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تداهش رتسب  رد  مالسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  ترضح  همانتیصو  رادید : نیرخآ 

باتک تاصخشم 

هدنروآدرگ  -، 1332 ردان ، یلضف ، هسانشرس :
یلضف ردان  تداهش / رتسب  رد  مالسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  ترضح  همانتیصو  رادید : نیرخآ  روآدیدپ : مان  ناونع و 

.1378 ناروآرهم ، نارهت : رشن : تاصخشم 
ص [ 170 : ] يرهاظ تاصخشم 

لایر 95900-2-90297-964 لایر ؛ 95900-2-90297-964 کباش :
یلبق یسیونتسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو 

تسا هدش  يروآدرگ  هغالبلا  جهن  و  هیقفلا ، هرضحیال  نم  یفاک ، عورف  باتک  هس  زا  همانتیصو  نتم  تشاددای :
همانباتک تشاددای :

مالسلاامهیلع نیسح  ماما  نسح و  ماما  هب  مالسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  ترضح  همانتیصو  رگید : ناونع 
همانتیصو 40ق -- . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  (ع ،) بلاطیبا نبیلع  عوضوم :

همانتیصو 40ق . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  (ع ،) بلاطیبا نبیلع  هدوزفا : هسانش 
BP39/5/و6ف6 هرگنک : يدنب  هدر 

297/951 ییوید : يدنب  هدر 
م15110-77 یلم : یسانشباتک  هرامش 

همدقم

و تظعوم »  » ناونع هب  ار  دوخ  یگدنز  نارود  ياههتسناد  اههبرجت و  نیرتهب  رمع ، رخاوا  رد  هک  تسا  نانچ  نادنمدرخ  ناگرزب و  يهویش 
، اهبنارگ ياهراگدای  نآ  زا  يرایـسب  هک  یتسار  هب  دـشاب و  ناگدـنیآ  يارب  یگدـنز  سرد  ات  دـنزاسیم  يراـج  ملق  ناـبز و  رب  تیـصو » »

نیرتاناد  » ورنیا زا  تسا ، یگرزب  رنه  نارگید  شناد  اـههبرجت و  زا  يروهرهب  دـنزیگنا . تربع  زومآ و  سرد  دـنزاس ، یگدـنز  اـشگهار و 
.« دنرب ار  اههرهب  نیرتهب  نارگید  ياههتسناد  زا  هک  دنتسه  یناسک  اهناسنا 

هب يردقنارگ  ياههیصوت  یـصاخ ، ياهههرب  رد  تسا - زومآسرد  شایگدنز  رـساترس  هک  دنچره  مالـسلاهیلع - نینموملاریما  ترـضح 
رایشوه ار  ام  یتسار  هب  اههیصوت  نآ  یمامت  تسا . هدومرف  شرافس  اهنآ  ماجنا  هبب  تبـسن  ار  نانآ  تسا و  هتـشاد  شیوخ  نارای  نادنزرف و 

زاسیگدـنز و شخبتاـیح و  میلاـعت  نآ  ماـجنا  رد  ارچ  هک  دـنکیم  ناشهدنمرـش  یتـح  دروآیم و  دوخ  هب  دزاـسیم و  رادـیب  دـنکیم ،
. میزرویم یتسس  یهاتوک و  زادرپترخآ ،

زا تسا  هدومرف  نایب  تداهش  رتسب  رد  هک  ار  یتیصو  تسا ، دنمـشزرا  ترـضح  نآ  ياههظعوم  اههیـصوت و  یمامت  هکنآ  نمـض  تسادیپ 
نتم تسا ، ینید  ياهروتـسد  نیرتیـساسا  هدـنریگرب  رد  نآ  نیماضم  نیواـنع و  هکنآ  دوجو  اـب  تسا و  رادروخرب  ياهژیو  رایـسب  تیمها 

نایم رد  نآ  لماک 
هحفص 8] ]

. درادن ینادنچ  جاور  ترهش و  نایعیش 
ام هک  تساجنآ  ات  حرش  نیا  هنماد  میهد . حرش  راصتخا  هب  ار  نآ  همانتیصو ، لماک  نتم  لقن  نمض  هک  میاهتفای  ار  نآ  قیفوت  هتشون  نیا  رد 
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. دزاسیم انشآ  ثحابم  تیمها  اب  طقف  ار 
: تسا هدمآ  لیذ  باتک  هس  رد  همانتیصو  نیا  دوش  يروآدای  تسا  مزال 

ق) ای 329 ه . لاس 328  هب  یفوتم  ینیلک  موحرم  يهتشون  . ) ات 52 يهحفص 51  متفه  دلج  یفاک  عورف 
ق) لاس 381 ه . هب  یفوتم  قودص  موحرم  يهتشون  . ) ات 191 يهحفص 189  مراهچ  دلج  هیقفلا  هرضحیال  نم 

ق) لاس 404 ه . هب  یفوتم  یضردیس  موحرم  طسوت  هدش  يروآدرگ  . ) متفه لهچ و  تیصو  اههمانشخب ، هغالبلاجهن 
ود رد  هغالبلاجـهن  رد  همانتیـصو  رخآ  تمـسق  و  تسا . هغالبلاجـهن  نتم  زا  رتلماـک  هدـمآ  هیقفلا  هرـضحیال  نم  یفاـک و  رد  هک  ینتم  هتبلا 

نتم تسین و  هغالبلاجهن  یفاک و  رد  هدش ، رکذ  هیقفلا  هرـضحیال  نم  رد  هک  مه  همانتیـصو  همدقم  نینچمه  درادن . دوجو  روکذم  باتک 
زا شیپ  زین  یگداوناخ  یلام - همانتیصو  کی  یفاک  رد  نمض  رد  . تسا ناسکی  ابیرقت  هیقفلا  هرـضحیال  نم  یفاک و  باتک  ود  رد  یلـصا 

. تسا هدش  لقن  روکذم  همانتیصو 
. دنمشزرا میلاعت  نآ  يارجا  رد  ششوک  يارب  دشاب  یعورش  ییانشآ  نیا  هک  میراودیما 

ترضح نآ  تبحم  تیالو و  شتآ  دهد و  رارق  مالسلاهیلع  یلع  نینموملاریماترضح  نارادتـسود  ناوریپ و  زا  ار  ام  میهاوخیم  دنوادخ  زا 
. نیمآ دیامرف : روهلعش  ام  نادنزرف  ام و  لد  رد  ار  مالسلامهیلع - يده - همئا  شایمارگ ، نادنزرف  و 

ق كرابملا 1419 ه . ناضمر  مهدفه  هبنشهس 
ش هام 1377 ه . يد  مهدزناپ  اب  ربارب 

یلضف ردان 
هحفص 9] ]

دیسارهیمن گرم  زا  زگره 

. دادیمن هار  لد  هب  یساره  گرم  زا  زگره  وا  اما  دنسرتیم ، گرم  زا  همه  تفاتشیم . گرم  لابقتـسا  هب  وا  اما  دنزیرگیم ، گرم  زا  همه 
ياههنحـص رد  دومنیم . ناسآ  رایـسب  شیارب  مدرم  دوب . هدربردـب  ملاس  ناج  رابکبـس ، لایخیب و  رابگرم ، ياـههکرعم  زا  اـهراب  اـهراب و 

: تفرگیم يزاب  هب  ار  گرم  كانلوه ،
ناوج دیباوخ ، ربمایپ  ياج  هب  گرم  رتسب  رد  یتقو  دـنناسرب ، لتق  هب  باوخ  رد  ار  ربمایپ  شیرق  نارفاک  دوب  رارق  هک  بش  نآ  راب ، نیتسخن 

، وا تعاجـش ، مرـش  زا  گرم  تخادـنا و  رطخ  شوغآ  هب  ار  دوخ  دز و  دـنخبل  گرم  هرهچ  هب  هنادرم  هک  دوـبن  شیب  ياهلاـس  هس  تسیب و 
. تخیرگ ششیپ  زا  هدنکفارس 

هب ریبز ، رتخد  همطاف  و  ربمایپ ، رتخد  همطاف  و  دـسا ، رتخد  همطاف  شردام  اب  هارمه  ربمایپ ، هب  نتـسویپ  يارب  ارجام ، نامه  زا  سپ  زور  دـنچ 
مه زاب  تفاتـش و  نآ  فاصم  هب  ریـش  لثم  هنت ، کی  وا  دنتـسب و  وا  رب  ار  هار  حلـسم  نارفاک  زا  رفن  دنچ  هار  رد  درک . تکرح  هنیدـم  يوس 

اب گرم 
هحفص 10] ]

. دیشک رانک  ار  دوخ  يروالد ، همه  نآ  ندید 
كاخ هب  ار  نارفاک  زا  يرایـسب  تخادـنا و  تریح  هب  ار  همه  هک  تساخرب  شیرق  نادـنمروز  اب  راکیپ  هب  تماهـش  اب  ناـنچ  ردـب ، دربن  رد 

هار دوخ  هب  یـسرت  نیرتـکچوک  گرم  زا  هک  تسین  یـسک  تسا و  رتریلد  مه  ریـش  لد  زا  وا  لد  هک  تسناد  گرم  زین  راـب  نیا  و  دـنکفا ،
. داتفا تریح  هب  تعاجش  همه  نآ  زا  گرم  دهد .

، هد رارق  ترـسمه  نیباک  ار  نآ  ياهب  شورف و  هب  ار  دوخ  هرز  دومرف : وا  هب  ربماـیپ  تشادـن ، يزیچ  نوچ  دـنک ، جاودزا  تساوخیم  یتقو 
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وت زا  گرم  ینکفایم و  گرم  ماـک  هب  ار  دوخ  وت  دـنک ، ظـفح  رطخ  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  نآ  يارب  هرز  يرادـن ، هرز  هب  يزاـین  وت  نوچ 
. دزیرگیم

زا يدودعم  اب  هارمه  هک  دوب  وا  دـنتخیرگ ، دنتـشگ و  ریگلفاغ  دـنداد و  تسد  زا  ار  يزوریپ  دـندش و  هرغ  ناناملـسم  هک  دـحا ، گنج  رد 
درپس رطخ  جاوما  هب  ار  دوخ  دز و  نمشد  هایس  يایرد  هب  لد  نانچ  دوب ، هتشادرب  يراک  مزخ  داتفه  هک  نآ  اب  درک و  يدرمیاپ  نادرمناوج ،

. تخادنا ریز  هب  رس  گرم  هک 
تبالـص و هوک  نآ  اب  رباربان ، نت و  هب  نت  گنج  رد  برع ، بیقریب  رادمان و  ناولهپ  دودبع ، نب  ورمع  اب  فاصم  رد  قدـنخ ، رازراک  رد 

يزاب هب  ار  گرم  نانچ  اما  درک ، یمخز  تدـش  هب  ار  شیناشیپ  تفاکـش و  ار  شدوخهـالک  فیرح ، ریـشمش  تبرـض  دـنچره  تعاـجش ،
. تخاب ار  دوخ  گرم  هک  تفرگ 

ناناملـسم هب  ار  تمیزه  تسکـش و  خـلت  معط  رتشیپ  هک  يدوهی ، ياسآلوغ  رواگنج  بحرم ، اـب  یتقو  ربیخ ، ياـههعلق  حـتف  يارجاـم  رد 
تبیه زا  همهاو  سرت و  چیهیب  دش ، هجاوم  دوب ، هدناشچ 

هحفص 11] ]
. دیدنخ گرم  يور  هب  مه  زاب  دنکفا و  كاخ  هب  ار  وا  درب و  شروی  وا  رب  بحرم ،

یهورگ اـب  هک  دوب  وا  تشاداو ، رارف  هب  مه  ار  يرایـسب  تفرگرب و  رد  ار  ناناملـسم  وس  ره  زا  رطخ  هک  نینح ، نینوخ  راوشد و  راـکیپ  رد 
گرم لابقتـسا  هب  هشیمه  لـثم  زین ، راـب  نیا  دروآ و  ناـغمرا  هب  ار  يزوریپ  دـنار و  بقع  ار  نمـشد  درک و  يرادـیاپ  ریلد ، اـما  رامـش  مک 

. تخیرگ وا  زا  گرم  تفاتش و 
هحفص 12] ]

تداهش راظتنا  رد 

: دومرفیم هک  دوب  هتشگ  سونام  انشآ و  نآ  اب  هتفرگ و  وخ  گرم  اب  نانچنآ  مالسلاهیلع  یلع 
[. 1  ] هما يدثب  لفطلا  نم  توملاب  سنا  بلاطیبا  نبال  هللا  و 

. تسا رتشیب  ردام ، هنیس  هب  راوخریش  كدوک  سنا  زا  گرم  اب  بلاطوبا  رسپ  یتسود  سنا و  هک  دنگوس  ادخ  هب 
، دـشاب هدیـسرنارف  لجا  هک  ینامز  ات  تسنادیم ، مه  ار  نیا  اـما  دـمآ ، دـهاوخ  مه  وا  غارـس  هب  گرم  ماجنارـس  هک  تسنادیم  بوخ  هتبلا 

. تسا هدوهیب  گرم  زا  سرت 
، دنناسرب وا  هب  یبیـسآ  ات  دـندوب  نآ  یپ  رد  نانمـشد  هک  شتفالخ  نارود  رد  تشاد ، هقالع  شرورـس  الوم و  هب  تخـس  هک  ربنق ، شمالغ 
هچ اجنیا  بش  تقو  نیا  ربنق ! دیـسرپ : دید و  ار  وا  بش  کی  دـنک . يرادـساپ  وا  زا  ات  درکیم  تکرح  وا  هیاس  هب  هیاس  تسد ، هب  ریـشمش 
هک مسرتیم  نآ  زا  نم  دنناسرب و  امـش  هب  يدنزگ  ات  دنتـسه  نآ  هشیدنا  رد  نانمـشد  هک  ینادیم  نم ! يالوم  درک : ضرع  ربنق  ینکیم ؟

. دوشب امش  هب  يدصق  ءوس  ادابم 
هحفص 13] ]

امش رب  نیمز  لها  زا  هتبلا  درک : ضرع  ربنق  نیمز ؟ لها  زا  ای  ینکیم  تسارح  نامسآ  لها  زا  ارم  ایآ  ربنق ! دومرف : دز و  يدنخبل  شترضح 
. دـنهد ماجنا  دـنناوتیمن  يراک  چـیه  نم  هرابرد  نیمز  لها  دـیامرفن ، هزاجا  اهنامـسآ  قلاـخ  يادـخ  هک  یناـمز  اـت  دومرف : وا  و  مسرتیم .

[. 2  ] تشاذگ اهنت  ار  وا  تشگزاب و  دینش ، ار  نخس  نیا  نوچ  مه  ربنق  راد . هدوسآ  رطاخ  درگزاب و 
هدینـش ادخ  ربمایپ  زا  ار  نیا  دـش . دـهاوخ  هتـشک  هک  تسنادیم  درم . دـهاوخن  یعیبط  گرم  هب  هک  تسنادیم  بوخ  وا  هک  دـنامن  هتفگان 

. دوب
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رایـسب نانخـس  ناـضمر  كراـبم  هاـم  تمیها  نوـماریپ  تاـنایب ، نآ  رد  دـناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  ربماـیپ  نابعـش ، هاـم  هعمج  نـیرخآ  رد 
: دومرف تسوا ، دوخ  هک  تیاور  نیا  يوار  دومرف . داریا  يدنمشزرا 

؟ تسا مادک  هام  نیا  رد  لامعا  نیرترب  هللا ! لوسر  ای  مدیسرپ : ترضح  نآ  نانخس  نایاپ  رد 
. تسا هتشادزاب  اهنآ  ماجنا  زا  ار  ام  دنوادخ  هک  تسا  ییاهراک  زا  يراددوخ  هام  نیا  رد  لامعا  نیرتهب  نسحلاابا ! ای  دومرف : ترضح  نآ 

يارب دومرف : وا  و  دینکیم ؟ هیرگ  هچ  يارب  هللا ، لوسر  ای  میدیـسرپ : میدش و  تفگـش  رد  نم  نارـضاح و  تسیرگ . دومرف و  ار  نیا  ربمایپ 
تداـبع هب  زاـمن  بارحم  رد  هکیلاـح  رد  منیبیم  اـیوگ  دـنزیریم . ار  وـت  نوـخ  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  منادیم  هک  مـنکیم  هـیرگ  نآ 

وا دـشکیم . ار  وت  تسا ، رتیقـش  زین  تشک  ار  دومث  رتش  هک  یتخب  هریت  نآ  زا  و  لیباه - لتاق  لیباق - زا  هک  دارفا  نیرتیقـش  ياهداتـسیا ،
نوگمه دازمه و 

هحفص 14] ]
تیناشیپ نوخ  زا  ار  وت  نساحم  هک  دزاسیم  راو  وت  یناشیپ  رب  یتبرض  تخبنوگن ، راکبان  نآ  تشک . ار  حلاص  رتش  هک  تسا  یسک  نامه 

. دنکیم نیگنر 
نم نید  ایآ  موشیم  هتـشک  هک  ماـگنه  نآ  رد  هللا ! لوسر  اـی  دیـسرپ : اذـل  دوب . نارگن  زیچ  کـی  زا  طـقف  وا  داد ، ار  ربخ  نیا  ربماـیپ  یتقو 

هک تفگ  ساپس  ار  يادخ  دیشک و  تیاضر  یتحار و  هب  یسفن  دوب ، دهاوخ  نانچ  يرآ ، هک  داد  هدژم  وا  هب  ربمایپ  یتقو  و  تسا ؟ تمالس 
[. 3 . ] دوب دهاوخ  میهاربا  شدج  فینح  نید  رب  یگدنز ، هظحل  نیرخآ  ات 

هحفص 16] ]

تداعس يهشیدنا  رد 

تـسد هب  زاـمن و  ماـگنه  يرجه ، ملهچ  لاـس  ناـضمر  هاـم  مهدزون  هاگرحـس  رد  دوب ، هدومرف  ییوگـشیپ  ربماـیپ  هک  روـط  ناـمه  تسرد 
نـساحم دـمآ و  دورف  شیناشیپ  هب  يراک  یتبرـض  دـندوب ، هداد  بآ  هدنـشک  یمـس  هب  ار  نآ  يهغیت  هک  يریـشمش  اب  اهناسنا ، نیرتراکهبت 

نب ورمع  رتـشیپ  هک  اـج  ناـمه  هب  تسرد  هک  دوب  يراـک  ور  نآ  زا  رتـشیب  تبرـض  نآ  رثا  تخاـس . نیگنر  یناـشیپ  نوخ  زا  ار  شکراـبم 
. دمآ دورف  دوب ، شیناشیپ  رد  نآ  رثا  زونه  هدز و  یتبرض  قدنخ  گنج  رد  دودبع 

: دومرف هنادنمتیاضر  دروخ ، شیناشیپ  هب  ریشمش  تبرض  یتقو  نوچ  دش . هدزتلجخ  زین  راب  نیا  اما  دمآ ، گرم  هرخالاب 
[. 7  ] هبعکلا بر  تزف و 

مدش راگتسر  هک  دنگوس  هبعک  يادخ  هب 
نارگن و هچراپکی  رهش  درابیم . مغ  نامـسآ  زا  دناهدیـشاپ . هفوک  يور  هب  گرم  كاخ  تسا . هدیمرآ  گرم  رتسب  رد  هک  تسوا  کنیا  و 

تسد و نینموملاریما » لتق  : » هک دیچیپ  رهش  رد  ادص  نیا  یتقو  تسا . تحاران 
هحفص 17] ]

نامه درکیم ، تیاکش  نانآ  يدهع  تسـس  ینکـشنامیپ و  ییافویب و  زا  ناشماما  ریما و  اهراب  هک  یمدرم  نامه  دش ، تسـس  مدرم  ياپ 
: دومرفیم ناشهرابرد  هک  یمدرم 

نم دنیامش . راتفرگ  ناتنایاورنامرف  هک  یهورگ  يا  تسا . هتشگ  ناهنپ  امـش  درخ  لقع و  اما  دراد  روضح  اجنیا  ناتمـسج  هک  یهورگ  يا  »
، تسا ماش  لها  ياورنامرف  هک  هیواعم  دیربیمن و  نامرف  نم  زا  امش  هک  یلاح  رد  منکیم ، تعاطا  ار  ادخ  متسه  امش  يهدنامرف  ریما و  هک 
افویب و مدرم  امـش  يهرابرد  هیواـعم ، مراد  تسود  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنربیم . ناـمرف  وا  زا  ماـش  مدرم  اـما  دـنکیم  یناـمرفان  ار  ادـخ 
. دهدب ار  نایماش  زا  رفن  کی  دریگب و  ار  امـش  زا  رفن  هد  دهدب . الط  رانید  نم  هب  دناتـسب و  هرقن  يهکـس  نم  زا  دنک . هلماعم  نم  اب  نامرفان ،
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[. 8]
تداهـش تداعـس  ارچ  هک  دـمآ  نیگنـس  وا  رب  دـندش ، دیهـش  ناناملـسم  زا  یهورگ  یتقو  دـحا  گنج  رد  هک  دروآ  دای  هب  لاح  نیمه  رد 

دهوخ هنوگچ  وت  ییابیکش  ربص و  تداهش  ماگنه  رد  وگب  نم  هب  اما  دش  یهاوخ  دیهش  زین  وت  دومرف  وا  هب  ربمایپ  تسا ، هتـشگن  وا  بیـصن 
رکـش ياج  تسا و  تراشب  نم  يارب  يدومرف ، امـش  هک  نیا  تسالب  لوزن  ماگنه  ربص  هللا ! لوسر  ای  دوب : هدرک  ضرع  ربمایپ  هب  وا  و  دوب ؟

. تفگ ساپس  ار  ادخ  مه  وا  تسویپ و  عوقو  هب  ربمایپ  يهدژم  نونکا  [ 6 . ] دراد ساپس  و 
درک و تیاکش  ترضح  نآ  هب  مدرم  نآ  زا  دید و  باوخ  رد  ار  ربمایپ  دوبر ، رد  ار  وا  کبس  یباوخ  یتقو  ندروخ ، تبرـض  زا  شیپ  بش 

وت تما  زا  هک  اهینمشد  اهینامرفان و  هچ  ادخ ! لوسر  يا  دومن : ضرع 
هحفص 18] ]

رب ار  نیرتدب  نم  ياج  هب  دنک و  نم  بیـصن  ار  اهنیرتهب  اهنآ  ياج  هب  دـنوادخ  تفگ : مه  وا  و  نک . ناشنیرفن  دومرف : وا  هب  ربمایپ  مدـید !
[. 7 . ] دنادرگ هریچ  نانآ 

رگید دنتسنادیم  همه  تشاد . دنهاوخ  ور  شیپ  یهایـس  ياهزور  هک  دننادیم  دناهدرـسفا . نیگهودنا و  تخـس  کنیا  مدرم  نامه  يرآ ،
شتداهـش و يهرابرد  ار  ربمایپ  ياهییوگـشیپ  تسنادیم . ار  نیا  سکره  زا  رتهب  دوخ  ترـضح  نآ  تسین . وا  ندنام  هدنز  هب  يدیما  چـیه 

. دنک تیصو  تساوخیم  درکیم . يرپس  ار  شیگدنز  تاعاس  نیرخآ  وا  تشاد . رطاخ  هب  یبوخ  هب  دوب ، هدید  شیپ  بش  هک  ار  یباوخ 
ار یبلاطم  مه  ترـضح  نآ  دـیامرفب . نانآ  هب  دراد  یـشرافس  رگا  ات  دـندوب  هتـساوخ  وا  زا  هدـمآ ، شتداـیع  هب  مدرم  زا  ياهدـع  لـبق  زور 

. دنک میظنت  ار  شایمسر  يهمانتیصو  تساوخیم  راب  نیا  اما  [ 8 . ] دوب هدومرف 
هحفص 20] ]

رادید نیرخآ 

هک دـندوب  هـتخود  مـشچ  يدرم  يامیـس  هـب  رابکـشا  ینامـشچ  اـب  دـندوب و  هتـسشن  شرتـسب  درگ  وا ، هتـساوخ  هـب  اـنب  شنادـنزرف  يهـمه 
سلجم نآ  رد  ات  دوب  هتـساوخ  مه  ار  هعیـش  ياسور  مشاهینب و  ناگرزب  دیوگب . ار  دوخ  ياهفرح  نیرخآ  رادید ، نیرخآ  رد  تساوخیم 

. دنبای روضح 
دشیم قاتا  دراو  سکره  دندوب . هدرتسگ  یگرزب  اتبسن  قاتا  رد  ار  ترضح  نآ  رتسب  دنشاب ، دهاش  رضاح و  نیوعدم  يهمه  هک  نآ  يارب 
ناشورخ جوم  گنج ؟ ياهنادـیم  نارغ  ریـش  تسا ؟ یلع  نیا  ایآ  دـشیم . يراج  شراسخر  رب  کشا  لیـس  رایتخایب  زیزع ، نآ  ندـید  زا 

نینچ نیا  هک  تسوا  کنیا  ربیخ ؟ قدنخ و  زارفارـس  رادرـس  دحا ؟ ردـب و  زاتهکی  نامرهق  تردـق ؟ تبالـص و  هوک  تخـس ؟ ياهرازراک 
؟ تسا هداتفا  رتسب  رد  ناوتان  روجنر و 

هدناروخ ریـشمش  يهغیت  هب  هک  ار  یکلهم  يوق و  مس  دوب ، یکی  هچراپ  هرهچ  شگنر  دندوب . هتـسب  يدرز  لامتـسد  اب  ار  شکرابم  یناشیپ 
. دنتسیرگیم مارآ  نایفارطا  تسا . هداهن  اج  هب  الماک  ار  دوخ  يهدنشک  رثا  تسا و  هتشگ  هدنکارپ  شنوخ  رساترس  رد  هک  دوب  ادیپ  دندوب ،

دنخبل اما 
هحفص 21] ]

. دـیروخم مغ  دیـشاب . مارآ  دومرفیم : دادیم و  يرادـلد  ار  نارگید  دوب . هتـسب  شقن  ترـضح  نآ  گـنریب  ناـبل  رب  یگنرمک  نیکمن و 
نم یلوغشم  لد  يهمه  هک  دینادب  دینادیمن  رگا  دوب . دیهاوخن  نیگمغ  زگره  منیبیم  هچ  مشیدنایم و  هچ  هب  دینادب  رگا  دینکم . یباتیب 

، مراکادـف ناـبرهم و  رـسمه  رادـید  هب  رتدوز  هچره  مراد  تسود  مدـنویپب . مرکا  ربماـیپ  مرورـس  بیبـح و  هب  رتدوز  هچ  ره  هک  تسا  نـیا 
تحاران منازیزع  دناوخیمارف . دوخ  شیپ  ارم  ددنخیم و  نم  يور  هب  هکنیا  مه  هک  تسادخ  ربمایپ  نیا  دیشاب  هاگآ  مباتشب . زیزع ، يارهز 
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. دینک يروبص  دیشابن ،
هجـض دیابن  ناشیا  ترـضح ، نآ  روتـسد  هب  درکیم . بابک  ار  ناسنا  لد  نارتخد ، نانز و  كانزوس  مارآ و  يهیرگ  يادـص  رد ، تشپ  زا 

هب یلیس  دیابن  اما  دننک . يرادازع  دنزیرب ، کشا  دننک ، هیرگ  طقف  دنتشاد  قح  دننک . دنلب  دایرف  هلان و  هب  ادص  دیابن  دننک . یباتیب  دننزب و 
هفیظو نیمه  مه  سلجم  رد  رضاح  نادرم  دننک . يرارقیب  دننزب و  دایرف  ای  دننکب  رس  زا  يوم  ای  دنـشارخب  نخان  هب  هنوگ  ای  دننزب  تروص 
کشا ادص  رس و  یب  مارآ و  هنوگچ  دزاس ، روهلعش  ار  ناشدوجو  مغ ، شتآ  دنچره  هک  دندوب  هتخومآ  موثلک  ما  بنیز و  هتبلا  دنتشاد . ار 
کـشا مارآ  ردپ ، يهیـصوت  رما و  ردپ  زا  ار  روتـسد  نیمه  ردام  گرم  تبیـصم  رد  دـندوبن  شیب  یناکدوک  هک  ینامز  اهنآ  رخآ  دـنزیرب .

. دنتخیریم
ار همه  دروآرد و  شدرگ  هب  رـضاح  عمج  رد  درکیم ، ذوفن  ناج  قمع  ات  زونه  اما  دوب  غورفیب  هک  ار  شهاـگن  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

: دومرف دیشک و  یهآ  دش و  هتخود  شگرزب  رسپ  نسح ، کشا  رپ  ناگدید  هب  شهاگن  دنارذگ و  رظن  زا 
هحفص 22] ]

هب وت  تهابـش  دوشیم . هدـنز  میارب  ادـخ  لوسر  مردارب  يهرطاخ  وت ، ياریگ  باذـج و  يهرهچ  ندـید  اب  هک  ایب  اـیب ، رتولج  نسح ! مرـسپ 
. نم دزن  هب  ایب ، ولج  تسا . زیگناتفگش  رایسب  ربمایپ 

شلاب هس  ود  دنیـشنب . ات  دننک  کمک  وا  هب  تساوخ  نینموملاریما  داتـسیا . ترـضح  نآ  رتسب  لباقم  رد  دـمآ و  ولج  ردـپ  روتـسد  هب  نسح 
رد دـنروایب . تشاد  رارق  ياهجنگ  نورد  هک  ار  یقودنـص  داد  روتـسد  هاگنآ  دنیـشنب . رتسب  رد  تسناوت  ات  دـندرک  شهاـگهیکت  کـچوک 

، روطق اتبـسن  یباـتک  رهم ، هب  رـس  ياهچباـتک  مرکا ، لوسر  يادر  هماـمع و  راـقفلاوذ ، ریـشمش  دوشگ . ار  قودنـص  رد  دوخ ، همه ، روضح 
، دوب هدرب  ثرا  هب  تماما  ثاریم  ناونع  هب  ربمایپ  زا  هک  رگید  زیچ  دـنچ  و  دوب ، هتـشون  هدروآ و  مهارف  شکراـبم  تسد  هب  دوخ  هک  ینآرق 
زا سپ  ياوشیپ  ماما و  دیشاب ، دهاش  یگمه  امش  دومرف : دیبلط و  تداهش  هب  نارضاح  و  درک . نسح  ترـضح  میلـست  کی  هب  کی  ار  همه 

تردارب هب  دوخ  زا  سپ  تسا  تماـما  تناـما  هک  ار  اـهنیا  مرـسپ ، وت  و  دومرف : نسح  ماـما  هب  سپـس  تسا . ربماـیپ  ربـکا  طبـس  نسح ، نم ،
مشچ یتقو  هک  دندید  دندوب  اجنآ  هک  ییاهنآ  يهمه  تخود . نیسح  هب  مشچ  دینادرگربرـس و  نینموملاریما  هاگنآ  درپس . یهاوخ  نیـسح 

، ناج نیـسح  دومرف : دز و  هقلح  شغورفیب  نامـشچ  رد  کشا  درک و  زادـنارو  ار  وا  ياپ  ات  رـس  راب  دـنچ  داـتفا ، نیـسح  هب  ترـضح  نآ 
ره رفن  ود  امـش  و  وت . نآ  زا  ترـضح  نآ  مادـنا  هب  اهمادـنا  نیرتهیبش  تسا و  نسح  نآ  زا  ربمایپ  يهرهچ  هب  اههرهچ  نیرتهیبش  ایب . رتولج 

. تسا یلع  ترسپ  وت  زا  سپ  ماما  هک  نکم  شومارف  مه  وت  نیسح  مرسپ  دیتسه . ءاسک  باحصا  زا  ادخ و  لوسر  نادنزرف  ود 
زا مغ  رد  هداتسیا و  ردپ  رانک  رد  دوب  هلاسهدزاود  يرسپ  هک  یلع 

هحفص 23] ]
رانک هب  ات  تساوخ  وا  زا  یلع  ترـضح  هک  نیمه  اما  درکیم . هیرگ  مارآ  نارگید  لـثم  مه  وا  تخیریم . کـشا  گرزبردـپ  نداد  تسد 

هب مه  نارگید  تسیرگ . ياه  ياه  دیکرت و  شـضغب  دادب و  تسد  زا  بات  تخادـنا و  گرزبردـپ  شوغآ  رد  ار  دوخ  یلع  دورب  شرتسب 
شکـشا یلع  يهناموصعم  يهیرگ  زا  يروبـص  يهمه  اب  مه  نینموملاریما  دش . دنلب  هیرگ  يادص  دنتـسیرگ و  راز  راز  یلع  هیرگ  يادـص 

دیـشک و یلع  رـس  رب  شزاون  تسد  راوگرزب  نآ  سپـس  دندش . مارآ  مه  ترـضح  نآ  تسد  يهراشا  اب  هقیقد ، دـنچ  زا  سپ  دـش . يراج 
مالس میوگب  وت  هب  ات  تسا  هدرک  شرافـس  نم  هب  ربمایپ  دوب . دهاوخ  دمحم  تدنزرف  وت  زا  سپ  ماما  هک  نکم  شومارف  مناج  زیزع  دومرف :

. دریگیم بقل  مولعلارقاب  شیوخ  نامز  رد  وا  دوب  هدومرف  ربمایپ  هک  وگب  ناسرب و  وا  هب  مه  ارم  مالس  یناسرب . وا  هب  ار  ترضح  نآ 
نوخ بحاص  رما و  یلو  نم  زا  سپ  وت  مدنزرف ! دومرف : داد و  رارق  بطاخم  ار  نسح  ماما  هرابود  مالسلاهیلع  نینموملاریما  ترـضح  هاگنآ 
ربارب رد  یناـسرب ، شلمع  يازـس  هب  ار  وا  یتـفرگ  میمـصت  رگا  و  ینادیم . دوـخ  يرذـگرد  نم  لـتاق  زا  یتـساوخ  رگا  دوـب . یهاوـخ  نم 

. يوشن جراخ  یهلا  دودح  زا  صاصق ، نیا  رد  هک  شاب  بقارم  نزب و  وا  هب  تبرض  کی  طقف  تسا ، هدز  نم  هب  وا  هک  یتبرض 
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. درذگب شیوخ  براض  زا  اسب  هچ  دنامب ، هدنز  وا  رگا  دنتـسنادیم  دریگب . ماقتنا  دهاوخب  هک  تسین  یـسک  نینموملاریما  دنتـسنادیم  همه 
. دراذگیم تمرح  زین  یهلا  مکح  يارجا  هب  هک  دنتسنادیم  مه  ار  نیا  اما 

[. 9  ] بابلالا یلوا  ای  هویح  صاصقلا  یف  مکل  و 
تایح و صاصق ، لد  رد  هک  دینادب  نادنمدرخ  يا 

هحفص 24] ]
. تسا هتفهن  یگدنز 

: دوب هدومرف  هیآ  نیا  ریسفت  رد  راوگرزب  نآ  و 
[. 10  ] لتقلا لقی  لتقلا 

. تسا صاصق  مکح  نامه  دهاکیم ، اهنتشک  يرایسب  زا  هک  ینتشک 
راک نیا  دنوادخ  مکح  يارجا  ناونع  هب  دناسرب  شلمع  يازس  هب  ار  وا  لتاق  تفرگ  میمصت  رگا  ات  تساوخ  شیوخ  نیـشناج  زا  ور  نیا  زا 

. بضغ مشخ و  شتآ  ندناشنورف  ییوجماقتنا و  ناونع  هب  هن  دهد ، ماجنا  ار 
، میوگیم هک  ار  هچنآ  رـضاح  عمج  روضح  رد  رواـیب و  یملق  ذـغاک و  مرـسپ ! کـنیا  دومرف : شدـنمورب  دـنزرف  هب  شرافـس ، نیا  زا  سپ 

. سیونب
ناگدنیآ يارب  دوش و  راگدنام  خیرات  رد  ات  دسیونب  ار  نینموملاریما  تیـصو  ات  دش  هدامآ  دروآ و  ذغاک  ملق و  ردـپ  روتـسد  هب  نسح  ماما 

. ددرگ تربع  سرد 
هحفص 26] ]

تلاسر دیحوت و  دهاش 

: تشون نینچ  مالسلاهیلع  نسح  ماما 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

مالسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  هب  یصوا  ام  اذه 
کیرشال هدحو  هللا ، الا  هلا  نا ال  دهشی  هنا  یصوا 

هلوسر هدبع و  ادمحم  نا  و  هل ،
نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

. دنکیم تیصو  نآ  هب  بلاطیبا  نب  یلع  هک  تسا  نامه  راتشون ، نیا 
. تسین يدوبعم  هناگی  يادخ  زج  دهدیم  تداهش  هک  تسا  نآ  وا  تسخن  تیصو 

. تسوا يهداتسرف  ادخ و  يهدنب  دمحم  هک  دهدیم  تداهش  زین  و  درادن . ییاتمه  چیه  تساتکی و  هک  يدنوادخ  نامه 
اب یکدوک  نامه  زا  مرکا  ربمایپ  تلاسر  دنوادخ و  یگناگی  هب  تداهش 

هحفص 27] ]
، درکیم تولخ  شیوخ  يادـخ  اـب  تفریم و  ءارح  راـغ  هب  ربماـیپ  هک  ینارود  ناـمه  زا  دوب . هتخیمآ  وا  دوجو  يهمه  نوخ و  تشوـگ و 

[. 11 . ] دییوبیم ار  توبن  يهحیار  دیدیم و  ار  یحو  رون  دوب . ربمایپ  تولخ  زارمه 
زا ات  موریم  دومن  ضرع  ترـضح  نآ  هب  در ، توعد ك  مالـسا  هب  ار  وا  دش و  ثوعبم  يربمایپ  هب  مرکا  لوسر  ترـضح  یتقو  دنیوگیم 

هزاجا مردپ  زا  وا  هب  نامیا  يارب  نم  ات  تفرگ  هزاجا  مردپ  زا  نم  تقلخ  رد  دنوادخ  رگم  تفگ  تشگزاب و  هتفرن  اما  مریگب ، هزاجا  مردـپ 
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رب لیئربج  ارح  راغ  رد  یتقو  تخانـشیم . ار  ربمایپ  اـهنیا  زا  شیب  اـهنیا و  زا  شیپ  وا  تسا . غورد  شییاـبیز  يهمه  اـب  ناتـساد  نیا  مریگب .
: دومرف دوخ  هک  دوب  وا  ارجام  نیا  دهاش  اهنت  درک ، مالعا  امسر  ار  وا  توبن  دش و  لزان  ربمایپ 

زا هلان  نیا  هللالوسر  ای  مدیسرپ  ربمایپ  زا  مدینـش و  ياهلان  يادص  نآرق ، تایآ  نیتسخن  دناوخ  هب  روتـسد  ربمایپ و  رب  لیئربج  لوزن  زا  سپ 
هودنا مغ و  تدش  زا  دش و  دیماان  دنتسرپب  ار  وا  نم  ناوریپ  هکنیا  زا  وا  تسا . ناطیـش  يهلان  نیا  ناج ، یلع  دومرف : ترـضح  نآ  تسیک ؟

مه وت  منیبیم  نم  هک  ار  هچنآ  ره  يونـشیم و  مه  وت  مونـشیم  نم  هک  اره  چـنآره  ناـج ، یلع  يرآ  دومرف : نم  هب  ربماـیپ  هاـگنآ  دـیلان .
[. 12 . ] ییامیپیم هر  حالص  ریسم  رد  وت  یتسه . نم  نیشناج  یصو و  وت  اما  یتسین . ربمایپ  وت  هک  نیا  زج  ینیبیم .

