندروخ  اذـغ  زا  سپ  ار  دوخ  ناتـشگنا  منیـشنیم ، نیمز 

. تسین نم  زا  دنادرگ  يور  نم  ّتنس  زا  هک  ره  سپ  منکیم ،
رد و  داهنیم ، رـس  هب  دوب  هار  هار  دیفـس و  هک  یهالک  بش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 129 ( 4)

. تشاد دننام  شوگ  ود  هک  یهالک  گنج 
شفک همامع ، زیچ : هس  رگم  تشاد  تهارک  هایس  كاشوپ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 130 ( 5)

. ابع و 
ندروآ رد  ماگنه  و  دننک ، شفک  رد  ار  تسار  ياپ  لوا  ندیشوپ  شفک  ماگنه  هک  تسا  ّتنس  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 131 ( 6)

. دنروآ رد  ار  پچ  ياپ  لوا 
دوشیم و رتتحار  امش  ياهاپ  مه  اریز  دیروآ ، رد  اپ  زا  ار  دوخ  ياهشفک  ندروخ  اذغ  ماگنه  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 132 ( 7)

. تسا ییوکین  ّتنس  مه 
. تسا ّتنس  زا  درز  نیلعن  هایس و  شفک  ندیشوپ  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 133 ( 8)

. تسا ناربمایپ  كاشوپ  زا  ناتک  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 134 ( 9)
. تشاد تهارک  گنر  خرس  سابل  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 135 ( 10)

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
مالسا یمارگ  ربمایپ 
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ص:75  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
. دنتفگیم « 1  » ّنک ار  نآ  هک  تشاد  ياهمیخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 136 ( 10)

رد داهنیم . رـس  رب  ار  باحـس »  » همامع دیـشوپیم و  ار  دوخ  گنر  خرـس  درب  هعمج  زور  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ( 137 ( 2)
یچیق و نادهمرس ، جاع ، هناش  هک  تشاد  ياهبعج  ترضح  نآ  دش . همّظعم  هکم  دراو  دوب  هتسب  رـس  رب  هک  یهایـس  همامع  اب  هکم  حتف  زور 

نآ هب  هک  ییابع  ینامی و  ربز  شوپور  کی  تفر  اـیند  زا  هک  یماـگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  داـهنیم ...  نآ  رد  ار  شکاوسم 
زا هّلپ و  هس  ترـضح  نآ  ربنم  دوب . هدرک  ادـها  ار  نآ  هرارز  نب  دعـسا  هک  دوب  یتخت  ترـضح  نآ  يارب  تشاد . نت  رب  دـنتفگیم  هدـبلم » »
. تفگیم ناذا  نیمز  يور  لالب  تشادن و  هرانم  شدجسم  دوب . هتخاس  نومیم  مان  هب  دوخ  راّجن  مالغ  طسوت  ینز  هک  دوب  ءافرط »  » بوچ
نآ دوب و  هدش  گنر  وبشوخ  یهایگ  اب  هک  تشاد  یـشوپور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 138 ( 3)

. تشاذگیم رثا  ترضح  ندب  رب  نآ  گنر  دیشوپیم و  هناخ  رد  ار 
. میشوپیم گنر  درز  سابل  هناخ  رد  ام  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 139 ( 4)

______________________________

هانپ رس  ینعی  ( 1)
ص:76  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

(1)

نکسم رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   6

هراشا

. داهنن یتشخ  يور  رب  یتشخ  هک  یلاح  رد  تفر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 149 ( 2)
. تسا ناربمایپ  سلاجم  اهدجسم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 150 ( 3)

زور دور  نوریب  هناخ  زا  ناتـسبات  يامرگ  رد  تساوخیم  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  . 151 ( 4)
. تشگیمزاب هناخ  هب  هعمج  زور  ددرگ  زاب  هناخ  هب  ناتسمز  يامرس  رد  تساوخیم  هاگ  ره  و  تفریم ، هبنشجنپ 

درکیم و بلط  بآ  فرظ  دشیم  هناخ  دراو  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دیوگ : مالّـسلا  اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  . 152 ( 5)
. تفریم باوخ  رتسب  هب  سپس  تشازگیم ، هاتوک  زامن  تعکر  ود  تساخیم و  رب  هاگنآ  تفرگیم ، وضو  زامن  يارب 

«. 1  » دزن نوخیبش  نمشد  رب  زگره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 153 ( 6)
______________________________

باوخ هاگودرا  ای  لزنم  رد  نمشد  هک  ماگنه  بش  ص )  ) ربمایپ هاگ  چیه  هک  تسا  نآ  هناخ  نکـسم و  بادآ  اب  ثیدح  نیا  تبـسانم  ( 1)
. درکیمن هلمح  وا  رب  تسا 

ص:77  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
(1)

تاقحلم

ار شبحاص  ناویح  نیا  تسادخ ؛ نمشد  نآ  نمشد  تسا و  نم  تسود  دیفس  سورخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 140 ( 2)

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
مالسا یمارگ  ربمایپ 
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هاـگن دوخ  هناـخ  رد  اهبـش  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  دـیوگ ) سنا  . ) دـنکیم ینابـساپ  ار  ناـگیاسمه  زا  هناـخ  تفه  اـت  و 
. تشادیم

تریغ زامن ، تاقوا  نتخانش  دراد : دوجو  ناربمایپ  تافص  زا  تفـص  جنپ  دیفـس  سورخ  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ( 141 ( 3)
. رسمه اب  شزیمآ  ترثک  تعاجش و  تواخس ، هنادرم ،

اب ّنج  ناهیفـس  اریز  دـشیم ، يرادـهگن  يرتوبک  نآ  رد  هکنآ  رگم  دوبن  يربمایپ  چـیه  هناخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 142 ( 4)
. دنرادن يراک  هناخ  لها  هب  دننکیم و  يزاب  اهنآ  اب  دشاب  هناخ  رد  رتوبک  یتقو  اما  دنراذگیم ، رس  هب  رس  هناخ  ياههچب 
. دوب گنر  خرس  رتوبک  تفج  کی  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هناخ  رد  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 143 ( 5)

. دوش کیرات  هناخ  دراو  غارچ  نودب  هک  تشاد  تهارک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 144 ( 6)
رد هناخ  زا  شجورخ  لوخد و  ناتسمز  رد  هک  تشاد  تسود  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 145 ( 7)

. دشاب هعمج  بش 
. ینیشنب هلبق  هب  ور  يدش  دجسم  دراو  نوچ  هک  تسا  ّتنس  زا  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 146 ( 8)

ادخ لوسر  اریز  دینکن ، یشاقن  نارادناج ] تروص  تاناویح و  ياهسکع  اب   ] ار اههناخ  فقس  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 147 ( 9)
. تشاد تهارک  راک  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

ص:78  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
(1)

باوخ رتسب  ندیباوخ و  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   7

هراشا

ات ود  ار  ابع  نامه  یبش  دوب . هدش  رپ  امرخ  فیل  اب  هک  تسوپ  زا  شیاکتم  دوب و  ابع  کی  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رتسب  . 154 ( 2)
ات داد  روتـسد  سپ  نآ  زا  تشاد . زاب  بش ]  ] زامن زا  ارم  بشید  رتسب  نیا  دومرف : دش  رادیب  حبـص  نوچ  دنتخادنا . ترـضح  نآ  ریز  هدرک ،
اج ره  هب  هک  تشاد  ییابع  زین  و  دوب . هدـش  رپ  امرخ  فیل  زا  هک  تشاد  تسوپ  زا  يرگید  زادـناریز  و  دـنزادنا . هیـال  کـی  ار  وا  زادـناریز 

. دنتخادنایم ترضح  نآ  ریز  هدرک  ات  ود  ار  نآ  درکیم  ناکم  لقن 
. دشاب وا  ریز  يرگید  زادناریز  هکنآ  نودب  دیباوخیم  ریصح  يور  یهاگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 155 ( 3)

رد داتفایم و  نیمز  رب  هکنآ  رگم  دشن  رادیب  باوخ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هاگ  چیه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 156 ( 4)
. درکیم هدجس  دنوادخ  ربارب 

ص:79  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
(1)

تاقحلم

. دنباوخیم تشپ  رب  زابقاط  مالّسلا  مهیلع  ناربمایپ  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 148 ( 2)
نارفعز ای  سرو  نیگنر  وبـشوخ و  هایگ  اب  هک  دنتـشاد  زادناور  کی  یگمه  تشاد و  نز  هن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 149 ( 3)

. دوش شخپ  شیوب  ات  دشیم  هدزمن  دنداتسرفیم و  وا  هناخ  هب  ار  نآ  دیسریم  هک  کی  ره  تبون  دوب ؛ هدش  گنر 
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تسا و نتفرگ  رارق  قح  تمحر  ضرعم  رد  راگدرورپ و  يدونشخ  یتسردنت و  ببس  يرادهدنزبش  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 150 ( 4)
. تسا ناربمایپ  هویش  قالخا و  هب  کّسمت 

: تفگیم تفریم  باوخ  رتسب  هب  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 151 ( 5)
توما کمساب  و  ییحا ، کمساب  مهّللا 

: تفگیم تساخیم  رب  باوخ  زا  نوچ  و  مریمیم .) وت  مان  هب  مدرگیم و  هدنز  وت  مان  هب  ادنوادخ ، )
روشّنلا هیلا  ینتاما و  ام  دعب  ینایحا  يّذلا  هَّلل  دمحلا 

(. دنوشیم روشحم  هدنز و  وا  يوس  هب  گرم  زا  سپ  همه  و  « 1  » درک هدنز  ندناریم  زا  سپ  ارم  هک  ار  يادخ  شیاتس  ساپس و  )
هب نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  مهدن  ربخ  ار  امـش  ایآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : ناورم  نب  دّـمحم  ( 152 ( 6)

. دییامرفب ارچ ، متفگ : نم  تفگیم ؟ هچ  تفریم  باوخ  رتسب 
: تفگیم دناوخیم و  یسرکلا  ۀیآ  ترضح  نآ  دومرف :

یتظقی یف  یمانم و  یف  ینظفحا  ّمهّللا  توغاّطلاب ، ترفک  و  هَّللاب ، تنمآ  هَّللا ، مسب 
(. امرف ظفح  يرادیب  باوخ و  رد  ارم  ادنوادخ  مرازیب ، توغاط  زا  و  مراد ، نامیا  ادخ  هب  ادخ ، مان  هب  )

نآ يور  مه  داهنیم و  رس  ریز  دوب  هدش  رپ  امرخ  فیل  زا  هک  تسوپ  زا  ار  یشلاب  تاقوا  رتشیب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 153 ( 7)
. تسشنیم

: تفگیم دیدیم  یکانلوه  باوخ  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 154 ( 8)
يّذلا هَّللا  وه 
______________________________

. تسا هدمآ  هیآ 42  رمز  هروس  رد  هک  نانچ  تسا  هدش  ریبعت  گرم  هب  باوخ  زا  ثیدح  نیا  رد  ( 1)
ص:80  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

هل کیرش  ال 
: تفگیم تساخیم  رب  بش ]  ] زامن يارب  نوچ  و  درادن .) کیرش  هک  تسا  ییادخ  وا  )

تنا و  ّنهیف ، نم  ضرالا و  تاوامّـسلا و  ّبر  هَّلل  دمحلا  و  ضرالا ، تاوامّـسلا و  مّویق  هَّلل  دـمحلا  و  ضرالا ، تاوامّـسلا و  رون  هَّلل  دـمحلا 
و تلّکوت ، کیلع  و  تنمآ ، کب  و  تملـسا ، کل  ّمهّللا  ّقح . ۀـعاّسلا  و  ّقح ، راّنلا  و  ّقح ، ۀـّنجلا  و  ّقحلا ، كؤاقل  و  ّقحلا ، کلوق  و  ّقحلا ،

تنا ّالا  هلا  ال  یهلا ، تنا  تنلعا . ام  تررسا و  ام  و  ترّخا ، ام  تمّدق و  ام  یل  رفغاف  تمکاح ، کیلا  و  تمصاخ ، کب  و  بینا ، کیلا 
ساپس و تسا . نیمز  اهنامسآ و  هدنراد  اپرب  هک  ار  يادخ  شیاتس  ساپس و  تسا . نیمز  اهنامـسآ و  رون  هک  ار  يادخ  شیاتـس  ساپـس و  )

وت راتفگ  و  یّقح ، رب  وت  ادنوادخ  دنربیم . رـس  هب  اهنآ  رد  هک  تسا  یناگدیرفآ  همه  نیمز و  اهنامـسآ و  راگدرورپ  هک  ار  يادخ  شیاتس 
وت يوس  هب  و  مدومن ، لکوت  وت  رب  و  مدروآ ، نامیا  وت  هب  و  مدـش ، وت  میلـست  ادـنوادخ  تسا . قح  تماـیق  خزود و  تشهب و  وت و  رادـید  و 

راکشآ ناهن و  هدنیآ و  هتـشذگ و  ناهانگ  سپ  مدومن ، يرواد  وت  يوس  هب  و  مدرک ، زیتس  هزرابم و  نمـشد  اب  وت  يورین  هب  و  مدرگیمزاب ،
(. تسین يدوبعم  وت  زج  ینم ، يادخ  وت  زرمایب ، ارم 

«. 1  » درکیم كاوسم  وضو  زا  شیپ  هاگنآ 
فک رب  تروص  نتـشاد ، تراهط  مینکیم : تاعارم  ار  زیچ  هد  ندـیباوخ  ماگنه  تیب  لها  اـم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  ( 155 ( 1)

هبترم هس  یس و  نداهن ، تسار  تسد 
هَّللا ناحبس 
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هبترم هس  یس و  ، 
هَّلل دمحلا 

هبترم راهچ  یس و  و  ، 
ربکا هَّللا 

«2  ... » هّللا دهش  هیآ  یـسرکلا و  ۀیآ  دمح و  هروس  ندناوخ  دریگ ، رارق  هلبق  هب  ور  ناماهتروص  هک  ياهنوگ  هب  ندیباوخ  هلبق  هب  ور  نتفگ ،
. تسا هتفرگ  دوخ  بش  نآ  زا  ار  دوخ  هرهب  دنک  نینچ  هک  ره  سپ  «. 3  » و

______________________________

. دمآ دهاوخ  اهاعد  باب  رد  ادخ  تساوخ  هب  هک  تسه  ندش  رادیب  باوخ و  ماگنه  يارب  يرگید  ياهاعد  ( 1)
.18 نارمع / لآ  ( 2)

. هدشن رکذ  مهد  دروم  تسا و  دروم  هن  اهنیا  ( 3)
ص:81  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. تسا تیاور 152 ) رارکت  ( 156 ( 1)
. تسامش ربمایپ  ّتنس  زا  نآ  هک  بش ، زامن  هب  داب  امش  رب  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 157 ( 2)

ص:82  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
(1)

دنزرف تیبرت  ییوشانز و  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   8

هراشا

ترـضح نآ  هک  اریز  تسا ، هلآ  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  ّتنـس  جاودزا  هـک  دـینک ، جاودزا  دوـمرف : مالّـسلا  هـیلع  یلع  . 157 ( 2)
. تسا جاودزا  نم  ّتنس  هلمج  زا  دنک ، يوریپ  نم  ّتنس  زا  دراد  تسود  هک  ره  دومرفیم :

اب دایز  شزیمآ  ندـب و  دـیاز  ياـهوم  ندودز  ندز ، رطع  تسا : ناربماـیپ  ّتنـس  زا  زیچ  هس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  . 158 ( 3)
. نارسمه

رد ندیباوخ  زور و  رد  ندروخ  اذغ  نانز ، اب  شزیمآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  باحـصا  زا  یهورگ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 159 ( 4)
باحصا يوس  هب  ترـضح  نآ  داد ، ربخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  ار  عوضوم  نیا  هملـس  ّما  دندوب . هدرک  مارح  دوخ  رب  ار  بش 

ره سپ  مباوخیم !؟ بش  رد  و  مروخیم ، اذـغ  زور  و  منکیم ، شزیمآ  نانز  اب  نم  هکنآ  اب  دـیاهدش  تبغریب  نانز  هب  ایآ  دومرف : دـمآ و 
«. 1  » تسین نم  زا  دنادرگ  يور  ّتنس  زا  هک 

. تسا نانز  نتشاد  تسود  ناربمایپ  قالخا  زا  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 160 ( 5)
______________________________

( فلؤم . ) تسا هدش  تیاور  يرایسب  قرط  زا  نانآ  ریغ  هعیش و  ياهباتک  رد  ینعم  نیا  ( 1)
ص:83  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. تسا هدش  هداد  رارق  نانز  رد  متّذل  و  زامن ، رد  نم  مشچ  ینشور  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 161 ( 1)
. دنیبب ار  وا  ات  داتسرفیم  سک  دنک  جاودزا  ینز  اب  تساوخیم  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 162 ( 2)
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جاودزا بش  رد  تسا  ّتنـس  زا  و  هداد . رارق  شمارآ  هیام  ار  نانز  زین  ار و  بش  دنوادخ  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  . 163 ( 3)
. نداد ماعط  ندرک و 

: متشون مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما )  ) رادلا بحاص  هب  دیوگ : ملسم  نب  نوراه  . 164 ( 4)
هب هچب  رس  يوم  ندرک  نزو  دومرف : خساپ  رد  مداد . هقدص  مهرد  شرس  يوم  نزو  هب  مدیشارت و  ار  وا  رس  هدمآ ، ایند  هب  نم  يارب  يدنزرف 

. تسا هدش  يراج  نینچ  ّتنس  و  تسین ، زیاج  هرقن  الط و 
لوسر دیهد ؛ هقدص  یناملسم  هب  هرقن  ناشرس  يوم  نزو  هب  و  دینک ، هقیقع  متفه  زور  ناتنادنزرف  يارب  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 165 ( 5)

. درک لمع  هنوگ  نیا  شنادنزرف  ریاس  نیسح و  نسح و  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ 
(6)

تاقحلم

ره زا  نم  و  دنشاب ، رتبوخ  دوخ  نانز  اب  هک  دنتسه  یناسک  امش  نیرتهب  هک  دیشاب  هاگآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 158 ( 7)
. مرتبوخ دوخ  نانز  اب  سک 

. مرتدنمتریغ وا  زا  نم  و  دوب ، دنمتریغ  يدرم  مالّسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 159 ( 8)
تمدخ ات  دش  ناور  مالّسلا  هیلع  بیعش  رتخد  لابند  هب  هک   ) مالّسلا هیلع  ربمایپ  یسوم  ناتـساد  نایب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 160 ( 9)

هب هک  میتسه  یمدرم  ناربمایپ )  ) ام اریز  هد ، ناشن  نم  هب  ار  هار  نک و  تکرح  نم  رس  تشپ  تفگ : يو  هب  یسوم  هک  دومرف  دسرب ) بیعش 
تشپ

ص:84  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
. مینکیمن هاگن  نانز  رس 

دریمب یناملسم  هک  مرادن  تسود  نم  دومرف : مدیسرپ ، تقوم  جاودزا  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : دّمحم  نب  رکب  ( 161 ( 1)
. دشاب هدرکن  لمع  نادب  وا  دشاب و  هدنام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  یتّنس  هک  یلاح  رد 

اب هاگ  ره  و  دنامیم ، وا  دزن  زور  تفه  درکیم  جاودزا  هرکاب  نز  اب  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دـیوگ : هبالق  وبا  ( 162 ( 2)
. دنامیم وا  دزن  زور  هس  درکیم  جاودزا  هویب  نز 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يارب  ار  نایفـس » وبا  رتخد  هبیبح  ّما   » یـشاجن هک  یماگنه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ( 163 ( 3)
. تسا جاودزا  رد  نداد  روس  ناربمایپ  ياهتّنس  زا  تفگ : داد و  بیترت  يروس  دروآ  رد  ترضح  نآ  يرسمه  هب  درک و  يراگتساوخ 

نیا ادـنوادخ ، : » تفگیم درکیم و  میـسقت  شیوخ  نانز  ناـیم  ار  دوخ  تاـقوا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  دـیوگ : هبـالق  وبا  ( 164 ( 4)
«. نکم شنزرس  تسین  نم  رایتخا  رد  تسوت و  رایتخا  رد  اهنت  هچنآ  رد  ارم  سپ  تسا ، نم  رایتخا  رد  هک  تسا  یتمسق 

درب و هارمه  ار  دوخ  نانز  عادولا  ۀجح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  رـسمه  هملـس  ّما  ( 165 ( 5)
. دیامن تاعارم  ار  تلادع  نانآ  نایم  تساوخیم  هلیسو  نیدب  و  دربیم ، رس  هب  شنانز  زا  یکی  دزن  زور  هنابش  ره  رد 

یـسرپلاوحا نانآ  زا  و   ] دزیم رـس  دوخ  نانز  کـی  کـی  هب  دـناوخیم  ار  حبـص  زاـمن  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 166 ( 6)
[. دومنیم

يزاب بسا و  میلعت  يزادناریت ، يزاب : هس  رگم  تساوران  لطاب و  یمرگرس  يزاب و  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 167 ( 7)
. تسا ّتنس  زا  هک  رسمه  اب  یخوش  و 

: دندومرف هک  هدرک  تیاور  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 168 ( 8)
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شتبون هک  ینز  لزنم  هب  ار  ترضح  نآ  درکیم و  میسقت  نارـسمه  نایم  ار  دوخ  تاقوا  زین  يرامیب  ماگنه  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ 
. دندادیم لاقتنا  دوب 

: تفگیم هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رسمه   ) هنومیم دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 169 ( 9)
ص:85  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. مباوخب ترضح  نآ  رانک  رد  رتسب  رد  مچیپب و  دوخ  هب  یگنل  هک  دادیم  روتسد  ماهناهام  ماّیا  رد  نم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ 
هیقوا و هدزاود  زا  شیب  دوخ  نانز  نارتخد و  زا  کی  چیه  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 170 ( 1)

(. دوشیم مهرد  دصناپ  اعومجم  هک   ) تسا مهرد  تسیب  ّشن  مهرد و  لهچ  هیقوا  و  دادن . رارق  هیرهم  ّشن  کی 
: تفگیم دوخ  ياعد  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 171 ( 2)

. یبیشم ناوا  لبق  ینبّیشت  ۀجوز  نم  و  اعایض ، ّیلع  نوکی  لام  نم  و  ّابر ، ّیلع  نوکی  دلو  نم  کب  ذوعا  ّینا  ّمهّللا 
نوریب متـسد  زا  تفم  هک  یلام  زا  ای   ) دوش متکاله  ثعاب  هک  یلام  زا  و  دشاب ، مکاح  نم  رب  هک  يدنزرف  زا  مروآیم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ ، »

«. مسرب يریپ  هب  هکنآ  زا  شیپ  دزاس  ریپ  ارم  هک  يرسمه  زا  و  دور )
زا سپ  و  میمانیم ، دّمحم  ار  وا  هکنآ  زج  دـیآیمن  ایند  هب  نادـناخ  ام  يارب  يدـنزرف  چـیه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ( 172 ( 3)

. مینزیم ادص  مان  نامه  هب  هن  رگا  میهدیم و  رییغت  ار  شمان  میهاوخب  رگا  زور  تفه 
. دیشکیم دوخ  ياههون  نادنزرف و  رس  رب  شزاون  تسد  درکیم  حبص  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ( 173 ( 4)

لیئربج و دـندربیم  مالّـسلا  هیلع  یلع  شرـسمه  هناخ  هب  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هک  یماگنه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 174 ( 5)
زور ات  ور  نیا  زا  دنتفگ ؛ ریبکت  اهنآ  يوریپ  هب  زین  رگید  ناگتـشرف  دنتفگ و  ریبکت  هتـشرف  هس  نآ  سپ  دندمآ ...  دورف  لیفارـسا  لیئاکیم و 

. دش ّتنس  فافز  بش  رد  نتفگ  ریبکت  تمایق 
نیـسح نسح و  هراب  رد  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دیرادرب ، امرخ  اب  ار  دوخ  نادـنزرف  ماک  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 175 ( 6)

. درک نینچ 
: تسا ّتنس  زا  دازون  هراب  رد  زیچ  تفه  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 176 ( 7)

شرس يوم  نزو  هب  ناکما  تروص  رد  ( 3 وا ، رس  يوم  ندیشارت  ( 2 يراذگمان ، ( 1
ص:86  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

هب وا  هقیقع  زا  ( 7 ندرک ، هنتخ  اب  وا  نتخاس  هزیکاـپ  ( 6 ندیلام ، نارفعز  وا  رس  هب  ( 5 ندرک ، هقیقع  وا  يارب  ( 4 نداد ، هقدـص  الط  ای  هرقن 
. ندناروخ ناگیاسمه 

. تمارک نانز  يارب  تسا و  ّتنس  نادرم  يارب  هنتخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 177 ( 1)
ّتنـس زا  متفه  زور  رد  زین  وا  ندرک  هنتخ  و  تسا ، ّتنـس  زا  هچب  رـسپ  شوگ  ندرک  خاروس  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 178 ( 2)

. تسا
هک مدینش  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  دمآ ، ایند  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  یماگنه  دیوگ : يدزا  دایز  نب  دّمحم  ( 179 ( 3)

كاپ و هدش و  هنتخ  هکنآ  رگم  دنوشن  دلوتم  ناماما  زا  کی  چیه  تسا و  هدمآ  ایند  هب  هزیکاپ  كاپ و  هدش و  هنتخ  مدـنزرف  نیا  دومرفیم :
غیت كدوک  هنتخ  ياج  رد  یمیهاربا ، لدـتعم  كاـپ و  نییآ  زا  ندرک  يوریپ  يوبن و  ّتنـس  هب  ندرک  لـمع  يارب  اـم  یلو  دنـشاب ، هزیکاـپ 

. میشکیم
اهمان و هک  ادابم  میراذـگیم ، وکین  « 1  » هینک اهنآ  یکدوک  رد  دوخ  نادـنزرف  يارب  تیب  لها  ام  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 180 ( 4)

. دنراذگب نانآ  يور  تشز  باقلا 

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
مالسا یمارگ  ربمایپ 
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. دنراذگب هینک  شرسپ ) مان  هب  ای   ) شردپ مان  هب  ار  صخش  هک  تسا  ّتنس  زا  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 181 ( 5)
روتـسد ندـناوخ  زامن  هب  دندیـسر  یگلاـس  جـنپ  ّنس  هب  نوچ  ار  دوخ  ناـکدوک  نادـناخ  اـم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 182 ( 6)

هب مینکیم  رما  یگلاس  تفه  رد  ار  دوخ  ناکدوک  ام  و  دـینک . ندـناوخ  زامن  هب  رما  یگلاس  تفه  زا  ار  دوخ  ناکدوک  مه  امـش  میهدیم ،
. دننک راطفا  دمآ  بلاغ  نانآ  رب  یگنـسرگ  یگنـشت و  هاگ  ره  دنریگب و  هزور  رتمک  ای  رتشیب و  ای  زور  فصن  دنراد  ییاناوت  هک  هزادـنا  ره 

یگلاس هن  رد  ار  دوخ  ناکدوک  زین  امش  دننک . ادیپ  تقاط  دنیامن و  تداع  نتفرگ  هزور  هب  هک  تسا  نآ  يارب  روتسد  نیا 
______________________________

هتـشاذگ دارفا  يور  مارتحا  يارب  دوشیم و  عورـش  تنب »  » اـی ّما »  » اـب ناـنز  يارب  و  نبا »  » اـی وبا »  » اـب نادرم  يارب  هک  تسا  یماـن  هینک  ( 1)
. یطاشلا تنب  هملس ، ّما  ضرافلا ، نبا  مساقلا ، وبا  دننام  دوشیم ،

ص:87  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
. دننک راطفا  دمآ  بلاغ  نانآ  رب  یگنشت  نوچ  دینک و  نتفرگ  هزور  هب  رما  دنناوتیم  هک  هزادنا  ره  هب 

زامن هب  دومرفیم : دیـسریم  یتسدگنت  یتخـس و  ناشهداوناخ  هب  هاگ  ره  هک  تسا  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  ( 183 ( 1)
ام شاب ، ابیکـش  نآ  رب  هد و  نامرف  زامن  هب  ار  دوخ  هداوناخ  : » هدومرف هک  نانچ  تسا ، هدرک  رما  راک  نیا  هب  ارم  مراگدرورپ  اریز  دـیزیخرب ،

«. تسا يراگزیهرپ  نآ  زا  وکین  ماجرف  و  میهدیم ، يزور  ام  مه  ار  وت  هکلب  میهاوخیمن  وت  زا  ییزور 
وا هب  داتسرفیم و  وا  دزن  ار  ینز  دنک  جاودزا  ییوناب  اب  تساوخیم  نوچ  هک  تسا  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  ( 184 ( 2)

 ... دوب دهاوخ  هزیکاپ  زین  شندب  قرع  دوب  هزیکاپ  شندرگ  يوب  رگا  اریز  نک ، وب  ار  وا  ندرگ  هحفص  دومرفیم :
ص:88  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

(1)

هرفس بادآ  اهیندیماشآ و  اهیندروخ و  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   9

هراشا

هنسرگ ادخ  هار  رد  هتسویپ  هک  دوبن  نیا  زا  رتبوبحم  يزیچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 166 ( 2)
. دشاب ناسرت  و 

زگره هدومرف : هک  دوشیم  تیاور  ناتراوگرزب  ردپ  زا  یثیدح  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : مساق  نب  صیع  . 167 ( 3)
هیلع و هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هکلب  هن ، دومرف : تسا ؟ تسرد  بلطم  نیا  ایآ  دروخن ؛ ریـس  مدنگ  نانز  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

. دروخن ریس  زگره  زین  وج  نان  زا  و  دروخن ، مدنگ  نان  زگره  هلآ 
یـسیع هک  دـنرادنپ  مدرم  تفگ : هک  تسا  نآ  درک  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  یماش  يدوهی  درم  نآ  هک  ییاهـشسرپ  زا  یکی  . 168 ( 4)

: دومرف وا  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  دوب . دهاز  يدرم  مالّسلا  هیلع 
ياراد تشاد  هک  ییاـهزینک  رب  هوـالع  ترـضح  نآ  اریز  دوب ، رتدـهاز  ناربماـیپ  همه  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  دوـب و  نینچ  يرآ ،
هدنام یقاب  یماعط  نآ  رد  هک  دشن  هدیچرب  ترـضح  نآ  دزن  زا  ياهرفـس  هاگ  چـیه  لاح  نیا  اب  دوب ، توافتم ) ياهنامز  رد   ) نز نت  هدزیس 

دشاب و
ص:89  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. دروخن ریس  یپایپ  زور  هنابش  هس  زین  وج  نان  زا  دروخن و  مدنگ  نان  زگره 

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
مالسا یمارگ  ربمایپ 
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زا شمکش  و  رترغال ، ایند  لها  همه  زا  شیولهپ  هک  هد ...  رارق  قشمرـس  ار  دوخ  هزیکاپ  كاپ و  ربمایپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 169 ( 1)
. دمآ رد  ترخآ  يارس  هب  تمالس  اب  و  تسبرب ، تخر  ایند  زا  یلاخ  مکش  اب  دوب ...  رتیهت  نانآ  همه 

: تفگ تسشن و  ندش  روآدای  زا  سپ  مه  نآ  راب ، کی  رگم  دروخن  اذغ  نداد  هیکت  لاح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  . 170 ( 2)
. متسه وت  ربمایپ  هدنب و  نم  ایادخ ،

يزور ات  تخیگنارب  يربمایپ  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  يزور  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 171 ( 3)
. دروخن اذغ  نداد  هیکت  لاح  رد  تفرگ  ار  وا  ناج  هک 

يادـخ ربارب  رد  ینتورف  يارب  دومرف : درکیم ؟ نینچ  ارچ  متفگ : تسـشنیم . ناـنآ  دـننام  دروـخیم و  اذـغ  ناـگدرب  دـننام  ترـضح  نآ 
. گرزب

هَّللا یّلص  ادخ  لوسر  ایآ  دیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناهد  ریـشب  مدوب  رـضاح  نم  هک  یـسلجم  رد  دیوگ : هجیدخ  وبا  . 172 ( 4)
هاگ چیه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : درکیم ؟ لیم  اذـغ  دـشاب  هدرک  هیکت  پچ  ای  تسار  تسد  رب  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و 

يارب دومرف : دوب ؟ نینچ  ارچ  متفگ : نم  تسـشنیم . ناگدرب  دـننام  هکلب  درکیمن ، لیم  اذـغ  پچ  ای  تسار  تسد  رب  نداد  هیکت  لاح  رد 
. گرزب يادخ  ربارب  رد  ینتورف 

نیمز رب  و  تسشنیم . نانآ  دننام  دروخیم و  اذغ  ناگدرب  دننام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 173 ( 5)
. دیباوخیم دروخیم و  اذغ  تسپ 

هک هنوگ  نآ  درکیم  عمج  ار  دوخ  ياهمدـق  اهوناز و  تسـشنیم ، ندروخ  اذـغ  يارب  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  . 174 ( 6)
، ماهدـنب نم  انامه  دومرفیم : و  داهنیم ، رگید  مدـق  وناز و  يور  ار  اهمدـق  اهوناز و  زا  یکی  هک  قرف  نیا  اب  دنیـشنیم ، وناز  ود  رازگزاـمن 

. منیشنیم نانآ  دننام  مروخیم و  اذغ  ناگدنب  دننام 
رب تسشنیم و  ناگدنب  دننام  تسشنیم  هرفـس  رـس  رب  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  . 175 ( 7)

. درکیم هیکت  دوخ  پچ  نار 
ص:90  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

توعد و  تسبیم ، دوخ  تسد  هب  ار  نادنفسوگ  و  تسـشنیم ، نیمز  يور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : سابع  نبا  . 176 ( 1)
. تفریذپیم وج  نان  ندروخ  يارب  ار  نامالغ 

هب  ) داهنیم نیمز  رب  ار  دوخ  تسد  تسشنیم و  ناگدنب  دننام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 177 ( 2)
دننام هن  درکیم  لیم  اذـغ  نینچ  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : و  دروخیم . اذـغ  تشگنا  هس  اب  و  «(، 1  » درکیم هیکت  نآ 

. دنروخیم اذغ  تشگنا  ود  اب  هک  ناراّبج 
. دیسیلیم ار  دوخ  ناتشگنا  ندروخ ، اذغ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 178 ( 3)

. دادیمن تکرش  نآ  رد  ار  یسک  دروخیم  رانا  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 179 ( 4)
هداوناخ و اب  دوب  هدرک  لالح  وا  يارب  دـنوادخ  هک  ار  ییاذـغ  ره  و  درکیم ، لیم  اذـغ  هنوگ  ره  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  . 180 ( 5)
زا تسـشنیم و  دندوب  هدومن  شرف  هچ  ره  ای  نیمز و  يور  رب  دـندرکیم  توعد  ار  ناشیا  هک  یناسک  اب  زین  و  دروخیم ، دوخ  ناراکـشیپ 
نآ دزن  اذـغ  نیرتهب  و  دروخیم . اذـغ  نامهم  اب  هک  دـسرب  نانآ  يارب  ینامهم  هکنآ  رگم  دومرفیم ، لیم  ناـنآ  اـب  دنتـشاد  هک  ییاذـغ  ره 

. دنشاب رتشیب  نآ  رد  ناگدننکتکرش  هک  دوب  ییاذغ  ترضح 
هب تسد  هک  دوب  یسک  نیتسخن  دروخیم  اذغ  مدرم  اب  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 181 ( 6)

. دنروخب اذغ  دننکن و ] مرش   ] مه مدرم  ات  تشادیم  رب  تسد  هک  دوب  یسک  نیرخآ  درکیم و  زارد  اذغ 

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
مالسا یمارگ  ربمایپ 
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درکیم راطفا  یموق  دزن  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 182 ( 7)
______________________________

رب نداد  هیکت  زا  ریغ  ندروخ  اذـغ  لاـح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  ندرکن  هیکت  هلأـسم  هک  دوـشیم  نشور  هلمج  نیا  زا  ( 1)
. تسا ناربکتم  ریاس  ناـهاشداپ و  مسر  هک  ناـنچ  تسا  نآ  لاـثما  شلاـب و  یتشپ و  رب  ندرکن  هیکت  دارم  هکلب  تسا ، نیمز  يور  رب  تسد 

ندروخ اذغ  لاح  رد  تسد  رب  نداد  هیکت  زا  ار  ترضح  نآ  هک  یـصخش  هب  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  بلطم  نیا  دهاش 
( فلؤم . ) تسا هدرکن  یهن  يزیچ  نینچ  زا  زگره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : موس  راب  رد  درک ، یهن 

ص:91  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
اعد امـش  قح  رد  دنداتـسرف و  دورد  امـش  رب  ناگدیزگرب  دندروخ و  امـش  ياذغ  زا  ناکین  دندرک ، راطفا  امـش  دزن  ناراد  هزور  دومرفیم :

. دندرک
نآ كرت  اریز  دینکن ، كرت  ار  ندروخ  ماش  زین  امش  تسا ، هدوب  اشع  زامن  زا  سپ  ناربمایپ  ماش  دومرف : مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  . 183 ( 1)

. تسا ندب  یبارخ  ثعاب 
هیلع و هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دزن  دشاب  امرخ  اهاذـغ ] ریاس  رب  هوالع   ] نآ رد  هک  یماعط  فرظ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 184 ( 2)

. درکیم عورش  امرخ  زا  هکنآ  رگم  دندرواین  هلآ 
. درکیم ادخ  دمح  همقل  ود  ره  نایم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 185 ( 3)

. درکیم باترپ  ییوس  هب  سپس  داهنیم  تسد  تشپ  ار  نآ  هتسه  دروخیم  امرخ  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 186 ( 4)
. دراد یبرچ  ریش  دومرفیم : درکیم و  هضمضم  دیشونیم  ریش  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 187 ( 5)

یّلص ادخ  لوسر  دومرف : مدرک  هاگن  ناشیا  هب  نوچ  درکیم ، لالخ  مدید  ار  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : ّهبر  دبع  نب  بهو  . 188 ( 6)
. دنکیم هزیکاپ  ار  ناهد  لالخ  درکیم ؛ لالخ  هلآ  هیلع و  هَّللا 

یلاخ وت  بوچ  امرخ و  تخرد  گرب  اب  رگم  درکیم ، لالخ  دیـسریم  شتـسد  هب  هچ  ره  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  . 189 ( 7)
(. دنامیم نادند  يال  دنکشیم و  هدش ، درخ  اهنیا  اریز   ) ناهایگ

لوا دیشونیم  بآ  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  . 190 ( 8)
« هَّللا مسب  »

لـصاح ندروـخ  سفن  کـی  هـب  ار  بآ  زا  دـبک  درد  دوـمرفیم : و  دیـشونیمن ، سفن  کـی  هـب  ار  نآ  دـیکمیم و  ار  بآ  و  تـفگیم ... 
. دوشیم

ره رد  دیـشونیم و  سفن  هس  اب  ار  نآ  فرظ  زا  بآ  ندروخ  ماـگنه  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : دوعـسم  نبا  . 191 ( 9)
سفن

« هَّللا مسب  »
. دومنیم ادخ  رکش  رخآ  رد  و  تفگیم ،

. دیشون بآ  سفن  ود  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مدید  دیوگ : سابع  نبا  . 192 ( 10)
ص:92  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

سفن هس  اب  ار  نآ  بآ  ندیـشون  ماـگنه  مدـید  متفرگ  رظن  ریز  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  اـهراب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 193 ( 1)
سفن ره  رد  دیشونیم و 

« هَّللا مسب  »
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، یلع ای  دومرف : مدیسرپ ، نآ  ببس  زا  درکیم . ادخ  دمح  رخآ  رد  تفگیم و 
« دمح »

و ادخ ، رکش  يادا  يارب 
« هَّللا مسب  »

. تسا درد  زا  ینمیا  يارب 
سفن تساوخیم  تقو  ره  هکلب  دیـشکیمن ، سفن  بآ  فرظ  رد  ندروـخ  بآ  ماـگنه  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  . 194 ( 2)

. تشادیم رود  ناهد  زا  ار  فرظ  دشکب 
ناهد کیدزن  ار  فرظ  دناوخیم  اعد  یبآ  رد  افشتسا »  » يارب نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 195 ( 3)

. تخادنایمن ناهد  بآ  نآ  رد  یلو  دناوخیم  اعد  نآ  هب  تساوخیم  ادخ  هک  اجنآ  ات  دربیم و 
هک یلاح  رد  شیوخ  يوضو  بآ  هیقب  زا  يزور  دروخیم . بآ  هداتسیا  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 196 ( 4)
هک مدید  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تّدج  مکرسپ ، يا  دومرف : درک و  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ور  سپـس  دیـشون ، دوب  هداتـسیا 

. درک نینچ 
- هَّللا هنعل  ناطیـش - دومرفیم : و  دروخیم ، اـمرخ  اـب  ار  اـمرخ  تخرد  هیپ  سرون و  ياـمرخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  . 197 ( 5)

! دروخ هزات  اب  ار  هنهک  ات  دنام  هدنز  هدازیمدآ  دیوگیم : دیآیم و  مشخ  هب  تخس 
يوس هب  ار  تشوگ  هکلب  دربیمن ، نییاـپ  نآ  يوس  هب  ار  دوخ  رـس  دروخیم  تشوگ  نوـچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  . 198 ( 6)

، تسـشیم بوخ  ار  شیوخ  ياهتـسد  صوصخ  هب  دروخیم  تشوگ  هاگ  ره  و  درکیم ...  هراـپ  نادـند  هب  ار  نآ  دروآیم و  ـالاب  ناـهد 
. دیشکیم تروص  هب  ار  رت  تسد  هاگنآ 

. دومرفیم لیم  ار  ییاذغ  هنوگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 199 ( 7)
ترـضح نآ  دزن  اههویم  نیرتبوبحم  و  دروخیم ، امرخ  اب  ار  رایخ  و  دروخیم ...  ار  اذـغ  عون  همه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  . 200 ( 8)

امرخ اب  ار  هزور  امرخ  لصف  رد  و  درکیم ...  لیم  امرخ  اب  تاقوا  يرایـسب  رکـش و  اـب  هاـگ  هزبرخ و  اـب  ار  هناودـنه  دوب . روگنا  هناودـنه و 
راطفا

ص:93  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
دیـشونیم و بآ  نآ  يور  دروخیم  اـمرخ  نوچ  و  دروخیم ...  مه  رینپ  ترـضح  نآ  دومنیم . لـیم  هناد  هناد  ار  روگنا  ارثـکا  دوـمنیم .
هب تشاد  تسود  ار  ودک  تشاد . تسود  رتشیب  زیچ  همه  زا  ار  تشوگ  دروخیم . میلح  امرخ و  ریـش و  دوب . بآ  امرخ و  شکاروخ  رتشیب 

. تفرگیم رب  اذغ  ینیس  زا  زیچ  ره  زا  رتدوز  ار  نآ  هک  ییاولح  ودک  هژیو 
لیم زین  ملک  یهوـک و  ناـحیر  ینـساک و  هکرـس و  نغور و  ناـن و  زین  ناگدـنرپ و  تشوـگ و  لـالح  یـشحو  تاـناویح  غرم و  تشوـگ 

. درکیم
. دروخیم کمن  اب  ار  رایخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 201 ( 1)

دوخ تسد  هب  تفریمن و  راکـش  یپ  رد  دوخ  یلو  دروخیم  هدش  راکـش  هدـنرپ  تشوگ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  . 202 ( 2)
. دنک لیم  ات  دنروایب  دننک و  راکش  ترضح  نآ  يارب  نارگید  هک  تشاد  تسود  دومنیمن و  راکش 

. تشاد تسود  ار  تسد  هچیهام  تشوگ ، زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  . 203 ( 3)
. تشاد تسود  رایسب  ار  لسع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 204 ( 4)

اب هک  دوب  ینرب  يامرخ  ترضح  نآ  ربارب  رد  مدش و  دراو  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  رب  دیوگ : يرفعج  رفعج  نب  نامیلـس  . 205 ( 5)
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ضرع مدروخ و  نآ  زا  ترـضح  نآ  اب  مه  نم  روخب . ایب و  کیدزن  نامیلـس ، يا  دومرف : نم  هب  و  دروخیم ، نآ  زا  لماک  ياهتـشا  ّدـج و 
؟ ارچ متفگ : مراد . تسود  رایـسب  ار  نآ  نم  یلب ، دومرف : دـینکیم ! لیم  لـماک  ياهتـشا  اـب  اـمرخ  نیا  زا  منیبیم  موش ، تیادـف  مدرکیم :

مردـپ قداص و  ماما  رقاب ، ماما  نیدـباعلا ، نیز  ماما  نیـسح ، ماما  نسح ، ماما  نانمؤم ، ریما  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اریز  دومرف :
ام تشرس  زا  اریز  دناتسود ، امرخ  رایسب  زین  ام  نایعیش  متسود و  امرخ  رایسب  زین  نم  دنتشاد و  تسود  رایسب  ار  امرخ  همه ، مالّـسلا  مهیلع 

. دناهدش هدیرفآ  شتآ  زا  ياهلعش  زا  نانآ  اریز  دنراد ، تسود  ار  هدننکتسم  بارش  نامیلس - يا  ام - نانمشد  و  دناهدش ، هدیرفآ 
ص:94  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

شیاولح و  تفاییم - تسد  نآ  هب  رگا  دوب - وج  نان  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ياذـغ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 206 ( 1)
. دوب امرخ  تخرد  بوچ  شمزیه  و  امرخ ،

رانا زا  رتبوبحم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دزن  ياهویم  نیمز  يور  دـندومرفیم : مالّـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماـما  . 207 ( 2)
. دنکن تکرش  نآ  رد  وا  اب  یسک  تشاد  تسود  درکیم  لیم  رانا  ترضح  نآ  نوچ  دنگوس  ادخ  هب  دوبن .

