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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تدابع  زامن و 

باتک تاصخشم 

مق رـشن :  تاصخـشم  يزیزع  سابع  مالـسلاهیلع /  نیـسح  ماما  تدابع  زامن و  روآدیدپ :  مان  ناونع و  سابع 1342 -  يزیزع  هسانـشرس : 
پاچ  ) لایر  15500 964-7436-25-4 ؛  کباش :  موصعم  هدراهچ  يدابع  هریـس  تسورف :  128ص . يرهاظ :  تاصخشم  هالص 1382 .

نبنیسح عوضوم :  سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای :  . 1388 متفه : پاچ  تشاددای :  غوبن 1378 . یلبق  پاچ  تشاددای :  متفه )
هرامش  297/953 ییوید :  يدنب  هدر  BP41/4/ع4ن8 1382  هرگنک :  يدـنب  هدر  زامن  هرابرد  هیرظن  61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع

م32981-84 یلم :  یسانشباتک 

راتفگشیپ

ماما تفگ ؟  هچ  درک و  هچ  دید و  هچ  سابع  ندب  رانک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسیک ؟  هنئمطم  سفن  تسیک ؟  هللا  راث  تسیک ؟  نیسح 
رغصا یلع  یتقو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دز ؟  ادص  ار  یسک  هچ  درک و  هچ  دید و  هچ  ربکا  یلع  شدنزرف  ندب  رانک  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

تخادنا ریخات  هب  بش  کی  ار  گنج  ارچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  داد ؟  تسد  وا  هب  یلاح  هچ  دندز  وا  هب  هبعش  هس  ریت  دوب و  شتـسد  رد 
؟  تفگ يرکذ  هچ  رخآ  هظحل  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  درک ؟  هماقا  نمـشد  ياهریت  لباقم  رد  ار  شزامن  ارچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما   ؟
ریت نآ  دروخ ،  شکرابم  یناشیپ  هب  يریت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تفگ ؟  ار  يرکذ  هچ  دومن  عادو  مرح  لها  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

بلق هب  هبعش  هس  ریت  هک  یتقو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دناوخ ؟  ییاعد  هچ  عقوم  نآ  رد  دش ،  يراج  شا  هرهچ  رب  نوخ  دیشک و  نوریب  ار 
نیسح ماما  درک ؟  ییاعد  هچ  زامن  تقو  هدنروآ  دای  يارب  اروشاع ،  رهظ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دناوخ ؟  يرکذ  هچ  دروخ  شکرابم 

رگم مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تفگ ؟  هچ  داد و  تسد  وا  هب  یلاح  هچ  دینک ،  هلمح  اه  همیخ  هب  تفگ :  نمـشد  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع 
راسخر قشاـع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دـنداد ؟  رارق  نابـسا  مس  ریز  هدرک و  هعطق  هعطق  ار  شندـب  ارچ  سپ  دوبن ،  همطاـف  هشوگ  رگج 

هیلع نیسح  ماما  تسا .  تمایق  يارحص  رون  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسا .  تادابع  تاعاط و  حور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسا .  دوبعم 
رد اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسا .  نموم  ره  هیرگ  ببـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسا .  نآرق  حور  مئاد  ضیف  مالـسلا 

لوح رکذ ال  لوغشم  موادم  هتسویپ و  اروشاع  زور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوبن .  لفاغ  ادخ  دای  زا  هظحل  کی  اه  يراوشد  گنج و  جوا 
هیلع نیسح  ماما  دش .  دیهش  زامن  رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوب .  ادخ  صلاخ  هدنب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوب .  هللااب  الا  هوق  و ال 

ره رد  ایادـخ !  برک ،  لـک  یف  یتقث  تنا  مهللا  درک :  اـعد  روط  نآ  دـیآ  یم  وا  يوس  هب  نمـشد  هاپـس  یتقو  اروشاـع  حبـص  رد  مالـسلا 
رد تخیر ،  نیمز  رب  ار  هللا  راث  نوخ  و  دومن ،  تباصا  مالسلا  هیلع  نیـسح  بلق  رب  اروشاع  رهظ  رد  هک  يریت  ینم .  هاگ  هیکت  وت  يراتفرگ 

ار هتشرف  رازه  داتفه  دنوادخ  دوش و  یم  دیهش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسشن .  فده  هب  اروشاع  رد  دوب و  هدش  اهر  هفیقس  زور  رد  عقاو 
زامن کی  دنناوخ  یم  زامن  شربق  رانک  دننک و  یم  هیرگ  وا  رب  تمایق  زور  ات  هتشامگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  رب  دندولآ  رابغ  هدیلوژ و  هک 
نوخ کشا  ياج  هب  دومرف  نامز  ماما  تسا .  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  رئاز  يارب  زامن  نآ  رجا  باوث و  تسا ،  مدرم  زامن  رازه  يواسم  نانآ 

زا یکی  هب  ترضح  نآ  اروشاع  رهظ  رد  هک  ییاعد  لومشم  مالسلا و  هیلع  نیسح  تعافش  لومشم  زین  ار  ام  دنوادخ  مراودیما  میرگ .  یم 
يزیزع سابع  مق -  هیملع  هزوح  ناتسمز 1380  دهد .  رارق  نیلصملا  نم  هللا  کلعج  دومرف :  شباحصا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  زا  يا  هدیزگ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تدابع  www.Ghaemiyeh.comزامن و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 62زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


تقو و مالـسلا  اهیلع  همطاف  مالـسلا -  هیلع  یلع  ردام :  ردـپ و  مان  هللادـبع  وبا  هینک :  هللاراث  ءادهـشلا ،  دیـس  فورعم :  باقلا  نیـسح  مان : 
نآ نامز  رد  بصاغ  يافلخ  ات 61 ه ق )  لاس 50  زا   ) لاس هدزای  تماما :  نارود  هنیدم  رد  ترجه  مراهچ  لاس  نابعـش  موس  دلوت :  لحم 

دقرم دیسر .  تداهش  هب  یگلاس  نس 57  رد  البرک  رد  يرجه  لاس 61  اروشاع  زور  رد  تداهش :  لحم  تقو و  دیزی  هیواعم و  ترـضح : 
ربمایپ اب  تمزالم  - 1 درک :  میسقت  شخب  راهچ  هب  ناوت  یم  ار  ترضح  نآ  یگدنز  نارود  تسا .  قارع  روشک  رد  البرک  رهش  شفیرش : 

-3 لاس )  دودـح 40   ) مالـسلا هیلع  نسح  ماما  شردارب  ردـپ و  اب  تمزالم  نارود  - 2 لاس )  شـش  دودـح   ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ماما رادمچرپ  - 1 تسا .  خـیرات  هثداح  نیرتمهم  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  میظع  ینادواج و  تضهن  - 4 لاس )  هدزای   ) تماـما نارود 
هیلع نیسح  ماما  ترجه  تلع  هب  دوب .  قورسم  نب  جاجح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نذوم  - 2 دوب .  سابعلا  لضفلاابا  مالسلا  هیلع  نیـسح 

لیـسگ هکم  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  رورت و  يارب  جح  مان  هب  دیزی  دارفا  زا  یعمج  هک  درک  لصاح  عالطا  ماما ))   )) مالـسلا
دناسرب و لتق  هب  ار  ربمایپ  دنزرف  هبعک  رانک  رد  مارح و  هام  رد  دنا  هدیـشوپ  مارحا  سابل  ریز  رد  هک  یحالـس  اب  دنراد  تیرومام  دنا و  هدش 

ادخ هناخ  تمرح  تیاعر  يارب  دومرف :  دش و  قارع  راپـسهر  هجحیذ  متـشه  دومرف و  لیدبت  هدرفم  هرمع  هب  ار  عتمت  جح  ماما  تهج  نیدب 
همان دودح 150  هفوک  مدرم  - 5 دوب .  لیقع  نب  ملسم  دش  هداتسرف  هفوک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ریفـس  - 4 منک .  یم  كرت  ار  هـکم 

اب رفن  رازه  مالـسلا 18  هیلع  نیـسح  ماما  زا  هفوک  مدرم  توعد  ناـمز  رد  - 6 دـندوب .  هدرک  لاسرا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  توعد 
نس لاس  هد  زا  رتمک  ود  ره  هدوب و  میهاربا  زا  رت  گرزب  دمحم  هک  دندوب  دمحم  میهاربا و  ملسم  نارسپ  - 7 دندرک .  تعیب  ملسم  ترضح 

رد ادیدش  ماما  تساوخ  یم  تعیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  دـیزی  فلا :  مالـسلا :  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  ساسا  لماع  هس  - 8 دنتشاد . 
هیلع نیسح  ماما  ربق  رکنم 9 - زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلصا  لماع  ج :  هفوک .  مدرم  توعد  ب :  درک .  یگداتسیا  تساوخرد  نیا  لباقم 

 : هسدـقم هیحان  ترایز  - 10 تسا .  هدـش  نفد  نیـسح  ماما  شردـپ  رانک  رد  ربکا  یلع  ترـضح  هزاـنج  نوچ  دراد  هشوگ  شـش  مالـسلا 
مسا و اب  ار  البرک  يادهش  همه  یماسا  ترضح  فیرش  ترایز  نیا  رد  هدش و  لقن  مالـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  زا  هک  تسا  یترایز 

هیلع نیسح  ماما  بسا  - 11 تسا .  هداتـسرف  تنعل  نانآ  رب  هدرب و  زین  ار  مادک  ره  نیلتاق  مان  هداتـسرف و  دورد  نانآ  رب  هدومرف و  رکذ  مسر 
رئاز نیلوا  - 13 دش .  نفد  ییاسانش و  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  طسوت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رهطم  رکیپ  - 12 دراد .  مان  حانجلاوذ  مالسلا 

 . دوب يراصنا  هللادبع  نب  رباج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق 

البرک ات  تدالو  زا  زامن  هولج  لوا :  لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  شوگ  رد  هماقا  ناذا و  - 1

ناهج هب  هدید  مالـسلا  هیلع  نسح  شردارب  تدالو  زا  لاس  کی  تشذـگ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هدـش :  لقن  سیمع  تنب  ءامـسا  زا 
هیلع نیسح  نم  روایب )) .  نم  دزن  ار  مرسپ   : )) دومرف نم  هب  دمآ و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  هناخ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوشگ . 

رادید زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مدرب .  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  هب  دوب ،  يدیفس  هقادنق  رد  هک  ار  مالسلا 
نماد هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپـس  تفگ .  هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  شتـسار  شوگ  رد  هدش ،  نادنخ  داش و  مالـسلا  هیلع  هرهچ 

یبئاصم رطاـخ  هب  ما  هیرگ  دومرف :  ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  ادـخ !  لوسر  يا  تیادـف  هب  مرداـم  ردـپ و  مدرک :  ضرع  درک .  هیرگ  تفرگ و 
نم تعافـش  لومـشم  ار  هورگ  نآ  دنوادخ  دنـشک و  یم  ار  وا  رگمتـس  هورگ  يدوز  هب  دوش .  یم  دراو  دازون  نیا  هب  نم  زا  دـعب  هک  تسا 

 . درک دهاوخن 

زامن تعکر  رازه  - 2
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هللا لوسر  نبای  درک :  ضرع  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  هب  باطخ  یصخش  لاثم  روط  هب  دندوب ،  دنم  هقالع  رایسب  تدابع  هب  ترضح  نآ 
مردپ اریز  ما ،  هدش  دلوتم  هنوگچ  نم  هک  منک  یم  بجعت  دـندومرف :  ترـضح  تسا ؟  دالوا  مک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تردـپ  ارچ  ! 

(1  . ) دروآ یم  ياج  هب  زامن  تعکر  رازه  يزور  بش و  ره  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يوضو  - 3

کلملا يدـی  نیب  فقو  نمل  قح  لاقف :  کلذ ،  یف  هل  لیقف  هلـصافم  تدـعترا  هنول و  ریغت  ءاضوت  اذا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  ناک 
نیا تلع  دیزرل .  یم  شیاهاپ  هدیرپ و  شگنر  تفرگ  یم  وضو  یتقو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلـصافم ،  دعترت  هنول و  رفـصی  نا  رابجلا 

(2  . ) دزرلب شیاهاپ  دوش و  درز  شگنر  هداتسیا  توربج  اب  يادخ  لباقم  رد  هک  یسک  يارب  تسا  راوازس  دومرف :  دندیسرپ  ار  راک 

ریبکت راب  تفه  تنس  - 4

دنکن تفر  یم  میب  هک  اجنآ  ات  دمآ  نخس  هب  رید  مالسلا  هیلع  نیـسح  دومرف :  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هللا  همحر و  قودص 
ار مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  زامن  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  دشاب .  نخـس  یب  دنزن و  فرح 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ترضح  دنتسب و  فص  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترـضح  رـس  تشپ  زامن ) يارب   ) مدرم دوب ،  هداهن  دوخ  هناش  رب 

ادـخ لوسر  نوچ  تفگ ،  ریبکت  زین )  ) مالـسلا هیلع  نیـسح  سپ  تفگ ،  زاـمن  ریبـکت  دراذـگ و  نیمز  رب  دوخ  تسار  فرط  رد  ار  وا  ملس 
راب تفه  ادخ ) لوسر  زا  يوریپ  هب   ) زین نیـسح  دومرف و  هرابود  ار  ریبکت  دینـش  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ریبکت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

 . دش زاغآ  زامن ) يادتبا  رد   ) نتفگ ریبکت  راب  تفه  تنس  هنوگنیدب  تفگ .  ریبکت 

سابل کی  رد  زامن  - 5

 : دومرف مالسلا  هیلع  ترـضح  دنک ؟  یم  تیافک  سابل  رادقم  هچ  درم  ندرازگزامن  تهج  دیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  وبا 
هب زج  مالـسلا  هیلع  ترـضح  شود  رب  دوب و  اهوناز  کیدزن  رتالاب و  اپ  قاس  همین  زا  هک  ساـبل  هعطق  کـی  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ))

دیسر یم  ترضح  ندرگ  رب  درک  یم  هدجس  داتفا و  یم  شیاه  هناش  زا  دومن  یم  عوکر  یتقو  درازگ و  زامن  تشادن  وتسرپ  لاب  ود  رادقم 
يارب  : )) دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دـش )) .  غراف  زامن  زا  ات  دوب  هنوگ  نیا  دـنادرگ ،  یم  رب  دوخ  شیاه  هناش  رب  تسد  اـب  ار  نآ  سپ  ، 

هیلع نیـسح  ماما  و  درازگ ،  یم  زامن  هماج  کـی  رد  هک  تسا  هدـید  یلاـح  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  یـسک  هک  دومن  لـقن  نم 
((( 3  . ) دناوخ یم  زامن  سابل  کی  رد  هک  تسا  هدید  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ   : )) هک هدومن  لقن  وا  يارب  مالسلا 

رازگ زامن  يولج  زا  روبع  - 6

مالسلا هیلع  نیسح  ماما   : )) دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  فیض 
هیلع ترـضح  نوچ  تشادزاب .  راک  نیا  زا  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  ناراـی  زا  یکی  درک ،  روبع  وا  يولج  زا  يدرم  دـناوخ ،  یم  زاـمن 

امش و نایم  ملس !  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  درک :  ضرع  يدومن ؟  یهن  ار  وا  ارچ  دیـسرپ :  دش ،  غراف  زامن  زا  مالـسلا 
یگتفـشآ وا  نم و  نایم  یـسک  هک  تسا  نآ  زا  رت  کیدزن  نم  هب  لاعتم  يادـخ  وت  رب !  ياو  دومرف :  دروآ .  یم  دـیدپ  یگتفـشآ  بارحم 

((( 4  . ) دنک داجیا 

ینالوط هدجس  عوکر و  - 7
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(5  . ) دوب ینالوط  شدوجس  عوکر و  مالسلا  هیلع  نیسح  مدج  دومرف :  فیرشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) يدهم ترضح 

وضو ماگنه  ماما  تروص  گنر  رییغت  - 8

تسیچ تلاح  نیا  دش :  یم  لاوس  وا  زا  دیرپ ،  یم  شا  هرهچ  زا  گنر  داتسیا  یم  زامن  هب  هاگره  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  هدش  تیاور 
((( 6 ( ؟  متسیاب مهاوخ  یم  یسک  هچ  هاگشیپ  رد  هک  دیناد  یم  هچ  امش   : )) دومرف یم  دوش ؟  یم  ادیپ  امش  رد  وضو  ماگنه  هک 

هیقت زامن  - 9

هیلع نیـسح  ماما   : )) دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا  دوخ ،  دنـس  هب  يدنوار  بطق 
هب یتقو  امش  ردپ  ایآ  دش :  ضرع  راوگرزب  ود  نآ  زا  یکی  هب  سپ  دندرازگ .  یم  زامن  هیقت )  باب  زا   ) مکح نب  ناورم  رـس  تشپ  مالـسلا 

(7  . ) درک یم  افتکا  زامن  کی  نامه  هب  وا  دنگوس ،  ادخ  هب  هن  دومرف :  درک ؟  یمن  هداعا  ار  زامن  تشگ  یمرب  لزنم 

زامن هب  تیب  لها  شرافس  - 10

زین دوخ  نک و  رما  زامن  هب  ار  دوخ  هداوناخ   : )) ناحبـس يادـخ  ءدومرف  هرابرد  دـنک  یم  لـقن  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  میهاربا ،  نب  یلع 
هن تسا  هداد  ار  شتیب  لها  هب  هژیو  غالبا  نامرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  نآ  رد  دومرف :  شاب )) .  رادیاپ  نآ  رب  تخس 

يارب هک  دنراد  هژیو  یتلزنم  ادـخ  دزن  رد  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تیب  لها  هک  دوش  مالعا  مدرم  همه  هب  ات  ار ،  مدرم  مومع 
یصوصخ نامرف  مه  هداد ،  مدرم  همه  اب  هارمه  یمومع  نامرف  مه  زامن ، ) هماقا  تهج   ) نانآ هب  ناحبس  يادخ  اریز  تسین ،  نامدرم  رگید 

یم دمآ و  یم  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  هب  حبـص  زامن  تقو  زور ،  ره  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هیآ ،  نیا  لوزن  زا  سپ  . 
هیلع نسح  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  ینعی )  تیب  لها   ) سپ داـب ، )) امـش  رب  ادـخ  تاـکرب  تمحر و  مالـس و   : )) دومرف
 . (( ادخ ربمایپ  يا  داب  امـش  رب  زین )  ) ادخ تاک  رب  تمحر و  مالـس و  و   : )) دنتـشاد یم  راهظا  خساپ )  رد   ) مالـسلا هیلع  نیـسح  مالـسلا و 

(( ، دنک تمحر  ار  امش  ادخ  زامن ،  زامن ،   : )) دومرف یم  هتفرگ  ار  رد  هبوچ  راهچ  فرط  ود  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  سپس 
سپ دنادرگ )) .  كاپ  یـصلاخان )  ره  زا   ) ار امـش  دربب و  توبن  نادناخ  امـش  زا  ار  یگدولآ  هنوگ  ره  هک  دهاوخ  یم  نینچ  ادخ  انامه  ))

زا هکنیا  ات  داد  یم  ماجنا  ار  راک  نیا  هتـسویپ  حبـص  زور  ره  تشاد ،  روضح  هنیدم  رد  هک  ینامز  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زور  ره  هک  مهد  یم  تداهش  نم  دیوگ :  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مداخ  ءارمحلاوبا  تفر .  ایند 

ماما شردپ  زا  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  زا  کلام و  نب  سنا  زا  یبرقلا ))  هدوم   )) باتک رد  داد .  یم  ماجنا  ار  لمع  نیا  ملس 
رمءا هفیرش و  هیآ  لوزن  زا  دعب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دومرف :  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  شدج  زا  مالسلا  هیلع  داجس 

زور ره  هام  هن  تدم  هب  شاب ))  رادـیاپ  تخـس  نآ  رب  زین  دوخ  هد و  نامرف  زامن  هب  ار  دوخ  تیب  لها  و   )) اهیلع ریطـصا  هولـصلاب و  کلهءا 
امش زا  هک  دهاوخ  یم  ادخ  انامه   ! )) توبن تیب  لها  يا  زامن  دومرف :  یم  دمآ و  یم  مالسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  رد  هب  حبـص ،  زامن  ماگنه 

شردپ زا  یلع  نب  دیز  دنا .  هدرک  لقن  هباحص  زا  رفن  دصیس  ار  ثیدح  نیا  و  دنادرگ )) هزنم  ار  امـش  دربب و  ار  یگدولآ  هنوگره  نادناخ 
ینرف دوب .  هملس  ما  هناخ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يزور   : )) دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  شدج  زا  داجـس  ماما 

نآ زا  دناوخ و  ارف  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  دندروآ .  ترـضح  تمدـخ 
 : دومرف توالت  ار  هفیرش  هیآ  نیا  داد و  رارق  يربیخ  ییابع  ششوپ  رد  ار  نانآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپـس  دندروخ . 

تیب لها  زا  مه  نم  ایآ  ادـخ !  لوسر  يا  تشاد :  راهظا  هملـس  ما  اریهطت .  مک  رهطی  تیبلا و  لـها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنا 
(8  . ) يراد ریخ  يوس  هب  ور  اما ) یتسین  نانآ  زا   ) وت دومرف :  ترضح  متوبن ؟ 
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ادخ ربارب  رد  میلست  - 11

نیسح ماما  زا  دومرف :  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رمع ،  نب  لضفم 
 ، میور شیپ  شتآ ،  مرـس و  يـالاب  مراـگدرورپ ،  هک  یلاـح  رد  مدومن  حبـص   : )) دومرف يدرک ؟  حبـص  هنوگچ  دندیـسرپ :  مالـسلا  هیلع 

منک یم  ادیپ  مراد  تسود  هچنآ  هن  مشیوخ ،  رادرک  ورگ  رد  نم ،  يزور  نینچ  و  دشاب ،  یم  مریگارف  یهلا  باسح  ما و  هدـنیوج  گرم ، 
دنک یم  مباذع  دهاوخب  رگا  تسا ،  يرگید  رایتخا  رد  اهراک  همه  مرادن و  ار  کی  چیه  ناوت  منار .  یم  دوخ  زا  مدنـسپ  یمن  هچنآ  هن  و  ، 

! ؟ ) 9  ) تسا رتدنمزاین  نم  زا  يریقف  مادک  نیا ،  ربانب  درذگ .  یم  نم  زا  دهاوخب  رگا  و 

رصع زامن  زا  سپ  زامن  فاوط و  - 12

رصع زامن  تعامج )   ) ماما اب  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مالـسلا و  هیلع  نسح   : )) تفگ هک  هدرک  لقن  دیعـس  وبا  زا  هیواعم  نب  رامع 
مدرم دندناوخ )) .  زامن  تعکر  ود  دندرک و  فاوط  راب  تفه  سپـس  دندرک ،  مالتـسا  ار  نآ  هدـمآ  دوسالا  رجح  دزن  سپـس  دـندناوخ  ار 

هک ییاج  ات  دـنداد  رارق  راشف  موجه و )  ) رد ار  نانآ  مدرم  سپ  دـنیادخ .  لوسر  رتخد  نادـنزرف  ناـنیا  دـنتفگ :  دنتخانـش ) ار  ناـشیا  هک  )
ماما زا  ار  مدرم  وا  کمک  هب  هتفرگ  ار  یناکر  تسد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوب .  یناکر  درم  کـی  ناـشیا  هارمه  دـننک ،  تکرح  دنتـسناوتن 
رجح بناج  زا  رجح  دزن  نکر  رب  هک  مدیدن  ار  ناشیا  درک و  یم  مارتحا  رایسب  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  وا  درک  رود  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

 - هدش عطق  زامن  اب  هک  فاوط -  تفه  زا  یخرب  دـیاش  متفگ :  دیعـس  وبا  هب  دـیوگ :  يوار  دـندرک .  یم  مالتـسا  ار  نآ  هک  رگم  دـنرذگب 
(10  . ) دندرک فاوط  لماک  راب  تفه  هکلب  هن  تفگ :  تسا .  هدوب  هدنام 

زامن زا  دعب  قافنا  - 13

ار راوگرزب  نآ  دش و  دجسم  دراو  دندرک ،  یفرعم  وا  هب  ار  نیـسح  ماما  درک ،  لاوس  مدرم  نیرت  میرک  زا  دش و  هنیدم  دراو  یبارعا  يدرم 
هقلحلا کباب  نود  نم  كرح  نم  كاجر و  نم  نالا  بخی  مل  دناوخ :  ار  رعش  نیا  داتـسیا و  راوگرزب  نآ  رـس  تشپ  تفای ،  زامن  لاح  رد 

ان هدش  راودیما  وت  هب  هکنآ  ۀقبطنم  میحجلا  انیلع  تناک  مکلئوا  نم  ناک  يذلا  ول ال  ۀقـسفلا  لتاق  ناک  دق  كوبا  دـمتعم  تنا  داوج و  تنا 
هدنـشک تردپ  يدامتعا ،  دروم  هدنـشخب و  وت  هدمآ .  شـشخب  دـیما  هب  هدرک  بابلا  قد  هدـمآ و  هناخ  رد  رب  هک  یـسک  و  هتـشگن ،  دـیما 

 : دندومرف ربنق  هب  هداد و  مالـس  ار  شزامن  نیـسح  ماما  تفرگ .  یم  ارف  ار  ام  منهج  شتآ  دوبن ،  تردپ  دج و  تیادـه  رگا  دوب .  نیقـساف 
یقیقح دنمزاین  هک  روایب  ار  نآ  دـندومرف :  تسا .  هدـنام  یقاب  رانید  رازه  راهچ  هلب ،  تفگ :  تسا ؟  هدـنام  یقاب  يزیچ  زاجح  لام  زا  ایآ 
فاکـش زا  ار  ناشکرابم  تسد  دیچیپ و  نآ  رد  ار  اهرانید  هدروآ و  رد  نت  زا  ار  دوخ  درب  ود  ماما  دروآ ،  ار  اهرانید  ربنق  تسا .  هدمآ  نآ 

ملعا رذتعم و  کیلا  یناف  اهذخ  دندورس :  ار  رعـش  نیا  دندیـشک و  تلاجخ  یبارعا  زا  اهرانید  ندوب  مک  رطاخ  هب  اریز  دندرک ،  جراخ  رد 
ریگب ۀقفنلا  ۀیلق  ینم  فکلا  ریغ و  وذ  نامزلا  بیر  نکل  ۀقفدنم  کیلع  انامس  تسما  اصع  ةادغلا  انریس  یف  ناک  ول  ۀقفـش  وذ  کیلع  ینءاب 

دـش مهارف  هلیـسو  هدـنیآ  رد  رگا  منابرهم .  وت  هب  تبـسن  نم  هکنادـب  مهاوخ و  یم  رذـع  زا  نآ  یمک  رطاـخ  هب  نم  ار ،  راـنید  رادـقم  نیا 
هلیح ینعی  نامزلا ،  بیر   . ) تسا یلاخ  ام  تسد  کنیا  دنتـسرپ و  هناگیب  ناـمز  مدرم  نکیل  درک .  دـهاوخ  شزیر  وت  رب  يراشرـس  تورث 

ات دنناسرب  ناشیا  هب  ار  ناشتاکز  سمخ و  دنراپـسب و  تلاسر  نادناخ  هب  ار  تفالخ  هکنیا  ياج  هب  مدرم  هک  تسا  نیا  روظنم  نامز ،  مدرم 
دیاش دـندومرف :  ماما  درک !  هیرگ  ياه  ياـه  هتفرگ و  ار  اـهرانید  یبارعا  دـننک ) .  یم  هعجارم  ریغ  هب  دـنناسرب  یقیقح  قحتـسم  تسد  هب 

اب ياهتـسد  نیا  ارچ  هک  تسا  نیا  يارب  نم  هیرگ  نکیلو  هن ،  تفگ :  یبارعا  ینک ! ؟  یم  هیرگ  هک  تسا  مـک  وـت ،  هـب  مدرک  اـطع  هـچنآ 
(11  . ) تفر دهاوخ  كاخ  ریز  تواخس 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هزور  - 14

شیر هک  تسا  نیا  راد ،  هزور  درم  ناغمرا  دومرف :  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا  دوخ  دنـس  اب  هرـس  سدق  قودـص 
 ، دهد روخب  ار  شـسابل  دـنز و  هناش  ار  دوخ  رـس  هک  تسا  نیا  راد ،  هزور  نز  ناغمرا  دـهد و  روخب  ار  شیوخ  هماج  دـنز و  رطع  ار  دوخ 

 . (( تسا رطع  راد  هزور  هفحت  دومرف :  یم  تخاـس و  یم  وبـشوخ  ار  دوخ  رطع  اـب  تفرگ  یم  هزور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هاـگ  ره  ))
يروخ یمن  ارچ  دش :  لاوس  دروخن ،  يزیچ  ماما  دندروخ و  اذغ  زا  نانآ  سپ  دندومن ،  توعد  ار  نیسح  ماما  شنارای ،  ریبز و  نب  هللادبع 
(12  . ) نادروخب و  رطع )  ) نغور دومرف :  تسیچ ؟  راد  هزور  هفحت  دش :  ضرع  دیروایب .  راد  هزور  هفحت  اما  مراد ،  هزور  دومرف :   ؟

ناراب بلط  - 15

زا  : ) دنتفگ دندرک و  تیاکـش  ناراب  ندماین  زا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دزن  نایفوک  دومرف :  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا 
هتـساخرب وا  نک !  ناراب  بلط  دـنوادخ  زا  زیخرب و  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  هاوخب ،  ناراب  اـم  يارب  ادـخ )

لزان تاریخ و  هدنشخب  اهلاراب !   : )) درک ضرع  داتسرف و  دورد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  هدروآ و  ياج  هب  یهلا  يانث  دمح و 
نیمز  ) هدنفاکش ناور و  نازیر ،  هتسویپ  هنماد ،  رپ  هوبنا ،  ریگارف ،  رایـسب  یناراب  زا  ار  ام  و  رابب ،  راشرـس  ام  رب  ار  نامـسآ  تاکرب !  هدننک 

راگدرورپ يا  نیمآ  امرف .  باریس  يزاس -  هدنز  ار  هدرم  ياه  نیمز  يرادرب و  ار  یناوتان  تناگدنب  زا  نآ  اب  هک  هنـشت - )  کشخ و  ياه 
هفوک یحاون  یخرب  زا  نیشن  هیداب  یبرع  داتسرف .  اسآ ) لیـس   ) ناراب دنوادخ  ناهگان  هک  دوب  هدربن  نایاپ  هب  ار  دوخ  ياعد  وا  نایناهج )) . 
(13  . ) دروخ یم  بات  چیپ و  یناوارف )  زا   ) يرگید رد  یکی  بآ  هک  یلاح  رد  متشاذگ ،  رس  تشپ  ار  اه  هپت  اه و  هرد  تفگ :  دمآ و 

قفانم رب  نیرفن  زامن و  - 16

هار نیب  رد  داتفا ،  هار  هب  شا  هزانج  لابند  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تفر .  ایند  زا  دوب  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  نمـشد  هک  یقفانم  درم 
نیا رب  زامن  زا  مهاوخ  یم  درک :  ضرع  يور ؟  یم  اجک  دومرف :  وا  هب  تسا  هزانج  عییـشت  زا  يریگ  هرانک  ماقم  رد  هک  دـید  ار  دوخ  مالغ 
تیم یلو  یتقو  داتـسیا ،  ماما  رانک  رد  مـالغ  وگب .  مه  وت  میوگ  یم  هچ  ره  تسیاـب و  نم  راـنک  اـیب  دومرف :  وا  هب  ماـما  منک .  رارف  قفاـنم 

یف كدبع  زخءا  مهللا  هفلتخم ،  ریغ  هفلتوم  ۀنعل  فلا  كدبع  انالف  نعلا  مهللا  ربکءا  هللا  دومرف :  مه  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تفگ  ریبکت 
 ، کیبن تیب  لهءا  ضغبی  كءایلوا و  يداعی  كءادعءا و  یلوتی  ناک  هناف  کباذـع ،  دـشا  هقذا  كران و  رح  هلـصءا  كدالب و  كدابع و 

ناگدنب نایم  رد  ار  تا  هدنب  نیا  ایادخ !  هلصاف ،  فالتخا و  نودب  نک  تنعل  هتـسویپ  راب  رازه  ار  ینالف  ایادخ !  تسا .  گرزب  ادخ  ینعی 
ار تنانمـشد  یتسود  هک  ناشچب  وا  هب  ار  تباذع  نیرتدیدش  نادرگ و  يو  بیـصن  ار  تخزود  شتآ  نک و  فیفخ  راوخ و  تیاهرهـش  و 

((( 14  . ) تشاد یم  نمشد  ار  تربمایپ  تیب  لها  هتساخرب و  تناتسود  ینمشد  هب  هتشگ و  اریذپ 

مالسلا هیلع  یلع  لسغ  زامن و  - 17

ریما دومرف :  هک  هدرک  لقن  دنلب -  يربخ  نمض  مالسلا -  هیلع  نیـسح  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  دوخ ،  دنـس  اب  بوشآ  رهـش  نبا 
دومرف سپس  دینکن .  هاگآ  نم  گرم  زا  ار  یسک  متفر )  ایند  زا  نوچ   ) هک منک  یم  شرافس  امش  هب  دومرف :  نیسح  هب  مالسلا  هیلع  نانموم 

دنراذگب و توبات  نآ  رد  دنداد  شلـسغ  هاگره  دننک ،  نفک  دننک  یم  ادیپ  هک  ینفک  رد  دـنروآ و  نوریب  تسار  هیواز  نآ  زا  ار  یتوبات  : 
راب و کی  مالـسلا  هیلع  نسح  هکنیا  و  دـنربب ) تفر  هک  اج  ره  و   ) دـننک دـنلب  ار  توبات  بقع  نانآ  دـش ،  دـنلب  نیمز  زا  توباـت  ولج  نوچ 

(15  . ) دنرازگ زامن  وا  رب  ماما  ناونع  هب  راب  کی  مه  مالسلا  هیلع  نیسح 
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  رانک  زامن  - 18

وت رب  مالس   : )) دومرف دمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شدج  ربق  رانک  هدمآ  نوریب  هناخ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یبش 
 . يداهن اج  دوخ  تما  نایم  هک  یناگدنامزاب  نایم  رد  وت  يرتخد  هون  دنزرف و  دنزرف و  منم  همطاف ،  دنزرف  نیـسح  منم  ادخ !  ربمایپ  يا  داب 
ات وت  هب  تسا  نم  هوکـش  نیا  دنتـسکش ،  ار  متمرح  دـنتخاس و  هابت  ار  مقح  هدراذـگ  اهنت  ارم  هک  شاـب  هاوگ  ناـنآ  رب  وت  ادـخ !  ربماـیپ  يا 

0(16) دوب دوجس  عوکر و  رد  هتسویپ  داتسیا ،  زامن  هب  تساخرب و  سپس  منک )) .  رادید  ار  وت  هک )  يزور  )

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  رانک  زامن  تعکر  ود  - 19

زامن اجنآ  رد  تعکر  دـنچ  دومن ،  شدـج  ربق  يوس  هب  ور  جراخ و  شا  هناـخ  زا  یبش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  هدـش :  تیاور 
نادب دوخ  هک  هدمآ  شیپ  میارب  یلکشم  میوا ،  رتخد  رسپ  نم  دشاب و  یم  دمحم  تربمایپ  ربق  نیا  ادنوادخ !  دومرف :  زامن  زا  دعب  درازگ ، 

تلـالج و ياراد  يا  مهاوـخ ،  یم  وـت  زا  نم  و  مرمـش ،  یم  تشز  ار  دـب  راـک  هتـشاد و  تسود  ار  کـین  راـک  نم  اراـگدرورپ !  یفقاو ، 
 . يزاس ردقم  میارب  ار  دشاب  یم  تلوسر  وت و  يدونشخ  دروم  هچنآ  اهنت  تسا  نآ  رد  هک  یسک  ربق و  نیا  قح  هب  يراوگرزب ! 