نیرتابیز هک  تسا  دنوادخ  هب  وا  ینارون  كاپ و  نامیا  نآ  رطاخ  هب 
هحفص 28] ]

هدرک تدابع  هتفگ و  انث  هدوتس و  ار  ادخ  وا  هک  هنوگنآ  ربمایپ ، شداتسا  زج  سک  چیه  تسوا . زا  يدیحوت  نانخـس  نیرتفرژ  اههبطخ و 
هب یتقو  دیاسب . شیئایربک  هاگرد  هب  یگدنب  یناشیپ  دیوگب و  نخس  وا  فاصوا  تردق و  تمظع و  ادخ و  يهرابرد  تسا  هتـسناوتن  تسا ،

. دیوگیم ار  نیا  دوجو  مامت  اب  دهدیم  تداهش  ادخ  یگناگی 
: دیامرفیم هک  اجنآ  دروآیم ، هاوگ  ار  وا  دوخ ، یگناگی  هب  تداهشرد  دنوادخ 

[. 13  ] طسقلاب امئاق  ملعلا  اولوا  هکئالملا و  وه و  الا  هلا  هنا ال  هللا  دهش 
دناهتساوخ اپ  هب  يرگداد  لدع و  ییاپرب  رطاخ  هب  هک  ینادنمـشناد  زین  تسین و  دیوبعم  وا  زج  هک  دنهدیم  تداهـش  ناگتـشرف  دنوادخ و 

. دنهدیم یهاوگ  ار  نیمه 
: دنک یفرعم  تلاسر  دهاش  ناونع  هب  ار  یلع  ادخ ، رب  هوالع  هک  دهدیم  روتسد  وا  هب  شربمایپ  تلاسر  قیدصت  رد  دنوادخ  و 

. السرم تسل  ورفک  نیذلا  لوقی  و 
[. 14  ] باتکلا ملع  هدنع  نم  مکنیب و  ینیب و  ادیهش  هللااب  یفک  لق 

ملع هک  سک  نآ  تسا و  ادخ  نم  ياعدا  یتسرد  رد  امش  نم و  نایم  هاوگ  دهاش و  وگب  نانآ  هب  یتسین . ادخ  لوسر  وت  دنیوگیم  نارفاک 
. تسوا دزن  باتک 

. دهدیم تداهش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تلاسر  ادخ و  یگناگی  هب  مه  زاب  گرم  ماگنه  کنیا  یسک  نینچ  يرآ 
هحفص 30] ]

يدهم روهظ  هب  تراشب 

و نآرق - تیاده - اب  ار  وا  دنوادخ  [ 15 - ] هلآ هیلع و  هللا  یلص  نوکرـشملا - هرکول  هلک و  نیدلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نید  يدهلاب و  هلـسرا 
. تسا هداتسرف  قح  نید 

. دنشاب دونشخان  مالسا  يریگارف  يزوریف و  زا  ناکرشم  دنچره  دنادرگ ، زوریپ  اهنید  یمامت  رب  ار  نید  نآ  ات  تسا  هداتسرف  ار  وا 
. دتسرفیم نایاپیب  دورد  وا  نادناخ  دمحم و  رب  دنوادخ 

. دـنکیم زوریپ  نایدا  یمامت  رب  ار  نید  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  ادـخ ، نید  نیرخآ  ناونع  هب  مالـسا ، نید  ياهیگژیو  نیرتمهم  زا  یکی 
یبوخ هب  تداهش  ماگنه  رد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  ددرگیم و  هریچ  اهنید  يهمه  رب  يزارفارس  يدنلبرس و  اب  ناهج  رساترس  رد  مالسا 

يهدنیآ هیآ  نیا  نایب  اب  دهاوخیم  تسا . هتفاین  ققحت  زونه  هفیرش  يهیآ  نیا  هک  دنادیم 
هحفص 31] ]

تکرح شالت و  حور  شنایعیـش  ناجیب  دبلاک  رد  دهاوخیم  دنادرگ . هدـنز  ار  دـیما  اهلد  رد  دـهاوخیم  دـنک . میـسرت  ار  مالـسا  نشور 
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نانخس نوگانوگ  دراوم  رد  هراب  نیا  رد  مه  رتشیپ  دهد . هرابود  یتراشب  مالـسلاهیلع  يدهم  ترـضح  شدنزرف  روهظ  هب  دهاوخیم  دمدب .
: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  وا  زا  هیآ  نیمه  ریسفت  رد  هلمج  زا  دوب ، هدومرف  ار  يدنمشزرا 

دوشیم ریگارف  اهلد  رد  هنتف  هک  ارچ  تسا . هتشگ  نشور  الماک  یناهنپ  نیا  رد  وا  رذع  هک  نآ  رطاخ  هب  دش  دهاوخ  ناهنپ  رما  نیا  بحاص 
دنوادـخ هک  نآ  ات  دـباییم  همادا  یتسیز  ناهن  نیا  و  دوشیم . يو  نیرتنمـشد  ترـضح - نآ  يومع  وا - هب  دارفا  نیرتکیدزن  هک  اجنآ  ات 

زوریپ اـهنید  یماـمت  رب  وا  دـنمناوت  تسد  هب  ار  شربماـیپ  نید  دـنکیم و  يراـی  دـنوشیمن  هدـید  هـک  ینایرگـشل  اـب  ار  وا  روـهظ ، ماـگنه 
[. 16 . ] دنشاب دنسرخان  يزوریپ  نیا  زا  نارفاک  هک  دنچره  دنادرگیم ،

هحفص 33] ]

هناصلاخ تدابع 

نیملسملا نم  انا  ترما و  کلذب  هل و  کیرشال  نیملاعلا  بر  یتامم هللا  يایحم و  یکسن و  یتالص و  نا  مث 
نامه تسادـخ . يارب  رـسارس  مندرم ، یتح  میگدـنز ، رـساترس  نم ، تدابع  زامن و  يهمه  هک  منکیم  دـیکات  زاب  متفگ ، هک  اـهنیا  زا  سپ 

. متسه ناملسم  نم  مشاب . تسرپاتکی  ات  ماهدش  رما  درادن و  یکیرش  هک  ییادخ 
نیا رد  هک  دشاب  نانچنآ  ات  تسا  هتساوخ  ترضح  نآ  زا  هدومرف و  لزان  شیوخ  ربمایپ  هب  تسخن  دنوادخ  هک  تسا  يروتـسد  نخـس  نیا 

[. 17 . ] تسا هدمآ  هفیرش  يهیآ 
: دنادیم نوچ  دیوگیم ، ار  نخس  نامه  تسا و  هتفای  شرورپ  ربمایپ  ناماد  رد  وا 

كرشیال احلاص و  المع  لمعیلف  هبر  ءاقل  وجری  ناک  نمف 
هحفص 34] ]

[. 18  ] ادحا هبر  هدابعب 
. دنادرگن کیرش  دنوادخ  شتسرپ  رد  ار  سک  چیه  دروآ و  ياجب  هتسیاش  لمع  هک  دیاب  دراد ، ار  شراگدرورپ  ياقل  دیما  هک  سک  ره 

، ادخ ناگدنب  هکنیا  رب  ینبم  حیرص ، روتسد  مالعا  زین  تسا و  دنوادخ  تدابعرد  صولخ  هفیرش ، يهیآ  ود  ره  رد  یلصا  دوصقم  روظنم و 
: دومرفیم رگید  ینخس  رد  رتشیپ  دنرواین . رظن  رد  ار  وا  زج  دنهد و  ماجنا  ادخ  رطاخ  هب  طقف  ار  اهراک  یمامت  یگدنز ، نارود  مامت  رد 

. دشاب ادخ  يارب  صلاخ  شیاعد  تدابع و  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ 
، ددرگن دنیبیم ، شاهدید  هچنآ  لوغشم  شلد  و 

، دنکن شومارف  دونشیم ، ششوگ  هک  هچنآ  اب  ار  ادخ  دای 
: تسا هدومرف  راوگرزب  نامه  زین  و  [ 19  ] دوشن نوزخم  دنهدیم  ایند - لام  زا  نارگید - هب  هک  هچنآ  هب  شاهنیس 

تتدابع ماهتفای ، تدابع  يهتـسیاش  ار  وت  هک  ور  نآزا  هکلب  منکیمن  تداـبع  تشهب ، هب  عمط  اـی  شتآ  زا  سرت  رطاـخ  هب  ار  وت  ادـنوادخ ،
[. 20  ] منکیم

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مه  ادخ  ربمایپ  زا 
[. 21  ] دوشیم يراج  شنابز  يوس  هب  شبلق  زا  تمکح  ياهراسهمشچ  دنک ، تدابع  صلاخ  ار  ادخ  دادماب  لهچ  یسک  رگا 

تـسا لقن  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  زا  زاب  هچنانچ  تسا ، ینید  لامعا  نیرتراوشد  زا  لمع ، تدابع و  رد  صالخا  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا 
هک

هحفص 35] ]
: دومرف
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. شناد ياههاگیاج  رگم  تسا ، ینادان  لهج و  هرسکی  ایند 
. دوش لمع  نآ  هب  هک  نآ  رگم  یمدآ ، هیلع  تسا  یتجح  شناد 

. دشاب ادخ  يارب  هناصلخم  هک  یلمع  رگم  دوشیم  ایر  هب  هدولآ  رتشیب  زین  لمع 
[. 22 . ] دزودب مشچ  شیوخ  راک  نایاپ  هب  هدنب  هک  نآ  ات  تسا  رطخ  ضرعم  رد  تخس  صالخا  و 

هحفص 37] ]

دیشاب یقتم 

: دومرف نانآ  هب  هتخاس ، بطاخم  ار  شیوخ  یمارگ  دنزرف  ود  ترضح  نآ  هاگنآ 
هللا يوقتب  امکیصوا 

. منکیم شرافس  ادخ  زا  سرت  هب  ار  امش  منامشچ  رون 
: دیامرفیم ناناملسم  هب  باطخ  دنوادخ  تسا . هتفرگ  تروص  دنوادخ  طسوت  همه  زا  شیب  همه و  زا  شیپ  اوقت  هب  شرافس 

هللا اوقتا  نا  مکایا  مکلبق و  نم  باتکلا  اوتوا  نیذلا  انیصو  دقل  و 
. منکیم شرافس  اوقت  هب  ماهداد - اهنآ  هب  ینامسآ  باتک  هک  ار - امش  ناینیشیپ  امش و 

هحفص 38] ]
[. 23 . ] تساوقت هب  رما  نامرف  نیرتشیب  تسا  هداد  نانموم  ناناملسم و  مدرم و  هب  نآرق  رد  دنوادخ  هک  ییاهنامرف  نایم  رد 

: دناهلمج نآ  زا  تسا . زیگناتفگش  تسا ، هدرمش  رب  اوقت  يارب  دنوادخ  هک  مه  ار  يراثآ 
[. 24 . ] ددرگیم هدوشگ  نانآ  رب  نیمز  نامسآ و  تاکرب  ياهرد  دننک  هشیپ  اوقت  مدرم  رگا 

[. 25 . ] دباییم یناسآ  هب  ار  لطاب  قح و  نایم  توافت  هک  دهدیم  وا  هب  یشنیب  دنوادخ  دشاب  هتشاد  اوقت  سک  ره 
[. 26 . ] دهدیم رارق  یهاگزیرگ  شیارب  دنوادخ  دش ، راتفرگ  رگا  دنک  هشیپ  اوقت  سک  ره 

[. 27 . ] دهدیم رارق  ناسآ  ار  شراک  دنوادخ  دشاب  هتشاد  اوقت  سک  ره 
[. 28 . ] دنکیم اطع  شناد  ملع و  امش  هب  ادخ  هک  دینک  هشیپ  اوقت  هک  تسا  دنوادخ  روتسد 

[. 29 . ] تساوقت هشوت  نیرتهب  ترخآ  ناهج  يارب  هک  دیریگرب  اوقت  يهشوت  هک  تسادخ  نامرف  زین  و 
هرابرد وا  هک  ییابیز  ریباعت  تساوقت . هارمه  نیرق و  زین  وا  یگدـنز  مامت  ترـضح ، نآ  زا  يوریپ  هب  ربمایپ و  یگدـنز  يهصالخ  هراصع و 

: میروآیم هراشا  هب  ار  دروم  دنچ  هک  تسا  یندینش  ناوارف و  دراد  اوقت 
دراو نیرب  تشهب  هب  ار  ناـنآ  تمالـس  هب  دـنرپس  وا  هب  ار  شیوخ  رما  ماـمز  اوقت  لـها  رگا  هک  تسا  یـسانشهار  مار و  رتـش  دـننامه  يوقت 

[. 30 . ] دنکیم
[. 31 . ] دنامیم ناما  رد  دیآرد  نآ  هب  سک  ره  هک  تسا  يراوتسا  ژد  اوقت 

هحفص 39] ]
. تسا نئمطم  راوتسا و  رایسب  نآ  هریگتسد  هک  تسا  ینامسیر  اوقت 

[. 32 . ] دراد رارق  نما  ییادنلب  رد  هک  تسا  یهاگهانپ  اوقت 
[. 33 . ] تسامش ناج …  یکاپان  یگزیکاپ  هنیس و  داسف  حالص  نت و  ضرم  يافش  نورد و  يروک  ییانیب  لد و  يرامیب  يوراد  اوقت 

[. 34 . ] دباییم تاجن  یتکاله  ره  زا  یمدآ  اوقت  يهلیسو  هب 
هحفص 42] ]
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دیراپسم ایند  هب  لد 

: دیامرفیم اوقت  هب  شرافس  همادا  رد  ور  نیا  زا  تسا . هدنبیرف  یناف و  يایند  نیا  هب  ندرپسن  لد  اوقت ، زراب  رایسب  ياههولج  زا  یکی 
. امکنع يوز  اهنم  ءیش  یلع  افسات  امکتغب و ال  نا  وایندلا  ایغبت  نا ال  و 

هرانک امـش  زا  هک  ارذگ ، يایند  نیا  زا  يزیچ  رب  و  دیایب . امـش  لابند  هب  ایند  هک  دنچ  ره  دـینکن  بلط  ار  ایند  هک  منکیم  شرافـس  امـش  هب 
. دیروخم سوسفا  تسا ، هتسج 

رادـشه رگنـشور و  رایـسب  تانایب  ایند  هب  نتـسبن  لد  هرابرد  تسا ، هتفگ  نخـس  اوقت  يهرابرد  راوگرزب  نآ  هک  یترثک  یناوارف و  نامه  هب 
: دراد ياهدنهد 

یباتیب شیاهنایز  اهیتخـس  زا  دـیوشن و  هتفیرف  نآ  تمعن  تنیز و  هلیـسو  هب  دیـشاب و  هتـشادن  یتبغر  ایند  نیا  يرهاـظ  رخف  یگرزب و  هب 
تمعن تنیز و  تسا و  یندشمامت  ایند  نیا  رخف  تزع و  هک  ارچ  دینکن ،

هحفص 43] ]
 … یندرم ياهدـنز ، ره  دراد و  يدمآرـس  ایند  نیا  رد  ینارود  تدـم و  ره  تسا . ریذـپنایاپ  شنایز  یتخـس و  تسا و  ینتـشگ  دوبان  نآ 

[. 35]
يایند نیا  زا  سپ ، تسا . ندـنام  هناخ  هک  تسا  ترخآ  تشذـگ و  نآ  زا  دـیاب  هک  تسا  ياهناخ  ایند  هک  دیـشاب  شوه  هب  مدرم ! يا  ناه 
ایندزا لد  دـینکن . يردهدرپ  دـنادیم  ار  امـش  رارـسا  هک  يدـنوادخ  دزن  دـیریگرب . هشوت  تسا  شمارآ  رارق و  لحم  هک  اجنآ  يارب  ارذـگ 

. دناهدیرفآ ترخآ  يارب  ار  امش  هک  یلاح  رد  دنیامزآیم  ایند  رد  ار  امش  دوش . جراخ  نآ  زا  امش  مسچ  هکنآ  زا  شیپ  دینکرب 
هچ حلاص - کین و  لامعا  زا  دنیوگ - : ناگتـشرف  و  داهن ، اج  هب  هچ  دوخ - زا  تورث  لام و  دنیوگیم - : مدرم  دریمیم ، یـسک  هک  هاگنآ 
هک دیراذگن  ایند  نیا  رد  ار  همه  و  دوب ، دهاوخ  امش  دوس  هب  هک  دیتسرف  شیپ  ار  شیوخ  لاوما  زا  یتمـسق  اههدیزرمآ ! ردپ  داتـسرف . شیپ 

[. 36 . ] دوشیم ناتریگنابیرگ 
ابیز ینخـس  نآرق ، هفیرـش  هیآ  زا  يریگهرهب  اب  تسایند - زا  ندـیرب  لد  نامه  هک  دـهز - ریـسفت  رد  اـیوگ  ـالماک  یناـیب  رد  ترـضح  نآ 

. تسا هدروآ  شیوخ  تیصو  رد  هک  تسخن  هلمج  نامه  رب  تسا  يرگید  نییبت  حیضوت و  تقیقح  رد  هک  تسا  هدومرف 
: دیامرفیم هک  تسا  هدمآ  مهارف  نآرق  هملک  ود  نیا  رد  دهز  يانعم  یمامت 

[. 37 . ] مکاتآ امب  اوحرفت  مکتاف و ال  ام  یلع  اوسات  الیکل 
. دیدرگن نامداش  دیروآیم  تسد  هب  هک  هچنآ  هب  دیروخم و  غیرد  دیهدیم  تسد  زا  هچنآ  رب  هکنیا  ات 

. تسا هتـشاد  ساپ  ار  ییاسراپ  يوس  ود  ره  تشگن  نامداش  نآ  زا  تسبن و  لد  هدنیآ  رب  دروخن و  سوسفا  هتـشذگ  رب  هک  سک  نآ  يرآ 
[. 38]

هحفص 45] ]

دییوگب قح  هشیمه 

قحلاب الوق  و 
. دییوگب قح  هب  نخس  هشیمه 

: لطاب همه  تسوا  ریغ  هک  هچنآ  ره  تسا و  قح  دنوادخ 
[. 39  ] لطابلا وه  هنود  نم  نوعدی  ام  نا  قحلا و  وه  هللا  ناب  کلذ 
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. تسا لطاب  نامه  دنناوخیم  وا  ریغ  هچنآ  ره  تسا و  دنوادخ  نامه  قح  هک  تسا  نینچنیا 
: تسین قح  هب  زج  یتسه  يهمه  نیمز و  اهنامسآ و  تقلخ 
[. 40  ] قحلاب الا  امهنیب  ام  ضرالا و  تاومسلا و  انقلخ  ام  و 

. میدیرفاین قح  هب  زج  ار  تساهنآ - نایم  هچنآ  ره  و  نیمز - اهنامسآ و  ام 
: تسا قح  مالسا  نید 

[. 41  ] قحلا نید  يدهلاب و  هلوسر  لسرا  يذلا  وه 
: تسا قح  نآرق  داتسرف . قح  نید  تیاده و  اب  ار  شربمایپ  دنوادخ 

هحفص 46] ]
[. 42  ] مکبر نم  قحلا  مکءاج  دق  سانلا  اهیا  ای  لق 

. دمآ ناتیارب  ادخ  يوس  زا  قح  هک  یتسار  هب  مدرم  يا  ناه  وگب :
: تسا قح  هب  ربمایپ  تثعب 

[. 43  ] اریذن اریشب و  قحلاب  كانلسرا  انا 
. تسا قح  همه  [ 45  ] رشح ثعب و  و  [ 44  ] گرم

: دیوگیم نخس  قح  هب  دوخ  دنوادخ 
[. 46  ] لیبسلا يدهی  قحلا و  لوقی  هللا  و 

: درامشیم تشز  ار  یشوپقح  و  دنکیم . تیاده  تسار  هار  هب  دیوگیم و  ار  قح  دنوادخ 
[. 47  ] نوملعت متنا  قحلا و  اومتکت  لطابلاب و  قحلا  اوسبلت  و ال 

. تسا مادک  قح  دینادیم  بوخ  هک  یلاح  رد  دینکن  نامتک  ار  نآ  دیناشوپم و  لطاب  اب  ار  قح 
؟ دشابن قح  وریپ  ارچ  دراد  نامیا  قیاقح  یمامت  ربمایپ و  نآرق و  ادخ و  هب  هک  وا  و 

اما دـش  دراو  وا  رب  ییوجقح  همه  نآ  زا  ناوارف  بیـسآ  رهاظ  هب  یتح  دوب و  شیگدـنز  هشیمه  راعـش  ییوگقح  ییوپقح و  ییوجقح و 
هار و نیمه  يوریپ  هب  ار  شزیزع  مشچ  روـن  ود  یمارگ و  دـنزرف  ود  هک  تسور  نیمه  زا  تشادـنرب . تـسرد  هار  نـیا  زا  تـسد  هاـگچیه 

. دناوخیمارف شور 
: دوب هدومرف  شرافس  نینچ  وا  هب  دوب ، هدرک  میظنت  مالسلاهیلع  نسح  ماما  شدنمورب  دنزرف  يارب  هک  يرگید  تیصو  رد  مه  نیا  زا  شیپ 

هحفص 47] ]
[. 48 . ] راپسب اهیتخس  يایرد  هب  لد  دشاب  هک  اجک  ره  قح  رطاخ  هب 
: دیامرفیم شیوخ  باحصا  هب  باطخ  یمومع  تیصو  کی  رد  و 

[. 49 . ] دیدرگ بوسحم  قح  لها  زا  ات  دینک  لمع  قح  هب  دیوش و  هتخانش  یگژیو  نیا  هب  ات  دییوگب  یتسار  قح و  هب  نخس 
: دیامرفیم لیمک  بانج  هب  يرگید  تیصو  رد  و 

[. 50 . ] راذگماو لاح  همه  رد  ار  قح  نخس  لیمک ! يا 
هحفص 49] ]

دیهاوخب شاداپ  ادخ  زا 

رجالل المعا  و 
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. دیهاوخب ادخ  زا  ار  دوخ  شاداپ 
همه دندرکیم . بلط  ادخ  زا  طقف  ار  شیوخ  رجا  دنتـساوخیمن و  نانآ  زا  یـشاداپ  دزم و  چیه  مدرم ، تیاده  داشرا و  ربارب  رد  ناربمایپ ،

: دنتفگیم نانآ 
[. 51  ] نیملاعلا بر  یلع  الا  يرجا  نا  رجا  نم  هیلع  مکلئسا  ام 

. تسادخ هدهع  رب  نم  شاداپ  مهاوخیمن ، امش  تیاده  ربارب  رد  یشاداپ  نم 
تسا و دـنوادخ  هب  طقف  نانآ  تشاد  مشچ  دـنهاوخیمن . شاداپ  ادـخ  قلخ  زا  شیوخ  ياهییوکین  ربارب  رد  مه  ناراـکوکین  ناـحلاص و 

: دهدیم ار  نانآ  شاداپ  وحن  نیرتهب  هب  دنوادخ 
[. 52  ] هبر دنع  هرجا  هلف  نسحم  وه  ههجو هللا و  ملسا  نم  یلب 

دزن وا  شاداپ  هتبلا  دشاب  راکوکین  دروآ و  دورف  دنوادخ  ربارب  رد  میلست  رس  یسک  رگا  هک  تسا  نینچ  يرآ 
هحفص 50] ]

. تسا ظوفحم  شیادخ 
: دیامرفیم نآرق  هک  تسا  نامه  نانآ  شاداپ 

[. 53  ] نیلماعلا رجا  معن  اهیف  نیدلاخ  راهنالا  اهتحت  نم  يرجت  افرغ  هنجلا  نم  مهنئوبنل  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  و 
يراج اهرهن  اهنآ  ریز  زا  هک  میهدیم  ياج  یتشهب  ياهخاک  رد  امتح  ار  ناشیا  دـنداد ، ماجنا  کین  ياـهراک  دـندروآ و  ناـمیا  هک  ناـنآ 

! ددرگیم ناراکوکین  نیا  بیصن  ياهتسیاش  شاداپ  هچ  دننامیم . نآ  رد  هنادواج  تسا .
: دنکیم دای  گرزب  سب  یشاداپ  ناونع  هب  شاداپ  نیا  زا  دنوادخ  هک  تسین  تهجیب 

[. 54  ] میظع رجا  هرفغم و  مهل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونمآ  نیذلا  هللا  دعو 
. تسا نانآ  راظتنا  رد  هک  گرزب  سب  یشاداپ  شزرمآ و  هک  تسا  هداد  هدعو  دنهدیم ، ماجنا  هتسیاش  لمع  هک  ینانموم  هب  دنوادخ 

فطل و هب  مشچ  طقف  دـنهاوخن و  شاداـپ  ادـخ  زا  زج  دـننکیم ، هچره  هک  دـنکیم  شرافـس  ار  شایمارگ  نادـنزرف  نینموملاریما  يرآ ،
. دندوب نانچ  ناشرمع  نارود  مامت  رد  يو  دوخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناشدج  هک  هنوگنامه  دنشاب . هتشاد  وا  تیانع 

هحفص 52] ]

دیشاب هدیدمتس  روای  رگمتس و  نمشد 

انوع مولظملل  امصخ و  ملاظلل  انوک  و 
. دیشاب هدیدمتس  روای  رگمتس و  نمشد  هتسویپ 

: تسا هدومرف  راوگرزب  ماما  نآ  زغن ، فرژ و  يراتفگ  رد 
هدیزرمآ هتشگ و  اهر  هک  یمتس  دوشیم و  يریگیپ  هک  یمتس  دوشیمن ، هدوشخب  زگره  هک  یمتس  تسا : هنوگ  هس  متـس  هک  دیـشاب  هاگآ 

[. 55 . ] ددرگیم
هاـگچیه دـنوادخ  تسا : هدومرف  دوـخ  هک  ارچ  تسا  دـنوادخ  هب  ندـیزرو  كرـش  تسین ، نآ  رد  یـشیاشخب  زگره  هک  یمتـس  نآ  اـما  و 

. دزرمآیمن ار  دوخ  هب  كرش 
. تسا زیچان  درخ و  ناهانگ  ماجنا  نآ  هک  درادیم  اور  دوخ  هب  هدنب  هک  تسا  نامه  ددرگیم  هدیزرمآ  هک  یمتس  اما  و 

ترخآ رد  ملاظ  يازس  هک  تسا  رگیدکی  هب  ناگدنب  متس  ددرگیم ، هتفرگ  یپ  دوشیمن و  اهر  هک  یمتس  نآ  اما  و 
هحفص 53] ]
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تسا یصاصق  دشاب . هنایزات  هبرض  ای  رجنخ  مخز  هب  هکنآ  هن  تسا . كانلوه  یـسب  اجنآ  رد  صاصق  اما  دوب . دهاوخ  هارمه  يو  صاصق  اب 
[. 56 . ] تسا زیچان  یسب  نآ  ربارب  رد  همه  اهنیا  هک 

: دیامرفیم میکح  نامقل  نابز  زا  میرک  نآرق 
[. 57  ] میظع ملظل  كرشلا  نا  هللااب  كرشتال  ینب  ای  هظعی ، وه  هنبال و  نامقل  لاق  ذا  و 

. تسا گرزب  سب  یمتس  وا  هب  كرش  هک  ارچ  روایم  كرش  دنوادخ  هب  زگره  مدنزرف  تفگ : شدنزرف  هب  نامقل 
هک تسور  نیمه  زا  تسوا . هب  ندش  لئاق  کیرش  ارتفا ، نیرتگرزب  تسا و  دنوادخ  سدق  تحاس  هب  نتسب  غورد  يارتفا  متـس ، نیرتگرزب 

: دیامرفیم تبسانم  نیدنچ  هیآ و  نیدنچ  رد  نآرق 
ابذک هللا  یلع  يرتفا  نمم  ملظا  نم  و 

؟ ددنبیم غورد  يارتفا  دنوادخ  هب  هک  یسک  زا  رتراکمتس  تسیک 
[. 58  ] نوملاظلا مه  نورفاکلا  و 

. دنناراکمتس نامه  نارفاک 
هدرب مان  ملاظ  فصو  اب  نانآ  یمامت  تسا  هتشگ  لزان  نانآ  رب  دنوادخ  باذع  يراکهبت  رفک و  كرش و  رثا  رب  هک  نیشیپ  ماوقا  ناتساد  رد 

. دناهدش
نانآ رب  هک  یباذع  نوعرف و  يارجام  زین  بیعش و  طول و  حلاص و  دوه و  حون و  موق  ناتساد  رکذ  زا  سپ  دوه  هکرابم  يهروس  رد  هچنانچ 

لزان
هحفص 54] ]

: تسا هدمآ  دش ،
[. 59  ] دیدش میلا  هذخا  نا  هملاظ  یه  يرقلا و  ذخا  اذا  کبر  ذخا  کلذک  و 

كاندرد رایسب  وا  باذع  هک  یتسار  هب  دیآ . دورف  دنناراکمتـس ، نآ  لها  هک  ینیمزرـس  رب  هک  هاگنآ  يدنوادخ ، باذع  تسا  نینچ  نیا  و 
. تسا

ندوب و راکمتس  نمشد  رب  ینبم  ترـضح  نآ  شرافـس  و  دنوادخ ! مولظم ، نیرتگرزب  تسا و  دنوادخ  هب  كرـش  ملظ ، نیرتگرزب  نیاربانب 
: دراد انعم  ود  نتشگ ، هدیدمتس  روای 

یناگدیدمتس يروای  دنرادیم و  اور  متس  ناتسد  ریز  نافیعـض و  هب  تبـسن  هک  یناسک  اب  ینمـشد  زا  تسا  ترابع  نآ  يرهاظ  يانعم  - 1
. دنرادن یهانپ  هک 

. تسا دیحوت  يهسدقم  يهملک  نتشاد  اپرب  هار  رد  ششوک  ینیدیب و  كرش و  اب  راکیپ  نامه  هک  فرژ  قیمع و  ییانعم  - 2
هحفص 56] ]