: دومرفیم و  دوش ، درس  هکنیا  ات  دروخیمن  ار  غاد  ياذغ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 208 ( 3)
. دینک درس  ار  نآ  سپ  درادن ، تکرب  غاد  ياذغ  تسا ؛ هدیناروخن  شتآ  ام  هب  دنوادخ 

ندروخ اذغ  ماگنه  ترضح  نآ 
« هَّللا مسب  »

نارگید زا  شیپ  دندروآیم  اذغ  نوچ  تشادیمنرب . اذغ  رگید  یـسک  ولج  زا  دروخیم و  اذغ  دوخ  ولج  زا  تشگنا و  هس  اب  و  تفگیم ،
زا هاگ  و  دروخیم ، اذغ  تسد  طسو  تشگنا  هباّبس و  تصش و  ینعی  تشگنا  هس  اب  و  دندرکیم . عورـش  نارگید  سپـس  درکیم و  عورش 
اب ندروخ  دومرفیم : دروخیمن و  اذغ  تشگنا  ود  اب  یلو  دروخیم ، اذـغ  تسد  فک  مامت  اب  مه  هاگ  تفرگیم . کمک  مراهچ  تشگنا 

. تسا ناطیش  مسر  هار و  تشگنا  ود 
: دـنتفگ تسا ؟ هدـش  تسرد  هچ  زا  نیا  دیـسرپ : دومرف و  لیم  نآ  زا  ناشیا  اب  ترـضح  دـندروآ ، ياهدولاف  ترـضح  نآ  باحـصا  يزور 

نآ تسا ! ياهزیکاـپ  ياذـغ  نیا  دوـمرف : دـیآیم . تسد  هب  دـییامرفیم  هدـهاشم  هک  يزیچ  نیمه  میزیمآیم و  مه  هـب  ار  لـسع  نـغور و 
اذغ نیگنر  هرفس  رس  رب  دوب  هدنز  ات  و  دروخن ، ریس  زین  وج  نان  زا  و  دروخن ، مدنگ  نان  زگره  و  دروخیم ، ار  هدشن  کلا  وج  نان  ترضح 

لـسع هرت و  زاـیپ و  ریـس و  دادیم . نادنفـسوگ  هب  ار  شاهتـسه  دروخیم و  ار  اـمرخ  زین  و  دروخیم ، روگنا  هزبرخ و  هناودـنه و  دروـخن .
. دروخیمن دنامیم ) یقاب  ناهد  رد  نآ  دب  يوب  هک   ) رادموم

یلو درکیم ، اهر  تشادن  تسود  رگا  دروخیم و  تشاد  تسود  رگا  درکن ، شهوکن  ار  یماعط  زگره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
اب ار  اذغ  فرظ  دومنیمن . مارح  نارگید  رب 

ص:95  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
اب ار  دوخ  تشگنا  هس  ره  دیـشکیم  تسد  ندروخ  اذـغ  زا  نوچ  و  تسا . رتتکرب  اب  فرظ  هدـنامهت  دومرفیم : درکیم و  كاـپ  تشگنا 

. دروخیمن اذغ  اهنت  و  دوش . كاپ  بوخ  ات  تسشیم  ار  دوخ  تسد  اذغ  زا  سپ  دیسیلیم . يرگید  زا  سپ  یکی  دوب  هدروخ  اذغ  نآ 
قبط تشاد  رارق  نارای  زا  نت  دـنچ  اب  هفوک  هبحر  رد  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  نایم  نیا  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 209 ( 1)

نآ دـندرک و  زارد  تسد  ناـنآ  دـیروخب ) و   ) دـینک زارد  تسد  دومرف : دوـخ  ناراـی  هب  ترـضح  دـندروآ ؛ هیدـه  ناـشیا  يارب  ياهدولاـف 
: دومرف دیشک و  بقع  ار  دوخ  تسد  سپس  دومن ، زارد  فرظ  يوس  هب  تسد  زین  ترضح 

. مراد تهارک  نآ  ندروخ  زا  زین  نم  «، 1  » دروخن هدولاف  هک  مدروآ  دای  هب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
. دیشونیم بآ  رتمک  دروخیم  برچ  ياذغ  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 210 ( 2)
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. تسا رتاراوگ  میاذغ  يارب  نیا  دومرف : دیشونیم ! بآ  مک  امش  هَّللا ، لوسر  ای  دش : ضرع 
: دومرفیم و  دشونب ، بآ  یماش  حدق  زا  هک  تشادیم  شوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 211 ( 3)

. تسامش ياهفرظ  نیرتهزیکاپ  نیا 
یتسوپ و نیبوچ و  ياهحدق  زا  و  دیشونیم ، بآ  دندروآیم  ماش  زا  هک  ياهشیش  ياهحدق  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 212 ( 4)

. دیشونیم بآ  مه  یلافس 
زا رتهزیکاپ  یفرظ  دومرفیم : تخیریم و  تسد  فک  ار  بآ  دیـشونیم ؛ بآ  مه  تسد  فک  اـب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  . 213 ( 5)

. تسین تسد 
ار نآ  هناهد  ندروخ  بآ  لاح  رد  یلو  دیشونیم ، بآ  کچوک  گرزب و  ياهکشم  هناهد  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 214 ( 6)

راک نیا  دومرفیم : و  دینادرگیمن ، رب  نوریب  هب 
______________________________

ثیدـح نیا  دارم  دـیاش  و  كدـنا ، رایـسب  یلو  درک  لیم  هدولاف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـیآیم  رب  يرگید  تاـیاور  زا  ( 1)
. دشاب نیمه 

ص:96  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
. دنکیم وبدب  ار  کشم  بآ 

لقن ناسین  بآ  نتفرگ  تیفیک  هراب  رد  نیدـباعلا  داز  باتک  زا  تاوعدـلا  جـهم  باتک  رد  هَّللا  همحر  سواط  نبا  هک  یبلاـطم  زا  . 215 ( 1)
. تسا هدرکیم  هدافتسا  بآ  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دوشیم  مولعم  هدرک 

. درکیم حبذ  نابرق  دیع  رد  دیفس ) هایس و   ) قلبا رادخاش  چوق  ود  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 216 ( 2)
[ نادنمزاین  ] فرط زا  يرگید  دوخ و  فرط  زا  یکی  درکیم ، حبذ  چوق  ود  نابرق  دیع  زور  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 217 ( 3)

. دوخ تما 
(4)

تاقحلم

ریـس میدروخ  اذـغ  نوچ  و  میروخیمن ، اذـغ  میوشن  هنـسرگ  ات  هک  میتسه  یموق  اـم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 185 ( 5)
. میروخیمن

شاهداوناخ دوخ و  يارب  یماش  دـنامیم و  هنـسرگ  یپایپ  بش  دـنچ  اسب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : ساـبع  نبا  ( 186 ( 6)
. دوب وج  نان  شکاروخ  هدمع  و  تفاییمن ،

مینک کلا  ار  درآ  هک   ] میتشادن کلا  ام  تخیگنارب  قح  هب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دیوگ : هشیاع  ( 187 ( 7)
ار نآ  درآ  هک  ینان  زگره  تفر  ایند  زا  هک  يزور  ات  دومرف  ثوعبم  ار  وا  دنوادخ  هک  يزور  زا  ترـضح  نآ  و  میروخب ] هدرک  کلا  نان  و 

. دومرفن لیم  دنشاب  هدرک  کلا 
سوبـس ناـن  زا  زین  و  دروخن ، دوب  هدـش  هداـهن  هعمجم  قبط و  رب  هک  ییاذـغ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : سنا  ( 188 ( 8)

. هرفس رس  رب  تفگ : دندروخیم ؟ هچ  يور  رب  ار  اذغ  نانآ  دندیسرپ : وا  زا  دروخن . هدوب ) زور  نآ  یفارشا  نان  هک   ) هتفرگ
. درکن رپ  يریس  زا  ار  مکش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زگره  دیوگ : هشیاع  ( 189 ( 9)

ص:97  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
مالسا یمارگ  ربمایپ 
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هک يزور  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  يرادنپ  دیاش  دّمحم ، يا  دومرف : ملـسم  نب  دّـمحم  هب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 190 ( 1)
هیکت لاح  رد  هک  دشاب  هدید  راب - کی  هچ  رگا  ار - ترـضح  نآ  یـسک  دومرف  حور  ضبق  ار  وا  هک  يزور  ات  دومن  ثوعبم  ار  وا  دنوادخ 

ات دومن  ثوعبم  ار  وا  دنوادخ  هک  يزور  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  ینک  نامگ  دیاش  دّـمحم ، يا  دـشاب ؟ هدروخ  اذـغ  نداد 
ادخ هب  هن ، داد : نینچ  ار  دوخ  خساپ  ترـضح  هاگنآ  دـشاب ؟ هدروخ  ریـس  مدـنگ  نان  زا  یپایپ  زور  هس  دومرف  حور  ضبق  ار  وا  هک  يزور 
نآ هب  یسرتسد  ترضح  نآ  میوگیمن  هتبلا  دروخن . ریس  مدنگ  نان  زا  یپایپ  زور  هس  دومن  ضبق  ار  وا  ناج  دنوادخ  هک  يزور  ات  دنگوس 

ياهجنگ دیلک  راب  هس  لیئربج  انامه  تسناوتیم . امتح  دروخب  تساوخیم  رگا  و  دیـشخبیم ؛ رتش  دص  درم  کی  هب  یهاگ  هکلب  تشادن ،
هدامآ وا  يارب  هک  ییورخا  شاداـپ  زا  يزیچ  دـنوادخ  هکنآ  نودـب  تخاـس  ّریخم  نآ  باـختنا  رد  ار  وا  دروآ و  ترـضح  نآ  دزن  ار  نیمز 

وا زا  يزیچ  زگره  دـیزگیمرب . نیمز ] ياهجنگ  ماـمت  رب   ] ار شراـگدرورپ  ربارب  رد  ینتورف  عضاوت و  راـب  ره  رد  وا  یلو  دـهاکب ، هتخاـس 
. دش دهاوخ  ماجنا  ادخ  تساوخ  هب  دومرفیم : تشادن  رگا  و  دیشخبیم ، تشاد  رگا  دیوگب . هن »  » خساپ رد  هک  دشن  تساوخرد 

یهلا تمحر  هب  ات  دروخن  ریس  مدنگ  نان  زا  یپایپ  زور  هس  زگره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یمارگ  ربمایپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 191 ( 2)
. تسویپ

نان زا  یپایپ  زور  هس  ترـضح  نآ  تلحر  ماـگنه  اـت  وا  هداوناـخ  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زگره  دـیوگ : هریره  وبا  ( 192 ( 3)
. دندروخن ریس  مدنگ 

تساوخیم رگا  و  دشاب ، هدش  ریس  ماعط  زا  یپایپ  زور  هس  هک  دشن  گرم  مد  ات  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : هشیاع  ( 193 ( 4)
. تشادیم مدقم  دوخ  رب  ار  رگید  ناگنسرگ  یلو  دنک ، ریس  ار  دوخ  تسناوتیم 

نان رگا  و  تشادن ، نان  دوب  تشوگ  رگا  دـشن ، عمج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  همقل  کی  رد  اذـغ  گنر  ود  هاگ  چـیه  ( 194 ( 5)
. تشادن تشوگ  دوب 

ص:98  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
. داد هقدص  ار  يرگید  دروخ و  دوخ  ار  یکی  هکنآ  رگم  دشن  عمج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن  اذغ  عون  ود  هاگ  چیه  ( 195 ( 1)
نآ ندروخ  زا  ترضح  نآ  دوب . هتخیر  لسع  ریـش و  نآ  رد  هک  دروآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يارب  یفرظ  یلوخ  نبا  ( 196 ( 2)

يراددوخ نآ  ندروخ  زا  سپ ، فرظ !؟ کـی  رد  اذـغ  عون ) ود   ) فرظ ود  و  اـج ، کـی  رد  یندیـشون  عون  ود  دوـمرف : درک و  يراددوـخ 
شیب يدـنمهرهب  رطاخ  هب  تمایق  يادرف  رد  منک و  تاهابم  رخف و  ایند  رد  مرادـن  تسود  یلو  منکیمن ، مارح  ار  نآ  دومرف : سپـس  دومن ،

. دنادرگ دنلبرس  شیادخ  دنک  ینتورف  ادخ  يارب  هک  ره  اریز  مراد ، تسود  ار  ینتورف  نم  مهدب . سپ  باسح  ایند  زا  دح  زا 
لوسر میومع  رـسپ  ردارب و  زا  مهاوخیم  نم  دومرف : مالّـسلا  اهیلع  موثلک  ّما  شرتخد  هب  تداهـش  ماـگنه  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 197 ( 3)

. دندرواین یقبط  رد  وا  يارب  اذغ  عون  ود  هاگ  چیه  دوب  هدنز  ات  هک  منک  يوریپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ 
. دروخیمن اذغ  ییاهنت  هب  دوب  نکمم  هک  اجنآ  ات  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 198 ( 4)

لوسر اریز  نکم ، تقد  دایز  دوخ  ياذـغ  تیفیک  رد  لیمک ، يا  دومرف : داـیز  نب  لـیمک  هب  شتاشرافـس  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 199 ( 5)
. درکیمن تقد  اذغ  تیفیک  رد  یلیخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ 

ار ناشعوبطم  لیم و  باب  ياذـغ  دوخ  هداوناخ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ایآ  دندیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 200 ( 6)
يو یقاچ  تشوگ و  دشر  بجوم  اذغ  نآ  هدش ، عناق  نآ  هب  دـبایب  ار  دوخ  عوبطم  ياذـغ  یمدآ  سفن  هاگ  ره  اریز  يرآ ، دومرف : دادیم ؟

. ددرگیم
. دیسیلیم تشگنا ] اب   ] ار اذغ  هساک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 201 ( 7)

ارف ندروخ  اذـغ  يارب  ار  اـهنآ  یناملـسم  ره  تسا  راوازـس  هک  تسا  تلـصخ  هدزاود  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  یبـتجم  نسح  ماـما  ( 202 ( 8)

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
مالسا یمارگ  ربمایپ 
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پچ ياپ  رب  زا : تسا  ترابع  تسا  ّتنس  هچنآ  اّما  تسا ...  بادآ  رگید  يات  راهچ  ّتنس و  ات  راهچ  بجاو ، اهنآ  يات  راهچ  دریگب ،
ص:99  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

«. 1  » نتفرگرب همقل  دوخ  يولج  زا  ندروخ و  اذغ  تشگنا  هس  اب  نتسشن ،
. تسا ّتنس  اذغ  زا  دعب  اذغ و  زا  شیپ  اهتسد  نتسش  تسا : هدمآ  ماعط  ّتنس  ثیدح  رد  ( 203 ( 1)

و درکیم ، فراـعت  همقل  دوب  ترـضح  نآ  يور  شیپ  هک  یـسک  هب  ندروـخ  اذـغ  ماـگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یمارگ  ربماـیپ  ( 204 ( 2)
. دومنیم فراعت  ار  بآ  دوب  وا  تسار  تمس  رد  هک  یسک  هب  ندیشون  بآ  ماگنه 

ره ای  هزوک  کشم و  زا  هداتسیا  اسب  و  دیشونیم . بآ  هراوس  لاح  رد  اسب  هداتـسیا و  لاح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ( 205 ( 3)
. دیشونیم بآ  شکرابم  ياهتسد  اب  هاگ  رگید و  فرظ 

لوا رد  راب  ره  و  دیشونیم ، بآ  سفن  هس  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 206 ( 4)
« هَّللا مسب  »

رخآ رد  و 
« هَّلل دمحلا  »

: تفگیم لوا  سفن  زا  دعب  تفگیم .
« هَّلل دمحلا  »

: تفگیم مود  سفن  زا  دعب  و  ، 
« نیملاعلا ّبر  هَّلل  دمحلا  »

: تفگیم موس  سفن  زا  دعب  و  ، 
« میحرلا نمحرلا  نیملاعلا ، ّبر  هَّلل  دمحلا  »

: تفگیم دیشونیم  بآ  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 207 ( 5 . )
هتمعنب اتارف  ابذع  هلعج  و  انبونذب ، اجاجا  هلعجی  مل  يّذلا  هَّلل  دمحلا 

«. داد رارق  اراوگ  نیریش و  ار  نآ  دوخ  تمعن  هطساو  هب  و  درکن ، خلت  ام  ناهانگ  رثا  رد  ار  نآ  هک  ار  ییادخ  ساپس  »
: تفگیم دروخیم  ار  شاهمقل  زا  یتمسق  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  یمارگ  ربمایپ  ( 208 ( 6)

کنع ینغتسم  عّدوم و ال  روفکم و ال  ریغ  دمحلا  کلف  تیورا ، تیقس و  تمعطا و  دمحلا ، کل  ّمهّللا 
زاب وت  زا  تسد  مینک و  یساپسان  ار  وت  هکنآیب  ساپس  ار  وت  سپ  يدومن ، باریس  يدناشون و  يدرک و  ماعطا  هک  ساپـس  ار  وت  ادنوادخ ، »

.« میرامش زاینیب  وت  زا  ار  دوخ  میراد و 
رب ار  هکرس  ایادخ ، تسا . یشروخ  بوخ  هکرس  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 209 ( 7)

______________________________

(. فلؤم «- ) اذغ زا  سپ  ناتشگنا  ندیسیل  و  اذغ ...  زا  شیپ  تسد  نتسش  : » تسا هدمآ  رگید  لقن  رد  و  ( 1)
ص:100  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. تسا هدوب  نم  زا  شیپ  ناربمایپ  شروخ  نآ  هک  اریز  نادرگ ، كرابم  ام 
: دومرفیم و  دوب ، نوتیز  هکرـس و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دزن  اهـشروخ  نیرتبوبحم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 210 ( 1)

. تسا مالّسلا  مهیلع  ناربمایپ  كاروخ  اهنیا 
رب ار  نآ  هکنآ  نودب  دروخیمن ، ار  ناویح  ياه  هولق )  ) هیلک تشوگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 211 ( 2)

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
مالسا یمارگ  ربمایپ 
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. تسا کیدزن  تاناویح  لوب  هب  اههیلک  هکنیا  رطاخ  هب  دومرفیم : و  دنک ، مارح  نارگید 
هیدـه هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  جـنرب  گرزب  ینیـس  کی  راـصنا  يوس  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 212 ( 3)

، دندیـشک تسد  دوز  دـندروخ و  یمک  ناـنآ  درک و  توعد  مه  ار  مهنع ) هَّللا  یـضر   ) رذ وبا  دادـقم و  ناملـس و  ترـضح  نآ  دـندروآ ،
: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

. دروخیم اذغ  ام  دزن  رتشیب  دراد  تسود  ار  ام  رتشیب  هک  سک  نآ  امش  زا  دومرف : سپس  دیدروخن ! يزیچ  هک  امش 
و مریذپیم ، دنک  توعد  يدنفـسوگ  هچاپ  تسدرـس و  ندروخ  يارب  ارم  ینمؤم  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ( 213 ( 4)
زا زین  نیا  و  مریذـپیمن ، دـنک  توعد  هدرک  رحن  هک  يرتش  ندروخ  يارب  ارم  یقفانم  اـی  كرـشم  رگا  و  تسا . بوسحم  نید  زا  دوخ  نیا 

. تسا هتساوخن  نم  يارب  ار  ناقفانم  ناکرشم و  ياذغ  اطع و  دنوادخ  تسا . بوسحم  نید 
. تسا تیاور 208 . دننام  ( 214 ( 5)

تسا یبوخ  ّتنس  راک  نیا  هک  اریز  دیروآ ، رد  ار  دوخ  ياهشفک  ندروخ  اذغ  ماگنه  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ( 215 ( 6)
. دشخبیم یتحار  ار  اهاپ  و 

نار تشوگ  تشاد و  تسود  ار  تسدرس  هچیهام و  تشوگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 216 ( 7)
. تسا کیدزن  ناویح  لوب  لحم  هب  تمسق  نیا  اریز  تشادیمن ، تسود  ار 

. درکیم كرت  هن  رگ  دروخیم و  تشاد  لیم  رگا  درکن ، شهوکن  ار  یماعط  زگره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 217 ( 8)
ص:101  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. دیمدیمن مه  بآ  فرظ  رد  و  درکیمن ، توف  ار  اذغ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 218 ( 1)
. تسا ّتنس  زا  هرفس  رس  رب  يزبس  هکرس و  ( 219 ( 2)

ترضح نآ  دندروآ ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تمدخ  امرخ  نغور و  ياولح  يرادقم  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 220 ( 3)
ار هیآ  نیا  سپـس  دـبای ، لیامت  اـهنیا  هب  مسفن  مرادـن  شوخ  یلو  هن ، دومرف : دـینادیم ؟ مارح  ار  نآ  ندروخ  اـیآ  دـش : ضرع  درکن ، لـیم 

««. 1  ... » دیدش دنمهرهب  ناتایند  یناگدنز  رد  دوخ  ياهیشوخ  اهیبوخ و  زا  امش  : » دومرف توالت 
[. دروخب نآ  زا  تحار  دناوتب  ناویح  ات   ] تشادیم هاگن  جک  هبرگ  يارب  ار  اذغ  فرظ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 221 ( 4)

: دومرفیم دروخیم و  اذغ  تشگنا  جنپ  اب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 222 ( 5)
. دنروخیم تشگنا ] ود  اب   ] ناراّبج هک  هنوگنآ  هن  دروخیم  اذغ  هنوگ  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

رد میدرکیم ، سیخ  بآ  فرظ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يارب  ار  اـمرخ  شمـشک و  اـم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 223 ( 6)
. دنزیرب رود  ار  نآ  دادیم  روتسد  تشگیم  رب  نآ  گنر  نوچ  و  درکیم ، لیم  نآ  زا  مود  لوا و  ياهزور 

______________________________

.20 فاقحا / ( 1)
ص:102  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

(1)

ءالخلا تیب  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   10

هراشا

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
مالسا یمارگ  ربمایپ 
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. دشن هدید  طئاغ  ای  لوب  لاح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هاگ  چیه  . 218 ( 2)
ار دوخ  رس  دریگب  ار  دوخ  هنیس  طلخ  ای  ینیب  بآ  تساوخیم  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 219 ( 3)
رس زین  دور  ءالخلا  تیب  هب  تساوخیم  نوچ  و  درکیم . نینچ  زین  نتخادنا  ناهد  بآ  ماگنه  رد  درکیم . نفد  ار  نآ  سپس  دیناشوپیم و 

. دیناشوپیم ار  دوخ 
ییادخ هب  دنگوس  نم - هک  رادب ، مرش  ادخ  زا  رذ ، ابا  يا  دومرف : رذ  وبا  هب  دوخ  تاشرافس  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 220 ( 4)

مرـش دنتـسه  نم  اـب  هک  ياهتـشرف  ود  زا  اریز  مشکیم ، رـس  رب  ار  دوـخ  ساـبل  موریم  ءـالخلا  تیب  هب  نوـچ  تسوا - تسد  هب  مناـج  هـک 
. منکیم

هیلع هَّللا  یّلص  ربمایپ  ننس  زا  تجاح  ءاضق  ماگنه  رد  دشاب - هنهرب  هک  یتروص  رد  رس - ندیناشوپ  دیوگ : هَّللا  همحر  دیفم  خیش  . 221 ( 5)
. تسا هلآ  و 

. دیشکیم لوب  يارجم  هب  ار  دوخ  تسد  راب  هس  ندرک  لوب  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 222 ( 6)
ص:103  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

هیلع و هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدیسر  ثیدح  ام  هب  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هب  دیوگ : دلاخ  نب  نیـسح  . 223 ( 1)
نینچ زین  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  و  تفرگیم ، تراـهط  دوب  هَّللا » لوسر  دّـمحم   » نآ شقن  تشاد و  تسد  رد  رتشگنا  هک  یلاـح  رد  هلآ 

: دومرف مینک ؟ نینچ  هک  تسا  راوازس  مه  ام  يارب  متفگ : دناهتفگ . تسار  نایوار  دومرف : درکیم !؟
نوریب ار  رتـشگنا  نتفرگ  تراـهط  ماـگنه  دـیاب  نیا  رب  اـنب   ) دـینکیم پچ  تسد  هب  امـش  دـندرکیم و  تسار  تسد  هـب  ار  رتـشگنا  ناـنآ 

(. دیروآ
دش يراج  يراصنا  رورعم  نب  ءارب  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ننس  زا  ّتنـس  هس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 224 ( 2)

تراهط بآ  اب  سپ  دـش ، مرن  شجازم  دروخ و  ودـک  رورعم  نب  ءارب  راـب  کـی  دـندرکیم ؛ كاـپ  ار  دوخ  اهگنـس  اـب  ـالبق  مدرم  ( 1 «: 1»
تراهط تقو  نآ  زا  «.« 2  » دراد تسود  ار  نایوجیگزیکاپ  ناگدننکهبوت و  دـنوادخ  : » درک لزان  ار  هیآ  نیا  وا  هراب  رد  دـنوادخ  تفرگ ،

هب ار  وا  ات  داد  روتـسد  یلو  هّکم ،] رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  و   ] دوب هنیدـم  رد  وا  تافو ، ماـگنه  ( 2 دش . ّتنـس  بآ  اب  نتفرگ 
هیجوت و   ] دـش لزان  هلبق  هب  هجوت  هیآ  هک  دوب  نیا  دـننک . نفد  دوب ) اجنآ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  هبعک  ینعی   ) هلبق فرط 

، دنهدب هلآ ] هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب   ] ار شلام  ثلث  درک  تیصو  ( 3 دیدرگ .] هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ننس  زا  زین  هلبق  هب  ّتیم 
. دیدرگ ّتنس  ثلث  هب  تیصو  هجیتن  رد 

ره ور  نیا  زا  تشاد ، بانتجا  لوب  حشرت  زا  سک  ره  زا  شیب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 225 ( 3)
. دنک حشرت  وا  هب  لوب  ادابم  ات  درکیم  باختنا  ار  یکاخ  رپ  مرن و  نیمز  ای  تفریم  يدنلب  نیمز  هب  دنک  لوب  تساوخیم  هاگ 

ءاـضق صوصخم  یـسابل  نم  يارب  مدـنزرف ، دومرف : نم  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مردـپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  . 226 ( 4)
، هدرک هدامآ  ار  سابل  مه  نم  دننیشنیم . نم  هماج  رب  سجن  تاعیام  يور  نتسشن  زا  سپ  اهسگم  مدید  اریز  نک ، هدامآ  تجاح 

______________________________

. تفریذپ هنسح  ّتنس  ناونع  هب  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  درک  راک  هس  رورعم  نب  ءارب  ینعی  ( 1)
.222 هرقب / ( 2)

ص:104  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
[، دندیـشوپیم لاوحا  همه  رد  هک   ] دنتـشادن رتشیب  هماج  کی  وا  نارای  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : اما  مدرب ، مردپ  تمدخ 

«. 1  » تشاذگ رانک  درکن و  لوبق  ار  نآ  ور  نیا  زا 

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
مالسا یمارگ  ربمایپ 
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(1)

تاقحلم

رس و  دراذگ ، شیپ  تسار  ياپ  زا  لبق  ار  پچ  ياپ  دورو  ماگنه  هک  تسا  نآ  ءالخلا  تیب  رد  ّتنـس  دیوگ : هَّللا  ۀمحر  قودص  ( 224 ( 2)
(. دیوگب رکذ   ) دنک دای  ار  ادخ  و  دناشوپب ، ار 

ناطیش زا  و  ینکیم ، دای  ار  ادخ  دومرف : تسیچ ؟ ءالخلا  تیب  هب  نتفر  ننس  بادآ و  دیسرپ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدرم  ( 225 ( 3)
يربیم هانپ  دنوادخ  هب  هدش  هدنار 

میجرلا ناطیشلا  نم  هَّللاب  ذوعا  )
: ییوگیم يدش  غراف  نوچ  و  ییوگیم )

ۀیفاع رسی و  یف  يذالا  نم  یّنم  جرخا  ام  یلع  هَّلل  دمحلا 
«. تخاس جراخ  نم  زا  ار  هدنهد  رازآ  تالوضف  یتمالس ، یناسآ و  رد  هک  ار  ادخ  شیاتس  ساپس و  »

ّتنـس و  تسا ، یفاک  گنـس  ددـع  هس  نتفرگ » تراهط   » يارب و  تراهط ، اب  رگم  تسین  يزاـمن  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 226 ( 4)
. دیشک بآ  دیاب  امتح  ار  لوب  اما  تسا ، هدوب  يراج  نیا  رب  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

بآ اب  نتـسش  نآ  زا  سپ  و  هدش ، يراج  زیمت  گنـس  ددـع  هس  هب  نتفرگ » تراهط   » رد ّتنـس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 227 ( 5)
«. 2»

ره و  دزادرپب ، دعقم  نتسش  هب  سپس  دیوشب ، ار  لوب  لحم  لوا  تسا ، بآ  اب  نتفرگ  تراهط  رد  ّتنس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 228 ( 6)
. دیوشن مه  اب  ار  ود 

______________________________

ار ساوسو  زا  يرود  زین  نارگید  هب  دـنک و  رود  دوخ  زا  ار  ساوسو  المع  ات  دوب  نآ  يارب  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  لـمع  نیا  ارهاـظ  ( 1)
. دهد میلعت 

. تسا بحتسم  هن  رگ  و  دشاب ، هدیسر  دعقم  فارطا  هب  تساجن  هک  تسا  مزال  ینامز  بآ  اب  نتسش  ( 2)
ص:105  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. تخاسیم ناهنپ  ار  دوخ  دشیم و  رود  مدرم  زا  يدایز  رادقم  تجاح ، ياضق  يارب  رفس  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 229 ( 1)
ياضق لاح  رد   ] ار وا  سک  چـیه  و  دـیناشوپیم ، ار  شرـس  تفریم  ءالخلا  تیب  هب  هاـگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 230 ( 2)

. دیدن تجاح ]
ص:106  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

(1)

تاوما روما  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   11

هراشا

تنکـسم و راهظا  دربیم و  هانپ  دـنوادخ  هب  دـیدیم  دوخ  ندـب  رد  یکچوک  شوج  هاـگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  . 227 ( 2)
ار کـچوک  زیچ  دـهاوخب  رگا  ادـخ  دوـمرفیم : تسین ؛ یمهم  زیچ  هَّللا ، لوـسر  اـی  دنتـشادیم : هـضرع  وا  هـب  دوـمنیم . وا  ربارب  رد  يراز 

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
مالسا یمارگ  ربمایپ 
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. دومن دهاوخ  کچوک  ار  گرزب  زیچ  و  گرزب ،
ترـضح نآ  ندـب  رب  تسد  فاـحل  يور  زا  تشاد ، بت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  هـک  یلاـح  رد  يردـخ  دیعـس  وـبا  . 228 ( 3)

تخـس ام  رب  اهالب  میتسه ، نینچ  ام  دومرف : تسا ! دیدش  امـش  بت  ردـقچ  هَّللا ، لوسر  ای  تفگ : تفایرد ، ار  وا  ندـب  ترارح  تشاذـگ و 
«. 1  » تسا ربارب  ود  مه  ام  شاداپ  دوشیم و 

دعب ثیدح  رد  هک  یبیترت  هب   ) ار نآ  فرط  راهچ  هدننکلمح  هک  تسا  نآ  توبات  لمح  رد  ّتنس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 229 ( 4)
نآ زا  سپ  دریگ . شود  هب  هدش ) رکذ 

______________________________

تدایع نارامیب  زا  ترـضح  نآ  هک  تشذگ  ثیدح 70  ترضح ، نآ  ترـشاعم  باب  رد  ثیدح 40 و  ترضح ، نآ  لیامـش  باب  رد  ( 1)
( فلؤم . ) درکیم

ص:107  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
«. 1  » تسا بحتسم  يرگید  لمح  هنوگ  ره 

فرط لوا  هک  تسا  نانچ  هدـش  يراج  نآ  رب  ّتنـس  هک  توبات  هشوگ  راهچ  لـمح  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  . 230 ( 1)
نیا هب  ات  دـیامن ، لمح  ار  پچ  تسد  فرط  رخآ  رد  پچ و  ياپ  سپـس  تسار ، ياـپ  فرط  سپـس  دریگ ، شود  هب  ار  تیم  تسار  تسد 

. دشاب هتفرگ  شود  هب  ار  نآ  هشوگ  راهچ  بیترت 
روبع اجنآ  زا  ار  ياهزانج  هک  دوب  هتسشن  دوخ  نارای  زا  یهورگ  اب  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 231 ( 2)

یتمالس ار  امش  ادخ  دنتفگ : نارای  زا  یخرب  دندرب  ار  هزانج  نوچ  تساخنرب . مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دنتـساخرب و  نارای  زا  یخرب  دنداد ،
: دومرف ماما  تساخیمرب !؟ اج  زا  دـندادیم  تکرح  ار  ياهزانج  رگا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هکنآ  لاح  دـیتساخنرب  ارچ  دـهد ،

دندادیم روبع  ار  ییدوهی  هزانج  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  مه  نآ  تساخرب ، اج  زا  هزانج  يارب  راب  کی  طقف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
. دوش هداد  تکرح  ترضح  نآ  رس  زا  رتالاب  هزانج  هک  تساوخیمن  اریز  تساخرب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دوب ، گنت  مه  اج  و 
تفریم و ورف  دوخ  رد  رایسب  دشیم و  بلاغ  وا  رب  هودنا  دومنیم  عییشت  ار  ياهزانج  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  . 232 ( 3)

. تفگیم نخس  رتمک 
. تخیریم ربق  يور  رب  كاخ  تشم  هس  تیم  نفد  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 233 ( 4)

تاوما رگید  اب  هک  درکیم  يراک  مشاه  ینب  تاوما  صوصخ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 234 ( 5)
هب داـهنیم  ربـق  رب  ار  دوخ  تسد  دیـشاپیم  وا  ربـق  يور  رب  بآ  دـناوخیم و  زاـمن  مشاـه  ینب  زا  ياهدرم  رب  هاـگ  ره  درکیمن . ناناملـسم 

لوسر تسد  رثا  اب  ار  هزات  ربق  دشیم و  دراو  هنیدم  هب  رفاسم  ای  بیرغ  صخـش  نوچ  و  دـشیم ، هدـید  لگ  رد  شناتـشگنا  رثا  هک  يروط 
زا یسک  هچ  یگزات  تفگیم : دیدیم  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ 

______________________________

. تسا بحتسم  دریگب  ار  توبات  ریز  مه  زاب  رگا  دز  رود  ار  فرط  راهچ  هکنآ  زا  سپ  ینعی  ( 1)
ص:108  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

؟ تسا هتفر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  لآ 
دراد و ینعم  هچ  ربق  يور  رب  یمدآ  ندراذگ  تسد  مدیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : هَّللا  دبع  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  . 235 ( 1)

: دومرف دننکیم ؟ نینچ  ارچ 
: مدیسرپ درک . نینچ  دیشاپ  بآ  شرسپ  ربق  يور  رب  هکنآ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
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رب سپـس  درب  ورف  نیمز  رد  ار  دوخ  تسد  ناتـشگنا ]  ] دوب هلبق  لباقم  هک  یلاح  رد  ترـضح  مراذـگب ؟ ناناملـسم  ربق  رب  ار  متـسد  هنوگچ 
. دروآ

: دومرفیم تفگیم  تیلست  یسک  هب  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 236 ( 2)
مکمحر هَّللا و  مکرجآ 

: دومرفیم تفگیم  تینهت  کیربت و  هاگ  ره  و  دروآ .» تمحر  امش  رب  دهد و  رجا  ار  امش  ادخ  »
مکیلع هَّللا  كراب  مکل و  هَّللا  كراب 

.« دنادرگ كرابم  امش  يارب  دهد و  تکرب  امش  رب  دنوادخ  »
زامن تعکر  رازه  زور  نآ  رد  هکنآ  زج  دشن  راچد  یتبیصم  هب  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  . 237 ( 3)
دیدش راچد  یتبیصم  هب  هاگ  ره  دومرف : دوخ  نادنزرف  هب  و  تفرگیم . هزور  مه  زور  هس  دادیم و  هقدص  نیکسم  تصش  رب  تشازگیم و 

. درکیم نینچ  هک  مدید  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اریز  دینک ، لمع  مدرک  لمع  نم  هک  هنوگ  نیمه 
دنک ربص  هک  ره  و  : » هدومرف لاعتم  يادخ  درک ، دهاوخ  تفلاخم  امش  اب  مه  ادخ  هک  دیزرون  تفلاخم  دینک و  يوریپ  ناتربمایپ  رثا  زا  سپ 
ریما دننام  هشیمه  نم  سپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تسا ». يّدج  روما  زا  نیا  هک  تسا ] هتـسیاش  رایـسب   ] دـیامن تشذـگ  و 

. منکیم لمع  مالّسلا  هیلع  نانمؤم 
(4)

تاقحلم

. تفریم هزانج  عییشت  هب  درکیم و  تدایع  رامیب  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : کلام  نب  سنا  ( 231 ( 5)
ص:109  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

: درکیم اعد  نینچ  تفریم  يرامیب  تدایع  هب  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 232 ( 1)
تنا ّالا  یفاش  ال  یفاّشلا ، تنا  فشا  و  سابلا ، ّبر  سابلا  بهذا 

«. تسین ياهدنهد  افش  وت  زج  و  ياهدنهد ، افش  وت  اهنت  هک  هد  افش  و  تسوت ، تسد  رد  يرامیب  هک  يا  ربب  ار  يرامیب  »
درد مشچ  شباحـصا  اـی  هداوناـخ  زا  یکی  اـی  دوخ  هاـگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 233 ( 2)

: دناوخیم ار  اعد  نیا  دنتفرگیم 
يراث هیف  ینرا  و  ینملظ ، نم  یلع  ینرصنا  و  یّنم ، نیثراولا  امهلعجا  و  يرصب ، یعمسب و  ینعّتم  ّمهّللا 

یـسک رب  ارم  و  ریگم ،) نم  زا  ار  اهنآ  مندرم  زا  شیپ   ) هد رارق  نم  ثراو  ار  ود  نآ  و  نادرگ ، دنمهرهب  ممـشچ  شوگ و  زا  ارم  ادـنوادخ ، »
«. امنب نم  هب  وا  زا  ار  مماقتنا  و  نک ، زوریپ  هدرک  متس  نم  هب  هک 

: تخومآیم ار  اعد  نیا  دردرس  بت و  اهدرد و  همه  زا  ییاهر  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  یمارگ  ربمایپ  دیوگ : سابع  نبا  ( 234 ( 3)
راّنلا ّرح  ّرش  نم  و  راّعن ، قرع  ّلک  ّرش  نم  میظعلا  هَّللاب  ذوعا  ریبکلا ، هَّللا  مساب 

«. مربیم هانپ  گرزب  يادخ  هب  خزود  شتآ  ّرش  زا  دراد و  نایرج  نآ  رد  تدش  هب  نوخ  هک  هدننز  گر  ره  ّرش  زا  گرزب ، يادخ  مان  هب  »
يراـی نآ  عـفد  رب  ندـناوخ  زاـمن  نتفرگ و  هزور  اـب  تخاـسیم  نیگهودـنا  ار  وا  يزیچ  هاـگ  ره  هلآ  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  ( 235 ( 4)

. تسجیم
دناوخیم و زامن  تعکر  ود  تفرگیم و  وضو  تساخیمرب ، دشیم  راچد  یتبیصم  هب  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 236 ( 5)

: درکیم اعد  نینچ 

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
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انتدعو ام  انل  زجناف  انترما ، ام  تلعف  دق  ّمهّللا 
«. امرف ققحم  ياهداد  هدعو  ام  هب  ار  هچنآ  سپ  مداد ، ماجنا  يدوب  هداد  روتسد  ام  هب  ار  هچنآ  نم  ایادخ ، »

قداص ماما  درک ، دنلب  نویـش  هب  ادص  ینز  هناخ  نورد  زا  هک  مدوب  هتـسشن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  دـیوگ : لماک  نب  ءالع  ( 237 ( 6)
مامت شفرح  ات  داد  همادا  دوخ  هتشذگ  نخس  هب  و  نوعجار ، هیلا  ّانإ  هّلل و  ّانإ  تفگ : تسشن و  سپـس  تساخرب ، یتحاران ) زا   ) مالّـسلا هیلع 

، دش
ص:110  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

هک تسین  ام  راوازس  رگید  دش  عقاو  یهلا  تشونرـس  هاگ  ره  یلو  دشاب ، ملاس  ناملاوما  دالوا و  ناج و  هک  میراد  تسود  ام  دومرف : سپس 
. میشاب هتشاد  تسود  هتشادن ، تسود  ام  يارب  ادخ  ار  هچنآ 

يارب لـیئربج  اریز ]  ] تسا مهرد  ثلث  مهرد و  هدزیـس  رادـقم  رثکا  دـح  تیم  يارب  روفاـک  رد  ّتنـس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما  ( 238 ( 1)
، دوخ يارب  ءزج  کی  درک ، تمسق  هس  ار  نآ  ترـضح  نآ  تشاد ، نزو  مهرد  لهچ  هک  دروآ  یطونح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

. مالّسلا اهیلع  همطاف  يارب  رگید  ءزج  مالّسلا و  هیلع  یلع  يارب  ءزج  کی 
، هن دومرف : تسا ؟ بوسحم  نفک  زا  تیم  يارب  همامع  ایآ  میتفگ : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  هب  دـنیوگ : ملـسم  نب  دّـمحم  هرارز و  ( 239 ( 2)

شیب و  «. 1  » نآ زا  رتمک  هن  دناشوپب  ار  شندب  مامت  هک  يرساترس  ششوپ  کی  ای  يرساترس ) هماج ، گنل ،  ) تسا نهاریپ  هس  بجاو  نفک 
. تسا ّتنس  همامع  و  دوب ، دهاوخ  تعدب  نآ  زا  رتدایز  و  تسا ، ّتنس  هماج  جنپ  ات  اهنیا  زا 

. تسا ّتنس  زا  دننکیم ) نفد  تیم  هارمه  هک  امرخ ، رت  بوچ  هعطق  ود   ) هدیرج هک  تسا  دراو  یثیدح  رد  ( 240 ( 3)
نیرتهزیکاپ زا  نامتاوما  نفک  بجاو و  جح  جراخم  نانز و  هیرهم  هک  میتسه  ینادناخ  ام  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ( 241 ( 4)

. مراد هدامآ  ار  دوخ  نفک  نم  و  دوشیم ، هیهت  ام  لاوما 
هنیـس لباقم  دوب  درم  تیم  رگا  دناوخیم ، زامن  ياهزانج  رب  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 242 ( 5)

. داتسیایم وا  رس  لباقم  دوب  نز  رگا  و  وا ،
. تفرن هراوس  زگره  دیع  زامن  يارب  نتفر  نوریب  ای  هزانج و  عییشت  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : يردخ  دیعس  وبا  ( 243 ( 6)