تعامج زامن  - 20

یم زامن  هداتفا  شیپ  شاک  يا  هللادـبع !  ابا  اـی  دـندرک :  ضرع  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دزن  یعمج  هتـسد  مدرم  هک  هدـش  تیاور 
ریبکت داـتفا و  شیپ  دیعـس  نب  ورمع  داد ،  ماـجنا  ار  زاـمن  هماـقا )  ناذا و   ) نذوم نوچ  يدروآ !  یم  دورف  دوخ  لزنم  رد  ناـنآ  يدرازگ و 

رد ار  زامن   : )) دومرف وش .  نوریب  سپ  یتفیب ،  شیپ  یتساوخن  هک  نونکا  هللادـبع !  ابا  ای  دـش :  ضرع  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  تفگ .  ار  زاـمن 
(17  . ) تفر نوریب  درازگ و  زامن  سپ  تسا . ))  رتهب  ندناوخ  تعامج 

هجیدخ رازم  رانک  ترضح  تاجانم  - 21

 . وش رود  نم  زا  تفگ :  هاگنآ  تسیرگ ،  دمآ و  هجیدخ  ربق  رانک  درک ،  یم  تکرح  کلام  نب  سنا  هارمه  ترضح  نآ  هک  هدش  تیاور 
 ! اراگدرورپ اراگدرورپ !  دناوخ :  یم  هک  مدینـش  دش  ینالوط  شزامن  ماجنا  هک  یماگنه  مدش ،  ناهنپ  ترـضح  نآ  دید  زا  دیوگ :  سنا 

لاح هب  اـشوخ  تسوت ،  رب  ما  هیکت  هتـسجرب !  تافـص  ياراد  يا  تسا و  هدرب  هاـنپ  وت  هب  هک  ار  يا  هدـنب  نک  محر  یتسه ،  نم  يـالوم  وت 
دراذگ و نایم  رد  دوخ  يادخ  اب  ار  شیراتفرگ  و  دشاب ،  راد  هدـنز  بش  رازگتمدـخ  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  یـشاب .  وا  يالوم  وت  هکنآ 

تباجا هداد و  خـساپ  ار  وا  دـنوادخ  درک ،  حرطم  ار  شا  یتحاران  هصغ و  هاـگره  شیـالوم  هب  شبحم  زا  رتشیب  درادـن  یـضرم  يراـمیب و 
 . دنادرگ کیدزن  دوخ  هب  هتـشاد و  یمارگ  ار  وا  ادـخ  دـناوخب ،  ار  ادـخ  نانک  يراز  یکیرات  رد  ددرگ  التبم  يراتفرگ  هب  هاگره  دـیامن . 

ندینش قاتشم  مناگتـشرف  میناد .  یم  ار  نآ  ام  ییوگب  هچ  ره  و  یتسه ،  نم  تیامح  رد  وت  هک  یلاح  رد  ایب  ما  هدنب  دش :  هدرک  ادن  هاگنآ 
تـسا یفاک  و  تسا ،  شدرگ  رد  اه  باجح  رد  هدوب و  نم  دزن  وت  ياعد  میونـش .  یم  ار  وت  يادص  ام  هک  تسا  یفاک  و  دـناوت ،  يادـص 
باسح سرت و  لیم و  نودب  هاوخب  نم  زا  دتفا .  نیمز  رب  یشوهیب  زا  دزوب ،  وا  بناوج  زا  داب  رگا  میراد .  یمرب  وت  يارب  ار  شـشوپ  ام  هک 

 . ماوت يادخ  نم  هک  ، 

نانمشد نابز  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تدابع  - 22

رد دندوب  تیب  لها  نمـشد  هک  اهنآ  یتح  دنا و  هتفگ  اه  نخـس  تنـس  لها  هورگ  زا  اصوصخم  نادنمـشناد ،  ناخروم و  وا  تدابع  هرابرد 
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نیدتم و لضاف  يدرف  داب  یضار  وا  زا  وا  يادخ  هک  نیسح  دسیون :  یم  ریثا  نبا  دندرک .  مالعا  زیگنا  تفگش  يرظن  يار و  وا  تدابع  رما 
موصلا ریثک  انید -  الضاف  هنع  هللا  یضر  نیسحلا  ناک  دز .  یم  رس  وا  زا  بوخ  ياهراک  همه  دوب و  هقدص  جح و  زامن و  هزور و  لها  دایز 
یعدم قفانم ،  يدرف  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  بیقر  عقاو ،  رد  هک  ریبز  نب  هللادبع  اهعیمج ،  ریخلا  لاعفا  ۀقدصلا و  جحلا و  ةالـصلا و  و 

يارب زیخ  بش  رایـسب  يدرف  وا  تفگ :  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تدابع  هراـبرد  دوب  تیب  لـها  هنیک  زا  زیربل  شلد  و  هللا ،  لوسر  تفـالخ 
وا هار  رـس  زا  یبیقر  هک  دش  لاحـشوخ  رظن  کی  زا  دـیاش  دینـش ،  ار  وا  تداهـش  ربخ  هک  نآ  و  دوب .  اهزور  رد  راد  هزور  رایـسب  تدابع و 

دوب ینالوط  سب  یمایق  تدابع  يارب  اه  بش  ار  وا  هک  یلاح  رد  دنتـشک ،  ار  وا  مسق  ادخ  هب   : )) تفگ رگید  فرط  زا  یلو  دش ،  هتـشادرب 
دنمـشناد و داقع ،  همایـص .  راهنلا  یف  اریثک  همایق ،  لیللاب  ـالیوط  ناـک  هولتق و  دـقل  هللا  اـمءا و  تشاد )) .  یم  هزور  اـهزور  زا  يرایـسب  و 

بجاو ياهزامن  رب  هوالع  دوب .  زامن  لها  وا  دـسیون :  یم  نادیهـش )  رالاس  ای  ردـپ   ) ءادهـشلا وبا  ماـن  هب  دوخ  باـتک  رد  رخاـتم  هدنـسیون 
وا زا  راچان  هب  هک  رگم  تفر  یم  ادـخ  هناخ  جـح  هب  هلاـس  همه  تفرگ ،  یم  یبحتـسم  هزور  داـیز  درازگ ،  یم  رایـسب  یبحتـسم  ياـهزامن 

(18  . ) تسا هدش  هتشون  دایز  وا  یگدنز  خیرات  رد  نانخس  نیا  هنومن  و  دش .  یم  كرت 

دوب تدابع  وا  زیچ  همه  - 23

تدابع وا  داهج  دـمآ ،  یم  باسح  هب  تدابع  وا  ياه  ندز  مد  تاظحل و  مامت  هکلب  دوبن .  تیعقوم  بسح  رب  يا و  هظحل  نیـسح  تداـبع 
وا لمحت  و  وا ،  ربص  نمـشد ،  تسود و  هب  وا  تحیـصن  وا ،  ندز  ریـشمش  دوب ،  تدابع  وا  ینارنخـس  هبطخ و  دوب ،  تداـبع  وا  ماـیق  دوب ، 
رد وا  نداد  ناج  نآ  و  دوب ،  تدابع  وا  نداتفا  كاخ  هب  هظحل  نآ  درک ،  یم  تداـبع  دـیگنج  یم  مصخ  اـب  هک  یتعاـس  نآ  دوب .  تداـبع 
 . تسناد یمن  هضرع  لباق  هدـننک و  تیافک  مه  ار  تدابع  نآ  مه  زاب  ییوگ  یلاح  عضو و  نانچ  رد  اما  دوب .  تدابع  لـمحت  ربص و  نیع 

یلع اربص  کئاضقب ،  اضر  یهلا  دوب :  منرتم  ادـخ  رکذ  هب  یگنـشت  یکـشخ و  نیع  رد  شنابل  هاگلتق و  رد  یقمر  یب  یگداـتفا و  نیع  رد 
وت زج  مراد .  قیدـصت  ار  وت  نم  و  مرباـص .  وت  يـالب  رب  میـضار .  وت  مکح  هب  ایادـخ !  كاوس .  دوـبعم  ـال  كرم ،  ـال  اقیدـصت  کـئالب ، 

 . تسین يدوبعم 

دجسم اب  سنا  - 24

یم ربمایپ  هک  ار  هچنآ  ره  تسـشن و  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربنم  ياپ  یکدوک  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
رب ار  نیسح  دروآ و  یلدنص  نیسح  يارب  ردام  يزور  تفگ .  یم  زاب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  شردام  هب  هناخ  رد  هدرک ،  ظفح  دومرف ، 

دجـسم رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هچنآ  مه  مه  وا  نک .  هظعوم  ردـپ  لثم  الاح  ناج !  رـسپ  بوخ  دومرف :  دـناشن و  نآ 
دنم هقالع  ار  ربمایپ  درک و  فیرعت  ردـپ  يارب  ار  نیـسح  ینابز  نیریـش  يزور  همطاف  درک .  وگزاب  تلاـح  نحل و  ناـمه  اـب  ار  دوب  هدومرف 

 . دشکب تلاجخ  نم  ندید  اب  منک  یم  رکف  دومرف :  ربمایپ  دونـشب .  دیوگ ،  یم  نخـس  گرزب  ردپ  دننام  هک  ار  نیـسح  يادـص  ات  تخاس 
ناهنپ هدرپ  تشپ  ار  ربمایپ  دـنک .  هظعوم  دـیوگب و  نخـس  اباب  لثم  دـنهاوخب ،  نیـسح  زا  تقو  نآ  دوش و  یفخم  ییاـج  ربماـیپ  دـش  رارق 

 : تفگ دوب ،  هدش  ردام  بجعت  هجوتم  هک  وا  دـش ،  نابز  تنکل  راچد  هشیمه  فالخ  رب  اما  درک .  ینارنخـس  هب  عورـش  نیـسح  دـندرک و 
ماـمت رگا  هک  تسا  هدـش  ناـهنپ  یـصخش  هدرپ  تشپ  رد  هک  تـسا  نـیا  شتلع  دـخرچ ،  یمن  بوـخ  مناـبز  هـک  نـکن  بـجعت  رداـم !  ))

رد ار  نیـسح  دمآ و  نوریب  هدرپ  سپ  زا  نخـس  نیا  ندینـش  اب  ربمایپ  دـیآ )) .  یم  دـنب  ناشنابز  وا  شیپ  رد  دـنوش ،  عمج  ملاع  نارونخس 
تینابز نیریش  نابرق  هب  اباب  دومرف :  دز و  هسوب  شنابز  نیریش  دنزرف  ياه  بل  رب  هبترم  هس  درب و  شا  هناچ  ریز  ار  شتسد  دیشک و  شوغآ 

(19  . ) دورب
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  - 25

لوغشم يزاب  هب  هتـسشن ،  ترـضح  نآ  یکیدزن  رد  مه  نیـسح  دروآ ،  یم  اج  هب  تعامج  زامن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
لوسر ورب !  ورب ،  تفگ :  یم  داد و  یم  تکرح  ار  شیاهاپ  وا  دش .  راوس  ربمایپ  تشپ  رب  نیـسح  تفر ،  هدجـس  هب  ربمایپ  هک  نیمه  دوب . 
هدجس هب  هرابود  ترضح  هک  ینامز  اما  داهن .  نیمز  رب  دوخ  تشپ  زا  ار  وا  تشادرب ،  هدجس  زا  رس  یتقو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

زا هک  يدوهی  يدرم  نیب  نیا  رد  دـش .  مامت  زامن  هرخـالاب  اـت  تفاـی  همادا  تروص  نیمه  هب  عضو  درک .  رارکت  ار  شراـک  نیـسح  تفر ، 
يا هنوگ  هب  ناکدوک  اب  امش  دمحم !  يا  تفگ :  دمآ و  ربمایپ  دزن  هک  دش  یتفگش  نانچ  راچد  هنحـص  نیا  ندید  اب  درک ،  یم  روبع  اجنآ 

 ، دیروآ يور  ربمایپ  ادخ و  هب  رگا  يرآ !  دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مینک !  یمن  نینچ  زگره  ام  هک  دینک  یم  راتفر 
(20  . ) دروآ ور  مالسا  نید  هب  داد و  تداهش  ربمایپ  تلاسر  هب  مالسا ،  تفار  ندید  اب  يدوهی  درم  دروآ .  دیهاوخ  تمحر  ناتناکدوک  رب 

ردپ رکیپ  رب  زامن  - 26

فرط هب  تسا .  هدش  کبـس  یـسوسحم  روط  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  كاپ  رکیپ  هک  دش  هجوتم  ردـپ  لسغ  ماگنه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
اب هللادبع !  ابا  يا  داد :  باوج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسا ! ؟  کبس  نامردپ  رکیپ  ردارب !  تفگ :  یتفگش  راهظا  اب  تشگرب و  شردارب 
ود دنداد ،  لسغ  ار  ردپ  یتقو  دنوش .  یمن  هدید  مشچ  هب  اهنآ  یلو  دننک ،  یم  نامیرای  نامردپ  لسغ  رد  هک  دنتسه  زین  يرگید  هورگ  ام 
یم ار  اهنآ  سیدـقت  حـیبست و  هکئالم و  لاب  يادـص  هار  نایم  رد  اهنآ  تساخرب .  دوخ  توبات  ولج  دـنتفرگ و  ار  ردـپ  توبات  بقع  ردارب 

زامن ردپ  رکیپ  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هاگنآ  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  لوا  ردپ  تیـصو  قبط  رب  دندیـسر .  ربق  رـس  رب  هکنیا  ات  دـندینش . 
(21  . ) دندرپس كاخ  هب  ار  ردپ  و  دندناوخ . 

زامن زا  دعب  قافنا  - 27

هیلع نیسح  ددرگنرب )) .  دیما  ان  دشاب ،  هتشاد  دیما  وت  هب  هکنآ   : )) تفگ دوخ  اب  دروآ و  رد  ادص  هب  ار  نیسح  هناخ  رد  ییادگ  بش  کی 
 . درک زاب  ار  رد  هاگنآ  درب ،  ناـیاپ  هب  درک و  هاـتوک  ار  شزاـمن  رد ،  يادـص  ندینـش  اـب  دوب ،  زاـمن  لوغـشم  دوخ  بارحم  رد  هک  مالـسلا 

تـسد ود  هارمه  هب  دوب ،  اهراکتمدـخ  هداوناخ و  یجرخ  هک  مهرد ،  رازه  ود  تشگرب و  هناخ  هب  دـید .  ار  فیعـض  شوپ و  هدـنژ  يریقف 
(22  . ) درک یهاوخ  رذع  زین  اهنآ  ندوب  زیچان  زا  لاح  نیا  اب  داد .  وا  هب  ار  شدوخ  سابل 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  - 28

دوش هدناوخ  اعد  نآرق و  اهنآ  حور  يداش  يارب  و  تسا ،  نتفر  نینموم  ءادهش و  ربق  رانک  هعمج  بش  هنسح  هدیدنسپ و  ياهراک  زا  یکی 
هعمج بش  ره  ءادهشلا  دیس  دیامرف  یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تسا .  هدنام  راگدای  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هریـس  زا  هنـسح  لمع  نیا  و 

تحارتسا باوخ و  ياج  هب  ار  اروشاع  زور  زا  لبق  بش  هللادبع  ابا  باحـصا  هچرگ  ( 23  . ) تفر یم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ربق  ترایز  هب 
قشع یلو  دشاب ،  هدش  هتساک  نانآ  یندب  یمسج و  يورین  زا  دیاب  ارهاظ  دندرب و  رـس  هب  بوبحم  اب  تاجانم  رافغتـسا و  نآرق و  زامن و  هب 
نامز ماما  ادخ و  تجح  قح ،  هدـیزگرب  نیرتهب  باکر  رد  ادـخ و  هار  رد  تداهـش  هب  قشع  ادـخ ،  هب  قشع  تسا ،  هدنـشخب  ورین  نانآ  هب 

 . نیسحلا هللادبع  ابا  ترضح 

مناوخ یمن  نمشد  رب  زامن  - 29
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وا هب  دید و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اجنآ  رد  يو  دمآ .  جح  هب  دـناسر ،  لتق  هب  ار  شباحـصا  يدـع و  نبرجح  هک  یلاس  نامه  رد  هیواعم 
؟  يدرک هچ  دومرف :  ترـضح  مدرک ؟  هچ  وت  ردـپ  نایعیـش  ریاس  وا و  باحـصا  يدـع و  نبرجح  اب  هک  يدینـش  هللادـبع !  وبا  يا  تفگ : 
وت نمشد  تمایق  رد  تعامج  نیا  تفگ :  دز و  يدنخبل  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدومن .  نفد  مدناوخ و  زامن  مدرک ،  نفک  متـشک ،  تفگ : 

( . 24) دناوخ میهاوخن  ناشیا  رب  زامن  درک و  میهاوخن  نفک  میناسرب ،  لتق  هب  ار  وت  ناوریپ  میبایب و  تلود  ام  هک  یتقو  اما  دوب .  دنهاوخ 

زامن زا  دعب  راک  نیرتهب  - 30

هب نموم  ندرک  لاحـشوخ  زامن  زا  دـعب  اهراک  نیرتهب   ) ربمایپ نخـس  نیا  هک  تسا  هدـش  تباث  میارب  دـندومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
یم نینچ  نیا  ارچ  مدیسرپ :  هتفر ،  رتولج  داد .  یم  اذغ  یگس  هب  هک  مدید  ار  یمالغ  يزور  اریز ،  تسا  تسرد  تسا )  مارح  ریغ  هلیـسو 

يدرم متـسرپرس  متـسه ،  تبحم  يداش و  لابند  گس ،  ندرک  داش  اب  متـسه و  تحاران  نم  ادـخ ،  لوسر  دـنزرف  يا  داد :  خـساپ  ینک ؟ 
ار لوـپ  يدوـهی  مدـیرخ .  راـنید  تسیود  هب  ار  رکوـن  متفر و  يدوـهی  درم  دزن  نم  متحاراـن .  یلیخ  عوـضوم  نیا  زا  نم  تـسا و  يدوـهی 

هزاجا هن  متفگ :  منک .  ناتراثن  مه  لوپ  یغلبم  دیهد ،  هزاجا  رگا  مالغ و  هیده  غاب  نیا  نات ،  ياه  مدق  هیدـه  مالغ  نیا  تفگ :  تفرگن و 
 . مداد وا  هب  ار  لاوما  همه  مدرک و  دازآ  ار  وا  مه  نم  دیـشخب .  مالغ  هب  ار  لوپ  نامه  تفریذپ و  يدوهی  مهدب .  امـش  هب  یغلبم  نم  دیهدب 
 : تفگ تسا ،  نینچ  دید  هک  شرهوش  مدیشخب .  مرهوش  هب  ار  مرهم  مدروآ و  مالـسا  مه  نم  تفگ :  دش و  نیا  بوذجم  يدوهی  رـسمه 

(25  . ) مداد مرسمه  هب  ار  ما  هناخ  مدش و  ناملسم  مه  نم 

ملعم دزم  - 31

دای دنزرف  نآ  هب  لماک  روط  هب  ار  دمح  هروس  نمحرلا  دبع  زور  نآ  دوب ،  مالسلا  هیلع  نیسح  نادنزرف  زا  یکی  داتسا  یملـس  نمحرلا  دبع 
ردـپ يارب  رخآ  ات  لوا  زا  ار  دـمح  هروس  نیریـش  یناـبز  قوش و  قوذ و  اـب  دـناسر و  ردـپ  دزن  ار  دوخ  سرد  ناـیاپ  زا  دـعب  كدوک  داد . 

زا ار  شناهد  دیـشخب و  وا  هب  ابیز  هچراپ  رازه  الط و  رانید  رازه  هک  تفرگ  رارق  ملعم  تامحز  ریثاـت  تحت  ردـقنآ  نیـسح  درک .  توـالت 
نیا داد :  باوج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دندوشگ ،  ضارتعا  هب  بل  دـندوب ،  تفگنه  شـشخب  نیا  دـهاش  هک  یخرب  درک .  رپ  دـیراورم 

(26  . ) تساهنآ زا  رتشیب  یلیخ  ملعم  راک  شزرا  و  تسا ،  زیچان  هداد ،  دای  مدنزرف  هب  هچنآ  ربارب  رد  دزم  رادقم 

البرک رد  زامن  هولج  مود :  لصف 

تدابع رولبت  زور  - 32

صاـخ ناـمرف  هـک  دوـب  نـیا  دـیدرگ ،  وا  تازاـیتما  تافـص و  رگید  همـشچرس  ءاـشنم و  هـک  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  ياـه  یگژیو  زا 
یـسک هن  هک  درک  تدابع  يا  هنوگ  هب  ار  ادخ  دیناسر و  ماجنا  هب  يریظن  یب  کبـس  هب  اروشاع  نادواج  گرزب و  زور  رد  ار  شراگدـیرفآ 

اوتحم و رپ  لماک ،  عماج ،  یتداـبع  زاـس ،  هساـمح  یخیراـت و  زور  نآ  رد  وا ،  تداـبع  وا  زا  سپ  هن  دوب و  هتفاـی  ار  نآ  قیفوت  وا  زا  شیپ 
 ، ینطاب يرهاظ و  ات  هتفرگ  یبلق  یندـب و  ياهتدابع  زا  دوب و  لماک  يدابع  متـسیس  کی  ياه  هرهچ  داـعبا و  ماـسقا و  یماـمت  هدـنرادربرد 
ره زا  دز و  یم  جوم  نآ  رد  ادـخ ،  هناقـشاع  هناصلاخ و  شتـسرپ  ياه  هولج  اه و  هرهچ  رگید  و  بحتـسم ،  بجاو و  يونعم ،  یناحور و 
 ! يرآ زور !  کی  رد  و  تفای .  رولبت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هاگتدابع  تداـبع و  رد  شنیرتاـبیز  نیرت و  لـماک  نیرتهب و  نآ ،  عون  هنومن و 

زور نآ  دش .  هدیتسرپ  اه  هولج  یمامت  رد  اه و  شتـسرپ  ماسقا  عاونا و  هب  یتسه  ياناوت  راگدـیرفآ  یندـنامدای  هب  دنمهوکـش و  زور  کی 
نیرت و هناقشاع  رانک  رد  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  دوب ،  زین  یناسنا  ياه  شزرا  رولبت  زور  دوب  شیاین  تدابع و  گرزب  زور  هکنیا  رب  هوالع 
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تروص نیرتهب  رد  نوگمهان  نوگمه و  تروص  هب  یناسنا  هدیدنسپ  تافـص  یقالخا و  مراکم  یمامت  اهتدابع  اه و  شیاین  نیرت  هناصلاخ 
 . تفرگ رارق  تیرشب  زادنا  مشچ  رد  نکمم 

تدابع یلاع  هوسا  - 33

تین هب  راگدرورپ و  هب  برقت  دـصق  هب  وا  دوب ،  تراهط  ماسقا  ناـیم  عمج  یگنهاـمه و  داـجیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ياـه  یگژیو  زا 
مهارف شیارب  یبآ  یب  هرـصاحم و  تخـس  طیارـش  نآ  رد  یلع ،  شبوبحم  دـنزرف  هک  یبآ  كدـنا  اب  اروشاع  بش  وا ،  یگدـنب  تداـبع و 

ار شرونم  هرهچ  تخاس و  وضو  يا  هژیو  کبـس  هب  شیافـصم ،  بلق  نوخ  اـب  اروشاـع  زور  سپ  ( 27  . ) درک تداهـش  لسغ  دوب  هتخاس 
ماما درک .  یسامترا  لسغ  ماجنا  رس  تسش و  ار  شـسدقم  ندب  رهطم و  رـس  شبلق  نوخ  اب  تخادرپ و  یبیترت  لسغ  هب  هاگنآ  درک  نیگنر 

ینارون هرهچ  درک و  رپ  شکاپ  نوخ  زا  ار  شیوخ  تسد  فک  تخاس ،  یصاخ  يوضو  شتداهش ،  زور  هاگحبص  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 
و تخادرپ .  هدجـس  هب  داهن و  نیمز  رب  یناشیپ  تسود  هاـگراب  رب  دومن و  ممیت  یکراـبم  هزیکاـپ و  كاـخ  هب  هاـگنآ  درک ،  نیگنر  ار  شا 

 . تسا یگدنب  تدابع و  یلاع  هوسا  مالسلا  هیلع  نیسح  دومرف :  هماقا  تداهش  هداجس  رد  ار  قشع  زامن  هناقشاع 

هناقشاع زامن  عون  راهچ  - 34

زور هنابش  رد  يرگید ،  هن  دوب و  وا  صوصخم  هک  يا  هنوگ  هب  تشاد  اپ  هب  يریظن  یب  تروص  هب  یتسار  هب  زامن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
راکیپ و ندـنکفا  ریخات  هب  زا  سپ  اروشاع  بش  هک  دوب  يزامن  نآ  عادو و  زامن  - 1 دناوخ .  زامن  عون  راهچ  ترضح  نآ  اروشاع  هنادواج 
رد هک  یفوخ  ياـهزامن  زج  يا  هژیو  کبـس  هب  فوخ  زاـمن  تروص  هب  هک  يزورمین  زاـمن  - 2 تشاد .  اپ  هب  نمـشد  زا  شنتـساوخ  تلهم 

نمـشد ياهریت  فده  شا  هتخابکاپ  نارای  زا  یخرب  نآ  رد  هک  تشاد  اپ  هب  دناوخ ،  لخنلا ))  نطب   )) و تاذ ))   )) و نافـسع ))   )) هاگلزنم
هب نآ  تاملک  یگنوگچ و  لاعفا و  رارـسا و  ندروآ  اب  ار  زامن  ناج  حور و  - 3 دندیسر .  تداهـش  هب  هتفرگ ،  رارق  راکزواجت  زوت و  هنیک 
يا هژیو  مالـس  دهـشت و  دوجـس ،  عوکر ،  مایق ،  تئارق ،  مارحـالا ،  هریبکت  هک  یـصوصخم  زاـمن  و  - 4 تشاد .  اپ  هب  راـیع  ماـمت  تروص 
يور هب  كاخ  رب  نداتفا  زا  سپ  هک  یماگنه  هب  ار  نآ  ماـیق  داد و  رـس  بکرم  زا  ندـمآ  دورف  ماـگنه  هب  ار  نآ  ریبکت  هک  يزاـمن  تشاد . 

داد و ماجنا  تساخ  یمرب  داتفا و  یم  كاخ  رب  يزیرنوخ  مخز و  تدش  زا  هک  یماگنه  هب  ار  نآ  عوکر  دروآ و  اج  هب  داتسیا  شیوخ  ياپ 
يا نم !  يادـخ   : )) هک درک  همزمز  یگدـنز  قیاقد  نیـسپاو  رد  شا  یتوکلم  شیاین  نیرخآ  شخب و  حور  ياعد  نیرخآ  اـب  ار  نآ  تونق 
يا تسا .  رتالاب  ییورین  ره  زا  تیورین  دـیدش ،  رایـسب  نارگدادـیب  رب  تبـضغ  مشخ و  تسا و  هبترم  دـنلب  الاو و  سب  تماقم  هک  ییادـخ 

ربمایپ نادنزرف  نادناخ و  ام  ایادخ !  راب  اناوت .  یهاوخب  هچنآ  هب  ریگارف و  تمظع  ایربک و  رد  يزاین و  یب  تاقولخم  یمامت  زا  هک  ییادخ 
تلادع قح و  يارب  هک  ار  ام  دندیـشک و  ام  يرای  زا  تسد  دندش و  دراو  هلیح  بیرف و  هار  زا  ام  اب  نانیا  هک  میتسه  وت  هدیزگرب  بوبحم و 

نآ مالس  دهشت و  داد و  ماجنا  البرک  نوگلگ  كاخ  رب  شغورف  رپ  هرهچ  نداهن  اب  ار  نآ  هدجس  و  دندناسر )) .  تداهـش  هب  میتساخ  اپ  هب 
زارف رب  شا  هدیربرس  نتفرگ  جوا  اب  ار ،  نتشادرب  زامن  هدجـس  زا  رـس  هرخالاب  درک و  ادا  شنوخ  هب  قرغ  رکیپ  زا  شدنلب  حور  جورخ  اب  ار 

دناسر یم  اه  شوگ  هب  هدرک ،  توالت  اه  هزین  زارف  زا  هک  فهک  هکرابم  هروس  راکذا و  اهاعد و  یخرب  اب  مه  ار  شزامن  بیقعت  اـه و  هزین 
(28 . )

تفرعم ینیریش  - 35

وا تبحم  رهم و  ماج  زا  هدیـشچ و  ار  يادـخ  تفرعم  ینیریـش  اهنآ  دـیامرف ،  یم  ناگتـشرف  تافـص  میـسرت  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنموم  ریما 
مخ ار  نانآ  تماق  ادـخ ،  ینالوط  تدابع  يرادربنامرف و  ور  نیا  زا  تسا ،  هدرک  ذوفن  ناشبلق  قاـمعا  اـت  ادـخ  زا  ياورپ  هتـشگ و  باریس 
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گرزب راـکهاش  ـالاو و  تیـصخش  هب  یبوخ  هب  رگا  يرآ ،  ( 29  . ) تسا هدربن  نیب  زا  ار  ناـنآ  عرـضت  تلاـح  وا ،  هب  رایـسب  قوش  هدرک و 
رد وا  یگدنز  نارک  ات  نارک  رد  ار ،  وا  قشع  رهم و  ماج  ندیشکرس  ادخ و  تفرعم  ندیشچ  راثآ  ینشور  هب  میشیدنیب  مالسلا  هیلع  نیـسح 
ناج بلق و  رب  ناتسرپایند  ایند و  خلت  راوگان و  ياهدادخر  جاوما  موجه  هک  دوب  هدیشچ  ار  يریظن  یب  تفرعم  ینیریـش  وا  تفای .  میهاوخ 

میشیدنیب ناگتشرف  دروم  رد  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  نخس  هب  يونعم  شنیب  اب  رگا  درکن .  یماکخلت  ساسحا  زگره  وا  نورب  نورد و  و 
 (( تسا هدربن  نیب  زا  ار  نانآ  شیاین  تلاح  وا  هب  رایـسب  قوش  اما  هتخاس ،  هدیمخ  ار  نانآ  تماق  ادخ  تدابع  يرادربنامرف و   : )) دومرف هک 

يرادربنامرف و رد  مه  هک  ارچ  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نآ ،  قادـصم  نیرت  هتـسیاش  درف و  نیرتراکـشآ  هک  تفاـی  میهاوخ  رد  . 
نوخ و  دیرخ .  ناج  هب  دمآ  دورف  شسدقم  بلق  هنیس و  رب  هک  ار  يا  هبعش  هس  ریت  مه  دش و  هدیمخ  شتماق  اروشاع  زور  هوکـشاب  تدابع 
ندـش هعطق  هعطق  ندـش و  ادـج  زور  نآ  رد  دـنوادخ  هوکـش  رپ  تدابع  تعاطا و  رد  وا  تماق  یگدـیمخ  رب  هک  دـیاب  دز و  هراوف  شکاـپ 

 . دش رتنورفا  ادخ  هب  وا  قشع  اهنیا  همه  اب  اما  درک  هفاضا  زین  ار  شسدقم  ياضعا  دوجو و  ياهدنویپ 

ناگتشرف زامن  دننامه  - 36

تلفغ هن  دریگ و  یم  ارف  ار  نانآ  یگتسخ  هن  دنتسه  وا  نامرف  تعاطا  ادخ و  تدابع  رد  هتسویپ  هک  تسا  نیا  ناگتشرف  هتسجرب  تافص  زا 
یناگدننک هدجـس  ناگتـشرف  زا  یخرب   : )) دیامرف یم  نانآ  فصو  رد  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  دنیارگ .  یم  ینامرفان  هب  هن  ادـخ و  دای  زا 

یناگدز فص  نانآ  زا  یهورگ  دننک .  یمن  تسار  مایق  يارب  تماق  دنا و  هدـیمخ  عوکر  يارب  رگید  یخرب  دـنرادن .  یعوکر  هک  دنتـسه 
رب هن  اهنآ ،  هشیدنا  رب  ياطخ  هابتشا و  هن  ددرگ و  یم  زوریپ  ناشنامشچ  رب  باوخ  هن  درادن ،  هار  نانآ  رد  یگدوسرف  یگتـسخ  هک  دنتـسه 
زا ناگتشرف  یمامت  تدابع  مالسلا  هیلع  نی  سح .  ماما  ((( 30  ) یشومارف تلفغ و  ناشیهاگآ  هب  هن  دروآ و  یم  يور  یتسس  ناشیاهدبلاک 
هک دروآ  اج  هب  یعوکر  دـش .  هنادواج  درک و  يا  هدجـس  ادـخ  يارب  ترـضح  نآ  داد .  ماجنا  زور  کی  رد  ار  شنیرفآ  ماـجرف  اـت  زاـغآ 