دیشاب مظنم 

مکرما مظن  هللا و  يوقتب  یباتک  هغلب  نم  يدلو و  یلها و  عیمج  امکیصوا و 
ناماس ادخ و  زا  ياوقت  هب  دسر ، ودب  نم  تیـصو  نیا  هک  ار  سک  ره  و  منادـنزرف ، نادـناخ و  همه  و  نیـسح - نسح و  مدـنزرف - ود  امش 

. منکیم شرافس  اهراک  هب  ندیشخب 
رد دـنوادخ  هک  دراد  یمظن  زا  تیاـکح  تقلخ  رد  يراـج  يراـس و  نیناوق  ماـمت  تسا . هدـش  هداـهن  اـنب  یهلا  یمظن  ساـسا  رب  شنیرفآ ،

: میناوخیم راگدرورپ  یفرعم  رد  یسوم  ترضح  نابز  زا  میرک  نآرق  رد  هچنانچ  تسا . هداد  رارق  یتسه  ياههدیدپ 
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يده مث  هقلخ  ءیش  لک  یطعا  يذلا  انبر 
. دومرف تیاده  هاگنآ  دیناشوپ و  تقلخ  تعلخ  ار  زیچ  همه  هک  تسا  یسک  نامه  ام  راگدرورپ 

: میناوخیم زین  و 
هحفص 57] ]

يدهف ردق  يذلا  يوسف و  قلخ  يذلا 
. دومرف تیاده  تفرگ و  هزادنا  هک  سک  نامه  دینادرگ . راوتسا  دیرفآ و  ار - تاقولخم  هک - يدنوادخ 

شنیرفآ رد  مکاح  مظن  زا  ییاههولج  ناهایگ ، شیور  جاوما و  مطالت  ناراـب و  شراـب  ناگراتـس و  وترپ  باـتهم و  غورف  باـتفآ و  شباـت 
. تسا لاعتم  رداق  راگدنوادخ 

نیتسخن و تساجرباپ . یهلا  یمظن  يانبم  رب  مه  ادخ  نید  تسا ، راوتسا  روآتهب  زیگناتفگش و  یمظن  هیاپ  رب  دنوادخ  تقلخ  هنوگنامه 
: تسا هدومن  خر  تادابع  رد  نید  مظن  هولج  نیرتمهم 

. دریگیم ماجنا  صخشم  یبیترت  مظن و  اب  نیعم و  یتاقوا  رد  تسا ، هدش  یفرعم  نید  هیاپ  هک  زامن 
. تسا هتشگ  ررقم  زورهنابش ، زا  صاخ  یتاقوا  رد  مولعم و  ینامز  رد  هزور 

. دریذپیم ماجنا  بترم  قیقد و  الماک  یبیترت  اب  صاخ و  ینامز  رد  جح 
. تسا هدش  بجاو  نیعم ، یلاوما  رد  سمخ  تاکز و  نازیم  هزادنا و 

هکنآ هصالخ  و  تساراد . ار  دوخ  هژیو  باتک  باسح و  مظن و  یگمه  هیذغت و …  تحارتسا و  يرادیب ، باوخ و  ینید ، تابابحتسا  یتح 
. تسا هتشگ  ررقم  صاخ ، یبیترت  مظن و  ساسا  رب  یعامتجا  يدرف و  ياهراتفر  لامعا و  یمامت 

هقیدـص ترـضح  هچنانچ  تسا . نیملـسم  ماظن  نید و  مظن  یلـصا  لماع  تماما ، تسا و  تیالو  تماـما و  نید ، یلـصا  ياـههیاپ  زا  یکی 
هرهاط

هحفص 58] ]
: دندرک دیکات  حیرصت و  هنوگنیا  مهم  رایسب  رما  نیا  هب  دندومرف ، داریا  يوبن  دجسم  رد  هک  یفورعم  هبطخ  رد 

[. 60  ] همالل اماظن  انتماما  هللا …  لعج  و 
. هداد رارق  تما  يارب  یماظن  ار  ام  تماما  دنوادخ 

: مییوگیم همئا  هب  مالس  رد  و 
[. 61  ] نیملسملا ماظن  نیدلا و  مامز  مه  نم  ای  مکیلع  مالسلا 

. دیتسه امش  نیملسم  ناماس  ماظن و  نید و  هتشررس  مامز و  هک  یناگرزب  يا  امش  رب  دورد 
: مینکیم ضرع  مه  نامزلابحاص  ترضح  هب  باطخ  و 

[. 62  ] نیدحوملا زع  نیدلا و  ماظن  تنا 
. دنباییم تزع  وت  مایق  اب  ناتسرپاتکی  دریگیم و  ناماس  وت  نینزان  دوجو  هب  نید 

نآ هتکن ، نیا  زا  رتارف  اما  دشابیم ، هعماج  يدنلبرس  يزوریپ و  هتفرـشیپ و  تابجوم  یعامتجا ، يدرف و  روما  هب  ندیـشخب  ناماس  دیدرتیب 
روضح رد  اتیاهن  ناناملـسم  تزع  ناهج و  ناماس  تسا و  ناناملـسم  هعماـج  ماـظن  یلـصا  لـماع  هعیـش  ناـماما  زا  يوریپ  مینادـب  هک  تسا 

. دوشیم رگهولج  نامزلابحاص  ترضح 
: تسا هدومرف  نآرق  هرابرد  دوخ  ترضح  نآ  هکنآ  اتیاهن  و 

[. 63 . ] مکنیب ام  مظن  هیف …  نا  الا 
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. تسا نآرق  رد  امش  نایم  مظن  زمر - هک - دیشاب  هاگآ 
هحفص 60] ]

دینادب ردق  ار  یناملسم  ناناملسم !

نوملسم متنا  الا و  نتومت  و ال 
. دیورن ایند  زا  یناملسم  لاح  رد  زج  هک  منکیم  شرافس  امش  هب 

: دیوگیم دوخ  هک  رامشیب  ردقنآ  تسا . هدومرف  ینازرا  ام  هب  يرامشیب  ياهتمعن  دنوادخ 
[. 64  ] اهوصحتال هللا  همعن  اودعت  نا  و 

. دیناوتیمن زگره  دیرامشب ، ار  دنوادخ  ياهتمعن  هک  دیهاوخب  رگا 
اجنآ دراذگیم . تنم  تحارـص  هب  دنوادخ  تمعن  کی  رب  طقف  تسا . هداهنن  تنم  نایمدآ  رب  تمعن ، همه  نآ  زا  کی  چیه  رب  دنوادخ  اما 

: دیامرفیم هک 
[. 65  ] نامیالل مکاده  نا  مکیلع  نمی  هللا  لب  مکمالسا . یلع  اونمتال  لق  اوملسا  نا  کیلع  نونمی 

دیراذگن تنم  نم  رب  ار  شیوخ  یناملسم  وگب  اهنآ  هب  دناهدش . ناملسم  هک  دنراذگیم  تنم  وت  رب  بارعا - نیا 
هحفص 61] ]

. تسا هدرک  تیاده  نامیا  يداو  هب  ار  امش  هک  تسا  هداهن  تنم  امش  رب  هک  تسا  دنوادخ  هکلب 
: دیامرفیم زین  و 

[. 66  ] مهسفنا نم  الوسر  مهیف  ثعب  ذا  نینموملا  یلع  هللا  نم  دقل 
. تخیگنارب یلوسر  ناشدوخ  نایم  زا  هک  داهن  تنم  ینانموم  رب  دنوادخ 

هب یناملسم  نیا  هرابرد  تسا و  هدومرف  ینازرا  ام  هب  ار  نآ  هدرک و  تیانع  فطل و  ام  رب  دنوادخ  هک  تسا  یگرزب  رایسب  تمعن  یناملـسم 
: تسا هدومرف  ام 

[. 67  ] اذه یف  لبق و  نم  نیملسملا  مکامس  وه  میهاربا  مکیبا  هلم  جرح  نم  نیدلا  یف  مکیلع  لعج  ام  مکیبتجا و  وه 
تسا هدادن  رارق  یتخس  یگنت و  ناتیارب  مالسا  نید  رد  تسا و  هدیزگرب  ار  امش  دنوادخ 

. تسا هدیمان  ناملسم  ار  امش  ترضح  نآ  نامز ، نیا  رد  زین  رتشیپ و  هک  تسا  میهاربا  امش  ردپ  نید  نامه  مالسا  نید 
: تسا هتفرگ  رارق  ناشنادنزرف  هب  بوقعی  میهاربا و  تیصو  دروم  هک  تسا  دنمشزرا  مهم و  نانچنآ  یناملسم  تمعن 

[. 68  ] نوملسم متنا  الا و  نتومت  الف  نیدلا  مکل  یفطصا  هللا  نا  ینب  ای  بوقعی  هینب و  میهاربا  اهب  یصو  و 
هدیزگرب امـش  يارب  ار  نید  نیا  دنوادخ  منادنزرف ، دـنتفگ : دـندرک و  شرافـس  مالـسا  نید  هب  ار  شیوخ  نادـنزرف  بوقعی ، زین  میهاربا و 

یناملسم رب  زج  هک  ادابم  سپ  تسا 
هحفص 62] ]

. دیریمب
: هک دهدیم  ناناملسم  هب  ياهرابود  روتسد  نآرق  هک  تسا  یندنام  شرافس  نامه  ياتسار  رد  و 

[. 69 . ] نوملسم متنا  الا و  نتومت  هتاقت و ال  قح  هللا  اوقتا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای 
. دیریمن یناملسم  هب  زج  دیرادب و  ساپ  ار  ادخ  میرح  تسادخ  هتسیاش  هک  نانچنآ  نانموم  يا 

: دومرفیم نینچ  نارگن  هنازوسلد و  شیوخ  تایح  راگزور  رد  ترضح  نآ  هک  تسور  نیمه  زا  و 
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! مکنید مکنید  سانلا  اهیا 
هنع دحا  مکندری  مکنلیزی و ال  هب و ال  اوکسمت 

هریغ یف  هنسحلا  نم  ریخ  هیف  هئیسلا  نال 
[. 70  ] لبقتال هریغ  یف  هنسحلا  رفغت و  هیف  هئیسلا  نال 

دیبایرد ار  ناتنید  مدرم 
، راکاطخ انایحا  دیشاب و  رادنید  رگا  هک  ارچ  دنادرگرب  دنازغلب و  نآ  زا  ار  امش  یـسک  ادابم  هک  دیـشاب  بقارم  دینز و  گنچ  نآ  هب  تخس 

. رادرک شوخ  انایحا  دیشاب و  نیدیب  هکنیا  زا  تسا  رتهب 
امـش زا  کین  راک  نآ  دینک  یکین  دیـشاب و  نیدیب  رگا  اما  دوریم ، شیاشخب  شزرمآ و  دـیما  دنزرـس  امـش  زا  ییاطخ  يرادـنید  رد  رگا 

. دوشیمن هتفریذپ 
هحفص 64] ]

دینز گنچ  ادخ  نامسیر  هب  همه 

[. 71  ] مکبولق نیب  فلاف  ءادعا  متنک  ذا  مکیلع  هللا  همعن  اورکذا  اوقرفتال و  اعیمج و  هللا  لبحب  اومصتعا  و 
. دیدرگن هدنکارپ  دینزب و  گنچ  تخس  ادخ  نامسیر  هب 

. تخاس نابرهم  رگیدکی  هب  ار  امش  ياهلد  دنوادخ  دیدوب و  رگیدکی  نمشد  هک  ماگنه  نآ  دیرآ ، دای  هب  ار  امش  رب  ادخ  تمعن  و 
: دهدیم هئارا  تیلهاج  نارود  بارعا  تیعضو  زا  نشور  يریوصت  اویش ، ینایب  رد  نینموملاریما  ترضح 

و دنوادخ ، یحو  نیما  دوب و  ملاع  مامت  هدنناسرت  هک  یلاح  رد  تخیگنارب ، داب - شنادناخ  وا و  رب  دنوادخ  دورد  هک  ار - دمحم  دنوادخ  »
رد دیدرکیم  یگدنز  اهنیمزرس  نیرتدب  رد  دیتشاد و  ار  نییآ  نیرتدب  برع  هورگ  يا  امش 

هحفص 65] ]
رگیدکی نوخ  دیدروخیم . عوبطمان  ياذغ  دیدیشونیم و  يردک  بآ  دیدرکیم ، یگدنز  كانرطخ  ياهرام  تخس و  ياههرخـص  نایم 

[. 72 .« ] دوب هدیشک  دنب  رد  تخس  ار  امش  ناهانگ ، دوب و  اپرب  امش  نایم  رد  اهتب  دیدرکیم . هتسسگ  يدنواشیوخ  دنویپ  دیتخیریم و 
دنوادـخ هک  دندیـسر  ياهبترم  هب  تیلهاـج  نارود  نشخ  زیرنوخ و  بارعا  ناـمه  [، 73  ] تمحر ربمایپ  ياـسرفتقاط  ياهـشالت  تکرب  هب 

: دومرف مالعا  نینچ 
[. 74  ] مکیوخا نیب  اوحلصاف  هوخا  نونموملا  امنا 

. دیزاس رارقرب  یتشآ  حلص و  ناردارب  نایم  سپ  دنردارب ، رگیدکی  اب  ینانموم 
و دندنبب . يردارب  دقع  رگیدکی  اب  ود  هب  ود  ناناملـسم  داد  روتـسد  دومرف و  ارجا  ار  هاخاوم  همانرب  دمآ  هنیدم  هب  ربمایپ  یتقو  ور ، نیمه  زا 

دوخ رب  ار  رجاهم  ناردارب  دـندوب ، دـنمزاین  رادان و  دوخ  هک  نآ  دوجو  اب  راصنا  هک  دـش  راوتـسا  نانچ  ناناملـسم  ناـیم  يردارب  دـنویپ  نیا 
ياهروتسد ورنیا  زا  ددرگن . رطخ  هشدخ و  راچد  ناناملسم  نایم  يردارب  سنا و  تفلا و  نیا  دیـشوکیم  ربمایپ  و  [ 75 . ] دنتشادیم مدقم 

: مینکیم لقن  ار  اهشرافس  نآ  زا  دروم  ود  هک  دراد  دوجو  هراب  نیا  رد  راوگرزب  نآ  زا  سپ  ناماما  ترضح و  نآ  میلاعت  رد  یناوارف 
: دومرف ادخ  ربمایپ  لوق  زا  قداص  ماما 

ادخ هار  ندومیپ  رد  وا  دوجو  زا  هک  تسا  يردارب  یناملسم ، يهرهب  زا  سپ  ناملسم  يهرهب  نیرتگرزب 
هحفص 66] ]

[. 76 . ] دوش دنمهرهب 
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: دومرف نینموملاریما  ترضح 
[. 77 . ] رادب تسود  شایگتسیاش  رطاخ  هب  ار  هتسیاش  حلاص و  صخش  نیزگرب و  دوخ  يارب  یناردارب  وا  رطاخ  هب  ادخ و  هار  رد 

زا یخرب  هک  هدمآ  یفلتخم  نیوانع  رگیدکی  هب  تبسن  نینموم  قوقح  باوبا  رد  راونالاراحب  فیرش  باتک  رد  هک  تسا  ینتفگ  نمـض  رد 
: مینکیم رکذ  ار  اهنآ 

. دنیامن يروآدای  رگیدکی  هب  ار  قوقح  نآ  تیاعر  زین  دننک و  تیاعر  ار  نآ  دیاب  هک  دنراد  یقوقح  رگیدکی  هب  تبسن  ناردارب  - 
. تشاد ساپ  دیاب  دناهتشاد ، رگیدکی  اب  ناردپ  هک  ار  ییاهیتسود  یتح  درک و  ظفح  دیاب  ار  يردارب  دنویپ  - 

. دراد یصاخ  ببس  تلع و  يردارب  نیا  دنردارب و  رگیدکی  اب  نانموم  دراد و  رایسب  لضف  ادخ  رطاخ  هب  يردارب  - 
. ناشیا هب  ندرک  هاگن  نینچمه  دراد و  رایسب  لضف  نانموم  نتشاد  تسود  - 

. ناردارب عاونا  نایب  زین  و  دنهدیم . لد  رگید  یخرب  هب  نانموم  زا  یخرب  هک  دوشیم  ثعاب  يزیچ  هچ  - 
دیاب میزاس . نامداش  ار  اهنآ  لد  میرادب و  یمارگ  دیاب  ار  نموم  ناردارب  میـشوکب . دـیاب  هار  نیا  رد  میروآرب و  دـیاب  ار  نینموم  تجاح  - 
اهنآ روما  ماـجنا  هب  تبـسن  میئاـمن و  فرطرب  ناـشیا  زا  ار  اـهیراتفرگ  اـهیتحاران و  هدومن  تبحم  فـطل و  اـهنآ  هب  مینک و  مارکا  ار  ناـشیا 

. میزرو مامتها 
نآ نوماریپ  باب  نیا  رد  هک  تسا  يرگید  ياهـشرافس  زا  همئا  رما  يایحا  يارب  تاـسلج  لیکـشت  زین  ناـشیا و  تاـقالم  ناردارب و  رادـید 

[. 78 . ] تسا هدش  وگتفگ 
هحفص 69] ]

دیزاس رارقرب  دوخ  نایم  یتشآ  حلص و 

: لوقی هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  یناف 
« مایصلا هالصلا و  هماع  نم  لضفا  نیبلا  تاذ  حالص  »

[. 79  ] نیبلا تاذ  داسف  نیدلل ، هقلاحلا  هریبملا  نا  و 
. میظعلا یلعلا  هللااب  الا  هوق  و ال 

: دومرفیم هک  مدینش  ادخ  ربمایپ  زا  نم 
. تسا رترب  یبحتسم - ياههزور - اهزامن و  یمامت  زا  رفن  ود  نایم  یتشآ  نتخاس  رارقرب 

نیا و  تسامـش - نایم  يزوتهنیک  رهق و  جاور  نامه  دربیم ، نایم  زا  ار  يرادنید  دـیاوف  راثآ و  دـنکیم و  دوباـن  ار  نید  هک  يزیچ  نآ  و 
. تسوا زا  هک  هچنآ  زج  تسین  یناوت  ورین و  چیه  هک - ییادخ  نامه  درب ، هانپ  ادخ  هب  نآ  زا  ياب  هک  میظع  تسا  یتفآ 

مالسا ربمایپ  يهلیسو  هب  دنوادخ  هک  ییاهتمعن  زا  یکی  میتشاد  رتشیپ 
هحفص 70] ]

[. 80 . ] تسا ناناملسم  نایم  يردارب  تمعن  دومرف ، مدرم  بیصن 
. تسا هدرمـش  رتالاب  یبحتـسم  ياههزور  اهزامن و  همه  زا  ار  دـنویپ  نیا  نتخاس  رادـیاپ  شاداپ  ربماـیپ ، هک  تسا  مهم  ردـقنآ  يردارب  نیا 

یپ رد  هتسویپ  دندربیم و  جنر  ناناملسم  ایم  رهم ، یتسود و  جاور  زا  دندوب  ناناملسم  مالسا و  تخـسرس  نانمـشد  هک  ناقفانم  نایدوهی و 
. دنزاس روهلعش  دنزورفارب و  ناناملسم  نایم  ار  تیلهاج  راگزور  ياههنیک  شتآ  هک  دندوب  نآ 

، تمهت تبیغ و  بضغ ، مشخ و  دـسح ، ضغب و  جاور  نوچ  ییاـههبرح  زا  يروهرهب  اـب  دـنتخیگنایمرب و  ار  نایرکـشل  روظنم ، نیا  يارب 
يارب مالـسا  سدقم  نییآ  وس ، نآ  زا  و  دنزاس . هریت  ار  ناناملـسم  نایم  يردارب  هطبار  دندیـشوکیم  غورد ، یمامن و  سـسجت ، نظءوس و 
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توعد قلخ ، نسح  ناـسحا و  يدرمناوج ، تشذـگ و  ارادـم ، قفر و  ار  ناناملـسم  نوریب ، نورد و  نمـشد  هدرتسگ  موجه  نیا  اـب  هلباـقم 
درکیم

مدرم قیوشت  اب  ات  دمآیم  شیپ  ینمشد  رهق و  زا  يدروم  رگا  مدرم ، نایم  حالصا  تیمها  رد  نشور  حیرص و  ياهروتسد  اب  نیا ، رب  هوالع 
: هلمج زا  تسا  هدش  هتخادرپ  مهم  نیا  هب  دیجم  نآرق  زا  ياهفیرش  تایآ  رد  تخاسیم . فرطب  ار  نآ  دوخ ، نایم  حالصا  هب 

ارجا هیتون  فوسف  هللا  تاضرم  ءاغتبا  کلذ  لعفی  نم  سانلا و  نیب  حالـصا  وا  فورعم  وا  هقدـصب  رما  نم  ـالا  مهیوجن  نم  ریثک  یف  ریخـال 
[. 81  ] امیظع

نایم حالصا  ای  دوش  یبوخ  راک  ای  هقدص  هب  رما  اهاوجن  نیا  رد  هکنآ  رگم  تسا  هدیافیب  مدرم  ياهاوجن  یشوگ و  رد  نانخس  زا  يرایـسب 
و دشاب ، نامدرم 

هحفص 71] ]
. میهدیم وا  هب  میظع  یشاداپ  يدوز  هب  هتبلا  دشاب ، ادخ  يدونشخ  یپ  رد  دنک و  نینچ  سکره 

: هک تسا  دنوادخ  روتسد  زین  و 
[. 82  ] مکنیب تاذ  اوحلصا  هللا و  اوقتاف 

. دیزاس رارقرب  افص  حلص و  شیوخ  نایم  دینک و  زیهرپ  اورپ و  ادخ  زا 
ترـضح نآ  تسیچ ؟ نابز  هقدـص  هللالوسر ! ای  دـش : ضرع  تسا . ناـبز  هقدـص  اههقدـص ، نیرترب  دومرف : هک  تسا  لـقن  ادـخ  ربماـیپ  زا 

ردارب يوس  هب  ار  يریخ  رما  ای  ینک  يریگولج  يزیرنوخ  زا  ای  ، ددرگ دازآ  يریـسا  ات  ینک  يرگیجناـیم  هک  تسا  نآ  ناـبز  هقدـص  دومرف :
[. 83 . ] يزاس فرطرب  ار  يدنیاشوخان  دنسپان و  ای  یهد و  قوس  شیوخ 

هژیو نارای  باحـصا و  زا  رمع - نب  لضفم  میتشاد . هرجاشم  ثاریم  رـس  رب  منادنواشیوخ  زا  یکی  اب  نم  هک  دـنکیم  لقن  نایعیـش  زا  یکی 
تسناد ار  هرجاشم  عوضوم  هکنآ  زا  سپ  داد و  شوگ  ام  دنت  يوگتفگ  هب  یتدم  داتـسیا و  دینـش . ار  ام  عازن  تشذگ و  ام  رب  قداص - ماما 

: تفگ ام  هب  سپس  داد . یتشآ  رگیدکی  اب  ار  ام  تخاس و  فرطرب  مهرد  دصراهچ  اب  ار  ام  نایم  عازن  درک و  توعد  شیوخ  لزنم  هب  ار  ام 
هنوگنیا رطاخ  هب  بانج  نآ  نایعیـش  نایم  رگا  ات  تسا  هدرپس  نم  هب  لوپ  یغلبم  قداـص  ترـضح  میـالوم  هکلب  تسین ، نم  نآ  زا  لوپ  نیا 

[. 84 . ] تسا قداص  ترضح  يهدرپس  نآ  زا  لوپ  نیا  منک . رارقرب  یتشآ  حلص و  نانآ  نایم  دمآ ، شیپ  یعازن  روما 
قلخ زین  ناملسم و  نایم  رد  لادج ، گنج و  و  تتشت ، هقرفت و  نیبلاتاذ ، حالصا  هب  شرافس  همه  نیا  دوجو  اب  مینادیم  مینیبیم و  هتبلا 

هحفص 72] ]
شـالت و ره  زا  مینک و  ماـیق  مدرم  ناـیم  حالـصا  هب  نید ، میلاـعت  ساـسا  رب  هک  تسا  نآ  اـم  هفیظو  دـنچره  تـسا . ریگارف  رایـسب  ناـهج ،

دوعوم تیافک  اب  تسد  هب  یتیگ  رـسارس  رد  هکلب  ناناملـسم و  هعماج  رد  یلک  حالـصا  هک  مینادب  تسا  بوخ  اما  میراذگنورف ، شـشوک 
. تفرگ دهاوخ  تروص  مظعالا ، هللاهیقب  ترضح  مما ،

: دیامرفیم دوخ  زا  سپ  ماما  ناونع  هب  مظاکلا ، یسوم  ترضح  یفرعم  نمض  رد  قداص  ماما  هچنانچ 
مهف و روـن و  ملع و  تسوـمه . مـه  یـسردایرف  تـسوا و  هـب  تـیما  نـیا  یـسردایرف  هـک  دـهدیم  رارق  ار  یـسک  وا  نادـنزرف  زا  دـنوادخ 

. تسا عمج  وا  رد  همه  مالسا ، تما  ياهتمکح 
. تسا تما  دنزرف  نیرتوکین  دولوم و  نیرتهب  وا 

. دنکیم ظفح  ار  ناناملسم  نوخ  وا  يهلیسو  هب  دنوادخ 
. دزاسیم رارقرب  یتشآ  حلص و  مدرم  نایم 

، دنکیم فرطرب  ار  اهیگدنکارپ 
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، دشخبیم ناماس  ار  اهیناماسبان 
، دناشوپیم ار  ناگنهرب 

، دنکیم ریس  ار  ناگنسرگ 
، دتسرفیم ناراب  وا  دوجو  لگ  هب 

[. 85 . ] درادیماو يرادربنامرف  هب  ار  ناگدنب  و 
هحفص 74] ]

دیزاس راوتسا  ار  يدنواشیوخ  دنویپ 

. باسحلا مکیلع  هللا  نوهی  مهولصف  مکماحرا ، يوذ  اورظنا 
. دریگ ناسآ  کبس و  امش  رب  ار  یسرباسح  تمایق  زور  دنوادخ  ات  دینادرگ  راوتسا  نانآ  اب  شیوخ  دنویپ  دیبایرد و  ار  ناتنادنواشیوخ 
هتفرگ رارق  دـیکات  دروم  نادـنواشیوخ  اب  دـنویپ  تسخن  هقرفت ، رهق و  زا  يرود  زین  يردارب و  دـنویپ  نتخاـس  راوتـسا  ناـمه  ياتـسار  رد  و 

: دیامرفیم نینچ  نادنواشیوخ ، هب  نتسویپ  ینعی  محر » يهلص   » يهرابرد دنوادخ  تسا .
« قاثیملا نوضقنیال  هللا و  دهعب  نوفوی  نیذلا  بابلالاولوا  رکذتی  امنا  »

[. 86 « ] باسحلا ءوس  نوفاخی  مهبر و  نوشخی  لصوی و  نا  هب  هللا  رما  ام  نولصی  نیذلا  «و 
ناشرایشه دهدیم و  رکذت  نادنمدرخ  هب  طقف  دنوادخ 

هحفص 75] ]
. دننکشیمن ار  ادخ  اب  شیوخ  نامیپ  دننامیم و  رادافو  یهلا  دهع  هب  هک  یناسک  نامه  دزاسیم ،

تمایق زور  رد  باسح  يدـب  زا  دنـسرتیم و  ناشراگدرورپ  زا  دـندنویپیم و  دـندنویپب ، هک  تسا  هداد  نامرف  دـنوادخ  هچنآ  هب  هک  ناـنآ 
. دنراد ساره 

: دهدیم همادا  نادنمدرخ ، هورگ  نیا  زا  يرگید  ياهیگژیو  نایب  زا  سپ  و 
« رادـلا ءوس  مهل  هنعللا و  مهل  کئلوا  ضرالا  یف  نودـسفی  لصوی و  نا  هب  هللا  رما  ام  وعطقی  هقاـثیم و  دـعب  نم  هللا  دـهع  نوضقنی  نیذـلا  و 

[. 87]
یهابت داسف و  نیمز  رد  دنلـسگیم و  دـنواشیوخ  اـب  شیوخ  دـنویپ  دننکـشیم و  ناـمیپ  دـنوادخ ، اـب  نتـسب  ناـمیپ  زا  سپ  هک  یناـسک  و 

! ناشبیصن هرهب و  كاندرد  یهاگیاج  داب و  نانآ  رب  ادخ  نیرفن  تنعل و  دننکیم ،
ادخ لوسر  زا  هک  یبلطم  نامه  هب  تسا ، هدومرف  هراشا  محر  يهلـص  تارمث  زا  یکی  هب  دوخ ، نانخـس  زا  یکی  رد  نینموملاریما  ترـضح 

: دومرف ربمایپ  لوق  زا  بانج  نآ  هک  دنکیم  لقن  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  زا  شیوخ ، ناردپ  زا  قداص  ماما  تسا . هدینش 
[. 88 . ] دیامنیم يریگشیپ  شارخلد  گرم  زا  دنکیم و  ناسآ  ار  تمایق  زور  یسرباسح  محر  يهلص 

محرلا هلـص  نیدلاولا و  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلاهیلع  رفعجیبا  نع  تسا : هدـش  لقن  مه  هنوگنیا  قوف  نومـضم 
یـشایع ج 2 ریـسفت  « ) باسحلا نوفاخی و  مهبر و  نوشخی  لصوی و  نا  هب  هللا  رما  ام  نولـصی  نیذلا  و  : » هیالا هذه  الت  مث  باسحلا . نانوهی 

(. ص 223
تانایب نآ  زا  یخرب  هب  زج  رصتخم  نیا  رد  هک  دایز ، نانچ  هنیمز  نیا  رد  هدش  لقن  تایاور  تسا و  ناوارف  ردقنآ  محر  يهلص  هب  شرافس 

هحفص 76] ]
: درک هراشا  ناوتیمن  اشگهار 
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: دومرف لجا  ریخات  یناوارف و  رب  محر  يهلص  ریثات  يهرابرد  ربمایپ 
[. 89 . ] دنک محر  يهلص  هک  دیاب  سپ  دسرارف  رید  شلجا  دوش و  ناوارف  شايزور  هکنیا  زا  دوشیم  رورسم  نامداش و  هک  سک  ره 

: دومرف محر  يهلص  تاریثات  يهرابرد  زین  مالسلاهیلع  رقاب  ماما 
ار تمایق  زور  باسح  دزاسیم و  فرطرب  ار  ـالب  دـشخبیم و  ینوزف  ار  ییاراد  دزاـسیم و  هریکاـپ  ار  یمدآ  ینید  لاـمعا  ماـحرا  يهلص 

[. 90 . ] دزادنایم ریخات  هب  ار  گرم  دنکیم و  ناسآ 
: دومرف هراب  نیا  رد  ربمایپ  تسا . یبتارم  ياراد  محر  هلص 

رازآ زا  نارگید  نتـشادزاب  درک  محر  يهلـص  نآ  يهلـسو  هب  ناوـتیم  هک  يزیچ  نیرترب  بآ ، زا  یتبرـش  هب  دـنچ  ره  نک ، مـحر  يهـلص 
[. 91 . ] مالس کی  هب  دنچ  ره  دینک ، محر  يهلص  ایند  رد  تسوا .