نز هک  هدش  يراج  نیا  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ّتنس  دومرف : مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ( 244 ( 7)
______________________________

. دوشن ادیپ  نهاریپ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  ( 1)
ص:111  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

(. دراد تیولوا  نارگید  زا  رهوش  و  دشاب . وا  مرحم   ) دنیبب ار  وا  هتسناوتیم  شتایح  نامز  رد  هک  دراذگ  ربق  رد  یسک  ار 
( دناشوپیم ار  ندب  مامت  هک  يدنلب  داشگ و  هماج   ) ناسلیط نیلعن و  هالک و  بش  همامع و  اب  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ( 245 ( 1)
و هدـش ، يراـج  نیا  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  ّتنـس  اریز  نک ، زاـب  ار  تیاـههمکد  ندـش  دراو  ماـگنه  هـب  و  وـشن ، ربـق  دراو 

دیاب هدننکنفد 
« میجرلا ناطیشلا  نم  هَّللاب  ذوعا  »

. دناوخب یسرکلا » ۀیآ   » و دحا » هّللا  وه  لق   » و قلفلا » ّبرب  ذوعا  لق   » و سانلا » ّبرب  ذوعا  لق   » و هحتاف »  » هروس و  دیوگب ،
تـسد رد  یتاظحل  ار  كاخ  نآ  زا  شیپ  تخیریم و  یتّیم  ربق  رب  كاخ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  مدـید  دـیوگ : هنیذا  نب  رمع  ( 246 ( 2)

، رمع يا  دومرف : مدیـسرپ ، ناـشیا  زا  ار  نآ  تلع  تخیریمن . رتـشیب  مه  تشم  هس  زا  شیب  تخیریم و  ربـق  يور  سپـس  تشادیم  هاـگن 
: مدناوخیم ار  اعد  نیا  متشاد 

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
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. امیلست انامیا و  ّالا  مهداز  ام  و  هلوسر ، هّللا و  قدص  و  هلوسر ، هّللا و  دعو  ام  اذه  کثعبب ، اقیدصت  و  کب ، انامیا 
هدـعو ار  اـم  شلوـسر  ادـخ و  هک  تسا  يزیچ  نیا  مراد . رواـب  تماـیق  رد  ار  ناـگدرم  وـت  نتخیگنارب  هب  مراد و  ناـمیا  وـت  هب  ادـنوادخ ، »

نینچ هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  دوزفین .» اـم  میلـست  ناـمیا و  رب  زج  ناـنآ  هتفگ  و  دـناهتفگ . تسار  شلوـسر  ادـخ و  و  دـناهداد ،
. تسا هدش  يراج  نادب  مه  ّتنس  درکیم و 

. دنشاپب بآ  ربق  يور  رب  هک  تسا  ّتنس  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 247 ( 3)
عورش ّتیم  رس  فرط  زا  دتسیاب و  هلبق  هب  ور  هک  تسا  نآ  ربق  يور  رب  بآ  ندیـشاپ  رد  ّتنـس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 248 ( 4)

بآ يرادقم  رخآ  رد  و  درب ، رس  رگید  فرط  هب  ات  دزیرب  بآ  دنز و  رود  اج  نامه  زا  سپس  دسرب ، شیاپ  فرط  هب  ات  بآ  نتخیر  هب  دنک 
. تسا نینچ  راک  نیا  رد  ّتنس  دشاپب ، ربق  طسو  رب 

مه رتشیب  رگا  دوش و  هتخاس  رتدنلب  نیمز  زا  زاب  تشگنا  راهچ  ردق  هب  ربق  هک  تسا  نآ  ّتنس  دومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  ( 249 ( 5)
حطسم ربق  دیاب  زین  و  درادن ، یعنام  دش 

ص:112  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
. دوشن هتخاس  هدمآرب  یهام ) هدرگ  ای   ) رتش ناهوک  دننام  دشاب و 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـش ، دیهـش  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  رفعج  هک  یماگنه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 250 ( 1)
دزن زور  هس  رگید  نانز  اب  شدوخ  دنک و  هیهت  اذغ  رفعج ) رسمه   ) سیمع تنب  ءامـسا  يارب  زور  هس  هک  درک  رما  ار  مالّـسلا  امهیلع  همطاف 

. دنربب اذغ  زور  هس  ات  ناگدزتبیصم  يارب  هک  دش  نیا  رب  ّتنس  ور  نیا  زا  دننامب . وا 
، تسنادیم ّتنـس  زا  ار  لمع  نیا  و  دننک ، فرـصم  وا  متام  جراخم  رد  مهرد  دصتـشه  هک  درک  تیـصو  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 251 ( 2)

. دناتبیصم راتفرگ  نانآ  هک  دینک ، هیهت  اذغ  بلاط ] یبا  نب   ] رفعج هداوناخ  يارب  دوب : هدومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اریز 
هناخ هب  اذـغ  هک  تسا  نآ  ّتنـس  و  تسا ، تیلهاج  لمع  زا  ندروخ  اذـغ  ناگدزتبیـصم  دزن  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 252 ( 3)

«. 1  » دنتسرفب نانآ 
______________________________

راـتفرگ هدومن ، شومارف  ار  دوـخ  یلـصا  تبیـصم  ناگدزتبیـصم  ور  نیا  زا  دوـشیم ، لـمع  روتـسد  نیا  سکع  هب  هنافـسأتم  هزورما  ( 1)
! تسا هریغ  عییشت و  رد  ناگدننکتکرش  هب  نداد  جرخ  نآ  هک  دنوشیم  رتگرزب  یتبیصم 

ص:113  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
(1)

اوادم هجلاعم و  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   12

هراشا

صوصخم تلآ  اب  هیبظ  وبا  و  درک ، تماجح  ار  دوخ  رـس  طسو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 238 ( 2)
مرگولیک هس  ابیرقت  هک   ) امرخ عاـص  کـی  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومن و  تماـجح  ار  ترـضح  نآ  دوب  سم  زا  هک  تماـجح 

زینشگ مخت  اب  ای   ) درکیم ینیب  لخاد  دجنک  نغور  تفرگیم  دردرس  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  و  دومرف . اطع  وا  هب  تسا )
«. 1 ( » دادیم روخب 

تسین سک  چیه  دومرفیم : و  درکیمن ، اوادم  ار  دوخ  ماکز  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 239 ( 3)

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
مالسا یمارگ  ربمایپ 
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. دنکیم نکهشیر  ار  ماذج  يرامیب  ماکز  دوش  التبم  ماکز  هب  هاگ  ره  و  دراد ، ماذج  زا  یگر  هکنیا  زج 
زیهرپ اهیندروخ  زا  ار  وا  ناکـشزپ  دوشیم  رامیب  ام  زا  یـسک  یتقو  متفگ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگ : ضیف  نب  دّـمحم  . 240 ( 4)

ارچ متفگ : مینکیم . هجلاعم  ار  دوخ  درس  بآ  بیس و  اب  و  مینکیم ، زیهرپ  امرخ  زا  طقف  نادناخ  ام  یلو  دومرف : ترضح  دنهدیم .
______________________________

( فلؤم . ) دیلامیم نغور  ار  دوخ  ناوربا  دردرس  عفر  يارب  ترضح  نآ  هک  تشذگ  تفاظن  باب  رد  ( 1)
ص:114  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. داد زیهرپ  نآ  زا  شیرامیب  نامز  رد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اریز  دومرف : دینکیم ؟ زیهرپ  امرخ  زا 
(1)

تاقحلم

ای هدـنهد » هانپ   » ار نآ  درکیم و  تماجح  ار  شرـس  طسو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 253 ( 2)
. دیمانیم هدنهد » تاجن  »

. درکیم تماجح  رصع  زا  دعب  هبنشود  زور  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 254 ( 3)
وم و رود و  ار  رقف  ناوارف ، ار  يزور  تسا ، ّتنـس  زا  هعمج  زور  رد  یمطخ  اب  رـس  نتـسش  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  ( 255 ( 4)

. تسا دردرس  زا  ماما  راک  نیا  و  دزاسیم ، وکین  ار  ندب  تسوپ 
رـس هک  ره  دومرفیم : و  تسـشیم ، ردس  اب  ار  دوخ  رـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 256 ( 5)
هانگ هک  ره  و  دنکیمن ، هانگ  دش  رود  وا  زا  ناطیش  هسوسو  هک  ره  و  دزاسیم ، رود  زا  ار  ناطیـش  هسوسو  دنوادخ  دیوشب  ردس  اب  ار  دوخ 

. دوشیم تشهب  لخاد  دنکن 
«. 1  » تسا ندیشک  هّیفنا  ندیشک و  هرون  تماجح ، مالّسلا  مهیلع  ناربمایپ  ياهاود  زا  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 257 ( 6)

کـشزپ و هب  رگید  اـت  هتخومآ ، نم  هب  لـیئربج  هک  ار  ییوراد  مزوماـین  امـش  هب  اـیآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  ( 258 ( 7)
. هَّللا لوسر  ای  ارچ ، دنتفگ : دیوشن ؟ جاتحم  ییوراد 

داتفه و  سان ، هروس  راب  داتفه  و  هحتاف ، هروس  راب  داتفه  دیریگب و  ار  ناراب  بآ  دومرف :
______________________________

ینیب ولج  ندرک  هسطع  يارب  ار  نآ  دوشیم و  هتخاـس  وکاـبنت  زا  رتـشیب  هک  تسا  روآهسطع  فـّیکم و  گـنر و  ياهوـهق  يدرگ  هّیفنا  ( 1)
. دننکیم ینیب  لخاد  ار  نآ  مدرم  زا  یخرب  دنهدیم و  رارق 

ص:115  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
راب داتفه  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  رب  تاولص  راب  داتفه  و  قلف ، هروس  راب 

هَّللا ناحبس 
. دیماشایب بآ  نآ  زا  ماش  حبص و  ره  یپایپ  زور  تفه  دیناوخب و  نآ  رب 

نآ لاعتم  يادـخ  درک ، تیاکـش  دـنوادخ  هب  رمک  درد  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 259 ( 1)
(. میلح ینعی   ) تشوگ اب  مدنگ  ندروخ  هب  داد  روتسد  ار  ترضح 

. درب هانپ  ندرک  تماجح  هب  هکنآ  رگم  دشن  رامیب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هاگ  چیه  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 260 ( 2)
( ریس ود  دودح   ) مهرد هد  طقف  بت  هجلاعم  يارب  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر   ) ام ّدج  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 261 ( 3)

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
مالسا یمارگ  ربمایپ 
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. درکیم لیم  اتشان  تخیمآیم و  درس  بآ  اب  تفرگیم و  ار  رکش 
ص:116  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

(1)

ندرک كاوسم  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   13

هراشا

. تسا ناربمایپ  ننس  زا  ندرک  كاوسم  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 241 ( 2)
. تسا ناهد  هدننکوبشوخ  و  ربمایپ ، ّتنس  و  دنوادخ ، يدونشخ  بجوم  ندرک  كاوسم  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 242 ( 3)

بش زامن  يارب  باوخ  زا  یتقو  راب  کی  باوخ ، زا  شیپ  راب  کی  درکیم : كاوسم  راب  هس  بش  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  . 243 ( 4)
. دور نوریب  هناخ  زا  حبص  زامن  يارب  هکنآ  زا  شیپ  راب  کی  و  تساخیمرب ،

وضو و بآ  دادیم  روتـسد  دـناوخیم  ار  اشع  زاـمن  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  . 244 ( 5)
باوخ زا  سپـس  دـهاوخب . ادـخ  هک  ردـقنآ  دـیباوخیم  هاگنآ  دـنراذگب . وا  رـس  دزن  هدـیناشوپ  ار  نآ  يور  دـننک و  هداـمآ  ار  شکاوسم 

تساخیمرب و باوخ  زا  زاـب  دـیباوخیم و  هراـبود  درازگیم ، زاـمن  تعکر  راـهچ  تفرگیم و  وضو  درکیم و  كاوسم  تساـخیمرب و 
. دناوخیم زامن  تفرگیم و  وضو  درکیم و  كاوسم 

امش  ) تسا یبوخ  قشمرس  امش  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رد  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگنآ 
ص:117  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. درکیم كاوسم  تساخیمرب  باوخ  زا  هک  راب  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دومرف : نخس  رخآ  رد  و  دینک .) ادتقا  وا  هب  مه 
. درکیم كاوسم  يزامن  ره  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  . 245 ( 1)

. دیشکیم اهنادند  ضرع  هب  ار  كاوسم  ندرک  كاوسم  ماگنه  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  . 246 ( 2)
. دوب هداد  روتسد  نینچ  ار  وا  لیئربج  و  درکیم ، كاوسم  كارا  بوچ  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 247 ( 3)

(4)

تاقحلم

. درکیم كاوسم  ناوارف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 262 ( 5)
. تسا ّتنس  زا  وضو ، زا  شیپ  رحس  رد  ندرک  كاوسم  ( 263 ( 6)

. تسا تیاور 263 ) دننام  ( 264 ( 7)
، دنکیم وبـشوخ  ار  ناهد  تسا ، بوخ  كاوسم  يارب  نوتیز  كرابم  تخرد  بوچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 265 ( 8)

. تسا نم  زا  شیپ  ناربمایپ  كاوسم  نم و  كاوسم  نآ  و  دربیم ، ار  نادند  مرج 
هدومن تموادم  مالّـسلا  مهیلع  ناربمایپ  ّتنـس  رب  دـنک  كاوسم  راب  ود  يزور  هک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 266 ( 9)

. تسا
ص:118  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

(1)

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
مالسا یمارگ  ربمایپ 
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وضو رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   14

هراشا

. درکیم وضو  دیدجت  یبحتسم  بجاو و  زامن  ره  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 248 ( 2)
ماـمت هکم  حـتف  لاـس  رد  اـما  تفرگیم ، وـضو  هناگادـج  يزاـمن  ره  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یمارگ  ربماـیپ  دـیوگ : هدـیرب  . 249 ( 3)
مدرک نینچ  ادمع  دومرف : دیدوب ! هدرکن  نونکات  هک  دیدرک  يراک  هَّللا ، لوسر  ای  تفگ : رمع  دناوخ . وضو  کی  اب  ار  زور  هنابش  ياهزامن 

(. تسا مزال  هناگادج  يوضو  يزامن  ره  يارب  هک  دنرادنپن  مدرم  ات  )
توالت ار  هیآ  نیا  تفرگیم و  هناگادـج  يوضو  يزاـمن  ره  يارب  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  . 250 ( 4)

بحتـسم هب  تساوخیم  شور  نیا  اب  و  «« 1  ... » دییوشب جنرآ  ات  ار  اهتـسد  اهتروص و  دـیتساخرب  زامن  يارب  هاگ  ره  نانمؤم ، يا  : » درکیم
ددعتم ياهزامن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  باحـصا  مالّـسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دوخ  ّالا  دنک و  لمع 

. دندناوخیم مه  وضو  کی  اب  ار 
ناتیارب ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يوضو  ایآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ : هرارز  . 251 ( 5)

______________________________

.6 هدئام / ( 1)
ص:119  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

الاب ار  دوخ  ياهنیتسآ  سپـس  داهن ، دوخ  ولج  ار  نآ  تساوخ و  دوب  نآ  رد  بآ  يرادقم  هک  ار  یفرظ  ترـضح  ارچ . میتفگ : منکن ؟ نایب 
يور درک و  بآ  زا  رپ  ار  دوخ  فک  سپـس  دـشاب . كاپ  تسد  هک  تسا  یتقو  نیا  دومرف : درب و  ورف  نآ  رد  ار  تسار  تسد  هاـگنآ  دز ،

: تفگ تخیر و  یناشیپ 
« هَّللا مسب  »

(. تسش ار  تروص  ياج  همه  ات   ) دیشک یناشیپ  تروص و  رب  ار  دوخ  تسد  راب  کی  تخاس و  ناور  دوخ  نساحم  فارطا  هب  ار  نآ  و 
ات دیـشک  تسار  تسد  قاـس  رب  پچ  تسد  اـب  تخیر و  تسار  تسد  جـنرآ  رب  درک و  رپ  ار  نآ  درب و  ورف  بآ  رد  ار  پچ  تـسد  سپس 
ار تسار  تسد  تخیر و  پچ  تسد  جنرآ  رب  درک و  رپ  ار  نآ  درب و  ورف  بآ  رد  ار  تسار  تسد  سپس  دش . ناور  ناتـشگنا  رـس  هب  بآ 

. درک حسم  تسار  پچ و  تسد  يرت  اب  ار  اهاپ  تشپ  رس و  ولج  هاگنآ  دش . ناور  ناتشگنا  رس  هب  بآ  ات  دیشک  پچ  تسد  قاس  رب 
تـشم کـی  تسا : یفاـک  وت  يوضو  يارب  بآ  تشم  هس  ور  نیا  زا  دراد ، تسود  ار  درف  ددـع  تساـتکی و  درف و  دـنوادخ  دومرف : سپس 

پچ تسد  يرت  اـب  و  ار ، تسار  ياـپ  يور  رـس و  ولج  تسار  تسد  يرت  اـب  و  تسد ؛ ياـهقاس  يارب  مه  تشم  ود  و  تروـص ، يارب  بآ 
. ینکیم حسم  ار  پچ  ياپ  يور 

هنوگ نیمه  ترضح  نآ  دیـسرپ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يوضو  تیفیک  زا  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  يدرم  دومرف : هاگنآ 
«. 1  » تشاد نایب  وا  يارب 

. تسشیم ار  دوخ  تسار  ياهفرط  لوا  نتفرگ  وضو  ماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : هریره  وبا  . 252 ( 1)
: دومرف مدیسرپ ، وضو  بآ  رادقم  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : ریصب  وبا  . 253 ( 2)

لـسغ بآ  مرگولیک ) هس  ابیرقت   ) عاص کـی  اـب  و  تفرگیم ، وضو  بآ  ریـس ) هد  اـبیرقت   ) ّدـم کـی  اـب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
. درکیم

، تسین لالح  ام  رب  هقدص  هک  میتسه  ینادناخ  ام  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 254 ( 3)

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
مالسا یمارگ  ربمایپ 
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______________________________

( فلؤم . ) تسا رتاوتم  هکلب  ضیفتسم  دروم  نیا  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  ( 1)
ص:120  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. میشکیمن نایدام  رب  يریگتفج  يارب  ار  غالا  و  میریگب ، وضو  بآ  رپ  باداش و  هک  میراد  روتسد  و 
هک تسا  ییاهزیچ  زا  ندیشک ) ینیب  رد  بآ   ) قاشنتـسا و  ندنادرگ ) ناهد  رد  بآ   ) هضمـضم دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 255 ( 1)

. تسا هداهن  ّتنس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
(2)

تاقحلم

يرای ارم  اهنآ  رد  دنک و  تکرش  نم  اب  نآ  رد  یـسک  مرادن  تسود  هک  تسا  زیچ  ود  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ( 267 ( 3)
نامحر يادخ  تسد  رد  هقدص  اریز  مهدب ) دوخ  تسد  اب  مراد  تسود  هک   ) ماهقدص رگید  و  تسا . نم  زامن  ءزج  هک  میوضو  یکی  دهد :

. دریگیم رارق 
. داهنیم رس  يالاب  درکیم و  هدامآ  دوخ  تسد  اب  ار  شیوضو  بآ  اهبش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 268 ( 4)

. دینادرگیم تشگنا  رد  ار  دوخ  رتشگنا  راب  هس  تفرگیم  وضو  زامن  يارب  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 269 ( 5)
حـسم تسا - رـس  تحاسم  مامت  مراهچ  کی  اـبیرقت  هک  رـس  ولج  ینعی  هیـصان - رب  وضو  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 270 ( 6)

. دیشکیم
رد بآ  راب  هس  وضو  يارب  دومرف : رـصم  تموکح  هب  يو  مازعا  ماگنه  هب  رکب  یبا  نب  دّـمحم  هب  شرافـس  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 271 ( 7)

يور رس و  ولج ]  ] هاگنآ يوشب ، ار  پچ  تسد  نآ  زا  دعب  تسار و  تسد  سپس  تروص  و  شکب ، ینیب  رد  بآ  راب  هس  و  نادرگب ، ناهد 
 ... درکیم نینچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مدید  نم  اریز  نک ، حسم  ار  اهاپ 

.( تسین نشور  نآ  زا  دارم  دراد و  فالتخا  تیاور  نیا  هخسن  ( ) 272 ( 8)
ص:121  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

(1)

لسغ رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   15

هراشا

اب رگا  و  درکیم ، لسغ  بآ  مرگولیک ) هس   ) عاص کی  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 256 ( 2)
«. 1  » دومنیم فرصم  بآ  كراچ ) کی  ولیک و  هس   ) ّدم کی  عاص و  کی  درکیم  لسغ  شنانز  زا  یکی 

هَّللا یّلص  ادخ  لوسر  تفگ : رباج  دیسرپ ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  لسغ  هراب  رد  هَّللا  دبع  نب  رباج  زا  دّمحم  نب  نسح  . 257 ( 3)
نیا هدازآ ، يا  تفگ : رباج  تسا ؛ رایسب  ینیبیم  هک  نانچ  نم  رس  يوم  تفگ : دّمحم  نب  نسح  تخیریم . رس  رب  بآ  راب  هس  هلآ  هیلع و 

. دوب رتوبشوخ  رتشیب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رس  يوم  انامه  وگم ، ار 
يوریپ زین  و  دوریم ، دوخ  جئاوح  بلط  رد  هک  تسا  یـسک  یگزیکاپ  بجوم  اهدیع  رد  ندرک  لسغ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 258 ( 4)

. تسا هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ّتنس  زا 

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
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درم ره  رب  نآ  تیاعر  هک  تسا  یتّنس  هعمج  لسغ  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 259 ( 5)
______________________________

( فلؤم «. ) دندرکیم لسغ  فرظ  کی  زا  ود  ره   » هک دراد  ار  هفاضا  نیا  رگید  یتیاور  رد  ( 1)
ص:122  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

عیرـشت تلع  و  تسا . رگید  هعمج  ات  هعمج  زا  ناهانگ  هراّفک  یگزیکاپ و  هلیـسو  هعمج  لـسغ  « ... 1  » تسا مزال  رفس  رـضح و  رد  نز ، و 
دیسریم ارف  هعمج  زور  نوچ  دندوب و  مرگرس  دوخ  تاناویح  ریاس  شکبآ و  نارتش  راک  هب  هتفه  ماّیا  رد  راصنا  هک  تسا  نآ  هعمج  لسغ 

ات داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تهج  نیدب  دـندشیم ، تیذا  نانآ  ياهلغب  ریز  دـب  يوب  زا  مدرم  دـندمآیم و  دجـسم  هب 
. دش يراج  نآ  رب  ّتنس  هک  دوب  نیا  دننک . لسغ  هعمج  ياهزور 

. تسا ّتنس  رطف  دیع  زور  رد  لسغ  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 260 ( 1)
يارب دیـسریم  ارف  ناضمر  كراـبم  هاـم  رخآ  ههد  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  دومرف : یثیدـح  نمـض  مالّـسلا  هیلع  یلع  . 261 ( 2)

ره دوب و  رادیب  حبص  ات  ار  اهبش  دومنیم و  فاکتعا  دجسم  رد  دمآیم و  نوریب  هناخ  زا  هدز ، رمک  هب  تمه  نماد  دشیم و  هدامآ  تدابع 
«. 2  » درکیم لسغ  اشع  برغم و  زامن  نیب  بش 

(3)

تاقحلم

تشگنا رد  ار  دوخ  رتشگنا  تبانج  لسغ  وضو و  ماگنه  رد  هک  داد  روتسد  ارم  لیئربج  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 273 ( 4)
(. دور نآ  ریز  هب  بآ  ات   ) منادرگب

ار فان  لـخاد  دوخ  تشگنا  اـب  تباـنج ، لـسغ  ماـگنه  هک  داد  روتـسد  ارم  لـیئربج  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 274 ( 5)
. میوشب
______________________________

. تسا دّکؤم  بحتسم  ینعی  ( 1)
( فلؤم . ) دش دهاوخ  رکذ  رگید  ياهلسغ  یخرب  زامن ، باب  رد  ادخ  تساوخ  هب  ( 2)

ص:123  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
(1)

زامن رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   16

هراشا

یبحتـسم زاـمن  زورهنابـش  بجاو  ياـهزامن  ربارب  ود  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  دوـمرفیم : مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  . 262 ( 2)
. تفرگیم هزور  بجاو  هزور  ربارب  ود  و  دناوخیم .

تیادف تفگ : دیسرپ و  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مدوب  هتسشن  مه  نم  هک  یسلجم  رد  ثیرح  نب  ورمع  دیوگ : ریدس  نب  نانح  . 263 ( 3)
راهچ رهظ و  هلفان  زامن  تعکر  تشه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : هد . ربخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زامن  زا  ارم  موش ،

تعکر راهچ  برغم و  بجاو  زامن  تعکر  هس  و  رصع ، بجاو  زامن  تعکر  راهچ  رصع و  هلفان  تعکر  تشه  و  رهظ ، بجاو  زامن  تعکر 

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
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و رتو ) مان  هب  تعکر  کی  عفش و  مان  هب  تعکر  ود   ) رتو تعکر  هس  بش و  زامن  تعکر  تشه  و  «، 1  » اشع زامن  تعکر  راهچ  و  نآ ، هلفان 
. دناوخیم حبص  بجاو  زامن  تعکر  ود  حبص و  هلفان  تعکر  ود 

، هن دومرف : دنکیم ؟ باذع  زامن  ندناوخ  دایز  هب  ارم  دنوادخ  ایآ  مناوخب ، زامن  رادقم  نیا  زا  شیب  متـسناوت  نم  رگا  موش ، تیادـف  متفگ :
ّتنس كرت  هب  ار  وت  یلو 

______________________________

. تسا هدشن  رکذ  تسا  هتسشن  زامن  تعکر  ود  هک  اشع  هلفان  ( 1)
ص:124  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. دیامنیم باذع 
هک اشع  هلفان  زامن  تعکر  ود   ) همتع زامن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : یثیدـح  نمـض  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 264 ( 1)
نآ ننـس  بادآ و  مالـسا 124 16  یمارگ  ربمایپ  يراـتفر  شور  ننـس و  بادآ ، «. 1  » دیباوخیم سپـس  دناوخیم  ار  دنناوخیم ) هتـسشن 

زامن رد  ترضح 
هک دوشیم  هدافتـسا  تایاور  نیا  زا  و  میدرک . افتکا  دـش  رکذ  هک  نیمه  هب  ام  تسا و  رتاوت  دـح  زا  شیب  هراب  نیا  رد  تاـیاور  ّفلؤم : ( 2

کی نآ  تعکر  ود  تسا و  جراخ  دناوخیم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  یبحتـسم  بجاو و  زامن  تعکر  هاجنپ  زا  هریتو »  » زامن
نیا دهاش  دیآ . باسح  هب  بش  رخآ  رتو »  » زامن ياج  هب  دیسر  ارف  گرم  رگا  ات  هدش  عیرشت  رتو »  » زامن ياج  هب  دوشیم و  باسح  تعکر 

ازج زور  ادخ و  هب  هک  یسک  : » دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدرک  لقن  ریصب  وبا  زا  هَّللا  همحر  قودص  خیـش  هک  تسا  یتیاور  بلطم 
هب اشع  زامن  زا  دعب  هک  تسا  یتعکر  ود  نامه  دوصقم  مدرک : ضرع  دیوگ : ریـصب  وبا  دباوخن . رتو  زامن  ندناوخ  نودـب  دـیاب  دراد  نامیا 
نآ رد  دـناوخب و  ار  نآ  یـسک  رگا  و  دوشیم ، باسح  تعکر  کی  ياج  هب  تعکر  ود  نآ  يرا ، دومرف : دوشیم ؟ هدـناوخ  هتـسشن  لاـح 

: متفگ دناوخیم . بش  رخآ  رد  ار  رتو  درمن  مه  رگا  و  دشاب ، هدناوخ  ار  بش  رخآ  رتو  زامن  هک  تسا  یـسک  دننام  دـسر  ارف  شگرم  بش 
هَّللا یّلص  ادخ  لوسر  هب  هکنآ  يارب  دومرف : ارچ ؟ متفگ : هن ، دومرف : دناوخیم ؟ ار  تعکر  ود  نیا  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ایآ 
دوب ور  نیمه  زا  دـنرادن . ار  یملع  نینچ  نارگید  و  هن ؟ ای  تفر  دـهاوخ  ایند  زا  بش  نآ  اـیآ  هک  تسنادیم  دیـسریم و  یحو  هلآ  هیلع و 

«. دنناوخب ار  نآ  دادیم  روتسد  نارگید  هب  دناوخیمن و  شدوخ  هک 
ترـضح نآ  ایآ  هک  تسا  نیا  دـناوخیم »؟ ار  تعکر  ود  نیا  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ایآ  : » تفگ يوار  هک  نیا  ینعم  هتبلا 

نآ رب  داهن و  ّتنس  دوخ  لمع  اب  ار  نآ 
______________________________

ماـش هدـمآ  لزنم  هب  هاـگنآ  دـندناوخیم  دجـسم  رد  ار  برغم  زاـمن  میدـق  رد  اریز  دـشاب ، اـشع  زاـمن  همتع  زا  دوـصقم  تسا  نکمم  ( 1)
قیمع باوخ  هب  ماش  زا  سپ  نانآ  زا  یخرب  یلو  دنتفریم . دجـسم  هب  اشع  زامن  يارب  سپـس  دندرکیم ، تحارتسا  یکدـنا  دـندروخیم و 

. دیشکیم تقو  رید  هب  نانآ  ءاشع  زامن  هک  يروط  هب  دنتفریم  ورف 
. دیباوخیمن هدناوخن  ار  اشع  زامن  ات  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیامرفیم  ثیدح  نیا  رد  و 

ص:125  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
؟ هن ای  دومنیم  تموادم 

زاـمن تعکر  هدزیـس  بش  ره  هاگرحـس ]  ] رفـس رـضح و  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  . 265 ( 1)
. دوب حبص  هلفان  تعکر  ود  رتو و  زامن  هلمج  نآ  زا  هک  دناوخیم 

نتخانش اهنآ  هلمج  زا  هک  دراد ، دوجو  ناربمایپ  ياهتلصخ  زا  تلصخ  جنپ  دیفس  سورخ  رد  دومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  . 266 ( 2)

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
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. تسا زامن  تاقوا 
باـتفآ لاوز  زا  عارذ  کـی  صخاـش  هیاـس  یتقو  دومرف : مدیـسرپ ، رهظ  زاـمن  تقو  زا  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  دـیوگ : هرارز  . 267 ( 3)

هب نآ  تسا و  رهظ  لوا  زا  عارذ  ود  رادـقم  هب  هیاس  ندـش  دـنلب  رـصع  زامن  تلیـضف )  ) تقو و  تسا . رهظ  زاـمن  تلیـضف )  ) تقو تشذـگ 
یتقو دوب ، تماق  کی  يدنلب  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  راوید  دومرف : سپـس  تسا . رهظ  لاوز  هیاس  زا  مدق  راهچ  هزادنا 
سپس دناوخیم . ار  رصع  زامن  دشیم  عارذ  ود  ردق  هب  نوچ  و  دناوخیم ، ار  رهظ  زامن  ترـضح  نآ  دشیم  عارذ  کی  هزادنا  هب  نآ  هیاس 

: متفگ داتفا ؟ ریخأت  عارذ  ود  عارذ و  کی  هزادنا  هب  زامن  تقو  ارچ  ینادیم  ایآ  دومرف :
صخاش هیاس  هک  یتقو  ات  يوش  لوغشم  هلفان  ندناوخ  هب  رهظ  لوا  زا  یناوتیم  تسا . هلفان  ندناوخ  رطاخ  هب  دومرف : تسا ؟ هنوگ  نیا  ارچ 

عارذ ود  ردـق  هب  هیاس  نوچ  و  ینکیم ، كرت  ار  هلفان  هدرک  عورـش  ار  بجاو  زامن  دیـسر  عارذ  کی  هب  هیاـس  نوچ  دـسرب . عارذ  کـی  هب 
. ینکیم كرت  ار  هلفان  هدرک  عورش  ار  رصع  بجاو  زامن  دیسر 

يزاـمن رهظ  ماـگنه  اـت  زور  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دوـمرفیم : مدینـش  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  دـیوگ : هرارز  . 268 ( 4)
کی ردق  هب  هیاس  نوچ  و  دناوخیم ، رهظ ) هلفان   ) تعکر تشه  دیـسریم  تشگنا  فصن  هزادنا  هب  هیاس  دشیم و  رهظ  نوچ  دـناوخیمن .

زین رـصع  تقو  ندیـسر  زا  شیپ  دناوخیم و  رـصع ) هلفان  زا   ) تعکر ود  رهظ  زامن  زا  سپ  هاگنآ  تخادرپیم . رهظ  زامن  هب  دشیم  عارذ 
زامن درکیم  بورغ  باتفآ  یتقو  و  دروآیم . اج  هب  ار  رـصع  زامن  تقو  نآ  دشیم ، عارذ  ود  ردق  هب  هیاس  هکنآ  ات  دـناوخیم ، تعکر  ود 

اشع زامن  تقو  برغم ) فرط  یخرس   ) قفش ندش  ناهنپ  زا  دعب  و  دناوخیم ، ار  برغم 
ص:126  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

و دراد . دادتما  بش  ثلث  ات  اشع  تقو  و  دسریم . اشع  تقو  دش  ناهنپ  قفش  نوچ  تسا و  قفش  ندش  ناهنپ  برغم  تقو  رخآ  دیسریم و 
ود و  رتو »  » زامن هک  دناوخیم  زامن  تعکر  هدزیس  تساخیمرب و  هاگنآ  دیـسریم ، فصن  هب  بش  ات  دناوخیمن  يرگید  زامن  نآ  زا  دعب 

لوغـشم حبـص  زاـمن  ندـناوخ  هب  دـشیم  نشور  اوه  دـیمدیم و  حبـص  هدـیپس  نوـچ  و  دوـب . تعکر  هدزیـس  نآ  زا  حبـص » هلفاـن   » تعکر
«. 1  » دیدرگیم

یبآ فرظ  باوخ  ماگنه  هب  اهبش  دومرفیم : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زامن  یگنوگچ  نایب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 269 ( 1)
هک ردق  نآ  دیباوخیم  ترـضح  نآ  دنداهنیم و  شرتسب  ریز  ار  وا  كاوسم  ترـضح و  نآ  رـس  يالاب  دندوب  هدـناشوپ  ار  نآ  يور  هک  ار 
قلخ یف  ّنا  نارمع : لآ  هروـس  رخآ  تاـیآ  دـنادرگیم و  نامـسآ  هب  هدـید  تسـشنیم و  دـشیم  رادـیب  باوـخ  زا  نوـچ  دـهاوخب . ادـخ 

تفریم و زامن  لـحم  هب  تفرگیم و  وضو  درکیم و  كاوسم  سپـس  دومنیم . توـالت  ار  ات 194 ) تایآ 190   ... ) ضرالا تاومـسلا و 
نآ عوکر  ردق  هب  شدوجـس  و  دناوخیم ، هک  دوب  ياهروس  دمح و  ردـق  هب  شتعکر  ره  عوکر  و  دـناوخیم ، بش ] زامن  زا   ] تعکر راهچ 

: دنتفگیم هک  يدح  هب  دیشکیم  لوط 
هب هاگنآ  درادیمرب !؟ هدجس  زا  رس  یک  دنتفگیم : هک  دنامیم  هدجس  رد  ردق  نآ  و  دوریم !؟ هدجـس  هب  درادیمرب و  عوکر  زا  رـس  یک 

دنادرگیم و نامسآ  هب  هدید  تسـشنیم و  دشیم و  رادیب  سپـس  دهاوخب ، ادخ  هک  ردق  نآ  دیباوخیم  هرابود  تشگیمزاب و  دوخ  رتسب 
راـهچ ندـناوخ  هب  تفریم و  زاـمن  لـحم  هب  تفرگیم و  وضو  درکیم و  كاوـسم  هاـگنآ  دوـمنیم . توـالت  ار  نارمع  لآ  رخآ  تاـیآ 

دیباوخیم دـهاوخب  ادـخ  هک  يرادـقم  تفریم و  رتسب  هب  زاب  دوب . هدـناوخ  البق  هک  وحن  نامه  هب  تخادرپیم  بش  زامن  زا  رگید  تعکر 
ار تایآ  نامه  دنادرگیم و  نامسآ  هب  هدید  دشیم و  رادیب  سپس 

______________________________

مامت ثیدح  نیا  هک  دنامن  هتفگان  رهظ و  هلفان  تقو  هب  عجار  نینچمه  دـناهدرک ، تیاور  زین  يرگید  تایاور  بش  زامن  تقو  هب  عجار  ( 1)
لبق هلمج  نایب  ددص  رد  دناوخیم » تعکر  ود  زین  رصع  تقو  ندیـسر  زا  شیپ   » هلمج ارهاظ  و  تسا ، هدشن  رکذتم  ار  رـصع  هلفان  تاعکر 

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
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( فلؤم (. ) رصع هلفان  لماک  نایب  هن   ) تسا
ص:127  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

هلفان تعکر  ود  نآ  زا  دعب  دناوخیم و  ار  رتو  تعکر ) کی  عفش و  تعکر  ود   ) تفرگیم و وضو  هدرک ، كاوسم  زاب  دومنیم و  توالت 
«. 1  » تفریم دجسم  هب  حبص  زامن  يارب  درازگیم و  ار  حبص 

زا حبص  زامن  يادا  يارب  سپس  دناوخیم ، راصتخا  روط  هب  مد  هدیپس  لوا  رد  ار  حبـص  هلفان  ترـضح  نآ  هک  هدش  تیاور  زین  و  . 270 ( 1)
. دشیم جراخ  لزنم 

هبترم هدزناپ  هداتسیا  دمح »  » زا سپ  تعکر  ره  رد  تسا ، تعکر  ود  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زامن  دیوگ : یسوط  خیش  . 271 ( 2)
هدجـس رد  هبترم  هدزناپ  یتشادرب ، رـس  عوکر  زا  هکنآ  زا  سپ  هبترم  هدزناـپ  عوکر ، رد  رگید  هبترم  هدزناـپ  یناوخیم ، ار  هاـنلزنا  اـّنا  هروس 

مود هدجـس  زا  رـس  هکنآ  زا  سپ  رگید  هبترم  هدزناـپ  مود و  هدجـس  رد  هبترم  هدزناـپ  هدجـس ، زا  نتـشادرب  رـس  زا  سپ  هـبترم  هدزناـپ  لوا ،
زاـمن زا  يدـناوخ و  بیقعت  تساوـخ  تلد  هچنآ  يداد و  زاـمن  مالـس  نوـچ  یناوـخیم . ار  مود  تـعکر  تـیفیک  نـیمه  هـب  و  یتـشادرب .