هابتشا و هن  دش و  زوریپ  شنامـشچرب  باوخ  هن  هک  دومن  تدابع  يا  هنوگ  هب  ار  شیادخ  اروشاع  بش  رد  درکن و  تسار  مایق  يارب  تمایق 
 . شا هشیدنا  رب  نایسن 

مالسلا هیلع  نیسح  بوبحم  زامن ،  - 37

هیلع لضفلاابا  هب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  دشاب .  ناوخزامن  هن  دشاب ،  زامن  تسود  دشاب ،  هتـشاد  تسود  ار  زامن  رارـسا  دیاب  رازگزامن 
بحا ینا  دـناد  یم  ناحبـس  يادـخ  هکنیا  يارب  دـهدب  تلهم  نم  هب  تسا  اروشاـع  بش  هک  ار  بشما  وگب  موـق  نیا  هب   : )) دوـمرف مالـسلا 

زا مهاوخ  یم  مراد و  تسود  ار  زاـمن  نم  تسا ،  نم  بوـبحم  زاـمن  مراد ،  تسود  ادـخ  ياـضر  يارب  ار  زاـمن  نم  هک  ( ، 31  ) هل ةولصلا 
یسک نآ  لثم  دیناوخ  یم  زامن  یتقو  ((( 32  ) عدوم ةولص  لص  تیلص  اذا   : )) هدش نایب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  منک )) .  عادو  متـسود 

مالـسلا هیلع  همئا  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  دیـسرب .  يدعب  زامن  هب  دراذگن  لجا  تسا  نکمم  اریز  دنک  عادو  ار  زامن  دهاوخ  یم  هک  دـشاب 
تاظحل رد  ات  دوب  دهاوخ  نیملـسم  هار  ارف  یغارچ  مالـسا  خیرات  هشیمه  رد  نانیا  ياه  هیـصوت  دنـشاب  یم  تدابع  نیبم  رادیاپ و  ياهوگلا 

تحلـصم يار و  هب  طونم  ار  روما  یمامت  متخ  هتـشاد و  دای  هب  ار  دـنوادخ  هراـمه  ارـض ،  ارـس و  تحـص ،  تدـش و  یماـکان  یباـبیماک و 
هک تسا  هنوگچ  هک  میباـی  یمرد  هلاـسم  نیا  هب  تیاـنع  اـب  دـننادب .  لاـمعا  هیلک  رب  رظاـن  رظاـح و  ار  لاـعتم  يادـخ  دـننیبب و  راـگدرورپ 

سدقا تاذ  هاگشیپ  رد  نانچ  يونعم  تاماقم  همه  نآ  اب  دناوخ  یم  زامن  یتقو  مالسلا  هیلع  ترضح  يوما  هطلـس  رـصع  نادباع  نیرتدباع 
 . تسوا زامن  نیرخآ  نیا  ییوگ  هک  ددرگ  یم  رضاح  یهلا 

 . زامن يایحا  رطاخ  هب  تداهش  - 38
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هکلب تشگن . . .  عطق  شترـضح  يرهاظ  یگدنز  مامت  رد  هاگ  چیه  یهلا ،  هاگرد  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زاین  زار و  شیاین و  تلاح 
ادخ هار  رد  زین ،  دوخ  تداهش  زا  سپ  شرونم ،  ربق  رهطم و  رس  شـسدقم و  رکیپ  رب  ار  هاکناج  ياه  جنر  اه و  يراتفرگ  بئاصم و  عاونا 

تسا یفاک  دروم  نیا  رد  دومن .  ار  اهنآ  همه  تین  ادخ ،  يدونشخ  يارب  یبایزرا و  یگدنز  نارود  نامه  رد  ار  اهنیا  همه  دیرخ و  ناج  هب 
هزین زارف  رب  شناـهد ،  بل و  رب  دادـیب  بوـچ  ندـش  هدز  تداهـش ،  زا  سپ  شناتـشگنا  تسد و  ندـش  هدـیرب  شرکیپ ،  ندـش  لاـمیاپ  هب 
تنس نید و  يایحا  وا و  تعاطا  تدابع و  زامن و  ادخ و  نامرف  ماجنا  تین  هب  ار  اهنیا  همه  هک  تسیرگن  اهرهـش  رد  شرطم  رـس  ندنادرگ 

 . داد ماجنا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

زامن لاح  رد  تداهش  - 39

دناد یم  دننک  یم  ادیپ  تسد  نم  رب  هیما  ینب  مربب  هانپ  تاناویح  هنال  هب  نم  رگا  هک :  دومرف  شردارب  هب  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح 
هک الاح  دنـشک  یم  ارم  هک  مناد  یم  ملاع  نم  دـننک ،  یم  دیهـش  ار  وا  تسناد  یم  مالـسلا  هیلع  نینموم  ریما  بانج  دنـشک و  یم  ار  وا  هک 

هتـشک و يروط  دنـشک  یم  ارم  هک  الاح  بوخ ،  عالطا ؟  یب  یناـبایب  کـی  يوت  ارچ  زیلهد ؟  يوت  ارچ  هناـخ ؟  يوت  ارچ  بوخ  دـناد  یم 
دجـسم هب  دور  یم  اذل  دنتـشک  یم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هرخالاب  هک  اهنآ  دوشب ،  المرب  نم  تیمولظم  دورن  رده  نم  نوخ  هک  موش  دـیهش 

رس دجسم  رد  دننک ،  مولعم  مدرم  رب  ار  ناشتیناقح  هک  رتهب  هچ  رگید  هجو  کی  هب  دنتـشک .  یم  ار  وا  بش  نآ  تفر  یمن  مه  دجـسم  رگا 
ارچ تفگ  دیابن  تسا  هدیزگرب  ار  ریسم  نیا  درک ،  رایتخا  ار  نیا  دناسرب  بوخ  ار  تواقش  تواسق و  هک  تسا )  مدرم  نمام  دجـسم   ) زامن

اهنیا تساه .  فرح  نیا  زا  رتالاب  ناسنا  ۀکلهتلا .  یلا  مکیدیاب  اوقلت  ال  دیامرف :  یم  هک  نآرق  ارچ ؟  هداد  هکلهت  هب  نت  نینموملا  ریما  یلع 
 ، داهج نادـیم  رد  و  درک ،  رایتخا  ار  تداهـش  داـهج و  ماـما  یلو  دنتـشک ،  یم  ار  وا  یقیرط  ره  هب  دنتـشاد  یمن  رب  نیـسح  ماـما  زا  تسد 
ار یقیقح  زامن  داد .  اه  ناسنا  مامت  يارب  زامن  ییاپرب  تداـبع و  تاـجانم و  تیونعم و  یگدـنب و  تداهـش و  يدازآ و  تماقتـسا و  سرد 

دنیبب مه  نالا  دـناوت  یم  انیب  مشچ  اب  ناـسنا  یلو  دوبن ،  اـجنآ  رادربملیف  هچ  رگا  دیـشک ،  ریوصت  هب  اروشاـع  رهظ  حبـص و  بش ،  رد  ماـما 
فـص مامت  دنوادخ  تمایق  رد  تسا .  رادیاپ  هدنز و  البرک  زامن  ملیف  نیا  دـبا  ات  تسین ،  یندـش  دوبان  مه  قح  دـندوب و  قح  اهنآ  هکنوچ 
زامن بلق  هب  هک  دندوب ،  بلقلا  یسق  ردقچ  اهنآ  اعقاو  تسا .  یندید  ماما  دوجـس  عوکر و  اعقاو  دهد ،  یم  ناشن  رـشحم  ملاع  هب  ار  البرک 

نیـسح و ماما  یعقاو  رازگزامن  هکلب  دنتـسین ،  یعقاو  رازگزاـمن  هک  دـندرک  تباـث  راـک  نیا  اـب  نانمـشد  دـندز .  ریت  رازگزاـمن  بلق  هب  و 
 . دندز یمن  ریت  رازگزامن  زامن و  هب  دندوب  یعقاو  رازگزامن  اهنآ  رگا  دنشاب ،  یم  شنارای 

دنتخادنا ریخات  هب  ار  گنج  زامن  رطاخ  هب  , اعوسات زور  رصع  فلا ) - 40

رد تعاس  نآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دمآ  رد  تکرح  هب  رکشل  داد و  هلمح  نامرف  دعـس  رمع  مرحم ،  مهن  هبنـش  چنپ  رـصع  يربط  لقن  هب  انب 
رکشل يادص  رس و  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  نوچ  و  دش .  یلوتـسم  شنامـشچ  رب  یفیفخ  باوخ  هدومن  هیکت  شریـشمش  هب  همیخ  نوریب 

 . تسا هدش  کیدزن  اه  همیخ  هب  نمشد  کنیا  ردارب !  تشاد :  هضرع  دمآ و  ماما  دزن  هب  دید  ار  اهنآ  شوج  بنج و  دینش و  ار  دعـس  رمع 
هب هک  مدید  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  مدج  کنیا  هللا ، . . .  لوسر  تیار  ینا   : )) تفگ ار  هلمج  نیا  لوا  تشادرب و  رس  مالـسلا  هیلع  ماما 
هب مناج  تفگ :  نینچ  درک و  باـطخ  ار  مالـسلا  هیلع  لـضفلاوبا  شردارب  سپـس  دـمآ . )) یهاوخ  نم  دزن  يدوز  هب  مدـنزرف  دومرف :  نم 
نت تسیب  اب  لضفلاوبا  ترـضح  مالـسلا  هیلع  ماما  نامرف  قبط  سرپب .  ار  نانآ  فدـه  هزیگنا و  نک و  تاقالم  اهنیا  اب  وش و  راوس  تنابرق ! 

هزیگنا تفرگ و  رارق  نانآ  لباقم  رد  هدومن و  تکرح  نمـشد  يوس  هب  دـش  یم  هدـید  ناـنآ  ناـیم  رد  زین  رهاـظم  نب  بیبح  نیق و  نبریهز 
دیاب هک  تسا  هدیسر  يا  هزات  مکح  دایز ) نبا   ) ریما يوس  زا  کنیا  دنتفگ :  وا  باوج  رد  دعـس  رمع  نایرکـشل  دومن .  لاوس  ار  ناشتکرح 

ترـضح نآ  ضرع  هب  ار  نانآ  داهنـشیپ  تشگرب و  ماما  يوس  هب  لضفلاوبا  ترـضح  دـیدرگ .  میهاوخ  گنج  دراو  الاو  دـینک  تعیب  امش 
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لوکوم ادرف  هب  ار  گنج  ریگب و  تلهم  ار  بشما  نیمه  یتسناوت  رگا  درگزاب و  نانآ  يوس  هب   : )) دومرف نینچ  يو  خساپ  رد  ماما  دیناسر . 
رافغتسا نآرق و  تئارق  زامن و  هب  نم  هک  دناد  یم  ادخ  اریز  میزادرپب ،  نامراگدرورپ  اب  تاجانم  رافغتـسا و  زامن و  هب  ار  بشما  ام  ات  نکب 

نیا لوبق  رد  نوچ  دعـس  رمع  دومن .  هبـشکی  تلهم  ياضاقت  تشگرب و  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  مراد )) .  دـیدش  هقالع  ادـخ  اب  تاجانم  و 
 (( جاجح نب  ورمع   )) مان هب  ناگدنامرف  زا  یکی  دـیدرگ .  ایوج  ار  نانآ  رظن  حرطم و  رکـشل  ناهدـنامرف  اب  ار  عوضوم  دوب  ددرم  داهنـشیپ 
یم تبثم  باوج  نانآ  هب  یتسیاـب  دـندرک  یم  تساوخ  رد  وت  زا  ار  یتلهم  نینچ  دـندوب و  ملید  كرت و  زا  اـهنیا  رگا  هللا !  ناحبـس  تفگ : 

هن يو  تساوخرد  نیا  اریز  داد ،  تبثم  باوج  نیـسح  تساوخرد  نیا  هب  دیاب  مه  نم  هدیقع  هب  تفگ :  ناهدنامرف  زا  رگید  یکی   )) يداد
 . دومن دنهاوخ  عورـش  گنج  هب  وت  زا  شیپ  اهنیا  ادرف  دنگوس !  ادخ  هب  هکلب  تسا  رظن  دیدجت  يارب  هن  ههبج و  زا  اهنآ  ینیـشن  بقع  يارب 
هب دعـس  رمع  خـساپ  دایز ،  يوگتفگ  زا  سپ  لاـح ،  ره  هب  میهدـب ؟  تلهم  ناـنآ  هب  ار  بش  ارچ  سپ  تسا  نینچ  رگا  تفگ :  دعـس  رمع 
وا دزن  هب  دیداهن  ندرگ  ریما  نامرف  هب  دیدش و  میلست  رگا  میهد  یم  تلهم  امـش  هب  ار  بشما  ام  دوب :  نیا  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترـضح 

دومن دهاوخ  نییعت  ار  امش  تشونرس  هک  تسا  گنج  تشاذگ و  میهاوخن  یقاب  دوخ  لاح  هب  ار  امش  مه  ام  دیدرک  عانتما  رگا  میرب و  یم 
 . دش هداد  تلهم  يو  هب  اروشاع  بش  دیدرگ و  تقفاوم  مالسلا  هیلع  ماما  تساوخرد  اب  هنوگنیدب  و  . 

برغم زامن  زا  دعب  ینارنخس  - 41

درب یپ  نآرق  توالت  شیاین و  اعد و  زامن و  تیمها  هب  ناوت  یم  اروشاع  بش  رد  نتفرگ  تلهم  يارب  مالـسلا  هیلع  ماـما  تساوخرد  نیا  زا 
رمع زا  رگید  بش  کی  ات  دـنک  یم  تلهم  تساوخرد  شدرمناوجان  نمـشد  زا  هک  دراد  هقـالع  لـئاسم  نیا  هب  اـجنآ  اـت  ترـضح  نآ  هک 
یهلا ياهراعش  نآرق و  زامن و  نتخاس  هدنز  جیورت و  يارب  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  دشابن  نینچ  ارچ  و  دنراذگب .  لامعا  نیا  اب  ار  شیوخ 

مایق ادخ  يارب  هک  یتلم  ره  دیاب  تسوا و  یگدنز  قیاقد  نیرت  شخب  تذل  نیرتهب و  راگدرورپ  اب  شیاین  تاجانم و  تسا و  هدمآ  اجنیدـب 
هکنآ زا  سپ  اعوسات و  بورغ  کیدزن  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دهدب .  رارق  شیوخ  لمع  كالم  راعـش و  ار  لامعا  نیمه  دنک ،  یم 
دومن داریا  ار  هباطخ  نیا  هتفرگ  رارق  شیوخ  نارای  مشاه و  ینب  دارفا  نایم  رد  برغم )  زامن  زا  سپ  ای  و   ) دش هداد  تلهم  نمشد  فرط  زا 

یم ار  وت  ایادخ !  مرازگـساپس .  شیاه  تمعن  لباقم  هافر ،  جنر و  شیاسآ و  دـیادش و  رد  هدرک و  شیاتـس  هجو  نیرتهب  هب  ار  يادـخ  : ))
قح  ) شوگ ام  هب  یتخاس و  انـشآ  نام  نییآ  نید و  هب  یتخومآ و  ام  هب  ار  نآرق  يدیـشخب و  تمارک  توبن ،  اب  نادـناخ ،  ام  رب  هک  میاـتس 

ینارای باحصا و  نم  دعب :  اما  يدادن .  رارق  سانشن  ادخ  كرشم و  هورگ  زا  يا و  هدومرف  اطع  نشور )   ) بلق و  نیب )  قح   ) مشچ و  ونش )
ریخ يازج  امـش  همه  هب  دنوادخ  مرادن .  غارـس  دوخ  تیب  لها  زا  رت  قیدص  رتافواب و  ینادناخ  تیب و  لها  ما و  هدـیدن  دوخ  نارای  زا  رتهب 
مان هب  یلحم  رد  موش و  یم  هدناوخ  ارف  قارع  هب  نم  هک  دوب  هداد  ربخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  دومرف :  هاگنآ  دهد . 
ادرف نیمه  نم  داقتعا  هب  تسا  هدیسر  تداهش  نیا  تقو  کنیا  مسر و  یم  تداهش  هب  اجنامه  رد  هدمآ و  دورف  البرک ))  )) ای و  ارومع )) ))

یم هزاجا  امـش  همه  هب  متـشادرب و  امـش  زا  ار  دوخ  تعیب  نم  دیتسه و  دازآ  امـش  الاح  دومن و  دهاوخ  زاغآ  ام  اب  ار  دوخ  گنج  نمـشد  ، 
شیوخ رهـش  يدابآ و  يوس  هب  دریگب و  ارم  هداوناخ  دارفا  زا  یکی  تسد  امـش  زا  کـی  ره  هدرک و  هدافتـسا  بش  یهایـس  نیا  زا  هک  مهد 
نارگید اب  دـنبایب  تسد  نم  رب  رگا  دنتـسه و  نم  بیقعت  رد  طـقف  مدرم  نیا  اریز  دیـشخب ،  تاـجن  گرم  زا  ار  دوخ  ناـج  دـنک و  تکرح 

 . (( دنک تیانع  کین  شاداپ  ریخ و  يازج  امش  همه  هب  دنوادخ  تشاد ،  دنهاوخن  يراک 

جارعم بش  اروشاع , بش  رد  زامن  ب ) - 42

 ، دنگنجب مالسلا  هیلع  نیسح  اب  دنتساوخ  یم  هنابش  نامه  و  دندرک .  هلمح  دایز  هللا  دیبع  روتسد  قبط  دعس  رمع  رکـشل  اعوسات ،  رـصع  رد 
هب ناج  ردارب  دیوگ :  یم  دـنهدب ،  تلهم  ار  بش  کی  هک  دـهاوخ  یم  اهنیا  زا  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لصفلاوبا  شردارب  هلیـسو  هب  نیـسح 
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تلهم اـم  هب  ار  بشما  کـی  اـما  مگنج  یم  متـسین ،  میلـست  لـها  نم  مگنج  یم  ادرف  نم  دـنهدب .  تلهم  اـم  هب  ار  بشما  نیمه  وگب  اـهنیا 
ادخ ردارب !  تفگ :  ار  هلمج  نیا  دنکب  تقولا  عفد  دـهاوخ  یم  نیـسح  هک  دـننکن  نامگ  هکنیا  يارب  دـعب  دوب ) بورغ  تقو   ) ادرف دـنهدب 

تاـجانم مدوخ  يادـخ  اـب  مرمع  رخآ  بش  ناونع  هب  ار  بشما  مهاوخ  یم  نم  مراد .  تسود  ار  وا  اـب  تاـجانم  نم  هک  دـناد  یم  شدوخ 
تجهب و يداـش و  اـیند  کـی  دوب  جارعم  دوب !  یبـش  هچ  دـینادب  رگا  اروشاـع  بش  نآ  مهدـب .  رارق  مدوخ  رافغتـسا  هبوـت و  بش  منکب و 

رفن ود  دوب و  همیخ  لخاد  یـسک  فیظنت  همیخ  مان  هب  دوب  يا  همیخ  دندرک ،  یم  هزیکاپ  ار  ناشدوخ  بش  نآ  رد  دوب .  امرفمکح  ترـسم 
وا هب  يرگید  درک  یم  حازم  یخوش و  يرگید  اـب  تسا  ریرب  ارهاـظ  هک  اـهنآ  زا  یکی  دـندوب .  هتفرگ  تبوـن  هداتـسیا و  همیخ  نوریب  رگید 

نیا دـندمآ  نارگید  هک  یتـقو  تسا .  حازم  بش  بشما  یلو  متـسین ،  حازم  لـها  نم  اـساسا  تفگ  وا  تسین !  حازم  بش  بـشما  تـفگ : 
دنتفگ دنتـشذگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ياه  همیخ  رانک  زا  هکنآ  زا  سپ  دنتفگ ؟  هچ  ناش  هرابرد  دیناد  یم  دـندید  ار  نیرفغتـسم  نیباوت و 
لـسع روبنز  يودنک  رانک  زا  ناسنا  هکنیا  لثم  ( 33  . ) دجاس عکار و  نیب  ام  لحنلا  يودک  يود  مهل  دـیوگ : ) یم  ار  فرح  نیا  نمـشد  )

هبوت و بش  مهاوخ  یم  ار  بشما  نم  دـیوگ :  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تسا ؟  دـنلب  هنوگچ  اـهروبنز  همزمز  يادـص  دـشاب  هتـشذگ 
ام دـنراد و  زاین  اهنآ  میرادـن ؟  هبوت  هب  يزاین  ام  اـیآ  تقو  نآ  دـهدب ) رارق  شدوخ  جارعم  بش  دـهاوخ  یم   ) مهدـب رارق  مدوخ  رافغتـسا 

لها دوخ و  ياهراک  هب  درب  رـس  هب  تدابع  لاح  اب  درب  رـس  هب  عضو  نیا  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ار  بش  نآ  هلب  میرادـن ؟  يزاـین 
( . 34) درک تئارق  شدوخ  باحصا  يارب  ار  ارغ  يا  هباطخ  هک  دوب  بش  نآ  رد  درک و  یگدیسر  شتیب 

تدابع لاح  رد  حبص  ات  - 43

يراز اعد و  رافغتـسا و  زامن و  لاح  رد  حبـص  ات  شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  اروشاع  بش  دـیوگ :  یم  هللادـبع ))  نب  كاحـض  ))
( . 35) دندوب

اروشاع بش  تعامج  زامن  - 44

 . تشاد یهاتوک  ینارنخس  زامن  زا  سپ  داد .  لیکشت  ار  اشع  برغم و  تعامج  زامن  نیرخآ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  اروشاع  بش 

تدابع يارب  بش  مامت  - 45

ار اه  همیخ  داد  روتسد  ناشیا  هب  تفر و  شیوخ  نارای  دزن  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  مردپ  تسا ،  هدمآ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  یثیدح  رد 
زا نانمـشد  اب  ات  دـنریگ  رارق  اهنآ  نایم  دوخ  هک  دـنیامن  بصن  نانچ  ار  اهنآ  دـننک و  لخاد  مه  رد  ار  اهنآ  ياهبانط  دـننزب و  مه  کـیدزن 

هطاحا ار  ناشیا  تمـس  هس  زا  هک  دنـشاب  هتـشاد  رارق  ناشیا  پچ  تسار و  تمـس  رـس و  تشپ  رد  اه  همیخ  دـنوش و  ور  هب  ور  فرط  کی 
اعد و زامن و  هب  ار  بش  همه  تشگزاب و  دوخ  ياج  هب  ترضح  نآ  دوخ  سپس  دیآ  ناشیا  دزن  هب  نمشد  هک  تمـس  نآ  زج  دشاب ،  هدرک 
اج هب  تعامج  هب  شیوخ  باحـصا  اب  ار  حبـص  زامن  درک  ترـضح  هک  یتحارتسا  رـصتخم  زا  سپ  دـندرب و  ناـیاپ  هب  ار  بش  نآ  رافغتـسا 

(36  . ) تخادرپ هاپس  يزاس  هدامآ  كرادت و  هب  دعب  دروآ و 

اروشاع حبص  رد  ماما  نتفگ  ناذا   , اروشاع حبص  زامن  ج ) - 46

ار حبص  زامن  هتفگ و  هماقا  ناذا و  دوخ  ترضح  نآ  اروشاع  حبص  هک  تسا :  هدمآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  تداهـش  نایرج  رد 
هدرک و دوخ  راوگرزب  ردپ  هب  ادتقا  شرمع  زور  نیرخآ  اروشاع  زور  حبـص  رد  نیـسح  ماما  هک  تسا  هجوت  لباق  دندناوخ .  ناشباحـصا  اب 

حبـص رد  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنتفگ  ناذا  دوخ  ناضمر  كرابم  هام  مهدزون  حبـص  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  هک  هنوگنامه 
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(37  . ) دنتفگ ناذا  ناشدوخ  صوصخم  نذوم  نتشاد  اب  اروشاع 

اروشاع حبص  زامن  زا  دعب  ینارنخس  - 47

هدومن نارازگزامن  يوس  هب  ور  دروآ ،  ياج  هب  ار  حبـص  زامن  هک  هاگنآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يدوعـسم  هیولوق و  نبا  لـقن  هب  اـنب 
نیا رد  نم  ندش  هتـشک  امـش و  ندش  هتـشک  هب  دنوادخ  نذا ، . . .  یلاعت  هللا  نا   : )) دومرف نینچ  نانآ  هب  دنوادخ  ساپـس  دـمح و  زا  سپ 

 . (( دیگنجب نمشد  اب  هتفرگ و  شیپ  رد  ییابیکش  ربص و  هک  تسامش  رب  تسا و  هداد  نذا  زور 

اروشاع رهظ  يارب  ناذا  اروشاع , رهظ  زامن  د ) - 48

هب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنناوخب ) ار  تعامج  زامن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تماما  هب  هک  دندش  هدامآ  هاپـس  ود   ) دیـسر ارف  رهظ  ماگنه 
سپـس تفگ و  هماقا  ناذا و  يو  وگب !  هماقا  ناذا و  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترـضح  ای  مالـسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  شرـسپ 

و دـننک ،  ادـتقا  ـالبرک  ناوج  يوگ  ناذا  هب  ناـناوج  ماـمت  روشک  رـسارس  رد  اروشاـع  رهظ  ماـگنه  تسا  بوخ  هچ  ( 38  . ) دـندناوخ زامن 
رما نیمه  ات  دـتفیب ،  نانمـشد  لد  رد  یـشحو  بعر و  و  ددرگ ،  هماقا  تعامج  زاـمن  و  دوش .  زادـنا  نینط  روشک  ياـضف  رد  ناذا  يادـص 

 . ددرگ نارازگزامن  نیب  رد  تدحو  ببس 

ماما نذوم  - 49

نب جاجح   )) هب ماما  دیـسر ،  رارف  زاـمن  تقو  رهظ و  عقوم  رح ،  رـصتخم  تحارتسا  وا و  نایهاپـس  رح و  زا  ماـما  ییاریذـپ  تبحم و  زا  سپ 
ار ناـمزامن  اـت  وگب  هماـقا  ناذا و  دـنک  تتمحر  ادـخ  یلـصن ،  ةولـصلل  مقا  هللا و  کـلمحری  نذا  دومرف :  شـصوصخم  نذوم  قورـسم )) 
؟  یناوخ یم  تنایهاپـس  اب  لقتـسم و  ای  یناوخ  یم  زامن  ام  اب  زین  وت  دومرف :  رح ))  )) هب ماـما  دـیدرگ ،  ناذا  لوغـشم  جاـجح  میناوخب )) . 
نآ رـس  تشپ  رد  شنایهاپـس  و  رح ))  )) شنارای و ولج و  رد  ماما  میتسیا .  یم  زامن  هب  فص  کی  رد  امـش و  هب  مه  ام  هن ،  تشاد :  هضرع 

(39  . ) دندروآ ياج  هب  ترضح  نآ  اب  ار  رهظ  زامن  دنداتسیا و  ترضح 

رهظ زامن  تقو  يروآ  دای  - 50

هب تسا ،  رهظ  لوا  هک  دیدرگ  هجوتم  نوچ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نارای  زا  یکی  يدئاص  همامث  وبا  هب  فورعم  بعک ))  نب  ورمع  ))
ارم ات  دنگوس !  ادخ  هب  یلو  دـنهد  یم  همادا  دوخ  یپ  رد  یپ  تالمح  هب  مدرم  نیا  هچرگ  تیادـف !  هب  مناج  تشاد :  هضرع  ترـضح  نآ 

تماما هب  زین  ار  رگید  زامن  کی  نیا  هک  مدرگ  لیان  راگدرورپ  ياقل  هب  هاگنآ  مراد  تسود  نم  دنبایب ،  تسد  وت  هب  دنناوت  یمن  دنا  هتشکن 
 ، اهتقو لوا  اذه  معن  نیرکاذلا ،  نیلصملا  نم  هللا  کلعج  ةولصلا  ترکذ  دومرف :  يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  مشاب .  هدروآ  ياج  هب  وت 
زا تسا  هدیـسر  ارف  زامن  تقو  کنیا  يرآ !  دهدب )) .  رارق  دنتـسه  ادخ  دای  هب  هک  ینارازگزامن  زا  ار  وت  ادـخ  یتخادـنا  ام  دای  هب  ار  زامن 

تقوم سب  شتآ  داهنـشیپ  هفوک  رکـشل  هب  نوچ  و  میروایب )) .  ياج  هب  ار  دوخ  زامن  ات  درادرب  گنج  زا  تسد  اتقوم  هک  دیهاوخب  نمـشد 
بیبح تسین )) .  راگدرورپ  لوبق  دروم  دیناوخ  یم  امش  هک  يزامن  لبقت ،  اهنا ال  تفگ :  لطاب  رکـشل  نارـس  زا  یکی  نیـصح  دش ،  هداد 

نب نیـسح  هجیتن  رد  و  دیدرگ .  يو  ندش  هتـشک  هب  رجنم  هک  تفرگ  رد  يدیدش  گنج  زاب  هطبار  نیا  رد  تفگ و  خـساپ  وا  هب  رهاظم  نب 
دروآ و ياج  هب  ار  رهظ  زامن  دوب  ریزارس  اه  همیخ  يوس  هب  ناراب  تارطق  دننام  هک  اهریت  لباقم  رد  شنارای  زا  نت  دنچ  اب  مالسلا  هیلع  یلع 

همامث وبا  دـنتفرگ .  رارق  دنتـسه  ادـخ  هب  اعقاو  هک  ینارازگزامن  فص  رد  دـندیتلغ و  نوخ  كاخ و  هب  زامن  ماگنه  هب  شنارای  زا  نت  دـنچ 
 ! هللادـبع ابا  ای  تشاد :  هضرع  دـمآ و  ولج  هب  ترـضح  نآ  نارای  همه  زا  شیپ  رهظ  هضیرف  يادا  زا  سپ  دوب  هتفرگ  میمـصت  هک  هنوگنامه 
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میمـصت نم  تنابرق !  هب  مناج   )) الیتق کلها  یف  ادیحو  كارءاف  فلختا  نءا  تهرک  کباحـصاب و  قحلءا  نءا  تممه  دق  كادـف  تلعج 
اهنت تلایع  لها و  نایم  رد  وت  هک  منیبب  مشکب و  رانک  ار  دوخ  هک  مرادـن  شوخ  مدـنویپب و  وت  دیهـش  ناراـی  هب  رتدوز  هچ  ره  هک  ما  هتفرگ 

هب زین  ام  زاتب  نمـشد  يوس  هب  ۀعاس ،  نع  کب  نوقح  اناف ال  مدقت  دومرف :  يو  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  يوش )) .  یم  هتـشک  هدـنام و 
سیق شیومع  رسپ  تسد  هب  ات  دومن  گنج  درک و  هلمح  نمـشد  فوفـص  هب  وا  نامرف ،  نیا  رودص  اب  دش . )) میهاوخ  قحلم  وت  هب  يدوز 

(40  . ) دیدرگ لیان  تداهش  هب  يدئاص  هللادبع  نب 

البرک ههبج  رد  زامن  دیهش  نیلوا  - 51

زاـمن اـت  داد  رارق  وا  ناراـی  ترـضح و  نآ  رپـس  ار  دوخ  تروص  رـس و  هنیـس و  یفنح ،  هللادـبع  نب  دیعـس  هک :  دـنا  هتفگ  نیخروم  مومع 
مهنعلا مهللا  تفگ :  یم  هک  یلاح  رد  داتفا و  نیمز  رب  دتـسیاب  دوخ  ياپ  يور  تسناوتن  دش و  ناوارف  وا  ندـب  رب  اه  مخز  نوچ  دـنناوخب و 

هیلع هللا  یلص  کیبن  ۀیرذ  ةرصن  یف  کباوث  کلذب  تدرا  یناف  حارجلا  ملا  نم  تیقل  ام  هغلبا  مالسلا و  ینم  کیبن  غلبا  دومث و  داع و  نعل 
نیا تسرف و  دورد  نم  فرط  زا  ار  تربمایپ  نادرگ و  رود  شیوخ  تمحر  زا  دومث  داع و  موق  دننامه  ار  ناشیا  ایادخ !  ینعی  ملس  هلا و  و 
يوس هب  ار  دوخ  يور  هاگنآ  دوب )) .  وت  ربمایپ  دنزرف  يرای  راک  نیا  رد  نم  فده  هک  امرف ،  غالبا  وا  هب  دیسر  نم  هب  هک  ار  یمخز  درد و 

مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  مدرک )) ؟ .  افو  دوخ  دهع  هب  ایآ  ینعی  هللا ،  لوسر  نب  ای  تیفوا   : )) درک ضرع  درک و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
وا ندـب  زا  حور  هک  دوب  نخـس  نیا  لاـبند  هب  یتـسه )) .  نم  يور  شیپ  تشهب  رد  وت  يرآ !  ینعی  هنجلا ،  یف  یماـما  تنا  معن   : )) دومرف
هللا ناوضر  دوب .  هدش  دراو  وا  رب  هک  دوب  يرگید  ياه  هبرـض  اه و  مخز  زا  ریغ  نیا  دندرک و  هدهاشم  ریت  هدزیـس  وا  ندب  رد  درک و  زاورپ 

(41  . ) هعم دهشتسا  نم  یلع  هیلع و  هتاکرب  همالس و  و 

رهظ زامن  زا  دعب  گنج  - 52

هکنیا رگم  تسا .  هورکم  رهظ  زا  لبق  دوش و  عورـش  دـعب  هب  رهظ  زا  تسا  بحتـسم  گنج  هک  تسا  نیا  مالـسا  رد  گنج  رارـسا  زا  یکی 
زا اما  تسا  هورکم  رهظ  زا  لبق  ندرک  گنج  دهد .  خساپ  ار  وا  هلمح  دناوت  یم  ناسنا  تاقوا  مامت  رد  تروص  نیا  رد  دنک ،  هلمح  نمشد 
 : هک دوش  یم  نایب  نینچ  نیا  دـنا  هدرک  هدافتـسا  تایاور  نیا  زا  هک  اـم  یهقف  بتک  رد  هتکن  نیا  زار  ارچ ؟  تسا ،  بحتـسم  دـعب  هب  رهظ 

ینوخ دننک و  ادیپ  شیارگ  مالسا  هب  هک  دنک  تیاده  ار  نیقفانم  رافک و  بلق  ناحبـس  يادخ  هکلب  تسا .  زاب  رهظ  ماگنه  تمحر  ياهرد 
 : دـیوگ یم  هللا  ۀـمحر  رهاوج  بحاـص  موحرم  دراد ،  صاـخ  یمکح  مه  نآ  هک  تسا  گـنج  نادـیم  رد  داـهج  زار  نیا  دوـشن .  هتخیر 
هب طوبرم  هچنآ  اما  دنا  هدرک  عافد  رهظ  زا  لبق  شباحـصا  تسا ،  هدش  نادـیم  دراو  اروشاع  زور  دـعب  هب  رهظ  زا  اصخـش  ءادهـشلا  دیـس  ))