: دومرف هک  دنکیم  لقن  ربمایپ  زا  یلع  ترضح  هچنانچ  دریگیمربرد . ار  همه  هک  تسا  نانچ  محر  يهلص  راثآ 
[. 92 . ] دنشابن نابوخ  نیمزرس  نآ  لها  هک  دنچ  ره  دزاسیم ، ینالوط  ار  اهرمع  دنکیم و  دابآ  ار  اهنیمزرس  محر  يهلص 

: دومرف هک  تسا  لقن  ربمایپ  زا  نینچمه 
.( مهرامعا لوطت  مهلاوما و  یمنتف  مهماحرا  نولصیف  هررب . نونوکیال  هرجف و  نونوکیل  موقلا  نا 

حیرـص روتـسد  دریگن . تروص  رما  نیا  الباقتم  دنچره  مینک ، محر  يهلـص  میراد  هفیظو  ام  ینعی  تسین . لباقتم  لمع  محر  يهلـص  طرش 
: دومرف نینموملاریما  هک  تسا  نیا  دروم  يا  رد 

هحفص 77] ]
[. 93 . ] دنلسگب امش  زا  اهنآ  دنچ  ره  دیدنویپب ، نادنواشیوخ  هب 

. دناهدرمشرب نآ  يارب  یئوس  راثآ  هدومرف ، دیکا  یهن  محر  عطق  هرابرد  دناهتفگ ، نخس  محر  يهلص  هرابرد  هک  تیمها  تدش و  نامه  هب 
: هکنآ هلمج  زا 

[. 94 . ] دیآیمنرد تشهب  هب  محر  عطاق 
[. 95 . ] دوشیم رمع  یهاتوک  گرم و  تعرس  بجوم  محر  عطق 

[. 96 . ] دهدیم داب  هب  ار  اهییاراد  محر  عطق 
[. 97 . ] دزاسیم ناریو  ار  اهنیمزرس 

[. 98 . ] دنکیم عطقنم  ار  یمدآ  لسن 
: دومرف ادخ  ربمایپ  هکنآ ، نخس  رخآ  رخآ و  نخس 

نمحر هک  تسا  ياهملک  زین  محر  تسادخ و  هعساو  تمحر  زا  هتفرگرب  هک  ياهژیو  رایسب  تفص  تسا ، نامحر  دنوادخ  تافص  زا  یکی 
ددرگیم و وا  لاح  لماش  شتمحر  ددنویپیم و  وا  هب  ادخ  دندنویپب  شیوخ  محر  هب  سکره  هک  تسور  نیا  زا  تسا . هدـش  قتـشم  نآ  زا 

[. 99 . ] دنامیم رود  ادخ  تمحر  زا  دنک  محر  عطق  هک  سک  ره 
. دنوادخ فطل  تمحر و  زا  تسا  ياهولج  ياهرهب و  تسا  نادنواشیوخ  نایم  هک  یتبحم  رهم و  هک  ددرگیم  مولعم  بیترت  نیا  هب 

زا درادرب ، تسد  نآ  زا  سک  ره  تسا و  هتسویپ  ادخ  هب  ددنویپب  نآ  هب  سک  ره  هک  تسا  یمحر  مادک  نآ  هک  تسا  نآ  رد  نخس  کنیا 
؟ تسا هدیرب  ادخ 

هحفص 78] ]
ماحرا رگید  قح  زا  ربمایپ  محر  قح  ور  نیا  زا  تسا . رتـالاب  يدـنواشیوخ  ره  قوقح  زا  دراد  نینموم  ندرگ  هب  ربماـیپ  هک  یقح  دـیدرتیب 

عطق زا  رتگرزب  رایسب  ترضح ، نآ  زا  محر  عطق  هانگ  نادنواشیوخ و  هب  نتـسویپ  زا  تسا  رتهتـسیاش  هللالوسر  محر  ینعی  تسا . رتالاب  زین 
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. یلومعم محر 
ربماـیپ نادـنواشیوخ  ءزج  نینموـملاریما  نایعیـش  دنتـسه  ترـضح  نآ  محر  دـیدرتیب  هک  مرکا  لوـسر  ترتـع  رب  هوـالع  هـکنآ  بلاـج  و 

[. 100 . ] تسا دمحم  لآ  دمحم و  محر  هلص  نامه  نموم  نایعیش  هب  نتسویپ  دنوشیم و  بوسحم 
هحفص 81] ]

دیبایرد ار  نامیتی 

امیتی لاع  نم  لوقی : ملـس - هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  تعمـس  دـقف  مکترـضحب  اوعیـضت  و ال  مهاوفا ، اوبغت  الف  ماتیالا  یف  هللا  هللا 
. رانلا میتیلا  لام  لکال  هللا  بجوا  امک  هنجلا  کلذب  هل  لجوزع  هللا  بجوا  ینغتسی  یتح 

. دیسرتب ادخ  زا  نامیتی  يهرابرد 
دنوش هابت  امش  يهعماج  عمج و  رد  دننامب و  هنسرگ  هک  ادابم 

: دومرفیم هک  مدینش  ادخ  ربمایپ  زا  نم 
. دنکیم بجاو  وا  رب  ار  تشهب  راک ، نیا  شاداپ  هب  دنوادخ  دنک  یتسرپرس  دوش ، زاینیب  هک  اجنآ  ات  ار ، یمیتی  یسک  رگا 

. دیامرفیم بجاو  وا  رب  ار  شتآ  رد - نتخوس  دنوادخ - دروخب ، ار  میتی  لام  یسک  رگا  هچنانچ 
هحفص 82] ]

: دیامرفیم ربمایپ  هب  شیوخ  ياهتمعن  نایب  رد  دنوادخ 
[. 101  ] يواف امیتی  كدجی  ملا 

؟ تفرگ شیوخ  هانپ  رد  ار  وت  دنوادخ  يدوب و  میتی  وت  هک  دوبن  رگم 
: دهدیم روتسد  ترضح  نآ  هب  سپس 

[. 102  ] رهقت الف  میتیلا  اماف 
. ناجنرم ار  وا  زاسم و  هابت  ار  میتی  قح  زگره  سپ  تسا - نینچ  هک  لاح  - 

نادنواشیوخ و ردام و  ردـپ و  هب  تبـسن  دنتـسرپن ، ار  اتکی  يادـخ  زج  تساوخ  نانآ  زا  تفرگ  لیئارـساینب  زا  هک  ییاهنامیپ  رد  دـنوادخ 
[. 103 . ] دننک یکین  نانیکسم ، نامیتی و 

ناگدنامهار رد  نانیکـسم و  نامیتی و  نادنواشیوخ و  هب  ادخ ، یتسود  رطاخ  هب  هک  تسا  نآ  نآرق  نایب  هب  ناراکوکین  ياهیگژیو  زا  یکی 
[. 104 ( ] ص . ) دننکیم یلام  کمک  ناگدرب  يزاسدازآ  ناگدنهاوخ و  و 

[. 105 . ] دنناریم دوخ  زا  ار  میتی  هک  دنادیم  نآ  دنرامشیم ، غورد  ار  نید  هک  ار  یناسک  ياهیگژیو  زا  یکی  رگید  يوس  زا  و 
راتفرگ یتسدـگنت  هقاف و  رقف و  هب  دـندرکیمن  مارکا  ار  نامیتی  نوچ  نانآ  هک  دـنادیم  نآ  ار  اهناسنا  یناشیرپ  رقف و  لماوع  زا  یکی  زین  و 

[. 106 . ] دندمآ
: دیامرفیم دهدیم و  دیدش  سب  يرادشه  میتی  ییاراد  هب  زواجت  يهرابرد  هوالع ، هب 

یف نولکای  امنا  املظ  یماتیلا  لاوما  نولکای  نیذلا  نا 
هحفص 83] ]

[. 107  ] اران مهنوطب 
[. 108  ] دوشن کیدزن  يو  غولب  نامز  ات  میتی  لام  هب  روما ، حالصا  یکین و  ریخ و  هب  زج  یسک  دهدیم  روتسد  و 

. تسا هدش  نامیتی  هب  تبسن  دیکا  رایسب  ياهشرافس  زین  مالسلامهیلع  نیموصعم  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تانایب  رد 
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: دومرف ادخ  ربمایپ  هچنانچ 
ردپ یکدوک  رد  هک  نم  يهدنب  نیا  يهیرگ  بجوم  یـسک  هچ  دیامرفیم : لاح  نآ  رد  دنوادخ  دزرلیم و  ادخ  شرع  دیرگب  یمیتی  یتقو 

؟ تسا هدش  هداد  تسد  زا  ردام  و 
[. 109 . ] منکیم بجاو  وا  رب  ار  تشهب  دنک  مارآ  ار  وا  سک  ره  هک  مروخیم  دنگوس  شیوخ  لالج  تزع و  هب 

: دومرف مالسلاهیلع  یلع  ترضح  و 
وا يارب  ياهنسح  میتی ، نآ  يوم  رات  ره  ددع  هب  دنوادخ  دشکب ، یمیتی  رس  رب  تقفش  رهم و  يزوسلد و  زا  یتسد  هک  ینموم  نز  درم و  ره 

[. 110 . ] دسیونیم
: دومرف مالسلاهیلع  قداص  ماما  و 

: تسا هدمآ  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  باتک  رد 
[. 111 . ] دوشیم شدوخ  ریگنابیرگ  مه  ترخآ  رد  دریگیم و  ار  شنادنزرف  نابیرگ  راک  نیا  موش  دمایپ  دروخب ، ار  میتی  لام  هک  یسک 

هحفص 86] ]

دینامن لفاغ  نآرق  هب  لمع  زا 

! نآرقلا یف  هللا  هللا 
. مکریغ دحا  هب  لمعلا  یلا  مکقبسی  الف 

. دیرادب ساپ  ار  نآرق  تمرح 
. هدریگب تقبس  امش  رب  نآ  هب  لمع  رد  یسک  هک  ادابم  دیشاب ، بقارم 

: دوب هدومرف  هدرک و  ار  ینیبشیپ  نیا  ربمایپ  هب  نآرق  رتشیپ ،
[. 112  ] اروجهم نآرقلا  اذه  اوذختا  یموق  نا  بر  ای  لوسرلا  لاق  و 

يرانک هب  ار  نآ  دـنتخاس - روجهم  ار  نآرق  نم  موق  نیا  اراگدرورپ ! دـنکیم : ضرع  دـنوادخ  هب  ربمایپ  اـیند - نیمه  رد  اـی  تماـیق - زور 
. دندرکن لمع  نآ  هب  دنداهن و 

تسا و هدرک  نآرق ، ياهروتسد  هب  لمع  و  ملعت ، میلعت ، ندناوخ ، رد  رایسب  شرافـس  ترـضح  نآ  هک  تسا  یلاح  رد  ربمایپ  تیاکـش  نیا 
: تسا هدرمش  راگزور  ياهتخس  رد  راوتسا  یهاگهانپ  ار  نآرق 

هحفص 87] ]
. دربیم گرم  يوس  هب  ار  امـش  تعرـس  هب  وا  دـیراوس و  هنامز  رتش  تشپ  رب  کـنیا  دـیربیم . رـس  هب  تسـس  یناـکم - و  ناـمز - رد  اـمش 

کیدزن ار  يرود  ره  دـنزاسیم و  هدوسرف  هنهک و  ار  يون  ره  دـنوریم و  دـنیآیم و  هاـم  دیـشروخ و  زور و  بش و  هنوگچ  هک  دـینیبیم 
. دیریگرب هشوت  دینک و  ایهم  ار  دوخ  زارد  یهار  ندومیپ  يارب  سپ  دنیامنیم . رضاح  ار  ياهدعو  ره  دننکیم و 

؟ تسیچ تسس  هاگیاج  زا  روظنم  هللالوسر  ای  دیسرپ : تساخرب و  دادقم 
هک هاگنآ  تسا ، نینچ  هک  لاح  دینکیم . چوک  نآ  زا  سپس  دیوشیم و  التبم  تخس  نآ  رد  هک  ياهناخ  تسایند . نیمه  دومرف : ترـضح 

. دیربب هانپ  نآرق  هب  تفرگورف  ار  امش  هایس  بش  ياههراپ  دننام  اههنتف 
تیاکـش تیاعـس و  دننکیم و  تیاعـس  دننکیم ، ییانتعایب  نآ  هب  هک  نانآ  زا  نآرق  دنریذپیم ، ار  شتعافـش  دـنکیم و  تعافـش  نآرق 

تـشپ ار  نآرق  سک  ره  دنکیم و  دراو  تشهب  هب  ار  وا  نآرق  دهد ، رارق  شیوخ  يور  شیپ  ار  نآرق  سک  ره  دننکیم . قیدـصت  ار  نآرق 
[. 113 …  ] دنکفایم خزود  هب  ار  وا  نآرق  دزادنا ، رس 
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نآ زا  یکی  رد  هچنانچ  تسا ، هتفگ  نآرق ، تمظع  رد  رابرهگ  اسآ و  رد  ینانخس  دوب ، نآرق  بتکم  تسخن  درگاش  هک  مه  یلع  ترضح 
: دیامرفیم ناوارف  ياهراتفگ 

، تسا راتفگ  نیرتوکین  هک  اریز  دیزومایب ، ار  نآرق 
هحفص 88] ]

. تساهلد توارط  راهب و  هک  نوچ  دیمهفب ، بوخ  ار  نآ  تایآ  يافرژ 
، تساههنیس شخبافش  هک  ارچ  دییوجب ، افش  نآرق  رون  هب 

، تساههصق نیرتدنمدوس  هک  اریز  دیناوخب ، ییوکین  هب  ار  نآ 
يدوبهب لهج  يرامیب  زا  هک  تسا  ياهتـشگرس  لهاج  دننامه  دنک ، لمع  تسوا  شناد  زا  ریغ  هچنآ  هب  هک  يدنمـشناد  دیـشاب - هاگآ  و  - 

. تسا رتشیب  وا  رب  شنزرـس  دـنوادخ  دزن  و  رتمزال ، شاینامیـشپ  ترـسح و  و  رتگرزب ، وا  رب  شملع - رطاخ  هب  ادـخ - تجح  هکلب  دـباین .
[. 114]

: دننکیم ییوگشیپ  نینچ  نینموملاریما  ترضح  اههیصوت ، نیا  يهمه  اب  اما 
غورد و نیرتشیب  هک  يراگزور  تسین ، لطاب  زا  رتراکـشآ  قح و  زا  رتناهن  يزیچ  نامز  نآ  رد  هک  دـیباییم  رد  ار  يراگزور  نم  زا  سپ 

قح هب  نآ  تایآ  هک  ماگنه  نآ  هتبلا  تسین ، ادخ  باتک  زا  رتشزرایب  ییالاک  نارود  نآ  مدرم  دزن  دوشیم . هتـسب  لوسر  ادخ و  هب  اوران 
یلـصا روظنم  عضوم و  زا  نآ  یناـعم  هک  هاـگنآ  هتبلا  تسین ، نآرق  زا  رتاـهبرپ  رتجـیار و  ییـالاک  لاـح  نیع  رد  و  دوـش . اـنعم  توـالت و 

[. 115 …  ] دوش فیرحت 
هحفص 91] ]

دیرادب ساپ  ار  یگیاسمه  قح 

! مکناریج یف  هللا  هللا 
. مهب یصوا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ناف 

. مهثرویس هنا  اننظ  یتح  مهب  یصوی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  لازام  و 
. تسا هدومرف  شرافس  ناشیا  يهرابرد  ربمایپ  اریز  منکیم . شرافس  ناتناگیاسمه  هرابرد  ار  امش 

. داد دهاوخ  ثرا  هیاسمه  زا  ار  هیاسمه  میتشادنپ  ام  هک  دومرفیم  شرافس  اهنآ  هرابرد  بانج  نآ  ردقنآ  و 
. تسا یگیاسمه  قح  تسا ، هدومرف  نیعم  ناناملسم  يارب  مالسا  هک  مهم  رایسب  قوقح  زا  یکی 

ترـضح نآ  هک  دـناهدرک  لقن  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  زا  نانآ  هک  دـنکیم  لقن  شیوخ  راوگرزب  ناردـپ  زا  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما 
: دومرف

زا ریغ  ناملسم  لام  رد  ایآ  ادخ ، ربمایپ  يا  دندیسرپ : ربمایپ  زا  مدرم 
هحفص 92] ]

؟ دزادرپب ار  نآ  دیاب  هک  تسه  مه  يرگید  بجاو  قح  تاکز 
هب یگدیسر  زین  و  دنشاب - تسدگنت  و  دننادرگب - يور  ناسنا  زا  هک  یماگنه  هب  نادنواشیوخ  هب  یگدیسر  يرآ ! داد : خساپ  ترضح  نآ 

. تسا هداد  رارق  ناملسم  یئاراد  رد  دنوادخ  هک  تسا  یقح  ناملسم ، هیاسمه 
یتسار هب  تسا ، هنسرگ  شناملسم  هیاسمه  هک  یلاح  رد  دراذگ  نیلاب  رب  رس  ریس  مکـش  اب  هک  یـسک  دومرف : مرکا  لوسر  ترـضح  سپس 

. تسا هدرواین  نامیا  نم  هب 
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. دـنربیم ثرا  رگیدـکی  زا  اههیاسمه  متـشادنپ  نم  هک  درکیم  شرافـس  هیاسمه  هرابرد  نم  هب  هتـسویپ  نانچنآ  لـیئربج  دومرف : هاـگنآ  و 
[. 116]

دننام تسا ، هدـمآ  هراب  نیا  رد  ابیز  يریباعت  تسا و  هدـش  رایـسب  دـیکات  ناشیا  قوقح  نتـشاد  ساپ  ناگیاسمه و  اب  يراتفرشوخ  هرابرد 
: دومرف هک  قداص  اما  نخس 

[. 117 . ] تسا هداد  روتسد  مهم  نیا  هب  دنوادخ  هک  اریز  دینک  يراتفرشوخ  شیوخ  ناگیاسمه  اب  هک  منکیم  شرافس  ار  امش 
: دومرف ترضح  نآ  زین  و 

[. 118  ] دیازفایم ار  يزور  قزر و  ناگیاسمه  اب  يراتفرشوخ 
هچنانچ تسا ، هدش  دراو  تایاور  رد  زیت  دنت و  ریباعت  نانآ ، قوقح  نتخاس  هابت  ناگیاسمه و  هب  ندـناسر  رازآ  يهرابرد  رگید  ییوس  زا  و 

: دومرف ادخ  ربمایپ 
يدب اگیاج  هچ  هک  تسا  شتآ  رعق  یـسک  نینچ  هاگیاج  و  دنکیم . مارح  وا  رب  ار  تشهب  يوب  ادخ  درازایب ، ار  شاهیاسمه  هک  یـسک  ره 

. تسین ام  زا  دزاس ، هابت  ار  هیاسمه  قح  هک  سک  ره  و  تسا .
هحفص 93] ]

[. 119 . ] دربیم ثرا  هیاسمه  زا  هیاسمه  متشادنپ  نم  هک  درکیم  شرافس  هیاسمه  يهرابرد  هتسویپ  نانچنآ  لیئربج  و 
يادص اب  راب  هس  ناناملسم  عمج  رد  دنیآرد و  دجـسم  هب  ات  داد  تیرومام  ار  دادقم  رذابا و  ناملـس و  زین  یلع و  ترـضح  ربمایپ ، راب  کی 

. درادن نامیا  تسین ، ناما  رد  وا  رازآ  الب و  زا  شاهیاسمه  هک  یسک  دنناسرب : ناگمه  شوگ  هب  ار  ادخ  لوسر  نامرف  نیا  دنلب 
: دنهد رد  ادن  هک  داد  نامرف  زین  و 

[. 120 (. ] هناخ پچ  تسار و  سپ و  شیپ و  زا   ) وس ره  زا  تسا ، هناخ  لهچ  یگیاسمه  زرم  دح و 
هحفص 95] ]

دینامب رادیاپ  ات  دییاپب  ار  جح 

. فلس ام  هل  رفغی  نا  هما  نم  هب  عجری  ام  یندا  اورظانت و  مل  كرت  نا  هناف  متیقب ، ام  مکنم  ولخی  الف  مکبر  تیب  یف  هللا  هللا 
ادخ يهناخ  جح  رگا  هک  اریز  دنامب ، یلاخ  اجنآ  هک  دـیراذگم  دـیتسه  هدـنز  ات  منکیم . شرافـس  هبعک - ادـخ - يهناخ  يهرابرد  ار  امش 

. دوشیم لزان  امش  رب  باذع  دنهدیمن و  تلهم  امش  هب  دوش  كرت 
. دنزرمآیم ار  وا  نیشیپ  ناهانگ  یمامت  هک  تسا  نیا  دوشیم  شبیصن  هک  يزیچ  نیرتمک  دنک ، ار  ادخ  هناخ  دصق  هک  یسک 

: دیامرفیم نینچ  شیوخ  يهناخ  يهرابرد  دنوادخ 
[. 121  ] سانلل امایق  مارحلا  تیبلا  هبعکلا  هللا  لعج 

. تسا هداد  رارق  مدرم  يرادیاپ  بجوم  تسوا ، مرتحم  يهناخ  هک  ار  هبعک  دنوادخ 
هحفص 96] ]

: هک دنکیم  لقن  شیوخ  ریسفت  رد  یمق  میهاربا  نب  یلع  و 
مدرم ددرگ و  ناریو  هبعک  هک  نیمه  اما  دنوشیمن ، كاله  دنوریم ، ادـخ  هناخ  جـح  هب  مدرم  تسا و  رادـیاپ  اجرباپ و  هبعک  هک  ینامز  ات 

[. 122 . ] دنوشیم دوبان  دنرازگن ، جح 
: دیوگیم هللادبعیبا  نب  نامحرلادبع 

رگا هک  دـنیوگیم  دـنزاسیم ، مرگرـس  شیوخ  نانخـس  اب  ار  مدرم  هک  نازادرپهناسفا  نایوگهصق و  زا  یهورگ  مدرک : ضرع  رقاب  ماما  هب 
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جح زا  رتهب  شیارب  دنک ، یگدیـسر  شنادنواشیوخ  هب  دـهد و  هقدـص  ار  نآ  لوپ  جـح ، ياج  هب  راب  رگید  درازگ و  جـح  راب  کی  یـسک 
لیطعت جح  دنامیم و  یلاخ  ادخ  يهناخ  دننک ، نینچ  مدرم  رگا  دنیارسیم . هوای  دنیوگیم و  غورد  دومرف : مالسلاهیلع  ماما  تسا . هرابود 

[. 123 . ] تسا هداد  رارق  مدرم  يرادیاپ  بجوم  ار  هناخ  نیا  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دوشیم 
هچناـنچ تسا  هدـش  رارکت  ناوارف  همئا  ربماـیپ و  تاـنایب  رد  تسا  هتفر  نخـس  نآ  زا  هراـشا  هب  هفیرـش  يهیآ  رد  هک  مهم  سب  تیعقاو  نیا 

: دیامرفیم ربمایپ 
[. 124  ] دوشیم باذع  راچد  گنردیب  دنک ، كرت  ار  هناخ  نیا  ترایز  دصق  نم  تما  هک  ینامز 

. دیوشیم كاله  دینک  نینچ  رگا  هک  دینکن  كرت  ار  ادخ  يهناخ  جـح  هک : تسا  هدـمآ  نینموملاریما  تیـصو  رد  دـیامرفیم : رقاب  ماما  و 
[. 125]

: دومرف قداص  ماما  هک  تسا  مهم  ردقنآ  ادخ  يهناخ  جح 
نیا هک  اریز  دراداو ، جح  هب  دنهاوخن ، هچ  دنهاوخب و  هچ  ار  مدرم  هک  تسا  بجاو  ماما  رب  دننک  شلیطعت  دـنراذگاو و  ار  جـح  مدرم  رگا 

هناخ
هحفص 97] ]

[. 126 . ] تسا هدش  اپرب  روظنم  نیمه  هب  طقف 
ییاپرب يرادیاپ و  نیا  رد  هک  ارچ  دیرادب  رادیاپ  ار  نآ  دیرازگ و  جـح  هناخ  نیا  رد  هک  داب  امـش  رب  دومرف : قداص  ماما  هک  نآ  هرخالاب  و 

[. 127 . ] تسا هتفهن  تمایق  زور  ساره  ایند و  ياهیتخس  عفد  جح ،
لوسر ترـضح  زا  رقاب  ماما  تسا . ناهانگ  شزرمآ  جح  تارمث  زا  یکی  هک  تسا  هدمآ  هتکن  نیا  نینموملاریما  تیـصو  يدـعب  شخب  رد 

: دومرف هک  دنکیم  لقن  مرکا 
: دراد دوجو  تلاح  هس  نیا  زا  یکی  دروآیم ، ياج  هب  هرمع  ای  درازگیم  جح  هک  یسک  يارب 

. دیشخب ار  همه  دنوادخ  هدوب ، یقاب  وت  رد  هانگ  هچنآ  ره  وت و  نیشیپ  ناهانگ  مامت  دنیوگیم : وا  هب  هکنآ  ای 
. نک زاغآ  ار  کین  لمع  کنیا  دش ، هدیشخب  وت  نیشیپ  ناهانگ  دنیوگیم : وا  هب  هک  نآ  ای 

[. 128 . ] تسا جح  هرهب  نیرتابیز  نیا  و  یتفای ) تفارش  ناش و   ) يدش ظفح  شیوخ  لاوما  نادناخ و  نایم  رد  وت  دنیوگیم : وا  هب  ای 
[. 129  ] تسا هدش  هدرمش  لضفا  تسخن  هرهب  يرگید  تیاور  رد 

. رتالاب رترب و  نیسپ  نیشیپ و  ناهانگ  شزرمآ  اما  تسا  رتابیز  جح  هرهب  يرهاظ  تیعقوم  هک  تسا  نشور  هتبلا  و 
هحفص 100] ]

دیراد اپ  هب  ار  نآ  تسامش ، نید  نوتس  زامن 

! هالصلا یف  هللا  هللا 
. مکنید دومع  اهنا  لمعلا و  ریخ  اهناف 

. تسامش نید  نوتس  تساهراک و  نیرتهب  زامن  زامن . يهرابرد  ادخ  زا  دیسرتب 
: تسا تدابع  سنا  نج و  تقلخ  زا  فده 

[. 130  ] نودبعیل الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام 
تسا هداد  روتسد  زامن  ندناوخ  هب  فلتخم  ياهتروص  هب  نآرق  زا  يرایـسب  تایآ  رد  دنوادخ  تسادخ . تدابع  هاگهولج  نیرتابیز  زامن  و 

: تسا هدیمان  زامن  هماقا  ار  نانموم  ناربمایپ و  یگژیو  نیرتمهم  نیرتگرزب و  و 
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: دنکیم ضرع  دروایم ، هکم  هب  دنوادخ  رما  هب  ار  لیعامسا  رجاه و  میهاربا ، هک  هاگنآ 
[. 131  ] هالصلا اومیقیل  انبر  مرحملا  کتیب  دنع  عرزيذ  ریغ  داوب  یتیرذ  نم  تنکسا  ینا  انبر 

هحفص 101] ]
ات مدرک  نـینچ  ایادـخ ! مدرک . نکاـس  وـت  مرتـحم  هناـخ  دزن  فـلع ، بآیب و  ینیمزرـس  رد  ار  منادـنزرف  زا  یکی  نـم  اـم ! راـگدرورپ  يا 

. دنراد اپب  ار  زامن  ناگدنیآ 
: هک دنکیم  اعد  شنادنزرف  دوخ و  هرابرد  زین  و 

[. 132  ] یتیرذ نم  هالصلا و  میقم  ینلعجا  بر 
. هد رارق  زامن  ناگدنراداپرب  ار  منادنزرف  نم و  اراگدرورپ !

: دهدیم نامرف  یسوم  ترضح  هب  دنوادخ 
[. 133  ] يرکذل هالصلا  مقا  یندبعاف و  انا  الا  هلا  هللا ال  انا  یننا 

. رازگب زامن  نم  دای  هب  نک و  تدابع  ارم  تسین . نم  زج  يوبعم  هللا ! منم ، نیا 
: دیامرفیم یسیع  ترضح  نابز  زا 

[. 134  ] ایح تمد  ام  هاکزلا  هالصلاب و  یناصوا  تنک و  ام  نیا  اکرابم  ینلعج  و 
. مهدب تاکز  مناوخب و  زامن  ماهدنز  هک  ینامز  ات  دومرف  شرافس  ارم  داد و  رارق  تکرب  ریخ و  رپ  مشاب  هک  اجک  ره  ارم  دنوادخ 

: تسا هدمآ  شدنزرف  هب  نامقل  ترضح  يایاصو  رد 
[. 135  ] رکنملا نع  هنا  فورعملاب و  رما  هالصلا و  مقا  ینب  ای 

. امن رکنم  زا  یهن  نک و  فورعم  هب  رما  دراد و  ياپ  هب  ار  زامن  مدنزرف !
: دیامرفیم مه  دوخ  هدیزگرب  ناگدنب  يهرابرد 

هالصلا و ماقا  هللا و  رکذ  نع  عیب  هراجت و ال  مهیهلتال  لاجر 
هحفص 102] ]

[. 136  ] هاکزلا ءاتیا 
. درادیمنزاب تاکز  نداد  زامن و  هماقا  ادخ و  دای  زا  ار  ناشیا  دتس  داد و  هک  ینادرمگرزب 

: دیامرفیم ربمایپ  هب  باطخ  هکنآ  هرخالاب  و 
[. 137  ] هینالع ارس و  مهانقزر  امم  اوقفنی  هالصلا و  اومیقی  اونما  نیذلا  يدابعل  لق 

. دنیامن قافنا  ناهن - راکشآ و  ماهدرک - ناشيزور  هچنآ  زا  دنراد و  ياپ  هب  ار  زامن  وگب  نم  نموم  ناگدنب  هب  ربمایپ ! يا 
زامن و تیمها  رد  يدایز  رایـسب  تایاور  تسا و  هتفای  صاصتخا  زامن  ثحب  هب  ینید  تاعوضوم  رد  اهباتک  نیرتمیجح  ثحابم و  نیرتشیب 

: میروآیم ثحبم ، نیا  تبسانم  هب  ار  تایاور  یخرب  هک  تسا  هدش  دراو  مهم ، فیرش و  رما  نیا  هب  هطوبرم  روما  رگید 
: دومرف ربمایپ 

نآ رگا  تسا . زامن  دسرپیم  وا  زا  هک  يزیچ  نیتسخن  دیامرفیم و  رضاح  ار  هدنب  دنوادخ  دسرارف  تمایق  زور  نوچ  دیشاب . اهزامن  بقارم 
. دنکفایم شتآ  هب  ار  وا  تروص  نیا  ریغ  رد  و  چیه - هک  دشاب - هدروآ  اج  هب  لماک  ار 

ناشراوخ تنعل و  ادـخ  هک  ناماه - نوعرف و  نوراق و  اب  ار  وا  دـنوادخ  دزاس  هابت  ار  شزاـمن  سک  ره  اریز  دـینک . هاـبت  ار  ناـتزامن  اداـبم 
. دنکیم روشحم  دنک -

هحفص 103] ]
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[. 138 . ] تسین شزامن  بقارم  هک  یسک  لاح  هب  ياو  دروآرد . خزود  هب  ناقفانم  اب  هارمه  ار  یسک  نینچ  هک  تسادخ  قح  نیا  و 
: دومرف زین  و 

[. 139  ] تسین زامن  كرت  زج  نامیا  رفک و  نایم  هلصاف 
: دومرف شرافس  نینچ  شنارای  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  و 

تاقوا رد  زامن  دییوج . برقت  ادخ  هب  زامن  يهلیـسو  هب  دـیرازگب و  زامن  ناوارف  و  دیـشاب . نآ  ماجنا  بقارم  دـیدنبب و  لباقتم  نامیپ  زامن  اب 
اهنآ وئ  دننکفیب ؟ شتآ  هب  ار  امش  هک  دش  ثعاب  يزیچ  هچ  دنسرپیم : نایخزود  زا  یتقو  هک  دیاهدینـشن  ایآ  تسا . بجاو  نانموم  رب  نیعم 

ندرگ زا  هانگ  دنب  ددرگیم و  ناهانگ  شزیر  ثعاب  دزیریمورف ، تخرد  زا  هک  یگرب  دـننام  زامن  میدوبن . رازگزامن  ام  دـنهدیم : خـساپ 
جنپ زورهنابـش  رد  وا  تسا و  یمدآ  يهناخ  رد  رب  هک  تسا  هدرک  هیبشت  ياهبامرگ  هب  ار  نآ  ربمایپ  هک  تسا  ناـمه  زاـمن  دلـسگیم . هدـنب 

[. 140 . ] دنامیمن وا  نت  رب  یگدولآ  كرچ و  رگید  بیترت  نیا  هب  و  دیوشیم . مامح  نآ  رد  ار  دوخ  تبون 
. دیادزیم ناسنا  حور  زا  ار  یگدولآ  مه  زامن 

هحفص 106] ]

دیناشنبورف ار  ادخ  مشخ  تاکز ، اب 

! هاکزلا یف  هللا  هللا 
. مکبر بضغ  ءیفطت  اهناف 

. دناشنیمورف ار  ناتیادخ  مشخ  تاکز  دیسرتب . تاکز  يهرابرد  ادخ  زا 
هدرب مان  تاکز »  » زا اـهنآ  رد  هک  هفیرـش  هیآ  زا 30  هچنانچ  دـنوشیم . ناونع  هارمه  نیرق و  هتـسویپ  تاـکز  زاـمن و  هکنآ  تسخن  يهتکن 

. تسا هدمآ  زامن  اب  هارمه  هیآ   13 [. 141  ] تسا هدش 
: دومرف هک  تسا  لقن  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح  زا 

: تسا رگید  زیچ  هس  اب  هارمه  هک  تسا  هداد  نامرف  زیچ  هس  هب  دنوادخ 
. تسا هداد  نامرف  ود - ره  تاکز - زامن و  هب  دنوادخ 

[. 142 …  ] دنریذپیمن مه  ار  شزامن  دهدن ، تاکز  اما  درازگب  زامن  سک  ره  سپ 
ماکحا مامت  زا  شیپ  مه ، اب  تاکز  زامن و  مکح  هکنآ  رگید  يهتکن 

هحفص 107] ]
. دوب هتشگ  بجاو  هدش و  ناونع  مالسا  زاغآ  نامه  زا  رگید ،

: میناوخیم تاکز  يانعم  رد  هکنآ  موس  يهتکن 
يارب دیآ و  دیدپ  ییاراد  رد  تدایز  تکرب و  ات  دوشیم  بجوم  لام ، زا  تاکز  جارخا  نوچ  تسا . هدش  هتفرگرب  ومن » دشر و   » زا تاکز 

بجوم تاکز  نوچ  یکاـپ . تراـهط و  ياـنعم  هب  تسا ، ءاـکز »  » زا هتفرگرب  هکنآ  اـی  دـهدیم . هجیتن  ار  شـشخب  مرک و  زین  یمدآ  سفن 
[. 143 . ] ددرگ رهاط  یگیامورف  لخب و  ثول  زا  مه  یمدآ  سفن  دوش و  كاپ  يدیلپ  یکاپان و  زا  ناسنا  ییاراد  ات  دوشیم 

: دراد هتکن  نیا  هب  هراشا  هفیرش  يهیآ 
[. 144  ] اهب مهیکزت  مهرهطت و  هقدص  مهلاوما  نم  ذخ 

. یهدیم ناشومن  دشر و  ای  و  يزاسیم - ناشهزیکاپ  رهاط و  هلیسو - نیا  هب  ناتسب - تاکز - هقدص - نانآ  لاوما  زا 
: تسا هدمآ  مالسلااهیلع ، هرهاط  ترضح  زا  اسر  هاتوک و  ینایب  رد  انعم  ود  ره 
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[. 145 . ] تسا هداد  رارق  يزور  ومن  دشر و  اهناج و  یکاپ  بجوم  ار  تاکز  دنوادخ 
: مینکیم لقن  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدمآ  تاکز  راثآ  رد  مه  يرگید  ریباعت 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
[. 146 . ] دوشیم كاپ  ناتیاهناج  هک  دیزادرپب  ار  دوخ  لاوما  تاکز  … 

: دومرف مالسلاهیلع  یلع  ترضح 
هحفص 108] ]

[. 147 . ] دینک يرادهگن  ظفح و  تاکز  نداد  يهلیسو  هب  ار  دوخ  ییاراد 
: دومرف زین  و 

[. 148 . ] دوشیم هتفرگ  اهندعم  اههویم و  اهتعارز و  یمامت  زا  تکرب  دنهدن  تاکز  مدرم  هک  یماگنه 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

رگا اما  دننامیم . رادیاپ  یـشوخ  ریخ و  رد  هتـسویپ  دنهدب ، تاکز  دنـشاب و  مه  رادتناما  دننک و  یتسود  رگیدکی  اب  هک  ینامز  ات  نم  تما 
[. 149 . ] دنوشیم راچد  یتخس  یطحق و  هب  دننکن  نینچ 

: دینک هجوت  هراب  نیا  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  هب  دوشیمن . ییاراد  هب  رصحنم  طقف  تاکز  هکنآ  رخآ  نخس 
. تسا تاوهش  زا  نتشهورف  مشچ  نیبتربع و  ندید  مشچ ، تاکز 

يرود زین  و  تسا . تحیـصن  تظعوم و  تمکح و  زا  نید  دـیاوف  نآرق و  تمکح و  شناد و  هب  ندرپـس  شوگ  ندینـش و  شوگ ، تاـکز 
. نآ ریاظن  تبیغ و  غورد و  دننام  میدرمشرب  هک  تسا  يروما  فالخرب  نآ  ندینش  هک  هچنآ  ره  زا  نتسج 

. تسا دنوادخ  رکذ  حیبست و  ترثک  نالفاغ ، نتخاس  رادیب  ناناملسم ، تحیصن  نابز ، تاکز 
هب زین  تسا و  تواخس  شهد و  ششخب و  تسد  تاکز 

هحفص 109] ]
زا تسد  نتشاد  رود  نینچمه  دنوش و  دنمهرهب  نآ  زا  ادخ  تعاطا  رد  ناناملـسم  هک  ییاههرهب  ینید و  مولع  نتـشون  رد  نآ  نتخادنا  راک 

. اهیراکتشز رورش و 
. تسا دنوادخ  قوقح  زا  هک  نهیحلاص ، ترایز  رد  تسا  هار  ندومیپ  اپ  تاکز 

یهار ره  ندومیپ  يهصالخ  ادخ و  هار  رد  داهج  محر و  يهلص  مدرم و  نایم  حالـصا  يارب  مادقا  ادخ و  دای  رکذ و  سلاجم  هب  نتفر  زین  و 
[. 150 . ] تسا نآ  رد  وت  نید  تمالس  لد و  حالص  هک 

هحفص 112] ]

دیرادب یمارگ  ار  ناضمر  هام 

رانلا نم  هنج  همایص  ناف  ناضمر  رهش  یف  هللا  هللا 
. شتآ ربارب  رد  تسا  يرپس  هام  نیا  يهزور  هک  ارچ  دینادب  ردق  دیبایرد و  ار  ناضمر  هام 

: دیامرفیم ناضمر  هام  يهرابرد  دنوادخ 
ناقرفلا يدهلا و  نم  تانیب  سانلل و  يده  نآرقلا  هیف  لزنا  يذلا  ناضمر  رهش 

[. 151  ] همصیلف رهشلا  مکنم  دهش  نمف 
تیادـه و ياهیرگنـشور  مدرم و  يارب  تسا  تیادـه  هک  ینآرق  نامه  تسا . هدـش  لزان  نآ  رد  نآرق  هک  تسا  یهام  نامه  ناضمر ، هام 
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. دریگب هزور  هام  نآ  رد  هک  دیاب  دومن  كرد  ار  هام  نیا  هک  امش  زا  کی  ره  سپ  دشابیم . لطاب  قح و  نایم  ییادج 
: دیامرفیم يدعب  يهیآ  رد  و 

اذا عادلا  هوعد  بیجا  بیرق  یناف  ینع  يدابع  کلاس  اذا  و 
هحفص 113] ]

[. 152  ] نودشری مهلعل  یب  اونمویل  یل و  اوبیجتسیلف  ناعد 
ار هدـننکتوعد  توعد  مکیدزن و  رایـسب  ناشیا  هب  نم  وگب  ناـنآ  هب  دنـسرپیم ، وت  زا  نم  يهراـبرد  نم  ناگدـنب  هک  یماـگنه  ربماـیپ  يا 

دـشاب دنروایب ، نامیا  نم  هب  دنهاوخب و  نم  زا  ار  شیوخ  ياعد  تباجتـسا  نامدرم  هک  دیاب  سپ  منکیم . تباجا  دـناوخیم  ارم  هک  هاگنآ 
. دنبای دشر  هک 

: دیامرفیم مه  هزور  يهرابرد  و 
[. 153  ] نوقتت مکلعل  مکلبق  نم  نیذلا  یلع  بتک  امک  مایصلا  مکیلع  بتک  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای 

. دینک هشیپ  يوقت  هک  دیاش  دوب ، هدش  بجاو  امش  ناینیشیپ  رب  هچنانچ  تسا ، هتشگ  بجاو  امش  رب  هزور  نانموم  يا 
: دیامرفیم زین  و 

[. 154  ] رهش فلا  نم  ریخ  ردقلا  هلیل  ردقلا  هلیل  ام  کیردا  ام  ردقلا و  هلیل  یف  هانلزنا  انا 
. تسا رتهب  رترب و  هام  رازه  زا  ردق  بش  تسا . يردقنارگ  بش  هچ  ردق  بش  ینادیم  هچ  وت  میدرک و  لزان  ردق  بش  رد  ار  نآرق  ام 

: ناضمر هام  هک  دوشیم  نشور  هفیرش  تایآ  نیا  هب  هجوت  اب 
. تسا نآرق  لوزن  هام 

. تسا هزور  هام 
. تسا اعد  هام 
هحفص 114] ]

رادید نیرخآ 
تسا هزور  يهجیتن  هک  تساوقت  هام 

تسا هام  نیا  رد  ردق  بش 
: دومرف هک  تسا  لقن  مرکا  ربمایپ  زا  ییابیز  نخس  رد 

. تسا لجوزع  يادخ  هام  ناضمر  هام 
. درامشیم ربارب  ود  ار  اهیکین  دنوادخ  هک  تسا  یهام  ناضمر  هام 

. دنکیم دوبان  وحم و  ار  اهیدب  هام  نآ  رد  دنوادخ  هک  تسا  یهام  ناضمر  هام 
. تسادخ يوس  هب  تشگزاب  هبانا و  هام  تسا ، تکرب  هام  ناضمر  هام 

. تساهاطخ شزرمآ  هام  تسا ، ناهانگ  زا  هبوت  هام 
. تسا تشهب  هب  ندیسر  اب  يراگتسر  هام  تسا ، خزود  شتآ  زا  يدازآ  هام 

هاـم نیا  رد  ادـخ  زا  ار  شیوـخ  ياـهتجاح  دـیناوخب . داـیز  نآرق  هاـم  نیا  رد  دـیزیهرپب . اـهمارح  یماـمت  زا  هاـم  نیا  رد  هک  دیـشاب  بقارم 
دنوادخ دزن  هام  نیا  هک  اریز  دشاب ، رگید  ياههام  دننام  امش  دزن  ناضمر  هام  هک  ادابم  دیشاب . لوغشم  ادخ  رکذ  دای و  هب  هتسویپ  دیهاوخب .