. دیشخب دهاوخ  وت  رب  ار  نآ  دنوادخ  هکنآ  زج  دنامن  لج  زع و  يادخ  وت و  نیب  یهانگ  چیه  یتشگزاب ،
زین نم  دوزفایم ، دوخ  زامن  هب  دیسریم  ارف  ناضمر  هام  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 272 ( 3)

. دییازفیب مه  امش  میازفایم ، نآ  هب 
ناوتیم ناضمر  كرابم  هام  رد  ایآ  دش : لاؤس  بانج  نآ  زا  هک  مدوب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دیوگ : ییحی  نب  دمحم  . 273 ( 4)
ياّلـصم رد  هریتو »  » زامن ندـناوخ  زا  سپ  ناضمر ] هام  ياهبـش   ] هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يرآ ، دومرف : دوزفا ؟ هلفان  ياهزامن  هب 

دندشیم و عمج  ترضح  نآ  رس  تشپ  مکمک  مدرم  هکنیا  ات  دناوخیم ، زامن  ناوارف  دشیم و  ناضمر ] هام   ] لفاون ندناوخ  لوغشم  دوخ 
لزنم هب  هدرک و  اهر  ار  ناـنآ  ترـضح  مدرم ، ندـش  عمج  زا  سپ  اـما  دـنناوخب ، تعاـمج  روط  هب  ار  لـفاون  ترـضح  نآ  اـب  دنتـساوخیم 

تشگیمزاب و دوخ  ياّلصم  هب  هرابود  دندشیم ، قرفتم  نانآ  نوچ  تفریم .
______________________________

( فلؤم . ) دمآ دهاوخ  رتو  زامن  رد  ترضح  نآ  لمع  لیصفت  يدوز  هب  ( 1)
ص:128  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

هب ترـضح  نآ  اب  دنتـساوخیم  و   ] دندشیم عمج  ترـضح  نآ  رـس  تشپ  مدرم  نوچ  زاب  دشیم . لفاون  ندناوخ  لوغـشم  هتـشذگ  دـننام 
. دزیم رس  ترضح  نآ  زا  ررکم  راک  نیا  دربیم . فیرشت  لزنم  هب  درکیم و  كرت  ار  نانآ  ترضح  دنناوخب ] زامن  تعامج 

هَّللا یّلص  ادخ  لوسر   ] زامن زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  قداص و  ماما  زا  ام  دنیوگ : مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  باحـصا  زا  یهورگ  . 274 ( 1)
ار هدربمان  ثیدـح  قافتالاب  یگمه  سپـس  درکیم ؟ لـمع  هنوگچ  ترـضح  نآ  دوب و  هنوگچ  هک  میدیـسرپ  ناـضمر  هاـم  رد  هلآ ] هیلع و 
زا دعب  هلفان  تعکر  راهچ  برغم و  زامن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دیـسر ، ارف  ناضمر  هام  لوا  بش  نوچ  دـناهدرک : تیاور  نینچ 

هلفان هتسشن  زامن  تعکر  ود  دش ، غراف  اشع  زامن  زا  نوچ  و  دوزفا . نآ  رب  رگید  تعکر  تشه  سپس  درازگ ، دناوخیم  بش  ره  هک  ار  نآ 
هک دـندید  مدرم  نوچ  دـش . هناخ  لخاد  سپـس  دروآ ، اجهب  هلفان  زاـمن  رگید  تعکر  هدزاود  داتـسیا و  اـپ  هب  نآ  زا  دـعب  و  دـناوخ ، ار  نآ 
هک ییاهزامن  نیا  دومرف : دـندش ، اـیوج  نآ  تلع  زا  دوزفا ، شیاـهزامن  رب  ناـضمر  هاـم  ندیـسر  ارف  اـب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

. تسا رگید  ياههام  رب  ناضمر  هام  تلیضف  رطاخ  هب  مدناوخ 
ات دندیـشک  فص  ترـضح  نآ  رـس  تشپ  مدرم  دناوخب  هلفان  زامن  تساوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دیـسر و  ارف  دعب  بش  نوچ 
اب هلفان  زامن  تسا و  هلفاـن  زاـمن  نیا  مدرم ، يا  دومرف : تشگرب و  ناـنآ  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـننک ، تعاـمج  هماـقا 
رد هک  دـینادب  دـیوگب . هتخومآ  وا  هب  شباتک  رد  ادـخ  ار  هچنآ  دـناوخب و  زاـمن  ییاـهنت  هب  امـش  زا  کـی  ره  دوشیمن ، هدـناوخ  تعاـمج 

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
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. دناوخ ار  دوخ  زامن  ییاهنت  هب  کی  ره  دندش و  قرفتم  یگمه  مدرم  سپ  تسین . تعامج  هلفان  ياهزامن 
زا دعب  هشیمه  هک  یتعکر  راهچ  سپس  دناوخ ، ار  برغم  زامن  درک و  لسغ  باتفآ  بورغ  عقوم  دیسر ، ارف  ناضمر  هام  مهدزون  بش  نوچ 

یّلـص ادخ  لوسر  دندش ، هدامآ  زامن  يارب  مدرم  تفگ و  ار  اشع  زامن  ناذا  لالب  نوچ  دش . لزنم  دراو  دعب  درازگ ، دناوخیم  برغم  زامن 
سپ و  دناوخ . تعامج  هب  مدرم  اب  ار  اشع  زامن  دروآ و  فیرشت  هلآ  هیلع و  هَّللا 

ص:129  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
هب ار ] ردق  بش  صوصخم  هلفان   ] زامن تعکر  دص  داتسیا و  سپس  داد ، ماجنا  هتـسشن  رگید  ياهبش  دننام  ار  اشع  هلفان  تعکر  ود  نآ  زا 

غراف زامن  تعکر  دص  زا  هکنآ  زا  سپ  دومرف . تئارق  ار  دحا  هّللا  وه  لق  هروس  هبترم  هد  دـمح »  » زا سپ  نآ  زا  تعکر  ره  رد  و  دروآ ، اج 
. دیدرگ لوغشم  دناوخیم  اهبش  ریاس  رد  هک  رتو  بش و  زامن  ندناوخ  هب  دش ،

هدزاود ءاشع  زامن  زا  دـعب  و  تعکر ، تشه  برغم  زامن  زا  سپ  هام ، نآ  لـبق  ياـهبش  دـننام  دیـسر ، ارف  ناـضمر  هاـم  متـسیب  بش  نوچ 
. دناوخ ار  ناضمر  كرابم  هام  صوصخم  هلفان  تعکر 

. داد ماجنا  ار  مهدزون  بش  لمع  درک و  لسغ  باتفآ  بورغ  ماگنه  مکی  تسیب و  بش  رد 
صوصخم هلفان  ءاشع  زامن  زا  دعب  تعکر  ود  تسیب و  برغم و  زامن  زا  سپ  تعکر  تشه  دوزفا ، دوخ  ياهزامن  هب  مود  تسیب و  بش  رد 

. دروآ اجهب 
. داد ماجنا  ار  بش  ود  نآ  لمع  دننام  درک و  لسغ  مکی  تسیب و  مهدزون و  بش  دننام  مه  زاب  دیسر  ارف  موس  تسیب و  بش  نوچ 

هَّللا یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : دوش . هدناوخ  هنوگچ  ناضمر  هام  رد  هک  دندیـسرپ  یتعکر ) هاجنپ   ) هیموی لفاون  هب  عجار  ترـضح  زا  سپس 
نآ زا  ادـبا  دروآیم و  اجهب  دـناوخیم  ناضمر  هام  ریغ  رد  هک  یتعکر  هاجنپ  لفاون  هفاضا  هب  ار  ناضمر  هاـم  ياهبـش  ياـهزامن  هلآ  هیلع و 

. دومنیمن مک  يزیچ  تعکر  هاجنپ 
رگید رابخا  هک  نانچ  دشابیم ، مود  تسیب و  بش  دننام  هام ، رخآ  ات  مراهچ  تسیب و  بش  زا  رگید ، ياهبش  لفاون  ماجنا  تیفیک  فلؤم :

. دراد تلالد  نآ  رب 
. دناوخیم زامن  تعکر  ود  مرحم  لوا  زور  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  . 275 ( 1)

هلظنح نب  رمع  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب  دیوگ : هفیلخ  نب  دیزی  . 276 ( 2)
ص:130  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

: دیوگ هلظنح  نب  رمع  مدرک : ضرع  ددنبیمن ...  غورد  ام  رب  وا  دومرف : ترضح  هدرک . لقن  یبلاطم  ام  يارب  امـش  زا  اهزامن  تقو  هراب  رد 
هار باتـش  اب  هک  یهاگ  ترفاسم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  یلو  دوش ، ناهنپ  باتفآ  صرق  هک  تسا  یماگنه  برغم  زامن  تقو 

: دومرف ماما  دناوخیم . اشع  زامن  اب  ار  نآ  تخادنایم و  ریخأت  ار  برغم  زامن  دومیپیم 
. تسا هتفگ  تسرد  هلظنح  نب  رمع 

رد تخادـنایم و  ریخأت  ار  برغم  زامن  یناراـب  ياـهبش  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  . 277 ( 1)
دهاوخن محر  وا  هب  دـنکن  محر  نارگید  هب  هک  ره  دومرفیم : دـناوخیم و  اج  کی  مه  اب  ار  ود  نآ  دومرفیم و  هلجع  ءاشع  زامن  ندـناوخ 

. دش
رهظ و زامن  تشاد ، يروف  راک  ای  دوب و  رفـس  رد  هک  یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  . 278 ( 2)

. تخادنایمن هلصاف  ءاشع  برغم و  زامن  نیب  نینچمه  و  دناوخیم ، مه  اب  ار  رصع 
ادخ لوسر  تساوخیم  هزاجا  رهظ  زامن  ناذا  نتفگ  يارب  نذؤم  نوچ  مرگ  رایـسب  ياهزور  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 279 ( 3)

: دومرفیم هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
مالسا یمارگ  ربمایپ 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 129ناهفصا   هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


دربا دربا ،
«. دوش کنخ  اوه  راذگب  دوش ، کنخ  اوه  راذگب  »

: دیوگ قودص  خیش  فلؤم : ( 4)
« دربا دربا ، »

نآ زا  دارم  ارهاظ  یلو  دـیوپیم . هار  تعرـس  هب  هک  تسا  هتفرگ  ناـسرهمان  ینعی  دـیرب »  » هملک زا  ار  نآ  و  نک . باتـش  نک ، باتـش  ینعی 
هدش لقن  ملـسم  نب  دـمحم  زا  ءالع  باتک  رد  هک  یتیاور  هک  نانچ  دـهاکب ، امرگ  تدـش  دوش و  کنخ  اوه  ات  تسا  ناذا  نتخادـنا  ریخأت 

نم هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ : ملـسم  نب  دمحم  دنکیم . دـییأت  ار  ینعم  نیا 
امرگ تدش  نآ  رد  ار  زامن  ایآ  ناوخن . تقو  نآ  رد  ار  بجاو  زامن  تقو  چیه  دومرف  نم  هب  يزور  ادعب  دید . ارم  مدـناوخیم  زامن  متـشاد 

. دوب هلفان  زامن  مدرک : ضرع  یناوخیم ؟
ار زامن  وا  رطاخ  هب  تسـشنیم ، شرانک  رد  دـمآیم و  شتمدـخ  هب  یـسک  زامن ، رد  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  . 280 ( 5)

ایآ دومرفیم : دشیم و  وا  هجوتم  درکیم و  هاتوک 
ص:131  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. تخادرپیم زامن  هب  اددجم  دروآیمرب ، ار  وا  تاجاح  هکنآ  زا  سپ  يراد ؟ یتجاح 
يادص دـننام  كانزوس  ییادـص  دـیرپیم و  شگنر  ادـخ  سرت  زا  داتـسیایم ، زامن  هب  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  . 281 ( 1)

. دیسریم شوگ  هب  شنورد  ای  هنیس  زا  گید  ششوج 
. دشاب هداتفا  نیمز  يور  هک  دوب  ياهماج  دننام  تخادرپیم  زامن  هب  یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 282 ( 2)

دیسریم زامن  تقو  هک  نیمه  میتفگیم ، نخس  وا  اب  ام  تفگیم و  نخس  ام  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : هشیاع  . 283 ( 3)
. میسانشیم ار  وا  ام  هن  دسانشیم و  ار  ام  وا  هن  ییوگ  هک  دادیم  تسد  یتلاح  ار  وا 

ندرگ بقع  هب  یلو  دـنکفایم  رظن  دوخ  پچ  تسار و  فرط  هب  یکدـنا ]  ] یهاگ زاـمن ، رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  . 284 ( 4)
. دنادرگیمنرب ار  دوخ  يور  دیشکیمن و 

سپـس دومرف : تشون ، وا  يارب  هک  یلمعلا  روتـسد  نمـض  داد ، رارق  رـصم  یلاو  ار  رکب  یبأ  نب  دّـمحم  نوـچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  . 285 ( 5)
رتکبـس همه  زا  لاح  نیع  رد  رتلماک و  شزاـمن  مدرم  همه  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اریز  شاـب ، تدوجـس  عوکر و  بظاوم 

. دوب
هکنآ نودـب  درکیم ، لـیم  تشوگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  یتقو  دومرف : یثیدـح  نمـض  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  . 286 ( 6)
ناهد رد  بآ  دـیوشب و  ار  دوخ  تسد  هکنآ  زا  شیپ  دومرفیم ، لیم  ریـش  نوچ  یلو  دـشیم ، لوغـشم  زامن  هب  دـیوشب  ار  دوخ  ياهتسد 

. دناوخیمن زامن  دنادرگب 
هچ رگا  دومرف : دیوگیم . ناذا  هدشن  حبص  هک  میراد  ینّذؤم  ام  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب  دیوگ : نانـس  نبا  . 287 ( 7)

نیا ّتنـس  نکیل  و  دنوشیم ، رادیب  حبـص ) زامن  يارب  یگدامآ  ای   ) بش زامن  يارب  اریز  تسا ، ناگیاسمه  عفن  هب  نتفگ  ناذا  هدـشن  حـبص 
. دوش هلصاف  رجف  هلفان  تعکر  ود  نامه  اهنت  هماقا ، ناذا و  نایم  دوش و  هتفگ  ناذا  رجف  عولط  ماگنه  هک  تسا 

، دشیم لخاد  زامن  تقو  نوچ  دومرف : یثیدح  نمض  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 288 ( 8)
ص:132  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. وگب ناذا  دنلب  يادص  اب  ورب و  راوید  يالاب  دومرفیم : لالب  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
هیلع نیـسح  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  هناخ  زا  زامن  يارب  يزور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 289 ( 1)

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
مالسا یمارگ  ربمایپ 
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فص تعامج  زامن  يارب  ترـضح  نآ  رـس  تشپ  زین  مدرم  دناتـسیا و  دوخ  رانک  رد  دروآ و  دجـسم  هب  هتفرگ و  دوخ  شود  هب  ار  مالّـسلا 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نوچ  دنکن - زاب  نابز  دندیسرتیم  هک  يروط  هب  دوب  هدمآ  نخس  هب  رید  مالّسلا  هیلع  نیسح  و  دندیـشک -

هرابود دینش  ار  شدنزرف  ریبکت  یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تفگ . ریبکت  ترضح  نآ  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تفگ  زامن  ریبکت 
مالّسلا هیلع  نیسح  تفگ و  ریبکت  راب  تفه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هکنآ  ات  تفگ ، ریبکت  زین  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تفگ . ریبکت 

«. 1  » دیدرگ ّتنس  زامن  زاغآ  رد  نتفگ  ریبکت  راب  تفه  ببس  نیا  هب  تفگ . ریبکت  زین 
يارب ریبکت  نتفگ  ماـگنه  نینچمه  مارحـالا و  ةریبـکت  نتفگ  عقوم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 290 ( 2)

. درکیم دنلب  اهشوگ  ربارب  ات  ار  اهتسد  تشادیمرب ، عوکر  زا  رس  هک  یماگنه  زین  عوکر و 
زامن رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 291 ( 3)

« میحّرلا نمحّرلا  هَّللا  مسب  »
. دومنیم دنلب  نآ  هب  ار  شیادص  درکیم و  راکشآ  ار 

دناوخیم زامن  مدرم  اب  یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 292 ( 4)
« میحّرلا نمحّرلا  هَّللا  مسب  »

. درکیم راکشآ  ار 
ار شتسار  تسد  دادیم ، تسد  هزایمخ »  » تلاح زامن  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  هاگ  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 293 ( 5)

. تفرگیم ناهد  ولج 
هب دیشکیم ؛ فیرش  نساحم  هب  ار  دوخ  تسد  زامن  لاح  رد  یهاگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 294 ( 6)

تسا یتقو  نیا  دومرف : دیشکیم !؟ تسد  دوخ  نساحم  هب  زامن  رد  یهاگ  هک  مینیبیم  ار  امـش  هَّللا ، لوسر  ای  میدرک : ضرع  ترـضح  نآ 
. دریگیم ملد  دوشیم و  دایز  ممغ  هک 

______________________________

( فلؤم . ) تسا رتفورعم  نیسح »  » یلو هدش  لقن  نسح »  » ظفل تایاور  یضعب  رد  ( 1)
ص:133  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

تئارق هب  لاغتشا  زا  لبق  زامن  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : يردخ  دیعس  وبا  . 295 ( 1)
« میجرلا ناطیشلا  نم  هَّللاب  ذوعأ  »

. تفگیم
زامن لخاد  یتقو  دوب ، رترصتخم  رتلماک و  مدرم  همه  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زامن  دیوگ : هَّللا  همحر  قودص  خیـش  . 296 ( 2)

نتفگ زا  سپ  دشیم 
« ربکا هَّللا  »

: تفگیم هلصافالب 
« میحّرلا نمحّرلا  هَّللا  مسب  »

«. 1»
فالتخا ترضح  نآ  زامن  تئارق  تیفیک  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  رفن  ود  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 297 ( 3)

وا درکیم ؟ ثکم  زامن  رد  راب  دـنچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  دنتـشون  همان  بعک  نب  ّیبا  هب  نآ  ندـش  نشور  يارب  دـندرک ،
: داد خساپ 

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
مالسا یمارگ  ربمایپ 
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نایاپ زا  سپ  يرگید  و  باتکلا ، ۀـحتاف  زا  تغارف  زا  سپ  یکی  درکیم : ثکم  اـج  ود  تئارق  لاـح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
. هروس نتفای 

سپ مود  ثکم  و  مارحالا ، ةریبکت  زا  سپ  لوا  ثکم  هک  هدمآ  نآ  رد  هدرک و  تیاور  لصفم  روط  هب  ار  ثیدح  نیا  قودـص  فلؤم : ( 4)
. تسا هدوب  عوکر  هب  نتفر  زا  لبق  تئارق و  زا  غارف  زا 

زا دعب  یمود  مارحالا و  ةریبکت  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  لوا  ثکم  هک  دناهدرک  تیاور  بعک  نب  ّیبا  هرمـس و  . 298 ( 5)
. تسا هدوب  دمح  هروس  نتفای  نایاپ 

کیتا له   » و نولئاستی » ّمع   » دننام ییاههروس  حبص »  » زامن رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 299 ( 6)
حّبـس  » ياههروس دننام  رهظ »  » زامن رد  و  دناوخیم . ار  نآ  دـننام  و  ۀـمایقلا » مویب  مسقا  ال   » و ناسنالا ]» یلع  یتا  له   » و « ] ۀیـشاغلا ثیدـح 

ياـههروس برغم »  » زاـمن رد  و  درکیم . تـئارق  ار  نآ  دـننام  و  ۀیـشاغلا » ثیدـح  کـیتا  لـه   » و اهیحـض » سمــشلا و  و   » و کـّبر » مـسا 
و رهظ »  » زامن رد  هچنآ  ءاشع »  » زامن رد  و  دناوخیم . ار  تلزلز » اذا   » و حتفلا » هّللا و  رصن  ءاج  اذا   » و دحا » هّللا  وه  لق   » نوچ يرتهاتوک 

______________________________

. تفگیمن هَّللاب  ذوعأ  مومع ، لاح  تیاعر  يارب  هاگ  هلجع و  ماگنه  رد  ترضح  نآ  هک  دوشیم  مولعم  تیاور  نیا  زا  ( 1)
ص:134  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. دومرفیم تئارق  دناوخیم ، برغم »  » زامن رد  هچنآ  رصع »  » زامن رد 
ار ناسنالا » یلع  یتأ  له   » هروس بش  زامن  رخآ  تعکر  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  . 300 ( 1)

. درکیم تئارق 
تعکر رد  دناوخیم : ار  هروس  هن  رتو ) عفش و   ) بش زامن  رخآ  تعکر  هس  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  . 301 ( 2)

کی رد  و  هّللا ،» رـصن  ءاج  اذا   » و رـصعلا » و   » و «« 1  » دـمحلا : » مود تعکر  رد  و  تلزلز ،» اذا   » و هانلزنا » اـنا   » و رثاـکتلا » مکیهلا   » هروس لوا 
«. دحا هّللا  وه  لق   » و ّتبت »  » و نورفاکلا » اهیا  ای  لق   » رتو تعکر 

یمزال ّتنـس  تئارق ، زا  سپ  عوکر و  هب  نتفر  زا  شیپ  مود  تعکر  رد  اهزامن ، مامت  رد  تونق  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  . 302 ( 3)
. تسا

. دادیمن ماجنا  تونق »  » نودب ار  یبجاو  زامن  چیه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : بزاع  نب  ءارب  . 303 ( 4)
ترـضح نآ  هک  دناهدرک  تیاور  ینالوط - ثیدح  کی  رد  مالّـسلا - هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  نایعیـش  زا  نت  دنچ  داتفه و  . 304 ( 5)

زور ات  ار  یلع  لسن  زا  مرگید  ياـهتجح  یلع و  وت و  هک  درک  یحو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  مّدـج  هب  ّلـج  ّزع و  يادـخ  دومرف :
. زامن ره  زا  مود  تعکر  رد  ندناوخ  تونق  تساهنآ : هلمج  زا  هک  مدرک ، صوصخم  تلصخ  هد  هب  تمایق 

تباـث دـشیم  هتخیر  وا  تشپ  رب  بآ  يرادـقم  رگا  هک  دـشیم  مخ  يردـق  هب  عوـکر  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  . 305 ( 6)
. تخیریمن ورف  فرط  چیه  زا  دنامیم و 

رد و  هدـمحب » میظعلا و  ّیبر  ناحبـس   » عوکر رد  تلع  هچ  هب  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  دـیوگ : مکح  نب  ماـشه  . 306 ( 7)
دندرب جارعم  هب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  ماشه ، يا  دومرف : دوشیم ؟ هتفگ  هدمحب » یلعالا و  ّیبر  ناحبـس   » هدجس

شندب دش ، دوب - هدید  بش  نآ  رد  هک  یلاعت - قح  یگرزب  تمظع و  رکذتم  درازگ و  زامن  اجنآ  رد  و 
______________________________

( یهقف يداه  دمحم  . ) تسا هدمآ  رگید  تیاور  رد  هک  نانچ  تسا  تسرد  رثوکلا » كانیطعا  انا  ( » 1)
ص:135  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
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: تفگ لاح  نآ  رد  دمآ و  رد  عوکر  تلاح  هب  رایتخایب  داتفا و  هزرل  هب 
« هدمحب میظعلا و  ّیبر  ناحبس  »

هدجس هب  قح ] تمظع  سرت و  زا   ] دش هجوتم  یلبق  تلاح  زا  رتالاب  یهاگیاج  ماقم و  رد  یلاعت  قح  يوس  هب  تساخرب ، عوکر  زا  نوچ  و  . 
: تفگ داتفا و 

« هدمحب یلعالا و  ّیبر  ناحبس  »
. تفرگ رارق  نآ  رب  ّتنس »  » تهج نیا  هب  دش . لیاز  وا  زا  سرت  فوخ و  تلاح  درک  رارکت  راب  تفه  ار  رکذ  نیا  نوچ  . 

یّلـص ادخ  لوسر  اریز  شاب ، تدوجـس  عوکر و  بقارم  تشون : رکب  یبأ  نب  دّمحم  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دیوگ : هیابع  . 307 ( 1)
: تفگیم راب  هس  تفریم  عوکر  هب  نوچ  درکیم ، تاعارم  نارگید  زا  رتهب  دادیم و  ماجنا  همه  زا  رتلماک  ار  شزامن  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا 

« هدمحب میظعلا و  ّیبر  ناحبس  »
: تفگیم تفریم ، هدجس  هب  نوچ  و  ... 

« هدمحب یلعالا و  ّیبر  ناحبس  »
هب اـهتسد  زا  لـبق  ار  دوخ  يوناز  ود  تفریم ، هدجـس  هب  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 308 ( 2 . )

. دربیم شیپ  نیمز  فرط 
رب اهوناز  زا  شیپ  ار  اهتسد  نتفر  هدجـس  ماگنه  تسا  بحتـسم  هک  هدـش  رکذ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  يدایز  راـبخا  رد  فلؤم : ( 3)

اهنآ هک  نآ  هن  دشاب  ندش  مخ  عقوم  رد  نآ  ندرب  شیپ  ثیدح ، نیا  رد  نیمز ، فرط  هب  اهوناز  لابقتسا »  » زا دارم  دیاش  و  دنراذگب . نیمز 
دشیم مخ  نیمز  فرط  هب  وناز  اب  لوا  دورب ، هدجس  هب  تساوخیم  نوچ  ادخ  لوسر  هک  تروص  نیا  هب   ) دراذگ نیمز  رب  اهتسد  زا  لبق  ار 

(. داهنیم نیمز  رب  ناوناز  زا  شیپ  ار  دوخ  ياهتسد  یلو 
درکیم و هیکت  دوـخ  تسد  ياـهفک  رب  ندرک  هدجـس  عـقوم  هلآ  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  دوـمرف : مالّـسلا  هـیلع  یلع  . 309 ( 4)

. دشیم هدید  رس  تشپ  زا  شیاهلغب  ریز  هک  يروط  هب  تشادیم  هگن  زاب  ار  دوخ  ياهوزاب 
- دوشیم هتفاب  امرخ  تخرد  گرب  زا  هک  یکچوک  ریصح  ینعی  هرمخ -»  » رب هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  . 310 ( 5)

. درکیم هدجس 
ص:136  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. دیشاپیم بآ  دوخ  هدجس  لحم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 311 ( 1)
ياهزور درکیم و  هیکت  نآ  رب  هک  تشاد  يزیت  كون  ياصع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  . 312 ( 2)

(. دشاب شزامن  میرح  ات  درکیم  ورف  نیمز  هب  ینعی   ) داهنیم دوخ  يولج  ار  نآ  ندناوخ  زامن  عقوم  تفرگیم و  تسد  هب  ار  نآ  دیع 
ولج ار  دوخ  صوصخم  یتسدـبوچ  دـناوخیم  زاـمن  یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  . 313 ( 3)

. داهنیم شاهداجس 
رد ناراب ) بلط   ) اقستسا زامن  نابرق و  دیع  رطف و  دیع  زامن  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 314 ( 4)

جنپ مود  تعکر  رد ، و  عوکر ) هب  نتفر  يارب  متفه  ریبکت  و  اهتونق ، يارب  ریبکت  جـنپ  هفاضا  هب  مارحـالا  ةریبکت   ) ریبکت تفه  لوا  تعکر 
. تفگیم عوکر ) هب  نتفر  يارب  مه  یکی  تونق و  راهچ  يارب  ریبکت  راهچ   ) ریبکت

له  » و یلعالا » ّکبر  مسا  حّبـس   » هروس نابرق ، رطف و  دیع  زامن  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 315 ( 5)
. درکیم تئارق  ار  ۀیشاغلا » ثیدح  کیتا 

و دـناوخیم ، زامن  تعکر  ود  ناراب  بلط  اقـستسا و  يارب  لوا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  . 316 ( 6)

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
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زامن لوا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : زین  و  دومنیم . ناراب  بلط  دنوادخ  زا  درکیم و  اعد  دوب  هتـسشن  هک  روط  نامه  سپس 
. دناوخیم دنلب  ار  تئارق  مه  زامن  رد  و  دناوخیم ، هبطخ  نآ  زا  دعب  درکیم و  مامت  ار  اقستسا 

رگم دنور ، نوریب  ارحـص  يوس  هب  نابرق  رطف و  دیع  زامن  يارب  يرهـش  ره  لها  هک  تسا  ّتنـس  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 317 ( 7)
. دنناوخیم دیع  زامن  مارحلا  دجسم  رد  نانآ  هک  هکم  لها 

، تفریم یّلصم  هب  دشیم و  جراخ  رهـش  زا  زامن  يارب  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 318 ( 8)
هار یّلصم  يوس  هب  نتفر  رد  ترضح  نآ  یلک  روط  هب  تشگیمزاب . سّرعم »  » قیرط زا  تعجارم  رد  تفریم و  هرجش »  » قیرط زا  نتفر  رد 

. دومرفیم رایتخا  ار  رتهاتوک  هار  تعجارم  ماگنه  رد  و  رتزارد ،
ص:137  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

هب دنناوتب  مدرم  هک  اجنآ  رد  ینعی  دنناوخن ، ناراب  زامن  اهارحـص  رد  زج  هک  تسا  نآ  ّتنـس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  . 319 ( 1)
زامن مارحلا  دجـسم  رد  هک   ) همظعم هّکم  رد  زج  دننک  ناراب  بلط  دنناوخب و  ناراب  زامن  دـجاسم  رد  دـیابن  اج  چـیه  و  دـننک . رظن  نامـسآ 

(. دنیامنیم ناراب  بلط  دنناوخیم و  اقستسا 
ار ریت  ياهبوچ  ییوگ  هک  درکیم  مظنم  بترم و  نانچ  ار  ام  زامن  ياهفص  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دـیوگ : نامعن  . 320 ( 2)

مارحالا ةریبکت  تساوخ  نوچ  داتـسیا ، زامن  هب  دمآ و  دجـسم  هب  يزور  میلفاغ . وا  راک  نیا  زا  ام  هک  درکیم  رکف  دنکیم و  روج  تفج و 
ناتیاهلد نایم  هن  رگ  دینک و  مظنم  ار  دوخ  فوفـص  ادخ ، ناگدنب  دومرف : تسا ، نیریاس  زا  رتولج  شاهنیـس  يدرم  هک  دش  هجوتم  دـیوگب 

. داتفا دهاوخ  فالتخا 
دیتسیاب و مظنم  دومرفیم : تشاذگیم و  ام  ياههناش  رب  تسد  زامن  ماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : دوعسم  نبا  . 321 ( 3)

. دش دهاوخ  تسار  جک و  زین  ناتیاهلد  هک  دیتسیان ، تسار  جک و 
(4)

تاقحلم

نوچ  ] دوب و تقو  ندـش  لخاد  هار  هب  مشچ  دیـشکیم و  ار  زامن  تقو  راظتنا  مامت  قایتشا  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 275 ( 5)
. نک نامتحار  نتفگ ] ناذا  اب   ] لالب يا  دومرفیم : شنذؤم  هب  دیسریم ] زامن  تقو 

، تشادیمن مدقم  زامن  رب  نآ - ریغ  ماش و  زا  ار - زیچ  چیه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ( 276 ( 6)
. تخانشیمن ار  دوخ  قیفر  تسود و  هداوناخ و  زا  کی  چیه  ایوگ  دیسریم  ارف  زامن  تقو  نوچ  و 

برغم زامن  رب  ار  يراک  چیه  درکیم  بورغ  دیشروخ  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 277 ( 7)
ار شبرغم  زامن  تقو ، لوا  رد  تشادیمن و  مدقم 

ص:138  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
. دناوخیم

رتتسود زیچ  ره  زا  ار  ود  نآ  ینعی   ) هدش هداد  رارق  هزور  زامن و  رد  نم  مشچ  رون  دومرفیم : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 278 ( 1)
(. مرادیم

ار نآ  هداد و  رارق  زاـمن  رد  ارم  مشچ  ینـشور  لاـعتم  يادـخ  رذ ، اـبا  يا  دوـمرف : رذ  وـبا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  ( 279 ( 2)
ریـس اذـغ  ندروخ  اـب  هنـسرگ  مدآ  تسا . هتخاـس  بوـبحم  هنـشت  يارب  ار  بآ  هنـسرگ و  يارب  ار  ماـعط  هک  ناـنچ  هدـینادرگ  نم  بوـبحم 

. موشیمن ریس  زامن  ندناوخ  زا  نم  یلو  ددرگیم ، باریس  بآ  ندیشون  اب  هنشت  و  دوشیم ،

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
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. دیشوجیم لاعتم  يادخ  فوخ  زا  ناشوج ، گید  نوچ  شبلق  زامن  لاح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 280 ( 3)
هیآ نوچ  و  تشادیمرب ، نامـسآ  يوس  هب  ار  شناگدـید  ندـناوخ  زاـمن  ماـگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  دـناهتفگ : ( 281 ( 4)

. دنکفا رظن  نیمز  يوس  هب  دروآ و  نییاپ  ار  شرس  دش ، لزان  « 1  » نوعشاخ مهتولص  یف  مه  نیّذلا  هفیرش :
ياعد ندناوخ  « ) هجوت  » زامن شش  رد  دیوگ : هَّللا  همحر  قودص  خیش  ( 282 ( 5)

 ... ضرالا تاوامّسلا و  رطف  يذّلل  یهجو  تهّجو 
: تسا ّتنس  زا  مارحالا ) ةریبکت  زا  دعب  « 2»

زا لوا  تعکر  برغم ، هلفان  لوا  تعکر  مارحا ، زامن  لوا  تعکر  رهظ ، هلفان  زا  لوا  تعکر  رتو ، زامن  تعکر  کی  بش ، زامن  لوا  تعکر 
. بجاو زامن  ره 

ياهاعد زا  کی  چیه  هدمآ : نینچ  هدش ، هداد  يریمح  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  لئاسم  هب  هسدـقم  هیحان  زا  هک  ییاهخـساپ  نمـض  رد  ( 283 ( 6)
ةریبکت زا  سپ   ] هک تسا  نآ  دنراد  قافتا  نآ  رب  یگمه  عامجا  دننام  هک  نآ ، رد  دّـکؤم  ّتنـس  نکیل  تسین ، بجاو  هجوت »  » رد هروکذـم 

: ییوگب نینچ  مارحالا ]
و نینمؤملا - ریمأ  ّیلع  يده  دّمحم و  نید  میهاربا و  ۀّلم  یلع  املسم - افینح  ضرالا  تاومّسلا و  رطف  يذّلل  یهجو  تهّجو 

______________________________

.2 نونمؤم / ( 1)
. تسا هدش  رکذ  دعب  ثیدح  رد  اعد  نیا  ( 2)

ص:139  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
ّمهّللا نیملسملا . نم  انا  ترما و  کلذب  هل و  کیرـش  ال  نیملاعلا ، ّبر  هّلل  یتامم  يایحم و  یکـسن و  یتالـص و  ّنا  نیکرـشملا . نم  انأ  ام 

. میحّرلا نمحّرلا  هَّللا  مسب  میجّرلا ، ناطیّشلا  نم  میلعلا  عیمّسلا  هَّللاب  ذوعأ  نیملسملا ، نم  ینلعجا 
دّـمحم و نید  میهاربا و  ّتلم  قـبط  رب  هک - یتلاـح  رد  مدـنادرگرب  هدـیرفآ ، ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  يدـنوادخ  يوـس  هب  ار  دوـخ  يور  »
ادخ و يارب  اهنت  مگرم  یگدنز و  ینابرق و  زامن و  انامه  متـسین . ناکرـشم  زا  زگره  مناملـسم و  تسرپ و  اتکی  یلع - نانمؤم  ریما  تیاده 

. مناناملسم زا  مرومأم و  داقتعا  نیمه  هب  و  درادن ، یکیرش  هک  تسا  نایناهج  راگدرورپ  رایتخا  رد 
. نک دمح  هروس  ندناوخ  هب  عورش  سپس  مربیم »...  هانپ  هدش  هدنار  ناطیش  رش  زا  اناد  اونش و  يادخ  هب  هد . رارق  ناناملسم  زا  ارم  ایادخ ،

. تسا ریبکت  تفه  دومرف : مدرک ، لاؤس  هیحاـتتفا » تاریبـکت   » هب عجار  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  دـیوگ : دـشار  نب  نسحلا  وبا  ( 284 ( 1)
ادخ لوسر  دومرف : تسا . هتفگیمن  رتشیب  ریبکت  کی  زامن  حاتتفا  رد  هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  مدرک : ضرع 

. تفگیم هتسهآ  ار  رگید  ریبکت  شش  دنلب و  ار  ریبکت  کی  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 
همرن لباقم  ات  ار  اهتـسد  راب  ره  رد  و  دـیوگب ، ریبکت  راب  هس  زامن ، مالـس  ندـش  مامت  زا  سپ  رازگزامن  دـیوگ : سواط  نب  دیـس  ( 285 ( 2)

ار نآ  دیسر ، وا  هب  هک  ییاهتراشب  یضعب  هنارکش  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  يدّکؤم  ّتنس  نآ  اریز  دیامن ، دنلب  شوگ 
. داد رارق  ّتنس 

و دناوخن . هلفان  دنیشنب و  هماقا  ناذا و  نیب  اشع ، برغم و  حبص و  زامن  رد  هک  تسا  ّتنس  زا  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 286 ( 3)
. دناوخب هلفان  تعکر  ود  هماقا  ناذا و  نیب  رصع  رهظ و  زامن  رد  هک  تسا  ّتنس  زا 

هدجس زا  رس  نادرم  زا  سپ  تعامج ، زامن  رد  نانز  هک  هدش  يراج  نآ  رب  ّتنس  دومرف : یثیدح  نمض  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 287 ( 4)
. دنرادرب

هن تخادنایم و  نییاپ  هن  ار  شرس  درکیم ، عوکر  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 288 ( 5)
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ص:140  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
. دومرفیم تیاعر  ار  طسو  دح  هکلب  دشاب ، رتالاب  شندب  زا  هک  درکیم  دنلب  يروط 

هیرگ یلفط  هک  دینـشیم  زاـمن  رد  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دوـمرف : یثیدـح  نمـض  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 289 ( 1)
. دنک یگدیسر  وا  هب  هدرک ) ادتقا  ترضح  هب  تعامج  رد  هک   ) شردام ات  دادیم  فیفخت  ار  شزامن  دنکیم ،

نالاپ ای  و   ) نیجروخ هدوب ) رفـس  تاقوا  رد  ارهاظ   ) یهاگ هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 290 ( 2)
ات دناوخیم  زامن  دادیم و  رارق  دوخ  يولج  هدش ) رکذ  رگید  تایاور  رد  هک  یتسدـبوچ  ضوع   ) دوب عارذ  کی  شلوط  هک  ار  دوخ  رتش )

. دشاب نیرباع  وا و  نایم  یلیاح 
« رتو  » زامن یتعاس  هچ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  متـشاد : هضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگ : بلغت  نب  ناـبا  ( 291 ( 3)
هب رجف  عولط  زا  لبق  ینعی   ) تسه برغم  زامن  تقو  دیـشروخ و  بورغ  نایم  هک  ياهلـصاف  هزادـنا  هب  تشاد  راـهظا  ترـضح  دـناوخیم ؟

(. دشاب لصتم  رجف  عولط  اب  رتو »  » زامن ندش  مامت  هک  يروط 
يارب یّلصم ، هب  نتفر  زا  لبق  رطف ، دیع  زور  یمدآ  هک  هدش  يراج  نآ  رب  ّتنس  دومرف : یثیدح  نمـض  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 292 ( 4)

. دروخب زیچ  زامن ] ندناوخ  و  ، ] یلصم هب  نتفر  زا  دعب  نابرق  دیع  رد  یلو  دنک . راطفا  دیع  زامن  ندناوخ 
درک در  ار  نآ  مردپ  دزادنیب ، اپ  ریز  هک  دندروآ  یکچوک  ریصح  مردپ  يارب  رطف  دیع  زور  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 293 ( 5)
ههبج درگنب و  نامـسآ  قاـفآ  هب  اـت  دـشاب  زاـب  ياـضف  رد  تشاد  تسود  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  يزور  نیا  دومرف : و 

. دهنب نیمز  يور  ار  شفیرش 
ناتدوخ دجسم  رد  شاک  دنتفگ : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  نابرق  ای  رطف  دیع  زور  رد  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 294 ( 6)

. منک هراظن  ار  نامسآ  قافآ  ات  مورب  زاب  ياضف  هب  مراد  تسود  داد : خساپ  دیدناوخیم ! دیع  زامن 
اوه هزادنا  ره  نابرق - رطف و  دیع  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  ( 295 ( 7)

ص:141  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
. داهنیم رس  هب  همامع  دیشوپیم و  درب  دوب - مرگ  ای  درس و 

هب ار  شیادص  دشیم ، جراخ  دـیع  زامن  يارب  نوچ  نابرق  رطف و  دـیع  زور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  تیاور  ( 296 ( 1)
. درکیم دنلب  ریبکت 

، ناـبرق رطف و  دـیع  زاـمن  ماـجنا  يارب  یّلـصم  هب  نتفر  زا  لـبق  نآ ، ریغ  رد  هن  هنیدـم  رد  اـهنت  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 297 ( 2)
هداد ماجنا  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اریز  تسا ، ّتنـس  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  دجـسم  رد  هلفان  تعکر  ود  ندناوخ 

. تسا
زامن يادا  يارب  هدش  راوس  ات  تساوخ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  نومأم  دیـسر ، ارف  دیع  نوچ  هدش : رکذ  نینچ  یثیدح  رد  ( 298 ( 3)

 ... دورب یّلصم  هب  ندناوخ  هبطخ  دیع و 
فاعم رگا  و  مراد ، تسود  رتشیب  يراد  فاعم  راک  نیا  زا  ارم  رگا  نینمؤملا ، ریما  ای  تشاد : راهظا  ترضح  درک ، دایز  رارصا  نومأم  نوچ 

دیع زاـمن  هب  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  یتـئیه  عضو و  ناـمه  هب  نم  يرادـن 
 ... موریم دنتفریم 

تسب و رس  هب  دوب  هبنپ  زا  شاهچراپ  هک  يدیفـس  همامع  درک و  لسغ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  درک ، عولط  باتفآ  نوچ  دیع  زور  حبص 
زین دوخ  نارازگتمدخ  نامالغ و  مامت  هب  دز و  الاب  ار  اهنیتسآ  تخادـنا و  رـس  تشپ  هب  ار  رگید  فرط  هنیـس و  يور  هب  ار  نآ  فرط  کی 

هدز و الاب  ار  شیاهسابل  هک  یلاح  رد  هنهرب ، ياپ  تفرگ و  تسد  هب  ار  يزیت  كون  ياصع  سپس  دینک . لمع  نم  لثم  مه  امـش  هک  دومرف 
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هب رس  میداتفا ، هار  هب  وا  ربارب  رد  مه  ام  داتـسیا و  نوچ  سپ  دش . نتفر  نوریب  هدامآ  میدوب ، وا  تمدخ  رد  مه  ام  دوب و  نایامن  شیاپ  قاس 
هس داتسیا و  هناخ  رد  رب  دش ، نایامن  مدرم  رب  تمظع  لالج و  نامه  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  تفگ ...  ریبکت  راب  راهچ  تشادرب و  نامسآ  يوس 

: دومرف دنلب  يادص  اب  راب 
« انالبا ام  یلع  هَّلل  دمحلا  و  ماعنالا ، ۀمیهب  نم  انقزر  ام  یلع  ربکا  هَّللا  اناده ، ام  یلع  ربکا  هَّللا  ربکا ، هَّللا  ربکا ، هَّللا  »

 ... تفگیم دنلب ) يادص  اب   ) ار ریبکت  راهچ  درکیم و  فقوت  راب  کی  مدق  هد  ره  رد  ترضح  میدش ...  ادصمه  وا  اب  زین  ام  و 
نتشگرب ماگنه  تفریم ، یهار  زا  دیع  زامن  يارب  یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 299 ( 4)

ص:142  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
. تشگیمزاب رگید  هار  زا 

هیلع نیـسح  تفگیم : ریبکت  کی  طقف  نابرق  رطف و  دـیع  زامن  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 300 ( 1)
یّلص ادخ  لوسر  نوچ  داتسرف . شدج  هارمه  درک و  شنت  هب  سابل  مالّسلا  اهیلع  همطاف )  ) شردام يزور  دوب . هدمآ  نخـس  هب  رید  مالّـسلا 
هَّللا یّلص  ادخ  لوسر  سپس  تفگ . ریبکت  درک و  تقفاوم  راب  تفه  ات  ترضح  نآ  اب  مه  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تفگ  ریبکت  هلآ  هیلع و  هَّللا 

. تفگ ریبکت  درک و  تقفاوم  هبترم  جنپ  ات  زین  مالّسلا  هیلع  نیسح  و  تفگ ، ریبکت  دش و  دنلب  مود  تعکر  يارب  هلآ  هیلع و 
. تسا رارقرب  تباث و  زورما  هب  ات  ّتنس  نیا  داد و  رارق  ّتنس  ار  لمع  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپ 

دیاشگب ار  اهتسد  سپس  دناوخب ، زامن  تعکر  ود  دزیخرب و  ماما  هک  تسا  نانچ  ّتنس  اقستسا  زامن  رد  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 301 ( 2)
(. دیامن ناراب  بلط  دنوادخ  زا  و   ) دنک اعد  و 

يوس هب  تفریم ، نابایب  هب  ناراب  بلط  اقـستسا و  يارب  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 302 ( 3)
. دیشوپیم ور  تشپ و  ار  شکرابم  يابع  درکیم و  رظن  نامسآ 

تقو  ) هک دوـب  شباحـصا  ترـضح و  نآ  نـیب  ياهناـشن  نـیا  دوـمرف : تـسیچ ؟ راـک  نـیا  ینعم  مدرک : ضرع  ترـضح  هـب  دـیوگ : يوار 
«. 1  » دش دهاوخ  لیدبت  تمعن  یناوارف  هب  یلاسکشخ  هدیسر و ) اعد  تباجتسا 

: تفگیم راب  هس  اقستسا  ياعد  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 303 ( 4)
. ۀتیملا كدالب  یحا  و  کتمحر ، رشنا  و  کمئاهب ، كدابع و  قسا  ّمهّللا 

«. نک هدنز  ار  تاهدرم  ياهنیمزرس  و  زاس ، رشتنم  نانآ  رب  ار  تتمحر  و  نک ، باریس  ار  تتاناویح  ناگدنب و  ایادخ ، »
دوب تهج  نیا  زا  و  دوشیم ، لزان  شرع  ریز  زا  دـیآیم  دوجو  هب  نآ  زا  تاـناویح  يزور  هک  یناراـب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 304 ( 5)

ریز یگدنراب ، ماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک 
______________________________

ات دوشیم  بجوم  دروآیم و  شوج  هب  ار  قح  تمحر  دـهدیم و  ناشن  ار  یگتـسکش  راسکنا و  تلاح  هک  تسا  یلمع  نیا  هکنآ  اـی  ( 1)
. دزاس لیدبت  تمعن  یناوارف  هب  ار  یلاسکشخ 

ص:143  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
 ... دشیم رت  ناراب  بآ  زا  شفیرش  نساحم  رس و  هکنآ  ات  داتسیایم  ناراب  هیلوا  تارطق 

: تفگیم درکیم ، رظن  ناراب  هب  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 305 ( 1)
اعفان اّبص  هلعجا  ّمهّللا 

«. هد رارق  دنمدوس  ناوارف و  ار  یگدنراب  نیا  ایادخ ، »
ات تسـشنیم  ربنم  يالاب  تفریم  نوریب  هعمج  زامن  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نوچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 306 ( 2)
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. دنوش غراف  ناذا  نتفگ  زا  اهنّذؤم  هکنآ 
مالس نانآ  رب  درک  تیعمج  هب  يور  هک  یماگنه  تفر  ربنم  يالاب  هعمج  ماما  نوچ  هک  تسا  ّتنـس  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 307 ( 3)

. دنک
لوا هبطخ  زا  سپ  دناوخیم . هبطخ  ود  هعمج ) زامن  رد   ) هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  ( 308 ( 4)

. دناوخیم ار  مود  هبطخ  دشیم و  دنلب  سپس  تسشنیم ، ربنم  يور 
. تسا ّتنس  نآ  هک  اریز  دیناوخب ، دنلب  ار  هروس  دمح و  هعمج  زامن  رد  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 309 ( 5)

ار هعمج  زامن  دشیم  در  نامـسآ  طسو  زا  باتفآ  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 310 ( 6)
. دناوخیم

. تسا ّتنس  هعمج  زامن  رد  ندناوخ  تونق  دومرف : مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ( 311 ( 7)
هروس مود  تعکر  رد  هعمج و  هروس  لوا  تعکر  رد  ماما  هک  تسا  نیا  رب  ّتنس  هعمج  زامن  رد  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 312 ( 8)

. دناوخب نوقفانم 
نآ دوب ، زامن  هماقا  نتفگ  لوغشم  لالب  دشیم و  دجسم  دراو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نوچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 313 ( 9)

. تسشنیم ترضح 
. دوب هلصاف  دنفسوگ  روبع  هزادنا  هب  راوید  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زامن  ياج  نایم  دیوگ : يدعاس  لهس  ( 314 ( 10)

، دیسرپ دوجس ) عوکر و  رد   ) حیبست زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  ( 315 ( 11)
ص:144  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

عوکر رد  دومرف : ترضح  نآ 
« میظعلا ّیبر  ناحبس  »

هدجس رد  و 
« یلعالا ّیبر  ناحبس  »

هتفگ راب  تفه  هدجس  عوکر و  رکذ  هک  تسا  نیا  رد  تلیضف  و  ّتنـس ، هبترم  هس  تسا و  بجاو  نتفگ  رکذ  راب  کی  دومرف : سپـس  وگب .
. دوش