دوش یم  هک  رهظ  دـندش .  نادـیم  دراو  سپـس  دـندناوخ ،  تلاح  نآ  رد  يو  ار  رهظ  زاـمن  اذـل  تسا  دـعب  هب  رهظ  زا  تسا  ترـضح  دوخ 
ادـخ لوسر  زا  دـنک .  یم  تلءاسم  هلماک  تمحر  ناحبـس  يادـخ  زا  ناشیا  دـش  زاب  تمحر  ياهرد  هک  یتقو  تسا  زاـب  تمحر  ياـهرد 

باجتـسم مه  اهاعد  و  تسا ،  زاب  تشهب  ياهرد  تسا ،  زاب  تمحر  ياهرد  رهظ  ماگنه   : )) تسا هدـش  لـقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
((( 42  . ) تسا

البرک يارحص  رد  فوخ  زامن  - 53

يارب دـناوخب ،  تعکر  ود  دـیاب  زاب  دـشاب  مه  نطو  رد  رگا  ناسنا  ینعی  تعکر .  راهچ  هن  تسا  تعکر  ود  رفاسم  زاـمن  لـثم  فوخ  زاـمن 
فظوم نازابرس  دروخ .  یم  مه  هب  ناش  یعافد  عضو  دنتسیاب  زامن  هب  همه  رگا  نوچ  دناوخ ،  رصتخم  دیاب  اجنآ  رد  تسین و  لاجم  هکنیا 

یم ربص  دناوخ  هک  ار  تعکر  کی  تعامج  ماما  دننک  ادتقا  تعامج  ماما  هب  یمین  دنتسیاب و  نمشد  لباقم  رد  یمین  زامن  لاح  رد  دنتـسه 
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رظتنم روطنیمه  ماما  هک  یلاح  رد  دـنریگ  یم  ناشدوخ  ياقفر  زا  ار  تسپ  دـنور  یم  اهنآ  دـعب  دـنناوخب  ار  ناشرگید  تعکر  اهنآ  ات  دـنک 
زامن نینچ  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  ترضح  دنناوخ .  یم  ماما  مود  تعکر  اب  ار  ناشزامن  دنیآ و  یم  رگید  نازابرس  تسا  هداتسیا  ای  هتـسشن 

یم هک  يا  هدع  نآ  اذهل  دندوبن .  رود  نمـشد  زا  نادنچ  اریز  دوب ،  یـصاخ  عضو  کی  مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابا  عضو  یلو  دناوخ ،  یفوخ 
رد تشاذگن  تحار  ار  اهنآ  مه  هظحل  نیا  رد  یتح  مرـش  یب  يایح  یب  نمـشد  دندوب و  هداتـسیا  هللادبع  ابا  کیدزن  دـننک  عافد  دنتـساوخ 
 ! نیـسح درک :  دایرف  یکی  هک  نابز  ریت  مه  يزادناریت  عون  ود  درک ،  يزادناریت  هب  عورـش  نمـشد  دوب  زامن  لوغـشم  هللادـبع  ابا  هک  یلاح 

نامک زا  هک  ییاهریت  مه  و  تسین !  لوبق  وت  زامن  اذل  یتسه ،  یغای  دیزی ،  تدوخ  نامز  ياوشیپ  رب  وت  درادن !  يا  هدیاف  زامن  ناوخن  زامن 
كاخ يور  دـندوب  هداد  رارق  رپس  ناشیا  يارب  ار  ناشدوخ  هک  هللادـبع  ابا  هباحـص  زا  رفن  ود  یکی  دـندرک  یم  باترپ  ناـش  یلومعم  ياـه 

اقآ دوب ،  شنداد  ناج  کیدزن  رگید  دـش  مامت  هللادـبع  ابا  زامن  یتقو  هک  داـتفا  یلاـح  هب  یفنح  هللادـبع  نب  دیعـس  اـهنآ  زا  یکی  دـنداتفا . 
افو قح  نم  ایآ  تیفوا ؟  هللادبع !  ابا  ای  درک ،  ضرع  تفگ ،  یبیجع  هلمج  وا  دندیـسر  وا  نیلاب  هب  یتقو  دـندناسر  وا  نیلاب  هب  ار  ناشدوخ 

یفاک دـیاش  مه  يراکادـف  رادـقم  نیا  هک  تسالاب  گرزب و  ردـقنآ  نیـسح  قح  هک  درک  یم  رکف  مه  زونه  هکنیا  لثم  مدروآ ؟  اج  هب  ار 
(43  . ) البرک يارحص  رد  هللادبع  ابا  زامن  دوب  نیا  دشابن 

اروشاع زور  تاظحل  نیرخآ  رد  اعد  - 54

میظع ناکملا ،  یلاعتم  مهللا  دوب :  نیا  دوب  هداتفا  كاخ  رب  نوخ  رد  قرغ  ندـب  اب  هک  یلاـح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ياـعد  نیرخآ 
ءالبلا نسح  ۀـمعنلا  قباس  دـعولا  قداص  ۀـمحرلا  بیرق  ءاشی  ام  یلع  رداق  ءاـیربکلا  ضیرع  قئـالخلا ،  نع  ینغ  لاـحملا  دـیدش  توربجلا 

اذا روکذ  ترکـش و  اذا  روکـش  تبلط و  ام  كردـم  تدرا و  ام  یلع  رداق  کیلا  بات  نمل  ۀـبوتلا  لباق  تقلخ  امب  طیحم  تیعد  اذا  بیرق 
ایفاک کیلع  لکوتا  افیعـض و  کب  نیعتـسا  ابورکم و  کیلا  یکبا  افئاخ و  کـیلا  عزفا  اریقف و  کـیلا  بغرا  اـجاتحم و  كوعدا  ترکذ . 

يذـلا هللادـبع  نب  دـمحم  کبیبح  دـلو  کیبن و  هرتع  نحن  انولتق و  انوردـغ و  انوعدـخ و  اـنورغ و  مهناـف  قحلاـب  اـنموق  نیب  اـننیب و  مکحا 
 ، رترب تهاگیاج  اراگدرورپ !  نیمحارلا ،  محرا  ای  کتمحرب  اجرخم  اجرف و  انرما  نم  انل  لعجاف  کیصو  یلع  هتنمتئا  ۀلاسرلاب و  هتیفطصا 

تمحر ياراد  دهاوخب ،  هچ  ره  رب  رداق  هدرتسگ ،  تردق  ياراد  تاقولخم ،  زا  زاین  یب  دشاب .  یم  دیدش  تبـضغ  رهق و  رایـسب و  تردـق 
 ، یتسه طیحم  يدرک  قلخ  هچنآ  رب  و  یتسه ،  کیدزن  يوش  هدناوخ  هک  هاگنآ  وکین ،  ءالب  و  هدرتسگ ،  تمعن  تسار ،  هدعو  کیدزن و 

رکـش هک  یماگنه  یبای ،  یم  یهاوخب  ار  هچ  ره  يرداق و  یهاوخب  هچنآ  رب  يریذپ ،  یم  دنک  تشگزاب  وت  يوس  هب  هک  یـسک  زا  ار  هبوت 
يوس هب  يزیچ و  یب  رقف و  اب  هدناوخ و  يدنمزاین  اب  ار  وت  يدرگ .  یم  نانآ  رکذتم  يوش  دای  هاگره  و  هدوب ،  راذگ  رکـش  دـنراذگ  ار  وت 

 ، وت رب  مهاوخ و  یم  يرای  وت  زا  یناوتان  اب  میریگ و  یم  وت  يوس  هب  یتحاران  اب  مروآ و  یم  يور  وت  يوس  هب  سرت  اب  منک و  یم  هجوت  وت 
رکم و هداد و  بیرف  ار  ام  نانآ  هک  یتسرد  هب  اـمن ،  مکح  قح  اـب  اـم  موق  اـم و  نیب  مناد .  یم  یفاـک  ار  وت  هک  یلاـح  رد  منک  یم  لـکوت 

تلاسر هب  ار  وا  هک  میـشاب  یم  هللادـبع  نب  دـمحم  وت  تسود  نادـنزرف  تربمایپ و  نادـناخ  ام  هک  یلاح  رد  دنتـشک  ار  اـم  دـندز و  هعدـخ 
(44  . ) نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تتمحر  هب  هد .  رارق  شیاشگ  جرف و  ام  راک  رد  سپ  يداد  رارق  نیما  ار  وا  تیحو  رب  هدیزگرب و 

گنج نداتفا  ریخات  تلع  - 55

هب دوب  اروشاع  بش  رد  ادـخ  اب  شیاین  تاجانم و  زار و  يارب  يرگید  تصرف  نتفای  نمـشد ،  اب  راـکیپ  ندـنکفا  ریخاـت  هب  لـیالد  زا  یکی 
یهاگحبص ياعد  نیا  هب  شا  یهاگنابش  ياعد  دوب و  شیاین  لاح  رب  هاگحبص  ات  دش و  لوغشم  اعد  هب  بش  زا  یـساپ  زا  سپ  تهج  نیمه 

هثداح ره  رد  دیما و  هیام  راوگان  تخـس و  دادخر  ره  رد  هاگهانپ و  هودنا و  مغ و  مامت  رد  وت  اراگدرورپ !  راب   : )) دومرف هک  دروخ  دنویپ 
ددرگ یم  دودسم  نآ  نتخاس  فرطرب  رد  هراچ  هار  ناوتان و  نآ  ربارب  رد  ییاه  لد  هک  ییاه  مغ  رایـسب  هچ  یتسه .  نم  حالـس  هانپ و  يا 
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عطق نارگید  زا  هدرک و  تیاکـش  وت  هب  مدروآ و  وت  هاگراب  هب  ار  همه  نم  هک  دـنیاشگ  یم  تتامـش  شزرل و  هب  نابز  نانمـشد  ناتـسود و 
 . يدیناهر الاب  نیگمهس  جاوما  زا  ارم  یتخاس و  فرطرب  ار  نکشرمک  ياه  مغ  نیا  يدیـسر و  نم  داد  هب  هک  يدوب  وت  اهنت  مدومن و  دیما 

((

تداهش هظحل  ات  ادخ  دای  - 56

تانکـس تاکرح و  رادرک و  راتفگ و  همه  رد  طیارـش و  تالاح و  یمامت  رد  اروشاع  رـصع  ات  اعوسات  رـصع  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
درکن افو  ادخ  اب  شنامیپ  رب  هک  یتاظحل  ات  دوب و  ادخ  اب  شیوخ  دهع  رب  يدنبیاپ  رب  دیکات  وا و  اب  نامیپ  يروآ  دای  ادـخ و  دای  هب  شیوخ 

دوب و رت  هک  یماگنه  ات  شکراـبم  ناـبز  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  دیـشیدنین و  اذـغ  فرـص  یتح  يرگید  راـک  هب  دومنن  ادا  ار  تناـما  قح  و 
 . دوب لوغشم  ادخ  رکذ  هب  درک  یم  شدرگ 

مالسلا هیلع  نیسح  نینوخ  هدجس  نیرخآ  - 57

يرگید دوجس  دمآ  شیپ  يرگید  عوکر  دمآ  شیپ  يرگید  زامن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  اروشاع  رهظ  زامن  زا  دعب  تعاس  هس  ای  ود 
یلکش هچ  هب  هللادبع  ابا  دش و  دراو  شـسدقم  هنیـس  هب  ریت  هک  دوب  یتقو  نآ  هللادبع  ابا  عوکر  اما  تفگ ،  رکذ  يرگید  لکـش  دمآ .  شیپ 

البرک مرگ  ياه  كاخ  يور  ار  شتروص  تسار  فرط  داتفا ،  نیمز  رب  بسا  يور  زا  ارهق  هللادبع  ابا  نوچ  دشن ،  یناشیپ  رب  دوجـس  دوب ؟ 
یلا هسرف  نع  طقـس  امل  هدرک :  لقن  فوهل  رد  سوواط  نب  دیـس  هللا .  لوسر  ۀلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  دوب .  نیا  هللادبع  ابا  رکذ  تشاذگ 

هللا لوسر  ۀلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  تفگ :  نینچ  داتفا  نیمز  رب  شتـسار  هنوگ  يور  رب  بسا  زا  هک  یماگنه  نمیالا ،  هدـخ  یلع  ضرالا 
 . ربمایپ هار  هب  وا و  دای  هب  ادخ و  مان  هب 

شتداهش زا  لبق  اعد  - 58

 ! یهلا ای  دومرف :  یم  دوب و  نامـسآ  يوس  هب  ناش  هرهچ  دـندوب و  داـتفا  نیمز  يور  دولآ  نوخ  دـنچ  یتاـظحل  ترـضح  نآ  هدـش  تیاور 
دایرف يا  تسین  وت  زج  يدوبعم  منک ،  یم  ربص  تردـق  اضق و  رب  ادـنوادخ !  نیثیغتـسملا .  ثایغ  ای  كاوس  دوبعم  ـال  کـئاضق  یلع  اربص 

((( 45  ! ) ناهاوخ دایرف  سر 

زامن مایخ و  هب  هجوت  - 59

يرادلد نانآ  هب  دسرپب ،  ار  اهنآ  لاوحا  لاح و  دریگ .  ربخ  مرح  لها  زا  یهاگهاگ  تسا  ریزگان  گنج ،  نیع  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
مالسلا هیلع  داجس  ماما  دراد ،  يرامیب  همیخ  رد  وا  رگید  يوس  زا  دزاس .  مهارف  ار  يدعب  بئاصم  يارب  یگدامآ  نانآ  رد  دهد ،  تیلست  و 

یم نخـس  وا  اب  دز ،  یم  وا  همیخ  هب  يرـس  یهاگ  دنچ  ره  تسا .  ءامغا  لاح  رد  یهاگ  دیدش و  يرامیب  لاح  رد  اروشاع  زور  مامت  هک  ، 
هدـهع رب  ار  يدـعب  ریطخ  تلاسر  دـیاب  وا  تسا  ناریـسا  هلفاق  سیئر  تسا ،  يدـعب  ماما  وا  رخآ  درپس .  یم  وا  هب  ار  تماـما  عیادو  تفگ ، 

یب رفک و  ههبـش  مه  ات  دناوخب  زامن  گنج  نادـیم  رد  مدرم و  نایم  رد  دتـسیاب و  زامن  هب  دـیاب  وا  تسا .  زامن  تقو  لاح ،  نیع  رد  دریگ . 
شومارف گنج و  هحوبحب  رد  یتح  تالاح  زا  یتلاح  چـیه  رد  تسا و  مهم  زامن  هک  دـنامهفب  نارگید  هب  مه  دـیادزب و  دوخ  زا  ار  یناـمیا 

(46  . ) نینوخ هرهچ  اب  یتح  ریشمش و  ریت و  نایم  رد  یتح  ددرگ .  یمن 

رهظ زامن  زا  دعب  تشهب  هب  توعد  - 60
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 : دومرف هاگ  نآ  درک ،  زاغآ  دنوادخ  ساپس  دمح و  اب  ار  شیوخ  نانخس  دنادرگ و  نارازگزامن  هب  ور  ماما  دیسر ،  نایاپ  هب  تعامج  زامن 
ءارـضلا سوبلا و  نع  مکب  ربعت  ةرطنق  الا  توملا  امف  مارکلا  ینب  ای  اربص  تسا .  هدرک  اضما  ارم  امـش و  ندش  هتـشک  زور  نیا  رد  دـنوادخ 

شیب یلپ  گرم  هک  دـینک  ربص  ناگداز !  گرزب  يا  دـیریگ  شیپ  ییابیکـش  ربص و  هک  تسامـش  رب  همئادـلا ؛  معنلا  ۀعـساولا  ناـنجلا  یلا 
زا لاقتنا  رطاخ  هب  امش  زا  کی  مادک  سپ  دناسر .  یم  دیواج  ياه  تمعن  هدرتسگ و  تشهب  هب  اه  جنر  اه و  یتخـس  زا  ار  امـش  هک  تسین 
ایند دومرف :  یم  ترضح  نآ  هک  درک  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مردپ  انامه  تسا .  هاگ  هجنکـش  نادنز و  هب  خاک 

خزود يوس  هب  نارفاک  لپ  ناشیاه و  تشهب  يوس  هب  نانموم  لپ  گرم  تسا و  تشهب  نوچمه  رفاـک  يارب  نادـنز و  دـننامه  نموم  يارب 
 ! میوگ یم  خزود  هن  ما و  هدینش  خزود  هن  تسا .  نانآ 

نیسح ماما  باحصا  نیرتهب  نیسح , ماما  باحصا  زامن  ه ) - 61

ضیف موـحرم  هک  درک  یم  لـقن  نم  يارب  مق  ياـملع  زا  یکی  تسا .  لوـقنم  هعیـش  گرزب  ياـملع  زا  یکی  هراـبرد  تـسا  یفورعم  هیـضق 
زا رتهب  یباحـصا  نم  دـندومرف :  اروشاع  بش  رد  ناشیا  هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  زا  هک  هلمج  نیا  هراـبرد 

رگم دوب :  هتفگ  ارچ ؟  دـندوب :  هتفگ  دـشاب .  هدومرف  ماما  ار  يزیچ  نینچ  منک  یمن  رواـب  نم  تفگ :  یم  مرادـن ،  غارـس  مدوخ  باحـصا 
 ، دـندوب يدـب  ياه  مدآ  یلیخ  دنتـشک  ار  نیـسح  ماما  هک  ییاهنآ  تسین .  رتالاب  اهنیا  زا  یباحـصا  دـیوگب  ماما  هک  دـندرک  راک  هچ  اـهنآ 

و ربمغیپ ،  دنزرف  دنتفگ :  یم  یتقو  دوب ،  یم  اهنآ  ياج  یناملـسم  ره  دندادن .  ماجنا  یمهم  راک  دـندرک  يرای  ار  نیـسح  ماما  هک  ییاهنیا 
اب نیـسح  ماما  تسالبرک ،  يارحـص  هک  دید  ایور  ملاع  رد  بش  کی  داتـسیا .  یم  ارهق  تسا ،  هدنام  اهنت  نمـشد  تسد  رد  ناشنامز  ماما 

دنهاوخ یم  تسا و  رهظ  عقوم  هک  دـمآ  شرظن  هب  نایرج  نآ  رگید .  فرط  رد  مه  نمـشد  يرفن  رازه  رکشل 30  فرط ،  کی  رد  نت   72
نب دیعـس  هک  روطنامه   . ) میناوخب زامن  ام  ات  دیتسیاب  ولج  امـش  دندومرف :  اقآ  نیمه  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دـنناوخب .  زامن 

زا ریت  نیلوا  داتـسیا .  وـلج  تفر  اـقآ  درک .  یم  يزادـنا  ریت  نمـشد  دـنداد ) .  رارق  رپـس  ار  ناـشدوخ  رگید  رفن  ود  یکی  یفنح و  هللادـبع 
 : تفگ باوخ  ملاع  نامه  رد  ماما .  هب  درک  تباصا  ریت  هک  دـید  هاـگان  دـش .  مخ  دـیآ ،  یم  دراد  ریت  دـید  اـت  دـمآ .  یم  تشاد  نمـشد 
ود دش  وا  کیدزن  ات  دمآ .  ریت  مود  هعفد  منک .  یمن  يراک  نینچ  رگید  هعفد  نیا  مدرک !  يدـب  راک  بجع  هیلا ، ))  بوتا  هللا و  رفغتـسا  ))

ملعا ینا ال  دومرف :  وا  هب  ماما  ماگنه  نیا  رد  دوش .  یم  مخ  رایتخا  یب  دید  دش ،  رارکت  نایرج  نیا  هعفد  دنچ  درک .  مخ  ار  شدوخ  هبترم 
دناوخ باتک  هک  ره  يا  هدرک  لایخ  وت  ینعی  مسانـش .  یمن  رتهب  مدوخ  باحـصا  زا  یباحـصا  نم  یباحـصا ؛  نم  لضفا  الو  اریخ  اباحـصا 
هدوبن دـهاجم  المع  هک  یـسک  قاـفنلا ؛  نم  ۀبعـش  یلع  تاـم  وزغب  هسفن  ثدـحی  مل  زغی و  مل  نم  تسا :  یتقیقح  نیا  دوش ؟  یم  دـهاجم 

یم رد  دوش  یم  هک  داهج  عقوم  ینعی  دراد  دوجو  ییور  ود  کی  شحور  نورد  رد  دشاب  دهاجم  هک  هتـشادن  ار  هشیدنا  نیا  لقاال  ای  تسا 
(47  . ) دور

لیقع نب  ملسم  زامن  - 62

 ، مروآ اج  هب  زامن  تعکر  ود  ات  دیراذگب  تفگ :  دندرب  هرامالا  راد  يالاب  هب  ار  ملـسم  هک  یتقو  تسا :  هدمآ  فنخم  یبا  لتقم  باتک  رد 
زامن تعکر  ود  هک  تسا  روهـشم  ماوع  نیب  رد  دـنچ  ره   ) دـندادن شوگ  ملـسم  فرح  هب  اـهنآ  اـما  دـینکب ،  دـیهاوخ  یم  هچ  ره  هاـگ  نآ 
رگید تیاور  رد  دندنکفا .  ریز  هب  الاب  زا  ار  وا  دز  ادـص  دایز  نبا  سپـس  دومرف ،  ار  يراعـشا  دـمآ و  رد  هیرگ  هب  ملـسم  تسا . )  هدـناوخ 

هللا لوسر  هب  درک و  یم  رافغتسا  دوب و  لوغشم  ریبکت  حیبست و  هب  نانچمه  دندرب ،  یم  رصق  يالاب  هب  نتشک  يارب  ار  ملسم  یتقو  هک  هدمآ 
 . دنتخادنا نییاپ  هب  ار  شرکیپ  دندناسر و  تداهش  هب  ار  وا  لاح  نامه  رد  هک  نیا  ات  دومرف .  یم  دورد  شنادناخ  و 
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ماما نارای  تاجانم  - 63

اه و نامک  شیامزآ  رپس ،  حالصا  نآ ،  نداد  لقیص  هحلسا و  يزاس  هدامآ  هلمج - :  زا  دنتشاد  یتالاغتشا  اروشاع  بش  رد  نیـسح  نارای 
یلع تاجانم  ياه  بش  روآ  دای  اروشاع  بش  هک  نانچ  نآ  زوسناج ،  ياه  هلان  هیرگ و  تاجانم ،  نآرق ،  توالت  تداـبع ،  اـعد و  . . . - 

(48  . ) ادخ هار  رد  صالخا  ضرع  تداعس ،  ياضاقت  ینالوط ،  ياه  هدجس  زامن و  ردق - .  بش  هرطاخ  هدننک  رادیب  دوب و  مالسلا  هیلع 

ماما نارای  صالخا  نامیا و  - 64

تسا تقد  لباق  ریز  دراوم  رد  اهنآ  زا  یبایزرا  دندوب و  افـص  اب  صلاخ و  كاپ و  ینارای  هدیزگرب  دوخ  شالت  راک و  يارب  ماما  هک  ینارای 
شیپ هب  یقشع  يراوتسا و  هچ  اب  هک  دش  مولعم  اروشاع  زور  رد  ناشنامیا  یلصا  هرهوج  دندوب و  يوق  راوتسا و  نامیا  رد  نامیا :  دُعب  رد  . 
زامن لها  همه  دندوب .  ادخ  صلاخ  ناگدنب  نادـباع و  زا  همه  تدابع :  هبنج  رد  دـندنام .  رادـیاپ  دوخ  نامیا  رب  سفن  نیرخآ  ات  دـنتفر و 

اهریت و نایم  رد  اروشاع  زور  رد  گنج  طسو  رد  دندوب .  عضاخ  ادخ  هاگشیپ  رد  اعد و  تاجانم و  رکذ و  لها  نآرق ،  توالت  لها  بش ، 
هاگشیپ هب  هداهن و  صالخا  قبط  رد  دنتشاد  هچ  ره  نیسح  نارای  صالخا :  هبنج  رد  دنداتـسیا .  تعامج  زامن  هب  البرک  نادیم  رد  اه ،  هزین 

رد یتح  دننک .  یضار  دوخ  زا  ار  يادخ  دنتساوخ  یم  دندیگنج ،  یم  دوجو  مامت  اب  دنتسناد و  یم  قح  رب  ار  دوخ  دنا .  هدرک  هضرع  ادخ 
دش بآ  هعیرش  دراو  مالسلا  هیلع  سابع  ماما :  هب  صالخا  دندوب .  ادخ  هار  رد  يراکادف  هشیدنا  رد  دندوبن ،  درد  رکف  هب  تاحارج  تدش 
یم هیرگ  تلع  هرابرد  درک و  یم  هیرگ  ماما  يارب  ثراح  نب  فیـس  تشگرب .  بل  هنـشت  بآ  هعیرـش  طسو  زا  ماما  یگنـشت  دای  هب  یلو  ، 
یم تفرگ و  یم  تداهـش  هزاجا  ماما  زا  هبال  زجع و  اـب  رذوبا  مـالغ  میهد .  ماـجنا  يراـک  وت  يارب  میناوت  یمن  هک  تسا  نیا  يارب  تفگ : 

(49  ! ) نکم مورحم  تداهش  زا  ارم  تفگ : 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  باحصا  زا  یکی  زامن  - 65

هیلع یلع  اب  دوب  مدقم  باحصا  همه  رب  نآرق  سیردت  ریسفت و  رد  تسا ،  ءارقلا  دیس  شباقلا  زا  دوب .  هفوک  ياملع  خیاشم و  زا  یکی  ریرب 
ياضتقا هک  دوب  كاروخ  مک  ردـق  نآ  تسا ،  هدـناوخ  شیاشع  زامن  يوضو  اب  ار  شحبـص  زامن  لاس  لـهچ  هتـشاد و  تبحاـصم  مالـسلا 

رد تسا  هتشون  یمالسا  ياضف  رد  یباتک  درک .  یم  نآرق  متخ  کی  اه  بش  زا  یـضعب  رد  تسا ،  هدش  یمن  هدید  وا  رد  مه  وضو  دیدجت 
باحـصا زا  یخرب  اب  بش  نآ  رد  درک و  یگدامآ  مالعا  تساـخرب و  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  اروشاـع  بش  رد  دـش و  قحلم  ماـما  هب  هکم 

دییامن رب  رد  زیمت  سابل  ادرف  دینک .  زیمت  ار  ناتیاه  سابل  دیورب  دومرف :  باحصا  هب  ءادهشلا  دیـس  اروشاع  بش  درک .  یم  یخوش  حازم و 
 ، دندرک عورـش  ار  ادخ  اب  تاجانم  تدابع و  دنتفر و  دوخ  همیخ  هب  مادک  ره  دعب  دننک .  یمن  نفک  ار  امـش  اریز  دـشاب  امـش  ياه  نفک  ات 

 . دندومن یم  عادو  دندناوخ و  یم  اعد  دندرک  یم  تاجانم  حبص  ات  ار  بش  دوجس  رکذ  هب  یخرب  عوکر و  رکذ  هب  یضعب 

ریذپان هتسخ  - 66

اب تاجانم  رافغتـسا و  نآرق و  زامن و  هب  تحارتسا  باوخ و  ياج  هب  ار  اروشاع  زور  زا  لبق  بش  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  اـبا  باحـصا  هچرگ 
ادخ هب  قشع  تسا .  هدیشخب  ورین  نآ  هب  قشع  یلو  دشاب ،  هدش  هتساک  نانآ  یندب  یمسج و  يورین  زا  دیاب  ارهاظ  دندرب و  رـس  هب  بوبحم 

(50  . ) نیسحلا هللادبع  ابا  ترضح  نامز  ماما  ادخ و  تجح  قح  هدیزگرب  نیرتهب  باکر  رد  ادخ و  هار  رد  تداهش  هب  قشع  ، 

تنیز ترضح  بش  زامن   , اهیلع هللا  مالس  بنیز  ترضح  زامن  و ) - 67
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هتفگ مالسلا  اهیلع  بنیز  شا  همع  مهد  بش  تدابع  هرابرد  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  زا 
انل تءاده  ام  و  اهبر ،  یلا  ثیغتـست  اهبارحم  یف  مرحملا -  نم  ةرـشاع  يا  ۀلیللا -  کلت  یف  ۀمئاق  لزت  مل  اهناف  بنیز ،  یتمع  اما  و  تسا : 

و دوب ،  هداتسیا  دوخ  تدابع  هاگیاج  رد  اروشاع -  بش  بش -  نآ  رد  نانچمه  وا  سپ  بنیز  ما  همع  اما  و  (51 ؛) رفز انل  تنکس  نیع و ال 
ماما دـشن )) .  عطق  ام  هلان  يادـص  و  تفرن ،  باوخ  هب  ام  زا  کـی  چـیه  مشچ  بش  نآ  رد  و  درک ،  یم  هثاغتـسا  یلاـعت  يادـخ  هاـگرد  هب 

زا ام  ریـسم  لوط  رد  ار  دوخ  بحتـسم  بجاو و  ياهزامن  همه  بنیز  ما  همع  انامه   : )) تسا هدومرف  صوصخ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  داـجس 
تدم اریز  دوب ،  وا  فعض  یگنسرگ و  تهج  هب  مه  نیا  و  دناوخ ،  زامن  هتسشن  غاه  لزنم  زا  یضعب  اما  دناوخ ،  یم  هداتـسیا  ماش  ات  هفوک 

طقف ام  هب  زور  هنابش  ره  رد  لدگنس ،  رگمتـس و  نامدرم  نآ  هک  نوچ  درک ،  یم  میـسقت  لافطا  نایم  دنداد  یم  وا  هب  هک  ییاذغ  بش  هس 
((( 52  . ) دنداد یم  نان  صرق  کی 

بش زامن  هب  نیسح  ماما  شرافس  - 68

ارم بش  زاـمن  رد  مرهاوخ !  بنیز ،  يا   : )) دوـمرف مالـسلا  هیلع  يربـک  بنیز  هب  اروشاـع  زور  رد  عادو  ماـگنه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
((( 53  . ) نکم شومارف 

اروشاع زامن  مایپ  راثآ و  موس :  لصف 

یگدنب تدابع و  سرد  - 69

تدابع ار  دنوادخ  ام  دننک  یم  اعدا  اه  یلیخ  دنتخومآ ،  تیرشب  هب  ار  لماک  یگدنب  تدابع و  سرد  شباحصا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  میدوب ،  البرک  رد  ام  شاک  يا  میهد ،  یم  ار  راعش  نیا  دنوش .  یم  دودرم  ناحتما  ماگنه  یلو  مینک  یم  یگدنب  و 

 . مینک ناحتما  ار  دوخ  میتسه .  روطنیا  اعقاو  ایوگ  اما  میداد ،  یم  رارق  زامن  رپس  ار  دوخ  هنیس  میدرک و  یم  يرای  ار 

تقو لوا  زامن  تیمها  - 70

تقو لوا  زامن  عنام  تسناوتن  زیچ  چـیه  هدومن و  هماقا  تقو  لوا  رد  ار  زامن  گـنج ،  نیح  رد  طیارـش و  نیرت  تخـس  رد  ءادهـشلا ،  دـیس 
گنج رد  يزور  هک  تخومآ .  مالـسلا  هیلع  یلع  شراوگرزب  ردـپ  زا  ار  سرد  نیا  وا  زامن ،  دـعب  گنج و  لوا  دـیوگ  یمن  دوش ،  ناشیا 

ای درک :  ضرع  ساـبع  نبا  درک ،  یم  هاـگن  دیـشروخ  هب  بـترم  دوـب  گـنج  لوغـشم  هـک  یلاـح  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  نـیفص 
لوا رد   ) ار زامن  رهظ ،  ندیسر  ارف  عقوم  ات  منک  یم  هاگن  دومرف :  ترضح  دیهد ؟  یم  ماجنا  امـش  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  نینموملاریما ! 