[. 155 . ] دیتسین هزور  زور ، نآ  رد  هک  دشاب  يزور  دننام  ناضمر  هام  يهزور  ادابم  دراد . اههام  رگید  رب  یتلیضف  تبرق و 
[. 156 . ] تسا هدش  ریبعت  ربص  هام  هب  هام  نیا  زا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  ترضح  زا  مه  ینایب  رد 
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هحفص 115] ]
[. 157 . ] دنمانیم مایق  هام  ناهانگ و  زا  ندش  كاپ  هام  یگزیکاپ ، هام  مالسا ، هام  مایص ، هام  ار  هام  نیا  نیدباعلانیز  ماما 

هام نیا  رد  اهنآ  ماجنا  هب  هک  مهم  سب  یتاکن  هب  دـناوخ و  ناـضمر  هاـم  تیمها  رد  ياهبطخ  نابعـش  هاـم  يهعمج  نیرخآ  رد  مرکا  ربماـیپ 
: دومرف هلمج  نآ  زا  دومرف . هراشا  تسا ، هدش  دیکا  شرافس 

نادنواشیوخ هب  دیروآ ، تمحر  نالاسدرخ  هب  دیرامـش ، گرزب  ار  ناگدروخلاس  ناریپ و  دـینک . قدـصت  نایاونیب  ناریقف و  رب  هام  نیا  رد 
مه امـش  نامیتی  اـب  اـت  دـینک  یناـبرهم  ناـمیتی  هب  دـیرادزاب و  مارح  زا  ار  دوخ  شوگ  مشچ و  اوراـن و  نخـس  زا  ار  دوخ  ناـبز  دـیدنویپب و 

[. 158 . ] دننک ینابرهم 
هحفص 118] ]

دیبایرد ار  نایاونیب 

! نیکاسملا ءارقفلا و  یف  هللا  هللا 
. مکشئاعم یف  مهوکراشف 

. منکیم شرافس  ناگدنامرد  نادنمزاین و  هرابرد  ار  امش 
. دینادرگ کیرش  شیوخ  شیاسآ  یگدنز و  رد  مه  ار  ناشیا 

ینید و نوتم  رد  تسا . ناـگراچیب  ناـیاونیب و  هب  یگدیـسر  ناـیدا - همه  هکلب  و  مالـسا - رد  یعاـمتجا  يدرف و  میلاـعت  نیرتمهم  زا  یکی 
اب رگید  يوس  زا  تسا و  هتفرگ  تروص  نیکاـسم  هب  یگدیـسر  يهراـبرد  ناوارف  قیوشت  هیـصوت و  وس  کـی  زا  میرک  نآرق  رد  صوصخب 

میرک نآرق  تسا . هدـمآ  نایم  هب  نخـس  دنتـسه ، تواـفتیب  هجوتیب و  عوضوم  نیا  هب  هک  یناـسک  يهراـبرد  زیمآدـیدهت  دـنت و  یتاـنایب 
رد ياهفیرـش  تایآ  هب  تسا . هدرک  یقلت  ینامیایب  رفک و  هناشن  ار  ناریقف  هب  یگدیـسر  مدع  تسا و  هتـسناد  قافنا  ار  نموم  مهم  یگژیو 

: مینکیم هجوت  هراب  نیا 
هحفص 119] ]

: دیامرفیم ناگشیپاوقت  فصو  رد  دنوادخ 
[. 159  ] نوقفنی مهانقزر  امم  هالصلا و  نومیقی  بیغلاب و  نونموی  نیذلا 

. دننکیم قافنا  میاهداد ، هدعو  اهنآ  هب  هک  ییاهيزور  زا  دنرادیم و  ياپ  هب  ار  زامن  دنروآیم ، نامیا  بیغ  هب  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ 
: هک دهدیم  روتسد  نانموم  هب  احیرص  ور  نیمه  زا 

[. 160  ] هعافش هلخ و ال  هیف و ال  عیبال  موی  یتای  نا  لبق  نم  مکانقزر  امم  اوقفنا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای 
نآ زا  تسین ، زاسراک  يرگیجنایم ، یتسود و  دتس و  داد و  زور  نآ  رد  هک  دسرارف  يزور  هکنآ  زا  شیپ  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 

. دینک قافنا  میاهداد ، يزور  امش  هب  هچ 
: هک دیامرفیم  دیکات  هتبلا  و 

[. 161  ] نوبحت امم  اوقفنت  یتح  ربلا  اولانت  نل 
. دینک قافنا  دیرادیم ، تسود  دوخ  هچنآ  زا  هکنآ  ات  دوب  دیهاوخن  راکوکین  زگره 

رد یگمه  هنسحلاضرق  رذن و  فقو و  دننام  يروما  تاکز ، سمخ و  دننام  یعرش  بجاو  قوقح  يادا  هقدص ، نداد  هب  بیغرت  قیوشت و 
. دنراد رارق  سدقم  مهم و  رما  نیا  ياتسار 

، رایسب تدش  تدح و  اب  دننکیم  یهاتوک  ناگراچیب  ناتسدیهت و  هب  یگدیسر  قافنا و  هب  تبسن  هک  نانآ  هرابرد  میتفگ  هچنانچ  و 
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هحفص 120] ]
: تسا هدش  دروخرب 

: دیامرفیم خزود  نارومام  هب  باطخ  نایخزود  زا  یهورگ  يهرابرد  دنوادخ 
نیکسملا ماعط  یلع  ضحیال  میظعلا و  هللااب  نموی  ناک ال  هنا  هوکلساف  اعارذ  نوعبـس  اهعرذ  هلـسلس  یف  مث  هولـص  میحجلا  مث  هولغف  هوذخ 

[. 162]
وا هک  ارچ  شدیدنب  رب  تسا ، نآ  لوط  عارذ  داتفه  هک  يریجنز  اب  هاگنآ  و  دینکفارد . شتآ  هب  هاگنآ  دیـشک و  شدنب  هب  دـیریگرب و  ار  وا 

. تسا هدرکن  مادقا  هدشن و  هتخیگنارب  ناگراچیب  ماعطا  يارب  تسا و  هدرواین  نامیا  گرزب  دنوادخ  هب 
ار دوخ  ندش  یمنهج  لماوع  زا  یکی  مرجم  نایخزود  دـناهدنکفا ؟ خزود  هب  امـش  ارچ  هک  دنـسرپیم  نامرجم  زا  تشهب  لها  هک  هاگنآ  و 

: هک دننادیم  نآ 
[. 163  ] نیکسملا معطن  کن  مل  و 

. میدادیمن اذغ  اونیب  نیکسم و  هب  ام 
: دیامرفیم نارفاک  يهرابرد  هکنآ  هرخالاب  و 

[. 164  ] نیکسملا ماعط  یلع  ضحیال  میتیلا و  عدی  يذلا  کلذف  نیدلاب  بذکی  يذلا  تیارا 
ماعطا رب  درکیم و  رود  دوخ  زا  يدـنت  اب  ار  میتی  هک  تسا  نامه  وا  تشاگنایم ؟ غورد  ار  نید  هک  ار  سک  نآ  يدـید  ایآ  ربماـیپ - يا  - 

. درکیمن مادقا  نیکسم 
رایسب هیصوت  مالسلامهیلع  نیموصعم  همئا  زین  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تانایب  رد 

هحفص 121] ]
ریظن و ناگراچیب  ناریقف و  هب  یگدیـسر  رد  ناراوگرزب  نآ  مه  لمع  رد  هیـصوت ، رب  هوالع  تسا و  هدش  رما  نیا  هب  تبـسن  ناوارف  ادیکا و 

ربمایپ تیب  لها  قافنا  دروم  رد  مه  ياهفیرـش  تایآ  هدش و  لقن  رما  نیا  رد  نانآ  مامتها  زایزیگناتفگـش  ياهناتـساد  دنتـشادن و  يدـننام 
[. 165 . ] تسا هتشگ  لزان 

: میزادرپیم هقدص  نداد  راثآ  تیمها و  رد  ناراوگرزب  نآ  زا  ینانخس  لقن  هب  کنیا 
: دومرف ادخ  ربمایپ 

[. 166 . ] دینک نامرد  نداد ، هقدص  يهلیسو  هب  ار  دوخ  نارامیب 
[. 167 . ] دیروآ دورف  نداد  هقدص  يهلیسو  هب  ار  يزور 

[. 168 . ] دناشنیمورف ار  دنوادخ  مشخ  یناهنپ  هقدص 
[. 169 . ] دنکیم يریگولج  راجنهان  گرم  زا  هقدص 

: دومرف مالسلاهیلع  یلع  ترضح  و 
[. 170 . ] دینک تراجت  ادخ  اب  نداد  هقدص  يهلیسو  هب  دیدش ، تسدگنت  هاگره 

: تسا یندینش  زین  ارجام  نیا 
زا یکی  وا  نوچ  دـندش ، عمج  وا  نوماریپ  مدرم  درک . یفرعم  دـنلب  يادـص  اب  ار  دوخ  تساـخ و  اـپ  هب  هبعک  راـنک  رذوبا  باـنج  راـب  کـی 

هـشوت یفاک  يهزادنا  هب  دوش ، رفـس  یهار  دهاوخب  امـش  زا  یکی  هاگره  تفگ : درک و  هظعوم  ار  مدرم  رذوبا  دوب . ربمایپ  باحـصا  نیرتهب 
. درادیمرب

؟ دیرادرب هار  هشوت  دیهاوخیمن  ایآ  تسا ، شیپ  رد  تمایق  زور  رفس  دیشاب  رایشه  مدرم 

تداهش رتسب  رد  مالسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  ترضح  همانتیصو  رادید : www.Ghaemiyeh.comنیرخآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 66زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 122] ]
؟ میریگرب ياهشوت  هچ  نک . داشرا  ار  ام  تفگو : تساخرب  تیعمج  نایم  زا  يدرم 

: تفگ درم  نآ  خساپ  رد  رذوبا 
زور نآ  ياهیتخس  اهیراوشد و  دشاب . زور  نآ  يهشوت  ات  ریگب  هزور  امرگ  تدش  رد  تسا . دیدش  رایسب  یگنشت  یگنسرگ و  تمایق  زور 

ود تسا . روآتشحو  یـسب  ربق  نورد  یکیرات  ییاـهنت و  دـشاب . اهیتخـس  نآ  هریخذ  هک  روآ  ياـج  هب  ار  ادـخ  هناـخ  جـح  تسا ، ناوارف 
يرـش نخـس  نتفگ  زا  ناـبز  اـی  ییوگیم ، هک  یکین  نخـس  اـسب  هچ  تسا . ربـق  نورد  ییاـهنت  سنوم  بش  کـیرات  لد  رد  زاـمن  تعکر 

ار وت  یتخـس  نآ  رد  هک  دـیاش  ياهراچیب ، هدـنامرد و  یـسب  تمایق  زور  رد  هک  يا  یهدیم ، ياهدـنامرد  هب  هک  ياهقدـص  ای  يرادیمزاب ،
شیپ ترخآ  هشوـت  يارب  ار  رگید  مین  نـک و  جرخ  شیوـخ  هداوناـخ  يارب  ار  نآ  زا  یمین  نـک . تمـسق  ود  ار  اـیند  تورث  دـهد . تاـجن 

، نک تمـسق  ود  مه  ار  نتفگ  نخـس  نک . اـهر  ار  نآ  دـناسریم ، ناـیز  هکلب  درادـن و  يدوس  تورث  لاـم و  تمـسق ، ود  نیا  زج  تسرف .
نایز هکلب  درادـن ، يدوس  اهنت  هن  هک  نک  اهر  ار  موس  نخـس  ترخآ . ینادابآ  يارب  ینخـس  لالح و  يزور  ندروآ  تسد  هب  يارب  ینخس 

. دناسریم
زا ار  یمدآ  يزور ، مغ  ینعی  ! ) تشک ارم  میاهدرکن ، كرد  زوـنه  ار  نا  هک  يزور  یلوغـشم  لد  دوزفا : نانخـس ، نیا  ناـیب  زا  سپ  رذوـبا 

[. 171 ( ] دزادنایم ياپ 
هحفص 124] ]

دینک داهج  ادخ  هار  رد  نابز ، ناج و  لام و  اب 

! مکتنسلا مکسفنا و  مکلاوماب و  داهجلا  یف  هللا  هللا 
. هادهب دتقم  هل ، عیطم  وا  يد ، ماما ه  نالجر : دهاجی  امناف 

. منکیم شرافس  نابز ، ناج و  لام و  اب  داهج  هرابرد  ار  امش 
ادـتقا وا  تیادـه  هب  دربیم و  ماما  زا  ناـمرف  هک  یـسک  تسا و  رگتیادـه  هک  یماـما  دـننکیم : داـهج  یتسار - هب  هک - دـنهورگ  ود  طـقف 

. دنکیم
بجوم رگا  تسا - یتخس  اب  ماوت  هک  شالت - هنوگره  بیترت  نیا  هب  یتخس . تقشم و  ینعی  تغل  نیا  لصا  هک  تسا  دهج  هشیر  زا  داهج 

: مینکیم رکذ  دناهدرب ، مان  داهج »  » ناونع اب  اهنآ  زا  هک  ار  روما  یخرب  لیذ  رد  تسوا . هار  رد  داهج  دشاب ، ادخ  يدونشخ 
: دومرف ادخ  ربمایپ 

[. 172 . ] تسا داهج  ادخ ، تعاط  رد  ربص 
[. 173 . ] تسا داهج  تخس ، يامرگ  رد  هزور 

[. 174 . ] تسا ربکا  داهج  سفن  اب  هزرابم 
: دومرف مالسلاهیلع  یلع  ترضح 

[. 175 . ] تسا داهج  یملع  يهثحابم  وگتفگ و 
. تسا داهج  مینادیم  هچنآ  هب  لمع 

[. 176 . ] تسوا داهج  نز  يارب  وکین  يرادرسمه 
: دومرف مالسلاهیلع  قداص  ماما 

[. 177 . ] تسا داهج  ناماما  رس  ندناشوپ 
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[. 178 . ] تسا نافیعض  داهج  نامه  جح 
: دومرف مالسلاهیلع  رقاب  ماما  هرخالاب  و 

[. 179 [ ؟ تسا يروخهزیکاپ  ینمادکاپ و  زا  رترب  رتالاب و  داهج  مادک 
: میزادرپیم هیآ  دنچ  رکذ  هب  تسخن  داهج ، تیمها  نایب  رد 

میلا باذع  نم  مکیجنت  هراجت  یلع  مکلدا  له  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای 
؟ دهدیم تاجن  كاندرد  یباذع  زا  ار  امش  هک  منک  تلالد  یتراجت  هب  ار  امش  ایآ  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 

نوملعت متنک  نا  مکل  ریخ  مکلذ  مکسفنا  مکلاوماب و  هللا  لیبس  یف  نودهاجت  هلسور و  هللااب و  نونموت 
ادخ هار  رد  ناتناج  لام و  اب  دیروآیم و  نامیا  ادخلوسر  ادخ و  هب  هک - تسا  نامه  دـناهریم  خزود  باذـع  زا  امـش  هک  تراجت  نآ  - 

رگا دیدرتیب - دینکیم -. داهج 
هحفص 126] ]

. تسا نیرتهب  امش  يارب  داهج - نامیا و  نیا - دینادب ،
میظعلا زوفلا  کلذ  ندع  تانج  یف  هبیط  نکاسم  راهنالا و  اهتحت  نم  يرجت  تانج  مکلخدی  مکبونذ و  مکل  رفغی 

يراج نآ  ریز  زا  اهرهن  هک  ییاهغاب  هب  ار  امـش  دـیاشخبیم و  ار  ناـتناهانگ  دـنوادخ  هک - تسا  نآ  داـهج  ناـمیا و  جـیاتن  تارمث و  زا  - 
. تسا یمیظع  تداعس  يراگتسر و  ندش - یتشهب  نیا - دنکیم . دراو  نیب ، یتشهب  رد  دراد ، وکین  سب  ییاههناخ  تسا و 

[. 180 . ] نینموملا رشب  بیرق و  حتف  هللا و  نم  رصن  اهنوبحت  يرخا  و 
ادـخ بناـج  زا  کـیدزن ، یحتف  يزوریپ و  هک  تسا  نآ  دـیرادیم  تسود  ار  نآ  امـش  و  تساـیند - نیا  رد  هـک  داـهج  رگید  يهرمث  و  - 

. هدب تراشب  ار  نانموم  ربمایپ - يا  رطاخ ، نیا  هب  و  ددرگیم . امش  بیصن 
: دیامرفیم داهج  تیمها  رد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح 

هدیزگرب و يایلوا  يارب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یتشهب  ياهرد  زا  يرد  داهج  هک  یتسار  هب  سپ ، دنوادخ - شیاتـس  دمح و  زا  دعب - اما 
هب ار  داهج  سک  ره  ور - نیا  زا  تسا -. دـنوادخ  مکحم  رپس  هدـنرادزاب و  هرز  اوقت ، شـشوپ  سابل و  داهج ، تسا . هدوشگ  شیوخ  هژیو 

تفخ و نیا  اب  و  دناشوپیم . وا  رب  يراتفرگ  يادر  تلذم و  هماج  دنوادخ  دنک  كرت  نآ  زا  يرود  يرطاخ 
هحفص 127] ]

دـنادرگیم و يور  وا  زا  قح  داـهج ، رما  ندرک  هاـبت  اـب  دـتفایم . شلد  رب  يدرخیب  لـهج و  هدرپ  دوشیم و  مه  لـیلذ  نوبز و  يراوـخ ،
[. 181 . ] دنامیم مورحم  يرگداد  لدع و  زا  دریگیم و  ار  شنابیرگ  یگراچیب  تبکن و 

ماما تسا ، هورگ  ود  رد  رصحنم  داهج  هک  تسا  نآ  دیامرفیم  هراشا  نآ  هب  شیوخ  تیـصو  رد  نینموملاریما  ترـضح  هک  یمهم  يهتکن 
لاح لماش  دناوتیم  تسا ، تقشم  یتخس و  نامه  هک  دشاب  رظن  دروم  داهج  يوغل  يانعم  طقف  رگا  ینعی  وا . عیطم  رادربنامرف و  تیاده و 

: دیامرفیم هچنانچ  دنوشیم ، یتخس  راچد  ناناملسم  اب  ییورایور  هلباقم و  رد  اهنآ  دشاب . زین  نارفاک 
[. 182  ] نوجریال ام  هللا  نم  نوجرت  نوملات و  امک  نوملای  مهناف  نوملات  اونوکت  نا  موقلا  ءاغتبا  یف  اونهت  و ال 

ناوارف جنر  مه  اهنآ  دینیبیم ، بیسآ  جنر و  گنج  نیا  رد  امش  رگا  دینکن . یتسس  دنگنجیم  امش  اب  هک  ینارفاک  يریگتسد  بیقعت و  رد 
. دنرادن اهنآ  هک  دیراد  يدیما  ادخ  تمحر  فطل و  زا  امش  اما - دننیبیم -

: دیامرفیم هکنآ  ای  و 
[. 183  ] توغاطلا لیبس  یف  نولتاقی  اورفک  نیذلا  هللا و  لیبس  یف  نولتاقی  اونم  نیذلا 

. دننکیم هزرابم  توعاط  هار  رد  دناهدش  رفاک  هک  نانآ  دنگنجیم و  ادخ  هار  رد  دناهدروآ  نامیا  هک  نانآ 

تداهش رتسب  رد  مالسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  ترضح  همانتیصو  رادید : www.Ghaemiyeh.comنیرخآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 66زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


یـشزرا چیه  اهنت  هن  تسا  یتحاران  یتخـس و  اب  ماوت  دنچ  ره  نارفاک  هلتاقم  شالت و  اما  دوشیم . هدیمان  داهج  ادخ  هار  رد  نانموم  هزرابم 
درادن

هحفص 128] ]
: دریگیم ار  ناشیا  نابیرگ  نآ  هانگ  رز و  و  تمایق ، زور  هکلب 

تایآب اورفک  نیذلا  کئلوا  اعنـص  نونـسحی  مهنا  نوبـسحی  مه  ایندـلا و  هایحلا  یف  مهیعـس  لض  نیذـلا  الامعا  نیرـسخالاب  مکئبنن  له  لق 
[. 184  ] انزو همایقلا  موی  مهل  میقن  الف  مهلامعا  تطبحف  هئاقل  مهبر و 

نیمه رد  اهنآ  شالت  یعس و  هک  یناسک  نامه  منک ؟ هاگآ  لمع ، رظن  زا  دارفا  نیرتراکنایز  يهرابرد  ار  امـش  ایآ  وگب  مدرم  هب  ربمایپ ! يا 
ياقل راگدرورپ و  تایآ  هب  هک  دنتـسه  یناسک  ناشیا  دنتـسه . کین  راک  ماجنا  لاح  رد  هک  دنرادنپیم  اهنآ  دش و  دوبان  مگ و  ایند  تایح 

. دش میهاوخن  لئاق  یشزرا  نانآ  ياهشالت  يارب  تمایق  زور  تشگ و  دوبان  نانآ  لامعا  نیاربانب  دندش ، رفاک  وا 
. تسا شزرا  دقاف  دشابن  موصعم  ماما  روتسد  هب  رظن و  ریز  رگا  هلتاقم ، هدهاجم و  شالت و  هک  دوشیم  نشور  بیترت  نیا  هب 

: میربیم نایاپ  هب  تیاور  کی  لقن  اب  ار  ثحب  نیا 
تاقالم ار  مالسلاهیلع  داجس  ماما  ترـضح  هکم  هار  رد  يرـصب  دابع  دیامرفیم : بانج  نآ  تسا . قداص  ماما  ترـضح  تیاور  نیا  يوار 
دنوادخ هک  یلاح  رد  ياهدروآ ؟ يور  نآ  یتحار  جح و  هب  ياهدرک و  اهر  ار  نآ  یتخـس  داهج و  ایآ  دومن : ضرع  ترـضح  نآ  هب  درک ،

هلتاقم ادخ  هار  رد  هک  ینانموم  نامه  ددیم . تشهب  اهنآ  هب  ضوع  رد  دناتسیم و  ار  نانموم  لام  ناج و  دنوادخ  : » دیامرفیم
هحفص 129] ]

[. 185 …  « ] دننکیم
: تسا هدمآ  دعب  هیآ  رد  دناوخب . ار  دعب  هیآ  تساوخ  وا  زا  مالسلاهیلع  ماما 

فورعم و هب  رما  دننکیم . دوجـس  عوکر و  دوشیم و  ادخ  یگدنب  قرغ  دـننکیم و  تدابع  هبوت و  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  نانموم  نآ  »
.« هدب تراشب  ناشیا  هب  دنتسه . ادخ  دودح  ظفاح  دنیامنیم . رکنم  زا  یهن 

[. 186 . ] تسا رتالاب  رترب و  ندرازگ  جح  زا  نانآ  اب  داهج  هتبلا  میتفای ، نینچ  نیا  یناوریپ  رگا  دومرف : نیدباعلا  نیز  ماما 
هحفص 132] ]

دیشاب ربمایپ  نادنزرف  روای 

! مکیبن هیرذ  یف  هللا  هللا 
. مهنع عفدلا  یلع  نوردقت  متنا  مینارهظ و  نیب  مکترضحب و  نملظیالف 

. دیرآ رظنرد  ار  ادخ  ناتربمایپ  نادنزرف  يهرابرد 
. دیزاس رود  نانآ  زا  ار  امش  دیناوتیم  امش  هک  یلاح  رد  دوش  ملظ  نانآ  هب  امش  بایغ  رد  ای  روضح  رد  ادابم 

: دومرف غالبا  نینچ  دنوادخ  روتسد  هب  درکن و  بلط  یشاداپ  دش ، لمحتم  مدرم  تیاده  رد  هک  يدایز  رازآ  ناوارف و  جنر  ربارب  رد  ربمایپ 
[. 187  ] یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  ام  لق 

. دینک ینابرهم  یتسود و  نم  نادناخ  اب  هکنآ  زج  مهاوخیمن ، يدزم  تلاسر  يارب  امش  زا  نم  وگب  مدرم  هب  ربمایپ  يا 
: تسا هدومرف  مه  يرگید  ياج  رد  هتبلا 

هحفص 133] ]
[. 188  ] مکل وهف  رجا  نم  مکتلئس  ام  لق 
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تسامش دوخ  دوس  هب  مهاوخیم  امش  زا  هک  یشاداپ 
لها اب  یـسک  رگا  اریز  تسا ، نشور  مه  نآ  تلع  تسا . ناناملـسم  دوخ  دوس  هب  زاب  تسا  تلاسر  رجا  هک  ربمایپ  نادناخ  اب  یتسود  ینعی 

[. 189  ] دوشیم راگتسر  دباییم و  تاجن  دنک  یتسود  تیب 
: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هللالوسر  ترتع  اب  یتسود  ياتسار  نیمه  رد 

نم هب  هک  ار  هچ  رهو  شدوخ  نادـناخ  زا  رتشیب  ارم  نادـناخ  و  شدوخ ، هداوناـخ  زا  شیب  ارم  هداوناـخ  و  شدوخ ، زا  رتـشیب  ارم  هک  یـسک 
[. 190  ] تسومه یقیقح  نموم  درادب  تسود  تسا ، بوسنم  شدوخ  هب  هک  هچنآ  زا  شیب  تسا  بوسنم 

رد نانآ  تیاور  لوا  شخب  هکنآ  رتبلاج  دناهدروآ و  ار  نآ  لوا  تمـسق  طقف  اما  دناهدرک  لقن  ناینـس  ار  تیاور  نیا  دینادب  تسا  بلاج 
: دنکیم لقن  تسا  ربمایپ  باحـصا  زا  هک  ماشه  نب  هللادبع  هک  تسا  نینچ  تیاور  تسا . هدماین  میاهدروآ  هعیـش  كرادـم  زا  هک  لقن  نیا 

مدوخ زج  هتبلا  يزیچ  ره  زا  امـش  دنگوس  ادـخ  هب  هللالوسر  ای  تفگ  رمع  دوب  هتفرگ  ار  رمع  تسد  ترـضح  نآ  میدوب  ربمایپ  روضح  رد  »
دنمـشناد ار  تیاور  نیا  هسفن . نم  هیلا  بحا  نوکا  یتح  مکدـحا  نمویال  دومرف : رمع  خـساپ  رد  ترـضح  نآ  دـیتسه . رتبوبحم  نم  دزن 

هیآ 24 همجرت  نمـض  رد  تسا . هدروآ  هبوت  هروـس  هیآ 24  لیذ  روثنملا  ردلا  ریـسفت  باتک  رد  یطویـس  نمحرلادبع  تنـس  لها  فورعم 
زا هک  یتراجت  دیاهتخودنا و  هک  یتورث  زین  و  امـش ، نادنواشیوخ  نارـسمه و  ناردارب و  نادنزرف و  ناردـپ و  رگا  تسا : نیا  هبوت  يهروس 

رظتنم سپ  تسا  رتبوبحم  ادخ  هار  رد  داهج  ادخلوسر و  ادخ و  زا  امـش  دزن  دیاهتـسب ، لد  اهنآ  هب  هک  ییاههناخ  دیـسرتیم و  نآ  داسک 
. دنکیمن تیاده  ار  ناقساف  دنوادخ  هک  تسا  نینچ  نیا  دروآ و  دورف  امش  رب  ار  شباذع  دنوادخ  ات  دیشاب 

: تسا هدمآ  اضر  ماما  زا  یتیاور  رد  هچنانچ  دوشیم ، ربمایپ  نادنزرف  همه  لماش  یتسود  نیا 
. تسا تدابع  ربمایپ  تیب  لها  ام  نادنزرف  هیرذ  هب  ندرک  هاگن 

نادنزرف یمامت  هب  ندرک  هاگن  ای  تسا  تدابع  نادناخ ، امش  زا  ناماما  هب  ندرک  هاگن  ایآ  ادخ  ربمایپ  رسپ  يا  دیـسرپ : بانج  نآ  زا  یـسک 
ربماـیپ نشور  هار  زا  ناـنآ  هک  نآ  طرـش  هب  هتبلا  تسا ، تداـبع  ربماـیپ  نادـنزرف  یماـمت  هب  ندرک  هاـگن  داد : خـساپ  ترـضح  نآ  ربماـیپ ؟

[. 191 . ] دنشاب هدشن  هدولآ  ناهانگ  هب  فرحنم و 
تیاور بلطم  ندـش  رتنشور  يارب  اما  تسا  هدـش  رکذ  ربمایپ  نادـنزرف  تشاد  یمارگ  نیا  طرـش  قوف  تیاور  ینایاپ  شخب  رد  دـنچ  ره 

: میروآیم مالسلاهیلع  اضر  ماما  زا  ار  يرگید 
هحفص 134] ]

ماما ردارب  تشاد ، روضح  بانج  نآ  هک  یسلجم  رد  راب  کی  مدوب . اضر  ترضح  هارمه  ناسارخ  رفس  رد  نم  دیوگیم : یسوم  نب  نسح 
خر هب  ار  شیوخ  بسن  لصا و  تخورفیم و  رخف  نارـضاح  زا  یهورگ  هب  دوبن - یحلاص  درف  هنافـساتم  هک  یـسوم - نب  دـیز  ینعی  اـضر 

: دومرف درک و  وا  هب  ور  دینش  ار  شردارب  نانخس  یتقو  دوب . سلجم  راضح  زا  يرگید  هورگ  اب  وگتفگ  مرگرـس  اضر  ماما  دیـشکیم . نانآ 
وا نادنزرف  دنوادخ  دوب  نمادکاپ  ارهز  همطاف  ترـضح  نوچ  دنیوگیم  هک  تسا  هتفیرف  ار  وت  هفوک  رازاب  نادرخبان  نانخـس  ایآ  دـیز ! يا 