شعوکر و  درکیم ، تئارق  هیآ  هدزناپ  زامن  زا  یتعکر  ره  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 316 ( 1)
. دوب يواسم  هدجس  عوکر و  زا  ترضح  نآ  نتشادرب  رس  و  دیشکیم ، لوط  شعوکر  هزادنا  هب  شاهدجس  و  شمایق ، هزادنا  هب 

دوب هدـش  نشور  بوخ  اوه  هک  یماگنه  ار  حبـص  بجاو  زامن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 317 ( 2)
. دناوخیم

اما درادن ، لاکشا  دومرف : ترضح  نآ  دیسرپ ، ایروب  ریصح و  رب  ندرک  هدجس  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لضف  نب  قاحـسا  ( 318 ( 3)
و دهن ، نیمز  رب  ار  دوخ  یناشیپ  هک  تشاد  تسود  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اریز  دوش ، هدجس  نیمز  رب  هک  مراد  تسود  رتشیب  نم 

. تشاد تسود  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  ار  هچنآ  وت  يارب  مراد  تسود  نم 
دنلب بش  لفاون  هتسهآ و  زور  لفاون  هک  تسا  نآ  ّتنـس  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هلفان  زامن  هراب  رد  ( 319 ( 4)

. دوش هدناوخ 
ربارب نورفاکلا » اهّیأ  ای  لق   » هروس و  نآرق ، موس  کی  دـحا » هّللا  وه  لق   » هروس دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  موصعم  زا  ( 320 ( 5)

عمج بش ) زاـمن  رخآ  یتـعکر  کـی   ) رتو زاـمن  رد  ار  دـحأ » هّللا  وه  لـق   » هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  تسا و  نآرق  مراـهچ  کـی 

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
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«. 1  » دشاب هدناوخ  ار  نآرق  همه  هکنآ  ات  درکیم 
نیا رب  زین  ّتنس  دراد و  باوث  یبحتسم  زامن  ندناوخ  زا  رتشیب  بجاو  زامن  زا  سپ  ندناوخ  اعد  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 321 ( 6)

. تسا هدش  يراج 
شیوخ نادـنزرف  تیب ) لها   ) ام نوراه ، ابا  يا  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  فوفکم ، نوراه  وبا  ( 322 ( 7)

رما مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  حیبست  نتفگ  هب  ار 
______________________________

. دناوخیم ار  دحأ » هّللا  وه  لق   » هبترم هس  رتو  زامن  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  نیا  دارم  ارهاظ  ( 1)
ص:145  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

دنک تموادم  ترضح  نآ  حیبست  نتفگ  هب  هک  ره  اریز  نک ، تبظاوم  نآ  رب  زین  وت  مینکیم ، رما  زامن  ندناوخ  هب  هک  هنوگ  نامه  مینکیم 
. دش دهاوخن  یقش 

ۀیآ ندـناوخ  هب  بجاو  ياـهزامن  بیقعت  رد  داـب  وت  رب  یلع ، اـی  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 323 ( 1)
. دنکیمن تبظاوم  دیهش  قیّدص و  ای  ربمایپ و  زا  ریغ  لمع  نیا  رب  اریز  یسرکلا ،

ای لق   » مود تعکر  رد  و  یلعالا » ّکبر  مسا  حّبـس   » لوا تعکر  رد  رتو ، عفـش و  ياهزامن  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ( 324 ( 2)
ندـناوخ و  درکیم . تئارق  ار  دـحأ » هّللا  وه  لق   » دـناوخ تونق  نآ  رد  دـیاب  تسا و ) یتعکر  کی   ) هک موس  تعکر  رد  و  نورفاکلا » اهّیأ 

. تسا دمح  هروس  ندناوخ  زا  دعب  اههروس  نیا  همه 
: دناوخیم ار  اعد  نیا  هدجس  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ( 325 ( 3)

نـسحأ هّللا  كراـبتف  هرـصب ، هعمـس و  ّقش  و  هرّوـص ، هقلخ و  يذـّلل  یهجو  دجـس  تملـسا ، کـل  و  تنمآ ، کـب  و  تدجـس ، کـل  ّمهّللا 
نیقلاخلا

دیرفآ ار  نآ  هک  درک  هدجس  یسک  رب  نم  تقیقح ) و   ) هرهچ متسه . وت  میلست  و  مدروآ ، نامیا  وت  هب  و  مدرک ، هدجـس  وت  يارب  اهلا ، راب  . »
«. تسا ناگدننیرفآ  نیرتهب  هک  اتکی  يادخ  تسالاو  سدقم و  سپ  تفاکش ، شیارب  شوگ  مشچ و  و  دومن ، شریوصت  و 

ات شاب - تزامن  عوکر  بظاوم  تشون : دومن ) رـصم  یلاو  ار  وا  هک  یماگنه   ) رکب یبأ  نب  دّمحم  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ( 326 ( 4)
: تفگیم دشیم ، دنلب  عوکر  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نوچ  دیامرفیم -: هک  اجنآ 

. ءیش نم  تئش  ام  ألم  و  کضرأ ، ألم  کتاوامس و  ألم  دمحلا  کل  هدمح . نمل  هَّللا  عمس 
ره مجح  و  تنیمز ، اهنامسآ و  مجح  هب  شیاتس  ساپس و  ار  وت  ادنوادخ ، دنک ، تباجا  دونشب و  دوتس  ار  وا  هک  ار  یسک  شیاتس  دنوادخ  »

«. یهاوخ هک  هچ 
: دناوخیم ار  اعد  نیا  زامن  هدجس  ود  نایم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 327 ( 5)

ّبر هّللا  كرابت  ریقف ، ریخ  نم  ّیلا  تلزنا  امل  ّینا  ینفاع ، ینرجا و  و  ینمحرا ، یل و  رفغا  ّمهّللا 
ص:146  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. نیملاعلا
تسالاو سدقم و  مدنمزاین ، یتسرف  ورف  نم  رب  هک  يریخ  هب  نم  شخب ، تیفاع  هد و  هانپ  ارم  و  رآ ، تمحر  نم  رب  زرمایب و  ارم  ادنوادخ ، »

«. تسا نایملاع  راگدرورپ  هک  اتکی  يادخ 
هدش هتفاب  امرخ  تخرد  گرب  زا  هک  یکچوک  ریصح  ترضح  نآ  يارب  دیوگ : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رسمه  هنومیم  ( 328 ( 1)

. دناوخب زامن  نآ  رب  ات  دندرکیم  نهپ  دجسم  رد  دوب 

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
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یلع و وت و  هک  درک  یحو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مّدج  هب  گرزب  يادـخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ( 329 ( 2)
كاخ رب  یناشیپ  اهنآ  هلمج  زا  هک  ماهدینادرگ ، صوصخم  تلصخ  هد  هب  تمایق  زور  ات  ار  امش  نایعیـش  یلع و  لسن  زا  مرگید  ياهتجح 

(. رکش هدجس  يارب   ) زامن ره  زا  دعب  تسا  نداهن 
. دادیم ماجنا  لماک  روط  هب  ار  نآ  دناوخیم  زامن  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 330 ( 3)

زاـمن هچ  رگا  دوش  تموادـم  نآ  رب  هک  دوب  يزاـمن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دزن  اـهزامن  نیرتبوبحم  هدـش : تیاور  ( 331 ( 4)
. درکیم تموادم  نآ  رب  دومرفیم  يزامن  ندناوخ  هب  عورش  نوچ  ترضح  نآ  و  دشاب . يرصتخم 

. تسا نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  تسا  رتبوبحم  نم  دزن  بش ، لد  رد  زامن  تعکر  ود  دومرفیم : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 332 ( 5)
یلاعت كرابت و  يادخ  زا  لیفارـسا ، زا  لیئربج  تخیگنارب ، ارم  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ( 333 ( 6)

هبترم و کی  دـمح  هروس  تعکر  ره  رد  دـناوخب ، زامن  تعکر  هد  ناضمر  كراـبم  هاـم  رخآ  بش  رد  سک  ره  دومرف : هک  داد  ربخ  نم  هب 
هبترم هد  نآ  هدجس  عوکر و  رد  دناوخب و  راب  هد  ار  دحأ » هّللا  وه  لق   » هروس

« ربکا هَّللا  هَّللا و  ّالا  هلا  هَّلل و ال  دمحلا  هَّللا و  ناحبس  »
هَّللا رفغتـسا   ) دـنک رافغتـسا  هبترم  رازه  دـش  غراف  زاـمن  تعکر  هد  زا  نوچ  و  دـهد ، مالـس  دـناوخب و  دهـشت  تعکر  ود  ره  رد  و  دـیوگب ،

: دیوگب هتفر  هدجس  هب  رافغتسا  زا  سپ  و  دیوگب )
انل رفغا  نیرخآلا ، نیلّوالا و  هلا  ای  نیمحاّرلا ، محرأ  ای  امهمیحر ، ةرخآلا و  اینّدلا و  نامحر  ای  مارکالا ، لالجلا و  اذ  ای  مّویق ، ای  ّیح  ای 

ص:147  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
انمایق انمایص و  انتالص و  اّنم  لّبقت  و  انبونذ ،

هیلع و هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  اجنآ  ات  دومرف  يدایز  تانایب  زامن  نیا  تلیضف  رد  دهد و  ماجنا  ار  لمع  نیا  هک  یـسک  رجا  هراب  رد  دعب  )
شیپ نانآ  ریغ  ناربمغیپ و  زا  يدحا  هب  هدومرف و  هیده  نانز  نادرم و  زا  متّما  نم و  هب  لاعتم  يادخ  اهنت  هک  تسا  يزامن  نیا  دومرف ): هلآ 

. تسا هدرکن  اطع  نم  زا 
راهچ هک  دوب  نیا  دادیم  ماجنا  هک  يراک  لوا  دنیـشنب  هکنآ  زا  شیپ  دشیم  هناخ  دراو  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ( 334 ( 1)

« ناخد مح   » هروس موس  تعکر  رد  و  سی »  » هروس مود  تعکر  رد  و  نامقل »  » هروس لوا  تعکر  رد  دناوخیم ، مالس ) ود  هب   ) زامن تعکر 
. دومرفیم تئارق  ار  کلملا » كرابت   » هروس مراهچ  تعکر  رد  و 

ص:148  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
(1)

هزور رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   17

هراشا

رگید دنتفگیم : هک  تفرگیم  هزور  یپ  رد  یپ  ردق  نآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 322 ( 2)
هزور نایم  رد  زور  کی  نآ  زا  سپ  دریگیمن . هزور  رگید  دـنتفگیم : هک  درکیم  راطفا  مه  رـس  تشپ  ردـق  نآ  سپـس  دـنکیمن . راـطفا 

. تفرگیم
: زور هس  هام  ره  رد  ترضح  نآ  هک  دش  يراج  نآ  رب  ّتنس  ماجنارـس  تفرگیم . هزور  ار  هتفه  ره  زا  هبنـشجنپ  هبنـشود و  ياهزور  سپس 

رگا  ) تسا رمع  همه  هزور  نیا  دومرفیم : ترـضح  نآ  و  تفرگیم . هزور  ار  هام  رخآ  هبنـشجنپ  و  طسو ، هبنـشراهچ  و  هام ، لوا  هبنـشجنپ 

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
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(. دشاب هزور  شرمع  مامت  هک  تسا  نآ  لثم  دنک  نینچ  یسک 
ادخ لوسر  دنیوگن : وا  هب  یتقو  هک  تسین  یـسک  زا  رتضوغبم  دنوادخ  دزن  سک  چـیه  دومرفیم : مردـپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 

زامن و  ) درک دهاوخن  باذـع  رایـسب  هزور  زامن و  ندـناوخ  هب  ارم  ادـخ  دـیوگب : باوج  رد  وا  درکیم ، نانچ  نانچ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 
زا شیب  ماجنا  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ایوگ  هک  تسا  نیا  فرح  نیا  ینعم  اریز  رتهب .)! رتشیب  هچ  ره  درادن و  ینیعم  دح  هزور 

. دوب زجاع  نآ 
ص:149  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

هک تفرگیم  هزور  یپ  رد  یپ  ردـق  نآ  تثعب  زاـغآ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  دوـمرف : مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  . 323 ( 1)
تشادرب و تسد  شور  نیا  زا  هاگنآ  دریگیمن . هزور  رگید  دنتفگیم  هک  درکیم  راطفا  ردق  نآ  سپس  دنکیمن . راطفا  رگید  دنتفگیم 
هدزیـس و  ) ضیبلا مایا  زور  هس  درک و  كرت  ار  نآ  سپـس  دشاب . مالّـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  هزور  هک  تفرگیم  هزور  نایم  رد  زور  کی 

هبنشجنپ درک : شخپ  هام  ياهههد  رد  ار  زور  هس  درک و  رظن  فرص  مه  نآ  زا  ماجنارس  و  تفرگیم . هزور  ار  هام ) ره  مهدزناپ  هدراهچ و 
. داد همادا  ار  شور  نیا  دوب  هدنز  ات  و  موس . ههد  هبنشجنپ  و  مود ، ههد  هبنشراهچ  و  لوا ، ههد 

هام هزور  دشاب و  رخآ  هبنشجنپ  طسو و  هبنشراهچ  لوا و  هبنـشجنپ  هک  هام  ره  زا  زور  هس  نتفرگ  هزور  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 324 ( 2)
هزور ار  هام  ره  طسو  هبنشراهچ  رخآ و  لوا و  هبنشجنپ  تیب  لها  ام  دیادزیم ...  یمدآ  بلق  زا  ار  هصغ  مغ و  و  لد ، زا  ار  هسوسو  نابعش ،

. میرادیم
زا زور  هس  ناضمر و  هام  نابعـش و  هام  هشیمه  هک  یلاح  رد  دومرف  تلحر  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : دباع  هسبنع  . 325 ( 3)

. تفرگیم هزور  ار  هام  ره 
: تفگ ناملس  دیرادیم ؟ هزور  ار  اهزور  مامت  امش  زا  کی  مادک  دومرف : دوخ  نارای  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يزور  . 326 ( 4)

وت هک  تسین  نانچ  تفگ : ناملـس  يروخیم ! اذغ  هک  ماهدید  ار  وت  اهزور  رثکا  ناملـس ، يا  تفگ : نارـضاح  زا  یکی  نم . هَّللا ، لوسر  ای 
باوث نآ  ربارب  هد  دـهد  ماجنا  یبوخ  لـمع  کـی  هک  ره  : » هدومرف ادـخ  و  مریگیم ، هزور  ار  نآ  زور  هس  هاـم  ره  رد  نم  ياهدرک ، ناـمگ 

. دراد ار  رهد  ماـمت  هزور  باوـث  دـنک  نینچ  هک  ره  و  منکیم ، لـصو  ناـضمر  هاـم  هب  ار  نابعـش  هاـم  هزور  مه  یفرط  زا  و  دوـشیم .» هداد 
هک سرپب  وا  زا  یهاوخ  هچنآ  درک ؟ یهاوخ  دروخرب  میکح  نامقل  لثم  اب  رگید  اجک  دومرف : درم  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

. داد دهاوخ  خساپ  ار  وت 
: دومرف تفرگیم ؟ هزور  ار  نابعش  هام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ایآ  مدیسرپ : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : هعامـس  . 327 ( 5)

نآ زا  زور  دنچ  مدیسرپ : دوبن . هزور  ار  نآ  مامت  یلو  يرآ ،
ص:150  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

، دومرفیمن يزیچ  درکیم » راطفا   » هملک زجب  ترـضح  نآ  مدرک و  رارکت  راب  هس  ار  لاؤس  نیا  درکیم . راـطفا  دومرف : درکیم ؟ راـطفا  ار 
. دومرف خساپ  روط  نامه  زاب  مدرک و  ترضح  زا  ار  لاؤس  نامه  زین  دعب  لاس  سپس 

مه هب  ار  ود  نآ  تفرگیم و  هزور  ار  ناضمر  هام  نابعـش و  هام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 328 ( 1)
دعب لبق و  ناهانگ  هرافک  نآ  هزور  تسادـخ و  هاـم  هاـم ، ود  نیا  دومرفیم : و  دومنیم ، یهن  راـک  نیا  زا  ار  نارگید  یلو  درکیم ، لـصو 

. دوب دهاوخ  اهنآ 
زا ياهراپ  رد  هک  نانچ  دنریگب ، هزور  ار  نابعـش  هام  مامت  مدرم  تشادن  شوخ  ترـضح  نآ  هک  دـشاب  نیا  یهن  زا  دارم  دـیاش  فلؤم : ( 2)

. دننک راطفا  نآ  طساوا  رد  زور  کی  هب  ول  ناضمر و  هام  نابعش و  هام  هزور  نایم  هک  هدش  رما  رابخا 
هک داتفایم  قافتا  اسب  و  دوب ، رحس  رد  یتبرش  راطفا و  رد  یتبرش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ماعط  دیوگ : کلام  نب  سنا  . 329 ( 3)

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
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. دوب هدروخ  سیخ  نان  ترضح  نآ  ياذغ  یهاگ  دوب و  ریش  تبرش  نیا  تاقوا  زا  یلیخ  و  تشادن . یندروخ  راب  کی  زج  زورهنابش 
هک يزیچ  لوا  تشاد  دوجو  هزات ) يامرخ   ) بطر هک  ینامز  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 330 ( 4)

. دومرفیم راطفا  رمت  اب  کشخ ) يامرخ   ) رمت نامز  رد  دوب و  بطر  درکیم  راطفا  نآ  اب 
تـسد ینیریـش  زیچ  هب  راـطفا  يارب  تفرگیم و  هزور  یتـقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  . 331 ( 5)

. درکیم راطفا  بآ  اب  تفاییمن 
. درکیم راطفا  شمشک  اب  یهاگ  ترضح  نآ  تسا : دراو  تایاور  ضعب  رد  و  . 332 ( 6)

تبرش کی  اب  هچ  رگا  تسا  بحتسم  ندروخ  يرحس  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  زا  دیوگ : هَّللا  همحر  دیفم  خیش  . 333 ( 7)
لیم نآ  زا  اهرحس  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اریز  تسا ، توواق »  » و امرخ »  » رحـس ياذغ  نیرتهب  هک  هدش  تیاور  و  دشاب . بآ 

. درکیم
ص:151  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. دادیم رارق  رحس  ياذغ  ار  نآ  زین  یهاگ  دروخیم و  میلح  تاقوا  رتشیب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 334 ( 1)
. دادیم يزیچ  یلئاس  ره  هب  و  درکیم ، دازآ  ار  ناریسا  یمامت  دیسریم  ارف  ناضمر  هام  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 335 ( 2)

6
تّمه رمک  درکیم و  عمج  ار  دوخ  رتسب  ناضمر  كرابم  هام  رخآ  ههد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 33 ( 3)

وا رب  باوخ  هک  مادـک  ره  تروص  هب  تشادیم و  هگن  رادـیب  ار  دوخ  تیب  لـها  موـس  تسیب و  بش  رد  و  تسبیم . مکحم  تداـبع  يارب 
ار دوـخ  هناـخ  لـها  زا  کـی  چـیه  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  نـینچمه  دورب . شمــشچ  زا  باوـخ  اـت  دیــشاپیم  بآ  درکیم  هـبلغ 

يرادهدنزبش يارب  ار  دوخ  زور ، زا  دادیم و  نانآ  هب  يرتمک  ياذغ  دربن  ناشباوخ  هکنیا  يارب  دنباوخب و  بش  نآ  رد  هک  تشاذـگیمن 
. دنام هرهبیب  بش  نیا  ریخ  زا  هک  یسک  تسا  مورحم  دومرفیم : و  درکیم ، هدامآ 

يوس هب  دـیع  زاـمن  يارب  تساوخیم  هک  یماـگنه  رطف  دـیع  زور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 337 ( 4)
. دومنیم راطفا  شمشک  ای  امرخ  هناد  دنچ  اب  البق  دور  نوریب  یّلصم 

. دروخب يزیچ  زامن  زا  لبق  رطف  دیع  رد  و  زامن ، زا  دعب  نابرق  دیع  رد  یمدآ  هک  تسا  نآ  ّتنس  دیوگ : هَّللا  ۀمحر  قودص  خیش  . 338 ( 5)
(6)

تاقحلم

هبنشجنپ  ) هام ره  زا  زور  هس  هجح و  يذ  هام  مهن  زور  ترـضح  نآ  هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  نانز  یخرب  زا  ( 335 ( 7)
. تفرگیم هزور  ار  هام ) رخآ  هبنشجنپ  طسو و  هبنشراهچ  هام و  لوا 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  راسخر  گنر  دیسریم  ارف  ناضمر  كرابم  هام  نوچ  ( 336 ( 8)
ص:152  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. دوب ناسرت  ادخ  زا  درکیم و  عرضت  يراز و  رایسب  دنوادخ  زا  تساوخرد  اعد و  رد  و  دشیم ، دایز  شندناوخ  زامن  درکیم و  رییغت 
يراـی مغ  نآ  عـفد  رب  نتفرگ  هزور  ندـناوخ و  زاـمن  اـب  دـشیم ، نیگمغ  يرما  زا  هاـگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  ( 337 ( 1)

. تسجیم
نآ طسو  رد  و  زور ، هس  نآ ، لوا  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیسریم ، ارف  نابعش  هام  نوچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 338 ( 2)

هزور ار  ناضمر  هام  سپـس  تفرگیمن ، هزور  هدـنام  ناضمر  كراـبم  هاـم  هب  زور  ود  و  تفرگیم ، هزور  زور  هس  نآ  رخآ  رد  و  زور ، هس 
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. تشادیم
رگا و  درکیم ، زاغآ  اولح  اب  دـنک  راطفا  تساوخیم  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 339 ( 3)

. دومنیم راطفا  مرگ  مین  بآ  اب  دوبن  مادک  چیه  رگا  و  دومرفیم ، راطفا  امرخ  ای  دنق  هّبح  کی  اب  دوبن  اولح 
هایس زیچ  ود  مدیسرپ : درکیم . راطفا  هایس  زیچ  ود  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ : رباج  ( 340 ( 4)

. بآ هزات و  يامرخ  يرگید  و  بآ ، کشخ و  يامرخ  یکی  دومرف : تسیچ ؟
. دومنیم راطفا  نآ  اب  تفاییم  رکش  هاگ  ره  و  درکیم ، راطفا  امرخ  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 341 ( 5)

تّمه رمک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دیـسریم ، ناضمر  كرابم  هام  رخآ  ههد  نوچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 342 ( 6)
. تخاسیم غراف  تدابع  يارب  ار  دوخ  دومنیم و  يرادهدنزبش  درکیم و  زارتحا  شنانز  اب  ندرک  یکیدزن  زا  تسبیم و 

. درکیم رادیب  باوخ  زا  ار  نانآ  تشادیماو و  ششوک  هب  زین  ار  شاهداوناخ  دیشوکیم و  تدابع  هب  دوخ  رگید : تیاور  هب 
دوخ ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  هدش  تباث  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ّتنـس  زا  هچنآ  دـیوگ : هَّللا  همحر  یـسوط  خیـش  ( 343 ( 7)

. دمآیمرب نآ  يوجتسج  رد  دشیم و  ناضمر  كرابم  هام  لاله  تیؤر  يدصتم 
ص:153  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. تسا ّتنس  زا  رطف  زامن ]  ] زا شیپ  هرطف  تاکز  ندرک  ادج  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 344 ( 1)
ات اشع  برغم و  زامن  زا  دعب  رطف  دیع  بش  زا  زامن ، هد  زا  سپ  صوصخم ] ياه   ] ریبکت نتفگ  دـیوگ : هَّللا  همحر  قودـص  خیـش  ( 345 ( 2)
يذ مهدزاود  زور  حبص  زامن  زا  دعب  ات  رصع  رهظ و  زامن  زا  سپ  نابرق  دیع  زور  زا  زامن ، هد  زا  سپ  و  لاوش ، مود  زور  رـصع  زامن  زا  دعب 

. تسا ّتنس  زا  دنتسین ] هکم  رد  هک  یناسک  يارب   ] هّجح
هچ متفگ : تسا . ّتنـس  زا  نتفگ  ریبکت  رطف  دیع  رد  هک  شاب  هاگآ  دومرف : نم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : شاّقن  دیعـس  ( 346 ( 3)

ار تاریبکت  سپـس  رطف ، دیع  زامن  زا  دعب  دیع و  حبـص  زامن  زا  دعب  رطف و  دیع  بش  ءاشع  برغم و  زامن  زا  دعب  دومرف : تفگ ؟ دیاب  ینامز 
. دنک عطق 

تسا ّتنـس  راطفا  زا  شیپ  برغم  زامن  ندناوخ  يرحـس و  ندروخ  رد  ریخأت  هزور و  راطفا  رد  لیجعت  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 347 ( 4)
...

، سنج کی  زا  تسا  مرگولیک  هس  ابیرقت  هک   ) عاص کی  هرطف  تاکز  هک  تسا  نیا  رب  ّتنس  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 348 ( 5)
. دوش هداد  وج  ای  شمشک و  ای  امرخ  زا  الثم )

نانیـشناج يارب  ار  اهنآ  زین  نم  دیدنـسپن و  نم  يارب  ار  تلـصخ  شـش  لاعتم  يادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 349 ( 6)
: اهنآ هلمج  زا  هک  مدنسپیمن ، نانآ  ناوریپ  دوخ و 

. تسا هزور  لاح  رد  ینابز ) دب  ای   ) نز اب  ندرک  يزاب  هزور ،
( مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت   ) ربق كاخ  اب  امرخ و  اب  زورما  نم  درک : ضرع  رطف  دیع  زور  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  يدرم  ( 350 ( 7)

. ياهدرک عمج  مه  اب  ار  تکرب  ّتنس و  دومرف : ترضح  نآ  مدرک . راطفا 
. درکیم راطفا  امرخ  هناد  دنچ  ای  ریش و  یمک  ای  بآ ، ياهعرج  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 351 ( 8)

ص:154  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
(1)

فاکتعا رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   18
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دجـسم رد  لوا  ههد  رد  ترجه ) لوا  لاس   ) ناضمر هام  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  . 339 ( 2)
ناضمر هام  رخآ  ههد  رد  هشیمه  نآ  زا  سپ  یلو  دومن ، فاـکتعا  رخآ  ههد  رد  موس  لاـس  رد  مود و  ههد  رد  مود  لاـس  و  درک ، فاـکتعا 

. دومنیم فاکتعا 
یّلـص ادـخ  لوسر  تهج  نیا  هب  داتفا ، قافتا  ترجه ) مود  لاس   ) ناضمر هام  رد  ردـب »  » گنج دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 340 ( 3)

ههد و  لاس ، نامه  يارب  ههد  کی  درک : فاکتعا  ههد  ود  ترضح  نآ  دعب ، لاس  اما  دشن . فکتعم  دجسم  رد  لاس  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا 
. لبق لاس  فاکتعا  ءاضق  يارب  رگید 

فاکتعا دجـسم  رد  دـشیم  ناـضمر  هاـم  رخآ  ههد  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  . 341 ( 4)
نانز زا  تفگ : یکی  دیچیمرب . ار  شباوخ  رتسب  تسبیم و  تدابع  يارب  تّمه  رمک  ترضح  دندزیم و  نییوم  ياهمیخ  شیارب  درکیم ؛

. تفرگیمن هرانک  نانز  زا  هن ، دومرف : تفرگیم ؟ هرانک  زین 
ص:155  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

« تلزع  » زا دوصقم  هک  دـناهتفگ  و  تشذـگ . مهدـفه  باـب  رد  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  هدـش  لـقن  يداـیز  تاـیاور  رد  ینعم  نیا  فلؤم : ( 1)
. نانآ اب  تبحاصم  ترشاعم و  رد  هن  تسا  هدوب  رتسب  رد  نانآ  زا  يریگهرانک 

ص:156  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
(1)

نداد هقدص  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   19

هراشا

نم ّتنس  زا  هقدص  هزور و  زامن و  رد  هکنآ  مشش  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تیصو  رد  . 342 ( 2)
. ياهدرک فارسا  هقدص  يارب  لام  فرص  رد  ینک  نامگ  هک  یشاب  اشوک  نآ  رد  يردق  هب  هقدص ، هب  عجار  اما  و  ینک ...  يوریپ 

وا هب  تشاد  يزیچ  رگا  دـنارن ، دوخ  زا  ار  یلئاس  هاگ  چـیه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  . 343 ( 3)
. دناسرب ادخ  دومرفیم : تشادن  رگا  و  دادیم ،

رد ار  تایاور  نآ  زا  ضعب  ام  دشاب . هدیسر  رتاوت  دح  هب  دیاش  هک  هدش  لقن  دایز  يردق  هب  یّنس  هعیـش و  رابخا  رد  بلطم  نیا  فلؤم : ( 4)
. میدرک رکذ  نآ  ریغ  و  ترشاعم ) بادآ   ) مود باب 

. میریگیمن سپ  میاهداد  ادخ  هار  رد  هچنآ  تیب  لها  ام  دومرف : یثیدح  نمض  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 344 ( 5)
ص:157  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

(1)

تاقحلم

ریصح يور  ناگدرب  اب  رادنالاپ ، غالا  رب  ندش  راوس  منکیمن . كرت  ار  زیچ  دنچ  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ( 352 ( 2)
. ندرک کمک  لئاس  هب  دوخ  تسد  اب  و  ندروخ ، اذغ 

و میرذگیمرد ، هدرک  متـس  ام  هب  هک  نآ  زا  هک  تسا  نیا  رد  تیب  لها  ام  يدرمناوج  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ( 353 ( 3)
. مینکیم ششخب  هتخاس  مورحم  ار  ام  هک  نآ  هب 
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لذب و دوب . رتعیرس  دابدنت  زا  رتشیب و  مدرم  همه  زا  ریخ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  شـشخب  دوج و  هک  تسا  تیاور  ( 354 ( 4)
. دزیمن رس  یتعنامم  دشیمن و  رادومن  وا  زا  یلخب  تشاد و  همادا  شیاطع 

ادابم هکنیا  سرت  زا  مینکیمن  در  دنتـسه  قحتـسم  ریغ  دـسریم  رظن  هب  هک  ار  یناـسک  تیب ، لـها  اـم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 355 ( 5)
. میشاب هدرک  در  ار  یعقاو  قحتسم 

تشاد ار  نآ  ماجنا  دصق  رگا  دنتساوخیم ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  يزیچ  نوچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ( 356 ( 6)
. تخاسیمن يراج  نابز  رب  هن »  » هملک درکیم و  توکس  تشادن  ار  نآ  ماجنا  دصق  رگا  و  دادیم ، تبثم  باوج 

هب رهاـظ  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  یتـقو  ارچ  مدیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  زا  دـیوگ : لاّـضف  نب  یلع  نب  نسح  ( 357 ( 7)
هدشبصغ قوقح  دنوادخ  طقف  هک  میتسه  ینادناخ  ام  اریز  دومرف : دینادرگنرب !؟ مالّسلا ] مهیلع  همطاف  ینب  هب   ] ار كدف »  » دیـسر تفالخ 

زاـب ناـنآ  هب  هتفرگ ، نارگمتـس  زا  ار  ناـشقوقح  هدرک ، مکح  ناـنآ  عـفن  هـب  میتـسه ، ناـنمؤم  تسرپرـس  اـم  دریگیم . نارگمتـس  زا  ار  اـم 
. مینکیمن مادقا  دوخ  قوقح  نتفرگزاب  يارب  اما  مینادرگیم ،
ص:158  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

(1)

نآرق تئارق  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   20

هراشا

نآرق ندرک  توـالت  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  عناـم  تباـنج ، تلاـح  زج  يزیچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  . 345 ( 2)
. دشیمن

. دومنیم ادج  رگید  هیآ  زا  ار  هیآ  ره  نآرق  تئارق  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : هملس  ّما  . 346 ( 3)
: دومرفیم و  دنک ، تئارق  ار  تاّحبسم »  » ات دیباوخیمن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 347 ( 4)

، فص رـشح ، دـیدح ، هروس  دوـمرف : تساـههروس ؟ مادـک  تاّحبـسم » : » دـنتفگ تسا . رترب  هیآ  رازه  زا  هک  تسا  ياهیآ  اـههروس  نیا  رد 
. نباغت هعمج و 

. دنک تئارق  ار  لیزنت » ملا ،  » و كرابت »  » هروس ات  دیباوخیمن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : رباج  . 348 ( 5)
لوا و  تشادیم . تسود  ار  یلعـالا » کـّبر  مسا  حّبـس   » هروس نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 349 ( 6)

: تفگ هک  یسک 
« یلعالا ّیبر  ناحبس  »

. دوب مالّسلا  هیلع  لیئاکیم 
« یلعألا ّکبر  مسا  حّبس   » هروس یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : سابع  نبا  . 350 ( 7)

ص:159  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
: تفگیم درکیم ، تئارق  ار 

« یلعألا ّیبر  ناحبس  »
. تسا هدش  تیاور  زین  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ینعم  نیا  . 

مـسقا ال   » هروس دایز  ترـضح  نآ  مدناوخیم و  زامن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  عادولا  ۀّجح  زا  دعب  دـیوگ : هماما  یبا  . 351 ( 1)
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: هیآ نوچ  و  دومرفیم ، تئارق  ار  ۀمایقلا » مویب 
: دومرفیم مدینش  دناوخیم ، ار  دنک )؟ هدنز  ار  ناگدرم  تسین  رداق  ادخ  نآ  ایآ   ) یتوملا ییحی  نأ  یلع  رداقب  کلذ  سیل  ا 

. نیدهاّشلا نم  کلذ  یلع  انا  یلب و 
«. مهدیم یهاوگ  نآ  هب  زین  نم  تسا ؛ رداق  ارچ  »

. تفگیم ترضح  نآ  هچنآ  رد  یفالتخا  رصتخم  اب  دراد  دوجو  زین  يرگید  تایاور  ینعم  نیا  رد  ّفلؤم : ( 2)
توـالت ار  اـهیوقت  اـهروجف و  اـهمهلأف  اـهاّوس ، اـم  سفن و  و  هیآ : نوـچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  دـیوگ : هریره  وـبا  . 352 ( 3)

: تفگیم دعب  درکیم ، ثکم  یکدنا  دومرفیم ،
. اهیلوم اهّیلو و  تنأ  اهاّکز ، نم  ریخ  تنأ  اهّکز  و  اهیوقت ، یسفن  تآ  ّمهّللا 

دومرفیم ار  نیا  ینآ .» يالوم  تسرپرـس و  وت  و  نآ ، هدـننکهزیکاپ  نیرتهب  وت  هک  نک ، هزیکاپ  ار  مناج  و  هد ، يراکزیهرپ  نم  هب  ایادـخ ، »
. دوب زامن  لوغشم  هک  یلاح  رد 

(4)

تاقحلم

: تفگیم نآرق  ندناوخ  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : يردخ  دیعس  وبا  ( 358 ( 5)
میجّرلا ناطیّشلا  نم  هَّللاب  ذوعا 

«. هدش هدنار  ناطیش  زا  ادخ  هب  مربیم  هانپ  »
رتابرلد مدرم  همه  زا  نآرق  ندناوخ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يادـص  دومرف : یثیدـح  نمـض  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 359 ( 6)

. دوب
 ... مناوخب نآرق  هداتسیا  داد  روتسد  نم  هب  لیئربج  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 360 ( 7)

ص:160  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
. دیشکیم ار  شیادص  ندناوخ ، نآرق  عقوم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : کلام  نب  سنا  ( 361 ( 1)
. میناوخیم ّیبا »  » تئارق قفاوم  ار  نآرق  تیب ، لها  ام  دومرف : یثیدح  نمض  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 362 ( 2)

. تسا هدش  زیوجت  زین  هناگتفه  ياهتئارق  ریاس  لاصخ ، باتک  رد  هلمج  زا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  یضعب  رد  ّفلؤم : ( 3)
مکحا دـنوادخ  ایآ  : » هدومرف هک  اـج  نآ   ) درکیم ماـمت  ار  نیت »  » هروس یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : هداـتق  ( 363 ( 4)

: تفگیم تسین )»؟ نیمکاحلا 
. نیدهاّشلا نم  کلذ  یلع  انا  یلب و 

«. مهدیم یهاوگ  نآ  هب  زین  نم  و  تسه ؛ ارچ ، »
( تسا رارکت 351 . ( ) 364 ( 5)

چیه امـش  یناوخن و  نآرق  زا  ياهیآ  چـیه  یـشابن و  يراک  چـیه  رد  اـم - لوسر  يا  وت - : » سنوی هروس  هیآ 61  ریـسفت  لیذ  رد  ( 365 ( 6)
نیمز و رد  هچنآ  زا  یکچوک  هرذ  ردـق  هب  و  دـینآ ، مرگرـس  هک  هاـگنآ  مییامـش  رب  هاوگ  دـهاش و  اـم  هکنآ  رگم  دـیهدن  ماـجنا  ار  یلمع 
« تسا تبث  قح  راکـشآ  باتک  رد  هکنآ  زج  تسین  نآ  زا  رتگرزب  ای  رتکچوک و  يزیچ  و  تسین . ناهنپ  تراگدرورپ  زا  تسا  نامـسآ 

. دادیم تسد  ترضح  نآ  هب  يدیدش  هیرگ  درکیم ، تئارق  ار  هفیرش  هیآ  نیا  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور 
کی هب  ار  نآ   ) درکیم فقو  هیآ  ره  زا  دـعب  دـناوخیم ، ار  دـحأ » هّللا  وه  لـق   » هروس یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 366 ( 7)
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(. دناوخیمن سفن 
ص:161  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

(1)

وا راکذا  هیعدا و  زا  ياهراپ  رکذ  اعد و  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   21

هراشا

و عوکر ، رد  ار  ادخ  دمح  و  مناوخب ، هداتـسیا  ار  نآرق  هک  داد  روتـسد  نم  هب  لیئربج  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  . 353 ( 2)
. مناوخب منک و  اعد  هتسشن  ار  وا  و  مهد ، ماجنا  هدجس  رد  ار  وا  حیبست 

. دنکیم بلط  اذغ  هک  يریقف  دننام  دومنیم  دنلب  ار  اهتسد  اعد  لاهتبا و  ماگنه  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 354 ( 3)
(4)

درکیم هاگن  هنیآ  رد  هک  یتقو  ترضح  نآ  ياعد 

: تفگیم درکیم  رظن  هنیآ  رد  یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 355 ( 5)
. ةّوبّنلاب ّیلع  ّنم  و  مالسالل ، یناده  و  يریغ ، نم  ناش  ام  یّنم  ناز  و  یتروص ، نسحأ  و  یقلخ ، لمکأ  يّذلا  هَّلل  دمحلا 

لماک ارم  شنیرفآ  هک  تسار  ییادخ  شیاتس  »
ص:162  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

یتمعن توبن  ماقم  هب  نم  نتخیگنارب  اب  درک و  متیادـه  مالـسا  هب  داد ، تنیز  ارم  نارگید  بیع  لباقم  رد  دـیرفآ ، وکین  ار  متروص  تخاس ،
«. دیشخب نم  رب  گرزب 

: تفگیم درکیم  رظن  هنیآ  هب  یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 356 ( 1)
. يریغ نم  ناش  ام  یّنم  ناز  و  یقلخ ، یقلخ و  نسحأ  يّذلا  هَّلل  دمحلا 

«. دیشخب تنیز  نارگید  بیع  ربارب  رد  ارم  و  تخاس ، وکین  ار  مقالخا  و  ابیز ، ار  مشنیرفآ  هک  تسار  ییادخ  شیاتس  »
(2)

تسشنیم يراوس  بکرم  رب  هک  یتقو  ترضح  نآ  ياعد 

راب هس  دشیم ، رقتسم  دوخ  يراوس  بکرم  رب  نوچ  ندرک  رفس  ماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 357 ( 3)
« ربکا هَّللا  »

: تفگیم درکیم و  توالت  ار  « 1  » نوبلقنمل اّنبر  یلا  ّانا  و  نینرقم ، هل  اّنک  ام  اذه و  انل  رّخس  يّذلا  ناحبس  هفیرش : هیآ  سپس  تفگیم ،
یف بحاّصلا  تنأ  ّمهّللا  هدعب . اّنع  وطا  و  انرفـس ، انیلع  نّوه  ّمهّللا  یـضرت . ام  لمعلا  نم  و  يوقّتلا ، ّربلا و  اذـه  انرفـس  یف  کلأسن  ّانإ  ّمهّللا 

. لاملا لهالا و  یف  رظنملا  ءوس  و  بلقنملا ، ۀبآک  و  رفّسلا ، ءاثعو  نم  کب  ذوعأ  ّینإ  ّمهّللا  لهالا . یف  ۀفیلخلا  و  رفّسلا ،
ار رفس  نیا  ایادخ ، مینکیم . بلط  تسوت  يدونـشخ  بجوم  هک  ار  يراک  زین  يراگزیهرپ و  ندرک و  یکین  وت  زا  رفـس  نیا  رد  ام  ایادخ ، »
جـنر و زا  ایادـخ ، یتسه . ام  نیـشناج  هداوناخ  رد  و  ام ، رای  رفـس  رد  وت  ایادـخ ، زاس . کـیدزن  اـم  رب  ار  نآ  يرود  نادرگ و  ناـسآ  اـم  رب 

: تفگیم تشگیمزاب  رفس  زا  نوچ  و  مربیم .» هانپ  وت  هب  لام  لها و  هراب  رد  يدب  ندید  و  تشگزاب ، هصغ  مغ و  و  رفس ، يراتفرگ 
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. نودماح اّنبرل  نودباع  نوبئات ، نوبئآ 
مینکیم و وا  شتسرپ  هدرک و  تشگزاب  هبوت و  نامراگدرورپ  يوس  هب  هک  یلاح  رد  »

______________________________

يوس هب  ام  و  میتشادن ، ار  نآ  راهم  تقاط  ام  هکنیا  اب  دینادرگ  ام  رّخـسم  ار  ناویح  نیا  هک  تسار  ییادخ  ساپـس  : » 13 و 14 فرخز / ( 1)
«. میدرگیمزاب نامراگدرورپ 

ص:163  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
«. میتشگ زاب  دوخ  لزنم  هب  مییوا ، رازگساپس 

(1)

دیسریم ارف  بش  هک  یماگنه  رفس  رد  ترضح  نآ  ياعد 

: دومرفیم دیسریم  ارف  بش  دوب و  رفس  رد  یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 358 ( 2)
و برقعلا ، ۀّیحلا و  نم  دوسأ و  دسأ و  نم  هَّللاب  ذوعأ  و  کیلع ، ّبدی  ام  ّرـش  کیف و  ام  ّرـش  كّرـش و  نم  ذوعأ  هَّللا ، ّکبر  ّیبر و  ضرا ،

. دلو ام  دلاو و  و  دلبلا ، نکاس  نم 
و مربیم . هانپ  ادخ  هب  تسا  تکرح  رد  وت  يور  رب  ای  تسه و  وت  رد  هچنآ  وت و  رش  زا  تسا ، لاعتم  يادخ  وت  نم و  راگدرورپ  نیمز ، يا  »

شدنزرف ردپ و  ره  رش  زا  نینچمه  و  تسا ، راید  نیا  رد  نکاس  هک  یـسک  زا  و  برقع ، رام و  ره  رـش  زا  و  هدنزگ ، هدنرد و  ره  رـش  زا  زین 
«. مربیم هانپ  لاعتم  يادخ  هب 

(3)

دیشوپیم ون  سابل  هک  یتقو  ترضح  نآ  ياعد 

: تفگیم دیشوپیم ، ون  سابل  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 359 ( 4)
. ساّنلا یف  هب  لّمجتا  یتروع و  يراوی  ام  یناسک  يّذلا  هَّلل  دمحلا 

«. مدرگیم هتسارآ  مدرم  نایم  رد  نآ  اب  و  درادیم ، روتسم  ار  متروع  هک  دیناشوپ  یسابل  ارم  هک  تسار  ییادخ  شیاتس  »
و دروآیم . نوریب  پچ  فرط  زا  ار  نآ  ادتبا  دروآرد ، نت  زا  ار  دوخ  سابل  تساوخیم  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  . 360 ( 5)

دوخ هنهک  سابل  درکیم و  بلط  ار  يریقف  سپـس  دومنیم ، ادخ  شیاتـس  دمح و  هک  دوب  نیا  دیدج  سابل  ندیـشوپ  ماگنه  شیاهراک  زا 
تنامض و رد  دناشوپ ، يریقف  ناملسم  نت  هب  ار  دوخ  هنهک  سابل  ادخ ، يدونـشخ  يارب  اهنت  هک  یناملـسم  ره  دومرفیم : دادیم و  وا  هب  ار 