یم يزیچ  هچ  يارب  ام  رگم  دومرف :  ترـضح  میتسه .  گنج  لوغـشم  ام  تسا ؟  زامن  تقو  الاح  اـیآ  تفگ :  ساـبع  نبا  مناوخب .  تقو ) 
دشن كرت  مه  ریرهلا  ۀلیل  رد  یتح  مالسلا  هیلع  یلع  بش  زامن  تفگ :  سابع  نبا  مینک .  یم  گنج  زامن  يارب  ام  هک  یتسرد  هب  میگنج ؟ 
ماما ياعد  لومـشم  ات  میروایب  دای  هب  ار  زامن  و  زامن ،  يوس  هب  میباتـشب  رهظ  ماگنه  مینک ،  لمع  نیـسح  ماما  باحـصا  لثم  مییاـیب  ( 54 . )

 . دهدب رارق  نارازگزامن  زا  ار  وت  ادخ  يدرک  دای  ار  زامن  نیرکاذلا ؛  نیلصملا  نم  هللا  کلعج  ةولصلا  ترکذ  میوش :  مالسلا  هیلع  نیـسح 
(55)

زامن هماقا  - 71

نانچمه و راگدرورپ  اب  مکحم  هطبار  نیا  هک  دـننک  یم  يراک  هکلب  دـنناوخ  یم  زامن  ناشدوخ  اهنت  هن  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  زاـمن  هماـقا 
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یم یهاوگ  ةوکزلا ؛  تیتا  ةولـصلا و  تمقا  دق  کنا  دهـشا  میناوخ .  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  همان  ترایز  رد  دشاب .  اپرب  اج  همه  رد 
ربمایپ یمارگ  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  هک  تسا  هدمآ  ترضح  نآ  صوصخم  ترایز  رد  و  يدرک )) .  اپرب  ار  زامن  تندش  هتشک  اب  هک  مهد 

يدناوخ و ارف  تقیقح  قح و  هب  یتخادرپ و  ار  تاکز  یتشاد و  اپ  هب  دشاب  یم  نآ  تقیقح  هک  نانچ  نآ  ار  زامن  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ! 
هب وا  ( 56  . ) يدرک داهج  دوب  هتـسیاش  هکنانچ  ادخ  هار  رد  يدومن و  توالت  دیاب  هکنانچ  ار  نآرق  يدرک و  یهن  اه  يدنـسپان  یهابت و  زا 

 . يرگید هن  دوب و  وا  صوصخم  هک  يا  هنوگ  هب  تشاد ،  اپ  هب  يریظن  یب  تروص  هب  ار  زامن  یتسار 

تعامج زامن  ییاپرب  - 72

درک هماقا  ار  تعامج  زامن  اه ،  هچب  نز و  ياه  هلان  نمشد و  رازه  دنچ  لباقم  رد  تالکشم و  همه  اب  البرک  نیمزرس  رد  نادیهش ،  رالاس 
زین نمـشد  ياهریت  زا  نمـض  رد  و  دورب ،  نادیم  هب  دعب  و  دناوخب ،  يدارف  هب  همیخ  لخاد  رد  شنادـنزرف  رانک  ار  زامن  تسناوت  یم  ماما  ، 

لباقم رد  ار  نآ  داد و  حـیجرت  ار  تعامج  زاـمن  ماـما ،  یلو  درب ؛ یم  تذـل  شنادـنزرف  راـنک  مه  ار  يا  هظحل  دـنچ  دـنام و  یم  ظوفحم 
 . دیسر تداهش  هب  زامن  رطاخ  هب  داد و  رارق  رپس  ار  دوخ  هنیس  شباحصا  زا  یکی  دومن و  اپرب  نمشد 

زامن رب  تظفاحم  - 73

نوتـس زا  شباحـصا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  دنک ،  تظفاحم  دـیاب  زامن  زا  رطخ ،  ای  يداع و  تلاح  رد  هچ  یطیارـش  ره  رد  رازگزامن 
هیلع نیـسح  ترـضح  تسا  يورم  دـنامب .  یقاب  مالـسا  ات  دـندومن  زامن  يادـف  ار  دوخ  ناج  نایاپ  رد  دـندرک و  يرادـساپ  یبوخ  هی  نید 

شیاه يوج  هدـش و  زاب  شیاـهرد  هک  تسا  تشهب  نیا  دومرف :  سپـس  درک و  بیغرت  داـهج  هب  ار  باحـصا  زاـمن  ناـیاپ  زا  سپ  مالـسلا 
تـسا ییادهـش  هللا و  لوسر  نیا  دنا و  هدش  عمج  شیاه  يروح  اه و  هچب  تسا و  هدش  تنیز  شیاهرـصق  هدیـسر و  شیاه  هویم  لصتم و 

زا دنتسه  امش  قاتشم  اهنآ  دنهد و  یم  تراشب  ار  امش  دنراد و  ار  امش  مودق  راظتنا  هک  دنتسه  زین  مردام  ردپ و  دنا و  هدش  هتـشک  وا  اب  هک 
رد امش  هدرک ،  ناحتما  ار  امـش  ادخ  هک  ارچ  دییامن .  عافد  ناتربمایپ  رتخد  رـسپ و  ناتماما و  ادخ و  لوسر  مرح  زا  دینک و  تیامح  ناتنید 

 . دهد ریخ  ار  امش  دنوادخ  دینک  عافد  دیراوگرزب ،  ام  دزن  دیتسه و  ام  دج  راوج 

زامن جیورت  - 74

شدوخ و هک  یلاـح  رد  ماـما  داد ،  زاـمن  سرد  ناگدـنیآ  يارب  مه  و  شباحـصا ،  يارب  مه  نمـشد ،  يارب  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
رد نیا  زا  تساوخ .  تلهم  بش  کی  تاجانم  زامن و  يارب  یلو  درکن ،  بآ  تساوخ  رد  نمشد  زا  دندوب ،  هنشت  شنادنزرف  شباحـصا و 

هقالع لئاسم  نیا  هب  اجنآ  ات  ترـضح  نآ  هک  درب  یپ  نآرق  توالت  شیاین و  اعد و  زامن و  تیمها  هب  ناوت  یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  تساوخ 
نینچ ارچ  دـنراذگب و  لامعا  نیا  اب  ار  شیوخ  رمع  زا  رگید  بش  کی  اـت  دـنک  یم  تلهم  تساوخ  رد  شدرمناوجاـن  نمـشد  زا  هک  دراد 

راگدرورپ اب  شیاین  تاجانم و  تسا و  هدمآ  اجنیا  هب  یهلا  رافس  نآرق و  زامن و  نتخاس  هدنز  جیورت و  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  دشابن 
لمع كالم  راعـش و  ار  لامعا  نیمه  دـنک ،  یم  مایق  ادـخ  يارب  هک  یتلم  ره  دـیاب  تسوا و  یگدـنز  قیاـقد  نیرت  شخب  تذـل  نیرتهب و 

 . دهدب رارق  شیوخ 

زامن تایآ  هب  لمع  سرد  - 75

 . دوش یم  ناسنا  يراگتسر  ببس  تسا و  بجاو  نآ  هب  لمع  هدومن و  نایب  نآرق  رد  زامن  دروم  رد  یناوارف  تایآ  ناحبس  دنوادخ 
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ناذا يایحا  سرد  - 76

ربمایپ ردقنامه  دنک و  یم  هدنز  اه  لد  اه و  شوگ  رد  راب  کی  ار  دیحوت  راعـش  و  دنک ،  یمن  شومارف  ار  نتفگ  ناذا  هحوبحب  نآ  رد  ماما 
هب ماما ،  رهظ  ماگنه  و  دروآ ،  یم  رطاخ  هب  زامن )) .  هب  ار  ام  نک  لاحـشوخ  لالب !  يا  ةوالـصلاب ؛  انحراف  لالب  ای   : )) دومرف یم  لـالب  هب 

 . وگب ناذا  دیوگ  یم  شدنزرف 

رازگزامن زامن و  يدازآ  سرد  - 77

هدرب ار  دوخ  هک  درادـن  ار  قح  نیا  زین  وا  دوخ  دـنزاس  دوخ  هدـنب  ار  وا  دـنرادن  قح  نارگید  هدـش و  هدـیرفآ  دازآ  ناسنا  دوب  دـقتعم  ماـما 
زامن و ولج  دناوت  یمن  يدـحا  تسا .  دازآ  رازگزامن  مه  زامن و  مه  دوب .  شنارای  ماما و  يدازآ  رگناشن  البرک ،  رد  زامن  دزاس ،  نارگید 

 . دیتسه ایند  سفن و  ریسا  امش  هک  داد  ناشن  نانمشد  هب  ماما  دریگب .  ار  رازگزامن 

زامن زا  تناعتسا  - 78

هتشک لصا  یکی  دهد :  یم  رکذت  ار  هتکن  ود  حبص !  زامن  زا  سپ  يرآ ،  اروشاع  زور  رد  حبص  زامن  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
رگا اریز  دراد ،  میقتـسم  طابترا  زامن  اب  هتکن  ود  ره  هک  نمـشد  ربارب  رد  تماقتـسا  يرادیاپ و  يرگید  تسا و  راگدرورپ  رما  هب  هک  ندش 
یتح داهج و  گنج و  صاخ  طیارـش  رد  تسا ،  نامیا  مالـسا و  مئالع  زا  یکی  زامن  هدمآ و  ددعتم  تایآ  رد  زامن  مکح  دـیجم  نآرق  رد 
زامن یناـسک  اـنایحا  رگا  تسا و  بجاو  یهلا  ناـمرف  قبط  تسا  ملـسم  یعطق و  ندـش ،  هتـشک  يرهاـظ و  تسکـش  هک  يا  هلحرم  نآ  رد 

 (( ضعبب رفکن  ضعبب و  نمون   )) ریبعت اب  دـیجم  نآرق  هک  دـیدرگ  دـنهاوخ  یناسک  قیداصم  زا  دـننک  شومارف  ار  داـهج  مکح  دـنناوخب و 
تدابع و زا  دیایب و  تسد  هب  راگدرورپ  اب  طابترا  زامن و  نامه  زا  دیاب  زین  داهج  رد  يرادیاپ  تماقتـسا و  حور  اما  و  دـنک .  یم  شهوکن 

(57  . ) ةولصلا ربصلاب و  اونیعتسا  و  هک :  دریگب  ورین  ددم و  تیونعم 

يرادفده سرد  - 79

حور و يایحا  ام  فدـه  تسا و  ادـخ  ام  فدـه  هک  داد  ناشن  همه  هب  ماـما  دراد ،  یگتـسب  وا  فدـه  شزرا  هب  ناـسنا  ره  يدوجو  شزرا 
 . (( کئاضقب اضر  یهلا   : )) تفگ یم  تشاد و  رظن  رد  ار  دوخ  ییادخ  فده  هاگلتق  رد  ماما  تسا  زامن  تقیقح 

تیقفوم زار  زمر و  سرد  - 80

رد روطنامه  دوب .  شنارای  ماما و  ياعد  صالخا و  تدابع و  زامن و  نآ ،  مهم  لماوع  زا  یکی  تفگ  دیاب  دش ،  زوریپ  هنوگچ  نیسح  ماما 
 . دندرک نیسح  ماما  هب  ءادتقا  ناگدنمزر  یلیمحت  گنج  نارود 

زامن لاح  رد  تداهش  - 81

یم دننک .  یم  ادیپ  تسد  نم  رب  هیما  ینب  مربب  هانپ  تاناویح  هنال  هب  نم  رگا  هک :  دومرف  شردارب  هب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح 
الاح دنشک  یم  ارم  هک  مناد  یم  ملاع  نم  دننک ،  یم  دیهش  ار  وا  تسناد  یم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  بانج  دنـشک و  یم  ار  وا  هک  دناد 

هتشک و يروط  دنـشک  یم  ارم  هک  الاح  بوخ .  عالطا ؟  یب  ینابایب  کی  يوت  ارچ  زیلهد ؟  يوت  ارچ  هناخ ؟  يوت  ارچ  بوخ  دناد  یم  هک 
دجسم هب  دور  یم  اذل  دنتشک ؛ یم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هرخالاب  هک  اهنآ  دوشب ،  المرب  نم  تیمولظم  دورن ،  رده  نم  نوخ  هک  موش  دیهش 
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دجـسم رد  دـننک ،  مولعم  مدرم  رب  ار  ناشتیناقح  هک  رتهب  هچ  رگید  هجو  کی  هب  دنتـشک .  یم  ار  وا  بش  نآ  تفر  یمن  مه  دجـسم  رگا  ، 
دیابن تسا .  هدـیزگرب  ار  ریـسم  نیا  درک ،  رایتخا  ار  نیا  دـناسرب  بوخ  ار  تواقـش  تواسق و  هک  تسا )  مدرم  نمءاـم  دجـسم   ) زاـمن رس 
فرح نیا  زا  رتالاب  ناـسنا  ۀـکلهتلا .  یلا  مکیدـیاب  اوقلت  ـال  دـیامرف :  یم  هک  نآرق  ارچ ؟  هداد  هکلهت  هب  نت  نینموملاریما  یلع  ارچ  تفگ 
نادیم رد  و  درک ،  رایتخا  ار  تداهش  داهج و  ماما  یلو  دنتشک ،  یم  ار  وا  یقیرط  ره  هب  دنتشاد  یمنرب  نیـسح  ماما  زا  تسد  اهنیا  تساه . 

زامن داد .  اه  ناسنا  مامت  يارب  زاـمن  ییاـپرب  تداـبع و  تاـجانم و  تیونعم و  یگدـنب و  تداهـش و  يدازآ و  تماقتـسا و  سرد  داـهج ، 
مه نالا  دناوت  یم  انیب  مشچ  اب  ناسنا  یلو  دوبن ،  اجنآ  رادربملیف  هچ  رگا  دیشک ،  ریوصت  هب  اروشاع  رهظ  حبص و  بش ،  رد  ماما  ار  یقیقح 

مامت دنوادخ  تمایق  رد  تسا .  رادیاپ  هدـنز و  البرک  زامن  ملیف  نیا  دـبا  ات  تسین ،  یندـش  دوبان  مه  قح  دـندوب و  قح  اهنآ  هکنوچ  دـنیبب 
بلق هب  هک  دندوب ،  بلقلا  یسق  ردقچ  اهنآ  اعقاو  تسا .  یندید  ماما  دوجس  عوکر و  اعقاو  دهد ،  یم  ناشن  رشحم  ملاع  هب  ار  البرک  فص 

نیـسح و ماما  یعقاو  رازگزامن  هکلب  دنتـسین ،  یعقاو  رازگزامن  هک  دندرک  تباث  راک  نیا  اب  نانمـشد  دـندز .  ریت  رازگزامن  بلق  هب  زامن و 
 . دندز یمن  ریت  رازگزامن  زامن و  هب  دندوب  یعقاو  رازگزامن  اهنآ  رگا  دنشاب ،  یم  شنارای 

يراد تناما  سرد  - 82

یلع دـش  یم  زامن  تقو  هک  یماگنه  دـنک .  يرادـتناما  نآ  زا  نسحا  وحن  هب  دـیاب  ناسنا  تسا ،  یهلا  تناما  زامن  هک  تخومآ  ام  هب  ماـما 
یتناـما يادا  تقو  دومرف :  یم  تسا ؟  هدـش  هچ  ار  وت  نینموملا !  ریما  يا  دـنتفگ :  یم  وا  هب  دـیزرل  یم  دـیچیپ ،  یم  دوخ  هب  مالـسلا  هیلع 

 . دـندش كانمیب  نآ  زا  دـندرک و  ابا  نآ  لمحت  زا  اهنآ  درک و  هضرع  اـه  هوک  نیمز و  اـه و  نامـسآ  رب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  هدیـسر 
(58)

تاسدقم هب  مارتحا  سرد  - 83

رد وا  تشاد .  عضوم  دیاب  تاسدقم  نیا  ربارب  رد  هنوگچ  هک  داد  سرد  ام  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا و  هدـنزرا  سدـقم و  یتدابع  زامن 
رد دـیهد !  تلهم  نم  هب  ار  یبش  مراد  تسود  ار  نآرق  زامن و  نم  هک  داد  مایپ  نمـشد  هب  تخادـنا و  ریخءاـت  هب  ار  گـنج  مرحم  مهن  زور 

طسو رد  هک  دیدید  دنک و  مهارف  دوخ  هداوناخ  يارب  یبسن  شمارآ  یتح  دناوخب و  اه  همیخ  نایم  رد  ار  زامن  تسناوت  یم  وا  اروشاع  زور 
 . تسین رادرب  لیطعت  مه  گنج  نیح  رد  زامن  هک  داد  ناشن  دیناسر و  مامتا  هب  ار  زامن  اه  يزادنا  گنس  اهریت و  نایم  رد  نادیم 

صالخا سرد  - 84

صولخ دشاب ،  تبرق  دـصق  اب  هناصلاخ و  دـیاب  دـنک  یم  ادـخ  يارب  ناسنا  هک  يراک  داد ،  صالخا  سرد  ام  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
وا مینیب  یمن  ینیبدوخ  یهاوخ و  دوخ  يرگ و  هزاوآ  ایر  يا  هرذ  وا  فدـه  رد  دوب .  بیر  هنوگره  زا  رود  هب  هبئاـش و  یب  صولخ  نیـسح 

دوب نیـسح  صالخا  صولخ و  نیمه  درک .  لمع  باوص  هب  تفگ و  تسار  بلط  نیا  رد  دیبلط و  ار  وا  ياضر  اهنت  درک و  مایق  ادخ  يارب 
وا نوخ  هک  دوب  تبرق  دصق  صالخا و  نیمه  تشاد و  دهاوخ  هدنز  زین  سپ  نیا  زا  هتـشاد و  هدـنز  لاح  ات  ار  وا  مان  درک و  يزاسراک  هک 
 ، گنج نادیم  رد  هچ  رگا  دوب ،  صولخ  رسارس  وا  زامن  تسا .  هللاراث  رطاخ  نیمه  هب  وا  دش و  ءافش  بجوم  وا  تبرت  درک و  ادخ  نوخ  ار 

یتالـص و نا  لق  دوب :  هیآ  نیا  قادصم  ماما  دنیب .  یم  ار  وا  لاح  همه  رد  تسا ،  مه  نیع  راکـشآ  هچ  وا  زامن  دوب ،  تیعمج  لباقم  رد  و 
(59  . ) نیملاعلا بر  یتامم هللا  يایحم و  یکسن و 

يراد هدنز  بش  سرد  - 85
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 ، تخادنا ریخات  هب  ار  گنج  بش  کی  تخومآ ،  ام  هب  ار  يراد  هدنز  بش  يزیخرحـس و  مه  گنج  نادـیم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
تاجانم دوخ  دوبعم  اب  بش  لد  رد  شنارای  ماما و  دوب ،  ییاشامت  اه  همیخ  رد  اروشاع ،  بش  دـنک ،  عادو  يزیخرحـس  بش و  زامن  اب  هک 

ارم بش  رد  مرهاوخ !  دـیامرف :  یم  شرهاوخ  هب  اروشاع  زور  رد  وا  عادو  نیرخآ  رد  تسا ،  بش  زاـمن  قشاـع  ردـقچ  ماـما  دـندرک .  یم 
 . تشاد اعد  سامتلا  بنیز  زا  نیسح  ماما  ینعی  نک .  اعد  میارب  ماگنه  نآ  رد  نکم و  شومارف 

ینید تریغ  سرد  - 86

دندیسرتن زیچ  چیه  زا  دندرک و  اپرب  ار  زامن  نمشد  ياهریت  لباقم  رد  و  مینک ،  عافد  زامن  نآرق و  نید و  زا  هنوگچ  هک  داد  سرد  ام  هب  وا 
 . دندرک ادتقا  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ناشیالوم  هب  یلیمحت  گنج  نارود  رد  ام  ناگدنمزر  دندناوخ .  ار  زامن  یلکش  ره  هب  و  ، 

دشن كرت  زامن  گنج ،  رد  یتح  - 87

شلصا تسا  هتـسکش  رفاسم  زامن  هکنیا  دینکن ،  شومارف  ار  فوخ  زامن  تروص  هب  ولو  تدابع  لصا  دنتفگ ،  ام  هب  گنج  نادیم  رد  یتح 
سرد اروشاع  بتکم  زا  دنناوخب ،  زامن  هنوگچ  هلمح  لاح  رد  گنج و  نادیم  رد  تسا ،  ناگدنمزر  فوخ  زامن  دروم  رد  میرک  نآرق  رد 

ات دندومن ،  هماقا  ار  زامن  نمـشد  ياهریت  لباقم  رد  ماما  دوش .  یمن  هتـشادرب  وا  زا  زامن  دـشاب  یتروص  ره  رد  ناسنا  هک  میریگ ،  یم  زامن 
ینعی تداـبع  زا  تاـجرد  نیا  یماـمت  و  تسا .  قوشعم  زا  قشاـع  دوـبعم و  زا  دـبع  تعاـطا  رگناـشن  زاـمن  دـشاب .  سرد  ناگدـنیآ  يارب 
كرت ناسنا  زامن  گنج  نوچ  ییاسرفناج  تخـس و  تاظحل  رد  هک  دـشاب  نیا  رب  رارق  رگا  دـبای .  یم  رولبت  زامن  رد  یگدـنب  رد  صالخا 
دـشاب هتفرگ  تروص  یمالـسا  نیمزرـس  نایک و  زا  عاـفد  ياـنبم  رب  گـنج  نیا  رگا  یتح  و  تسا .  هراـما  سفن  زا  تعاـطا  رگید  نیا  دوش 

 . تسا نید  عورف  زا  هیاپ  نیلوا  یفن  يانعم  هب  انیع  و  تشاد ؛  دهاوخن  یشزرا  زامن  نودب 

ندوب ادخ  دای  هب  لاح  همه  رد  سرد  - 88

یم شمارآ  اه  لد  هب  هک  وا  دای  اب  و  میـشاب ،  ادـخ  دای  اهدـماشیپ  تالاح و  نیرت  ینارحب  رد  هک  تخومآ  ام  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
ماما تسادخ ،  دای  مان و  اب  شیاه  هبطخ  درک ،  لقتنم  زین  شا  هداوناخ  نارای و  هب  ار  یبلق  نانیمطا  نیا  هدومن و  ادـیپ  بلق  شمارآ  دـشخب 

هطـساو هب  درک و  یم  يراج  نابز  رب  ار  بوبحم  نآ  مان  هتـسویپ  دوبن و  لقاغ  ادـخ  دای  زا  هظحل  کی  اـه  یتخـس  جوا  رد  اروشاـع  زور  رد 
موادـم هتـسویپ و  نیـسح  ماما  اروشاع  زور  هک  هدـمآ  تیاور  رد  تخاس .  یم  لـصتم  یهلا  ياـیرد  هب  ار  شدوجو  هرطق  بوبحم  نآ  رکذ 

 . میظعلا یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  ال  تفگ :  یم  درک و  یم  دای  ار  ادخ 

قح هار  رد  نارگراکیپ  هب  یسرد  - 89

نآ دهد و  یم  رارق  عاعشلا  تحت  ار  لئاسم  همه  زامن ))  )) هک اروشاع  زور  رد  شنارای  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مسر  هار و  دوب  نیا 
هب تسا  یسرد  نیا  و  دیامن .  یم  سب  شتآ  تساوخرد  شراوخنوخ  نمـشد  زا  دنک و  یم  شومارف  ار  زیچ  همه  زامن  ماگنه  هب  ترـضح 
دای شناوریپ  هب  گنج  هحوبحب  رد  نیفـص و  رد  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  شدنمجرا  ردپ  هک  تسا  یـسرد  قح ،  هار  رد  نارگراکیپ  همه 

نارگن هکنیا  لـثم  نینموملاریما !  اـی  دومن :  لاوس  تسا ،  زاـمن  تقو  رظتنم  بقارم و  ترـضح  نآ  دـید  ساـبع  نبا  هک  هاـگنآ  دـهد ،  یم 
ساسح عقوم  نیا  رد  ام  تفگ :  سابع  نبا  مشاب .  یم  رهظ  زامن  تقو  ندش  لخاد  سمـش و  لاوز  بقارم  يرآ !  دومرف :  دیتسه ؟  یبلطم 
ةولـصلا یلع  مهانلتاق  امنا   : )) دومرف يو  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  میدرگ .  زامن  لوغـشم  میرادرب و  گنج  زا  تسد  میناوت  یمن 

یتح دیدرگ و  یمن  كرت  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  بش  زامن  نیفـص  زامن  نیفـص  گنج  رد  يرآ !  میگنج . ))  یم  نانآ  اب  زامن  يارب  ام   ؛))
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(60  . ) ریرهلا ۀلیل  رد 

رازگزامن زامن و  زا  عافد  - 90

يا هنوگ  هب  تسا ،  زامن  تدابع و  اب  نآ  دنویپ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترـضح  نادیهـش  رالاس  تضهن  هدنزومآ  ياه  سرد  زا  یکی 
رد زین  ـالبرک  يادهـش  زا  یکی  تسا و  هدـنام  خـیرات  رطاـخ  رد  زاـمن ))  )) ینارون هملک  اـب  هارمه  هشیمه ،  يارب  اروشاـع  نینوـخ  رهظ  هک 
هک تسا  سرد  نیا  دناوخب .  زامن  نارازگزامن  هوسا  نآ  ات  درک  یم  تظفاحم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  Š ما زا  هک  دیسر  تداهـش  هب  یماگنه 

 . تسین اور  زگره  نآ  زا  تلفغ  دنک و  یم  نایب  ار  زامن  تیمها 

زامن هرابرد  ماما  نانخس  مراهچ :  لصف 

دمص ریسفت  - 91

هرصب لها  دومرف :  هک  دومن  لقن  میارب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  دیوگ :  یم  یشرق  بهو 
مان هب   : )) تشون خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  دندومن ،  لاوس  دمص ))  )) ینعم زا  نآ  رد  دنتـشون و  يا  همان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب 
یلص ادخ  لوسر  مدج  زا  دییوگم ،  نخس  نآ  رد  یهاگآ  نودب  دینکن و  هلداجم  وگتفگ و  نآرق  رد  دعب ،  اما  نابرهم ،  هدنـشخب  دنوادخ 

 ( هک دینادب   ، ) دنک هدامآ  شتآ  رد  ار  شهاگیاج  دـیوگ  نخـس  نآرق  رد  ملع  نودـب  سک  ره  دومرف :  یم  مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
هدییاز هن   (( . )) تسوا ياتمه  سک  چیه  هن  و  هدش ،  هداز  هن  تسا و  هدییاز  هن   : )) تسا دومرف  ار  دمصلا ))  )) ریـسفت دوخ  ناحبـس  يادخ 
نوریب وا  زا  يزیچ  سپ )  تسا  همه  يدوـجو  نوئـش  دوـجو و  نطاـب  رهاـظ و  رخآ و  لوا و  هب  طـیحم ،  وا  هک  ور  نآ  زا  ینعی   (( : ) تـسا

 ( یئرم يدام و   ) هوبنا مکارتم و  ءایـشا  و  يرادـناج ، )  ره   ) دازون نوچمه  يداـم  یئرم و  هوبنا  مکارتم و  زیچ  هن  دوشن ) لـصفنم  و   ) دـیاین
لیبق زا  نوگانوگ  تـالاح  زین  و  حور ، )  و   ) ناـج نوچمه  یئرماـن )  فیطل و   ) درجم زیچ  هن  و  دوش ،  یم  جراـخ  اـه  هدـیدپ  زا  هک  رگید 

هک  ) يریــس یگنــسرگ و  یگدازآ و  وزرآ و  دـیما و  سرت و  هـیرگ و  هدـنخ و  يداـش و  هودـنا و  ینارگن و  دـیدرت و  باوـخ و  ترچ و 
 ( هزنم تلزنم و   ) دنلب وا  ییایربک )  تاذ  سپ  دننزن ،  رـس  و   ) دندرگن بعـشنم  وا  زا  مادک )  چیه  دنا ،  تیدودـحم  صقن و  ملاع  ضراوع 

هدییاز هن  و   . )) درجم هچ  يدام  هچ  ددرگ ،  لصفنم  دوش و  نوریب  وا  زا  يزیچ  ددرگ و ) تالوحت  شوختسد  ءایشا  دننامه   ) هکنیا زا  تسا 
هوبنا مکارتم و  ءایـشا  هک  هنوگنآ  تسا ،  هدـشن  هداز  لصفنم و  يزیچ  زا  سپ )  تسا  طیحم  هک  لـیلد  ناـمه  هب  زاـب  ینعی   (( ) تسا هدـش 

اه همشچ  زا  بآ  نیمز ،  زا  هایگ  رادناج ،  زا  رادناج  دامج ،  زا  دامج  لیبق  زا  دنوش  نوریب  هداز و  دوخ ،  هیلوا  رصانع  زا  يدام )  یئرم و  )
ینیب زا  ندییوب  شوگ و  زا  ندینـش  مشچ و  زا  ندید  لیبق  زا  دننز  نوریب  دوخ  هیلوا  ياه  هاگیاپ  زا  یئرمان  ءایـشا  ای  ناتخرد و  زا  اه  هویم  ، 

تـسوا هکلب  تسین )  هنوگنیا  وا  ییایربک  تاذ   ، ) هن گنـس ،  زا  شتآ  لقع و  زا  زیمت  تخانـش و  ناـبز و  زا  نخـس  ماـک و  زا  ندیـشچ  و 
تیدودـحم صقن و  هناشن  همه  اهنیا  هک   ) تسا هتفای  رارق  يزیچ  رب  هن  هتفرگ و  ياج  يزیچ  رد  هن  هدـش ،  ادـج  يزیچ  زا  هن  دمـص  يادـخ 

دیدپ دوخ  هقلطم  تردـق  اب  ار  همه  و  تسا ،  توکلم )  کلم و  ادـیپان و  ادـیپ و  زا   ) زیچ همه  راگدـیرفآ  هدـنروآ و  دوجو  هب  وا  تسا . ) 
یقاب تسا ،  هدومن  قلخ  ءاقب  يارب  هچنآ  ره  وا  ملع  اب  و  دوش ،  یم  دوبان  تسا ،  هدیرفآ  انف  روظنم  هب  هچنآ  ره  وا  تیـشم  اب  تسا ،  هدروآ 

 ، تلزنم الاو  هبترم و  دنلب  راکشآ ،  ناهنپ و  ياناد  تسا ،  هدش  هداز  هن  تسا و  هدییاز  هن  هک  ییادخ  ياه )  یگژیو   ) تسا نیا  دنام ،  یم 
رقاب دمحم  ماما  ترضح  تسا . )  هناگی  وا  تسین ،  رادرب  ررکت  تسا ،  هقلطم  تیوه  هک  وا  سدقم  تاذ  اریز   ) تسین ییاتمه  چیه  ار  وا  و 

کلم و تداهش و  بیغ و  ملاوع  همه   ) هک تسا  نآ  دمص   : )) دومرف هک  هدومن  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  نیدباعلا ،  نیز  ماما  زا  ، 
مامت وا  تیبوبر )  و   ) تدایس هک  تسا  نآ  دمـص  و  تسین ،  یهت  نایم  ییادیپان )  ادیپ و  تشرد و  زیر و  چیه  زا  دراد و  هطاحا  ار  توکلم 
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یگـشیمه دوجو  نآ  دمـص  و  دباوخ ،  یمن  هک  تسا  نآ  دمـص  دـماشآ .  یم  هن  و  دروخ ،  یم  هن  هک  تسا  نآ  دمـص  تسا ،  لماک )  (و 
(61  . ) دوب دهاوخ  هتسویپ  هدوب و  هتسویپ  هک  تسا 

ییوشتسد بادآ  - 92

داب هب  ور  زین  و  هلبق ،  هب  تشپ  هلبق و  هب  ور  ماگنه ))  نآ  رد   : )) دومرف تسیچ ؟  ییوشتسد  بادآ  دش :  لاوس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا 
((( 62  . ) دشابن داب  هب  تشپ  و 

ناذا عیرشت  - 93

زا دومرف :  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
ترضح سپ  هدومن  شرازگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هدید و  ار  نآ  دیز  نب  هللادبع  هکلب  دندیسرپ :  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

هک یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  تسا ؟ )  تسرد  ایآ   ) دـنیوگب ناذا  سپ )  نآ  زا   ) هک داد  نامرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
تسا هتفرگ  دیز  نب  هللادبع  زا  ار  ناذا  وا  هک  يرادنپ  یم  امـش  دوش و  یم  لزان  امـش  ربمایپ  رب  یحو   : )) دومرف دش  تحاران )  و   ) هتخرفارب

دنوادـخ دومرف :  یم  مدینـش  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مردـپ  زا  هکلب  دومرف :  و  تسامـش )) ؟  نید  يامیـس  ناذا  هک  یلاح  رد   ! ؟
ات تخادرپ  جارعم  ناتساد  حرـش  هب  سپـس  درب  جارعم  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ات  هداتـسرف  نیمز  يارب  ار  يا  هتـشرف 
ود ار  ناذا  سپ  تخیگنارب ،  هدشن ،  هدید  زین  نآ  زا  سپ  دوب و  هدشن  هدید  تقو  نآ  زا  شیپ  هک  ار  يا  هتشرف  دنوادخ  سپ  دومرف :  هکنیا 

ربمایپ هب  لیئربج  دومرف :  سپـس  دومن  نایب  ار  ناذا  یگنوگچ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  درک .  ادا  ود  هب  ود  ار  هماـقا  و  ود ،  هب 
(63  . ) وگب ناذا  هنوگنیا  زامن ،  يارب  دمحم !  يا  درک :  ضرع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يوضو  - 94

یقاب یناشیپ  رب  وضو  بآ  زا  تخاس  یم  وضو  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   : )) دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا 
((( 64  . ) دبای نایرج  هدجس  لحم  رب  زامن  ماگنه  ات  تشاذگ  یم 

راکشآ دنلب و  هللا  مسب  - 95

مالسلا هیلع  داجس  ماما  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  زا 
هللا مسب  اـشع ) برغم و  حبـص و   ) دوخ هیرهج  ياـهزامن  رد  ناراوـگرزب  نآ  همه   : )) هک تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 

هک رگید  ياهزامن  رد  و  تنـس )  لها  فالخ  رب   ) دندومرف یم  ادا  راکـشآ  راد و  ادـص  ار  یتعکر  ره  رد  هروس  دـمح و  میحرلا و  نمحرلا 
رب مالسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  ام  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  و  دندرک .  یم  ادا  هتسهآ  ار  نآ  رـصع ، ) رهظ و   ) دنوش یم  ادا  هتـسهآ 

(65  . ) میراد قافتا  شور  نیا 

زامن تونق  - 96

ادخ لوسر  نم   : )) دومرف تسا و  بحتسم  يزامن  ره  رد  تونق  هک  دومرف  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
((( 66  . ) مدوب هلاس  شش  زور  نآ  رد  نم  تفرگ و  یم  تونق  شیاهزامن  همه  رد  هک  مدید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دهشت  - 97

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  دهشت  نامه  دومرف :  دوب ؟  هنوگچ  مالسلا  هیلع  یلع  دهشت  مدیسرپ :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  دیوگ :  يزهب 
رب فیلاکت )  رد   ) هک تشاد  یم  تسود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  دومرف :  دوب ؟  هنوگچ  هللادـبع  دهـشت  سپ  مدرک :  ضرع  دوب . 
 : دومرف دوب ؟  هنوگچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  دهشت  زا  تیعبت  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دهـشت  مدرک :  ضرع  دهد )) .  فیفخت  دوخ  تما 

ناهاگپ و ياه  هزیکاپ  نآ  و  شیاین )  زامن و  و   ) تاولـص همه  و  تسادخ ،  نآ  زا  اهدورد  همه  هک )  دـش  یم  زاغآ  بحتـسم  زارف  نیا  اب  )
(67  . ) تسادخ نآ  زا  دنصلاخ  تکرب و  رپ  روراب و  هک  نابش 

نیقی نامیا و  - 98

 . درک مالس  دش و  دراو  گنر  هریت  يا  هرهچ  اب  رادباقن  یبرع  مدوب ،  بایفرش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رـضحم  رد  دیوگ :  نامعن  نب  ییحی 
 . سرپب دومرف :  مراد ؟  یلاوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  تفگ :  درم  نآ  داد .  خساپ  ار  وا  مالـس  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
ار نآ  هک  تسا  نآ  نامیا   : )) دومرف هنوگچ ؟  تفگ :  تشگنا )) .  راهچ   : )) دومرف تسا ؟  ردـق  هچ  نیقی  ناـمیا و  ناـیم  هلـصاف  تفگ : 
هچ نیمز  نامسآ و  نایم  دیسرپ :  تسا )) .  تشگنا  راهچ  مشچ  شوگ و  نیب  هلصاف  مینیب و  یم  ار  نآ  هک  تسا  نآ  نیقی  و  میونـش ،  یم 
 : دیسرپ باتفآ .  زور  کی  ریس  هزادنا  هب  دومرف :  تسا ؟  ردقچ  برغم  قرشم و  نایم  دیسرپ :  باجتسم .  ياعد  کی  دومرف :  تسا ؟  ردق 