نیا دنگوس  ادـخ  هب  یتسین ؟ یخزود  يور  ره  هب  یتسه  همطاف  نادـنزرف  زا  نوچ  هک  ياهتـشادنپ  وت  تسا ؟ هدرک  مارح  خزود  شتآ  هب  ار 
بنیز و نیـسح و  نسح و  تارـضح  ینعی  دـناهدمآ - ایند  هب  همطاف  زا  هک  تسا  يراوگرزب  راهچ  نا  هرابرد  طقف  اـما  تسا  تسرد  نخس 

وت و  تساخیمرب ، زامن  هب  اهبـش  تشادیم و  هزور  اهزور  درکیم و  تعاطا  ار  دنوادخ  هک  رفعج  نب  یـسوم  هک  يرادنپیم  وت  موثلکما -
زگره دوب ؟ یهاوخ  رتیمارگ  وا  زا  ادخ  دزن  وت  دیوشیم و  رضاح  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  مه  اب  تمایق  زور  یتسه  تیـصعم  هانگ و  لها  هک 

دنچ ام  زا  راکدـب  دربیم و  شاداپ  ربارب  ود  نادـناخ - ام - زا  راـکوکین  دومرفیم : نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  مراوگرزب  دـج  تسین  نینچ 
. ددرگیم باذع  ربارب 

! دیناوخیم هنوگچ  ار  هیآ  نیا  امش  دومرف : درک و  ور  نم  هب  اضر  ماما  سپس  هک : دهدیم  همادا  یسوم  نب  نسح 
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[. 192 « ] حلاص ریغ  لمع  هنا  کلها  نم  سیل  هنا  حون  ای  لاق  »
تاجن ارم  هداوناخ  لها و  يدوب  هداد  هدعو  نم  هب  اراگدرورپ  هک  دومن  ضرع  درک و  تساوخرد  ار  شرسپ  تاجن  دنوادخ  زا  حون  یتقو 

هحفص 135] ]
. تسا یتسیاشان  دنزرف  وا  تسین . وت  لها  زا  وا  دومرف : حون  هب  خساپ  رد  دنوادخ  یهدیم ،

اما دوب ، حون  رـسپ  یتـسار  هب  وا  تسین . نینچ  زگره  دومرف : ماـما  تسا . هدوبن  حون  دـنزرف  وا  دـنرادنپیم  یخرب  مدرک : ضرع  ماـما  هب  نم 
نادناخ ام  هرابرد  درمش . یفتنم  حون  ترضح  يردپ  اب  ار  وا  يدنزرف  تبـسن  دنوادخ  دومن  نایـصع  درک و  یچیپرـس  ادخ  نامرف  زا  نوچ 

ام زا  ینک  ار  ادخ  تعاطا  وت  رگا  اما  تسین  ام  زا  دنکن  تعاطا  ار  ادخ  اما  دشاب  نادـناخ  ام  زا  رهاظ  هب  یـسک  رگا  تسا . نینچ  مه ، ربمایپ 
[. 193 . ] يوشیم بوسحم  تیب  لها 

هحفص 138] ]

دیرامش گرزب  ار  ربمایپ  حلاص  هباحص 

! مکیبن باحصا  یف  هللا  هللا 
. مهب یصوا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ناف  اثدحم - اووی  مل  اثدح و  اوثدحی  مل  نیذلا  - 

. ثدحملل يووملا  و  مهریغ ، نم  مهنم و  ثدحملا  نعل  و 
. منکیم شرافس  ربمایپ  باحصا  هرابرد  ار  امش 

هانپ ار  ناراذـگتعدب  هک  هورگ  نآ  و  دـندرکن - یـشیدنارگد  يروآون و  دـندراذگن - نید  رد  تعدـب  هک  باحـصا  زا  هورگ  نآ  هتبلا  - 
- دندرکن ینابیتشپ  هدادن ،

نانابیتشپ و زین  و  ار - ناراذگتعدب  رگید  و  باحـصا - زا  ناراذگتعدب  و  درک ، شرافـس  شیوخ  حلاص - هباحـص - هرابرد  ادـخلوسر 
هب ناگدنهدهانپ 
هحفص 139] ]

لمحتم مالـسا  دیحوت و  يالتعا  هار  رد  دـندروآ و  نامیا  ربمایپ  هب  راوشد ، تخـس و  یطیارـش  رد  هک  دـندوب  ینیتسخن  ناناملـسم  هباحص ،
هتشک دنتشک ، دندیگنج ، دنتشاذگ ، هیام  شیوخ  ناج  لام و  زا  دندرک ، ترجه  دندید ، رازآ  دندش ، هجنکش  دنتشگ ، ناوارف  ياهیراوشد 

شـشوک و همه  نآ  ساپ  هب  مه  دـنوادخ  دـندیزرون . غیرد  ادـخ  نییآ  شرتسگ  مالـسا و  زا  عاـفد  رد  یـشالت  چـیه  زا  هصـالخ  دـندش و 
: دومرف نارجاهم  يهرابرد  هکنانچ  دوتس . یبوخ  هب  نآرق ، رد  ار  ناشیا  يراکادف ،

[. 194  ] نوقداصلا مه  کئلوا  هلوسر  هللا و  نورصنی  اناوضر و  هللا و  نم  الضف  نوغتبی  مهلاوما  مهراید و  نم  اوجرخا  نیذلا 
دننکیم بلط  ار  ادخ  يدونشخ  فطل و  تفر . امغی  هب  ناشییاراد  دندش و  هدنار  شیوخ  هناشاک  هناخ و  زا  هک  دنتـسه  یناسک  نیرجاهم 

. دنیوگتسار ترجه - نامیا و  رد  یتسار - هب  نانآ  دنیامنیم . يرای  ار  شلوسر  ادخ و  و 
: دومرف راصنا  يهرابرد  و 

ول مهـسفنا و  یلع  نورثوی  اوتوا و  امم  هجاح  مهرودص  یف  نودـجیال  مهیلا و  رجاه  نم  نوبحی  مهلبق  نم  نامیالا  رادـلا و  اووبت  نیذـلا  و 
[. 195  ] نوحلفملا مه  کئلواف  هسفن  حش  قوی  نم  هصاصخ و  مهب  ناک 

هب تبـسن  نورد ، رد  دـنرادیم و  تسود  ار  نانآ  دـندوب ، هدروآ  ناـمیا  دـندوب و  هنیدـم  نکاـس  نیرجاـهم  ندـمآ  زا  شیپ  هک  یناـسک  و 
اب و  دننکیمن ، یتحاران  زاین و  ساسحا  چیه  تسا ، هداد  ریقف  نیرجاهم  هب  ربمایپ  هک  یمیانغ 

هحفص 140] ]
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. تسا دنمتداعس  دنک ، ظفح  یگیامورف  رد  ار  نتشیوخ  سکره  هتبلا  و  دنرادیم ، مدقم  دوخ  رب  ار  ناشیا  دندنمزاین ، رادان و  دوخ  هکنآ 
: میناوخیم مرکا  لوسر  ترضح  ناهارمه  نارای و  فاصوا  رد  زین  و 

مههوجو یف  مهامیـس  اناوضر  هللا و  نم  الـضف  نوغتبی  ادجـس  اعکر  مهیرت  مهنیب  ءامحر  رافکلا  یلع  ءادشا  هعم  نیذلا  هللالوسر و  دـمحم 
[. 196  ] دوجسلا رثا  نم 

. دننابرهم رایسب  رگیدکی  اب  ریگتخس و  یسب  نارفاک  هب  تبسن  دنیوا  اب  هک  یناسک  و  تس . ادخلوسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
. دننکیم بلط  ار  ادخ  ناوضر  فطل و  هک  یلاح  رد  دنناوخیم - زامن  دننکیم - دوجس  عوکر و  رایسب  هک  ینیبیم  ار  ناشیا 

[. 197 . ] درادیم نایب  ربمایپ ، باحصا  يهرابرد  رتشیب - حرش  اب  هتبلا  نینموملاریما - ترضح  ار  یگژیو  نیمه 
نآرق رگید  يوس  زا  اما  میدرمشرب ، ار  نانآ  ياهیگژیو  هک  تسا  یباحصا  هرابرد  اهـشرافس  اهـشیاتس و  یمامت  دش ، هظحالم  هک  نانچمه 

: دیامرفیم
[. 198  ] نونتفی مه ال  انمآ و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  سانلا  بسحا 

؟ دنتفایمن هنتف  هب  دنوشیم و  اهر  دوخ  لاح  هب  میدروآ ، نامیا  دنتفگ  هک  نیمه  دننکیم  نامگ  مدرم 
، دندیزغل دندوب - باحصا  سابل  رد  هک  ینیقفانم  ای  باحصا - نامه  زا  یهورگ  تساخرب و  ادخلوسر  تلحر  زا  سپ  میظع  ياهنتف  يرآ 

هحفص 141] ]
: دوب هدرک  ینیبشیپ  نآرق  هکنانچ 

[. 199  ] ائیش هللا  رضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم  مکباقعا و  یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دق  لوسر  الا  دمحم  ام  و 
تیلهاـج نارود  هـب  امــش  دوـش  هتــشک  اـی  دریمب و  رگا  اـیآ  دـندوب . هـتفر  هدــمآ و  ینـالوسر  زین  وا  زا  شیپ  هـک  تـسا  یلوـسر  دــمحم 

. دنزیمن ینایز  ادخ  هب  زگره  دنک  نینچ  یسک  رگا  هتبلا  و  دیدرگیمزاب ؟
نآ عوقو  ینیبشیپ  رتشیپ  ربم ، ایپ  هک  دنکیم  تیاکح  نآ  زا  داد  خر  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  مالسا  تما  رد  هک  يزیگنافسا  رایـسب  هدیدپ 

يروآون و تعدب و  هدـیدپ  هک  ار  نانآ  زا  یهورگ  شیوخ ، نارای  هباحـص و  هب  تبـسن  شرافـس  رد  هک  اریز  دوب ، هدرک  ار  خـلت  يهثداح 
دننکیم یناـبیتشپ  دـنهدیم و  هاـنپ  ار  ناراذـگتعدب  هک  ار  یناـسک  یتح  دـنکیم و  نیرفن  دـندروآ ، دوجو  هب  ار  نید  رد  یـشیدنارگد 

. دزاسیم نیرفن  نعل و  نیا  لومشم 
لقن ثیدح ، باتک  نیرتمهم  رد  تنس  لها  مهم  فورعم و  رایسب  ثدحم  يراخب  لیعامسا  هک  یتیاور  رد  كانتشحو  خلت و  تقیقح  نیا 

: تسا هدمآ  دنکیم ،
. دیوشیم روشحم  نایرع  ندب  هنهرب و  ياپ  اب  امش  تمایق  زور  دومرف : داتـسیا و  هبطخ  هب  ناناملـسم  ام  عمج  رد  ربمایپ  دیوگیم : سابعنبا 

. دنادرگیمرب لاح  نامه  هب  ار  ام  دوب  هدیرفآ  ار  ام  دنوادخ  شنیرفآ  يادتبا  رد  هک  هنوگنامه 
میهاربا ترضح  دوشیم  هدناشوپ  تمایق  زور  رد  هک  یسک  نیلوا 

هحفص 142] ]
. تسا

هاگـشیپ هب  یتحاران  اب  نم  دـنهدیم . رارق  نایخزود  فص  رد  ار  نانآ  دـنروآیم و  رـشحم  يارحـص  هب  نم  تما  زا  ار  ینادرم  زور  نآ  رد 
. دننم باحصا  ناگراچیب  نیا  اراگدرورپ ! منکیم : ضرع  یبوبر 

- نک محر  نانآ  هب  - 
حلاص هدـنب  هک  ار  ینخـس  نامه  زین  نم  دـنداهن . نید  رد  اهتعدـب  هچ  وت  زا  سپ  ینادیمن  وت  دـیامرفیم : نم  تساوخرد  یپ  رد  دـنوادخ 

: میوگیم دیوگیم ، تمایق  زور  رد  یسیع  ترضح  ادخ ،
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رفغت نا  كدابع و  مهناف  مهبذعت  نا  دیهش  ءیش  لک  یلع  تنا  مهیلع و  بیقرلا  تنا  تنک  ینتیفوت  املف  مهیف  تمد  ام  ادیهـش  مهیلع  تنک 
[. 200  ] میکحلا زیزعلا  تنا  کناف  مهل 

همه رب  وت  .و  يدوب ناشنابهاگن  بیقر و  دوخ  وت  يدرب  ارم  هک  هاگنآ  مدوب . ناشیا  هاوگ  مدوب  اهنآ  نایم  رد  هک  یناـمز  اـت  نم  اراـگدرورپ !
. یمیکح دنمزارف و  وت  هک  یتسار  هب  يزرمایب  ار  اهنآ  رگا  دناوت و  ناگدنب  ینک  ناشباذع  رگا  یهاوگ . دهاش و  زیچ 

[. 201 . ] دندش دترم  دنتشگرب و  نید  زا  وت  زا  سپ  هلصافالب  نانآ  دوشیم : هتفگ  هاگنآ 
هحفص 144] ]

دیبایرد ار  ناتسدریز  نانز و 

. مکنامیا تکلم  امیف  ءاسنلا و  یف  هللا  هللا 
. مکنامیا تکلم  ام  ءاسنلا و  نیفیعضلاب : مکیصوا  لاق : نا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مکیبن  هب  ملکت  ام  رخآ  ناف 

. دیسرتب ادخ  زا  ناتسدریز  نانز و  يهرابرد 
شرافـس ناوتان  هورگ  ود  يهراـبرد  ار  امـش  دومرف : هک  دوب  نیا  تفگ  نخـس  شاهراـبرد  گرم - ماـگنه  ربماـیپ - هک  یبلطم  نیرخآ  اریز 

. ناتسدریز نانز و  منکیم :
يارجام تسا  تبـسانم  ادـتبا  دزاسیم . رتهاـگآ  نارـسمه  ناـنز و  لاـح  تیاـعر  رد  ار  اـم  نز ، دوجو  تمعن  يرـسمه و  تیمها  نتـسناد 

: مینادب ار  اوح  ترضح  شنیرفآ 
نخـس وا  اب  تفای . دوخ  هیبش  ار  وا  تسیرگن و  وا  هب  مدا  دـیرفآ ، مالـسلاهیلع  مدآ  ترـضح  لگ  نامه  زا  ار  اوح  ترـضح  یتقو  دـنوادخ 

ابیز يهدیرفآ  نیا  اراگدرورپ ! درک : ضرع  دنوادخ  هب  ماگنه  نیا  رد  دینش . خساپ  تفگ و 
هحفص 145] ]

هک يرادیم  تسود  ایآ  دیسرپ : مدآ  زا  سپـس  تساوح . نم  زینک  نیا  دومرف : وا  هب  دنوادخ  و  مریگیم ؟ سنا  وا  ینیـشنمه  هب  هک  تسیک 
هتـسویپ ینک  نینچ  رگا  اراگدرورپ ! يرآ  درک : ضرع  مدآ  دـشاب ؟ وت  رما  وریپ  دوش و  نخـسمه  وت  اـب  ددرگ و  وت  سنوم  دـشاب ، وت  اـب  وا 

[. 202 . ] دش مهاوخ  وت  رگشیاتس  رکاش و 
: دیامرفیم يرسمه  تمعن  تیآ و  هرابرد  دنوادخ 

[. 203  ] نورکفتی موقل  تایال  کلذ  یف  نا  همحر  هدوم و  مکنیب  لعج  اهیلا و  اونکستل  اجاوزا  مکسفنا  نم  مکل  قلخ  نا  هتایآ  نم  و 
امش نایم  دیبایب و  تنوکس  شمارآ و  هلیـسو  نیا  هب  ات  دیرفآ  ناتدوخ  زا  ینارـسمه  امـش  يارب  هک  تسا  نآ  دنوادخ  تردق  ياههناشن  زا 

. دنشیدنایم هک  نانآ  يارب  تسا  ییاههناشن  هداوناخ - لیکشت  نیا - رد  هک  یتسار  هب  تخاس . رارقرب  ینابرهم  یتسود و  دنویپ 
مارکا و  نانز ، هب  یگدیسر  رد  رایسب  شرافس  ور  نیا  زا  تسا ، تدوم  تمحر و  هداوناخ ، لیکشت  ساسا  هک  دوشیم  مولعم  بیترت  نیا  هب 

: مینکیم لقن  هراب  نیا  رد  ار  یتایاور  تسا . هدش  نانآ ، هب  تبسن  تبحم  و  ناشیا ،
: دومرف ربمایپ 

[. 204 . ] متسه امش  نیرتهب  نم  و  دشاب ، هتشاد  شیوخ  نانز  اب  ار  راتفر  نیرتوکین  هک  تسا  یسک  امش  نیرتهب  هک  دیشاب  هاگآ 
هحفص 146] ]

. دنراد دوخ  ناریسا  اب  ار  راتفر  نیرتابیز  هک  دنتسه  یناسک  ادخ  دزن  ناگدنب  نیرتهب  دنتسه . امـش  تسد  رد  یناریـسا  دننام  امـش ، هداوناخ 
[. 205]

رایـسب ییاطخ  بکترم  هکنآ  رگم  تسین  زیاج  يور  چیه  هب  وا  قالط  متـشادنپ  هک  درک  شرافـس  نم  هب  نز  هرابرد  ردقنآ  لیئربج  بانج 

تداهش رتسب  رد  مالسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  ترضح  همانتیصو  رادید : www.Ghaemiyeh.comنیرخآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 66زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


[. 206 . ] دوش راکشآ  تشز و 
[. 207 . ] دوریمن نوریب  نز  نآ  لد  زا  زگره  تبحم  زاربا  نیا  دنکیم ، تبحم  یتسود و  راهظا  شرسمه  هب  يدرم  یتقو 

: دومرفیم مالسلاهیلع  قداص  ماما 
[. 208 . ] دباییم ینوزف  زین  شنامیا  دیایزفیب ، ار  شنز  هب  یتسود  هدنب  هزادناره ،

[. 209 . ] تسا ناربمایپ  قالخا  زا  نانز  نتشاد  تسود 
[. 210 . ] دنکیم ینالوط  ار  شرمع  دنوادخ  دنک ، ناسحا  یکین و  شاهداوناخ  هب  تبسن  هک  یسک 

. دنتسه نانز  نیفعضتسم ، زا  تشهب  لها  رتشیب 
[. 211 . ] دنکیم محرت  ناشیا  هب  دنادیم و  ار  اهنآ  فعض  دنوادخ 

: دومرف مالسلاهیلع  رقاب  ماما 
[. 212 . ] دیامن مارکا  ار  وا  دیاب  دنیزگیمرب  يرسمه  هب  ار  ینز  یسک  رگا 

: دیامرفیم قوقح  هلاسر  رد  مالسلاهیلع  داجس  ماما 
بجوم ار  وا  دنوادخ  ینادب  هک  تسا  نآ  رسمه  قح  و 

هحفص 147] ]
اب رادب و  یمارگ  ار  وا  سپ  تسا . هتـشاد  ینازرا  وت  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یتمعن  نیا ، هک  ینادـب  دـیاب  تسا . هداد  رارق  وت  سنا  شمارآ و 

ریسا وا  هک  اریز  يروآ ، تمحر  وا  هب  دیاب  وت  هک  تسا  ياهنوگ  هب  اما  تسا ، رتبجاو  وا  رب  وت  قح  دنچره  نک ، راتفر  ارادم  قفر و  اب  يو 
. ییاشخبب وا  رب  درک  ینادان  هک  هاگنآ  یناشوپب و  ییوکین  هب  ار  وا  ینک و  ماعطا  یبوخ  هب  ار  وا  هک  تسوت  رب  تسوت . تسد 

. تسا اوح ) ترـضح   ) تردام و  مدآ ) ترـضح   ) تردپ دنزرف  تسوت . يادخ  يهدیرفآ  مه  وا  ینادب  هک  تسا  نآ  وت  كولمم  قح  اما  و 
وت تسد  هب  وا  يزور  هکنیا  هن  یـشاب و  شدوجو  قلاخ  وت  هکنآ  هن  ياهدش . وا  ندب  کلام  وت  هکنیا  زج  تسا ، یکی  امـش  تشوگ  نوخ و 

شاوت هب  هداد و  رارق  وا  نیما  ار  وت  هلیسو  نیا  هب  تسا و  هدروآرد  وت  ریخست  هب  ار  وا  هدرک ، تیافک  وا  هلیسو  هب  ار  وت  دنوادخ  هکلب  دشاب .
وت هب  دنوادخ  هک  روطنامه  سپ  دیامن . ظفح  وت  يارب  ترخآ  هشوت  ناونع  هب  ینکیم  وا  قح  رد  هک  ار  ییاهیکین  دـنوادخ  ات  تسا  هدرپس 

- ار ادخ  يهدیرفآ  اما  نیزگرب ، ار  يرگید  نک و  اهر  ار  وا  يدرمشیم ، دنسپان  ار  وا  مه  رگا  نک . ناسحا  وا  هب  زین  وت  تسا  هدرک  ناسحا 
[. 213 . ] هدم باذع  تسین - وا  يارب  زج  ییورین  چیه  هک 

هحفص 148] ]
: مینکیم لقن  ار  زومآتربع  ییارجام  ثحبم  نیا  نایاپ  رد 

مـسارم رد  باحـصا  رگید  هارمه  ترـضح  نآ  دیـسر ، ربماـیپ  هب  وا  گرم  ربخ  یتقو  دوب . ربماـیپ  بوخ  باحـصا  زا  یکی  ذاـعم  نب  دـعس 
هزانج عییـشت  رد  ادر ، نودـب  هنهرب و  ياپ  اب  مسارم  نایاپ  زا  سپ  داتـسیا ، هناخ  رد  رب  لـسغ ، لوط  رد  دومرف و  تکرـش  وا  هزاـنج  لیـسغت 

، دـید ادـخلوسر  زا  تمارک  فطل و  همه  نیا  هک  دعـس  رداـم  درپس . كاـخ  هب  ار  وا  شیوخ  كراـبم  تسد  هب  دوخ  سپـس  . درک تکرش 
مزج و اب  ادخ  یسرباسح  يهرابرد  دعـس ، ردام  يا  مارآ  دومرف : دینـش  ار  نخـس  نیا  یتقو  ربمایپ  داب . اراوگ  وت  رب  تشهب  تفگ : رایتخایب 
رد ربمایپ  لاعف  تکرش  دهاش  هک  نایفارطا  تشگزاب . ربمایپ  مسارم ، نایاپ  زا  سپ  درزآ . ار  دعـس  ربق  راشف  کنیا  مه  وگم . نخـس  نانیمطا 

تکرش عییشت  مسارم  رد  ادر  شفک و  نودب  ربمایپ  ارچ  هک  دندیسرپ  دندوب  تیانع  فطل و  همه  نآ  اب  دعس  نیفدت  عییشت و  لسغ و  مسارم 
یسات اهنآ  هب  نم  دندرکیم . لمع  دنتشاد و  روضح  مسارم  رد  مدرک  لمع  نم  هک  تروص  نامه  هب  ناگتشرف  تفگ  ترـضح  نآ  دومرف .

نیا دومرف : بانج  نآ  دـش ؟ ربق  راشف  راچد  دعـس  دـیدومرف  روطچ  هبترم  ماقم و  همه  نیا  اب  سپ  دندیـسرپ : بجعت  اب  باحـصا  مدرکیم .
[. 214 ! ] درکیم یقلخدب  شاهداوناخ  اب  وا  هک  دوب  ور  نآ  زا  دعس  يارب  باذع  رادقم 
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هحفص 150] ]

دیسارهن یشنزرس  چیه  زا  دیراد و  اپ  هب  ار  زامن 

! هالصلا هالصلا  هالصلا 
. مکیلع یغب  نم  مکاذآ و  نم  هللا  مکیفکی  مئال  همول  هللا  یف  اوفاختال 

! زامن زامن ، زامن ،
. منکیم شرافس  زامن  يهرابرد  مه  زاب  ار  امش 

. دیسارهن ياهدننکشنزرس  چیه  شنزرس  زا  زامن - نتشاداپ  هب  و  ادخ - يدونشخ  بسک  يارب 
. درک دهاوخ  تیامح  تیافک و  دننکیم ، یشکرس  امش  هیلع  هتخادرپ ، امش  رازآ  هب  هک  نانآ  ربارب  رد  ار  امش  دنوادخ 

تسا يریت  یتح  تسا و  تامیالمان  اهیتخس و  اب  هلباقم  يارب  هلیـسو  نیرتهب  میتفگ - نخـس  نآ  هرابرد  رتشیب  هک  دنوادخ - تدابع  زامن و 
: هک تسا  دنوادخ  روتسد  نانمشد  مشچ  رد 

[. 215  ] هالصلا ربصلاب و  اونیعتسا 
هحفص 151] ]

. دییوجب يرای  دنوادخ  زا  هزور ، زامن و  هلیسو  هب 
: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  هفیرش  هیآ  نیا  لیذ  رد 

. داتسیایم زامن  هب  درکیم  تحاران  ار  وا  یعوضوم  نوچ  هک  دوب  نانچ  مالسلاهیلع  یلع  ترضح 
[. 216 …  ] دناوخ ار  هیآ  نیا  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ترضح  سپس  و 

نانآ يازهتـسا  شنزرـس و  اب  هلباقم  يارب  اما  دننک ، شنزرـس  يرادـنید  زامن و  رطاخ  هب  ار  ناناملـسم  ات  دندیـشوکیم  نانمـشد  نارفاک و 
: دروآ ياجب  ار  ادخ  حیبست  دمح و  دناوخب و  زامن  هک  دادیم  روتسد  ربمایپ  هب  دنوادخ 

کبر دمحب  حبسف  نولوقی  امب  كردص  قیـضی  کنا  ملعن  دقل  نوملعی و  فوسف  رخآ  اهلا  هللا  عم  نولعجی  نیذلا  نیئزهتـسملا  كانیفک  انا 
[. 217  ] نیقیلا کیتای  یتح  کبر  دبعا  نیدجاسلا و  نم  نک  و 

تسناد دنهاوخ  يدوز  هب  دنلئاق . يرگید  يادخ  ادخ ، اب  هارمه  هک  اهنامه  مینکیم . تیافک  تیامح و  ناگدننکهرخـسم  ربارب  رد  ار  وت  ام 
و شاب . ناگدننکهدجـس  زا  نک و  حـیبست  ار  وا  راگدرورپ  دـمح  اـب  دوشیم . گـنت  دـنیوگیم  اـهنآ  هچنآ  زا  وت  هنیـس  هک  مینادیم  اـم  و 

. نک تدابع  گرم  ماگنه  ات  ار  تراگدرورپ 
دروم نیا  رد  دناوخب . زامن  دزادرپب و  تدابع  هب  نارفاک  رخسمت  اب  هلباقم  يارب  ات  دباییم  تیرومام  ربمایپ  ینشور ، هب  هفیرش  تایآ  نیا  رد 

: تفگ هک  تسا  لقن  سابعنبا  زا  مه 
هحفص 152] ]

[. 218 . ] داتسیایم زامن  هب  تشگیم  نوزحم  یعوضوم  زا  ربمایپ  یتقو 
هحفص 154] ]

دییوگب نخس  وکین  مدرم  اب 

. لجوزع هللا  مکرما  امک  انسح  سانلل  اولوق  و 
. دییوگب نخس  ییوکین  هب  مدرم  اب  تسا ، هداد  نامرف  اشم  هب  دنوادخ  هک  هنوگنامه 
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: مینکیم رکذ  تسا  هدمآ  نآ  رد  نامرف  نیا  هک  ار  ياهفیرش  هیآ 
هالصلا اومیقا  انسح و  سانلل  اولوق  نیکاسملا و  یماتیلا و  یبرقلايذ و  اناسحا و  نیدلاولاب  هللا و  الا  نودبعتال  لیئارساینب  قاثیم  انذخا  ذا  و 

[. 219  ] نوضرعم متنا  الیلق و  الا  متیلوت  مث  هاکزلا  اوتا  و 
اب دینک ، یکین  ناگدـنامرد  نامیتی و  نادـنواشیوخ و  ردام و  ردـپ و  هب  دـیتسرپن ، ار  هللا  زج  هک  میتفرگ  نامیپ  لیئارـساینب  زا  هک  یماگنه 
هب تشپ  امـش ، زا  يرامـشتشگنا  دادـعت  زج  نامیپ - نیا  زا  سپ  دـیزادرپب - تاکز  دـیراد و  اپ  هب  زامن  دـییوگب ، نخـس  ییوکین  هب  مدرم 

. دنتفاترب يور  نآ  زا  هک  یلاح  رد  دیدر  نامیپ ك 
هحفص 155] ]

: دومرف مالسلاهیلع  رقاب  ماما 
ار نارگید  شنانخـس  رد  هک  یـسک  زا  دنوادخ  اریز  دییوگب ، نخـس  دنیوگب ، امـش  هب  دـیراد  تسود  هک  هچنآ  زا  رتوکین  رتابیز و  مدرم  اب 

بلط يزیچ  نارگید  زا  رارصا  هب  تسا و  راتفگ  تشز  رادرک و  تشز  دنزیم و  نانموم  رب  هنعط  دیوگیم و  ازسان  دنکیم و  نیرفن  بترم 
. درادیم تسود  ار  شیدـناكاپ  نمادـکاپ و  رابدرب و  ایح و  اـب  درف  لـباقم  رد  و  دراد . ترفن  یـسک  نینچ  زا  دـیآیم و  شدـب  دـنکیم ،

[. 220]
: دومرف مه  مالسلاهیلع  قداص  ماما  و 

امـش ییوخشوخ  ییوگشوخ و  زا  دـشاب  نموم  امـش  بطاـخم  رگا  دـییوگب . نخـس  ییوکین  هب  فلاـخم ، هچ  نموم و  هچ  مدرم  همه  اـب 
نامیا يوس  هب  ار  وا  نخـس ، رد  يارادم  اب  دـشاب ، امـش  نافلاخم  زا  امـش  بطاخم  رگا  اما  ددرگیم و  لاحـشوخ  دوشیم و . زاب  شاهرهچ 

دوخ زا  ار  نانآ  يدب  رش و  هلیسو  نیا  هب  هک  تسا  نآ  نافلاخم  اب  نتفگ  نخـس  وکین  لصاح  نیرتمک  دشن ، مه  نیا  رگا  دینکیم و  بذج 
[. 221 . ] دیزاسیم فرطرب  نموم  ردارب  و 

هحفص 157] ]

دیشابم لفاغ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  زگره 

. مهیلع مکل  باجتسیالف  نوعدت  مث  مکرارش  مکرما  هللا  یلویف  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  اوکرتت  و ال 
. دینکن كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

، دینک اعد  ناراکهبت  نآ  هیلع  هچره  تروص  نآ  رد  دراپـسیم و  رارـشا  هب  ار  امـش  هعماج - یگدـنز و  رما - دـنوادخ  دـیدرک ، نینچ  رگا 
. دوشیمن باجتسم  ناتیاعد 

دارفا زا  یهورگ  مهم  رایـسب  فیاظو  زا  لـماک  تحارـص  دـیکات و  اـب  نآرق ، هفیرـش  تاـیآ  زا  يرایـسب  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
: مینک هجوت  هکرابم  هیآ  نیا  هب  هنومن  ناونع  هب  تسا . هدش  هدرمش  هعماج 

[. 222  ] نوحلفملا مه  کئلوا  رکنملا و  نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمای  ریخلا و  یلا  نوعدی  هما  مکنم  نکتلو 
ریخ هب  ار  نارگید  یهورگ  ناناملسم ، امش  نایم  زا  دیاب 

هحفص 158] ]
. دنتسه تخبکین  راگتسر و  هورگ  نآ  هتبلا  دنیامن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دننک و  توعد 

بانچ نآ  تسا ؟ لامعا  نیرتهب  نیرترب و  لمع  مادک  دیسرپ : دیسر و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  روضح  هب  يدرم 
هرابود نادـنواشیوخ . هب  نتـسویپ  دومرف : ترـضح  نآ  تسا ؟ رتالاب  لـمع  مادـک  نآ  زا  سپ  دیـسرپ : درم  دـنوادخ . هب  ناـمیا  داد : خـساپ 

. رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داد : باوج  ترضح  و  نآ ؟ زا  سپ  دیسرپ :
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مادک نآ  زا  سپ  دیسرپ : و  دنوادخ . هب  كرش  داد : خساپ  ربمایپ  تسا ؟ مادک  ادخ  دزن  راک  نیرتدب  نیرتضوغبم و  دیسرپ : درم  نآ  سپس 
رکنم و هب  رما  داد : باوج  بانج  نآ  هچ ؟ نآ  زا  سپ  دیـسرپ : هرخالاب  نادـنواشیوخ و  زا  نتـسسگ  دومرف : ترـضح  تسا ؟ نیرتدـب  راک 

[. 223 ! ] فورعم زا  یهن 
: دومرف بلطم  نیا  تیمها  نایب  رد  نینموملاریما  ترضح 

ربارب رد  ياهرطق  زا  رتـمک  نوـچمه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نوـچ  يراـک  دزن  ادـخ ، هار  رد  داـهج  نـینچمه  کـین و  لاـمعا  ماـمت 
[. 224 [ ؟ تسا سونایقا 

. مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  يدب  رایسب  ياهدمایپ  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  تلفغ 
: دومرف ادخ  ربمایپ 

رما هک  تسا  نآ  هدییاز  تبیصم  نیا  و  دندرگ ، قساف  ناتناناوج  دنوش و  هراکدب  امش  نانز  هک  نامز  نآ  تشاد  دیهاوخ  يزور  لاح و  هچ 
. دیاهدومنن رکنم  زا  یهن  دیاهدرکن و  فورعم  هب 

هحفص 159] ]
؟ دوشیم هعماج  ریگنماد  یتبیصم  نانچ  ایآ  هللا ! لوسر  ای  دندرک : ضرع  مدرم 

رما اهیتشز  يدـب و  هب  هک  دیـسریم  ییاج  هب  هک  نامز  نآ  تشاد  دـیهاوخ  یلاـح  هچ  دوشیم . مه  رتدـب  نآ  زا  و  يرآ ، دومرف : ترـضح 
. دیرادیمزاب اهیکین  زا  دینکیم و 

؟ دش دهاوخ  نانچ  یتسار  هب  دندیسرپ : يرتشیب  یتفگش  اب  مدرم 
ار اهیتشز  اهیدنـسپان و  رگید  هک  دـسریم  ییاـج  هب  ناـتراک  هک  نیا  نآ  و  دوشیم ، مه  نآ  زا  رتدـب  و  دومرف : فساـت  اـب  ترـضح  نآ  و 