ینامز ات  دوب  دهاوخ  لاعتم  يادخ  ریخ  هانپ و 
ص:164  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. هدرم ای  دشاب  هدنز  سابل  هدنهد  هاوخ  تسا ، ریقف  نآ  نت  هب  سابل  نآ  هک 
: تفگیم دوش ، جراخ  لزنم  زا  هکنآ  زا  شیپ  تساخیم  اپ  هب  دیشوپیم و  سابل  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 361 ( 1)

ام ال ینّمها و  ام  ینفکا  ّمهّللا  یئاجر . تنأ  یتقث و  تنأ  ّمهّللا  تلّکوت . کیلع  و  تمصتعا ، کب  و  تهّجوت ، کیلا  و  ترتتسا ، کب  ّمهّللا 
ثیح ریخلل  ینهّجو  و  یبنذ ، یل  رفغا  و  يوقّتلا ، یندّوز  ّمهّللا  كریغ . هلا  و ال  كؤانث ، ّلج  و  كراج ، ّزع  یّنم . هب  ملعا  تنا  ام  هب و  ّمتها 

. تهّجوت ام 
. مدومن لکوت  وت  رب  و  مدز ، گنچ  وت  هب  و  مدرک ، ور  وت  يوس  هب  و  مدناشوپ ، ار  دوخ  وت  هطساو  هب  ادنوادخ ، »
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میارب ار  همه  يرتاناد  نادب  وت  هچنآ  مرادـن و  یمامتها  نادـب  هچنآ  تسا و  مهم  میارب  هچنآ  ایادـخ ، ینم . دـیما  دامتعا و  دروم  وت  ایادـخ ،
رارق نم  هشوت  داز و  ار  يراکزیهرپ  ایادخ ، تسین . ییادخ  وت  زج  تسا و  گرزب  وت  دمح  انث و  و  تسا ، زیزع  وت  هب  هدـنهانپ  نک . تیافک 

. تفریم دوخ  راک  لابند  اعد  نیا  زا  سپ  زاس .» هجوتم  یبوخ  ریخ و  هب  مروآ  ور  هک  وس  ره  هب  ارم  و  شخبب ، ار  مهانگ  و  هد ،
(2)

تساخیمرب یسلجم  زا  هک  یتقو  ترضح  نآ  ياعد 

: تفگیم تساخیمرب  یسلجم  زا  تقو  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 362 ( 3)
. کیلا بوتأ  كرفغتسا و  تنأ ، ّالإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  كدمحب . ّمهّللا و  کناحبس 

هب مهاوخیم و  شزرمآ  وت  زا  تسین ؛ ییادخ  وت  زج  هک  مهدیم  یهاوگ  تسوت . نآ  زا  شیاتس  دمح و  و  یهزنم ، یبیع  ره  زا  وت  ایادخ ، »
«. مدرگیمزاب وت  يوس 

(4)

نآ زا  جورخ  دجسم و  هب  ندش  لخاد  ماگنه  ترضح  نآ  ياعد 

دوش دجسم  دراو  تساوخیم  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 363 ( 5)
ص:165  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

: تفگیم
. کتمحر باوبأ  یل  حتفا  ّمهّللا 

: تفگیم دور ، نوریب  دجسم  زا  تساوخیم  نوچ  و  ياشگب .» نم  يور  هب  ار  تتمحر  ياهرد  ایادخ ، »
. کقزر باوبأ  یل  حتفا  ّمهّللا 

«. ياشگب نم  يور  هب  ار  تیزور  ياهرد  ایادخ ، »
: تفگیم دشیم  دجسم  لخاد  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمغیپ  دومرف : مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  . 364 ( 1)

. کتمحر باوبأ  یل  حتفا  و  یبونذ ، یل  رفغا  و  دّمحم ، لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا  هَّللا . مسب 
زا نوچ  و  ياشگب .» نم  يور  هب  ار  تتمحر  ياهرد  و  زرمایب ، ارم  ناهانگ  و  تسرفب ، دورد  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ ، ادـخ . مان  هب  »

: تفگیم دشیم  جراخ  دجسم 
. کلضف باوبأ  یل  حتفا  و  یبونذ ، یل  رفغا  و  دّمحم ، لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا  هَّللا . مسب 

«. ياشگب نم  يور  هب  ار  تمرک  لضف و  ياهرد  و  زرمایب ، ارم  ناهانگ  و  تسرف ، دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ایادخ ، ادخ . مان  هب  »
(2)

تفریم باوخ  رتسب  هب  هک  یماگنه  ترضح  نآ  ياعد 

ریز ار  تسار  تسد  فـک  دـیباوخیم و  تسار  يوـلهپ  هب  تفریم  باوـخ  رتـسب  هب  نوـچ  هلآ  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  . 365 ( 3)
: تفگیم سپس  داهنیم ، تروص 

. كدابع ثعبت  موی  کباذع  ینق  ّمهّللا 
«. راد هاگن  دوخ  باذع  زا  ارم  يزیگنایمرب  اهربق ] زا   ] ار تناگدنب  هک  يزور  ایادخ ، »
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باوخ ماگنه  هلمج  زا  دـناوخیم ، هک  تشاد  ییاهاعد  تفریم  باوخ  رتسب  هب  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  . 366 ( 4)
: تفگیم

. یتناما یّنع  ّدأ  و  یتروع ، رتسا  و  یتعور ، نمآ  ّمهّللا  ریصملا . هَّللا  یلا  و  ییحا ، توما و  هَّللا  مسب 
ار مبیع  و  امرف ، لیدبت  شمارآ  نما و  هب  ار  مسرت  ایادخ ، تسوا . يوس  هب  قیالخ  همه  تشگزاب  و  موشیم ، هدـنز  مریمیم و  ادـخ  مان  هب  »

«. امرف ادا  تدوخ  ياهدرپس  نم  هب  هک  ار  یتناما  و  ناشوپب ،
ص:166  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

: تفگ دمآ و  نم  دزن  لیئربج  دومرفیم : و  درکیم . تئارق  ار  یـسرکلا » ۀـیآ   » باوخ ماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  . 367 ( 1)
. یناوخب یسرکلا » ۀیآ   » باوخ ماگنه  هک  داب  وت  رب  سپ  دنکیم ، هلیح  وت  يارب  تباوخ  ماگنه  هب  نج  هفئاط  زا  یتیرفع  دّمحم ، يا 

(2)

دنداهنیم وا  دزن  ار  اذغ  هرفس  هک  یتقو  ترضح  نآ  ياعد 

: تفگیم دنداهنیم ، وا  دزن  ار  اذغ  هرفس  یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 368 ( 3)
. انیفاعت ام  رثکأ  ام  کناحبس  انیطعت ، ام  رثکأ  ام  کناحبس  انیلتبت ، ام  نسحأ  ام  ّمهّللا  کناحبس 

. تاملسملا نیملسملا و  تانمؤملا و  نینمؤملا و  ءارقف  یلع  انیلع و  عسوا  ّمهّللا 
ناوارف هچ  یهزنم ، وت  ياهدیـشخب ! ام  هب  هچنآ  تسا  رایـسب  هچ  یهزنم ، وت  ياهدومزآ ! نآ  هب  ار  ام  هچنآ  تسوکین  هچ  یهزنم ، وت  ایادخ  »

«. امرف تمارک  يزور  رد  شیاشگ  مالسا  نامیا و  لها  ءارقف  رب  ام و  رب  ایادخ ، ياهداد ! ام  هب  هک  ییاهیتمالس  تسا 
: تفگیم دنداهنیم ، وا  دزن  ار  اذغ  هرفس  یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 369 ( 4)

. هَّللا مسب 
. ۀّنجلا ۀمعن  اهب  لصت  ةروکشم  ۀمعن  اهلعجا  ّمهّللا 

لـصتم یتـشهب  تمعن  هب  ار  نآ  هک  يروـط  هب  دوـش  هدروآ  اـج  هب  شرکـش  هک  هد  رارق  ییاـهتمعن  زا  ار  اذـغ  نـیا  یهلا ، ادـخ . ماـن  هـب  »
«. ییامرف

(5)

دربیم تسد  اذغ  يوس  هب  هک  یماگنه  ترضح  نآ  ياعد 

: تفگیم دربیم ، تسد  اذغ  يوس  هب  یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 370 ( 6)
. هَّللا مسب 

. هفلخ کیلع  و  انتقزر ، امیف  انل  كراب 
«. امرف تمحرم  مه  ياهزات  يزور  نآ  یپ  رد  هد و  تکرب  ياهداد  يزور  ام  هب  ار  هچنآ  اراگدرورپ ] . ] ادخ مان  هب  »

ص:167  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
(1)

دندیچیمرب ار  هرفس  هک  یماگنه  ترضح  نآ  ياعد 

: تفگیم دندیچیمرب ، ار  اذغ  هرفس  یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 371 ( 2)
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. معطی معطی و ال  يّذلا  هَّلل  دمحلا  تیورا . تعبشاف و  تکراب  و  تبطا ، ترثکا و  ّمهّللا 
شیاتـس دـمح و  يدومن . باریـس  يدـینادرگ و  ریـس  سپ  یتخاـس  كراـبم  و  يدومن ، هزیکاـپ  يدرک و  ناوارف  اـم  رب  ار  تتمعن  ایادـخ ، »

«. درادن ندروخ  هب  يزاین  دوخ  یلو  دناروخیم  هک  تسار  ییادخ 
(3)

ندیشون ریش  ندروخ و  اذغ  ماگنه  ترضح  نآ  ياعد 

هکنآ رگم  دیشونیمن  يزیچ  ای  درکیمن و  لیم  ییاذغ  هاگ  چیه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 372 ( 4)
: تفگیم

. هنم اریخ  هب  انلدبا  و  هیف ، انل  كراب  ّمهّللا 
: تفگیم دیشونیم  ریش  نوچ  یلو  امرف .» يزور  ام  هب  ار  نآ  زا  رتهب  و  هد ، تکرب  ام  يارب  ار  اذغ  نیا  ایادخ ، »

. هنم اندز  و  هیف ، انل  كراب  ّمهّللا 
«. نادرگ دایز  نآ  زا  ار  ام  يزور  و  هد ، تکرب  ام  يارب  ار  ریش  نیا  ایادخ  »

: تفگیم درکیم  لیم  اذغ  زا  يرادقم  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 373 ( 5)
. کنع ینغتسم  عّدوم و ال  روفکم و ال  ریغ  دمحلا  کلف  تیّور ، تیقسا و  تمعطأ و  دمحلا ، کل  ّمهّللا 

ار تتمعن  نارفک  هک  یـسک  شیاتـس  میاتـسیم  ار  وت  يدومن ، باریـس  يداد و  بارـش  ماعط و  ارم  هک  تسار  وت  شیاتـس  دمح و  ایادخ ، »
«. تسا هتسجن  يزاینیب  وت  زا  هتفگن و  عادو  ار  وت  هدرکن و 

ص:168  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
(1)

دیدیم هزات  هویم  هک  یماگنه  ترضح  نآ  ياعد 

ناگدید و رب  دیـسوبیم و  هتفرگ  ار  نآ  دیدیم ، ياهزات  هویم  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 374 ( 2)
: تفگیم داهنیم و  دوخ  ناهد 

. ۀیفاع یف  اهرخآ  انراف  ۀیفاع  یف  اهلّوأ  انتیرا  امک  ّمهّللا 
«. هد ناشن  ام  هب  یتمالس  رد  زین  ار  نآ  رخآ  يداد ، ناشن  ام  هب  یتمالس  رد  ار  نآ  زاغآ  هک  نانچ  ایادخ ، »

(3)

ییوشتسد هب  ندش  لخاد  ماگنه  ترضح  نآ  ياعد 

: تفگیم دوش ، دراو  حارتسم )  ) ییوشتسد هب  تساوخیم  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 375 ( 4)
. میجّرلا ناطیّشلا  نم  ینذعا  و  يذالا ، یّنع  طما  ّمهّللا  ناطیّشلا . ثبخملا  ثیبخلا  سّجنلا  سجّرلا  نم  کب  ذوعأ  ّینا  ّمهّللا 

«. هد هانپ  هدش  هدنار  ناطیش  زا  ارم  و  نک ، رود  نم  زا  ار  یتحاران  ایادخ ، مربیم . هانپ  وت  هب  كاپان  ثیبخ  سجن  دیلپ  ناطیش  زا  ایادخ ، »
: تفگیم تسشنیم  تجاح  ياضق  يارب  نوچ  و 

. نیرّهطتملا نم  ینلعجا  و  يذالا ، يذقلا و  یّنع  بهذا  ّمهّللا 
«. هد رارق  ناگزیکاپ  زا  ارم  و  ربب ، نم  زا  ار  یکاپان  یتحاران و  ایادخ  »
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: تفگیم عوفدم  ندش  جراخ  عقوم  و 
. ۀیفاع یف  اثیبخ  یّنم  هجرخاف  ۀیفاع  یف  ابّیط  هینتمعطا  امک  ّمهّللا 

«. امرف عفد  نم  زا  یتمالس  رد  زین  ار  نآ  تالوضف  يداد ، هزیکاپ  ياذغ  نم  هب  یتمالس  تیفاع و  رد  هک  نانچ  ایادخ ، »
: دوب نیا  ییوشتسد  هب  ندش  لخاد  عقوم  ترضح  نآ  ياعد  یهاگ  و 

. يّدؤملا ظفاحلا  هَّلل  دمحلا 
«. تسوا تاجاح  هدنروآرب  یمدآ و  ظفاح  هک  تسار  ییادخ  شیاتس  دمح و  »

ص:169  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
: تفگیم دیشکیم و  دوخ  مکش  يور  تسد  دشیم ، نوریب  اجنآ  زا  نوچ  و 

. اهردق نورداقلا  ردقی  ۀمعن ال  نم  اهل  ایف  هتّوق ، ّیف  یقبا  و  هاذا ، یّنع  جرخا  يّذلا  هَّلل  دمحلا 
تمعن هچ  داهن . یقاب  مندب  رد  ار  نآ  يورین  تخاس و  جراخ  نم  زا  ار  اذغ  هدننکتحاران  تالوضف  هک  تسار  ییادـخ  شیاتـس  دـمح و  »

«. درادن ار  شنتفرگ  هزادنا  ییاناوت  سک  چیه  هک  یگرزب 
(1)

تشذگیم ناتسربق  هب  هک  یتقو  ترضح  نآ  ياعد 

: دومرفیم تشذگیم  نامیا  لها  ناتسربق  هب  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 376 ( 2)
. نوقحال مکب  هَّللا  ءاش  نا  ّانا  و  نینمؤم ، موق  راید  نم  مکیلع  مالّسلا 

«. دش میهاوخ  قحلم  امش  هب  ادخ  تساوخ  هب  زین  ام  و  نامیا ، لها  راید  ناگدیمرآ  يا  داب  امش  رب  مالس  »
(3)

روبق لها  ترایز  رد  ترضح  نآ  ياعد 

هب دوخ  باحـصا  زا  ياهدع  اب  ياهبنـشجنپ  ره  رـصع  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 377 ( 4)
: دومرفیم راب  هس  تفریم و  عیقب  ناتسربق 

. رایّدلا لها  ای  مکیلع  مالّسلا 
: دومرفیم هبترم  هس  دعب  و  راید » نیا  رد  ناگدیمرآ  يا  امش  رب  مالس  »

هَّللا مکمحر 
«. دنک تمحر  ار  امش  ادخ  . »

(5)

دشیم لاحشوخ  يزیچ  زا  نوچ  ترضح  نآ  ياعد 

عوضوم هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  یتقو  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 378 ( 6)
ص:170  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

: تفگیم دیسریم ، ياهدننکلاحشوخ 
. ۀمعّنلا هذه  یلع  هَّلل  دمحلا 
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: تفگیم دیسریم ، وا  هب  كانمغ  يرما  یتقو  و  تشاد .» ینازرا  ام  هب  ار  تمعن  نیا  هک  تسار  ییادخ  شیاتس  دمح و  »
. لاح ّلک  یلع  هَّلل  دمحلا 

«. لاح همه  رد  ار  يادخ  شیاتس  دمح و  »
(1)

تشادیم تسود  ار  نآ  هک  يزیچ  ندید  تقو  ترضح  نآ  ياعد 

: تفگیم تشادیم ، تسود  هک  ار  هچنآ  دیدیم  یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  . 379 ( 2)
. تاحلاّصلا ّمتت  هتمعنب  يّذلا  هَّلل  دمحلا 

«. ددرگیم لماک  مامت و  اهیبوخ  وا ، تمعن  اب  هک  تسار  ییادخ  شیاتس  دمح و  »
(3)

تفگیم ناذا »  » ندینش عقوم  ترضح  نآ  هک  يرکذ 

انیع ار  وا  تالمج  دینـشیم  ار  نّذؤم  يادـص  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  . 380 ( 4)
تالمج نذؤم  نوچ  و  درکیم . وگزاب 

« لمعلا ریخ  یلع  ّیح  حالفلا ، یلع  ّیح  ةالّصلا ، یلع  ّیح  »
: دومرفیم ترضح  تفگیم ، ار 

. هَّللاب ّالا  ةّوق  لوح و ال  ال 
: تفگیم تفاییم ، نایاپ  زامن  هماقا  نوچ  و  ادخ .» هب  زج  تسین  لمع  كرت و  رب  ییورین  ییاناوت و  چیه  »

. هتّما یف  هتعافش  لّبقت  و  ۀّنجلا ، نم  ۀلیسولا  ۀجرّدلا  هغّلب  و  ۀمایقلا ، موی  هلؤس  ادّمحم  طعا  ۀمئاقلا ، ةالّصلا  ۀّماّتلا و  ةوعّدلا  هذه  ّبر  ّمهّللا 
رد هلیـسو »  » هجرد هب  ار  وا  و  روآرب ، تمایق  زور  رد  ار  دّـمحم  ياهشهاوخ  هدـش ، اپرب  زامن  مات و  توعد  نیا  راـگدرورپ  يا  ادـنوادخ ، »

«. ریذپب شتما  هراب  رد  ار  وا  تعافش  و  ناسرب ، تشهب 
ص:171  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

(1)

تفگیم برغم  زامن  رخآ  تعکر  رد  ترضح  نآ  هک  يرکذ 

: تفگیم برغم  زامن  موس  تعکر  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 381 ( 2)
«1 . » باّهولا تنا  ّکنا  ۀمحر ، کندل  نم  انل  به  و  انتیده ، ذا  دعب  انبولق  غزت  اّنبر ال 

«. ياهدنشخب اهنت  وت  هک  راد ، ینازرا  ام  هب  یتمحر  دوخ  دزن  زا  و  نازغلم ، يدرک  نامتیاده  هکنآ  زا  سپ  ار  ام  ياهلد  اراگدرورپ ، »
(3)

رتو زامن  تونق  رد  ترضح  نآ  ياعد  رکذ و 

: تفگیم هبترم  تفه  و  درکیم ، رافغتسا  راب  داتفه  رتو  زامن  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 382 ( 4)
راّنلا نم  کب  ذئاعلا  ماقم  اذه 
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«. تسا هدروآ  هانپ  وت  هب  شتآ  زا  هک  تسا  یسک  هاگیاج  اج  نیا  »
: تفگیم رتو  زامن  تونق  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 383 ( 5)

یـضقت و ّکنإ  تیـضق ، ام  ّرـش  ینق  و  تیطعا ، امیف  یل  كراب  و  تّیلوت ، نمیف  یّنلوت  و  تیفاع ، نمیف  ینفاع  و  تیده ، نمیف  یندها  ّمهّللا 
میحر ای  کب  ّالا  ةّوق  لوح و ال  و ال  کیلع ، لّکوتا  کب و  نموأ  و  کیلا ، بوتا  كرفغتسا و  تیبلا ، ّبر  کناحبس  کیلع ، یضقی  ال 

هک یناسک  نایم  رد  و  هد ، تیفاع  ياهداد  ناشتیفاع  هک  یناسک  هرمز  رد  و  امرف ، تیاده  ياهدرک  تیاده  هک  یناسک  هرمز  رد  ارم  ایادـخ  »
هک راد ، هاگن  ياهدومرف  رّدقم  هچنآ  رـش  زا  ارم  و  هد ، تکرب  ياهدیـشخب  نم  هب  هچنآ  رد  و  امن ، یتسرپرـس  ياهتفرگ  هدـهع  هب  ار  ناشراک 
وت يوس  هب  مهاوخیم و  شزرمآ  وـت  زا  هبعک ، راـگدرورپ  يا  یهزنم  وـت  دـنکیمن . تموـکح  وـت  رب  یـسک  تسوـت و  نآ  زا  اـهنت  ناـمرف 

يا وت  هب  زج  تسین  لمع  كرت و  رب  ییورین  ییاناوت و  چیه  هک ] مفرتعم   ] و میامنیم ، لکوت  وت  رب  مراد و  نامیا  وت  هب  و  مدرگیمزاب ،
______________________________

.8 نارمع / لآ  ( 1)
ص:172  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

«. نابرهم يادخ 
(1)

راطفا عقوم  ترضح  نآ  ياعد 

: تفگیم راطفا  ماگنه  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 384 ( 2)
اّنم هّلبقتف  انرطفا ، کقزر  یلع  و  انمص ، کل  ّمهّللا 

رجا و  دش ، رپ  ندب  ياهگر  دش و  يرپس  یگنشت  امرف .» لوبق  ار  ام  هزور  سپ  میدرک ، راطفا  وت  يزور  اب  و  میتفرگ ، هزور  وت  يارب  ایادخ ، »
. دنام یقاب  نآ  دزم  و 

(3)

زامن بیقعت  رد  ترضح  نآ  ياعد 

تسشنیم و ونازراهچ  دشیم ، غراف  زامن  مالس  دهشت و  زا  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 385 ( 4)
: تفگیم داهنیم و  رس  رب  ار  شتسار  تسد 

، بادآ نزحلا  ّمهلا و  یّنع  بهذأ  و  دّمحم ، لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  میحّرلا ، نمحّرلا  ةداهّـشلا ، بیغلا و  ملاع  وه ، ّالا  هلا  يذـّلا ال  هّللا  مسب 
172 ص :  زامن .....  بیقعت  رد  ترضح  نآ  ياعد  مالسا 172  یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و 

وا نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ ] . ] تسا نابرهم  هدنشخب و  و  راکـشآ ، ناهنپ و  ياناد  هک  ییادخ  تسین ، ییادخ  وا  زج  هک  يدنوادخ  مان  هب 
«. زاس رود  نم  زا  ار  هودنا  مغ و  و  تسرف ، دورد 

(5)

زامن بیقعت  رد  ترضح  نآ  رگید  ياعد 

، دشیم غراف  شزامن  زا  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تشون ...  نم  هب  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  دیوگ : جرف  نب  دّمحم  . 386 ( 6)
: تفگیم
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. یّنم هب  ملعا  تنا  ام  و  خ ل ] یسفن -  ] يرما یلع  یفارسا  و  تنلعا ، ام  تررسا و  ام  و  ترّخا ، ام  تمّدق و  ام  یل  رفغا  ّمهّللا 
ص:173  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

ینّفوت و  ینیحأف ، یل  اریخ  ةایحلا  تملع  ام  نیعمجا  قلخلا  یلع  کتردـقب  و  بیغلا ، کملعب  تنا ، ّالا  هلا  ـال  رّخؤملا ، مّدـقملا و  تنا  ّمهّللا 
، ینغلا رقفلا و  یف  دصقلا  و  اضّرلا ، بضغلا و  یف  ّقحلا  ۀملک  و  ۀینالعلا ، ّرّسلا و  یف  کتیـشخ  کلأسا  ّینا  ّمهّللا  یل . اریخ  ةافولا  تملع  اذا 

ةّذـل و  توملا ، دـعب  شیعلا  درب  و  شیعلا ، دـعب  توملا  ۀـکرب  و  ءاضقلاب ، اضّرلا  کلأسا  و  عطقنی ، نیع ال  ةّرق  و  دـفنی ، اـمیعن ال  کـلأسا  و 
. ۀّلضم ۀنتف  ةّرضم و ال  ءاّرض  ریغ  نم  کئاقل  کتیؤر و  یلا  اقوش  و  کهجو ، یلا  رظّنلا 

و دشّرلا ، رمالا و  یف  تابّثلا  و  داشّرلا ، ۀمیزع  کلأسا  ّینا  ّمهّللا  تیده . نمیف  اندها  ّمهّللا  نیّیدهم . ةاده  انلعجا  و  نامیالا ، ۀنیزب  اّنّیز  ّمهّللا 
ریخ کلأسا  و  ملعت ، امل  كرفغتسا  و  اقداص ، اناسل  و  امیلس ، ابلق  ّبر  ای  کلأسا  و  کّقح ، ءادا  و  کتیفاع ، نسح  کمعن و  رکـش  کلأسأ 

. بویغلا ماّلع  تنأ  و  ملعن ، ملعت و ال  ّکناف  ملعت ، ام  ّرش  نم  کب  ذوعا  و  ملعت ، ام 
ار ییاهيورهدایز  فارسا و  نینچمه  و  هدز ، رس  نم  زا  راکـشآ  ناهن و  رد  هک  ار  یناهانگ  ارم و  کیدزن  رود و  هتـشذگ  ناهانگ  ایادخ ، »
، تسوـت تسد  هب  اـهراک  نتخادـنا  سپ  نتخادـنا و  شیپ  ایادـخ ، شخبب . نم  رب  يرتهاـگآ  نآ  هـب  وـت  هـک  ار  یهاـنگ  ره  و  ماهدرک ، هـک 

تـسا رتهب  میارب  یگدنز  ینادیم  یتقو  ات  هک  دنگوس  ار  وت  يراد  قیالخ  مامت  رب  هک  یتردـق  دوخ و  بیغ  ملع  هب  تسین ؛ وت  زج  يدوبعم 
رد ار  قح  راتفگ  و  راکـشآ ، ناهن و  رد  ار  تدوخ  زا  سرت  میب و  ایادخ  ناریمب . ارم  يدید  رتهب  میارب  ار  ندرم  نوچ  و  راد ، هگن  هدـنز  ارم 

و دریذـپن ، اـنف  زگره  هک  ار  یتمعن  مناـهاوخ  وت  زا  و  مناـهاوخ ، وت  زا  تعـسو  یتسدـگنت و  لاـح  رد  ار  يورهناـیم  و  اـضر ، مشخ و  لاـح 
یگدـنز و  یگدـنز ، زا  دـعب  گرم  تکرب  و  تیمتح ، ياضق  ربارب  رد  يدونـشخ  اـضر و  زین  و  ددرگن ، عطقنم  زگره  هک  یمـشچ  ینـشور 
شیاـمزآ اـی  دـسر و  نـم  هـب  هار  نـیا  رد  یتخــس  هـکنآ  نودـب  ار  ترادـید  قوـش  و  تدوـخ ، هـب  رظن  تذــل  و  گرم ، زا  سپ  ياراوـگ 

. هد رارق  هتفایهر  ینایامنهر  و  شخب ، تنیز  نامیا  رویز  هب  ار  ام  ایادخ ، مناهاوخ . وت  زا  دیآ  شیپ  میارب  ياهدننکهارمگ 
ص:174  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

زا ار  تیاده  راک و  رد  یتماقتـسا  مدق و  تابث  خسار و  یمزع  ایادخ ، امرف . تیاده  ياهدرک  تیادـه  هک  یناسک  هرمز  رد  ار  ام  ادـنوادخ ،
وت زا  و  اراـگدرورپ ، مناـهاوخ . وت  زا  ار  تدوخ  قح  ندرک  ادا  و  وکین ، تیفاـع  و  اـهتمعن ، ربارب  رد  يرازگرکـش  قیفوت  و  مهاوخیم . وت 

ییاـناد نآ  هب  هک  ار  يزیچ  نیرتهب  وت  زا  و  مبلطیم ، شزرمآ  ینادیم  نم  زا  هچنآ  ربارب  رد  و  مهاوخیم ، وگتـسار  یناـبز  و  ملاـس ، یبـلق 
«. ییاهناهن ياناد  وت  و  مینادیمن ، ام  ینادیم و  وت  هک  اریز  مروآیم ، هانپ  وت  هب  یملاع  نآ  هب  هچ  ره  رش  زا  مراتساوخ ،

(1)

حبص هلفان  زا  دعب  ترضح  نآ  ياعد 

هب دناوخیم  حبص  بجاو  زامن  زا  لبق  ار  حبص  هلفان  تعکر  ود  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 387 ( 2)
: تفگیم سپس  داهنیم ، تسار  هنوگ  ریز  ار  شتسار  تسد  دیباوخیم و  تسار  يولهپ 

نم هَّللاب  ذوعا  و  مجعلا ، برعلا و  ةروف  نم  هَّللاب  ذوعا  نیتملا ، هَّللا  لبحب  تمـصعتسا  و  اهل ، ماـصفنا  ـال  یّتلا  یقثولا  هَّللا  ةورعب  تکـسمتسا 
. میظعلا ّیلعلا  هَّللاب  ّالا  ةّوق  لوح و ال  ال  لیکولا ، معن  هَّللا و  یبسح  هَّللا ، نم  یتجاح  تبلط  هَّللا ، یلع  تلّکوت  ّنجلا ، سنالا و  نیطایش  ّرش 

و مجع ، برع و  زواجت  مشخ و  زا  و  ادخ ، مکحم  نامسیر  هب  مدز  گنچ  و  دوشیمن ، هراپ  زگره  هک  ادخ  مکحم  زیواتسد  هب  مدز  گنچ  »
یلیکو بوخ  تسا و  یفاک  ارم  ادخ  مدـیبلط ، وا  زا  ار  متجاح  مدرک ، لکوت  ادـخ  رب  مربیم ؛ هانپ  ادـخ  هب  ّنج  سنا و  ياهناطیـش  رـش  زا 

«. گرزب الاو و  يادخ  هب  رگم  تسین  لمع  كرت و  رب  ییورین  ییاناوت و  چیه  تسا .
ص:175  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
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(1)

حبص زامن  بیقعت  رد  ترضح  نآ  ياعد 

، دندینشیم شباحصا  هک  يروط  هب  دنلب  يادص  اب  دشیم ، غراف  حبص  زامن  ندناوخ  زا  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  . 388 ( 2)
: تفگیم راب  هس 

ۀمصع یل  هتلعج  يّذلا  ینید  یل  حلصا  ّمهّللا 
: تفگیم راب  هس  و  امرف .» تظفاحم  میارب  ياهداد  رارق  میرادهگن  هلیسو  هک  ار  منید  ایادخ ، »

یشاعم اهیف  تلعج  یّتلا  يایند  یل  حلصا  ّمهّللا 
: تفگیم راب  هس  و  امرف .» حالصا  میارب  ياهداد  رارق  نآ  رد  ارم  یگدنز  هک  ار  میایند  ایادخ ، »

یعجرم اهیلا  تلعج  یّتلا  یترخآ  یل  حلصا  ّمهّللا 
: تفگیم راب  هس  و  نادرگ .» وکین  میارب  ياهداد  رارق  نآ  يوس  هب  ارم  تشگزاب  هک  ار  مترخآ  ایادخ ، »

کتمقن نم  كوفعب  ذوعا  و  کطخس ، نم  كاضرب  ذوعا  ینا  ّمهّللا 
: تفگیم رخآ  رد  و  مربیم .» هانپ  تششخب  وفع و  هب  وت  رفیک  زا  و  تتیاضر ، هب  وت  مشخ  زا  ایادخ ، »

ّدجلا کنم  ّدجلا  اذ  عفنی  و ال  تعنم ، امل  یطعم  و ال  تیطعا ، امل  عنام  ال  کب ، ذوعا  ّینا  ّمهّللا 
، دوب دناوتیمن  نآ  هدنشخب  يزیچ  يراد  زاب  ار  هچنآ  و  دوش ، نآ  عنام  دناوتیمن  يزیچ  ینک  اطع  ار  هچنآ  موشیم ، هدنهانپ  وت  هب  ایادخ ، »

«. درادن يدوس  شیارب  وت  ربارب  رد  يدنمتورث  چیه  تورث  و 
: تفگیم دناوخیم  ار  حبص  زامن  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 389 ( 3)

يّودع نم  يراث  ینرا  و  یّنم ، نیثراولا  امهلعجا  و  يرصب ، یعمسب و  ینعّتم  ّمهّللا 
ماقتنا ممشچ  ولج  و  ریگم ،) نم  زا  گرم  زا  شیپ  ار  اهنآ   ) هد رارق  نم  ثراو  ار  ود  نآ  و  نادرگ ، دنمهرهب  ممـشچ  شوگ و  زا  ارم  ایادخ  »

«. ریگب منمشد  زا  ارم 
(4)

حبص زامن  زا  دعب  ترضح  نآ  رکذ 

ار حبص  زامن  یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : یثیدح  نمض  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 390 ( 5)
ص:176  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

ولج مدرم ] جیاوح  هب  یگدیسر  يارب   ] مالّسلا هیلع  یلع  و  دشیم ، لوغشم  ادخ  رکذ  هب  تسـشنیم و  هلبق  هب  ور  باتفآ  عولط  ات  دناوخیم 
نیا دندینـشیم . خـساپ  دـندرکیم و  لاؤس  ار  ناشدوخ  جـیاوح  ناشیا  زا  مدرم  تسـشنیم و  تیعمج  هب  ور  ربمغیپ  رـس  تشپ  دـمآیم و 

. دوب هداد  روتسد  نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نینچ 
(1)

رهظ زامن  زا  دعب  ترضح  نآ  ياعد 

: دوب نیا  رهظ  زامن  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ياهاعد  هلمج  زا  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  . 391 ( 2)
مئازع و  کتمحر ، تابجوم  کلأسا  ّینا  ّمهّللا  نیملاعلا . ّبر  هَّلل  دـمحلا  و  میظعلا ، شرعلا  ّبر  هَّللا  ّالا  هلا  ال  میلحلا ، میظعلا  هَّللا  اـّلا  هلا  ـال 
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و ال هتفـشک ، ّالا  ابرک  و ال  هتجّرف ، ّالا  اّمه  و ال  هترفغ ، ّالا  ابنذ  یل  عدـت  ّمهّللا ال  مثا . ّلک  نم  ۀمالّـسلا  و  ریخ ، ّلک  نم  ۀـمینغلا  و  کترفغم ،
یه ۀـجاح  و ال  هتفرـص ، ّالا  اءوس  و ال  هتیـضق ] ّالا  انید  و ال  ، ] هتنمآ ّالا  افوخ  و ال  هتطـسب ، ّالا  اقزر  و ال  هترتس ، ّالا  ابیع  و ال  هتیفـش ، ّالا  اـمقس 

. نیملاعلا ّبر  نیمآ  نیمحاّرلا ، محرا  ای  اهتیضق ، ّالا  حالص  اهیف  یل  یضر و  کل 
نایناهج راگدرورپ  صوصخم  اهشیاتس  مامت  و  تسین ، گرزب  شرع  راگدرورپ  زج  يدوبعم  تسین ، رابدرب  میظع و  يادخ  زج  يدوبعم  »

، ایادـخ مبلطیم . وت  زا  ار  هاـنگ  ره  زا  ندوـب  ملاـس  و  ریخ ، ره  زا  يدـنمهرهب  و  تیمتح ، شزرمآ  تارب  و  تتمحر ، لـئاسو  ایادـخ ، تسا .
رب هکنآ  رگم  ار  ییراـتفرگ  هن  و  یـشاب ، هدودز  هکنآ  رگم  ار  ياهصغ  هن  و  یـشاب ، هدـیزرمآ  ار  نآ  هکنآ  رگم  هنم  یقاـب  نم  رب  ار  یهاـنگ 

هکنآ رگم  ار  ییزور  هن  و  یـشاب ، هدـناشوپ  هکنآ  رگم  ار  یبـیع  هـن  و  یـشاب ، هداد  افـش  هـکنآ  رگم  ار  ییراـمیب  هـن  و  یـشاب ، هدرک  فرط 
ار يدنیاشوخان  هن  و  یشاب ] هدرک  ادا  هکنآ  رگم  ار  ینید  هن  و   ] یشاب هدیشخب  تینما  نآ  زا  هکنآ  رگم  ار  یسرت  هن  و  یشاب ، هداد  شرتسگ 

هکنآ رگم 
ص:177  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

میاعد نانابرهم ، نیرتنابرهم  يا  یشاب ، هدرک  اور  هکنآ  رگم  دشاب  نم  حالص  وت و  تیاضر  دروم  هک  ار  یتجاح  هن  و  یـشاب ، هتخاس  رود 
«. نایناهج راگدرورپ  يا  نک  باجتسم  ار 

(1)

هدجس رد  ترضح  نآ  ياعد 

: تفگیم داهنیم ، نیمز  رب  هدجس  يارب  ار  شیناشیپ  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 392 ( 2)
. تومی اّیح ال  ای  یبونذ  یل  رفغاف  یلمع ، نم  يدنع  یجرا  کتمحر  و  یبونذ ، نم  عسوا  کترفغم  ّمهّللا 

ياهدنز يا  زرمایب ، ار  مناهانگ  سپ  تسا . رتشخب  دـیما  مرادرک  زا  نم  رظن  رد  وت  تمحر  و  رتعساو ، نم  ناهانگ  زا  وت  شزرمآ  ایادـخ ، »
«. درادن هار  وا  هب  گرم  هک 

(3)

ددرگ زاب  زامن  زا  تساوخیم  هک  هاگنآ  ترضح  نآ  ياعد 

تـسار تسد  فک  اـب  ددرگ  زاـب  زاـمن  زا  تساوخیم  هک  هاـگنآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 393 ( 4)
: تفگیم سپس  درکیم ، حسم  ار  دوخ  یناشیپ 

. نطب ام  اهنم و  رهظ  ام  نتفلا ، نزحلا و  ّمهلا و  اّنع  بهذا  ّمهّللا  ةداهّشلا . بیغلا و  ملاع  تنا ، ّالا  هلا  ال  دمحلا ، کل  ّمهّللا 
ناهن ادیپ و  ياههنتف  هودنا و  مغ و  ایادخ ، يراکشآ . ناهن و  ياناد  هک  تسین  وت  زج  يدوبعم  تسوت ، صوصخم  اهشیاتـس  مامت  ایادخ ، »

ار هچنآ  ّلـج - ّزع و  دـنوادخ - زا  هکنآ  رگم  دروآ  اـجهب  ار  لـمع  نیا  هک  تسین  نم  تما  زا  یـسک  دومرف : دـعب  زاـس .» فرطرب  اـم  زا  ار 
. دنکیم اطع  وا  هب  دهاوخب 

ص:178  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
(1)

زامن ره  زا  دعب  ترضح  نآ  ياعد 

: تفگیم زامن  ره  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : کلام  نب  سنا  . 394 ( 2)
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. عبرالا ءالؤه  نم  کب  ذوعا  ّینا  ّمهّللا  عمسی . ءاعد ال  و  عبشت ، سفن ال  و  عشخی ، بلق ال  و  عفنی ، ملع ال  نم  کب  ذوعا  ّینا  ّمهّللا 
. مروآیم هانپ  وت  هب  دوشن  هدینـش  هک  ییاعد  و  ددرگن ، ریـس  هک  یناـج  و  دـشابن ، عشاـخ  هک  یلد  و  دـشخبن ، دوس  هک  یـشناد  زا  ایادـخ ، »

«. مروآیم هانپ  وت  هب  زیچ  راهچ  نیا  زا  ایادخ ،
(3)

دیدج لاس  زاغآ  رد  ترضح  نآ  ياعد  زامن و 

ار شیاهتسد  دـشیم ، غراف  زامن  زا  نوچ  درازگیم و  زامن  تعکر  ود  مرحم  هاـم  لوا  زور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  . 395 ( 4)
: دناوخیم راب  هس  ار  اعد  نیا  هدرک و  دنلب 

امب لاغتشالا  و  ءوّسلاب ، ةراّمالا  سفّنلا  هذه  یلع  ةّوقلا  و  ناطیّشلا ، نم  ۀمـصعلا  اهیف  کلأساف  ةدیدج ، ۀنـس  هذه  و  میدقلا ، هلالا  تنا  ّمهّللا 
نم ال ثایغ  ای  هل ، زرح  نم ال  زرح  ای  هل ، ةریخذ  نم ال  ةریخذ  ای  هل ، دامع  نم ال  دامع  ای  مارکالا ، لالجلا و  اذ  ای  میرک ، اـی  کـیلا  ینبّرقی 
، یکلهلا یجنم  ای  یقرغلا ، ذقنم  ای  ءافعّضلا ، ّزع  ای  ءاجّرلا ، میظع  ای  ءالبلا ، نسح  ای  هل ، زنک  نم ال  زنک  ای  هل ، دنـس  نم ال  دنـس  ای  هل ، ثایغ 
و ءاملا ، ّيود  و  سمّشلا ، عاعش  و  رمقلا ، ءوض  و  راهّنلا ، رون  و  لیّللا ، داوس  کل  دجـس  يّذلا  تنا  نسحم ، ای  لضفم ، ای  لمجم ، ای  معنم  ای 

وه تلّکوت و  هیلع  وه ، ّالا  هلا  ال  هّللا ، یبسح  نوملعی ، ام ال  انل  رفغا  و  نّونظی ، اّمم  اریخ  انلعجا  ّمهّللا  کل . کیرش  هَّللا ال  ای  رجّشلا . فیفح 
، ۀمحر کندل  نم  انل  به  انتیده و  ذا  دـعب  انبولق  غزت  اّنبر ال  بابلالا . اولوا  ّالا  رّکّذـی  ام  و  اّنبر ، دـنع  نم  ّلک  هب ، اّنمآ  میظعلا ، شرعلا  ّبر 

. باّهولا تنا  ّکنا 
ص:179  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

یسفن نیا  رب  و  يراد ، هگن  ناطیش  رش  زا  لاس  نیا  رد  ارم  هک  مهاوخیم  وت  زا  سپ  دیدج ، تسا  یلاس  نیا  و  نیرید ، دوبعم  ییوت  ایادخ ، »
لالج و بحاص  يا  میرک ، يا  يزاس ، لوغـشم  دنکیم  کیدزن  وت  هب  ارم  هچنآ  هب  و  ینادرگ ، زوریپ  دـهدیم  نامرف  يدـب  هب  هتـسویپ  هک 

ياهدـنرادهگن هک  یـسک  هدـنرادهگن  يا  درادـن ، ياهریخذ  هک  یـسک  هریخذ  يا  درادـن ، یهاگ  هیکت  هک  یـسک  هاگهیکت  يا  يراوگرزب ،
، شخبوکین يا  درادن . یجنگ  هک  یـسک  جنگ  يا  درادن ، ینابیتشپ  هک  یـسک  نابیتشپ  يا  درادن ، یـسردایرف  هک  نآ  سردایرف  يا  درادن ،
، شخب وکین  يا  شخب ، تمعن  يا  ناگدنوشكاله ، شخب  ییاهر  يا  ناگدشقرغ ، شخبتاجن  يا  ناناوتان ، تزع  يا  گرزب ، دیما  يا 
بآ و يادص  باتفآ و  یگدنشخرد  هام و  رون  زور و  ییانشور  بش و  یکیرات  هک  يدنوادخ  نآ  ییوت  هدننکیکین ، يا  شخب ، دایز  يا 
و هد ، رارق  دننکیم  نامگ  نارگید  هچنآ  زا  رتهب  ار  ام  ایادخ ، يرادن . یکیرش  هک  ییادخ  يا  دنرآیم . هدجـس  وت  ربارب  رد  ناتخرد  ياوآ 

شرع راـگدرورپ  وا  و  مدرک ، لـکوت  وا  رب  تسین ، وا  زج  يدوبعم  تسا ، یفاـک  ارم  ادـخ  زرماـیب . دنتـسین  هاـگآ  نآ  زا  هک  ار  اـم  ناـهانگ 
. دننادیم نادنمدرخ  اهنت  نکیل  تسام ، راگدرورپ  دزن  زا  زیچ  همه  میاهدروآ ، نامیا  وا  هب  تسا ، گرزب 

.« ياهدنشخب اهنت  وت  هک  راد ، ینازرا  ام  هب  یتمحر  تدوخ  دزن  زا  و  نازغلم ، يدرک  تیاده  ار  ام  هکنآ  زا  سپ  ار  ام  ياهلد  اراگدرورپ ،
(1)