يراع یب  یگزره و  ناریپ ،  رد   : )) دومرف تسیچ ؟  اهزیچ  نیرت  تشز  دیـسرپ :  مدرم .  زا  شیزاین  یب  دومرف :  تسیچ ؟  رد  یمدآ  تزع 
رد تسا و  يرظن  گـنت  لـخب و  نادـنمتورث  رد  ییوـگغورد ،  ناـگداز )  بیجن  و   ) نافیرـش رد  ییوـخ ،  هدـنرد  نادـنمتردق  رد  تسا ، 

((( 68  . ) تسا صرح  ناملاع 

نموم یسرداد  - 99

 . امرف کمک  نم  هب  یتجاح  ندروآرب  رد  داب !  تیادـف  مرداـم  ردـپ و  درک :  ضرع  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تمدـخ  یـصخش 
درازگ یم  زامن  دوب و  هداتسیا  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  نانآ  رذگ  هار  نیب  رد  دش ،  وا  هارمه  تساخرب و  اج  زا  مالسلا  هیلع  ترضح 

رب ددص  رد  درک :  ضرع  يدیبلطن ؟  کمک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  دوخ  تجاح  تهج  ارچ  دیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  داتفا ، 
فاکتعا هام  کی  زا  دناسر  یم  يرای  ار  وت  تشاد و ) ناکما   ) رگا دومرف :  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تسا .  فکتعم  وا  دـنتفگ :  اما  مدـمآ 

(69  . ) دوب رتهب  شیارب 

هعمج زامن  - 100

((( 70  . ) دوش یم  دقعنم  مه  رفن  ود  اب  هعمج  زامن   : )) هک هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  زا 

تدابع نیرتهب  - 101

میب زا  ار  ادخ  یهورگ  و  تسا ،  نارگادوس  تدابع  نیا  دنتـسرپ ،  یم  تشهب  قوش  زا  ار  ادـخ  یعمج   : )) دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
تداـبع نیا  دنتـسرپ ،  یم  قوـش  یـسانشردق و  رکـش و  يور  زا  ار  ادـخ  مه  یمدرم  تـسا و  ناـگدرب  تداـبع  نـیا  دنتـسرپ ،  یم  خزود 

((( 71  . ) تسا تدابع  نیرتهب  ناگدازآ و 

هزور دیاوف  - 102
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درد نادـنمتورث  اـت   : )) دوـمرف دوـمرف ؟  بجاو  ار  هزور  دوـخ  ناگدـنب  رب  ناحبـس  يادـخ  ارچ  دـش :  لاوـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا 
((( 72  . ) دننک فرص  ناگدنامرد  رب  ار  شیوخ  ییاراد  هفاضا  سپ  دنشچب ،  ار  یگنسرگ 

زامن مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  - 103

ةوالت ةولصلا و  بحا  ینءا  ملعی  هناف  ۀلیللا .  هذه  انبر  یلا  یلصن  انلعل  لعفاف ،  مویلا  اذه  انع  مهفرصت  نا  تعطتسا  نءا  سابعلا :  هیخ  لاق ال 
ات نک  نینچ  ینک ،  فرصنم  گنج  زا  ار  نمشد  رکشل  هک  یناوتب  رگا  دومرف :  سابع  شردارب  هب  نیسح  ماما  مرحم  هام  مهن  رـصع  نآرقلا 

(73  . ) مراد تسود  ار  نآرق  توالت  زامن و  نم  هک  دناد  یم  وا  اریز  میناوخب ،  زامن  نامراگدرورپ  هاگرد  هب  بشما  رگم 

تدابع شاداپ  - 104

اهوزرآ زا  رتالاب  وا  هب  دوخ  ضیف  زا  ادخ  دتسرپب ،  تسوا  شتسرپ  قح  هک  هنوگ  نآ  ار  ادخ  سک  ره   : )) دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
((( 74  . ) دراد ینازرا  شتیافک  و 

یهلا تیشخ  زا  هیرگ  - 105

اه و هدید  هیرگ   : )) دومرف و  تسا .  خزود  شتآ  زا  ییاهر  ادخ ،  تیـشخ  زا  نتـسیرگ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  هدش  تیاور 
((( 75  . ) تسادخ زا  یتمحر  اه  لد  تیشخ 

ادخ زا  فوخ  - 106

فوخ ایند  رد  هک  یسک  نآ  زج  تمایق  زور  رد  دومرف :  تسا ؟  ناوارف  هچ  تراگدرورپ  زا  وت  میب  دش :  ضرع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب 
(76  . ) تسین نمیا  یسک  هتشاد ،  ادخ 

زامن هماقا  مالسلا و  هیلع  تیب  لها  - 107

رد اهنآ  هب  ام  رگا  هک  یناسک  هیآ  ریـسفت  رد  تیبلا ؛  لها  انیف  هذـه  لاق :  ةالـصلا  اوماقءا  ضرالا  یف  مهاـنکم  نا  نیذـلا  یلاـعت :  هلوق  یف 
((( 77  . ) تسا تیب  لها  نادناخ  ام  دروم  رد  نیا  دومرف :  دنراد  یم  اپ  هب  ار  زامن  میهد ،  تموکح  تردق و  نیمز 

ادخ نارئاز  - 108

 . دـهد هیدـه  شرئاز  هب  هک  تسا  هناخ  بحاص  رب  دـنیادخ و  نارئاز  دجـسم  لها  هرئازل ؛  ءاـفحتلا  روزملا  قح  هللا و  راوز  دجـسملا  لـهءا 
((( 78)

بش زامن  هیآ  روظنم  - 109

نیا رد  شترضح  زا  دناوخ  یم  زامن  زین  اشع  برغم و  نایم  هلصاف  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دش  هدید  دنک :  یم  لقن  رذنم  نبا 
 . دیآ یم  رامش  هب  لیلا ))  ۀئشان   )) بش تدابع  زا  زامن  نیا  دومرف :  دش  لاوس  دروم 
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نآرق هب  ماما  قشع  مجنپ :  لصف 

تسا راوتسا  هیاپ  راهچ  رب  نآرق  - 110

ظافلا قیاقح  فیاطل و  تاراشا ،  ظافلا ،  تسا :  راوتسا  زیچ  راهچ  رب  گرزب  زیزع و  يادخ  باتک   : )) دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 
 : دومرف و  تسا .  ناربمایپ  يارب  نآ  قیاقح  ادـخ و  ءاـیلوا  يارب  نآرق  فئاـطل  تسا .  ناـگبخن  نآ  زا  نآ  تاراـشا  مومع و  نآ  زا  ار  نآرق 

((( 79  . ) تسادیپان فرژ و  نآرق ،  نطاب  ابیز و  هتسارآ و  نآرق ،  رهاظ  ))

نآرق تئارق  شاداپ  - 111

باتک زا  هیآ  کی  دوخ ،  زامن  رد  هداتسیا  سکره   : )) دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  زا  يدسا  بلاغ  نب  رـشب 
ره ربارب  رد  ادخ  دناوخب ،  زامن  ریغ  رد  ار  نآ  رگا  دوش و  یم  هتـشون  شیارب  کین  راک  دص  شاداپ )   ) یفرح ره  ربارب  رد  دناوخب ،  ار  ادخ 

یفرح ره  ربارب  رد  دراپـسب ،  نآرق  هب  شوـگ  هجوـت )  اـب  دـشاب و  شوماـخ   ) رگا سپ  دـسیون .  یم  وا  يارب  کـین  راـک  هد  رجا )  ، ) یفرح
نآ رگا  دننک و  تمحر  بلط  وا  يارب  حبص  ماگنه  ات  ادخ  ناگتشرف  دناسر ،  نایاپ  هب  بش  رد  ار  نآرق  رگا  دراد و  هنـسح  کی  شاداپ )  )
متخ نیا  و  دراد )) باجتسم  ياعد  کی  ( )) ادخ دزن   ) یسک نینچ  دنتسرف و  یم  دورد  وا  رب  بش  ات  نابهگن  هکئالم  دنک ،  مامت  زور  رد  ار 
همه هک  تسا  یسک  شاداپ  نیا  مدرک :  ضرع  دیوگ ) :  یم  رشب  (( . ) دوب دهاوخ  رتهب  تسا  نیمز  نامـسآ و  نایم  هچنآ  زا  وا  يارب  نآرق 

تمظع اب  هدنشخب ،  ادخ  انامه  يدسا !  ردارب  يا   : )) دومرف ترـضح  تسا ؟  هنوگچ  دناوخ  یمن  ار  همه  هک  یـسک  اما  دناوخب ،  ار  نآرق 
((( 80  . ) دنک یم  اطع  وا  هب  ار  شاداپ  نامه  ادخ  دناوخب ،  دناوت ،  یم  هک  ار  نآرق  زا  هچ  ره  یسک  هاگ  ره  تسا ،  راوگرزب  و 

ماما رَس  زا  نآرق  توالت  - 112

هب ور  نوچ  دنداد .  روبع  اجنآ  زا  دوب -  ین  رب  هک  ار -  مالسلا  هیلع  ماما  رهطم  رس  هک  مدوب  هتسشن  دوخ  هفرغ  رد  نم  دیوگ :  مقرا  نب  دیز 
هعقاو هک  یتشادنپ  ایآ  ابجع ؛ انتایآ  نم  اوناک  میقرلا  فهکلا و  باحصءا  نءا  تبسح  مءا  دنک :  یم  توالت  مدینش  دیـسر ،  نم  هفرغ  يور 

هب هلآ !  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  مدرک :  ادن  دش و  تسار  مندب  رب  وم  تسام )) ! ؟  بیجع  تایآ  زا  میقر  فهک و  باحصا 
رب هفوک  نافارص  رازاب  رد  ار  مالسلا  هیلع  ماما  كرابم  رس  دیوگ :  فنخم  وبا  رت !  تفگش  تسا ،  رت  تفگـش  وت  هدیرب  رـس  دنگوس ،  ادخ 

يده مهاندزو  مهبرب  اونمآ  ۀیتف  مهنا  هفیرش :  هیآ  ات  ار  فهک  هکرابم  هروس  درک و  فاص  ادص  رـس ،  نآ  دش ) :  هدینـش   ) هک دنتـشاد  ین 
ار مالسلا  هیلع  ماما  كرابم  رس  نوچ  نانآ  تسا :  هدمآ  يرگید  لقن  رد  دوزفین .  نانآ  یهارمگ  رب  زج  تفگش  هعقاو  نیا  دومرف و  توالت 

تسناد دنهاوخ  يدوز  هب  دننک  ملظ  هک  نانآ  و  نوبلقنی ؛))  بلقنم  يءا  اوملظ  نیذلا  ملعیس  و  هک :  دش  هدینش  وا  زا  دنتخیوآ ،  تخرد  رب 
و تسین )) .  ادخ  زا  زج  ییورین  چیه  هللااب ؛))  الا  ةوق  ال   : )) دیوگ یم  هک  دندینـش  قشمد  رد  زین  دـندرگ )) .  یم  رب  یهاگرفیک  هچ  هب  هک 

تفگش وت  راک  تفگ :  مقرا  نب  دیز  ابجع  انتایآ  نم  اوناک  میقرلا  فهکلا و  باحصءا  نءا  تبـسح  مءا  دنک :  یم  توالت  هک  دندینـش  زین 
(81  ! ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  تسا  رت 

ماش رد  نآرق  توالت  - 113

ار فهک  هکرابم  هروس  مدینـش  هاگان  دندرب ،  یم  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  رـس  هک  مدوب  یناسک  نایم  رد  نم  دیوگ :  هدیکو  نب  ثرح 
 ! هدیکو نبا  يا  دومرف :  هاگان  میونـش ! ؟  یم  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابا  نیـشنلد  يادص  نیا  ایآ  متفگ :  دوخ  اب  دـنک .  یم  توالت 

نیا هدـیکو !  نبا  يا   : )) دومرف میابر .  یم  ار  كرابم  رـس  نیا  متفگ  دوخ  اب  میناگدـنز ! ؟  دوخ  راگدرورپ  دزن  ناماما  اـم  یناد  یمن  اـیآ 
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هب ار  ناشیا  سپ  تسا  اه ) نزرب  يوک و  رد   ) نم رـس  ندـنادرگ  زا  رت  میظع  لاـعتم  دـنوادخ  دزن  دـنتخیر  ار  منوخ  هکنیا  تسین .  وت  راـک 
 . درب دنهاوخ  یپ  ناشرادرک )  رفیک  هب   ) يدوز هب  هک  نوبحسی ؛  لسالـسلا  مهقانعا و  یف  لالغالا  اذا  نوملعی  فوسف  راذگ ، )) دوخ  لاح 
هب ار  مالـسلا  هیلع  ماما  رهطم  رـس  نوچ  دـیوگ :  ورمع  نب  لاهنم  دوش !  هدیـشک  نیـشتآ )  ي   ) اهریجنز لغ و  اب  ناشیاه  ندرگ  هک  هاـگنآ 

تبـسح مءا  هفیرـش  هیآ  هب  دیـسر  ات  دناوخ  یم  ارب  فهک  هروس  یـصخش  مدوب .  وا  يور  شیپ  نم  دـندرک  یم  لمح  ین  رب  هدروآ  قشمد 
هب تسام )) ! ؟  تفگـش  تایآ  زا  میقر  فهک و  باحـصا  هعقاو  هک  یتشادـنپ  ایآ  ابجع ؛ انتایآ  نم  اوناک  میقرلا  فهکلا و  باحـصءا  نءا 
نم ندرب  نم و  تداهش  هعقاو  فهک  باحصا  زا  رت  تفگش   : )) دومرف حیصف  نابز  اب  دمآ و  نخـس  هب  رهطم  رـس  نآ  هاگان  دنگوس ،  ادخ 
وه هللا و  مهکیفکیـسف  دـناوخ :  یم  ار  هیآ  نیا  ین  رب  هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  رهطم  رـس  دـیوگ :  لـیهک  نب  ۀملـس  تسا )) .  ین  رب 

 . (( تساناد ياونش  وا  دراد و  یم  هاگن  ار  امش  ناشیا  بیسآ  رش و  زا  دنوادخ  هک  دیراد  يوق  لد  میلعلا ؛  عیمسلا 

زامن رد  نآرق  توالت  - 114

دوخ زامن  رد  هداتسیا  ار  نآرق  زا  يا  هیآ  هک  یسک  ۀنسح ؛  ۀئام  فرح  لکب  هل  بتکی  امئاق  هتالص  یف  لجوزع  هللا  باتک  نم  ۀیآ  ءارق  نم 
((( 82  . ) دوش یم  هتشون  وا  يارب  هنسح  دصکی  یفرح  ره  هب  دناوخب ، 

نآرق اب  شرورپ  - 115

رد نآرق  نیلماح  هک  دیهد  شرورپ  نآرق  ندناوخ  وا و  نادناخ  ربمایپ و  نتـشاد  تسود  اب  ار  ناتنادنزرف  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
(83  . ) دنریگ ناکم  هیاس  نآ  رد  ادخ  ناگدیزگرب  ناربمایپ و  هارمه  دشابن  هدرتسگ  راگدرورپ  فطل  هیاس  زج  هک  نامز  نآ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  راثآ  مشش :  لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  اب  حیبست  - 116

دوش هدناوخ  باوخ  تقو  رد  ای  زامن  زا  دعب  تسا  بحتسم  هک  دوب  شراوگرزب  ردپ  فرط  زا  يا  هیده  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  همطاف  حیبست 
دوخ يارب  دیهـش  تبرت  زا  بلطملا و  دـبع  نب  ةزمح  بانج  شراوگرزب  يومع  ربق  رانک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  . 
یم هک  ادـخ  تداـبع  يارب  نم  تسا ،  مرتحم  دیهـش  ربـق  تسا  مرتـحم  دیهـش  كاـخ  هچ ؟  ینعی  دراد !  ینعم  اـهنیا  درک ؛ تسرد  حـیبست 

و كاخ ،  ای  بوچ  ای  دشاب  گنس  زا  حیبست  ياه  هناد  دنک  یم  یقرف  هچ  حیبست ، )   ) ما هحبـس  هب  دنمزاین  میرامـشب  ار  دوخ  راکذا  مهاوخ 
 ، تسا تداهش  دیهش و  هب  مارتحا  یعون  نیا  مراد و  یمرب  دیهش  تبرت  كاخ  زا  ار  نیا  نم  یلو  تسا  هتشادرب  درادرب ،  مدآ  یکاخ  ره  زا 

بقل دوخ  هب  دوخ  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  سدقم  دوجو  تداهـش  زا  دعب  هکنآ  ات  تسا ،  تداهـش  تسادق  نتخانـش  تیمـسر  هب  یعون 
یـسک رگا  رگید  نآ  زا  دعب  هدش و  هداد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  شراوگرزب  ردارب  هون  هب  دش و  هتفرگ  هزمح  بانج  زا  ادهـشلا  دیس 

 . دنک یم  هیهت  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  كاخ  زا  دیوجب  كربت  دیهش  كاخ  هب  دهاوخب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دقرم  زا  حیبست  - 117

نیط نم  ۀحبسو  هب  كاتسی  كاوس  هب و  متختی  متاخ  اهیلع و  یلصی  ةرمخ  عبرا  نع  انتعیش  ینغتست  ال  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 
يرتشگنا - 2 دوش .  یم  هدناوخ  زامن  نآ  يور  رب  هک  يا  هداجس  - 1 دنتسین :  زاین  یب  زیچ  راهچ  زا  ام  ناوریپ  مالسلا ؛  هیلع  هللادبع  یبا  ربق 

قداص ماما  ( 84  . ) نیـسح ماما  دقرم  كاخ  زا  یحیبست  - 4 دـننک .  كاوسم  ار  اه  نادـند  نآ  اب  هک  یکاوسم  - 3 دـشاب .  تشگنا  رد  هک 
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زا یحیبست  هک  یسک  اهب ؛ حبسی  مل  نا  احبسم و  بتک  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ربق  نیط  نم  ۀحبـس  هعم  ناک  نم  و  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع 
یثیدح رد  ( 85  . ) دیوگن حیبست  نآ  اب  هچرگ  دوش  یم  بوسحم  قح  يوگ  حیبست  دشاب  هتـشاد  دوخ  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـقرم  كاخ 

داتفه اب  تسا  ربارب  دوش  هتفگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تبرت  حیبست  اب  هک  رافغتـسا  ای  رکذ  کی  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رگید 
 . دوش هتفگ  رگید  زیچ  اب  هک  رکذ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  اب  دیهش  يوب  - 118

زا دـهاوخب  یـسک  رگا  دراد ،  یناوارف  باوث  ندرک  هدجـس  اب  هدـش و  هتخاس  حـیبست  اب  نتفگ  رکذ  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  كاپ  كاخ  نیا 
رب هدجـس  یفرط  زا  و  میناوخب ،  زامن  میهاوخ  یم  هک  ام  دنک  یم  هیهت  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  كاخ  زا  دیوجب  كربت  دیهـش  كاخ 
هک الاح  دنا :  هتفگ  ام  هب  ام  نایاوشیپ  یلو  میراد ؛  یمرب  یگنس  ای  یکاخ  دوخ  اب  میناد ،  یمن  زیاج  ار  سوبلم  لوکءام و  قلطم  رب  شرف و 
هک دینک  هیهت  دوخ  يارب  البرک  كاخ  زا  دیناوت  یم  رگا  دشاب .  نادیهش  تبرت  كاخ  زا  كاخ ،  نآ  هک  رتهب  درک ،  هدجس  كاخ  رب  دیاب 
نآ يور  رب  رـس  رگا  یلو  تسا ،  تسرد  تزامن  يراذگب  یکاخ  ره  يور  رب  رـس  ینک  یم  تدابع  ار  ادخ  هک  وت  دـهد .  یم  دیهـش  يوب 
دـص وت  باوث  رجا و  دهد  یم  دیهـش  يوب  دراد و  دیهـش  اب  یکچوک  یگیاسمه  یکچوک ،  تبارق  یکچوک ،  سامت  هک  يراذگب  یکاخ 

(86  . ) دوش یم  ربارب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  رب  رازگزامن  نیلوا  - 119

تیب و لها  ردپ و  نفد  زا  هکنآ  زا  دعب  دوب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  درازگ ،  زامن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  رب  هک  یماما  نیلوا 
هراپ هراپ  ناباصق  هتخت  يور  تشوگ  دننام  ار  نآ  اهریـشمش  هک  ردـپ  فیرـش  دـسج  ریز  كاخ  زا  تشم  کی  دـش ،  غراف  شیمارگ  ردـپ 
دورو ماگنه  هک  تسا  یحیبست  نامه  حیبست  نیا  درک و  تسرد  یحیبست  رهم و  نآ  زا  هاگنآ  تسب  يا  هسیک  رد  ار  نآ  تشادرب و  دندرک 

رد مالـسلا  هیلع  ماما  یناخرچ ؟  یم  تناتـسد  رد  هک  تسیچ  نیا  هک  دـنک  یم  لاوس  وا  زا  دـیزی  دـنادرگ .  یم  تشاد و  تسد  رد  ماش  هب 
دشاب هتشاد  تسد  رد  یحیبست  هک  یسک  هک ،  نومضم  نیا  هب  دننک  یم  لقن  ار  يربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  زا  باوج 

یماگنه و  دشاب .  هتفگن  مه  يرکذ  هچ  رگا  دوش ،  یم  هتشون  هللا  ناحبـس  رکذ  باوث  وا  يارب  زور  نآ  مامت  دناوخب  ار  صوصخم  ياعد  و 
لها ياه  يرامیب  زا  یـضعب  هدجـس و  نآ  رب  كربتم و  ار  دوخ  تبرت  نیا  اب  دـندرگ  یمرب  هنیدـم  هب  ناشتیب  لها  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک 

(87  . ) دش جیار  نانآ  ناوریپ  عابتا و  نییولع و  دزن  لمع  نیا  سپ  نآ  زا  دنیامن .  یم  هجلاعم  ار  ناشتیب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  نتشاد  هارمه  - 120

تلزنم زا  یتشاد  سرت  يرگید  ای  ناطلس  زا  هاگره  دندومرف :  هکنانچ  تسا ،  شخب  ینمیا  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  تبرت  نتـشاد  هارمه 
(88  . ) دشاب تهارمه  تبرت  هکنیا  رگم  ایم  نوریب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  رب  تروص  - 121

و دهن ،  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  تبرت  رب  هرهچ  هک  ار  یسک  ره  نایرگ ،  نانک و  هدجـس  شیوخ  تایح  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(89  . ) دومرف یم  اعد  ار  همه  دنک  یم  نویش  وا  گوس  رد  هک  ار  یسک  ره  دزیر و  یم  کشا  وا  رب  هک  ار  یسک  ره 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  رب  هدجس  - 122
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هیلع نیسح  ربق  تبرت  رب  هدجـس  ۀعباسلا ؛  ضرالا  یلا  رونی  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ربق  نیط  یلع  دوجـسلا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
قرخی مالسلا  هیلع  نیـسحلا  ۀبرت  یلع  دوجـسلا  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 90  . ) دـنک یم  ناراب  رون  ار  متفه  نیمز  ات  مالـسلا 

قداصلا ناک  هدش :  نایب  بولقلا  داشرا  رد  ( 91  . ) درد یم  ار  هناگتفه  ياه  باجح  مالسلا  هیلع  نیسح  كاخ  رب  هدجس  ۀعبسلا ؛  بجحلا 
هیلع نیسح  ماما  تبرت  رب  زج  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هیلا ؛  ۀناکتسا  اللذت هللا و  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ۀبرت  یلع  الا  دجـسی  مالـسلا ال  هیلع 

(92  . ) دنک ینتورف  يراوخ و  راهظا  ادخ  هاگشیپ  رد  ات  درک  یمن  هدجس  مالسلا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  زا  نتفرگ  افش  - 123

دشاب هتشاد  تبرت  ندوب  ءافش  هب  داقتعا  فلا :  طرش :  دنچ  اب  یمتح  گرم  رگم  تساهدرد  مامت  يافش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  رد 
یم عفن  وا  هب  هک  دـشاب  هتـشاد  داقتعا  سک  ره  هللاو  دـندومرف :  یتیاور  رد  ءافـش  هیف  نکی  مل  ةوهـشل  هلکا  نم  دروخب و  افـش  دـصق  هب  و  ، 

 . درادرب وضو  اب  ار  تبرت  ج :  تسین .  ریذپ  جالع  یمتح  لجا  نوچ  دشابن  یمتح  لجا  هناتـسآ  رد  رامیب  ب :  دوش .  یم  عفتنم  هتبلا  دشخب 
دـسوبب و ار  نآ  و :  رتـشیب .  هن  دـنک ،  فرـصم  سدـع  ردـق  هب  هک  تسا  نآ  طوحا  هکلب  دوخن ،  هزادـنا  هب  ه :  درادرب .  تشگنا  ود  اـب  د : 

ءاد لک  نم  ءافش  اعفان و  املع  اعساو و  اقزر  هلعجا  مهللا  هللااب  هللا و  مسب  دیوگب :  ندیناروخ  ای  ندروخ  تقو  رد  ز :  دراذگب .  شناگدیدرب 
ییاج ای  دلامن .  نآ  رب  تسد  یلیخ  دراذگن ،  بسانم  ان  ياه  ناکم  ای  فورظ  رد  درامشن ،  کبس  ار  نآ  ح :  ریدق .  یش ء  لک  یلع  کنا 

ره و  رتشیب .  هن  دشاب  لیم  راهچ  ات  رهطم  ربق  زا  دننک  یم  هدافتسا  افـش  يارب  هک  یتبرت  هلـصاف  ط :  دراذگن .  دوش  یم  یلام  تسد  دایز  هک 
مهللا دیوگب :  دروخب و  بآ  يا  هعرج  دعب  دراذگب و  ناهد  رد  ار  تبرت  تسا  بوخ  ي :  تسا .  رتهب  دشاب  رت  کیدزن  فیرـش  ربق  هب  هچ 

( . 93  ) مقس ءاد و  لک  نم  ءافش  اعفان و  املع  اعساو و  اقزر  هلعجا 

ربق رد  مالسلا  هیلع  ماما  تبرت  ریثات  - 124

رد تیم  اب  رگا  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  تبرت  تاکرب  زا  یکی  نتـشون ،  نآ  اب  ار  نفک  نتـشاذگ و  ربق  رد  تیم  اب 
هاگره دنا :  هدومرف  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  زا  دنام .  دهاوخ  ناما  رد  ربق  یکیرات  باذـع و  زا  تیم  نآ  دـنراذگب ،  ربق 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  شرـس .  ریز  هن  دـیراذگب  شیور  لباقم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  زا  يرهم  دـیتشاذگ  ربق  رد  ار  تیم 
رد ناما  ربق و  یکیرات  ماگنه  هب  نموم  ینـشور  تیم ،  نفک  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  هلیـسو  هب  تاداـقتعا  نتـشون  هدـش  تیاور 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روبق  كاخ  دراد  تلالد  هک  ملـسم  نب  دمحم  تیاور  ارهاظ  تسا .  تمایق  ساره  لوه و  لاوس و  تقو 
هن تسا  نتـشاد  هارمه  روظنم  اـعد ،  رگم  دـنک  یمن  يربارب  نآ  اـب  زیچ  چـیه  تساـهالب و  رپـس  اـهدرد و  يافـش  مالـسلا  هیلع  همئا  ملس و 

هیلع نیـسح  ماما  ربق  كاخ  زج  هب  تسا و  مارح  نوخ  تیم و  لثم  كاخ  ندروخ  هک  دراد  تلـالد  یناوارف  تاـیاور  هکنیا  يارب  ندروخ ، 
((( 94  . ) ربکالا ءاودلا  وهو   )) تسا تساهدرد  مامت  يافش  هک  مالسلا 

تبرت اب  حیبست  ندرک  تسرد  - 125

رد هک  تسا  نیا  حیبست  نیا  ياه  یگژیو  زا  دراد .  میظع  تلیضف  نتـشاد  تسد  رد  نتفگ و  رکذ  نآ  اب  هک  ندرک  تسرد  حیبست  تبرت  اب 
یـش ء نم  نا  و  دومرف :  دنوادخ  هک  تسا  یحیبست  نامه  نیا  هتبلا  دیوگب .  حیبست  شبحاص  هکنآ  نودب  دـیوگ  یم  حـیبست  یمدآ  تسد 
هب دیمهف .  یمن  ار  اهنآ  حیبست  امـش  یلو  دیوگ ،  یم  وا  دمح  حـیبست و  يدوجوم  ره  95 ؛)  ) مهحیبست نوهقفت  نکلو ال  هدمحب  حبـسی  الا 
 . تسا ءادفلا  هلانحاورا  ءادهشلا  دیس  ترـضح  تبرت  رد  یگژیو  نیا  و  میمهف )) .  یمن  ام  هک  دیوگ  یم  یحیبست  تبرت ،  حیبست  لاح  ره 

(96)
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  اب  رکذ  - 126

هللا هللا و  الا  هلا  دمحلا هللا و ال  هللا و  ناحبس  دیوگب :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  اب  سک  ره  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 
 : هدش لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  دسیون .  یم  وا  يارب  تعافش  رازه  شـش  هدرب و  الاب  هجرد  رازه  شـش  دنوادخ  رکذ ،  ره  اب  ربکا 
هللا رفغتـسا  ره  دادعت  هب  دنادرگب ،  هتخپ )  حیبست  ینعی   ) دننک یم  تسرد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  زا  هک  ار  ییاه  گنـس  سک  ره 

هبترم تفه  هناد  ره  ددـع  هب  دـیوگن  رکذ  دـشاب و  شتـسد  رد  حـیبست  رگا  دوـش و  یم  تبث  وا  يارب  يرافغتـسا  داـتفه  هـیلا  بوـتا  یبر و 
دـصراهچ دیوگب  هللا ))  ناحبـس   )) هبترم کی  تبرت  حـیبست  اب  هک  یـسک  دـندومرف :  رگید  تیاور  رد  دوش .  یم  هتـشون  وا  يارب  رافغتـسا 

(97) ددرگ یم  هدروآرب  شتجاح  دصراهچ  الاب ،  شا  هجرد  دصراهچ  فرطرب ،  شهانگ  دصراهچ  دوش ،  یم  هتشون  وا  يارب  هنسح 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  رانک  رد  ناگتشرف  زام  - : 127

هیلع نیسح  ماما  ربق  رانک  هتشرف  رازه  راهچ  تسوا ،  تسد  هب  مناج  هکنآ  هب  دنگوس  دندومرف :  یثیدح  نمض  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
رازه داتفه  دـنوادخ  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  دـننک .  یم  هیرگ  راوگرزب  نآ  رب  دـنزیر و  یم  رـس  رب  ازع  كاـخ  تماـیق  زور  اـت  مالـسلا 

قح هب  فراع  هک   ) ترضح نآ  نارئاز  يارب  دنرازگ و  یم  زامن  هدرک و  يراوگوس  هک  هتشاد  زاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  رب  ار  هتـشرف 
ار وا  هکنیا  رگم  دور  یمن  نیسح  ماما  ترایز  هب  يرئاز  چیه  دوش ،  یم  هتفگ  روصنم  اهنآ  سیئر  هب  دننک و  یم  اعد  دنـشاب ) ترـضح  نآ 
زا دعب  دـنرازگ و  یم  زامن  شا  هزانج  رب  هکنیا  رگم  دریم  یمن  دـنور ،  یم  وا  تدایع  هب  هکنیا  رگم  دوش  یمن  رامیب  دـنیامن ،  یم  تعیاشم 

(98  . ) دننک یم  رافغتسا  وا  يارب  شتوف 

مشچ يافش  - 128

هدید ناوارف  جنر  هدیشک و  رایسب  تمحز  ملع  لیصحت  رد  هرس  سدق  يریازج  هللا  تمعن  دیـس  هک  هدروآ  ۀیوضرلا  دیاوف  رد  یمق  ثدحم 
هام یب  ياه  بش  هدرک و  یم  هدافتـسا  هام  رون  زا  اه  بش  زا  يرایـسب  هعلاطم  ماگنه  هب  دـنک  هیهت  غارچ  هدوبن  رداق  هک  لیـصحت  لیاوا  رد 
نآ نکیلو  هدـش ،  فیعـض  شنامـشچ  باتک  سورد و  نتـشون  باتهم و  رد  هعلاـطم  ترثک  زا  مرجـال  هدرک  یم  ررکم  ار  هظوفحم  نوتم 

اه تبرت  نآ  تکرب  هب  هدیشک و  دوخ  نامشچ  هب  ار  البرک  ءادهش  ریاس  روبق  كاخ  مالسلا و  هیلع  ءادهشلا  دیـس  ترـضح  تبرت  راوگرزب 
(99  . ) تسا هدش  نشور  شنامشچ 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  مارتحا  - 129

رس تشپ  ار  دوخ  تکرب  اب  رمع  زا  لاس  دون  بیرق  نونکا  مه  هک  یلعسابع  دنزرف  نایروهظ  هجیدخ  مان  هب  راگزیهرپ  هنموم  ناوناب  زا  یکی 
زامن دـناشک  یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  ار  دوخ  اصع  ود  کمک  اب  هدـمآ و  رد  اپ  زا  هتکـس  رثا  رب  تسا  لاس  هد  کیدزن  هکنآ  اب  هتـشاذگ و 

ار نآ  دوب ،  هدـش  فیثک  مدوب  هدروآ  البرک  زا  دوخ  هک  ار  یتبرت  رهم  لبق  لاس  یـس  دودـح  دـنک :  یم  لقن  دوش ،  یمن  كرت  شتعامج 
هدزاود دجسم  يوربور  متشگرب ،  هتـشاذگ  لطـس  نایم  رد  مداد و  وشتـسش  سدقم )  دهـشم  رهـش  طسو  نابایخ  بآ   ) ناور بآ  رد  مدرب 

رهم دوش ،  کشخ  زین  شرگید  فرط  مسر  یم  لزنم  هب  هک  یتقو  ات  منادرگرب ،  ار  رهم  تسا  بوخ  متفگ :  دوخ  اب  مدیـسر  هک  اه  یماـما 
دجـسم يور  هب  ور  راوید  هب  ار  متـشگنا  هدیبسچ  مگرزب  تشگنا  هب  تبرت  يردق  رهم  نیریز  فرط  ندوب  سیخ  رثا  رب  مدـینادرگرب  هک  ار 

 ، دنتسه ءادفلا  هل  انحاورا  نامز  ماما  نیسحلا  نب  ۀجح  ترضح  دیسر  منهذ  هب  هک  يراوگرزب  ياقآ  مدید  باوخ  رد  بش  متفر .  هدیلام و 
 ! يا هدـیلام  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح   ) مدـج تبرت  اجنیا   : )) دـنیامرف یم  نم  هب  هتـشاذگ و  دـش  رکذ  هک  راوید  ياـج  ناـمه  هب  ار  ناـشرس 
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((( 100)

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  هب  یمارتحا  یب  - 130

نیا ییوگب  هک  مهد  یم  دنگوس  تنید  تربمغیپ و  قح  هب  ار  وت  تفگ :  نم  هب  ینارـصن )  بیبط   ) اّنحوی دیوگ :  یم  زیزعلادبع  نب  یـسوم 
رـسپ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  وا  هکلب  هن ،  متفگ :  تسا ؟  امـش  ربمغیپ  باحـصا  زا  وا  ایآ  دـنور ؟  یم  وا  ربق  ترایز  هب  مدرم  هک  تسیک 

ارم دیـشر  مداخ  روپاش ،  بش  کـی  هک :  داد  همادا  مراد و  یتفگـش  ربخ  تفگ :  تسیچ ؟  لاوس  نیا  زا  تروظنم  تسا .  اـم  ربمغیپ  رتخد 
دوخ باوختخر  رد  شوه  یب  یسوم  مدید  درب ،  دوب  هفیلخ  ناشیوخ  زا  هک  یسیع  نب  یـسوم  هناخ  هب  ارم  رما  متفر ،  وا  دزن  درک ،  راضحا 
لاح هچ  نیا  دیـسرپ :  یـسوم  مداخ  زا  روپاش  دوب .  هتخیر  نآ  رد  وا  ءاعما  ءاـشحا و  ماـمت  هک  دـنا  هتـشاذگ  وا  يور  شیپ  یتشط  هداـتفا و 
یم تبحص  دوخ  نامیدن  اب  دوب و  هتسشن  یلاحـشوخ  اب  بوخ و  شلاح  لبق  تعاس  کی  تفگ :  مداخ  هداد ؟  خر  یـسوم  يارب  هک  تسا 
نم بتاک  هکنیا  ات  دشن  عقاو  دیفم  مدرک  هجلاعم  هچ  ره  اب  متـشاد و  یتخـس  يرامیب  نم  تفگ :  دوب ،  اجنیا  مشاه  ینب  زا  یـصخش  درک ! 