[. 225 . ] دیرامشیم ابیزان  تشز و  ار  اههدیدنسپ  اهیبوخ و  دینیبیم و  هدیدنسپ  بوخ و 
هدومرف لقن  ربمایپ  لوق  زا  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  تسا  نامه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  موش  يهرمث  نیرتدب  نیرتمهم و 

: دومرف ترضح  نآ  تسا ،
اما تشاد ، دـنهاوخ  یبوخ  یگدـنز  دـشاب ، جـیار  مدرم  نایم  رد  اهیکین  ماجنا  رد  نواعت  زین  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  ینامز  ات 

ناراکوکین زا  رگید  هورگ  رب  اهنآ  ناراکهبت  زا  ییاههورگ  دوشیم و  وحم  ناشیا  یگدـنز  زا  اـهتکرب  دـنیامن  كرت  ار  روما  نیا  هک  یتقو 
[. 226 . ] تشاد دنهاوخن  يروای  رای و  نامسآ  رد  هن  نیمز و  رد  هن  هعماج  ناکین  تروص  نآ  رد  دنباییم و  طلست 

: تسا هدمآ  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  زا  نشور  نیایب  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  رد  یناگمه  تبوقع 
هانگ رطاخ  هب  ار  مدرم  مومع  دنوادخ  مدرم ! يا  ناه 

هحفص 160] ]
هاگآ نانآ  ناهانگ  زا  مدرم  مومع  دننک و  هانگ  یناهنپ  افخ و  رد  راکهانگ  هورگ  نآ  هک  نامز  نآ  ات  هتبلا  دنکیمن ، باذع  رگید  ياهدـع 

تبوقع دنتـساخنرب  هانگ  نآ  اب  هلباقم  هب  دـماین و  شوج  هب  ناـشنوخ  مدرم  دـندش و  رکنم  بکترم  اراکـشآ  ناراـکهانگ  رگا  اـما  دـنوشن .
[. 227 . ] دریگیمارف ار  هورگ  ود  ره  نابیرگ  دنوادخ 

: دومرف هرابنیمه  رد  مالسلاهیلع  رقاب  ماما 
تـصش ناراکدـب و  زا  رفن  رازه  لهچ  درک ، مهاوخ  باذـع  ار  وت  موق  زا  رفن  رازه  دـص  نم  هک  دومرف  یحو  بیعـش  ترـضح  هب  دـنوادخ 

. ناراکوکین زا  رفن  رازه 
. ارچ ار  ناراکوکین  اما  ینکیم ، باذع  هک  تسا  هتسیاش  ار  ناراکدب  ادنوادخ ! درک : ضرع  بیعش  بانج 

تـصش ناراکدـب و  زا  رفن  رازه  لهچ  درک ، مهاوخ  باذـع  ار  وت  موق  زا  رفن  رازه  دـص  نم  هک  دومرف  یحو  بیعـش  ترـضح  هب  دـنوادخ 
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. ناراکوکین زا  رفن  رازه 
؟ ارچ ار  ناراکوکین  اما  ینکیم ، باذع  هک  تسا  هتسیاش  ار  ناراکدب  ادنوادخ ! درک : ضرع  بیعش  بانج 

مشخ و زا  دنداتـسیان و  نانآ  هانگ  لباقم  رد  دـندرک و  شزاس  ناراکهانگ  اـب  هک  تسور  نآ  زا  ناراـکوکین  باذـع  درک : یحو  دـنوادخ 
[. 228 . ] دندشن كانبضغ  نیگمشخ و  نم  بضغ 

صاخ یهورگ  تسا و  هدـشن  راذـگاو  سک  همه  هدـهع  هب  مهم  سب  راـک  نیا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رب  دـیکات  همهنیا  دوجو  اـب 
ماما تسا ؟ بجاو  همه  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ایآ  دندیـسرپ : قداص  ماما  زا  هک  تسا  لقن  هچنانچ  دنتـسه . نآ  ماجنا  هب  روماـم 

وا زا  مدرم  دشاب و  دنمناوت  هک  تسا  یـسک  يهدهع  رب  مهم  رما  نیا  دومرف : تسین ؟ بجاو  هه  رب  ارچ  دندیـسرپ : ریخ . دومرف : مالـسلاهیلع 
دراوم هب  نینچمه  دننک و  تعاطا 

هحفص 161] ]
یهن قح  زا  ای  دـنکیم  رما  لطاب  هب  اـیآ  دـنادیمن  تسین و  هتفاـی  هار  مه  شدوخ  هک  یناوتاـن  مدآ  دـشاب ، هتـشاد  تفرعم  رکنم  فورعم و 

: دیامرفیم هک  تسا  هدمآ  باتک  رد  مه  نخـس  نیا  یتسرد  رب  لیلد  دشاب ؟ مهم  نیا  رادهدهع  دـناوتیم  هنوگچ  سکعرب ، ای  دـیامنیم و 
هفیرـش هیآ  نیا  دننک ». رکنم  زا  یهن  دنیامن و  فورعم  هب  رما  دننک ، توعد  یبوخ  ریخ و  هب  ار  مدرم  امـش  زا  یهورگ  هک  دشابنانچ  دیاب  »

[. 229 . ] دنشاب رما  نیا  رادهدهع  هک  دهدیم  روتسد  یصاخ  هورگ  هب 
: دومرف مالسلاهیلع  قداص  ماما  هک  تسا  نآ  باب ، نیا  رد  بلطم  نیرخآ 

هتـسنادیمن و هک  یلهاج  دـیآ و  دوخ  هب  راک  نیا  اـب  هک  ینموم  دریگ : ماـجنا  دـیاب  هورگ  ود  هراـبرد  طـقف  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
هب رما  هب  یموزل  رثایب ، وا  هب  قح  نخـس  نتفگ  دراد و  تسد  هب  ریـشمش  قالـش و  ربخیب و  تسا و  شکرـس  هک  یـسک  هرابرد  اما  دنادب .

[. 230 . ] تسین رکنم  زا  یهن  فورعم و 
: دیامرفیم نینچ  دندرکیم ، هظعوم  ار  يرگید  هورگ  هک  لیئارساینب  زا  یهورگ  نابز  زا  دنوادخ  هتبلا 

خـساپ رد  دـینکیم ؟ هظعوم  دـنکیم ، شباذـع  ای  دزاسیم  ناـشکاله  دـنوادخ  هک  ار  یموق  ارچ  دـنتفگ : ناـنآ  هب  یهورگ  هک  یماـگنه 
[. 231 . ] دننک هشیپ  اورپ  هک  دیاش  دنامن و  يرذع  ادخ  دزن  نانآ  يارب  رگید  هکنآ  يارب  دنتفگ :

هحفص 164] ]

دیزیهرپب ییادج  زا  دیشاب و  نابرهم  رگیدکی  اب 

. قرفتلا ربادتلا و  عطاقتلا و  مکایا و  رابتلا و  لذابتلا و  لصاوتلاب و  ینب  ای  مکیلع  و 
[. 232 « ] باقعلا دیدش  هللا  ناف  هللا  اوقتا  ناودعلا و  مثالا و  یلع  اونواعت  يوقتلا و ال  ربلا و  یلع  اونواعت  «و 

هب ندرک  یکین  زا  دینک ، شـشخب  لذب و  رگیدـکی  هب  تبـسن  دـیدنویپب ، رگیدـکی  هب  منکیم : شرافـس  امـش  هب  هرابود  مدـنبلد ! نادـنزرف 
. دنیامن لفاغ  رگیدکی 

. دیشاب رذحرب  تخس  دیوش ، هدنکارپ  دینک و  مه  هب  تشپ  دیربب و  رگیدکی  زا  هکنیا  زا  و 
تخـس یـسب  وا  باقع  هک  دیـسرتب  ادخ  زا  دیهدن . مه  تسد  هب  تسد  ینمـشد  هانگ و  رد  دـینک و  يراکمه  رگیدـکی  اب  اوقت  یکین و  رد 

. تسا
ینابرهم یتسود و  هب  ار  اهنآ  اددجم  تشاد ، شیوخ  يوریپ  نادنز و  یلدکی  قافتا و  يهرابرد  رتشیپ  ترضح  نآ  هک  ياهیصوت  رب  هوالع 

هحفص 165] ]
زا ار  ناشیا  زاب  دوشیم ، لمحتم  یگدـنکارپ ، یگتـسد و  دـنچ  فالتخا و  زا  هعماج ، هک  یناوارف  ياهبیـسآ  رطاخ  هب  دـنکیم و  شراـفس 

تداهش رتسب  رد  مالسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  ترضح  همانتیصو  رادید : www.Ghaemiyeh.comنیرخآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 66زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


. درادیم رذحرب  یگتسد  دنچ  هقرفت و 
داد روتسد  ناناملسم  هب  ربمایپ  هک  دنادیم  نآ  ار  تثعب  ياهتمعن  زا  یکی  درمشیمرب  تثعب  تارمث  تارثا و  زا  بانج  نآ  هک  یشرازگ  رد 

: هک
[. 233 . ] یغابتلا دساحتلاو و  ملاظتلا  بهانتلا و  نع  مکاهن  اومحارت و  اولذابت و  اورشابت و  اورابت و  اوفطاعت و  نا  مکرما 

رگیدکی يارب  لام  ششخب  زا  دینک . یتسود  ترـشابم و  مه  اب  دیـشاب . هتـشاد  رهم  تفوطع و  رگیدکی  هب  تبـسن  هک  دوب  نآ  ربمایپ  نامرف 
. دیشاب نابرهم  مه  اب  دیزرون و  غیرد 

، دینک یـشکرس  مه ، يارب  دیزروب و  تداسح  مه  هب  تبـسن  دیراد و  اور  متـس  رگیدکی  هب  دینک و  تراغ  ار  رگیدـکی  هکنیا  زا  ار  امـش  و 
. دومرف دیکا  یهن 

: دومرف نانآ  هب  تشاد ، شیوخ  نارای  هب  هک  يدنمشزرا  شرافس  رد  راب  کی  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  و 
.« دینک ششخب  لذب و  رگیدکی  هب  لام ، اب  و  دیزروب ، تفوطع  رهم و  مه  هب  دیشاب ، رگیدکی  روای  نابیتشپ و  »

[. 234 .« ] دیامنیمن لمع  اهنآ  هب  اما  دنکیم  فیصوت  ار  بوخ  ياهراک  هک  دیشابم  یقفانم  دننام  «و 
: تسا هدومرف  هکنآ  هرخالاب  و 

نانآ دنتسه و  روجام  دنوادخ  دزن  دنشخبیم ، نانموم  هب  شیوخ  ییاراد  زا  دندنویپیم و  رگیدکی  هب  هک  نانآ  »
هحفص 166] ]

[. 235 .« ] دندرگیم هانگ  بکترم  دننکیم ، تشپ  رگیدکی  هب  دنربیم و  نارگید  زا  هک 
هحفص 167] ]

دینکن ییوجماقتنا 

. تسا هتفرگ  دوخ  هب  عادو  گنر  ترـضح  نآ  ياـههاگن  کـنیا  تسا . هتفگ  دـیوگب ، هتـساوخیم  هدوب و  مهم  هچنآ  ره  دیـسریم  رظن  هب 
: دومرف لاح  نامه  رد  دینارذگ و  رظن  زا  ار  نارضاح  کی  کی  هرابود 

. مکیبن مکیف  ظفح  تیب و  لها  نم  هللا  مکظفح 
. درادب دیواج  هدنز و  امش  نایم  رد  ار  زیزع  نآ  ياهنامرف  اهراگدای و  اهتنس و  دشاب و  رادهگن  ظفاح و  ار  ربمایپ  تیب  لها  امش  دنوادخ 

هک یلاح  رد  هدرمش ، مارآ و  دنکب . لد  نآ  زا  یتخس  هب  دهاوخب  ات  دوب  هتـسبن  ایند  نیا  هب  یلد  تسا . هدیـسر  ارف  یظفاحادخ  ماگنه  رگید 
: درک همزمز  داهنیم ، مهرب  مشچ 

. هتاکرب هللا و  همحر  مالسلا و  مکیلع  ارقا  هللا و  مکعدوتسا 
. داب امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  متسرفیم . امش  رب  یظفاحادخ  دورد  مالس و  مراپسیم و  ادخ  هب  ار  امش 

هحفص 168] ]
: دومرف مکحم  اسر و  ییادص  اب  دوشگ و  مشچ  درک ، یتکرح  دشاب ، هدمآ  شرطاخ  هب  یمهم  هتکن  ایوگ  هک  نانچنآ  ناهگان  اما 

! یلتاق الا  یب  نلتقیال  الا  نینموملاریما . لتق  نینموملاریما ، لتق  نولوقت  اضوخ . نیملسملا  ءامد  نوضوخت  مکنیفلا  بلطملادبع ال  ینب  ای 
، دنتـشک ار  نینموـملاریما  دـییوگب : هـک  هناـهب  نـیا  هـب  دـیاهدش  روهطوـغ  ناناملـسم  نوـخ  رد  هـک  منیبـب  اداـبم  بلطملادـبع ! نادـناخ  يا 

. دوش هتشک  دیابن  نم  لتاق  زج  نم  ندش  هتشک  رطاخ  هب  میوگیم . نخس  امش  اب  دیشاب ، رایشوه  دنتشک . ار  نینموملاریما 
جراوخ هدنامزاب  دوب . راکشآ  الماک  ناناملـسم ، رگید  یلع و  ترـضح  اب  نانآ  ینمـشد  تسا و  جراوخ  هورگ  زا  وا  لتاق  دنتـسنادیم  همه 

یتح ای  جراوخ و  نوخ  دنتـسه  جراوخ  نامه  نینموملاریما  لتاق  هکنآ  هناهب  هب  دنتـساوخیم  ياهدع  اسب  هچ  دـندوب و  ییاسانـش  دروم  زین 
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نیا زا  سپ  لاح  ره  هب  دوش . هتخیر  قحان  نوخ  دزیخرب و  هنتف  هعماج  رد  هصالخ  دنزیرب و  دنتسه ، جراوخ  زا  هک  ناونع  نیا  هب  ار  نارگید 
تمحز اب  دروآ ، نابز  رب  زین  يرگید  نخس  دیشوک  درک ، یلوتسم  ترضح  نآ  رب  الماک  ار  فعض  دش و  ادا  يرتشیب  ناجیه  اب  هک  رادشه 

: دومرف رایسب  یتخس  و 
. هبرضب هبرض  هوبرضاف  هذه  هتبرض  نم  تم  انا  ذا  اورظنا 

. دینزب وا  هب  تبرض  کی  طقف  تسا  هدز  نم  هب  وا  هک  یتبرض  ربارب  رد  مریمیم - هک  مدرم -، تبرض  نیا  زا  نم  رگا 
: دومرف شرافس  نیرخآ  ناونع  هب  و 

هحفص 169] ]
. روقعلا بلکلاب  ول  و  هلثملا ، مکایا و  لوقی : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  تعمس  یناف  لجرلاب . لثمی  و ال 

ادخلوسر زا  نم  نوچ  دینکن . هعطق  هعطق  دوب - تیلهاج  نارود  رد  برع  مسر  هچنانچ  ار - شندـب  ياضعا  دـینک . هلثم  ارم  لتاق  هک  ادابم 
. دشاب هدنناسر  رازآ  راه و  گس  هرابرد  دنچ  ره  دیزیهرپب  ندرک  هلثم  زا  دومرف : هک  مدینش 

هحفص 170] ]

رخآ مالک  مالک ، نیرخآ 

؟ دیراد دای  هب  ار  شیوخ  تیصو  زاغآ  رد  الوم  مالک  نیتسخن 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هل کیرشال  هدحو  هللا . الا  هلا  نا ال  دهشی  هنا 
ادـخ هب  مه  هظحل  کی  تشاد و  داقتعا  مرکا  لوسر  يربماـیپ  ادـخ و  یگناـگی  هب  یکدوک  زاـغآ  ناـمه  زا  وا  میتفگ  هک  دـیآیم  ناـتدای 
مدرم نیرتیقش  تسد  هب  تدابع  بارحم  رد  ناضمر  هام  رد  وت  دومرف  وا  هب  ربمایپ  یتقو  میتفگ  هک  دیآیم  ناتدای  یتسار  دیزرون ؟ كرش 
ربمایپ تسا و  نمالس  نم  نید  ایآ  لاح  نآ  رد  هللا ! لوسر  ای  دیـسرپ : هک  میتفگن  رگم  دیـسرپ ؟ هچ  ربمایپ  زا  ترـضح  نآ  يوشیم ، دیهش 

؟ يرآ داد : خساپ  مه 
، مه نخس  نایاپ  رد  مییوگیم : کنیا 

. هتمحر هیلع و  هللا  تاولص  ضبق - یتح  هللا  الا  هلا  ال  لوقی : لزی  مل 
. داب وا  رب  ادخ  تمحر  دورد و  درک . میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هکنیا  ات  هللا . الا  هلا  دومرفیم ال  بل  ریز  هتسویپ 

یقرواپ

. مجنپ هبطخ  هغالبلاجهن ، [ 1]
جرخ مالسلاهیلع  یلع  جرخ  اذاف  ادیدش . ابح  ایلع  بحی  ناک  ربنق و  همسا  مالغ  مالسلاهیلع  یلعل  ناک  لاق : مالـسلاهیلع  هللادبع  یبا  نع  [ 2]

تفخف نینموملاریما ، ای  مهارت  امک  سانلا  ناـف  کـفلخ ، یـشمال  تئج  لاـق : کـل ؟ اـم  ربنق  اـی  لاـقف : هلیل ، تاذ  هآرف  فیـسلاب . هرثا  یلع 
ائیش یل  نوعیطتسیال  ضرالا  لها  نا  لاق : ضرالا . لها  نم  لب  لاق : ضرالا ؟ لها  نم  ما  ینـسرحت  ءامـسلا  لها  نما  کحیو  لاق : کیلع .

(. 339 دیحوت / . ) عجرف عجراف ، ءامسلا . نم  لجوزع  هللا  نذاب  الا 
؟ رهشلا اذه  یف  لامعالا  لضفا  ام  هللا ! لوسر  ای  تلق : تمقف و  نینموملاریما : لاق  [ 3]

یلع ای  لاقف : کیکبی ؟ ام  هللا  لوسر  ای  تلقف : یکب . مث  لجوزع . هللا  مراحم  نع  عرولا  رهـشلا  اذـه  یف  لامعالا  لضفا  نسحلابا ! اـی  لاـقف :
هبرض کبرضف  دومث ، هقان  رقاع  قیقش  نیلوالا ، یقشا  ثعبنا  دق  کبرل و  یلصت  تنا  کب و  یناک  رهشلا ، اذه  یف  کنم  لحتسی  امل  یکبا 
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. کتیحل اهنم  بضخف  کنرق  یلع 
 / قودص یلاما  . ) کید نم  همالـس  یف  ملـس :- مالـسلاهیلع و  لاقف - ینید ؟ نم  همالـس  یف  کلذ  و  هللالوسر ! ای  تلقف  نینموملاریما : لاق 

(. 85
يهحفص 239. دلج 42  راونالاراحب  [ 4]

هتوصعت و متنا  هللا و  عیطی  مکبحاـص  مهوارما . مهب  یلتبملا  مهواوها ، هفلتخملا  مهلوقع ، مهنع  هبئاـغلا  مهنادـبا ، هدـهاشلا  موـقلا ! اـهیا  [ 5]
مکنم و هرـشع  ینم  ذخاف  مهردـلاب ، رانیدـلا  فرـص  مکب  ینفراص  هیواعم  نا  هللا  تددول و  هنوعیطی . مه  هللا و  یـصعی  ماشلا  لها  بحاص 

(. يهبطخ 96 هغالبلاجهن ، . ) مهنم الجر  یناطعا 
کلاذ قشف  هداهـشلا ، ینع  تزیح  نیملـسملا و  نم  دهـشتسا  نم  دهـشتسا  ثیح  دـحا - موی  یل  تلق  دـق  سیل  وا  هللا  لوـسر  اـی  تلقف  [ 6]

نم اذـه  سیل  هللا  لوسر  ای  تلقف : اذا ؟ كربص  فیکف  کلاذـکل ، کلاذ  نا  یل : لاقف  کئارو ؟ نم  هداهـشلا  ناـف  رـشبا  یل : تلقف  یلع -
(. مالک 156 حلاص  یحبص  هخسن  هغالبلاجهن  . ) رکشلا يرشبلا و  نطاوم  نم  نکل  ربصلا و  نطاوم 

دوالا و نم  کتما  نم  تیقل  اذاـم  هللا  لوسر  اـی  تلقف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یل  حنـسف  سلاـج . اـنا  ینیع و  ینتکلم  [ 7]
(. مالک 70 حلاص  یحبص  هخسن  هغالبلاجهن ، . ) ینم مهل  ارش  یب  مهلدبا  و  مهنم ، اریخ  مهب  هللا  ینلدبا  تلقف : مهیلع . عدا  لاقف : ددللا ؟

مالک 149 رد  هجحلا . باـتک  و 300  ص 299  دـلج 1 ، یفاک ، تسا . هدروآ  یفاک  فیرـش  باـتک  رد  ینیلک  موحرم  ار  تاـنایب  نیا  [ 8]
. تسا هدش  لقن  زین  هغالبلاجهن 

هیآ 179. هرقب ، يهروس  [ 9]
نیلقثلارون ج 1 ص 158. ریسفت  [ 10]

(. رخآ شخب  يهبطخ 192  حلاص  یحبص  هخسن  هغالبلاجهن  . ) هوبنلا حیر  مشا  یحولا و  رون  يرا  [ 11]
دق ناطیشلا  اذه  لاقف : هنرلا ؟ هذه  ام  هللا  لوسر  ای  تلقف : هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هیلع - یحولا  لزن  نیح  ناطیـشلا  هنر  تعمـس  دقل  و  [ 12]

(. كردم نامه  . ) ریخ یلعل  کنا  ریزول و  کنکل  و  یبنب ، تسل  کنا  الا  يرا ، ام  يرت  و  عمسا ، ام  عمست  کنا  هتدابع . نم  سیا 
(. هفیرش هیآ  لیذ  یشایع ج 1 ص 189 . ریسفت  . ) يهیآ 18 نارمع ، لآ  يهروس  [ 13]

(. هفیرش هیآ  لیذ  دلج 1 ص 368 . یمق  ریسفت  . ) يهیآ 43 دعر ، يهروس  [ 14]
هیآ 33. هبوت  هروس  [ 15]

، هل هوادع  مهدشا  هیلا  سانلا  برقا  نوکی  یتح  بولقلا ، یلع  هنتفلا  لامتشال  کلاذ ، یف  هل  رذدعلا  حاضیاب  رمالااذه  بحاص  باغ  و  [ 16]
. نوکرـشملا هرکول  هلک و  نیدلا  یلع  هیدـی  یلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هیبن  نید  رهظی  و  اهورت ، مل  دونجب  هللا  هدـیوی  کلاذ  دـنع  و 

(. نیلقثلا ج 2 ص 212 رون  ریسفت  )
يهیآ ماعنا ، يهروس   ) نیملـسملا لوا  انا  ترما و  کلذب  هل  کیرـش  نیملاعلا ال  بر  یتامم هللا  يایحم و  یکـسن و  یتالـص و  نا  لق  [ 17]

(. 162  - 163
ترضح ناملسم  لوا  هک  اریز  نیملـسملا ،» نم  انا  : » تسا هدومرف  نیملـسملا » لوا  انا   » ياج هب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  تسا  ینتفگ 
دنوادـخ یگناگی  رب  تفرگ و  تقبـس  تادوجوم  مامت  رب  ملاع  نیا  زا  شیپ  ملاوع  رد  هک  تسا . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

. داد تداهش 
هیآ 110. فهک  هروس  [ 18]

لغـشی مل  اعدـلا و  هدابعلا و  صلخا هللا  نمل  یبوط  لوقی : ناک  هیلع  هللا  تاولـص  نینموملاریما  نا  مالـسلاهیلع ، اـضرلا  نسحلایبا  نع  [ 19]
(. راونالاراحب ج 67 ص 229 . ) هریغ یطعا  امب  هردص  نزحی  مل  و  هانذا ، عمست  امب  هللا  رکذ  سنی  مل  و  هانیلع ، يرت  امب  هبلق 
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. کتدـبعف هداـبعلل  ـالها  کتدـجو  نکلو  کـتنج ، یف  اـعمط  ـال  كراـن و  نـم  اـفوخ  کتدـبع  اـم  مالـسلاهیلع : نینموـملاریما  لاـق  [ 20]
(. یلاعت هبرق  ینعم  صالخالا و  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  راونالاراحب ج 67 ص 234  )

الا احابـص  نیعبرا  لجوزع  دـبع هللا  صلخا  ام  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلامهیلع  هئاـبآ  نع  اـضرلا ، نع  [ 21]
(. راونالاراحب ج 67 ص 243 . ) هناسل یلع  هبلق  نم  همکحلا  عیبانی  ترج 

ام الا  هجح  هلک  ملعلا  و  ملعلا ، عضاوم  الا  لهج  اهلک  ایندـلا  مالـسلاهیلع : نینموملاریما  لاق  لاـق : مالـسلامهیلع  هئاـبآ  نع  اـضرلا ، نع  [ 22]
(. راونالاراحب ج 67 ص 242 . ) هل متخی  امب  دبعلا  رظنی  یتح  رطخ  یلع  صالخالا  و  اصلخم ، ناک  ام  الا  ءایر  هلک  لمعلا  و  هب ، لمع 

. تسا هدش  اوقت  هب  رما  نآرق  رد  هبترم  دودح 78  [ 23]
. ضرالا ءامسلا و  نم  تاکرب  مهیلع  انحتفل  اوقتا  اونمآ و  يرقلا  لها  نا  ول  و  يهیآ 96 . فارعا ، يهروس  [ 24]

. اناقرف مکل  لعجی  هللا  اوقتت  نا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  يهیآ 29 . لافنا ، يهروس  [ 25]
. اجرخم هل  لعجی  هللا  قتی  نم  و  يهیآ 2 . قالط ، هروس  [ 26]

. ارسی هرما  نم  هل  لعجی  هللا  قتی  نم  و  يهیآ 4 . قالط ، يهروس  [ 27]
. هللا مکملعی  هللا و  اوقتا  و  يهیآ 282 . هرقب ، يهروس  [ 28]

. يوقتلا دازلا  ریخ  ناف  اودوزت  و  يهیآ 197 . هرقب ، يهروس  [ 29]
(. 16 مالک ، هغالبلاجهن  . ) هنجلا مهتدرواف  اهتمزا ، وطعا  اهلها و  اهیلع  لمح  للذ  ایاطم  يوقتلا  نا  الا و  [ 30]

(. يهبطخ 156 حلاص  یحبص  يهخسن  هغالبلاجهن  . ) زیزع نصح  راد  يوقتلا  نا  هللادابع ! اوملعا  [ 31]
(. هبطخ 190 حلاص  یحبص  يهخسن  هغالبلاجهن   ) هتورذ اعینم  القعم  و  هتورع ، اقیثو  البح  اهل  ناف  هللا ، يوقتب  اومصتعاف  [ 32]

مکسفنا سند  روهط  و  مکرودص ، داسف  حالـص  و  مکاسجا ، ضرم  ءافـش  و  مکتدئفا ، یمع  رـصب  و  مکبولق ، ءاد  ءاود  هللا  يوقت  ناف  [ 33]
(. يهبطخ 198 حلاص  یحبص  يهخسن  هغالبلاجهن  …  )

(. هبطخ 230 حلاص  یحبص  يهخسن  هغالبلاجهن  . ) هکله لک  نم  هاجن  و  [ … 34]
و عاطقنا ، یلا  اهرخف  اهزع و  ناف  اهـسوب ، اهئارـض و  نم  اوعزجتال  و  اهمیعن ، اهتنیزب و  اوبجعت  و ال  اهرخف ، ایندلا و  زع  یف  اوسفانت  الف  [ 35]

حلاص یحبص  يهخسن  هغالبلاجهن  . ) ءانف یلا  یح  لک  و  اهتنا ، یلا  هدم  لک  و  دافن ، یلا  اهسوب  اهءارـض و  و  لاوز ، یلا  اهمیعن  اهتنیز و  نا 
(. هبطخ 96

و مکرارـسا . ملعی  نم  دـنع  مکراتـسا  اوکتهت  و ال  مکرقمل ، مکرمم  نم  اوذـخف  رارق . راد  هرخالا  زاجم و  راد  ایندـلا  امنا  سانلا ! اـهیا  [ 36]
. متقلخ اهریغل  و  متربتخا ، اهیفف  مکنادبا . اهنم  جرخت  نا  لبق  نم  مکبولق  ایندلا  نم  اوجرخا 

؟ مدق ام  هکئالملا : تلاق  و  كرت ؟ ام  سانلا : لاق  کله  اذا  ءرملا  نا 
(. هبطخ 194 مالسالاضیف  يهخسن  هغالبلاجهن  ! ) مکیلع نوکیف  الک ، اوفلخت  و ال  مکل ، نکی  اضعب ، اومدقف  مکوابآ ! هللا 

يهیآ 23. دیدح ، يهروس  [ 37]
، یضاملا یلع  سای  مل  نم  و  مکاتآ ، امب  اوحرفت  مکتافام و ال  یلع  اوسات  الیکل  هناحبس : هللا  لاق  نآرقلا : نم  نیتملک  نیب  هلک  دهزلا  [ 38]

(. تمکح 439 حلاص  یحبص  يهخسن  هغالبلاجهن  . ) هیفرطب دهزلا  ذخا  دقف  یتالاب ، حرفی  مل  و 
يهیآ 62. جح ، يهروس  [ 39]

يهیآ 85. رجح ، يهروس  [ 40]
يهیآ 33. هبوت ، يهروس  [ 41]

يهیآ 108. سنوی ، يهروس  [ 42]
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يهیآ 24. رطاف ، يهروس  [ 43]
يهیآ 19. يهروس ق ، [ 44]
يهیآ 42. يهروس ق ، [ 45]

يهیآ 4. بازحا ، يهروس  [ 46]
يهیآ 42. هرقب ، يهروس  [ 47]

(. تیصو 35 هغالبلاجهن  . ) ناک ثیح  قحلل  تارمغلا  ضخ  و  [ 48]
(. راونالاراحب ج 75 ص 9 . ) هلها نم  اونوکت  قحلا  اولمعا  و  هب ، اوفرعت  قحلا  اولوق  [ 49]

(. راونالاراحب ج 74 ص 269 . ) لاح لک  یلع  قحلا  لق  لیمک ! ای  [ 50]
يهیآ 109. ءارعش ، يهروس  [ 51]

يهیآ 112. هرقب ، يهروس  [ 52]
يهیآ 58. توبکنع ، يهروس  [ 53]

يهیآ 9. هدئام ، يهروس  [ 54]
. بلطیال روفغم  ملظ  و  كرتیال ، ملظ  و  رفغیال ، ملظف  هثالث : ملظلا  نا  الا و  [ 55]

ضعب دنع  هسفن  دبعلا  ملظف  رفغی  يذلا  ملظلا  اما  و  هب . كرشی  نا  رفغیال  هللا  نا  یلاعت : هللا  لاق  هللااب . كرشلاف  رفغیال  يذلا  ملظلا  اماف  [ 56]
ام هنکلو  طایسلاب . ابرض  يدملاب و ال  احرج  وه  سیل  دیدش . كانه  صاصقلا  اضعب  مهضعب  دابعلا  ملظف  كرتیال  يذلا  ملظلا  اما  تانهلا و 

(. يهبطخ 176 حلاص  یحبص  يهخسن  هغالبلاجهن  . ) هعم کلذ  رغصتسی 
يهیآ 13. نامقل ، يهروس  [ 57]
يهیآ 254. هرقب ، يهروس  [ 58]
يهیآ 102. دوه ، يهروس  [ 59]
راونالاراحب ج 6 ص 111. [ 60]

راونالاراحب ج 98 ص 260. [ 61]
راونالاراحب ج 99 ص 99. [ 62]

يهبطخ 158. حلاص  یحبص  يهخسن  هغالبلاجهن  [ 63]
.34 میهاربا / [ 64]

.17 تارجح / [ 65]
.164 نارمعلآ / [ 66]

.78 جح / [ 67]
.132 هرقب / [ 68]

.102 نارمعلآ / [ 69]
.185 رابخالایناعم / [ 70]

راـنلا نم  هرفح  افـش  یلع  متننک  اـناوخا و  هتمعنب  متحبـصاف  تـسا : نـینچ  هفیرـش  يهـیآ  يهلاـبند  يهـیآ 102 ، نارمعلآ ، يهروـس  [ 71]
نآرق و ینعی  هللا .» لبح   » زا روظنم  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  هک  تسا  ینتفگ  نودـتهت . مکلعل  هتاـیآ  هللا  نیبی  کلذـک  اـهنم . مکذـقناف 

. مالسلامهیلع هعیش  ناماما  مالسلاهیلع و  یلع  ترضح  ینعی 
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، راد رش  یف  نید و  رش  یلع  برعلا  رشعم  متنا  و  لیزنتلا ، یلع  انیما  نیملاعلل و  اریذن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادمحم  ثعب  هللا  نا  [ 72]
مکیف مانـصالا  مکماحرا . نوعطقت  مکءامد و  نوکفـست  بشجلا و  نولکاـت  ردـکلا و  نوبرـشت  مص . تاـیح  نشخ و  هراـجح  نیب  نوخینم 

(. يهبطخ 26 هغالبلاجهن ، . ) هبوصعم مکب  ماثالا  هبوصنم و 
(. 107 ءایبنا / . ) نیملاعلل همحر  الا  كانلسرا  ام  و  [ 73]

.10 تارجح / [ 74]
مهـسفنا یلع  نورثوی  اوتوا و  امم  هجاح  مهرودص  یف  نودجی  مهیلا و ال  رجاه  نم  نوبحی  مهلبق  نم  نامیالا  رادلا و  اووبت  نیذـلا  و  [ 75]

(. يهیآ 90 حرش ، يهروس  . ) هصاصخ مهب  ناک  ول  و 
(. ص 275 ج 71 ، راونالاراحب ، . ) هللا یف  هدیفتسی  خا  لثم  مالسالا  هدئاف  دعب  هدئاف  ملسم  ورما  دافتسا  ام  [ 76]

(. ص 275 ج 76 ، راونالاراحب ، . ) هحالصل حلاصلا  بحا  هللا و  یف  ناوخالا  خآ  و  [ 77]
(. ات 420 ص 221  ج 71 ، راونالاراحب ، [ ) 78]

زین نید و  يدوبان  بجوم  يزوتهنیک  ینعی : نیبلا . تاذ  داسف  نیدلا و  هقلاح  هضغبلا  نا  و  تسا : هدمآ  هیقفلا  هرضحیال  نم  باتک  رد  [ 79]
. دوشیم نامدرم  نایم  داسف  يدنواشیوخ و  دنویپ  ندش  هتسسگ 