نابعش هام  همین  بش  رد  ترضح  نآ  ياعد 

: درکیم اعد  نینچ  نابعش  همین  بش  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 396 ( 2)
تابیصم هب  انیلع  نوهی  ام  نیقیلا  نم  و  کناوضر ، هب  انغّلبت  ام  کتعاط  نم  و  کتیـصعم ، نیب  اننیب و  لوحی  ام  کتیـشخ  نم  انل  مسقا  ّمهّللا 

یلع انرصنا  و  انملظ ، نم  یلع  انراث  لعجا  و  اّنم ، ثراولا  هلعجا  و  انتییحأ ، ام  انتّوق  انراصبا و  انعامساب و  انعّتم  ّمهّللا  اینّدلا .
ص:180  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
مالسا یمارگ  ربمایپ 
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محرا ای  کتمحرب  انمحری ، نم ال  انیلع  ّطلـست  و ال  انملع ، غلبم  و ال  انّمه ، ربکا  اینّدلا  لعجت  و ال  اننید ، یف  انتبیـصم  لعجت  و ال  اناداع ، نم 
نیمحاّرلا

هب تیرادربناـمرف  تعاـطا و  زا  و  دوش ، اـم  یناـمرفان  تیـصعم و  زا  عناـم  هک  هد  رارق  اـم  لد  رد  يردـق  هب  تفوخ  تیـشخ و  زا  ایادـخ ، . »
نآ نتـشاد  اب  هک  نک  تمحرم  ام  هب  يردـق  هب  نیقی  زا  و  ددرگ ، ام  زا  وت  يدونـشخ  تیاضر و  بجوم  هک  زاس  دـنمهرهب  ار  اـم  ياهزادـنا 

هد رارق  ام  ثراو  ار  اهنآ  و  زاس ، دنمهرهب  نامییاناوت  شوگ و  مشچ و  زا  ار  ام  میاهدـنز  ات  ایادـخ ، دوش . ناسآ  ام  رب  ایند  ياهتبیـصم  مامت 
تبیصم الب و  و  هد ، يرای  نانمشد  رب  ار  ام  و  ریگب ، دنکیم  متـس  ام  رب  هک  سک  نآ  زا  ار  ام  ماقتنا  و  ریگم ،) ام  زا  گرم  زا  شیپ  ار  اهنآ  )

ّطلـسم ام  رب  دـنکیمن  محر  ام  هب  هک  ار  یـسک  و  نادرگم ، ام  شناد  ياهتنم  ّمغ و  ّمه و  نیرتگرزب  ار  ایند  و  هدـم ، رارق  اـم  نید  رد  ار  اـم 
«. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  زاسم ،

(1)

ون هام  ندید  عقوم  ترضح  نآ  ياعد 

: تفگیم و  هدرک ، دنلب  ار  اهتسد  داتفایم ، هام  لاله  هب  شرظن  یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 397 ( 2)
. هَّللا ّکبر  ّیبر و  مالسالا ، ۀمالّسلا و  و  نامیالا ، نمالاب و  انیلع  هّلها  ّمهّللا  هَّللا . مسب 

[ هام يا  . ] هداد رارق  مالـسا  زا  ندش  دـنمهرهب  یتمالـس و  نامیا و  نتـشاد  تینما و  اب  هارمه  ام  يارب  ار  هام  نیا  لاله  ایادـخ ، ادـخ . مان  هب  »
«. تسا هناگی  يادخ  وت  نم و  راگدرورپ 

(3)

ناضمر هام  لاله  ندید  عقوم  ترضح  نآ  ياعد 

ور درکیم ، ناضمر  هام  لالهتسا  یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 398 ( 4)
ص:181  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

: تفگیم داتسیایم و  هلبق  هب 
. نآرقلا ةوالت  مایّصلا و  ةالّصلا و  یلع  نوعلا  و  ماقسالا ، عافد  و  ۀّللجملا ، ۀیفاعلا  و  مالسالا ، ۀمالّسلا و  و  نامیالا ، نمالاب و  انیلع  هّلها  ّمهّللا 

. انتمحر انل و  ترفغ  اّنع و  توفع  دق  ناضمر و  رهش  اّنع  یضقنی  یّتح  هیف  انمّلس  و  اّنم ، همّلست  و  ناضمر ، رهشل  انمّلس  ّمهّللا 
هزور زامن و  ماجنا  رب  يرای  اهيرامیب و  عفد  ریگارف و  تیفاع  مالسا و  یتمالس و  نامیا و  تینما و  هارمه  ام  يارب  ار  هام  نیا  لاله  ایادخ ، »

. هد رارق  نآرق  توالت  و 
هام ات  رادـب  ملاس  نآ  رد  ار  ام  و  راد ، تفایرد  ام  زا  ملاس  زین  ار  نآ  و  ناسرب ، هام  نیا  هب  ملاس  ناضمر  هام  لامعا  ماجنا  يارب  ار  ام  ایادـخ ،

«. یشاب هدرک  ناملاح  لماش  ار  تتمحر  ترفغم و  هدرک و  وفع  ام  زا  هک  یلاح  رد  دوش  مامت  ناضمر 
(1)

زور ره  رد  ترضح  نآ  رکذ 

دمح ندب ، ياهگر  دادعت  هب  راب ، تصـش  دصیـس و  زور  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 399 ( 2)
: تفگیم درکیم و  ادخ 

. لاح ّلک  یلع  اریثک  نیملاعلا  ّبر  هَّلل  دمحلا 

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
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«. داب نایناهج  راگدرورپ  صوصخم  شیاتس  دمح و  ناوارف  روط  هب  تالاح و  مامت  رد  »
، دراد دوجو  گر  تصش  دصیس و  هدازیمدآ  ندب  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  لوق  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 400 ( 3)
ای دـنوش ، نکاـس  كرحتم  ياـهگر  رگا  تـسا ؛ نکاـس  رگید  گر  داتـشه  دـص و  کـی  كّرحتم و  نآ  گر  داتـشه  دـص و  کـی  هـک 

درکیم حبـص  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ور  نیا  زا  دربیمن . شباوـخ  یمدآ  دـندرگ  كرحتم  نکاـس  ياـهگر  سکعلاـب 
: تفگیم هبترم  تصش  دصیس و 

لاح ّلک  یلع  اریثک  هَّلل  دمحلا 
هب زین  ار  هتشذگ  رکذ  دیـسریم  ارف  بش  نوچ  و  داب .» نایناهج  راگدرورپ  صوصخم  شیاتـس  دمح و  ناوارف  روط  هب  تالاح و  مامت  رد  . »

. دومرفیم رارکت  هرامش  نامه 
ص:182  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

دصیس درکیم ، عولط  باتفآ  یتقو  حبص  زور  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : یثیدح  نمـض  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  . 401 ( 1)
: تفگیم ادخ  رکش  يارب  راب  تصش  و 

. لاح ّلک  یلع  ابّیط  اریثک  نیملاعلا  ّبر  هَّلل  دمحلا 
«. داب نایناهج  راگدرورپ  صوصخم  شیاتس  دمح و  ناوارف ، هزیکاپ و  روط  هب  تالاح و  مامت  رد  »

(2)

نابعش همین  بش  رد  ترضح  نآ  زا  يرگید  لمع 

زا هتـسهآ  دوـب  نم  تبوـن  هک  یبـش  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  دـیوگ : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  ناـنز  زا  یکی  . 402 ( 3)
یکی هرجح  رد  هک  متـشادنپ  تفرگ و  رد  ارم  هناـنز  تریغ  مدـش  رادـیب  هکنآ  زا  سپ  مدـیمهفن . نم  هک  يروط  هب  تفر  نوریب  باوختخر 

هتفر هدجس  هب  اپ  ناتشگنا  يور  دشاب ، هداتفا  نیمز  رب  هک  ياهماج  دننام  هک  داتفا  ترضح  نآ  هب  ممشچ  هاگان  تسا ، هتفر  شنانز  زا  رگید 
: دیوگیم هدجس  لاح  رد  و 

. یل رفغا  و  یئالب ، دهتجت  و ال  یمسج ، ّریغت  و ال  یمسا ، لّدبت  الف  اریجتسم ، افئاخ  اریقف  کیلا  تحبصأ 
و هدم ، رییغت  ار  ممسج  و  نادرگم ، رب  ناکین  هرمز  زا  ار  ممان  سپ  ماهدنهانپ ، وت  هب  ناسرت و  وت  زا  هشیمه  و  مدنمزاین ، ریقف و  وت  هب  هتسویپ  »

«. زرمایب ارم  و  نکفیم ، مراوشد  نومزآ  هب 
: تفگیم راب  نیا  هک  مدینش  تفر ، هدجس  هب  هرابود  تشادرب و  هدجس  زا  رس  سپس 

، میظعلا یبنذ  یل  رفغا  میظع ، ّلکل  یجرت  میظع  ای  یـسفن . یلع  تینج  امب  يادی  هذه  يداؤف ، کلذب  نمآ  و  یلایخ ، يداوس و  کل  دجس 
. میظعلا ّالا  میظعلا  بنّذلا  رفغی  ّهناف ال 

رد هداتفا ] كاخ  هب  تهاگـشیپ  رد  هک   ] متـسد ود  نیا  کـنیا  هدروآ ، ناـمیا  نآ  هب  ملد  و  هدرک ، هدجـس  تیارب  ود  ره  نم  حبـش  مسج و  »
زج هک  شخبب ، ارم  گرزب  هانگ  تسوت ، هب  یگرزب  راـک  ره  ماـجنا  هب  دـیما  هک  یگرزب  يادـخ  يا  ماهدرک . دوخ  رب  هک  یتیاـنج  نآ  ربارب 

«. دزرماین ار  گرزب  هانگ  گرزب ، يادخ 
هک مدینش  تفر ، هدجس  هب  موس  راب  يارب  تشادرب و  هدجس  زا  رس  سپس 

ص:183  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
: تفگیم

یلع تینثا  امک  تنا  کنم . کـب  ذوعا  و  کـتبوقع ، نم  کـتافاعمب  ذوعا  و  کطخـس ، نم  كاـضرب  ذوعا  و  کـباقع ، نم  كوفعب  ذوعا 

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
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. نولئاقلا لوقی  ام  قوف  و  کسفن ،
سدـقم تاذ  هب  تسدـقم  تاذ  زا  و  تشـشخب ، وفع و  هب  وت  رفیک  زا  و  تیدونـشخ ، اـضر و  هب  وت  مشخ  زا  و  تتـشذگ ، هب  وت  باذـع  زا  »

«. دنیوگیم نارگید  هک  ینآ  زا  رترب  و  ياهتفگ ، دوخ  يانث  دوخ  هک  ینانچ  وت  مروآیم . هانپ  تدوخ 
: تفگ تفر و  هدجس  هب  مراهچ  راب  يارب  تشادرب و  هدجس  زا  رس  دعب  ( 1)

ّلحی نا  نیرخآلا ، نیلّوالا و  رمأ  هب  حلـص  و  تاملّظلا ، هب  تعـشق  و  ضرالا ، تاوامّـسلا و  هل  تقرـشا  يذـّلا  کهجو  رونب  ذوعا  ّینا  ّمهّللا 
. کطخس ّیلع  لزنی  وا  کبضغ ، ّیلع 

. کطخس عیمج  و  کتیفاع ، لیوحت  و  کتمقن ، ةأجف  و  کتمعن ، لاوز  نم  ذوعا 
. کب ّالا  ةّوق  لوح و ال  و ال  تعطتسا ، امیف  یبتعلا  کل 

حالـص هب  نآ  اب  نیرخآ  نیلوا و  راک  هتـشگ و  لیاز  نآ  اب  اهیکیرات  هدـش و  نشور  نآ  اـب  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تهجو  رون  هب  ایادـخ ، »
و تیناهگان ، باذع  زا  و  تتمعن ، لاوز  زا  ایادخ ، دوش . لزان  نم  رب  تباذـع  ای  و  دـیآ ، دورف  نم  رب  تبـضغ  هکنیا  زا  مروآیم  هانپ  هدـمآ 
رب یناوت  ورین و  چـیه  و  مهاوخیم ؛ رذـع  وت  زا  مناوت  دـح  رد  مروآیم . هانپ  وت  هب  تبـضغ  مشخ و  ره  زا  و  تنداد ، یتمالـس  نتفاـی  رییغت 

«. وت سدقم  تاذ  هطساو  هب  رگم  تسین  لمع  كرت و 
یّلص ادخ  لوسر  داتفا . هرامش  هب  مسفن  هک  يروط  هب  متشگرب  لزنم  هب  تعرس  هب  هدرک ، اهر  ار  وا  مدید  ترضح  نآ  زا  ار  لاح  نیا  نوچ 

: دومرف دیسر و  نم  لابند  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا 
!؟ تسا یبش  هچ  بشما  ینادیم  ایآ  دومرف : مدوب . ناتلامعا ] رظان  و   ] امـش دزن  هَّللا ، لوسر  ای  مدرک : ضرع  هداـتفا !؟ هرامـش  هب  تسفن  ارچ 
ار سک  همه  هاـنگ  لاـعتم  يادـخ  دوـشیم و  هتـشون  اـهرمع  میـسقت و  اـهيزور  نیعم ، یمدآ  لاـمعا  نآ  رد  هک  تسا  نابعـش  همین  بـش 
و وگهدوهیب ]  ] رعاش دراد و  یهانگ  ماجنا  رب  رارصا  هک  یسک  راوخبارش و  محر و  عطاق  و  زروهنیک ) ای   ) ریگجاب كرـشم و  رگم  دشخبیم 

تناهک و لغش  هک  یسک 
ص:184  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

«. 1  » تسا هدرک  باختنا  ار  ییوگبیغ 
(1)

ماش حبص و  ره  رد  ترضح  نآ  رکذ 

زا دنزب ، ار  ترضح  نآ  ندرگ  تفرگ  میمصت  دیزی  دندرب ، دیزی  دزن  ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نوچ  هک  هدش  تیاور  . 403 ( 2)
هناهب نادب  هک  دونشب  ترـضح  نآ  زا  ياهملک  دروآ و  فرح  هب  ار  وا  ات  تفگیم  نخـس  وا  اب  هتـشاد ، هاگن  دوخ  لباقم  رد  ار  ماما  ور  نیا 

اب تشاد  تسد  رد  هک  ار  یکچوک  حیبست  هک  یلاح  رد  دادیم  خساپ  دـیزی  نانخـس  مامت  هب  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  اما  دـشکب ، ار  وا 
هنوگچ نیا  ینادرگیم !؟ حـیبست  ییاـنتعایب  اـب  نم  خـساپ  رد  وت  میوگیم و  نخـس  وت  اـب  مراد  نم  تفگ : دـیزی  دـینادرگیم . ناتـشگنا 
هکنیا ات  تفگیمن  نخس  یسک  اب  دشیم ، غراف  نآ  تابیقعت  حبص و  زامن  زا  نوچ  هک  درک  لقن  مّدج  زا  مردپ  دومرف : ترضح  تساور !؟

: تفگیم تفرگیم و  دوخ  ربارب  رد  ار  حیبست 
یتحبس هب  ریدا  ام  ددعب  کّللها  كدّمحا و  كدّجما و  کّحبسا و  تحبصا  ّینا  ّمهّللا 

دیحوت رکذ  دمح و  نتفگ  هب  و  منکیم ، دیجمت  حیبست و  ار  وت  دوخ  حیبست  ياههناد  شدرگ  هزادنا  هب  هک  یلاح  رد  مدرک  حبـص  ایادـخ ، »
اب دومرف : و  دنک ، رارکت  ار  هتـشذگ  رکذ  هکنآ  نودب  تفگیم  نخـس  مدرم  اب  دادیم و  شدرگ  ار  حیبست  ياههناد  هاگنآ  مزادرپیم .» وت 

رتسب هب  هک  یتقو  ات  تسوا  تسارح  ظفح و  ببـس  نآ  دوشیم و  باسح  ادـخ  رکذ  شیارب  حـیبست  ياـههناد  شدرگ  هرامـش  هب  راـک  نیا 
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دوخ رـس  ریز  ار  حـیبست  درکیم و  رارکت  ار  هتـشذگ  رکذ  تفرگیم و  ار  حـیبست  زین  ماـگنه  نآ  رد  تفریم  رتسب  هب  نوچ  و  دور ، باوخ 
. مشاب هدرک  مدج  لمع  هب  ادتقا  ات  منادرگیم  ار  حیبست  زین  نم  دـشیم . هتـشون  وا  لامعا  همان  رد  ادـخ  رکذ  حبـص  ات  راک  نیا  اب  داهنیم و 

ندینش زا  سپ  دیزی 
______________________________

. دراد توافت  رایسب  هتشذگ  ثیدح  هب  تبسن  نآ  رد  اهاعد  نتم  نکیل  هدش ، لقن  زین  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ثیدح  نیا  دننام  ( 1)
( فلؤم . ) تسا هدرک  تیاور  اعد  فذح  اب  ار  ینعم  نامه  قئاف »  » باتک رد  مه  يرشخمز 

ص:185  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
نآ نتشک  زا  هرخالاب  دوشیم ! مامت  وا  عفن  هب  هک  دهدیم  یخـساپ  هکنیا  رگم  میوگیمن  نخـس  ناتمادک  چیه  اب  تفگ : ررکم  ماما  خساپ 

. دنرادرب ترضح  نآ  زا  ار  اهدنب  ات  درک  رما  دش و  فرصنم  ترضح 
هدوب هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مّدج »  » هملک زا  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دوصقم  هک  دـیآیمرب  تیاور  رهاظ  زا  فلؤم : ( 1)

. تسا
(2)

درد رس  يارب  ترضح  نآ  ذیوعت  اعد و 

ار اهتـسد  دادیم ، تسد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  يدرد  رـس  ای  تلاسک  هاـگ  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  . 404 ( 3)
. دشیم فرطرب  شیتحاران  سپ  دیشکیم ، تروص  هب  ار  اهتسد  دناوخیم و  ار  سانلا ) قلفلا و   ) نیتذّوعم دمح و  هروس  دوشگیم و 

(4)

اهدرد ریاس  بت و  يارب  ترضح  نآ  ذیوعت  اعد و 

: درکیم ذیوعت  اعد  نیا  هب  ار  دوخ  اهدرد  ریاس  بت و  ماگنه  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  . 405 ( 5)
راّنلا ّرح  ّرش  نم  و  راّعن ، قرع  ّرش  نم  کب  ذوعا  ّینا  ّمهّللا 

«. مروآیم هانپ  وت  هب  خزود ]  ] شتآ شزوس  ّرش  زا  و  دراد ، نایرج  نآ  رد  تدش  هب  نوخ  هک  یگر  ّرش  زا  نم  ایادخ ، »
(6)

بت يارب  ترضح  نآ  ذیوعت  اعد و 

اعد نیا  اب  ار  وا  دمآ و  لیئربج  دـش ، راچد  یتخـس  بت  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  . 406 ( 7)
: درک ذیوعت 

ّلک نم  کیفشا  هَّللا  مسب  کیقرا ، هَّللا  مسب 
ص:186  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

، میظع نوملعت  ول  مسقل  ّهنا  موّجنلا و  عقاومب  مسقا  الف  و  میحّرلا ، نمحّرلا  هَّللا  مسب  کیّنهتلف . اهذـخ  هَّللا  مسب  کیفاش ، هَّللا  و  کیذؤی ، ءاد 
ّلج ّزع و  هَّللا  نذاب  ّنأربتل 

هدنهد افش  دنوادخ  و  مهاوخیم ، افش  دناسریم  ترازآ  هک  درد  ره  زا  تیارب  ادخ  مان  اب  مهدیم ، هانپ  منکیم و  ذیوعت  ار  وت  ادخ  مان  اب  »
هب نآ  هک  ناگراتـس ، هاگیاج  هب  دـنگوس  نابرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هب  داـب . اراوگ  ار  وت  هک  ریگب  ار  ذـیوعت  نیا  ادـخ  ماـن  هب  تسوت ،
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«. تفای یهاوخ  دوبهب  دنوادخ  نذا  هب  امتح  دینادب ؛ رگا  تسا  گرزب  یمسق  تقیقح 
لیئربج دوب ! غیلب  يذـیوعت  لیئربج ، يا  دومرف : هاگنآ  درک . ادـیپ  تاـجن  بت  دـنب  زا  تساـخرب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  سپ 

. تسا متفه  نامسآ  رد  هک  تسا  ياهنازخ  زا  نآ  تشاد : هضرع 
(1)

رحس عفد  يارب  ترضح  نآ  ذیوعت  اعد و 

. دومن ناهنپ  قیرز  ینب  هاچ  رد  ار  نآ  درک و  وداـج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يارب  مصعا  نب  دـیبل  دـیوگ : ساـبع  نبا  . 407 ( 2)
ياپ نییاپ  يرگید  رس و  يالاب  یکی  هدمآ ، کلم  ود  دوب  هدیباوخ  ترـضح  نآ  هک  یعقوم  دش ؛ ضیرم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

ریز ناورذ »  » هاچ هت  رد  هدش و  هداد  رارق  امرخ  هفوکش  دلج  نایم  رد  وداج  دنتفگ : هداد  ربخ  وداج  عضو  هب  ار  ترضح  تسشن و  ترضح 
ار نآ  ات  داتـسرف  راّمع  ریبز و  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تسا . هدـش  هداـهن  یگنس 

تمدخ هدرک ، ادیپ  نآ  ریز  رد  ار  وداج  دندرک و  دنلب  ار  هاچ  هت  گنـس  هدیـشک  ار  هاچ  بآ  ناهارمه  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـنروآ . نوریب 
اب دوب ) هتخیر  ندز  هناش  عقوم  هک   ) ربمغیپ رـس  يوم  زا  يرادقم  امرخ  هفوکـش  دـلج  نایم  رد  دـندروآ . هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

ذوعأ لق   ) هروس ود  نیا  سپ  دوب . هدش  هتخود  نزوس  اب  هرگ  هدزای  اهنآ  هب  هک  تشاد  دوجو  ترـضح  نآ  هناش  ياههنادند  زا  هنادند  دنچ 
هک ياهیآ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دش . لزان  ترضح  رب  سانلا ) برب  ذوعأ  لق  و  قلفلا ، برب 

ص:187  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
وا زا  دنب  هک  یـسک  دننام  دش و  کبـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اهنآ  مامت  ندش  زاب  زا  سپ  دـش ، زاب  اههرگ  نآ  زا  یکی  دـناوخ 

: ندومن ذیوعت  تاملک  نیا  اب  ار  ترضح  نآ  درک  عورش  زین  لیئربج  تسج . اج  زا  دنشاب  هتشادرب 
کیفشی هَّللا  نیع و  دساح و  نم  کیذؤی ، ءیش  ّلک  نم  کیقرا ، هَّللا  مسب 

تمارک افـش  یمخز  مشچ  دوسح و  ره  رـش  زا  ار  وت  دـنوادخ  و  منکیم ، ذـیوعت  تسوت  رازآ  بجوم  هچ  ره  رـش  زا  ار  وـت  ادـخ  ماـن  اـب  . »
«. دنکیم

(1)

رگید يذیوعت  اعد و 

عارذ تشوگ  رب  ار  دوخ  تسد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دوـمرف : هک  تسا  لـقن  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  زا  . 408 ( 2)
: تفگ دیشک و  دوب  هدرک  مومسم  ار  نآ  يدوهی  ینز  هک  دنفسوگ ) تسد  )

عیمّـسلا وه  و  ءامّـسلا ، یف  ضرالا و ال  یف  ءیـش  همـسا  عم  ّرـضی  يذـّلا ال  هَّللا  مسب  یفاعملا ، هَّللا  مسب  یفاکلا ، هَّللا  مسب  یفاّشلا ، هَّللا  مسب 
. میلعلا

زیچ چیه  شمان  ندرک  دای  اب  هک  ییادخ  مان  هب  هدنهد ، تیفاع  دنوادخ  مان  هب  هدننکتیافک ، دـنوادخ  مان  هب  شخب ، افـش  دـنوادخ  مان  هب  »
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ  ادخ . مان  اب  دیروخب  دومرف : سپـس  اناد .» اونـش و  تسوا  و  دناسریمن ، ررـض  نامـسآ  نیمز و  رد 

«. 1  » دیناسرن نانآ  هب  ینایز  چیه  دندش و  ریس  ات  دندروخ  نآ  زا  یگمه  ناهارمه 
(3)

مغ يراتفرگ و  عقوم  ترضح  نآ  ياعد 
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: دناوخیم ار  اعد  نیا  دشیم ، دراو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  یّمغ  ّمه و  ای  يراتفرگ  یتقو  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 409 ( 4)
، تنأ ّالا  هلا  ال  ّیح ، ای  تومی ، اّیح ال  ای  مّویق ، ای  ّیح  ای 

______________________________

ماشه 3/ نبا  هریـس  . ) تفر اـیند  زا  دـش و  مومـسم  دروخ و  نآ  زا  هلآ ] هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  ناذا  زا  شیپ   ] رورعم نب  ءارب  نب  رـشب  ( 1)
(321 / 19 راونالا ، راحب  ، 352

ص:188  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
، مارکالا لالجلا و  وذ  ضرالا ، تاوامّـسلا و  عیدب  ناّنملا  تنا  ّالا  هلا  ال  دمحلا ، کل  ّنأب  کلأسأ  نیّرطـضملا ، ةوعد  بیجم  ّمهلا ، فشاک 

نیمحاّرلا محرا  ای  كاوس ، نم  ۀمحر  نع  اهب  ینینغت  ۀمحر  ینمحرا  ّبر  امهمیحر . ةرخآلا و  اینّدلا و  نامحر 
ییادخ هدنز ، يادخ  يا  درادن . هار  وا  هب  گرم  هک  ییادخ  يا  تسوت ، تسد  هب  زیچ  ره  ماوق  تایح و  هک  ياهدنیاپ  هدنز و  يادـخ  يا  . »

شیاتـس و مامت  هک  اریز  منکیم ، تساوخرد  وت  زا  یناگدنامرد ، ياعد  هدننکتباجا  و  هودنا ، مغ و  ره  هدـننک  فرطرب  هک  تسین  وت  زج 
هدنشخب و  يراوگرزب ، تلالج و  بحاص  نیمز و  نامسآ و  هدننیرفآ  شخب و  تمعن  هک  تسین  وت  زج  ییادخ  تسوت ، صوصخم  اهدمح 

نیرتنابرهم يا  يزاس ، زاینیب  منارگید  تمحر  زا  نآ  اب  هک  نک  نم  لاح  لماش  یتمحر  اراگدرورپ ، یتسه ، ترخآ  ایند و  رد  نابرهم  و 
«. نانابرهم

هکنآ رگم  دوـشیم  هدروآرب  شاهتـساوخ  دـناوخب  راـب  هـس  ار  اـعد  نـیا  هـک  یناملـسم  ره  دوـمرف : هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  و 
. دشاب هدرک  یمحر  عطق  ای  هانگ و  تساوخرد 

(1)

نآرق ظفح  يارب  ترضح  نآ  ياعد 

: تسا هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ياهاعد  زا  اعد  نیا  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 410 ( 2)
ینلعجا و  ینتمّلع ، امک  کباتک  ظفح  یبلق  مزلا  و  یّنع ، کیـضری  امیف  رظّنلا  نسح  ینقزرا  و  ینتیقبا ، ام  کیـصاعم  كرتب  ینمحرا  ّمهّللا 

هب لمعتـسا  و  یناسل ، هب  قلطا  و  یبلق ، هب  حّرف  و  يردـص ، هب  حرـشا  و  يرـصب ، کباتکب  رّون  ّمهّللا  یّنع . کیـضری  يذـّلا  وّحنلا  یلع  هولتا 
کب ّالا  ةّوق  لوح و ال  ّهناف ال  کلذ ، یلع  ینّوق  و  یندب ،

دونـشخ نم  زا  ار  وت  هچنآ  هب  یبوخ  هجوت  زاس و  دوخ  تمحر  هتـسیاش  متـسه ، هدنز  ات  تدوخ  ینامرفان  ناهانگ و  كرت  اب  ارم  ایادـخ ، . »
هک يوحن  هب  نآ  توالت  هب  ارم  و  هد ، رارق  نآ  ظفاح  هتسویپ  ار  ملد  ياهتخومآ  نم  هب  ار  نآرق  هک  نانچ  و  امرف ، میزور  دزاسیم 

ص:189  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
ار منابز  و  داش ، نآ  هب  ار  ملد  و  اریذپ ، زاب و  نآ  اب  ار  ماهنیـس  و  نشور ، تنآرق  هب  ار  مناگدید  ایادخ ، راد . قفوم  تسوت  يدونـشخ  ثعاب 
هب زج  تسین  لمع  كرت و  رب  یناوت  ورین و  چیه  هک  هد ، ورین  راک  نیا  رب  ارم  و  راداو ، نآ  هب  ندرک  لمع  رب  ار  مندـب  و  زاس ، ایوگ  نآرق  هب 

«. وت سدقم  تاذ 
(1)

نانمشد ّرش  زا  ندنام  ظوفحم  يارب  ترضح  نآ  ياعد 

: دوب نیا  دناوخیم ) نانمشد  ّرش  زا  ندنام  ظوفحم  يارب  هک  ییاعد  ینعی   ) هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  باجح  . 411 ( 2)
امب ّمهّللا  « 1 . » اروفن مهراـبدا  یلع  اّولو  هدـحو  نآرقلا  یف  کـّبر  ترکذ  اذا  و  ارقو . مهناذآ  یف  هوهقفی و  نا  ۀـّنکا  مهبوـلق  یلع  اـنلعج  و 
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نم کتردق  هب  طیحت  امب  و  کشرع ، نم  ّزعلا  دقاعمب  و  کلامک ، ءاهب  نم  شرعلا  هب  فاطا  امب  و  کلامج ، کلالج و  نم  بجحلا  تراو 
و ال حایّرلا ، نم  فصاوعلا  هقّرفت  يّذلا ال  كرتسب  یئادعا  نیب  ینیب و  برضا  همکحل ، بّقعم  و ال  هرمال ، ّدار  نم ال  ای  کناطلس ، توکلم 
و هقراوط ، ّیلا  يرـست  نم  و  هقفاوخب ، ینیمری  نم  نیب  ینیب و  شطبلا  دیدش  ای  لح  حامّرلا . لماوع  هذـفنت  و ال  حافّـصلا ، نم  رتاوبلا  هعطقت 
. بولغم ریغ  ابلاغ  ای  ینبلغ  نم  یل  بلغا  و  يّرض ، فشکا  بّویا  ّرـض  فشاک  ای  یّنع . جّرف  بوقعی ، ّمه  جراف  ای  ّمغ . ّمه و  ّلک  یّنع  جّرف 

مهّودع یلع  اونمآ  نیّذلا  اندـّیاف  «. 2  » ازیزع اّیوق  هّللا  ناک  و  لاـتقلا ، نینمؤملا  هّللا  یفک  و  اریخ ، اولاـنی  مل  مهظیغب  اورفک  نیذـّلا  هّللا  ّدر  و 
«. 3  » نیرهاظ اوحبصاف 

رد دنمهفیمن و  ار  نآرق  هک  میاهدنکفا  ییاهباجح  نارفاک  ياهلد  رب  ام  »
______________________________

.46 ءارسا / ( 1)
.25 بازحا / ( 2)

.14 فص / ( 3)
ص:190  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

«. دننکیم تشپ  وت  هب  ترفن  زا  نانآ  ینکیم  دای  ییاهنت  هب  نآرق  رد  ار  ادخ  نوچ  و  دنونشیمن .) هک   ) میاهداهن ینیگنس  نانآ  ياهشوگ 
هاگیاج هب  و  هدومن ، هطاحا  ار  نآ  شرع  هک  تلامک  رون  نآ  هب  و  تسا ، روتـسم  اهباجح  سپ  رد  هک  تلامج  لالج و  نآ  هب  ار  وت  ایادـخ ،

هک ییادخ  يا  مهدیم ، دنگوس  هدرک  هطاحا  ار  نآ  تتردق  هک  تناطلس  توکلم  هب  و  دراد ، ياج  تتردق  شرع  رد  هک  یتفارـش  تزع و 
یباجح هد ، رارق  ار  تدوخ  باجح  منانمـشد  نم و  نیب  تسین ، ياهدـنهد  تشگرب  ار  تتواضق  مکح و  و  ياهدـننکدر ، ار  تناـمرف  رما و 

ار نآ  رد  ندرک  ذوفن  يورین  يراک  ياههزین  رـس  و  ندرک ، هعطق  هعطق  تردق  زیت  ياهریـشمش  و  نتخاس ، قرفتم  ییاناوت  دـنت  ياهداب  هک 
ياهالب و  دنهدیم ، رارق  دوخ  ياهریت  فده  ارم  هک  یناسک  نم و  نیب  هدنروآ ، گنچ  هب  هدننکهلمح و  تخس  يادخ  يا  دنشاب . هتـشادن 

ار بوقعی  مغ  هک  ییادـخ  يا  زاـس ، فرط  رب  نم  زا  ار  یهودـنا  مغ و  ره  و  وش ، لـیاح  دـننکیم  ریزارـس  نم  يوس  هب  ار  هاگنابـش  میظع 
عفترم ارم  يراتفرگ  يدرک ، فرطرب  ار  بویا  يراـمیب  يراـتفرگ و  هک  ییادـخ  يا  اـمرف . فرطرب  نم  زا  ار  هصغ  مغ و  یتخاـس ، فرطرب 

رد كانمـشخ  ار  نارفاک  ادخ  و  . » نادرگ زوریپ  مراد  هک  ینمـشد  ره  رب  ارم  يوشیمن ، بولغم  هاگ  چـیه  هک  يزوریپ  يادـخ  يا  نادرگ .
«. تسا زیزع  دنمورین و  دنوادخ  و  تشادرب ، نانمؤم  شود  زا  ار  گنج  راب  دنوادخ  و  دـینادرگ ، زاب  دـندوب  هدـشن  لئان  یحتف  هب  هک  یلاح 

«. دندش زوریپ  نمشد  رب  هک  يروط  هب  میداد  يرای  ناشنانمشد  رب  ار  نانمؤم  سپ  »
(1)

تاقحلم

هراشا

. ادخ دای  هب  رگم  تسشنیمن  تساخیمنرب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 367 ( 2)
: دش ضرع  ناربمایپ . حالس  هحلسا و  نتشاد  هارمه  هب  داب  امـش  رب  دومرفیم : دوخ  باحـصا  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  ( 368 ( 3)

اعد دومرف : تسیچ ؟ ناربمایپ  هحلسا 
ص:191  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. ندرک
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. دتفیب وا  شود  زا  ابع  دوب  کیدزن  هک  درکیم  يراز  عّرضت و  نانچ  ندرک  اعد  ماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 369 ( 1)
یماگنه اما  مینکیم ، تساوخرد  میراد  تسود  ار  هچنآ  دـنوادخ  زا  مینکیم و  اعد  تیب  لها  ام  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ( 370 ( 2)

. میزرویمن تفلاخم  تسادخ  بوبحم  هچنآ  اب  میدنسپیم و  ار  نامه  دش  عقاو  ام  لیم  فالخ  رب  یهلا  ياضق  هک 
(3)

حبص ماگنه  ترضح  نآ  ياعد 

هب ات  دـنتفرگ  تسد  هب  تسد  دـعب ، هب  مالّـسلا  هیلع  مدآ  زا  ناربمغیپ  هک  تسه  اعد  هلمج  هس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 371 ( 4)
: دناوخیم ار  اعد  نآ  حبص  رد  ترضح  دیسر و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

. یل تمسق  امب  ینّضر  و  یل ، تبتک  ام  ّالا  ینبیصی  ّهنا ال  ملعا  یّتح  انیقی  و  یبلق ، هب  رشابت  انامیا  کلأسا  ّینا  ّمهّللا 
ررقم میارب  وت  هچنآ  زج  هک  منادـب  نآ  هطـساو  هب  هک  مهاوخیم  ینیقی  و  یـشاب ، ملد  رد  هشیمه  نآ  اب  هک  مبلطیم  یناـمیا  وت  زا  ایادـخ ، »

«. زاس دونشخ  ياهدرک  نم  تمسق  هچنآ  نتشاد  هب  ارم  و  دسریمن . نم  هب  ياهدرک 
( تسا ياعد 395 . دننام  ( ) 372 ( 5)

(6)

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ذیوعت 

ذیوعت تاملک  نیا  اب  ار  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ( 373 ( 7)
: دننک ذیوعت  نآ  اب  ار ] ناشدالوا  دوخ و   ] زین شباحصا  دادیم  روتسد  درکیم و 

هَّللا و ۀمظع  هَّللا و  ةّزعب  ینلّوخ ، ّیبر و  ینقزر  ام  یلمع و  میتاوخ  يدلو و  یلام و  یلها و  ینید و  یسفن و  ذیعا  میحّرلا ، نمحّرلا  هَّللا  مسب 
هَّللا و توربج 

ص:192  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
و ّلج ، ّزع و  هَّللا  عمجب  هَّللا و  ناکراب  هَّللا و  عنـصب  هَّللا و  ءالآب  و  هَّللا ، ةردق  هَّللا و  ةّوق  هَّللا و  نارفغ  هَّللا و  ۀـفأر  هَّللا و  ۀـمحر  هَّللا و  ناطلس 

یف ّبد  اـم  ّرـش  نم  و  سنـالا ، ّنجلا و  ّرـش  نم  و  ۀـّماهلا ، ۀـّماّسلا و  ّرـش  نم  ءاـشی ، اـم  یلع  هَّللا  ةردـق  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرب 
یلع ّیبر  ّنا  اهتیـصانب ، ذـخآ  ّیبر  ۀـّباد  ّلک  ّرـش  نم  و  اهیف ، جرعی  ام  ءامّـسلا و  نم  لزنی  ام  ّرـش  نم  و  اهنم ، جرخی  ام  ّرـش  نم  و  ضرـالا ،

. هلآ دّمحم و  اندّیس  یلع  هَّللا  یّلص  و  میظعلا ، ّیلعلا  هَّللاب  ّالا  ةّوق  لوح و ال  و ال  ریدق ، ءیش  ّلک  یلع  وه  و  میقتسم ، طارص 
نم هب  هتخاس و  نم  يزور  مراگدرورپ  هک  ار  هچنآ  راک و  تبقاع  دالوا و  لام و  لها و  نید و  ناج و  ناـبرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هب  »
رارق لاـعتم  يادـخ  تردـق  توق و  ترفغم و  تفأر و  تمحر و  تنطلـس و  توربج و  تمظع و  تزع و  هاـنپ  رد  ار  همه  تسا ، هدیـشخب 
ذفان دهاوخب  ادخ  هچ  ره  رب  هک  ادخ  تردق  و  هلآ ]؟[  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  ادخ و  تفلا  ناکرا و  ناسحا و  اهتمعن و  هب  و  هداد ،

نوریب نآ  زا  هچنآ  دـنکیم و  تکرح  نیمز  لد  رد  هچنآ  رـش  زا  و  سنا ، ّنج و  ّرـش  زا  و  رهزیب ، رادرهز و  ناوـیح  رـش  زا  مدرپـس ، تسا 
مراـگدرورپ تسد  هب  شماـمز  هک  يرادـناج  ره  رـش  زا  و  دوریم ، ـالاب  نآ  هب  هچنآ  دـیآیم و  دورف  نامـسآ  زا  هچنآ  رـش  زا  و  دـیآیم ،

هب زج  تسین  لمع  كرت و  رب  ییورین  ییاناوت و  چـیه  و  تساـناوت ، زیچ  همه  رب  وا  تسا و  تسار  هار  رب  مراـگدرورپ  اـنامه  هک  دـشابیم ؛
«. داب وا  لآ  دّمحم و  نامرورس  رب  ادخ  دورد  و  گرزب ، الاو و  يادخ 

(1)
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دیادش اهیتحاران و  هیلک  رد  اهيراتفرگ و  رد  رگید  ذیوعت 

دروخیمرب یلکشم  هب  نیکرشم  بناج  زا  ای  دشیم و  یتحاران  مغ و  راچد  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : رباج  ( 374 ( 2)
دادیم و راشف  تسبیم و  ار  شکرابم  تسد 

ص:193  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
: تفگیم درکیم و  دنلب  ار  دوخ  تسد  داتسیایم و  هلبق  هب  ور  سپس  وش . زاب  وش ، گنت  تفگیم :

ّکناف اورفک ، نیّذلا  سأب  ّفک  ّمهّللا  نیعتسن . كاّیا  دبعن و  كاّیا  ّمهّللا  میظعلا . ّیلعلا  هَّللاب  ّالا  ةّوق  لوح و ال  ال  میحّرلا ، نمحّرلا  هَّللا  مسب 
الیکنت ّدشا  اساب و  ّدشأ 

ار وـت  اـهنت  اـهلا ، راـب  گرزب . ـالاو و  يادـخ  هب  زج  تسین  لـمع  كرت و  رب  ییورین  ییاـناوت و  چـیه  ناـبرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هـب  »
«. تسا رتتخس  همه  زا  وت  تردق  ورین و  هک  امرف ، عفد  ار  نارفاک  يورین  تردق و  اهلا ، راب  مییوجیم . يرای  وت  زا  اهنت  میتسرپیم و 

. دیسریم جرف  هکنآ  رگم  درکیمن  زاب  ار  شکرابم  تسد  مسق  ادخ  هب  تفگ : رباج 
(1)

( جرف ياعد   ) تشگیم نوزحم  يرما  زا  نوچ  ترضح  نآ  ياعد 

هب و  دناوخیم ؛ ار  اعد  نیا  تشگیم  نوزحم  يرما  زا  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 375 ( 2)
: دشیم هتفگ  جرف  ياعد  نآ 

ۀمعن نم  مکف  یئاجر . تنا  کلها و  و ال  ّیلع ، کتردقب  ینمحرا  و  ماری ، يّذلا ال  کنکرب  ینفکا  و  مانت ، یّتلا ال  کنیعب  ینـسرحا  ّمهّللا 
دنع ّلق  نم  ای  و  ینمرحی ، ملف  يرکـش  هتمعن  دـنع  ّلق  نم  ایف  يربص . اهب  کل  ّلق  ینتیلتبا  ۀـّیلب  نم  مک  و  يرکـش ، اهل  ّلق  ّیلع  اهب  تمعنا 

. دّمحم لآ  دّمحم و  یلع  یّلصت  نا  کلأسا  ینحضفی ، ملف  ایاطخلا  یلع  ینآر  نم  ای  و  ینلذخی ، ملف  يربص  هتّیلب 
هّرـضت نم ال  ای  هترـضح ، امیف  یـسفن  یلا  ینلکت  و ال  هنع ، تبغ  اـمیف  ینظفحا  و  يوقّتلاـب ، ةرخـآلا  یلع  و  اینّدـلاب ، ینید  یلع  یّنعا  ّمهّللا 

، ابیرق اجرف  کلأسا  باّهو . ّبر  ّکنا  كّرضی ، ام ال  یل  رفغا  و  کصقنی ، ام ال  یل  به  ةرفغملا ، هصقنت  و ال  بونّذلا ،
ص:194  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

ۀیفاعلا رکش  و  ءالبلا ، عیمج  نم  ۀیفاعلا  و  اعساو ، اقزر  و  الیمج ، اربص  و 
هب و  راد ، مهاگن  دوشیمن  بارخ  زگره  هک  تمکحم  نوتـس  اب  و  نک ، يرادـساپ  ارم  دوریمن  باوخ  هب  زگره  هک  تاهدـید  اب  ایادـخ ، . »

شربارب رد  هک  يدومرف  تمارک  نم  هب  ییاـهتمعن  رایـسب  هچ  موش . كـاله  اداـبم  مراد  وت  هب  هک  يدـیما  اـب  و  نک ، محر  نم  رب  تتردـق 
هک ییادـخ  يا  سپ  مدومنن . یتسرد  يرابدرب  ربص و  اهنآ  ربارب  رد  هک  یتخاس  دراو  نم  رب  یتاـئالتبا  هچ  و  مدرکن ، یبساـنم  يرازگرکش 

ماجنا رب  ارم  هک  ییادخ  يا  و  یتخاسن ، مراوخ  تیالب  رد  يربص  مک  لباقم  رد  هک  ییادخ  يا  و  يدرکن ، ممورحم  تمعن  نارفک  ربارب  رد 
. یتسرف دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  يدومنن ، میاوسر  یتفای و  كابیب  ناهانگ 