یقاب وت  دزن  يزیچ  تبرت  نآ  زا  تفگ :  یسوم  متفای .  افـش  مدرک و  ار  راک  نیا  منک ،  هدافتـسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  زا  تفگ : 
یب يور  زا  تفرگ و  ار  نآ  یـسوم  دروآ .  دوب  هدـنام  یقاب  هک  ار  تبرت  نآ  زا  يردـق  داتـسرف و  ار  یـصخش  هلب ،  تفگ :  تسا ؟  هدـنام 
نیا دـیروایب ،  یتشط  شتآ ))  شتآ ،  رانلا ؛ رانلا ،   )) هک دـش  دـنلب  وا  داـیرف  تعاـس  ناـمه  رد  درک !  لـخاد  دوخ  هاگنمیـشن  رد  یمارتحا 

لدبم متام  هب  یسوم  رورس  سلجم  دندش و  قرفتم  شنامیدن  تسا !  هدش  جراخ  وا  زا  هک  تسوا  ءاشحا  ءاعما و  اهنیا  دندروآ و  ار  تشط 
مدرک هاگن  تقد  هب  دوب  تشط  رد  هچنآ  مدیبلط و  غارچ  نم  ینک ؟  هجلاعم  ار  وا  یناوت  یم  ایآ  نک ،  هاگن  ایب  تفگ :  نم  هب  روپاش  دـش . 
يذلا یسیعل  نوکی  نا  الا  عنص  اذه  یف  دح  الام  متفگ :  مدرک و  بجعت  تسا !  هدش  جراخ  وا  زا  همه  شلد  شش و  زرپس و  رگج ،  مدید 
روپاش درک )) .  یم  هدنز  ار  هدرم  هک  یـسیع  ترـضح  رگم  دنکب  يراک  صخـش  نیا  هرابرد  دـناوت  یمن  سک  چـیه  یتوملا ؛  ییحی  ناک 

دزن بش  نآ  نم  تفگ :  اّنحوی  ددرگ .  یم  متخ  اجک  هب  یـسوم  لاح  هک  دوش  مولعم  ات  شاب  اـجنیا  نکیلو  یتفگ ،  تسار  تفگ :  مداـخ 
ترایز هب  یتدم  دوب  ینارصن  هک  يدوجو  اب  اّنحوی  دیوگ :  یم  زیزعلادبع  رـسپ  دیدرگ .  لصاو  منهج  هب  هاگرحـس  یـسوم  مدنام و  ناشیا 

(101  . ) دیدرگ وکین  شمالسا  دیورگ و  مالسا  نید  هب  هکنیا  ات  دمآ ،  یم  نیسح  ماما 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  تسادق  - 131

رکیپ هدنریگرب  رد  نآ  نیمزرس  دوب و  نیسح  هاگدورف  البرک  دیـسر .  تداهـش  هب  بآ  یب  کشخ و  نابایب  نآ  رد  البرک ،  نیمزرـس  رد  وا 
همزمز يادـص  دـش .  رازگرب  نیمزرـس  نآ  رد  شنارای  نیـسح و  ياروشاع  بش  مسارم  تسوا .  نادـنزرف  ناراـی و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 
يادص مالسلا ،  هیلع  نیـسح  یبلط  قح  دایرف  دوب .  هدرک  نیگآ  رطع  ار  نیمزرـس  نآ  هقطنم و  نآ  شا  هداوناخ  لها  نارای و  وا و  تاجانم 

زور رد  وا  ظعاوم  حیاصن و  نیسح ،  هنادنسپ  ادخ  تاجاجتحا  مالسلا ،  هیلع  نیسح  نیرفآ  هسامح  ياه  ییوگ  قح  نیسح ،  رصان  نم  له 
هار هب  سدـقم و  ياه  نوخ  همه  نآ  هک  تسا  نیمزرـس  مادـک  رت  مهم  همه  زا  و  تسا .  نیمزرـس  نآ  رد  همه  همه و  نآ  زا  لبق  اروشاع و 

نادیهش سدقم  ياهرکیپ  همه  نآ  هک  تسا  نیمزرس  مادک  و  دشاب ؟  هتـشاد  هریخذ  دوخ  رد  ار  صالخا  صولخ و  اب  ماوت  و  هتخیر ،  ادخ 
زین نآ  تبرت  كاخ و  تسا ،  سدـقم  خـیرات  نامولظم  نوخ  تکرب  هب  نیمزرـس  نآ  سپ  دـشاب .  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  هللا  راث  همه  نآ  و 

 . تسا هدروآ  باسح  هب  اه  ناج  رادساپ  زرح و  ار  وا  كاخ  و  تسا ،  هداد  رارق  افش  وا  تبرت  رد  يادخ  هک  نانچنآ  تسا .  هتفای  تسا  دق 
نیسح تبرت  اب  تدالو  رد  یعیش  دازون  ناکدوک  ماک  تسا و  ناراک  تدابع  حیبست  رهم و  تسا و  ناقشاع  هاگ  هدجـس  وا  كاخ  نانچمه 

نفک و شخب  تنیز  نفد  نیح  رد  تسا و  زامن  رهم  شیالبرک  كاـخ  یعیـش ،  کـی  رمع  تدـم  لوط  رد  مه  دوش و  یم  انـشآ  كربتم و 
نرـشحیل ۀـبرتلا ،  اهتیا  کل  اهاو  دومرف :  نیفـص  هعقاو  رد  نیمزرـس ،  نآ  زا  رذـگ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا .  تیم  ناما  شمارآ و  هیام 
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باسح نودب  هک  دـنوش  یم  روشحم  یموق  وت  زا  البرک !  كاپ  كاخ  يا  وت  تداعـس  هب  اشوخ  باسح ؛  ریغب  ۀـنجلا  نولخدـی  ماوقا  کنم 
( . (( 102) دندرگ یم  تشهب  دراو 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  تکرب  - 132

دنچ تفر  ایند  زا  هک  یماگنه  دیناروس .  یم  ار  دوخ  هچب  دش ،  یم  راد  هچب  هاگره  هک  دوب  يراکدب  نز  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  رد 
مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  ضرع  هب  ار  ناـیرج  دـنکفا !  نوریب  ربـق  زا  ار  وا  درکن و  لوبق  ار  وا  نیمز  نکیلو  دـندرپس  كاـخ  هب  ار  وا  هبترم 

ماما روتسد  هب  دینک )) .  نفد  وا  اب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مدج  تبرت  زا  يردق  نیسحلا ؛  هبرت  نم  ائیـش  اهعم  اولعجا  دندومرف :  دندیناسر ، 
(103  . ) تخادنین نوریب  ار  وا  رگید  درک و  لوبق  ار  وا  كاخ  دندرک ،  لمع  مالسلا  هیلع 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  رب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  مالس  - 133

رد هداد .  رارق  افـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  كاخ  رد  يادخ  هک  سب  نیمه  ادخ  هاگـشیپ  رد  وا  صالخا  برقت و  لوبق  نیـسح و  تمظع  رد 
هللا لعج  نم  یلع  مالسلا  تسا :  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  بوسنم  ترایز  اهنآ  نیرت  سرتسد  رد  هک  دراد  دوجو  يرایسب  دانسا  هنیمز  نیا 

 : دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تسا .  هداد  رارق  ءافش  وا  تبرت  رد  دنوادخ  هک  یسک  نیسح )   ) رب مالـس  هتبرت ؛  یف  ءافـشلا 
یلاعت كرابت و  دنوادخ  هربق ؛  دنع  ءاعدلا  ۀباجاو  هتبرت ،  یف  ءافشلا  هتیرذ و  یف  ۀمامالا  لعج  نءا  هلتق :  نم  نیـسحلا  ضوع  یلاعت  هللا  نا 
شربق راـنک  رد  و  داد ،  رارق  افـش  وا  تبرت  رد  و  داد ،  رارق  وا  هیرذ  رد  ار  تماـما  هک  دومرف :  نیعم  ار  ضوع  نیا  نیـسح  لـتق  شاداـپ  رد 

(104  . ) داد اه  تساوخ  رد  هب  تباجا  هدعو 

ترایز زامن  متفه :  لصف 

زامن ندناوخ  مامت  - 134

رتشیب مه  یعرـش  تفاسم  دـح  زا  هچ  رگا  ینعی   ) دوش یم  هدـناوخ  مامت  ناکم  راهچ  رد  زامن  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ترـضح 
هیلع نیـسح  ماما  مرح  - 4 هفوک .  دجـسم  - 3 هنیدم . )   ) لوسرلا دجـسم  - 2 هکم . )   ) مارحلا دجـسم  - 1 دوش : ) یمن  هتـسکش  اما  دـشاب 

 : دومرف منک ؟  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ایآ  دیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لبـش  نبا   : )) هک هدمآ  تیاور  رد  مالـسلا . 
زا یـضعب  درک :  ضرع  مامت .  دومرف :  مناوخب ؟  مامت  ار  زامن  دیـسرپ :  ناوخب .  مامت  شمرح  رد  ار  تزامن  نک و  تراـیز  بوخ  كاـپ و 

ماما مرح  رد  هک  هدمآ  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  و  ( 105  . ) دننک یم  لمع  نادنچ  ود  نانیا  دومرف :  دنناوخ ؟  یم  هتسکش  نایعیش  باحـصا و 
(106  . ) دروآ اج  هب  مامت  ترضح  نآ  تکرب  هب  مه  دناوخ و  هتسکش  مه  ار  زامن  ناوت  یم  مالسلا  هیلع  نیسح 

نیسح ماما  رئاز  زامن  - 135

 . دریگ یم  رارق  یلاعت  قح  لوبق  دروم  درازگ  زامن  شرهطم  ربق  رانک  رد  وا  تیـالو  تفرعم و  اـب  هتخانـش و  ار  ماـما  قح  رئاز ،  ناـسنا  رگا 
دنوادخ دومرف :  دناوخب  زامن  هدش و  فرشم  ترضح  فیرش  هاگراب  دقرم و  هب  هک  یسک  ماقم  ناش و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هکنانچ 

(107  . ) دهد یم  رارق  نآ  یلوبق  ار  شزامن  رجا  لاعتم 

تجاح زامن  - 136
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ناوخب دراد  صالخا  دمح و  هبترم  دصتشه  هک  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زامن  تعکر  راهچ  هعمج  زور  رد  یتشاد  یمهم  تجاح  هاگره 
دمح راب  هد  عوکر  رد  سپ  ناوخب  ار  صالخا  مه  هبترم  هاجنپ  ار و  دـمح  هبترم  هاجنپ  مارحالا )  ةریبکت  و   ) هجوت زا  سپ  لوا  تعکر  رد  ، 
هدب همادا  زامن  رگید  لاوحا  رد  نینچنیا  و  راب ،  هد  ار  صالخا  راب و  هد  ار  دـمح  مه  زاب  عوکر ،  زا  سپ  ناوخب ،  ار  صالخا  راب  هد  و  ار ، 
(( 108  ) یبلط یم  ار  شیوخ  تجاح  و   ) یناوخ یم  ار  هدش  لقن  ياعد  سپس  دوش .  مامت  صالخا  دمح و  راب  تسیود  یتعکر  ره  رد  ات 

جئاوح عفر  رب  زام  - : 137

وکین ار  اهنآ  ناـکرا  تونق و  يرازگ ،  یم  زاـمن  تعکر  راـهچ  همهم )  جـئاوح  رد   ، ) هک تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا 
راب کی  ار  دمح  مود  تعکر  رد  یناوخ و  یم  راب  تفه  ار  لیکولا  معن  هللا و  انبـسح  راب و  کی  ار  دـمح  لوا  تعکر  رد  یهد ،  یم  ماجنا 
تنا الا  هلا  راب و ال  کی  ار  دـمح  موس  تعکر  رد  یناوخ و  یم  راب  تفه  ار  ادـلو  الام و  کنم  لقا  انءا  نرت  نا  هللااب  ةوق ال  ـال  هللا  ءاـشام  و 

ریـصب هللا  نا  هللا  یلا  يرما  ضوفءا  و  راب ،  کی  ار  دـمح  مراهچ  تعکر  رد  و  یناوخ ،  یم  راب  تفه  ار  نیملاظلا  نم  تنک  ینا  کـناحبس 
(109  . ) یبلط یم  ار  دوخ  تجاح  سپس  یناوخ ،  یم  راب  تفه  ار  دابعلاب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  رانک  یلیبدرا  سدقم  زامن  - 138

ار دوخ  زامن  دش  یم  فرـشم  فجن  زا  هک  نیـسح  ماما  ترـضح  هصوصخم  ترایز  رفـس  رد  هک  هدـش  لقن  یلیبدرا  سدـقم  دـهز  هرابرد 
تسا بجاو  ملع  بلط  هک  نوچ  دشاب ؛ تیصعم  رفس  مرفـس  مسرت  یم  دومرف :  یم  و  دناوخ ) یم  مامت  مه  هتـسکش و  مه   ) دومن یم  عمج 

مولع تالکشم  رد  رکفت  هعلاطم و  زا  ناکمالا  یتح  اهرفس  نیا  رد  یلیبدرا  سدقم  هتبلا  تسا .  تنـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  و 
(110  . ) دوبن غراف 

اروشاع ترایز  تاکرب  راثآ و  متشه :  لصف 

اروشاع ترایز  میلعت  - 139

یماگنه اروشاع )  ) زور نیا  رد  اعد  نآ  اب  هک  هدب  میلعت  ییاعد  نم  هب  متفگ :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دیوگ :  یم  رـضح  دمحم  نب  همقلع 
ای کـیدزن  زا  ار  وا  هک  یماـگنه  اـعد ،  نآ  اـب  هک  هدـب  میلعت  ییاـعد  و  مناوـخب .  مالـسلا )  هیلع  نیـسح  ماـما   ) ار وا  منک  یم  تراـیز  هک 
هک نآ  زا  سپ  همقلع  يا  دومرف :  ترـضح  مناوخب .  منک ،  یم  هراشا  وس ) نادـب  ترایز  دـصق  هب  و   ) رود هار  زا  ما و  هناخ  زا  هک  یماگنه 

نیا هک  یماگنه  سپ  یناوخ .  یم  ار  ترایز )  نتم   ) لوق نیا  نآ  زا  سپ  ناوخب و  زامن  تعکر  ود  يدرک ،  هراشا  مالس  اب  ترضح  نآ  هب 
و دـناوخ .  یم  نآ  هب  دـنک  تراـیز  ار  وا  دـنهاوخب  هک  هکیـالم  زا  سکره  هک  يدـناوخ  يزیچ  هب  ار  وا  تـقیقح  رد  يدـناوخ  ار  تراـیز 
هب ترـضح  باکر  رد  هک  یـشاب  یم  یناسک  وزج  درب .  یم  الاب  هجرد  رازه  رازه  ار  وت  دنک ،  یم  وحم  هئیـس  رازه  رازه  وت  يارب  دنوادخ 

ار مالسلا  هیلع  نیسح  هک  سک  ره  یلوسر و  ربمایپ و  ره  باوث  وت  يارب  يوش و  یم  کیرش  مه  اهنآ  تاجرد  رد  یتح  دندیسر ،  تداهش 
یم ترایز  لقن  زا  سپ  هللادـبع . . . .  ابا  ای  کیلع  مالـسلا   : )) ییوگ یم  دنـسیون .  یم  ار  هدرک ،  ترایز  لاـح  هب  اـت  شتداهـش  ناـمز  زا 

 ! همقلع يا  هللا :  ءاش  نا  کلذ  عیمج  باوث  کلف  لعفاف .  كرهد  نم  ةرایزلا  هذهب  موی  لک  یف  هروزت  نءا  تعطتـسا  نا  ۀمقلع  ای  دیامرف : 
نیا ماـمت  باوث  وت  يارب  سپ  هدـب ،  ماـجنا  ار  راـک  نیا  ینک ،  تراـیز  تراـیز ،  نیا  اـب  ار  ترـضح  نآ  ترمع  زا  زور  ره  یتـسناوت  رگا 

 (( . تسا ترایز 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  شرافس  - 140
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يارب ار  زیچ  دـنچ  نم  هک  یتسرد  هب  نک ،  تبظاوم  نآ  زا  ناوخب و  ار  اروشاع  ترایز  دـنیامرف :  یم  ناوفـص  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
فرط زا  دـشاب  هچ  ره  وا  تاجاح  - 3 دشاب .  روکشم  وا  شـشوک  یعـس و  - 2 دوش .  لوبق  شتراـیز  - 1 منک .  یم  نیمـضت  نآ  هدنناوخ 

دنوادخ يوس  هب  وت  يارب  یتجاح  هاگره  ناوفـص !  يا  دومرف :  دعب  ددرگنرب . . . .  ادخ  هاگرد  زا  دیماان  دوش و  هدروآرب  گرزب  دـنوادخ 
تتجاح ناوخب و  ار  اعد  نیا  یتسه و  هک  یناکم  اج و  ره  زا  نک  هجوت  ترضح  نآ  يوس  هب  ترایز  نیا  هلیـسو  هب  سپ  داد .  يور  لاعتم 

هتشاد یگرزب  تجاح  سک  ره  يرآ ،  درک .  دهاوخن  فالخ  ار  دوخ  هدعو  دنوادخ  دوش و  یم  هدروآرب  هک  هاوخب  دوخ  راگدرورپ  زا  ار 
رد ام  هک  تسا  یماع  فراع و  ره  هاوگ  هبرجت  دوش .  یم  هدروآرب  اروشاع  ترایز  ندناوخ  زور  لهچ  اب  شیاه  هتـساوخ  جـیاوح و  دـشاب 

 . دروآ میهاوخ  ار  تایاکح  زا  ییاه  هنومن  اج  نیا 

( هیلع هللا  ۀمحر   ) يراصنا یضترم  خیش  هریس  - 141

ره رد  هک  هدوب  اروشاع  ترایز  ندناوخ  شتاداع  هلمج  زا  (( ؛  هک دنا  هدروآ  يراصنا  خیش  هداون  یضترم ،  خیـش  موحرم  لاوحا  حرـش  رد 
شلاوحا زا  دید و  باوخ  رد  ار  وا  یسک  شتافو  زا  دعب  دومن .  یم  تبظاوم  رایسب  نآ  رب  دناوخ و  یم  ار  نآ  رـصع  حبـص و  راب  ود  زور ، 

 ، (( اروشاع اروشاع ،  اروشاع ،   : )) دومرف هبترم  هس  باوج  رد  درک ؛ شسرپ 

یمق يازریم  هریس  - 142

نز و اب  لزنم  رد  تفر ،  یمن  دجـسم  هب  هاگره  و  درکن ،  كرت  ار  تعامج  زامن  اروشاـع و  تراـیز  بش و  زاـمن  زگره  گرزب ،  درم  نیا 
 ، اه ناملـسم  روما  حالـصا  رد  و  دـیزرو .  یم  تاساوم  دنمتـسم  دارفا  اب  دوب و  فاصنا  اب  رایـسب  دـناوخ .  یم  تعامج  زاـمن  دوخ  دـنزرف 

هعمج و زاـمن  هشیمه  هک  دـنتخاس  عماـج  دجـسم  کـی  يو ،  صوصخم  داد  روتـسد  راـسناوخ  هدـکهد  مکاـح  تشاد .  بیجع  یماـمتها 
 . دش یم  اپرب  دجسم  نآ  رد  شتعامج 

یسودق دیهش  هریس  - 143

هب لسوت  و  اروشاع ،  هعماج و  تراـیز  هب  دـیزرو ،  یم  قشع  تراـهط  تمـصع و  نادـناخ  هب  هیلع )  هللا  ۀـمحر   ) یـسودق هللا  تیآ  دـیهش 
ییابطابط همالع  دومرف :  یم  یسودق  موحرم  دوب .  دیقم  ءادهشلا  دیس  ترضح  يراوگوس  هضور و  تاسلج  رد  تکرـش  ربمغیپ و  نادناخ 

 . دراد مامتها  هعماج  ترایز  هب  دوش و  یمن  كرت  شیاروشاع  ترایز  رفص ،  مرحم و  مایا  رد  دراد و  دیکات  انعم  نیا  هب  ، 

صاخ مولع  تفایرد  - 144

هک یعقوم  نوـچ ،  تشاد .  تبظاوـم  اروشاـع )) تراـیز   )) هب تبـسن  ناـشیا  ارهاـظ  دـسیون . . . :  یم  یـسودق  موـحرم  ناتـسود  زا  یکی 
ضرع ناشیا  هب  یتقو  هدـش ،  هداد  یـصاخ  مولع  ناشیا  هب  اروشاع ،  ترایز  ندـناوخ  رثا  رب  هک  مدـید  باوخ  رد  نم  دوب ،  لـک  ناتـسداد 

یم یلو  ار  اهراک  نآ  و  دوب ،  یناتـسداد  رد  ناشراک  ترثک  رثا  رب  نیا  و  ما .  هدرکن  ادیپ  قیفوت  تسا  یتدم  تفگ :  دـش و  رثءاتم  مدرک ، 
 . ما هدشن  قفوم  اروشاع ،  ترایز  ندناوخ  هب  هک  تسا  یتدم  دومرف :  هک  دوب  ور  نیا  زا  تسناد ؛ 

یتالحم يازریم  هریس  - 145

یمن رگید  يرما  اـی  يراـمیب  ببـس  هب  هـک  زور  ره  درکن و  كرت  ار  اروشاـع  تراـیز  شرمع ،  رخآ  لاـس  یـس  یتـالحم  يازریم  موـحرم 
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 . تفرگ یم  بیان  دناوخب ،  تسناوت 

الب يرامیب و  عفر  - 146

لوغـشم ءارماس  رد  هک  یتاقوا  تسا :  هدـش  لقن  يریاح  میرکلادـبع  خیـش  جاح  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  زا  دـسیون :  یم  بیغتـسد  دـیهش 
مداتـسا لزنم  رد  يزور  دندرم .  یم  يا  هدـع  هزور  همه  دـندش و  التبم  نوعاط  ابو و  يرامیب  هب  ءارماس  یلاها  مدوب ،  ینید  مولع  لیـصحت 

دـندروآ و فیرـشت  يزاریـش  یقت  دـمحم  ازریم  ياقآ  موحرم  هاگان  دـندوب ،  عمج  ملع  لها  زا  يا  هدـع  یکراـشف ،  دـمحم  دیـس  موحرم 
ماجنا تسا  مزـال  اـیآ  منکب  یمکح  نم  رگا  دومرف :  ازریم  موحرم  دنتـسه .  گرم  رطخ  ضرعم  رد  همه  هک  دـش  اـبو  يراـمیب  زا  تبحص 

لوغـشم همه  زور ،  هد  ات  زورما  زا  ءارماس  نکاس  نایعیـش  هک  منک  یم  مکح  نم  دومرف :  یلب .  دنداد  خساپ  سلجم  لها  همه  هن ؟  ای  دوش 
هیدـه مالـسلا  هیلع  نسحلا  نبا  ۀـجح  ترـضح  هدـجام  هدـلاو  نوتاخ ،  سجرن  حور  هب  ار  نآ  باوث  و  دـنوش ،  اروشاع  تراـیز  ندـناوخ 

 . دندش اروشاع  ترایز  ندناوخ  لوغـشم  همه  دندناسر و  نایعیـش  مامت  هب  ار  مکح  نیا  سلجم  لها  دوش .  رود  نانآ  زا  الب  نیا  ات  دـنیامن 
 . دیدرگ راکشآ  همه  رب  هک  يروط  هب  دندرم  یم  اه  ینـس  زا  يا  هدع  اهنت  هزور ،  همه  دش و  فوقوم  هعیـش  ندش  فلت  زور  نآ  يادرف  زا 

دندوب هتفگ  اـهنآ  هب  تسیچ ؟  دوش  یمن  فلت  یـسک  امـش  زا  رگید  هک  نیا  ببـس  دندیـسرپ ؛ دوـخ  هعیـش  نایانـشآ  زا  اـه  ینـس  زا  یخرب 
هـضور اروشاع ،  مایا  البرک  رد  يزاریـش  يازریم  لزنم  رد  دـیدرگ .  فرط  رب  مه  اهنآ  زا  الب  دـندش و  لوغـشم  مه  اهنآ  اروشاع .  تراـیز 

 . دندومن یم  يرادازع  دنتفر و  یم  لضفلاابا  ترضح  ادهـشلا و  دیـس  ترـضح  مرح  هب  املع  بالط و  قافتا  هب  اروشاع  زور  دوب و  یناوخ 
 . درک یم  تکرـش  ازع  سلجم  رد  دمآ و  یم  نییاپ  سپـس  دـناوخ ،  یم  اروشاع  ترایز  دوخ ،  هفرغ  رد  زور  ره  هک  دوب  نیا  ازریم  تداع 

نالان ناشیرپ و  يداع و  ریغ  تلاح  اب  ازریم  هاگان  ندمآ ،  نییاپ  تقو  زا  شیپ  هک  مدوب  رـضاح  مدوخ  يزور  دیوگ :  یم  ناگرزب  زا  یکی 
 . دینک يرادازع  دییوگب و  ادهشلا  دیس  ترضح  شطع  تبیصم  زا  دیاب  زورما  دومرف :  دش و  سلجم  لخاد  دمآ و  ریز  هب  هفرغ  ياه  هلپ  زا 
 ، میدش فرـشم  سدقم  مرح  نحـص و  هب  ازریم  قافتا  هب  تلاح  نامه  اب  سپـس  دندش .  شوهیب  یـضعب  دندش و  بلقنم  سلجم  لها  مامت 

 . دوب هدش  رومام  رکذت  نیا  هب  ازریم  ایوگ 

اروشاع ترایز  ندناوخ  هب  تموادم  - 147

هـضور نایحادم  داوجلادبع  خیـش  جاح  یمق و  سابع  خیـش  جاح  یمداخ و  نیـسح  اقآ  جاح  هللا  هیآ  موحرم  دومرف :  یم  ناگرزب  زا  یکی 
 : متفگ مدرک و  یسرپلاوحا  یمداخ  هللا  ۀیآ  زا  دندوب .  عمج  رگیدکی  رود  یتشهب  ياه  هفرغ  رد  هک  مدید  باوخ  رد  ار  نیسح  ماما  ناوخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ناوخ  هضور  داوجلادبع  خیش  جاح  ثدحم و  کی  یمق  سابع  خیـش  جاح  ياقآ  هللا و  ۀیآ  کی  امـش  ندوب  مه  اب 
رادـقم رد  میتشاد و  اروشاع  ترایز  هب  تموادـم  یگمه  ام  دـنداد :  باوج  دـیا ؟  هتفرگ  رارق  اج  کی  رگیدـکی  اب  هک  دراد  یتبـسانم  هچ 

 . میدوب مه  لثم  اروشاع  ترایز  ندناوخ 

يزور قزر و  هعسوت  - 148

نیز هفئاطلا  خیش  ناکم  دلخ  تمدخ  دمآ  یـسک  يزور  دومرف :  ینادنزام  يریاح  داوجلادبع  خیـش  ياقآ  جاح  ملـسم  دهاز  لیلج و  ملاع 
مالسلا هیلع  هللادبع  ابا  ترضح  مرح  ورب  دومرف :  وا  هب  خیـش  هدرک ،  دوخ  شاعم  یگنت  زا  تیاکـش  هیلع )  هللا  ۀمحر   ) یناردنزام نیدباعلا 

ینامز زا  دـعب  تفر .  ادـخ  هدـنب  نآ  داد .  مهاوخ  نم  نم ،  دزن  ایب  دیـسرن  رگا  دیـسر  دـهاوخ  وت  هب  يزور  قزر و  ناوخب  اروشاع  ترایز 
داد و نم  هب  یهجو  دمآ و  یسک  مدوب  اروشاع  ترایز  ندناوخ  لوغـشم  مرح  رد  تفگ :  يدرک ؟  راک  هچ  دومرف :  اقآ  اقآ ،  تمدخ  دمآ 

 . متفرگ رارق  هعسوت  رد 
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ترخآ رفس  يارب  لمع  نیرتهب  - 149

دودسم ناریا و  هب  ندش  دراو  زا  دعب  گرزب  يزاریـش  يازریم  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  موحرم  هون  يزاریـش  نیـسح  دـمحم  دیـس  هللا  ۀـیآ  موحرم 
هعجارم دوش  یم  تحاران  هداعلا  قوف  دـندوب ،  فجن  رد  هک  شا  هداوناخ  يارب  دـمآ و  اجنیا  هب  مود  یناهج  گنج  رثا  رد  قارع  هار  ندـش 

 ، دیآ یم  باوج  عقاو  اب  قباطم  دنک  یم  لاوس  ود  مزیتونپیه . . .  هلیـسو  هب  هن  هدرک -  یم  رارق  رب  حاورا  اب  طابترا  هک  یـسک  هب  دـنک  یم 
لمع نیرتهب  دیآ  یم  باوج  نینچ  اه  هظعوم  زا  دعب  تسیچ ؟  ترخآ  رفـس  يارب  لمع  نیرتهب  دنک :  یم  موس  لاوس  دوش ،  یم  دنمقالع 

ترایز هب  موادم  مزتلم و  رمع  رخآ  ات  يزاریش  نیـسح  دمحم  دیـس  هللا  ۀیآ  موحرم  تهج  نیدب  تسا .  اروشاع  ترایز  ترخآ  رفـس  يارب 
 . دوب اروشاع 

يراتفرگ عفر  - 150

نم هب  یقیرط  زا  یبش  دوب :  هدومرف  نینچ  دوخ  ياهتـشاددای  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هیرذ  زا  مالـسا و  جـجح  اـملع و  زا  یکی 
هتـساوخن و   ) تسا ناهفـصا  لها  زا  یمرتحم  درم  هک  ادـخ  ناگدـنب  زا  یکی  هزاغم  برد  رب  ناموت  رازه  جـنپ  لـهچ و  غلبم  هک  دـش  ماـهلا 

هعجارم یتقو  مراد ؟  لوپ  ردقچ  متـسناد  یمن  هن و  ای  تسا  حیحـص  میدیمهف  هچنآ  ایآ  منک ،  هچ  مدوب  ریحتم  حبـص  دوش ) هتفگ  شمـسا 
ود مدـید  دوب ،  رهـش  نآ  نیمرتحم  زا  هک  اقآ  نآ  هزاغم  برد  متفر  تقو  لوا  تسا ،  ناموت  رازه  جـنپ  لهچ و  نم  يدوجوم  مدـید  مدرک 

رایـسب تفگ :  میدرگرب .  ییاج و  میورب  مه  اب  مهاوخ  یم  مراد ،  يراک  امـش  اب  نم  متفگ :  اقآ  نآ  هب  دـنا ،  هداتـسیا  وا  هزاـغم  برد  رفن 
هب نم  میتسـشن .  هلبق  فرط  ناویا  بل  دـندرک ،  یم  راک  انب  هلمع و  اـجنآ  یج ،  ناـبایخ  رد  عقاو  یبنلادجـسم  مدرب  ار  ناـشیا  نم  بوخ . 
هب ار  غلبم  نآ  هرخالاب  تفگن ،  مدرک  رارصا  هچ  ره  وگب ،  يراد  یلکشم  منک ،  حالصا  ار  امـش  يراتفرگ  متـسه  رومام  نم  متفگ :  ناشیا 

ترایز لهچ  متـشاد ،  ضرق  ناموت  رازه  جنپ  لهچ و  نم  تفگ :  داتفا و  هیرگ  هب  رایتخا  یب  ناشیا  تسا .  ردـقچ  متفگن  یلو  مداد  ناشیا 
دوش میراتفرگ  عفر  متساوخ  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  یبا  اقآ  زا  مدناوخ و  ار  نآ  رخآ  ناذا  زا  دعب  زورما  مناوخب و  مدرک  رذن  اروشاع 