(. 103 نارمعلآ /  ) اناوخا هتمعنب  متحبصاف  [ 80]
.115 ءاسن / [ 81]

.1 لافنا / [ 82]
اهب رجت  و  مدـلا ، اهب  نقحت  و  ریـسالا ، اهب  کفت  هعافـشلا  لاق : ناسللا ؟ هقدـص  ام  هللا و  لوسر  ای  لیق  ناسللا . هقدـص  هقدـصلا  لـضفا  [ 83]

(. راونالاراحب ج 73 ص 44 . ) ههیرکلا اهب  عفدت  و  کیخا ، یلا  فورعملا 
. سانلا نیب  حالصالا  باب  راونالاراحب ج 73 ص 45  [ 84]

، ءامدلا هب  هللا  نقحی  ءیشان ، ریخ  دولوم و  ریخ  اهمکح ، اهمهف و  و  اهرون ، اهملع و  و  اهثایغ ، همالا و  هذه  ثوغ  هنم  یلاعت  هللا  جرخی  [ 85]
، رطقلا هب  لزنی  و  فئاخلا ، هب  نموی  و  عئاجلا ، هب  عبشی  و  يراعلا ، هب  وسکی  و  عدصلا ، هب  بعشی  و  ثعشلا ، هب  ملی  و  نیبلا ، تاذ  هب  حلصی  و 

(. راونالاراحب ج 48 ص 12 . ) دابعلا هل  رمتای  و 
.21 دعر / [ 86]
.25 دعر / [ 87]

هتیم یقت  باسحلا و  نوهت  محرلا  هلص  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالسلامهیلع - یلع - نع  هئابآ ، نع  هللادبعیبا ، نع  [ 88]
(. راونالاراحب ج 71 ص 94 . ) ءوسلا

(. راونالاراحب ج 71 ص 9 ، ) همحر لصیلف  هلجا  یف  هل  اسنی  و  هقزر ، یف  هل  طسبی  نا  هرس  نم  [ 89]
. قزرلا یف  ءیـسنت  باسحلا و  رـسیت  و  يولبلا ، عفدـت  و  لاـمعالا ، یمنت  لاـمعالا و  یکزت  ماـحرالا  هلـص  مالـسلاهیلع ، رفعجوبا  لاـق  [ 90]

(. یفاک ج 2 ص 150 )
هللا یلص  لاق  و  اهنع . يذالا  فک  محرلا  هب  لصوی  ام  لضفا  ءام و  نم  هبرشب  ول  کمحر و  لص  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  [ 91]

(. راونالاراحب ج 71 ص 103 و 104 . ) مالسب ول  ایندلا و  یف  مکماحرا  اولص  هلآ : هیلع و 
ریغ اهلها  ناک  نا  و  راـمعالا ، یف  دـیزت  رایدـلا و  رمعت  محرلا  هلـص  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق : مالـسلاهیلع  یلع  نع  [ 92]

(. راونالاراحب ج 71 ص 94 . ) رایخا
راونالاراحب ج . ) تربدا نا  یمحر و  لصا  نا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یناصوا  رذوبا : لاق  و  مکوعطق . نا  مکماـحرا و  اولـص  [ 93]
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(. 72 ص 91 و 92
راونالاراحب ج 71 ص 91. [ 94]

راونالاراحب ج 71 ص 94 و 138. [ 95]
راونالاراحب ج 71 ص 138. [ 96]
راونالاراحب ج 71 ص 134. [ 97]
راونالاراحب ج 71 ص 134. [ 98]

.34 يرکسع / نسح  ماما  ریسفت  [ 99]
(. 34  - 36 مالسلاهیلع / يرکسع  نسح  ماما  ریسفت  . ) مالسلاهیلع یلع  ترضح  زا  یلصفم  ثیدح  زا  هتفرگرب  [ 100]

نامه ج هب  تسا . هدمآ  مه  يرگید  تایاور  رد  نومـضم  نیا  هتبلا  یـسلجم . موحرم  نایب  اب  هارمه  ثیدح 75  راونالاراحب ص 115  زین  و 
(. 93،53،40،39،37،25،8،3 ، 97) ثیداحا دوش . هعجارم  محر  هلص  باب   71

يهیآ 6. یحض ، يهروس  [ 101]

يهیآ 9. یحض ، يهروس  [ 102]
يهیآ هرقب ، يهروس   …  ) نیکاسملا یماتیلا و  یبرقلايذ و  اناسحا و  نیدـلاولاب  هللا و  الا  نودـبعتال  لیئارـساینب  قاـثیم  انذـخا  ذا  و  [ 103]

(. 83
يهروس  …  ) باـقرلا یف  نیلئاـسلا و  لـیبسلا و  نبا  نیکاـسملا و  یماـتیلا  یبرقلايوذ و  هبح  یلع  لاـملا  یتآ  ربـلا … و  نکل  و  [ … 104]

(. يهیآ 177 هرقب ،
(. يهیآ 1 و 2 نوعام ، يهروس  . ) میتیلا عدی  يذلا  کلذف  نیدلاب  بذکی  يذلا  تیارا  [ 105]

(. ات 17 يهیآ 6  رجف ، يهروس  . ) میتیلا نومرکتال  لب  الک  نناها  یبر  لوقیف  هقزر  هیلع  ردقف  هالتبا  ام  اذا  اما  و  [ 106]
يهیآ 10. ءاسن ، يهروس  [ 107]

(. يهیآ 34 يرسا ، يهروس  يهیآ 152 و  ماعنا ، يهروس  . ) هدشا غلبی  یتح  نسحا  یه  یتلاب  الا  میتیلا  لام  اوبرقت  الف  [ 108]
یکبا يذـلا  اذـه  نم  یلاعت : كراـبت و  برلا  لوقیف  شرعلا ، هل  زتها  یکب  اذا  میتیلا  نا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  لاـق  [ 109]

(. ص 5 ج 72 ، راونالاراحب ، . ) هنجلا هل  بجوا  الا  دحا  هنکسیال  یلالج  یتزع و  وف  هرغص ؟ یف  هیوبا  هتبلس  يذلا  يدبع 
اهیلع هدـیرم  هرعـش  لکب  هل  هللا  بتک  الا  هل  محرت  میتی  سار  یلع  هدـی  عضی  هنموم  نموم و ال  نم  ام  مالـسلاهیلع : نینموملاریما  لاق  [ 110]

(. ص 4 ج 72 ، راونالاراحب ، . ) هنسح
لاب هقحلی و  و  هبقع ، یف  کلذ  لاب  هکردیـس و  میتیلا  لام  لکا  نا  مالـسلاهیلع : یلع  باتک  یف  لاق : مالـسلاهیلع  قداصلا  نع  يور  [ 111]

(. ص 13 ج 72 ، راونالاراحب ، . ) هرخالا یف  کلذ 
. تسا ترخآ  رد  ای  ایند  رد  ربمایپ  تیاکش  نیا  هک  تسا  هدمآ  هیآ  لیذ  يواضیب  ریسفت  رد  . 30 ناقرف / [ 112]

لیللا متیار  دقف  عیرس . مکب  ریسلا  رفسلا و  رهظ  یلع  متنا  و  هنده ، نامز  یف  مکنا  سانلا  اهیا  ای  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  [ 113]
. زافملا دعبل  زاهجلا  اودعاف  دوعوم . لکب  نایتای  و  دیعب ، لک  نابرقی  دیدج و  لک  نایلبی  رمقلا  سمشلا و  راهنلا و  و 

. نآرقلاب مکیلعف  ملظملا ، لیللا  عطقک  نتفلا  مکیلع  تسبتلا  اذاف  عاطقنا . ءالب و  راد  لاق : هندـهلا ؟ راد  ام  هللا ! لوسر  ای  لاقف : دادـقملا  ماقف 
(. 1 یشایع 13 : ریسفت  . ) رانلا یلا  هقاس  هفلخ  هلعج  نم  هنجلا و  یلا  هداق  هماما  هلعج  نم  قدصم . لحام  عفشم و  عفاش  هناف 

هناف هتوالت  اونـسحا  و  رودصلا ، ءافـش  هناف  هرونب  اوفـشتسا  و  بولقلا ، عیبر  هناف  هیف  اوهقفت  و  ثیدـحلا ، نسحا  هناف  نآرقلا  اوملعت  و  [ 114]
دنع وه  مزلا و  هل  هرسحلا  و  مظعا ، هیلع  هجحلا  لب  هلهج ، نم  قیفتسیال  يذلا  رئاحلا  لهاجلاک  هملع  ریغب  لماعلا  ملاعلا  نا  و  صصقلا . عفنا 
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(. هبطخ 110 حلاص ، یحبص  هغالبلاجهن  . ) مولا هللا 
هللا یلع  بذکلا  نم  رثکا  لطابلا و ال  نم  رهظا  قحلا و ال  نم  یفخا  ءیش  نامزلا  کلذ  یف  سیل  نامز  يدعب  نم  مکیلع  یتایس  هنا  [ 115]

یلغا اعیب و  قفنا  هعلس  هتوالت و ال  قح  یلت  اذا  باتکلا  نم  روبا  هعلس  نامزلا  کلذ  لها  دنع  سیل  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هلوسر  یلاعت و 
(. 8 یفاک 387 :  …  ) هعضاوم نم  فرح  اذا  باتکلا  نم  انمث 

يوس قح  لاملا  یفا  هللایبن ! ای  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلل  لیق  لاق : مهیلع  هللا  تاولـص  یلع  نع  هئاـبآ ، نع  قداـصلا ، نع  [ 116]
هیلع و هللا  یلص  لاق  مث  عئاج . ملـسملا  هراج  اناعبـش و  تاب  نم  یب  نمآ  امف  ملـسملا . راجلا  هلـص  تربدا و  اذا  محرلا  رب  معن ! لاق : هاکزلا ؟

(. راجلا قح  باب  هرشعلا  باتک  راونالاراحب ج 71 ص 151 ، . ) هثرویس هنا  تننظ  یتح  راجلاب  ینیصوی  لیئربج  لازام  ملس : هلآ و 
(. راونالاراحب ج 71 ص 150 . ) کلذب رما  لج  زع و  هللا  ناف  راوجلا  نسحب  مکیلع  لاق : مالسلاهیلع  هللادبعیبا  نع  [ 117]

(. راحب ج 71 ص 153 . ) قزرلا یف  دیزی  راوجلا  نسح  مالسلاهیلع : هللادبعوبا  لاق  [ 118]
قح عیض  نم  ریصملا و  سئب  منهج و  هاوام  و  هنجلا ، حیر  هیلع  هللا  مرح  هراج  يذا  نم  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یهانم  یف  [ 119]

(. راحب ج 71 ص 150 . ) هثرویس هنا  تننظ  یتح  راجلاب  ینیصوی  لیئربج  لاز  ام  و  انم ، سیلف  هراج 
هنا ال مهتاوصا  یلعاب  دجسملا  یف  اودانی  نا  مهرماف  ادادقم ، رذابا و  ناملس و  ایلع و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  رماف  [ … 120]

هلامـش نع  هنیمی و  نع  و  هفلخ ، نم  و  هیدـی ، نیب  نم  اراد  نیعبرا  لک  نا  يدونف  رما  مث  اثالث - اوداـنف  هقئاوب - هراـج  نماـی  مل  نمل  ناـمیا 
(. راونالاراحب 71 ص 152 . ) هل اراج  اهنکاس  نوکی 

يهیآ 97. هدئام ، يهروس  [ 121]
(. 1 یمق 194 : ریسفت  . ) اوکله جحلا  اوکرت  تمده و  اذاف  اوکلهی ، مل  اهیلا ، سانلا  جحی  همئاق و  هبعکلا  تمادام  [ 122]

: مالسلاهیلع رفعج  یبال  تلق  هللادبعیبا : نب  نمحرلادبع  نع  [ 123]
سانلا اذـه  لعف  ول  اوبذـک ، مالـسلاهیلع : لاقف  هل  اریخ  ناک  لصو  قدـصت و  مث  هجح  لجر  جـح  اذا  نولوقی  صاصقلا  ءالوه  نم  اسانا  نا 

(. راونالاراحب ج 96 ص 18 . ) سانلل امایق  تیبلا  اذه  لعج  لج  زع و  هللا  نا  تیبلا . اذه  لطعل 
(. راحب ج 96 ص 22 . ) رظانت مل  هموت  نا  تیبلا  اذه  یتما  تکرت  اذا  لاق : هنا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  نع  [ 124]

. اوـکلهتف مکبر ، تیب  جـح  اوکرتتـال  مالـسلاهیلع : نینموـملاریما  هیـصو  یف  ناـک  لاـق : هـنا  مالـسلاامهیلع  هـیبا  نـع  قداـصلا ، نـع  [ 125]
(. راونالاراحب ج 96 ص 19 )

تیبلا اذه  نال  اوبا  نا  اوواش و  نا  جحلا  یلع  مهربجی  نا  مامالا  یلع  بجول  جحلا  سانلا  لطع  ول  لاق : مالـسلاهیلع  هللادبع  یبا  نع  [ 126]
(. راونالاراحب ج 96 ص 18 ، ) جحلل عضو  امنا 

ایندلا هراکم  عفد  جحلا  مکنامدا  یف  ناف  هونمداف ، تیبلا ، اذه  جحب  مکیلع  لوقی : مالـسلاهیلع  هللادبع  ابا  تعمـس  لاق : ریـصبیبا  نع  [ 127]
(. راونالاراحب ج 96 ص 14 . ) همایقلا موی  لاوها  مکنع و 

نا اما  لاصخ : ثالث  يدـحا  رمتعملا  جاحلل  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاـق : مالـسلاامهیلع  هیبا  نع  قداـصلا  نع  [ 128]
کلها یف  تظفح  دق  هل : لاقی  نا  اما  و  لمعلا ، فناتساف  یضم  ام  لک  رفغ  دق  هل : لاقی  نا  اما  و  یقب ، ام  یـضم و  ام  کل  رفغ  دق  هل : لاقی 

(. راونالاراحب ج 96 ص 6 . ) نهنسحا یه  و  كدلو ، و 
(. تیاور 13 كردم ص 17  نامه  [ ) 129]

.56 تایراذ / [ 130]
.37 میهاربا / [ 131]
.40 میهاربا / [ 132]
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.14 هط / [ 133]
.31 میرم / [ 134]

.17 نامقل / [ 135]
.37 رون / [ 136]

.31 میهاربا / [ 137]
و همات ، اهب  ءاج  ناف  هالصلا ، هنع ، هلاسی  ءیش  لواف  دبعلاب  یتای  همایقلا  موی  ناک  اذا  یلاعت  كرابت و  هللا  ناف  تاولصلا . یلع  اوظفاح  [ 138]

ناک و  مهازخا - هللا و  مهنعل  ناماه - نوعرف و  نوراق و  عم  هللا  هرـشح  هتالـص  عیـض  نم  ناف  مکتالـص ، اوعیـضتال  لاق : و  رانلا . یف  خز  الا 
(. راونالاراحب ج 79 ص 202 . ) هتالص ظفاحی  مل  نمل  لیولاف  نیقفانملا . عم  رانلا  هلخدی  نا  هللا  یلع  اقح 

(. راونالاراحب ج 79 ص 217 . ) هالصلا كرت  الا  نامیالا  رفکلا و  نیب  ام  [ 139]
یلا نوعمـست  الا  اتوقوم . اباتک  نینموملا  یلع  تناک  اـهناف  اـهب ، اوبرقت  و  اـهنم ، اورثکتـسا  و  اـهیلع . اوظفاـح  هالـصلا و  رما  اودـهاعت  [ 140]

اهقلطت قرولا و  تح  بونذـلا  تحتل  اـهنا  و  ( 42 رثدم / « ) نیلـصملا نم  کن  مل  اولاق  رقـس  یف  مککلـس  ام  : » اولئـس نیح  رانلا  لها  باوج 
امف تارم . سمخ  هلیللا  مویلا و  یف  اهنم  لسغی  وهف  لجرلا ، باب  یلع  نوکت  همحلاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  اههبـش  و  هقبرلا . قالطا 

(. راونالاراحب ج 79 ص 25 . ) نردلا نم  هیلع  یقبی  نا  یسع 
.26 میرم / ، 81 فهک / تسا . هتفر  راک  هب  يرگید  يانعم  هب  تاکز  دروم  ود  رد  هتبلا  [ 141]

 … هتالـص هـنم  لـبقت  مـل  كزی  مـل  یلــص و  نـمف  هاـکزلا . هالــصلاب و  رما  يرخا : هثـالث  اـهب  نورقم  هثـالثب  رما  لـج  زع و  هللا  نا  [ 142]
(. راونالاراحب ج 93 ص 12 )

ینعمب ءاـکزلا »  » نم وا  مرکلا  هلیـضف  سفنلل  رمثی  و  لاـملا ، یف  هکرب  بلجتـسی  اـهجارخا  ناـف  اـمن . اذا  عرزلا » اـکز   » نـم هاـکزلا  و  [ 143]
(. يواضیب ج 1 ص 97 ریسفت  . ) لخبلا نم  سفنلا  ثبخلا و  نم  لاملا  رهطت  اهناف  هراهطلا ،

یلا مهعفرت  مهتانـسح و  اـهب  یمنت  و  اـهب » مهیکزت  … و   » هلثم یلا  مهب  يدوملا  لاـملا  بح  وا  بونذـلا  نم  مهرهطت » . » 103 هبوت / [ 144]
(. يواضیب ج 2 ص 206 ریسفت  . ) نیصلخملا لزانم 

(. یسربط ج 1 ص 99 جاجتحا  . ) قزرلا یف  ءامن  سفنلل و  هیکزت  هاکزلا  هللا …  لعجف  [ 145]
(. راونالاراحب ج 93 ص 13 . ) مکسفنا امب  هبیط  مکلاوما  هاکز  اودا  و  [ 146]

(. راونالاراحب ج 93 ص 13 . ) هاکزلاب مکلاوما  اونصح  [ 147]
(. راونالاراحب ج 93 ص 15 . ) اهلک نداعملا  رامثلا و  عرزلا و  نم  اهتکرب  ضرالا  تعنم  هاکزلا ، اوعنم  اذا  [ 148]

(. راونالاراحب ج 93 ص 14 . ) نینسلا طحقلاب و  اولتبا  کلذ  اولعفی  مل  اذاف  هاکزلا . اوتا  هنامالا و  اودا  اوباحت و  ام  ریخب  یتما  لازت  ال  [ 149]
. اهکرت باقع  اهلضف و  هاکزلا و  بوجو  باب  راونالاراحب ج 93 ص 7 . [ 150]

يهیآ 185. هرقب ، يهروس  [ 151]

يهیآ 186. هرقب ، يهروس  [ 152]

يهیآ 182. هرقب ، يهروس  [ 153]
ات 3. يهیآ 1  ردق ، يهروس  [ 154]

هللا فعاضی  رهش  وه  و  لجوزع ، هللا  رهش  ناضمر  رهش  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  لاق  لاق : مالـسلاهیلع  هللادبعیبا  نع  [ 155]
، رانلا نم  قتعلا  رهش  وه  هرفغملا و  رهش  وه  و  هبوتلا ، رهش  وه  و  هبانالا ، رهش  وه  و  هکربلا ، رهش  وه  و  تائیـسلا ، هیف  وحمی  و  تانـسحلا ، هیف 

. هنجلاب زوف  و 
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ناـضمر رهـش  ننوکیـال  مکبر و  رکذـب  هیف  اولغتـشا  و  مکجئاوح ، هیف  اولـس  و  نارقلا ، هوـالت  نم  هیف  اورثکا  و  مارح ، لـک  هیف  اوبنتجاـف  ـالا 
. مکرطف مویک  مکموص  موی  ناـضمر  رهـش  ننوـکت  ـال  و  روهـشلا ، رئاـس  یلع  الـضف  همرح و  هلا  دـنع  هل  ناـف  روهـشلا ، نم  هریغک  مکدـنع 

(. ص 340 ج 93 ، راونالاراحب ، )
ینعی هیآ  نیا  رد  ربص  يهیآ 45 - هرقب ، يهروس  هالصلا - ربصلاب و  اونیعتسا  و  میناوخیم : نآرق  رد  ص 341 . ج 93 ، راونالاراحب ، [ 156]

. هزور
يهفیحـص زا  مراهچ  لهچ و  ياعد   ) مایقلا رهـش  صیحمتلا و  رهـش  روهطلا و  رهـش  مالـسالا و  رهـش  مایـصلا ، رهـش  ناـضمر ، رهـش  [ 157]

(. هیداجس
امع اوضغ  مکتنسلا و  اوظفحا  و  مکماحرا ، ولص  و  مکراغص ، اومحرا  و  مکرابک ، اورقو  مکنکاسم و  مکئارقف و  یلع  اوقدصت  و  [ … 158]

(. ص 85 قودص ، یلاما  . ) مکماتیا یلع  ننحتی  سانلا  ماتیا  یلع  اوننحت  مکعامسا و  هیلا  عامتسالا  لحیال  امع  و  مکراصبا ، هیلا  لحیال 
.3 هرقب / [ 159]

.254 هرقب / [ 160]
.92 نارمعلآ / [ 161]

ات 34.  30 هقاح / [ 162]
.44 رثدم / [ 163]

.1  - 3 نوعام / [ 164]
.55 هدئام / ، 8 ناسنا / هروس  دننام : [ 165]

(. راونالاراحب ج 93 ص 118  ) هقدصلاب مکاضرم  اوواد  [ 166]
(. 93 راونالاراحب 120 : . ) تسا هدش  لقن  مه  یلع  ترضح  زا  تیاور  ود  ره  راونالاراحب ج 93 ص 120 )  ) هقدصلاب قزرلا  اولزنتسا  [ 167]

(. راونالاراحب ج 93 ص 130 . ) برلا بضغ  یفطت  رسلا  هقدص  [ 168]
(. راونالاراحب ج 93 ص 131 . ) ءوسلا هتیم  عنمت  هقدصلا  [ 169]

(. راونالاراحب ج 93 ص 134 . ) هقدصلاب هللا  اورجاتف  متقلما  اذا  [ 170]
. اهبادآ اهعاونا و  هقدصلا و  لضف  باب  راونالاراحب ج 93 ص 118 ، راونالاراحب ج 93  [ 171]

(. 73 راونالاراحب 16 : . ) داهج هعاطلا  یلع  ربصلا  و  [ 172]
(. 93 راونالاراحب 257 : . ) داهج رحلا  یف  موصلا  [ 173]

(. 19 راونالاراحب 182 : . ) سفنلا داهج  لاق : ربکالا ؟ داهجلا  ام  هللالوسر  ای  لیق  [ 174]
(. 1 راونالاراحب 171 : . ) داهج ملعلا )  ) هب لمعلاو  [ 175]

(. 10 راونالاراحب 99 : . ) لعبتلا نسح  هارملا  داهج  [ 176]
(. 2 راونالاراحب 64 : . ) هللا لیبس  یف  داهج  انرس  نامتک  و  [ 177]

(. 96 راونالاراحب 12 : . ) ءافعضلا نحن  ءافعضلا و  داهج  جحلا  [ 178]
(. 96 راونالاراحب 12 : . ) جرف نطب و  هفع  نم  لضفا  داهج  يا  و  [ 179]

.10  - 13 فص / [ 180]
نمف هقیثولا ، هتنج  و  هنیـصحلا ، هللا  عرد  و  يوقتلا ، سابل  وه  هئایلوا و  هصاخل  هللا  هحتف  هنجلا ، باوبا  نم  باب  داهجلا  ناـف  دـعب ، اـما  [ 181]

عییـضتب هنم  قحلا  لـیدا  باهـسالاب ، هبلق  یلع  برـض  و  هءاـمقلا ، راغـصلاب و  ثید  و  ءـالبلا ، هلمـش  لذـلا و  بوث  هللا  هسبلا  هنع  هبغر  هکرت 
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(. يهبطخ 27 هغالبلاجهن  . ) فصنلا عنم  فسخلا و  میس  داهجلا و 
.104 ءاسن / [ 182]

.76 ءاسن / [ 183]
فهک 103 و 104. [ 184]
111 و 112. هبوت / [ 185]

. یفاک زا  لقن  هب  هعیشلالئاسو ج 16 ص 33  [ 186]
يهیآ 23. يروش ، يهروس  [ 187]

يهیآ 47. ابس ، يهروس  [ 188]
. کله اهنع  فلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  هنیفسک  یتیب  لها  لثم  دومرف : ربمایپ  هک  تسا  فورعم  رایسب  هنیفس  ثیدح  [ 189]

بحا یترتع  هلها و  نم  هیلا  بحا  یلها  و  هسفن ، نم  هیلا  بحا  نوکا  یتح  دـبع  نمویال  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  لاق  [ 190]
(. رکذ ام  يوس  یلا  بسنی  ام  لک  يا  یتاذ : و   ) ص 76 راونالاراحب ج 27 / هتاذ . نم  هیلا  بحا  یتاذ  و  هترتع ، نم  هیلا 

ص 218. ج 93 ، راونالاراحب ، [ 191]
يهیآ 46. دوه ، يهروس  [ 192]

. مهتلص باوث  هبیطلا و  هیرذلا  حدم  باب  ص 221 ، ج 93 ، راونالاراحب ، [ 193]
.8 رشح / [ 194]
.9 رشح / [ 195]
.29 حتف / [ 196]

. راصنالا نیرجاهملا و  لضف  باب  راونالاراحب ج 22 ص 306  [ 197]
.2 توبکنع / [ 198]

.144 نارمعلآ / [ 199]
. دنتشاگنا ادخ  ار  شردام  وا و  نایحیسم  زا  ياهدع  هکنیا  یسیع و  ترضح  ناتساد  117 و 118 . هدئام / [ 200]

هدـمآ باتک  نیمه  زا  زین  يرگید  ياهاج  رد  روکذـم  نومـضم  ثیدـح 6139 ، قاقرلا ، باتک  ینامرک ، حرـش  هب  يراخب  حیحـص  [ 201]
فلتخم دارفا  ثیداـحا  نیا  ناـیوار  هک  تسا  ینتفگ  ثیدـح 6193،6192،6191 ، ثیدح 6190 و  ثیدـح 6189 ، قاقرلا  باتک  تسا :

. دنشابیم
هیقفلا ج 3 ص 379. هرضحیال  نم  [ 202]

.21 مور / [ 203]
(. 14 هعیشلا 122 : لئاسو  . ) یئاسنل مکریخ  انا  و  هئاسنل ، مکریخ  مکریخالا  [ 204]

(. هعیشلا ج 14 ص 122 لئاسو  . ) هئارسا یلا  اعنص  مهنسحا  لجوزع  هللا  یلا  دابعلا  بحا  و  هوارسا ، لجرلا  لایع  [ 205]
(. هعیشلا ج 14 ص 121 لئاسو  . ) هنیبم هشحاف  نم  الا  اهقالط  یغبنیال  هنا  تننظ  یتح  هارملاب  لیئربج  یناصوا  [ 206]

(. هعیشلا ج 14 ص 10 لئاسو  . ) ادبا اهبلق  نم  بهذیال  کبحا  ینا  هارملل  لجرلا  لوق  [ 207]
(. هعیشلا ج 14 ص 9 لئاسو  . ) ءاسنلل ابح  دادزا  الا  اریخ  نامیالا  یف  دادزی  الجر  نظا  ام  [ 208]

(. هعیشلا ج 14 ص 9 لئاسو  . ) ءاسنلا بح  ءایبنالا  قالخا  نم  [ 209]
(. راونالاراحب ج 100 ص 225 . ) هرمع یف  هللا  داز  هلهاب  هرب  نسح  نم  [ 210]
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(. هعیشلا ج 14 ص 119 لئاسو  . ) نهمحرف نهفعض  هللا  ملع  ءاسنلا . نیفعضتسملا ، نم  هنجلا  لها  رثکا  [ 211]
(. راونالاراحب ج 100 ص 224 . ) اهمرکیلف هارما  ذختا  نم  [ 212]

راونالاراحب ج 71 ص 5 و 6. [ 213]
راونالاراحب ج 6 ص 220. [ 214]

45 و 153. هرقب / [ 215]
(. 1 ناهرب 94 : ریسفت   …  ) هیالا هذه  الت  مث  هالصلا . یلا  ماق  عزف ، ءیش  هلاها  اذا  مالسلاهیلع  یلع  ناک  [ 216]

.95  / 99 رجح / [ 217]
نایبلاعمجم ج 6 ص ریسفت  ( ) هدصق ءیش : یلا  غرف  . ) هالـصلا یلا  غرف  رما ، هنزح  اذا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ناک  و  [ 218]

(. 534
.83 هرقب / [ 219]

لئاـسلا شحفتملا  شحاـفلا  نینموملا ، یلع  ناـعطلا  بابـسلا  ناـعللا  ضغبی  هللا  ناـف  مکل . لاـقی  نا  نوبحت  اـم  نسحا  ساـنلل  اولوق  [ 220]
(. 1 ناهرب 121 : ریسفت  . ) ففعتملا فیفعلا  میلحلا  ییحلا  بحی  و  فحلملا ،

هارادـملاب مهمکلیف  نوفطاخملا  اما  و  ههجو ، مهل  طسبیف  نونموملا  اما  مهفلاخم ، مهنموم و  مهلک ، ساـنلل  يا  انـسح » ساـنلل  اولوق  [ » 221]
(. راونالاراحب ج 71 ص 341 . ) نینموملا هناوخا  نع  هسفن و  نع  مهرورش  فکی  کلذ  نم  رسیا  ناف  نامیالا . یلا  مهباذتجال 

.157 فارعا / ، 110 نارمع / لآ  زا : دنترابع  هراب  نیا  رد  رگید  تایآ  یخرب  . 104 نارمعلآ / [ 222]
: لاق اذام ؟ مث  لاق : هللااب . نامیالا  لاقف : لامعالا ؟ لضفاب  ینربخا  هل : لاقف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  یلا  ءاج  ـالجر  نا  [ 223]
: لاق هللااب . كرـشلا   » لاق هللا ؟ یلا  ضغبا  لامعالا  ياف  لجرلا : لاقف  رکنملا . نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  لاق : اذاـم ؟ مث  لاـق : محرلا . هلص 

(. راونالاراحب ج 97 ص 82 . ) فورعملا نع  یهنلا  رکنملاب و  رمالا  لاق : اذام ؟ مث  لاق : محرلا . هعیطق  لاق : اذام ؟ مث 
راونالاراحب ج 97 . ) یجل رحب  یف  هثفنک  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  دـنع  هللا ، لیبس  یف  داهجلا  و  اـهلک ، ربلا  لاـمعا  اـم  و  [ 224]

(. ص 89
؟ هللا لوسر  ای  کلذ  نوکی  و  هل : لیقف  رکنملا ؟ نع  اوهنت  مل  فورعملاب و  اورمات  مل  و  مکبابش ، قسف  مکواسن و  دسف  اذا  مکب  فیک  [ 225]

نم رـش  معن و  لاق : کلذ . نوکی  و  هللا ! لوسر  ای  لـیق  فورعملا . نع  متیهن  رکنملاـب و  مترما  اذا  مکب  فیک  کـلذ ، نم  رـش  و  معن ، لاـق :
(. راونالاراحب ج 97 ص 74 . ) افورعم رکنملا  ارکنم و  فورعملا  متیار  اذا  مکب  فیک  کلذ 

طلـس تلاکربلا و  مهنع  تعزن  کلذ  اولعفی  مل  اذاف  ربلا ، یلع  اونواعت  و  رکنملا ، نع  اوهن  فورعملاب و  اورما  ام  ریخب ، سانلا  لازیال  [ 226]
(. راونالاراحب ج 97 ص 94 . ) ءامسلا یف  ضرالا و ال  یف  رصان  مهل  نکی  مل  ضعب و  یلع  مهضعب 

هـصاخلا تلمع  اذاف  هماعلا ، ملعت  نا  ریغ  نم  ارـس  رکنملاب  هصاـخلا  تلمع  اذا  هصاـخلا  بنذـب  هماـعلا  بذـعیال  هللا  نا  ساـنلا ! اـهیا  [ 227]
(. راونالاراحب ج 97 ص 75 . ) هللا نم  هبوقعلا  ناقیرفلا  بجوتسا  هماعلا  کلذ  ریغی  ملف  اراهج  رکنملا 

. مهرایخ نم  افلا  نیتس  مهرارـش و  نم  افلا  نیعبرا  فلا ، هئاـم  کـموق  نم  بذـعم  ینا  مالـسلاهیلع : یبنلا  بیعـش  یلاـعت  هللا  یحوا  [ 228]
راونالاراحب ج 97 ص . ) یبضغل اوبضغی  ملف  یصاعملا ، لها  اونهاد  هیلا : لجوزع  هللا  یحواف  رایخالا ؟ لاب  امف  رارشالا ، ءالوه  بر  ای  لاقف :

(. 93
، عاطملا يوقلا  یلع  امنا  لاق : مب ؟ و  لیقف : ال ، لاق : اعیمج ؟ همـالا  یلع  وه  بجاو  ارکنملا  نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـالا  نع  لئـس  [ 229]

یلع لیلدـلا  و  لطابلا ؟ یلا  ما  قحلا  یلا  لوقی ، يا  نم  يا  یلا  ـالیبس ، نودـتهیال  نیذـلا  هفعـضلا  یلع  ـال  رکنملا ، نع  فورعملاـب  ملاـعلا 
ریغ صاخ  اذـهف  رکنملا » نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمای  ریخلا و  یلا  نوعدـی  هما  مکنم  نکتلو  : » لـجوزع هللا  لوق  هللا  باـتک  نم  کـلذ 
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(. راونالاراحب ج 97 ص 93 . ) ماع
راونالاراحب ج 97 ص . ) الف فیـس  طوس و  بحاص  اماف  ملعتیف ، لهاج  وا  ظـعتیف ، نموم  رکنملا  نع  یهنی  فورعملاـب و  رموی  اـمنا  [ 230]

(. 75
(. 164 فارعا / . ) نوقتی مهلعل  مکبر و  یلا  هرذعم  اولاق  ادیدش  اباذع  مهبذعم  وا  مهکلهم  هللا  اموق  نوظعت  مل  مهنم  هما  تماق  اذا  و  [ 231]

يهیآ 2. هدئام  يهروس  [ 232]
راونالاراحب ج 33 ص 567. [ 233]

(. راونالاراحب ج 71 ص 224 . ) لعفیال ام  فصی  يذلا  قفانملا  هلزنمب  اونوکت  و ال  اولذابت ، اوفطاعت و  اورزاوت و  [ 234]
(. 2 یفاک 153 : . ) نوزوم نیربادتملا ، نیعطاقتملا  نا  و  نوروجام ، نیلذابتملا ، نیلصاوتملا  ناف  [ 235]
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