نم زا  العف  يدرک و  تمارک  نم  هب  هچنآ  اـمن ، مترخآ  تداعـس  بجوم  ار  يراـکزیهرپ  و  هد ، رارق  منید  رب  تناـعا  هلیـسو  ار  اـیند  ایادـخ ،
هک یـسک  يا  راذـگماو . دوـخ  هب  تسا  رـضاح  مدزن  رد  يدرک و  تمحرم  نم  هب  هچنآ  ظـفح  رد  و  نک ، يرادـهگن  ار  همه  تسا  بیاـغ 

ینازرا نم  هب  دهاکیمن  وت  زا  يزیچ  هک  ار  هچنآ  دهاکیمن ، يزیچ  وا  زا  ناگدنب  ياهاطخ  شزرمآ  و  دـناسریمن ، يررـض  وا  هب  ناهانگ 
، عیـسو یقزر  وکین ، يربص  کیدزن ، یـشیاشگ  وت  زا  ياهدنـشخب . راگدرورپ  وت  هک  شخبب ، نم  رب  درادـن  يررـض  تیارب  ار  هچنآ  و  راد ،

«. مراد تلأسم  ار  تیفاع  ربارب  رد  رکش  ایالب و  همه  زا  تیفاع 
(1)

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
مالسا یمارگ  ربمایپ 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 129ناهفصا   هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


(1)

لاله ندید  عقوم  ترضح  نآ  ياعد 

: دومرفیم داتفایم  لاله  هب  شمشچ  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 376 ( 2)
ناـمیالا و نمـالاب و  اـنیلع  هّلها  ّمهّللا  هَّللا . کـّبر  ّیبر و  ریدـقّتلاب ، توربـجلا  توکلم  یف  فّرـصتملا  عیرّـسلا  بئاّدـلا  عیطملا  قلخلا  اـهّیا 

، ناسحالا ۀمالّسلا و 
ص:195  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. تاریخلا میظع  ای  تاجرّدلا ، هیف  انل  عفرت  و  تائّیّسلا ، هیف  وحمت  اکرابم  ارهش  هلعجا  و  هرخآ ، انغّلبف  هلّوا  انتغّلب  امک  و 
رب ار  هام  نیا  ایادخ ، تسادخ . وت  نم و  راگدرورپ  یشدرگ . رد  یهلا  ریدقت  اب  نامسآ  توکلم  رد  هک  عیرـس  اشوک و  عیطم و  هدیرفآ  يا  »

رارق كرابم  یهام  ار  نآ  و  ناسرب ، زین  شرخآ  هب  يدناسر  شزاغآ  هب  ار  ام  هک  نانچ  و  هد ، رارق  ناسحا  تمالس و  نامیا و  نما و  هام  ام ،
«. تسا گرزب  یسب  تتاریخ  هک  ییادخ  يا  يرب ، الاب  ار  نامتاجرد  یشخبب و  ار  نامناهانگ  نآ  رد  هک  هد 

.( دیدرگ فذح  دش ، رکذ  همدقم  رد  هک  یتهج  هب  اهاعد  نیا  ( ) 399 (- 377 ( 1)
ص:196  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

(1)

جح تاقحلم 

؟ دادیم ماجنا  فاوط  ینیعم  دادعت  زورهنابش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ایآ  دیسرپ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نابا  ( 400 ( 2)
، بش لوا  هبترم  هس  دومنیم ، فاوط  هبعک  هناخ  رود  راب  تفه  هبترم  ره  و  هبترم ، هد  زورهنابـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف :

. درکیم تحارتسا  اهنآ  هلصاف  رد  و  رهظ ، زا  دعب  هبترم  ود  حبص و  هبترم  ود  بش ، رخآ  هبترم  هس 
فک اب  ار  دوسالا » رجح   » یبحتـسم بجاو و  فاوط  ره  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 401 ( 3)

. درکیم حسم  تسد 
، درکیمن حسم  ار  ینامی » نکر   » و دوسالا » رجح   » نکر ود  زج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 402 ( 4)

. درکیم نینچ  هک  مدید  زین  ار  مردپ  داهنیم . اهنآ  رب  ار  شکرابم  تروص  دیسوبیم و  ار  اهنآ  حسم  زا  سپ  و 
(. تسا دننام 402  ( ) 403 ( 5)

مزمز بآ  شیارب  هک  درکیم  لیامت  راهظا  دوب ، هنیدم  رد  یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 404 ( 6)
. دنروایب هیده 

تقو ره  و  دـناوخیم . دایز  ار  جراعم ) هروس   ) جراعملا يذ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 405 ( 7)
ریزارس ای  تفریم و  الاب  یّلت  زا  ای  دیدیم و  ار  ياهراوس 

ص:197  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
 ... تفگیم هیبلت  اهزامن  بیقعت  رد  بش و  رخآ  رد  دشیم و 

: دوب نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هیبلت  دیوگ : هَّللا  دبع  نب  رباج  ( 406 ( 1)
. کل کیرش  ال  کلملا ، کل و  ۀمعّنلا  دمحلا و  ّنا  کیّبل ، کل  کیرش  ال  کیّبل ، ّمهّللا  کیّبل 

: هدش تیاور  مالّسلا ) امهیلع  رقاب  ماما  قداص و  ماما   ) ماما ود  زا  یکی  زا  ( 407 ( 2)
 ... درکیم ینابرق  دوب  یکشم  هایس و  شنامشچ  ناهد و  هک  رن  گرزب و  رادخاش  چوق  ود  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

يراتفر شور  ننس و  بادآ ، ص - )  ) ربمایپ ننس  بادآ و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس 
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تفرگیم و ار  شیاهنخان  دیشارتیم و  ار  شرس  ینابرق  زور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 408 ( 3)
. درکیم هاتوک  يرادقم  ار  دوخ  نساحم  فارطا  براش و 

. تسا ّتنس  مارحا  رد  مکش  ریز  يوم  ندیشارت  براش و  ندرک  هاتوک  اهنخان و  نتفرگ  ( 409 ( 4)
ادخ دنوش و  عمج  مه  رود  هفرع  زور  رصع  دنرادن ، اوشیپ  ماما و  دنتسه و  هکم ) ریغ  ي   ) اهرهـش رد  هک  یمدرم  تسا  ّتنـس  زا  ( 410 ( 5)

. دننک اعد  دنناوخب و  ار 
ص:198  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

(1)

تاقحلم رداون 

هب دوب ، ضورقم  ياهلاس  ود  رتش  هچب  رگا  هک  دوب  نآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  شور  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 411 ( 2)
(. تخادرپیم مهرد  راهچ  دوب  ضورقم  مهرد  ود  رگا  ای   ) دادیم هلاس  تفه  رتش  نآ  ياج 

دروآیم ناـبز  هب  ار  دوخ  لـیاضف  زا  یتلیـضف  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ( 412 ( 3)
. مشورفیمن يرخف  تلیضف  نیا  نتشاد  اب  دومرفیم :

ار رکذ  نیا  هبترم  دص  ریدغ  دیع  زور  رد  نمؤم  صخـش  هک  تسا  نیا  ننـس  زا  یکی  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 413 ( 4)
: دیوگب

مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریمأ  ۀیالوب  هتمعن  مامت  هنید و  لامک  لعج  يّذلا  هَّلل  دمحلا 
«. تخاس مامت  لماک و  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  ار  شتمعن  نید و  هک  ار  ییادخ  شیاتس  ساپس و  »

. تسا ّتنس  نانآ  ترایز  و  بجاو ، تاداس )  ) مشاه ینب  تدایع  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 414 ( 5)
ّتنس دوش ، حبذ  نینچ  تسین  راوازس  دومرف : دش ، لاؤس  تسا  هداتسیا  هک  يدنفـسوگ  حبذ  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 415 ( 6)

. دنناباوخب هلبق  فرط  هب  هک  تسا  نیا  رب 
نید نتشیوخ  رب  ار  دوخ  ياههدعو  تیب  لها  ام  دومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ( 416 ( 7)

ص:199  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
. درکیم هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  نانچ  مینکیم  باسح 

: تفگیم دینشیم  ار  دعر  يادص  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 417 ( 1)
. هدمحب دعّرلا  حّبسی  نم  ناحبس 

«. دیوگیم وا  حیبست  دمح و  دعر ، هک  ییادخ  تسا  هّزنم  كاپ و  »
: تفگیم دینشیم  ار  قرب  دعر و  يادص  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 418 ( 2)

کلذ لبق  انفاع  و  کباذعب ، انکلهت  و ال  کبضغب ، انلتقت  ّمهّللا ال 
«. شخب تیفاع  ار  ام  نآ  زا  شیپ  و  نادرگم ، كاله  تباذع  هب  و  ناریمن ، دوخ  مشخ  هب  ار  ام  ایادخ  »

الب و یتخس  زا  دشیم  تبحص  دندش ) هجنکـش  تخـس  هک  « ) دودخا باحـصا   » زا هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دزن  نوچ  ( 419 ( 3)
. دربیم هانپ  لاعتم  يادخ  هب  شیامزآ 

دسرتب هک  یسک  دننام  دیرپیم و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هرهچ  گنر  دیزویم  هایـس  خرـس و  درز و  داب  هک  یماگنه  ( 420 ( 4)
. دروآ ناتیارب  ار  ادخ  تمحر  اهداب  نیا  دومرفیم : تشگیمرب و  شگنر  دشیم  لزان  نامسآ  زا  یناراب  هرطق  نوچ  و  تشگیم ، درز 
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: تفگیم درکیم و  اهر  تشاد  هک  يراک  ره  دیدیم  ار  ربا  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 421 ( 5)
هیف ام  ّرش  نم  کب  ذوعا  ّینا  ّمهّللا 

: تفگیم دیرابیم  رگا  و  درکیم ، رکش  ار  ادخ  دشیم  در  ربا  رگا  سپ  مربیم .» هانپ  وت  هب  تسا  نآ  رد  هچنآ  رش  زا  ایادخ  »
اعفان ائشان  ّمهّللا 

«. هد رارق  دنمدوس  يربا  ار  نآ  اهلا ، راب  »
هب دومرفیم : مدرم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تفرگیم  هام  ای  باتفآ و  هک  یماگنه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 422 ( 6)

. دیباتشب دجسم  يوس 
. تسا تعامج  اب  دجسم و  رد  زامن  ندناوخ  ّتنس ، ( 423 ( 7)

اما تشاذگیمن ، یقاب  ادرف  يارب  ار  لاملا ] تیب  زا   ] يزیچ هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  متـسود  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 424 ( 8)
و تشادیم . هاگن  لاس  کی  ات  ار  لاوما  هداد و  بیترت  باسح  رتافد  هک  دش  نیا  رب  شیأر  باّطخ  نب  رمع  و  درکیم ، ار  راک  نیا  رکب  وبا 

. درک مهاوخ  لمع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دننام  نم  اما 
ص:200  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

: دومرفیم دشیم ] غراف  میسقت  زا  نوچ   ] درکیم و میسقت  مدرم  نایم  هعمج  هب  هعمج  ار  لاملا  تیب  مالّسلا  هیلع  یلع 
هیف  یلا  هدی  ناج  ّلک  ذاهیف  هرایخ  يانج و  اذه 

«. دراد دوخ  ناهد  هب  تسد  ياهدننیچ  ره  هکنآ  لاح  تسا ، نآ  رد  همه  شدب  بوخ و  هک  نم  نیچتسد  تسا  نیا  »
ص:201  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

(1)

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  لیامش  تاقحلم 

؟ دوب هچ  دیرفآ  دنوادخ  هک  يزیچ  لوا  متـشاد : هضرع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  دـیوگ : يراصنا  هَّللا  دـبع  نب  رباج  ( 425 ( 2)
. دیرفآ نآ  زا  ار  يریخ  یبوخ و  ره  سپس  دیرفآ و  ار  نآ  دنوادخ  رباج . يا  وت  ربمغیپ  رون  دومرف :

شدوخ سدـقم  رون  زا  ار  نآ  هک  دوب ، نم  رون  دـیرفآ  دـنوادخ  هک  يزیچ  نیتـسخن  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  ربـمغیپ  ( 426 ( 3)
. دومن قتشم  شدوخ  تمظع  لالج  زا  و  درک ، داجیا 

دوب شرع  ریز  رد  هک  يرهوگ  زا  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  دـنوادخ ، دـندومرف : مالّـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاـب و  ماـما  ( 427 ( 4)
. دیرفآ

ام و  دوب ، هدیرفاین  نآ  زا  ار  يدحا  هک  دیرفآ  یتشرـس  زا  ارم  تیب  لها  نم و  دنوادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ( 428 ( 5)
. میتسه وا  ياههدیرفآ  زا  هدیدپ  نیتسخن 

مالّسلا مهیلع  راهطا  هّمئا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  لوسر  تافص  لاوحا و  هراب  رد  هک  ياهبطخ  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 429 ( 6)
هکنیا زا  دـشن  يو - ینابرهم  شمارآ و  يرابدرب و  رطاخ  هب  ام - راـگدرورپ  عناـم  مدرم  تشز  لاـمعا  هاـنگ و  یگرزب  دومرف : هدرک ، ناـیب 

رد شدـلوم  هک  يربمایپ  دـنک ، باختنا  نانآ  يارب  ار  هلآ » هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم   » شناربماـیپ نیرتیمارگ  نیرتبوبحم و 
، تشادن یصقن  شبسح  تشاد ، مرک  نامدود  رد  هشیر  دوب و  تزع  هموح 

ص:202  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
تراشب ار  وا  ندـمآ  دوخ  ینامـسآ  ياهباتک  رد  هتـشذگ  ناربمایپ  دوبن . لوهجم  نادنمـشناد  دزن  شتافـص  فصو و  دوبن و  هدولآ  شبـسن 
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دوب یکاپ  دوجو  وا  دندوب . هتخود  رظن  وا  هتـسجرب  فاصوا  هب  نامیکح  هدوشگ و  نابز  شیوکین  تافـص  فاصوا و  هب  نادنمـشناد  هداد ،
ایح و وا  شنم  دیـسریمن . وا  رخافم  تکوش و  هب  سک  هک  دوب  یّکم  درم  اهنت  تشادن و  ربارب  هک  دوب  یمـشاه  درف  اهنت  تشادن ، ریظن  هک 
ات هتشرس ؛ تلاسر  ياهیدنمدرخ  فاصوا و  هب  دوب و  هتسارآ  توبن  قالخا  یگرزب و  تبیه و  هب  دوب . تورم  اخس و  وا  تشرـس  و  تباجن ،

تقو نیا  رد  دیـسر ، تیاهن  هب  وا  هراب  رد  یهلا  رما  هب  قح  راوتـسا  مکح  دروآ و  مهارف  وا  يارب  يدـعاسم  هنیمز  یهلا  تارّدـقم  بابـسا و 
سدقم رون  نآ  و  دادیم ، دوخ  زا  دعب  تما  هب  ار  شدوجو  تراشب  یتما  ره  دیناسر . هجرد  یهتنم  هب  ار  شترـضح  دـنوادخ  یمتح  ياضق 

زا شفیرش  تدالو  رد  و  درکن ، هدولآ  عورشمان  طباور  ار  شفیرـش  رـصنع  لاقتنا ، نیا  رد  دشیم . لقتنم  رگید  يردپ  هب  يردپ  بلـص  زا 
اـههریت و نیرتیمارگ  رد  اـهنامدود و  نیرتـهب  رد  وا  تفاـین . هار  اوراـن  حاـکن  مالّـسلا  هـیلع  هَّللا  دـبع  شردـپ  اـت  مالّـسلا  هـیلع  مدآ  ناـمز 
ار وا  لاعتم  دنوادخ  تفای . شرورپ  اهنماد  نیرتنیما  رد  دمآ و  ایند  هب  اهمحر  نیرتظوفحم  لیماف و  نیرتزیزع  اهنادناخ و  نیرتدـنمتفارش 

 ... دیشخب وا  هب  ار  تمکح  راشرس  عبانم  داد و  وا  هب  ار  شناد  ياهدیلک  درک و  باختنا  دوخ  يارب  دیدنسپ و  دیزگرب و 
نیمز رب  ار  پچ  تسد  دمآ ، نیمز  هب  شردام  مکـش  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  دومرف : یثیدـح  نمـض  مالـسلا  هیلع  یلع  ( 430 ( 1)

 ... دادیم تکرح  ادخ  تینادحو  هب  ار  اهبل  درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  تسار  تسد  داهن و 
رد داـتفا و  هدجـس  هب  هبعک  تمـس  هب  تفرگ  رارق  نیمز  رب  مدـنزرف  نوچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  رداـم  هنمآ  ( 431 ( 2)

 ... دومن يراز  شراگدرورپ  هب  هدرک ، دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  اهتسد  هک  یلاح 
یلو مدوب  رادراب  دّمحم »  » مدنزرف هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ردام  هنمآ  ( 432 ( 3)

ص:203  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
. مدربیمن جنر  لمح  ینیگنس  زا  رگید  نانز  دننام  مدرکن و  يرادراب  ساسحا 

هب وا  هتفه  کی  دشر  و  رگید ، لافطا  هتفه  کی  ومن  دشر و  هزادنا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هزور  کی  ومن  دـشر و  ( 433 ( 1)
. دوب نانآ  ههام  کی  ومن  دشر و  ردق 

. دینابنجیم ار  وا  هراوهگ  هام  ترضح ، نآ  یکدوک  لاح  رد  دیوگ : بقانم  باتک  رد  ( 434 ( 2)
. دندینشیم لاعتم  يادخ  رب  انث  دمح و  حیبست و  يادص  ترضح  نآ  هراوهگ  زا  مدرم  هدرک : تیاور  راحب  رد  ( 435 ( 3)

. دیدرگ دلوتم  ردام  زا  هدش  هنتخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هدرک : تیاور  نایبلا  عمجم  رد  ( 436 ( 4)
هکنآ رگم  مدربن  نوریب  باتفآ  یمرگ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زگره  دیوگ : ترـضح ) نآ  هیاد   ) هیدعـس همیلح  ( 437 ( 5)

. درکیم يرادهگن  یناراب  ياوه  زا  ربا  ار  ترضح  نآ  نینچمه  و  دنکفایم ، هیاس  ترضح  نآ  رب  يربا 
رد تفر ، ایند  زا  هک  يزور  ات  دش  دلوتم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  يزور  زا  دومرف : یثیدـح  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 438 ( 6)

 ... دنکفایم هیاس  ترضح  نآ  رب  يربا  هتسویپ  رفس ، رضح و 
لیامتم یتب  هب  زگره  درکیم  یگدـنز  ناطیـش  ناراد  اوه  ناتـسرپتب و  نایم  هکنآ  اـب  و  دـش ، هداد  يو  هب  شناد  تمکح و  تیلوفط ، رد 

 ... دشن هدینش  ترضح  نآ  زا  یغورد  زگره  و  دوبن ، داش  ناتسرپتب  دایعا  رد  و  دشن ،
وا رد  تیلهاج  قالخا  زا  یقلخ  و  مدینشن ، یغورد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  زگره  دیوگ : ربمغیپ ) يومع   ) بلاط وبا  ( 439 ( 7)

اهزیچ نیرتهب  عضاوت  ییاهنت و  و  دادیمن ، ناشن  هقالع  نانآ  هب  درکیمن و  يزاب  ناکدوک  اب  مدرکن . هدهاشم  وا  زا  ییاجیب  هدنخ  مدیدن ،
. دوب وا  دزن 

رد شیاهبل  زاب و  هک  دومنیم  نانچ  شیاهمـشچ  دیباوخیم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تقو  ره  دـیوگ : هیدعـس  همیلح  ( 440 ( 8)
وا هب  یبیسآ  امرس  امرگ و  و  تسا ، هدنخ  لاح 
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. دیناسریمن
زا هتـشرف  نیرتگرزب  دـنوادخ  دـش ، هتفرگ  ریـش  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 441 ( 1)
نم دادیم . ناشن  ترضح  نآ  هب  ار  نایناهج  قالخا  نیرتهب  مراکم و  هار  زور  بش و  هک  داد  رارق  ترضح  نآ  هارمه  ار  شیوخ  ناگتشرف 

يزیچ دوخ  قالخا  زا  زور  ره  متفریم . وا  هیاس  هب  هیاس  هدرک و  يوریپ  ترـضح  نآ  زا  دتفا  هار  هب  ردام  لابند  هک  یکدوک  دـننام  هشیمه 
یـسک نم  زا  ریغ  دـشیم و  رواجم  ءارح »  » هوک رد  ار  یتاقوا  لاس  ره  رد  منک . يوریپ  وا  زا  ات  درکیم  رما  ارم  تخاسیم و  راکـشآ  میارب 

: دومرف تسیچ ؟ هلان  نیا  هَّللا ، لوسر  ای  مدرک : ضرع  مدینش ، ار  ناطیش  هلان  دش  لزان  ترـضح  نآ  رب  یحو  هک  یماگنه  دیدیمن ...  ار  وا 
زج ینیبیم  وت  منیبیم  نم  هچنآ  و  يونـشیم ، وت  مونـشیم  نم  هچنآ  یلع ] يا  . ] دـیدرگ دـیماان  ندـش  شتـسرپ  زا  هک  تسا  ناطیـش  نیا 

 ... یتسین ربمایپ  هکنآ 
نآ رگم  دزاسیمن  هاگآ  دوخ  بیغ  زا  ار  یـسک  تسا و  بیغ  ياناد  دنوادخ   » هفیرـش هیآ  نیا  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 442 ( 2)
دوخ ءایبنا  رب  لاعتم  يادخ  دومرف : « 1 .« » دزاسیم هناور  ینانابهاگن  شرـس  تشپ  ور و  شیپ  زا  هک  تسا ، ربمایپ  وا  ددنـسپب و  هک  ار  سک 
ادـخ لوسر  هک  يزور  زا  و  دـنهد . يرای  تلاسر  غیلبت  رد  ار  نانآ  دـننک و  تظفاحم  اطخ ) زا   ) ار نانآ  ياهراک  ات  دراـمگیم  یناگتـشرف 

درکیم و ییامنهار  تاریخ  هب  ار  وا  هک  تخاس  لکوم  ترضح  نآ  رب  ار  یگرزب  هتـشرف  دنوادخ  دش  هتفرگ  ریـش  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 
. دومنیم يرادهاگن  دب  قالخا  رش و  زا  تشادیماو و  کین  قالخا  هب 

هچ دومرف : اخیلز  هب  فسوی  تساوخ ...  تاقالم  هزاجا  مالّـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  زا  اخیلز  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 443 ( 3)
: تفگ ینک ؟ مادقا  اوران  راک  نآ  هب  هک  دش  ثعاب 

، رتابیز نم  زا  وا  ینکیم ؟ هچ  ینیبب  ار  هلآ » هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم   » نامزلا رخآ  ربمغیپ  رگا  دومرف : مالّسلا  هیلع  فسوی  وت . يور  ییابیز 
. دوب دهاوخ  رتشیب  شتواخس  رتهب و  شقالخا 

______________________________

26 و 27. نج / هروس  ( 1)
ص:205  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. میوا زا  رتکمن  اب  نم  یلو  دوب ، نم  زا  رتابیز  مالّسلا  هیلع  فسوی  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 444 ( 1)
شندب تشوگ  دوب . هدـش  قاچ  یکدـنا  شرمع  رخاوا  رد  یلو  دوب ، لدـتعم  یقاچ  تهج  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 445 ( 2)

. تسا هدرکن  رثا  يو  رد  يریپ  ییوگ  هک  دوب  عمج  مکحم و  نانچ 
هیلع و هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  فتک  ود  نایم  توبن  رهم  دومرف : دوهی  گرزب  سیئر و  ياهـشسرپ  باوج  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 446 ( 3)

لوا رطس  دوب : هتشون  رطس  ود  نآ  رب  تشاد و  رارق  هلآ 
« هَّللا ّالا  هلا  «ال 

مود رطس  و 
« هَّللا لوسر  دّمحم  »

زج ییادـخ  : » دوب هتـشون  نآ  رب  تشاد و  هبلغ  باـتفآ  رون  رب  نآ  رون  هک  تشاد  رارق  توبن  رهم  ترـضح  نآ  فتک  ود  ناـیم  ( 447 ( 4 . )
«. 1 « » ياهدشيرای روصنم و  وت  هک  ورب  یتساوخ  اج  ره  درادن . یکیرش  هک  تسین  هناگی  يادخ 

کیدزن ترـضح  نآ  فتک  ود  نایم  توبن  رهم  دوب و  هناشراهچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : ءاضیبلا  ۀـجحم  رد  ( 448 ( 5)
هب دوب  هتفرگ  بسا  لای  دـننام  یمکارتم  ياهوم  ار  نآ  فارطا  هک  يدرز  هب  لـیامتم  هایـس  یلاـخ  رهم  نآ  رد  تشاد ، رارق  وا  تسار  هناـش 

. دروخیم مشچ 
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. تشاد هنوگ  رب  هایس  يابید  گنر  هب  یلاخ  ترضح  نآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  * 
هب یگنر  خرـس  یگدمآرب  تشاد  رارق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  فتک  ود  نایم  هک  یتوبن  رهم  دـیوگ : هرمـس  نب  رباج  ( 449 ( 6)

. دوب رتوبک  مخت  هزادنا 
دشاب هتشاد  دایز  هلصاف  مه  زا  شفتک  ود  هک  مدیدن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دننام  ار  یـسک  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 450 ( 7)

(. تسا تعاجش  تمالع  نیا  (و 
. هاتوک هن  دوب و  دنلب  یلیخ  هن  دوب ، رتابیز  همه  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ندرگ  ( 451 ( 8)

______________________________

. دوشیم مولعم  دعب  ثیداحا  زا  هک  نانچ  تسین  يرهاظ  تباتک  لبق ، ثیدح  ثیدح و  نیا  رد  تباتک  زا  دارم  ( 1)
ص:206  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. دوب درگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تروص  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 452 ( 1)
. دوب هتسب  شقن  یلاخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نیریز  بل  رب  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 453 ( 2)

. دوب هایس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مشچ  هقدح  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 454 ( 3)
نآ رس  رد  تفگ : دشیم ؟ هدید  يدیفس  يوم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  كرابم  رس  رد  ایآ  دندیسرپ : هرمس  نب  رباج  زا  ( 455 ( 4)

. تشادن دوجو  يرگید  دیفس  يوم  تشگیم  ناهنپ  ندز  نغور  اب  دوب و  وا  كرابم  قرف  رد  هک  يدیفس  يوم  رات  دنچ  زج  ترضح 
تشگیم و ناهنپ  سابل  ریز  یکی  تشاد ، دوجو  ییاهیگدروخنیچ - ییاهنکش - هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مکـش  رب  ( 456 ( 5)

. دوب نایامن  رگید  ياتود 
. تشاد صاخ  یتبیه  تلالج و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 457 ( 6)

. دومنیم گرزب  راقو و  اب  هدننیب  ره  مشچ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 458 ( 7)
فارطا زا  تسشنیم  یـسلجم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نوچ  دومرف : يدوهی  ياهلاؤس  خساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 459 ( 8)

. دندیدیم ار  نآ  همه  هک  دیشخردیم  يرون  ترضح  نآ 
هام هراپ  ییوگ  دـشیم  هدـید  يرون  کیرات  ياهبـش  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 460 ( 9)

. تسا
هناـخ هب  يرون  رتولج  دورب  یموق  رادـید  هب  تساوخیم  نوچ  هک  دوب  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  صاوخ  زا  یکی  ( 461 ( 10)

. تفرگیم تقبس  نانآ 
. دشاب هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  رتروشحلس  رتعاجش و  رتیخس و  هک  مدیدن  ار  یسک  دیوگ : باّطخ  رمع  رسپ  ( 462 ( 11)

هیاس ترـضح  نآ  دنتـشادن : نارگید  هک  تشاد  تلـصخ  هس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 463 ( 12)
هک دندشیم  هجوتم  بانج  نآ  قرع  رطع  زا  دنتشذگیم  اجنآ  زا  هک  یناسک  زور  هس  زا  سپ  هکنیا  رگم  درکیمن  روبع  یهار  زا  تشادن .

. درکیم هدجس  ترضح  نآ  هب  هکنآ  زج  تشذگیمن  یتخرد  گنس و  چیه  رب  ترضح  نآ  تسا . هتشذگ  لحم  نآ  زا  ناشیا 
ص:207  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

ادخ لوسر  نیا  دنتفگیم : دنتخانشیم و  ار  بانج  نآ  رطع  يوب  زا  دننیبب  ار  ترضح  نآ  مدرم  هکنآ  زا  شیپ  کیرات  بش  رد  ( 464 ( 1)
. تسا هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

يرطع هکنآ  نودـب  دوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  قرع  يوب  شوـخ ، يوـب  نیا  هک  هدـش  لـقن  هیوـهار  نب  قاحـسا  زا  ( 465 ( 2)
. دنک لامعتسا 
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. دندینشیم کشم  زا  رتشوخ  ییوب  نآ  زا  مدرم  دنکفایم و  ناهد  بآ  بآ ، فرظ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 466 ( 3)
. دیوبب ار  يدمحم ) لگ   ) خرس لگ  دنک  مامشتسا  ارم  رطع  دهاوخب  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 467 ( 4)

ورف يزور  مین  باوخ  هب  ام  دزن  دش و  دراو  ام  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يزور  دیوگ : هملس ) ّما  دنزرف  هملـس   ) میلـس ( 468 ( 5)
دش رادیب  باوخ  زا  ترضح  نآ  ندرک . عمج  نآ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  قرع  درک  عورش  دروآ و  ياهشیـش  مردام  تفر .

ماـسقا نیرتـهب  زا  نیا  مینکیم و  لـخاد  دوـخ  تاـیرطع  رد  هک  تسامـش  قرع  نیا  تشاد : هضرع  ینکیم ؟ هـچ  هملـس ، ّما  يا  دوـمرف : و 
. یتفگ تسرد  دومرف : ترضح  نآ  تسام . ياهرطع 

ندرگ رس و  کی  ترضح  نآ  دوب ، دق  دنلب  سک  نآ  هک  دنچ  ره  تفریم  هار  یسک  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نوچ  ( 469 ( 6)
. دیسریم رظن  هب  رتدنلب  يو  زا 

دوب دنلب  رگا  و  دنلب ، دوب  هاتوک  رگا  دیشوپیم  نوچ  دوب ، هزادنا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مادنا  هب  دنلب  ای  هاتوک و  سابل  ( 470 ( 7)
. تسا هدش  هدیرب  ترضح  نآ  يارب  ایوگ  دشیم ، رتهاتوک 

نیمز رب  نوچ  و  دشیمن ، رهاظ  نآ  رد  شیاپ  رثا  تشاذگیم  مدـق  مرن  نیمز  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماگنه  ( 471 ( 8)
. تشگیم مولعم  شیاپ  ياج  تفریم  هار  تفس 

. دیباوخیمن شبلق  یلو  تفریم  باوخ  هب  شناگدید  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 472 ( 9)
. درکیمن زاورپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رس  يالاب  هدنرپ  ( 473 ( 10)

هب رهزیب  رادرهز و  تارشح  تسشنیمن و  بانج  نآ  رب  سگم  ( 474 ( 11)
ص:208  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

. دندشیمن کیدزن  ترضح  نآ 
نانچ دیدیم  رـس  تشپ  زا  و  درکیم ، هاگن  ور  شیپ  زا  هک  نانچ  درکیم  هاگن  رـس  تشپ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 475 ( 1)

. دیدیم ور  شیپ  زا  هک 
. دینشیم يرادیب  رد  هک  نانچ  دینشیم  باوخ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 476 ( 2)

. دیسرن ماشم  هب  يو  زا  دب  يوب  دیرفآ  ار  وا  ادخ  هک  يزور  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 477 ( 3)
. دشن ملتحم  زگره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 478 ( 4)

. دنام یقاب  لاح  نآ  رب  تشگن و  ریپ  زگره  دش  راوس  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  یناویح  ره  ( 479 ( 5)
. دندرکیم ءافشتسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  كرابم  دوجو  هب  مدرم  ( 480 ( 6)

. تشادن ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  تمواقم  بات  سک  چیه  ( 481 ( 7)
: دنیوگیم مدرم  متشاد : هضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : دلاخ  نب  نامیلس  ( 482 ( 8)

؟ دریگب ار  شیوخ  قح  ات  درکن  مایق  ارچ  تشاد  تفالخ  رد  یّقح  مالّسلا  هیلع  یلع  رگا 
هدرک بجاو  رفن  کی  رب  طقف  ار  دشاب ) هتـشاد  يروای  هکنیا  نودب  ندرک  مایق  ییاهنت  هب   ) عوضوم نیا  لاعتم  يادـخ  دومرف : ترـضح  نآ 

دوخ فیلکت  نیا  نک و  رازراـک  ادـخ  هار  رد  سپ  : » دومرف لاـعتم  يادـخ  هک  ناـنچ  دوـب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  مه  نآ  دوـب 
نارگید هراـب  رد  یلو  دوب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  يارب  اـهنت  فـیلکت  نیا  ««. 1  » نک بیغرت  گـنج  هب  ار  نینمؤـم  و  تسوـت ،

هب ای  دـنک و  ضوع  نادـیم  رد  ار  دوخ  ياج  گنج  همادا  يارب  دـهاوخب  هک  یـسک  يارب  رگم  تسین  زیاج  ینیـشنبقع  گنج  رد  : » دومرف
««. 2  » دیوجب يرای  نانآ  زا  دوش و  قحلم  یتیعمج 

دنک يرای  تفالخ  رما  رد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دوبن  یتیعمج  تفالخ ) بصغ  زور   ) زور نآ  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس 
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[. درکیم مایق  ّالا  [و 
______________________________

.84 ءاسن / ( 1)
.16 لافنا / ( 2)

ص:209  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
. دوبن هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  رتاناد  یسک  نیمز  يور  رد  ( 483 ( 1)

. تخادنایم ریز  هب  رس  درکیم و  رییغت  شاهرهچ  گنر  دشیم و  هتفرگ  یحو  لوزن  ماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ( 484 ( 2)
ایآ دادیم  تسد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  هک  يدوخیب  هوشغ و  تلاح  نآ  دـش : لاؤس  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 485 ( 3)

دمآیم هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دزن  هک  یماگنه  لیئربج  هن ، دومرف : دـیدرگیم ؟ لزان  ترـضح  نآ  رب  لیئربج  هک  دوب  یماگنه 
تلاح نآ  هکلب  تسـشنیم . ادـخ  لوسر  روضح  رد  ياهدـنب  دـننام  دیـسریم  ترـضح  نآ  تمدـخ  نوچ  دـشیمن و  لخاد  هزاجا  نودـب 

. تفگیم نخس  بانج  نآ  اب  هطساو  نودب  ّلج - ّزع و  يادخ - هک  دوب  یعقوم 
لیئربج دومرفیم : هاگ  هک  دوب  لاـح  ود  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يارب  اـیآ  دـش : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  ( 486 ( 4)

یهلا یحو  هک  یماگنه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دـیدرگیم ؟ شوهیب  هاـگ  و  دـنکیم ؛ رما  نینچ  هک  تسا  لـیئربج  نیا  و  تفگ ،
اما دشیم . ضراع  ترـضح  نآ  رب  هوشغ  تلاح  دنوادخ  زا  میقتـسم  یحو  ینیگنـس  تهج  هب  تفرگیم ، تروص  لیئربج  هطـساو  نودـب 

روتسد نینچ  هک   ] تسا لیئربج  نیا  و  تفگ ، لیئربج  دومرفیم : اذل  دادیمن ، تسد  وا  هب  ینیگنس  نیا  دوب  لیئربج  هطساو  هب  هک  یماگنه 
[. تسا هدروآ 

شتروص لباقم  زا  لسع  روبنز  يادـص  دـننامه  ییادـص  دـشیم  لزان  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رب  یحو  هک  یماگنه  ( 487 ( 5)
قرع ياههناد  شکرابم  یناشیپ  رب  تشگیم ، مامت  دشیم و  لزان  ترـضح  نآ  رب  یحو  یتقو  درـس  یلیخ  ياهزور  رد  و  دشیم . هدـینش 

. دشیم نایامن 
. دیدرگ لزان  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رب  هبترم  رازه  تصش  لیئربج  ( 488 ( 6)

لاسما نکیل  دناوخیم ، نم  رب  راب  کی  ار  نآرق  همه  لاس  ره  لیئربج  دومرف : یثیدح  نمـض  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 489 ( 7)
نم رب  راب  ود  ار  نآ  تسا ) نم  رمع  رخآ  لاس  هک  )

ص:210  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
. تسا هدناوخ 

هتـسشن و دوخ  هناخ  رد  ماما  هکنیا  اب  متفگ : هدرک ، لاؤس  ماما  ملع  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ : رمع  نب  لّـضفم  ( 490 ( 1)
- یلاعت كرابت و  دنوادخ - لّضفم ، يا  دومرف : ترـضح  دراد ؟ ربخ  دتفایم  قافتا  ملاع  فارطا  رد  هچنآ  زا  روطچ  هدـش  هتخادـنا  اههدرپ 

(1 دوب : هداد  رارق  حور  جنپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دوجو  رد 
« ةایحلا حور  »

(2 تشاد . شوج  بنج و  نآ  اب  هک 
« ةوقلا حور  »

. درکیم ششوک  راک و  نآ  اب  هک 
(3

« ةوهشلا حور  »
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(4 درکیم . شزیمآ  دوخ  لالح  نارسمه  اب  دیماشآیم و  دروخیم و  نآ  اب  هک 
« نامیالا حور  »

(5 دومنیم . راتفر  تلادع  هب  مدرم  نایم  رد  دروآ و  نامیا  نآ  اب  هک 
« سدقلا حور  »

درک تافو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  دوب . هتشگ  توبن  لماح  نآ  هلیسو  هب  هک 
« سدقلا حور  »

رگید حور  راهچ  هب  تالاح  نیا  اما  درادـن  لطاب  هدوهیب و  راک  تلفغ و  باوخ و  سدـقلا  حور  و  درک ، ادـیپ  لاـقتنا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هب 
. دنیبیم تسا  ملاع  رد  ار  هچنآ  سدقلا  حور  هلیسو  هب  ماما  و  دهدیم ، تسد 

نم احور  کیلا  انیحوا  کلذک  و  هفیرش : هیآ  نیا  رد  هک  انرما » نم  احور   » يانعم زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : ریصب  وبا  ( 491 ( 2)
ّزع و يادخ - ياههدیرفآ  زا  تسا  ياهدیرفآ  حور »  » نآ دومرف : ترضح  مدیسرپ ، هدمآ  « 1  » نامیالا باتکلا و ال  ام  يردت  تنک  ام  انرما 
هاگآ و عیاقو  زا  ار  ترـضح  نآ  دوب و  هارمه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اب  هشیمه  تسا و  رتگرزب  لیئاکیم  لیئربج و  زا  هک  ّلج -

. دشابیم مالّسلا  مهیلع  همئا  اب  هراومه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  حور  نیا  درکیم و  تیوقت  شیوخ  راک  رد 
. تسا هدوبن  هتشذگ  ناربمایپ  زا  کی  چیه  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  ریغ  حور »  » نآ دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 492 ( 3)

هب هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  جارعم  بش  رد  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 493 ( 4)
______________________________

«. تسیچ نامیا  باتک و  هک  یتسنادیمن  نآ  زا  شیپ  وت  میدرک ، یحو  وت  هب  ار  دوخ  رما  زا  یحور  هنوگ  نیا  و  : » 52 يروش / ( 1)
ص:211  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،

هیلع هَّللا  یّلص  ربمایپ  دیدرگ ، ادج  ترضح  نآ  زا  دوخ  دیناسر و  یناکم  هب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  لیئربج  دش ، هدرب  نامسآ 
مدـق ییاـج  هب  دـنگوس  ادـخ  هب  هد ، همادا  دوخ  هار  هب  تفگ : لـیئربج  يراذـگیم !؟ اـهنت  ارم  یلاـح  نینچ  رد  لـیئربج ، يا  دومرف : هلآ  و 

. تسا هدیسرن  اجنآ  هب  شریس  يرشب  چیه  وت  زا  شیپ  هداهنن و  مدق  اجنآ  هب  يرشب  هک  ياهداهن 
یماقم اج  نیا  درک ، ثوعبم  توبن  هب  ار  وت  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  تفگ : ربمایپ  هب  لیئربج  دـیوگ : هَّللا  همحر  یـسراف  ناملـس  ( 494 ( 1)

. تسا هداهنن  مدق  نآ  هب  یبرقم  هتشرف  لسرم و  ربمایپ  چیه  هک  تسا 
يادخ نآ  زا  دـعب  هک  یباجح  نآ  هب  مدیـسر  مدـش و  قارب »  » راوس جارعم ] بش  رد  : ] دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 495 ( 2)

«(. 1  » دوب هلصاف  باجح  کی  اهنت  ادخ  نم و  نیب   ) دوب نامحر 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زگره  ایآ  مدیـسرپ : مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  دـیوگ : لیـضف  نب  دّـمحم  ( 496 ( 3)

هچنآ لد  : » دیامرفیم هک  ياهدینـشن  ار  لاعتم  يادخ  نخـس  رگم  دید ؛ ار  شراگدرورپ  دوخ  بلق  اب  يرآ ، دومرف : دـید ؟ ار  شراگدرورپ 
. دید لد  مشچ  اب  یلو  دیدن  رهاظ  ناگدید  اب  زگره  ار  ادخ  وا  «. 2 « » تسا هتفگن  غورد  هدید  ار 

لئاح يو  لالج  طقف  وا  نم و  نایم  مدید و  لد ] مشچ  هب   ] ار مراگدرورپ  جارعم ] رد  : ] دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ( 497 ( 4)
. دوب

هک ياهدـنب  لـسرم و  ربماـیپ  برقم و  هتـشرف  چـیه  هک  تسه  یتـقو  دـنوادخ  اـب  ارم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 498 ( 5)
[. نارگید هب  دسر  هچ   ] درادن ار  لاح  نآ  لمحت  تردق  تسا  هدومزآ  نامیا  هب  ار  شلد  دنوادخ 

هک اهنامسآ  ناگتشرف  مامت  مدیسر و  متفه  نامسآ  هب  نوچ  دومرف : جارعم  ثیدح  نمـض  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ( 499 ( 6)
زا برقم  ناگتشرف  لیئربج و  دندوب و  نم  هارمه 
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______________________________

. یناکم برق  هن  تسا  يونعم  برق  روظنم ، هک  تشاد  هجوت  دیاب  ( 1)
.11 مجن / ( 2)

ص:212  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  يراتفر  شور  ننس و  بادآ ،
زا ییاهلئاح  رگید  باجح  اب  یباجح  ره  نیب  هک  مدش  لخاد  باجح  داتفه  نایم  رد  مراگدرورپ ، باجح  هب  مدیـسر  دندنامزاب و  هار  همادا 

راگدرورپ اب  مدیـسر و  لالج  باجح  هب  هکنآ  اـت  تشاد  رارق  راـقو  تملظ و  رون و  تمظع و  اـیربک و  تمارک و  اـهب و  تردـق و  تزع و 
 ... مداتسیا يو  روضح  رد  هدرک ، تاجانم  دوخ 

نم هب  نآ  رد  لاـعتم  يادـخ  بناـج  زا  ياهفحت  هکنآ  رگم  تسین  یبـش  زور و  چـیه  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 500 ( 1)
. دسریم

فرح ود  نآ  اب  دوب و  هدش  هداد  یهلا ] ملع  زا   ] فرح ود  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هب  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 501 ( 2)
هیلع حون  ترـضح  هب  و  فرح ، تشه  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هب  و  فرح ، راهچ  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  و  درکیم ، راک 

ترضح دوجو  رد  ار  اهنآ  همه  لاعتم  دنوادخ  دوب و  هدش  هداد  فرح  جنپ  تسیب و  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هب  و  فرح ، هدزناپ  مالّـسلا 
یّلص ادخ  لوسر  هب  ار  نآ  فرح  ود  داتفه و  هک  تسا  فرح  هس  داتفه و  ادخ  مظعأ  مسا  و  دوب . هدرک  عمج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم 

. دش هتشاد  ناهنپ  وا  زا  رگید  فرح  کی  درک و  اطع  هلآ  هیلع و  هَّللا 
نایاپ 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 
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ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
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«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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