 . دیدرگ زاب  هرگ  هللا  دمحب  هک 

رامیب يافش  - 151

 ، دیآ یم  نوریب  وا  يولگ  زا  نوخ  هک  يدح  ات  دوش  یم  درد  لد  راچد  تخس  ییوقربا  نیدباعلا  نیز  دیـس  اقآ  کیدزن  ياهلیماف  زا  یکی 
تساوخرد دندناسر و  نیدباعلا  نیز  دیـس  اقآ  هب  ار  ربخ  دنداد ،  ربخ  ار  یحارج  لمع  نارهت و  هب  تکرح  روتـسد  هدش و  سویام  اهرتکد 

زا ناهگان  یتعاس  زا  سپ  دنوش ،  یم  لوغشم  باتفآ  نایم  رد  دنریگب و  وضو  دنداد  روتسد  دوخ  نادنزرف  هب  ناشیا  دندومن ،  لسوت  اعد و 
ياملع زا  یکی  داد .  افـش  ار  تردارب  دنوادخ  هک  ناتردام  هب  دیهد  هدژم  دیزیخرب و  دش ،  لصاح  افـش  دنتفگ :  هدمآ و  نوریب  دوخ  قاطا 

یناسفن و تالامک  يارب  دـندوب  هتـشادرب  اروشاع  ترایز  متخ  نیدـباعلا  نیز  دیـس  ياقآ  دـنتفگ :  دـندوب  ناشیا  نیمزالم  زا  هک  ناهفـصا 
فلوم ییابطابط  ییوقربا  نیدـباعلا  نیز  دیـس  لاح  حرـش  دوب .  هدـش  ادـیپ  ناشیا  يارب  تالاح  نآ  تهج  نیدـب  نیقی ،  هجرد  هب  ندیـسر 

 . نیقتملا ۀیالو  باتک 

اعد تاجانم و  مهن :  لصف 

هدجس رد  اعد  همزمز  - 152
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رد ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجـسم  هب  دیوگ  حیرـش  هک  تسا  هتفگ  هک  هدش  لقن  مزراوخ  بطخا  نیـسحلا  لتقم  باتک  زا 
يالوم يدیس و  دیوگ :  یم  هداهن و  كاخ  رب  هنوگ  هتفر و  هدجس  هب  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  اجنآ  رد  مدش .  دراو  هنیدم 

عم ینتـسبح  نئل  و  کمرکب ،  کنبلاطال  یبونذب  ینتبلاط  نئل  یهلا  یئاعما ،  تقلخ  میمحلا  برـشل  ما  یئاضعا ،  تقلخ  دیدحلا  عماقملا  ! 
 ، كرضی ام ال  یل  رفغاو  کعفنی ،  ام ال  یل  بهف  كرضت  یتیـصعم ال  کعفنی و  یتعاط ال  نا  يدیـس !  کل ،  یبحب  مهنربخال  نیئطاخلا 
 ( منهج  ) میمح بارـش  يارب  ای  يدـیرفآ  ارم  ياـضعا  نینهآ  ياـهزرگ  يارب  اـیآ  نم !  يـالوم  اـقآ و  يا  ینعی ،  نیمحارلا ؛  محرا  کـناف 
اب ارم  رگا  و  منک ،  یم  هبلاـطم  ار  تیراوگرزب  مرک و  وت  زا  نم  يریگب  مناـهانگ  هب  ارم  رگا  ایادـخ !  يدومرف ؟  قلخ  ارم  ياـعما  ءاـشحا و 

تعاـطا و هک  یتـسار  هب  نم !  ياـقآ  يا  مـنک ،  وگزاـب  اـهنآ  هـب  مراد  لد  رد  هـک  ار  وـت  یتـسود  تـبحم و  ینکفا  نادـنز  هـب  ناراـکاطخ 
هچنآ شخبب و  نم  هب  دهدن  تدوس  ار  هچنآ  سپ  دناسرن .  نایز  ار  وت  زین  نم  تیـصعم  ینامرفان و  و  دهدن ،  دوس  ار  وت  نم ،  يرادربنامرف 

(111  . ) ینانابرهم نیرت  نابرهم  وت  یتسار  هب  هک  زرمایب ؛ نم  زا  دناسرن  تنایز  ار 
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 ، دروآ ور  مالسلا  هیلع  نیـسح  رب  دربن ) يارب   ) نمـشد هاپـس  نوچ  اروشاع  حبـص  دومرف :  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا 
ره رد  ینم ،  دـیما  یتخـس  ره  رد  ینم و  هاگ  هیکت  یهودـنا ،  ره  رد  اـهلاراب !   : )) درک ضرع  تشادرب و  اـعد  هب  تسد  مالـسلا  هیلع  ماـما 

راوخ و تسود ،  بایان و  هراچ ،  ناوتان و  لد ،  نآ  رد  هک  یمغ  اـسب  هچ  ینم !  هریخذ  هاـنپ و  تشپ و  دـیآ ،  نم  رب  هک  يراوگاـن  هثداـح 
شیاشگ وت  مشاب و  هدروآ  ور  وت  هب  اهنت  هدـیرب  وت  زج  زا  ات  مدرک ،  هوکـش  وت  هب  هدروآ  تهاگرد  هب  ار  نآ  نم  دـش و  یم  داش  نمـشد ، 

((( 112  . ) يا هتساوخ  ره  يالعا  دصقم  یکین و  ره  بحاص  تمعن و  ره  هدنراد  وت  سپ  يدنار ،  نم  زا  ار  نآ  يداد و 

مالسلا هیلع  ماما  ياعد  هب  ینز  تاجن  - 154

نوریب نز  نآ  جنرآ  دوب ،  يدرم  وا  رس  تشپ  درک و  یم  فاوط  ینز  دومرف :  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیعا  نب  بویا 
زا دش ،  مامت  فاوط  هکنیا  ات  دینابـسچ  نز  تسد  هب  ار  وا  تسد  ادخ  سپ  داهن ،  نز  جنرآ  رب  ار  شتـسد  دش و ) کیرحت   ) درم نآ  داتفا ، 

عطق ار  درم  تسد  دنتفگ :  یم  ءاهقف  داتـسرف ،  هکم  ياهقف  غارـس  و  دمآ ) رادنامرف   ، ) دـندش عمج  مدرم  و  دنداتـسرف ،  هکم  رادـنامرف  یپ 
ادخ لوسر  دمحم  نادنزرف  زا  یـسک  هکم  رد  ایآ  دیـسرپ :  رادـنامرف  تسا .  هدرک  تیانج  یـسدقم )  ناکم  نینچ  کی  رد   ) وا اریز  نک ؛ 

مالسلا هیلع  ترـضح  یپ  زا  تسا .  هدش  هکم  دراو  بشید  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هلب ،  دنتفگ :  دراد ؟  روضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا   : ) تفگ رادنامرف  تفای ،  روضح  مالسلا  هیلع  ترضح  نوچ  دومن ،  توعد  اجنآ ) هب   ) ار وا  داتسرف و 

 ، دومرف اعد  ینالوط  یتدم  هدروآ  الاب  ار  اه  تسد  داتسیا و  هلبق  هب  ور  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نیبب ! ؟  ار  ود  نیا  يراتفرگ  ملـس )  هلآ و  و 
مینکن تازاجم  شهانگ  رطاخ  هب  ار  درم  ایآ  درک :  ضرع  رادـنامرف  داد .  تاجن  نز  تسد  زا  ار  درم  تسد  دـمآ و  ود  نآ  يوس  هب  سپس 

(113  . ) هن دومرف :  ترضح   ؟

ماما ياعد  تباجا  - 155

هک داب  هدژم  نیـسح !  يا  درک :  دایرف  داتـسیا و  قدنخ  دزن  هدـمآ  هزوح  نب  کلام  مان  هب  دعـس  نبا  رکـشل  زا  يا  هراوس  دـیوگ :  مثعا  نبا 
میحر و يراـگدرورپ  رب  نم  یتـفگ ،  غورد  ادـخ !  نمـشد  يا   : )) دوـمرف مالـسلا  هـیلع  ماـما  تدـنازوس !  یم  ترخآ  زا  لـبق  اـیند  شتآ 
 : دـنتفگ تسیک )) ؟  درم  نیا   )) دومرف سپـس  تسادـخ )) .  لوسر  مدـج  نآ  میآرد و  دـنرب  شنامرف  ناگتـشرف )   ) هک یتعافـش  بحاص 
وا رب  کلام  بسا  گنرد  یب  سپ  نازوسب )) .  شیایند  رد  ترخآ  زا  شیپ  الب و  شتآ  رد  ار  وا  ایادخ !   : )) دومرف ماما  هزوح .  نب  کلام 
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تباجا هب  دوز  هچ  ییاعد !  بجع  دومرف :  تشادرب و  رـس  داتفا و  هدجـس  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  تخوس .  دـنکفا و  شتآ  رد  ار  وا  هتخیوآ 
وت هک  نکـش  مه  رد  ار  ام  قح  نابـصاغ  نارگمتـس و  مییوت ،  ربمایپ  شیوخ  هیرذ و  نادـناخ و  اـم  ایادـخ !   : )) دومرف ادـن  سپـس  دیـسر ! 

((( 114  . ) يا هدننک  تباجا  ياونش 

ینامی نکر  دزن  اعد  تباجتسا  - 156

ینامی نکر   : )) دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  تسا :  هدمآ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  بوسنم  ياه  هخسن  زا  یضعب  رد 
ود نیا  نیب  انامه  تسا ،  هتخاـسن  هرهب  یب  هتـسبن و )  ) هدوشگ هک  يزور  نآ  زا  ار  نآ  ناحبـس  يادـخ  هک  تسا  تشهب  ياـهرد  زا  يرد  ، 

((( 115  . ) دیوگ یم  نیمآ  نامیا ،  لها  ياهاعد  رب  وا  دراد ،  مان  ریجِه ))  )) هک تسا  يا  هتشرف  ینامی ،  دوسالارجح و  نکر 

مالسلا هیلع  ماما  ياعد  تکرب  - 157

زا يدرم  دمآ .  نوریب  هنیدـم  زا  ادـخ  هناخ  ترایز  دـصق  هب  دـندوب  مدرم  زا  يدایز  هدـع  نآ  رد  هک  یناوراک  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
یغاب نیا   : )) دومرف دومن و ) هراشا  ییوس  هب   ) مالـسلا هیلع  ترـضح  دهاوخ .  یم  رانا  ملد  درک :  ضرع  ترـضح  هب  دـش و  رامیب  ناوراک 

هویم تخرد و  بآ و  اجنآ  رد  یـسک  البق  هک  یلاح  رد  روخب )) .  یهاوخ  یم  هچ  ره  ورب و  تسا .  نوگانوگ  ياه  هویم  نآ  رد  هک  تسا 
اهنآ دید  زا  غاب  دندمآ  نوریب  نوچ  دندروخ و  دنتساوخ  هچ  ره  دندش و  لخاد  دندید ،  ار  غاب  ناوراک ،  لها  نوچ  تشادن .  رطاخ  هب  يا 
حبذ ار  نآ  یسک  ات  داد  روتسد  سپـس  دمآ ،  وهآ  دومرف و  هراشا  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دندید  ار  ییوهآ  ماگنه  نیمه  رد  دش .  دیدپان 
وهآ نآ  دناوخ و  ییاعد  مالسلا  هیلع  ترضح  سپ  دندروخ ،  نآ  تشوگ  زا  یگمه  دنکشن ،  ار  شیاه  ناوختـسا  زا  کی  چیه  اما  دنک ، 

نیـسح ماما  تکرب  هب  دندیـشون و  نآ  ریـش  زا  یگمه  دشودب ، )) ار  نآ  دشونب  ریـش  دهاوخ  یم  هک  ره   : )) دومرف ماما  دش ،  هدنز  هرابود 
هک يراد  ییاـهدازون   : )) دومرف دوـمن  وـهآ  هب  ور  مالـسلا  هیلع  ترـضح  سپـس  درک .  تیاـفک  ار  ناوراـک  همه  وا  ياـعد  مالـسلا و  هیلع 

(116  . ) تشگرب وهآ  هد )) .  ریش  ار  نانآ  ورب و  دنشک ،  یم  ار  تراظتنا 

تونق رد  اعد  - 158

کتیشمل و انکسم  کئایلوا  بولق  تلعج  تنا ،  الا  هلا  يذلا ال  هللا  تنا  و  ةوقلا ،  کل  لوحلا و  کل  و  ۀیـشملا ،  کل  ءدبلا و  کنم  مهللا 
 ، مهیف تنطبا  ام  نماوک  مهرارسا  نم  تکرح  ءاشت  ام  تئـش  اذا  تناف  کیهاون .  كرماوا و  بصانم  مهلوقع  تلعج  و  کتدارال ،  انمکم 

ینا و  هب ،  مهتحنم  ام  قئاقحب  کیلا  وعدـت  كوعدـت و  لوقعب  مهدوقع ،  یف  کنع  هب  مهتمهفا  اـم  مهتنـسلا  یلع  کـتدارا  نم  تءادـبا  و 
ضار کتوق ،  کلوحب و  ذـئاع  هلک  کلذ  عم  ینا  مهللا و  ینتیوآ .  هیلا  و  ینتیرا ،  هنم  ام  یلع  روکـشملا ،  تنا  امم  ینتملع  اـمم  ملعءـال 

ینتیضر دق  هب  ذا  ینع ،  کیضری  امیف  یسفنب  نینض  ریغ  ینتمما ،  ام  دصاق  ینتیرجا ،  ثیحب  راج  کملع ،  یف  یلا  هتقـس  يذلا  کمکحب 
نم ینلخت  الف  ینتیعرا ،  ام  عارم  ینترصب ،  ام  رصبتسم  ینتعرـشا ،  امیف  عراش  ینتفرع ،  امل  عراسم  ینتبدن ،  هیلا  امع  يدهجب  رـصاق  و ال  ، 

ةریـصبلا یلع  لعجا  و  کتدارا .  هب  لانا  دـصقم  نع  ینجرخت  و ال  کلوح ،  نع  یندـعقت  ـال  و  کـتیانع ،  نم  ینجرخت  ـال  و  کـتیاعر ، 
ینتقلخ هل  و  ینتدرا ،  هب  ام  یلع  یب  لحت  و  یتینما ،  یب  لینت  ینلینت و  یتح  یکلـسم ،  داشرلا  یلع  و  یتجحم ،  ۀیادهلا  یلع  و  یتجردم ، 

كولـسب صالختـسالا  و  ءاـبتجالا ،  نیتفت  کـتمعن  یف  کـتمحرل  کـتمحرب  مهنتف  و  یب ،  ناـتتفالا  نم  كءاـیلوا  ذـعا  و  ینتیوآ .  هیلا  و 
رد شماـجنا  هدارا  تسوت و  زا  زیچ  ره  زاـغآ  اراـگدرورپ !  یمحر ؛  يوذ  یئاـبآ و  نم  نیحلاـصلاب  ینقحلا  و  یجهنم ،  عاـبتا  یتـقیرط و 

لحم هدارا و  هاگیاج  ار  تیایلوا  ياه  ناج  دشاب ،  یمن  وت  زج  يدوبعم  هک  یتسه  ییادـخ  وت  و  تسوت ،  نآ  زا  ناوت  ورین و  و  وت ،  رایتخا 
هدارا هک  هاگنآ  وت  و  دندرگن .  لفاغ  وت  دای  زا  هظحل  کی  ات  يداد ،  رارق  ار  تیهاون  رماوا و  ناشراکفا  رد  و  يدومرف ،  ررقم  دوخ  تیـشم 
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میهفت نانآ  هب  دوخ  هچنآ  ناشنابز  رب  و  هدروآ ،  رد  تکرح  هب  ار  يا  هداهن  تعیدو  هب  اهنآ  رد  دوخ  هچنآ  ناشراکفا  رد  ییامنب ،  ار  يرما 
نم و  دنناوخ ،  یم  وت  يوس  هب  يا  هتـشاد  ینازرا  نانآ  هب  هک  یقیاقح  اب  هدناوخ و  ار  وت  هک  ییاه  لقع  اب  يزاس ،  یم  يراج  ار  يا  هدرک 

هب يا و  هداد  ناشن  نم  هب  هک  ییاهزیچ  زا  یـشاب ،  یم  ساپـس  هتـسیاش  اـهنآ  رب  وت  هک  ییاـهزیچ  زا  يا ،  هتخومآ  نم  هب  هچنآ  زا  مناد  یم 
رارق نآ  تهج  رد  ارم  تملع  رد  هک  ترَدَق  اضق و  هب  هدـنهانپ و  وت  ناوت  ورین و  هب  دوجو  نیا  اب  و  ادـنوادخ !  يا .  هداد  هانپ  ارم  نآ  يوس 
نادب وت  هچنآ  هب  هک  یلاح  رد  متسه ،  یضار  مدرگ ،  یم  ممـصم  یهاوخب  وت  هچنآ  هب  و  میآ ،  یم  رد  تکرح  هب  نآ  ریـسم  رد  و  يداد ، 
تقبس يا  هتخاس  انشآ  نادب  ارم  هچنآ  هب  و  منک ،  یمن  یهاتوک  يا  هدناوخ  نادب  ارم  وت  هچنآ  زا  و  متسین ،  لیخب  یشاب  یم  دونشخ  نم  زا 

يدومن شتیاعر  هب  رما  هچنآ  میوج ،  یم  تیاده  وت  تیاده  هار  زا  میامن ،  یم  زاغآ  يا  هدومن  زاغآ  نادـب  ارم  وت  هچنآ  هب  و  مریگ ،  یمن 
زا هدن و  رارق  ناوتان  زجاع و  تدییءات  ندیسر  ضیف  زا  ارم  و  زاسن ،  جراخ  تتیانع  زا  امنن ،  یلاخ  تتیاعر  زا  ارم  سپ  میامن ،  یم  تیاعر 

دشر و نیرق  ار  میگدنز  و  تیادـه ،  اب  ار  مهار  و  يرگنـشور ،  ساسا  رب  ار  متکرح  نکن .  جراخ  ارم  مسر  یم  وت  يدونـشخ  هب  هک  یهار 
ارم نآ  تهج  هب  هدوب و  نآ  ناهاوخ  وت  هچنآ  رد  و  دـندرگ ،  ییامنهار  نم  هلیـسو  هب  زین  نارگید  هدومن و  تیادـه  ارم  ات  هد ،  رارق  یلاـعت 

اب و  ریگ ،  دوخ  هانپ  رد  دـنوش  ناحتما  نم  هلیـسو  هب  هکنیا  زا  ار  تئایلوا  و  يزاس .  دراو  ارم  يا ،  هداد  هانپ  نآ  يوس  هب  و  يا ،  هدرک  قلخ 
ییامنهار اه و  یتشز  زا  اهنآ  ندـش  كاپ  اهنآ و  ندـیزگرب  ببـس  هک  یـشیامزآ  امن ،  شیامزآ  ناـحتما و  ار  ناـنآ  تتمعن  رد  تتمحر و 

 . (( امن قحلم  مراگتسر  نادنواشیوخ  ناردپ و  هب  ارم  و  دشاب ،  ما  هتفر  نم  هک  یهار  هب  نانآ 
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یتح ةرخآلا ،  رما  یف  ارـصب  ینقزرا  مهللا  يایند .  یف  ینم  ةداهزلاب  یبلق  یف  کـلذ  قدـص  فرعا  یتح  ةرخـآلا ،  یف  هبغرلا  ینقزرا  مهللا 
دهز اب  ار  نآ  دوجو  هک  هاگنآ  ات  نادرگ ،  قاتشم  بغار و  ترخآ  هب  ارم  ایادخ !  بر ؛  ای  افوخ  تائیـسلا  نم  رفا  اقوش و  تانـسحلا  بلطا 

زا رایسب و  قوش  اب  ات  نک ،  اطع  ترخآ  روما  رد  تخانش  ییانیب و  نم  هب  اراگدرورپ !  منک .  ساسحا  دوخ  رد  ییایند  روما  رد  ییاسراپ  و 
 . (( مشاب کین  ياهراک  لابند  هب  ناهانگ  ياج  هب  وت  سرت  تهج 
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لذـن و نا  نم  کب  ذوعن  انا  مهللا  یلوالا ،  ةرخالا و  کل  نا  یعجرلا و  کیلا  نا  و  یلعـالا ،  رظنملاـب  تنا  و  يرت ،  ـال  يرت و  کـنا  مهللا 
زا ترخآ  ایند و  و  تسوت ،  يوس  هب  تشگزاب  و  يراد ،  رارق  يدـنلب  هاـگیاج  رد  و  يوش ،  یمن  هدـید  ینیب و  یم  وت  ادـنوادخ !  يزخن ؛ 

 . (( میرب یم  هانپ  وت  هب  میوش  راوخ  هتشگ و  لیلذ  هکنیا  زا  ادنوادخ !  دشاب ،  یم  وت  نآ 

تونق رگید  ياعد  - 161

یئادـن و عمـسا  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  يءاجلم ،  تناف  ءاجلم  یلا  ءاجل  نم  و  ياوءام ،  تناف  يوءاـم  یلا  يوآ  نم  مهللا 
علو اهبوشی  یتلا ال  کتمظعب  ناطیـشلا ،  ۀمل  ناحتمالا و  نانتفا  نم  ياولب  یف  ینـسرحا  و  ياوثم ،  یبآم و  كدـنع  لعجا  و  یئاعد ،  بجا 

 ، باترم بارم و ال  و ال  نونظم ،  نینظ و ال  ریغ  کتداراب  کیلا  ینبلقت  یتح  جرف ،  اهب  ملی  ـال  و  نینظتب ،  فیط  دراو  ـال  و  نیتفتب ،  سفن 
وت دریگ  هاـنپ  یهاـگهانپ  هب  هک  ره  و  یـشاب ،  یم  مهاـنپ  وـت  دـیوج  هاـنپ  یهاـگهانپ  هب  هک  ره  اراـگدرورپ !  نیمحارلا ؛  محرا  تنا  کـنا 
دزن ار  مهاگیاج  رقم و  و  امن ،  تباجا  ار  میاعد  ونـشب و  ار  میادن  تسرف و  دورد  شنادناخ  دمحم و  رب  ادـنوادخ !  یـشاب ،  یم  مهاگهانپ 

بیذـکت هک  تتمظع  قح  هب  راد ،  زاـب  ناطیـش  هلیـسو  هب  یهارمگ  اـهنآ و  تهج  هب  شزغل  زا  ارم  ناـحتما  عضاوم  رد  و  هد ،  رارق  تدوـخ 
دوـخ يوـس  هـب  تتیــشم  هدارا و  هـب  ارم  هـکنیا  اـت  دـشاب ،  یمن  یلاـخ  نآ  زا  يرما  هدـشن و  عـقاو  رث  ؤـم  نآ  رد  يزادرپ  لاـیخ  یناـسنا و 
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نابرهم وت  هک  یتسرد  هب  مهد ،  رارق  کش  ههبـش و  دروم  ار  تتمحر  هدوب و  نونظم  كوکـشم و  وت  هب  تبـسن  هکنآ  نودـب  ینادرگزاـب ، 
 . (( ینانابرهم نیرت 
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و کمرکب ،  کنبلاطال  یبونذب  ینتبلاط  نئل  یهلا  یئاعما ،  تقلخ  میمحلا  برـشل  ما  یئاضعا ،  تقلخ  دیدحلا  عماقملا  يالوم !  يدـیس و 
یل رفغا  و  کعفنی ،  ام ال  یل  بهف  كرضت  یتیصعم ال  کعفنت و  یتعاط ال  نا  يدیس !  کل ،  یبحب  مهنربخال  نیئطاخلا  عم  ینتسبح  نئل 

ار مینورد  مادنا  ای  يا ،  هدرک  قلخ  ار  مندب  ياضعا  نیشتآ  ياهزرگ  يارب  ایآ  میالوم !  اقآ و  يا  نیمحارلا ؛  محرا  کناف  كرـضی ،  ام ال 
یم تشـشخب  مرک و  هب  ار  وت  نم  ینک  تساوخزاب  ناـهانگ  هب  ارم  رگا  ادـنوادخ !  يا ،  هدومن  قلخ  منهج  مرگ  ياـه  بآ  ندیـشون  يارب 

هدادـن و يا  هرهب  ار  وت  متعاط  میاقآ !  يا  مناسر ،  یم  نانآ  عالطا  هب  ار  وت  هب  تبـسن  میتسود  یهد  رارق  ناراـکاطخ  اـب  ارم  رگا  و  مناوخ ، 
زا ار  دناسر  یمن  ررض  وت  هب  هچنآ  نک و  تیانع  نم  هب  ار  دناسر  یمن  يا  هرهب  دوس و  وت  هب  هچنآ  سپ  دناسر ،  یمن  يررض  وت  هب  مهانگ 

 . ینانابرهم نیرت  نابرهم  وت  هک  یتسرد  هب  ياشخبب ،  نم 
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لوح و ال  هللا ،  یلع  تلکوت  و  هللا ،  لوسر  ۀـلم  یلع  هللا و  لیبس  یف  و  هللا ،  یلا  و  هللا ،  نم  و  هللااـب ،  و  هللا ،  مسب  میحرلا ،  نمحرلا  هللا  مسب 
نم ۀیفاعلا  لءاسا  كایا  کیلا ،  يرما  تضوف  و  کیلا ،  یهجو  تهجو  و  کیلا ،  یسفن  تملسا  ینا  مهللا  میظعلا .  یلعلا  هللااب  الا  ةوق  و ال 

و رذـحا ،  فاخا و  ام  دـحا  لک  نم  ینفکاف  کنم ،  دـحا  ینیفکی  و ال  دـحا ،  لک  نم  ینیفکت  کنا  مهللا  ةرخالا .  ایندـلا و  یف  ءوس  لک 
نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  ریدق ،  یش ء  لک  یلع  تنا  و  ردقا ،  ردقت و ال  و  ملعا ،  ملعت و ال  کنا  اجرخم ،  اجرف و  يرما  نم  یل  لعجا 

دنوادخ رب  و  وا ،  لوسر  بهذم  رب  وا ،  هار  رد  و  وا ،  يوسب  دـنوادخ و  زا  و  وا ،  دای  هب  ادـخ و  مان  هب  نابرهم ،  هدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب   ؛
وت يوس  هب  ار  ما  هرهچ  و  هدرک ،  تیلـست  وت  هب  ار  مناج  اراگدرورپ !  تسین .  گرزب  دنوادخ  هدارا  هب  زج  یتردـق  ورین و  و  مدرک ،  لکوت 
زا ارم  وت  اراگدرورپ !  مناهاوخ .  ار  ترخآ  ایند و  رد  يدـب  ره  زا  یتمالـس  تیفاع و  وت  زا  و  مدرک ،  ضیوفت  وت  هب  ار  مراک  و  هدـنادرگ ، 
رد و  امرف ،  تیافک  دـشاب  هک  ره  زا  ساره  سرت و  دراوم  زا  ارم  سپ  دـنک ،  یمن  تیافک  وت  زا  ارم  سک  چـیه  و  هدرک ،  تیافک  سک  ره 

راـک ره  رب  وت  و  متـسین ،  رداـق  نم  ییاـناوت و  وت  و  مناد ،  یمن  نم  یناد و  یم  وـت  هک  یتـسرد  هب  هد ،  رارق  ییاـهر  شیاـشگ و  هار  مراـک 
 . (( نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تتمحر  هب  ییاناوت ، 
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تساوخزاب دروم  مناهانگ  هب  ارم  رگا  ادنوادخ !   : )) دورس نینچ  تسشن و  اعد  تاجانم و  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجـسم  رد 
يا مراد ،  یم  تسود  ارت  هک  منک  یم  مـالعا  يدروآرد ،  ناراـکاطخ  رامـش  رد  ارم  رگا  منک .  یم  بلط  تمرک  هب  ار  وت  نم  یهد ،  رارق 

هک رذگ  رد  تسا  یهاتوک  رگا  ایادخ !  دناسر ،  یمن  نایز  وت  هب  نم  تیصعم  و  دنک ،  یمن  وت  هجوتم  یعفن  نم  تعاط  نم !  ياقآ  ادخ و 
((( 117  . ) ینانابرهم نیرت  نابرهم  وت 
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رارق دنمشزرا  یناکم  نامنایعیش  ام و  يارب  ار  تشهب  ادنوادخ !  ریدق ؛ یش ء  لک  یلع  کنا  امیرک  الزنم  انعایـشال  انل و  ۀنجلا  لعجا  مهللا 
 . (( ییاناوت راک  ره  رب  وت  هک  یتسرد  هب  هد ، 
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دای هب  هک  ینارازگزامن  زا  ار  وت  دنوادخ  نیرکاذلا ؛  نیلـصملا  نم  هللا  کلعج  يوادیـص :  همامث  وبا  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياعد 
((( 118  . ) دهد رارق  دنتسه  ادخ 

اعد قشاع  - 167

هیلع نیـسح  زا  رگا  تسا و  فورعم  وا  هفرع  ياعد  تشاد .  رایـسب  تاجانم  رکذ و  هطبار  ادـخ  اب  دوب .  اعد  لها  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
رد ار  وا  هدومن و  فورعم  بدا ،  نافرع و  ناهج  رد  ار  وا  هک  تشاد  نآ  زا  تیافک  ییاهنت  هب  دـنام  یمن  یقاب  اعد  نیمه  زج  يرثا  مالـسلا 

يادخ هاگـشیپ  هب  صولخ  تادارا و  راهظا  هصرع  رد  یـسانشادخ و  نافرع و  زا  ییایرد  وا  دـنک .  یفرعم  قالخا  نامیا و  حطـس  نیرتالاب 
شوگ رد  وا  مهللا  يادـن  زونه  دـیآ ،  یم  لد  لها  شوگ  هب  تافرع  انم و  هصرع  رد  وا ،  بر ))  اـی  بر  اـی   )) يادـن داـیرف و  زونه  لاـعتم 

یم ار  اـهنآ  ناـکین  ناـکاپ و  دراد و  دوجو  یلعا  توکلم  رد  وا  هلاـن  هجـض و  همزمز و  يادـص  زونه  تسا .  زادـنا  نینط  ناـگرزب  نارقا و 
هآ و کشا و  بش  دوب و  تاجانم  بش  دوب و  اعد  بش  دوب و  ردـق  بش  شیاروشاع ،  بش  هژیو  هب  شرمع ،  ياـه  بش  رـسارس  دـنونش . 
هب وا  نوچ  دـناوخب و  ار  يادـخ  نیـسح  نوچ  دـناوت  یم  یـسک  هچ  دوب .  نایـسدق  همه  تدابع  لداعم  وا  هللا  ای  بر و  اـی  ره  و  دوب ،  هلاـن 
هب تکچوک  هدنب  ایادخ !  تفگ :  یم  داهن و  یم  ماقم  نآ  رب  تروص  میهاربا  ماقم  رد  هکم و  رد  دنک ؟  تدارا  ضرع  شـسدقم  هاگـشیپ 

کنیکـسم کبابب ،  کلئاس  کبابب ،  كدـیبع  دروآ .  يور  وت  يوس  هب  وت  دنمتـسم  تست ،  هاگرد  هب  وت  يادـگ  هدروآ ،  يور  وت  هاگرد 
(119  . . . . ) کبابب
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یبا نب  یلع  دزن  يا  هدـع  دومرف :  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  مهیلع  داجـس  ماـما  زا  رقاـب ،  ماـما  زا  قداـص ،  ماـما  زا  يرتخبلاوبا ،  زا  يریمح ، 
هیلع یلع  نکب .  ییاهاعد  ام  يارب  ناراب ،  بلط  رد  نسحلاابا !  يا  دـنتفگ :  دـندرک و  تیاکـش  ناراب  یمک  زا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  بلاـط 

 : درک ضرع  هدروآ )  ادـخ  هب  ور   ) مالـسلا هیلع  نیـسح  نکب .  ییاهاعد  ام  يارب  ناراب  بلط  رد  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  مالـسلا ، 
ناراب شلها !  رب  تاکرب  هدننک  ناور  يا  و  شیاه !  ناک  زا  اه  تمحر  هدننک  لزان  يا  و  شیاه !  همـشچ  زا  تاریخ  هدنـشخب  يا  اهلاراب ! 

وت زج  یقح  هب  دوبعم  چـیه  يا ،  هدـنزرمآ  هاوخ  شزرمآ  وت  میهانگ و  لها  راکاطخ و  ام  یهاـنپ ،  سرداـیرف و  وت  تسوت و  زا  سرداـیرف 
 ، ریگارف هدنهد  شیاشگ  سردایرف ،  یناراب  شزیررپ ،  یپ و  رد  یپ  ناراب  زا  رابب و  راشرس  ام  رب  هظحل  نیا  رد  ار  نامسآ  اهلاراب !  تسین ، 

اه و همـشچ  زاسزیربل  هنمادرپ ،  اسآ ،  لیـس  ناور ،  تخـس ،  دـنت و  نازیر ،  شورخرپ ،  جومرپ ،  ناوارف ،  زیخلـصاح و  اراوگ ،  هتـسویپ ، 
شقرب دـسر ،  رگید  هناد  یپ  زا  يا  هناد  دـنارب و  شیپ  ار  يرگید  یکی  هداتفا ،  هار  نیمز  هرهچ  رب  هک  یناراب  امرف ،  باریـس  ار  ام  اهریگبآ 
يدنلب اه و  هپت  تاعافترا  و  ینک ،  هدنز  ار  هدرم  ياه  نیمز  یـشخب و  ورین  ار  تناوتان  ناگدنب  نآ  اب  ات  دشابن ،  نیغورد  شدعر  راب و  یب 

رگم دربن  نایاپ  هب  ار  دوخ  شیاین  راوگرزب  نآ  نایناهج )) !  راگدرورپ  يا  نیمآ  ییاشخبب ،  ام  رب  ار  تیاـه  تنم  يزاـس و  باداـش  ار  اـه 
؟  دنا هتخومآ  وا  هب  ار  اهاعد  نیا  ایآ  هللادبع !  ابا  يا  دندیـسرپ :  ناملـس  زا  درک .  لزان  نانآ  رب  ار  نامـسآ  رابرپ  ناراب  لاعتم  يادخ  هکنیا 

ياه غورف  ادخ  هنیآ  ره  دومرف :  هک  دیروآ  یمن  دای  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نخس  ارچ  امش !  رب  ياو  تفگ :  ناملس 
(120  . ) تسا هتخاس  ناور  نم  تیب  لها  نابز  رب  ار  تمکح 

اهتشون یپ 
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