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اهیلع هللا  مالس  ارهز  همطاف  تدابع  زامن و 

باتک تاصخشم 

مق رـشن :  تاصخـشم  يزیزع  سابع  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  تدابع  زامن و  روآدـیدپ :  مان  ناونع و   1342 سابع -  يزیزع  هسانـشرس : 
-53-6167-964 لایر ؛  52500-53-6167-964 کباش :  ( 18 زامن راثآ  هنیجنگ   : ) تسورف ص  [ 96  : ] يرهاظ تاصخشم  غوبن 1377 .

نینچمه 96 ؛]  ] هماـنباتک ص تشادداــی :  مود 1378  پاـچ  تشادداـی :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تـسرهف  تیعــضو  لاـیر  52500
هدر BP27/28/ع4ن8  هرگنک :  يدـنب  هدر  ثیداـحا  11ق --  ترجه -  زا  لـبق  13 ؟ (س ،  ارهز همطاـف  عوضوم :  سیونریز  تروـصهب 

م16085-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/973 ییوید :  يدنب 

همدقم

زا همطاف  تسا - ؟  یـسک  هچ  رـسمه  همطاف  تسا - ؟  یـسک  هچ  رتخد  همطاف  تسیک - ؟  هثدـحم  تسیک - ؟  ارهز  تسیک - ؟  همطاف  - 
همطاف دش - ؟  ربمایپ  نت  هراپ  هک  درک  هچ  همطاف  دش - ؟ دیهـش  هنوگچ  همطاف  دیـشک - ؟ ردپ  زا  دعب  ییاهجنر  هچ  همطاف  هدمآ - ؟  اجک 

نانز لضفا  هک  درک  هچ  همطاـف  دـش - ؟ یم  لزاـن  وا  رب  لـیئربج  بترم  هک  درک  هچ  همطاـف  دیـسر - ؟ یلاـع  تاـماقم  نیا  هب  هک  درک  هچ 
همطاف دید - ؟ هچ  البرک  رد  همطاف  دش - ؟  نفد  هنابش  ارچ  همطاف  درک - ؟ یتیـصو  هچ  همطاف  دروخ - ؟  یلیـس  ارچ  همطاف  دش - ؟ ناهج 

 . تسا رون  همطاف  تسا - .  رثوک  همطاف  تساجک - ؟  شربق  همطاف  درک - ؟ هچ  نیسح  تداهـش  ربخ  ماگنه  همطاف  درک - ؟ هچ  ههبج  رد 
ماما هدزای  ردام  همطاف  دش - . قلخ  مدآ  نیمز و  نامسآ و  زا  لبق  همطاف  تسا - .  تدابع  زور  لهچ  هرمث  همطاف  تسا - .  هرهاط  همطاف  - 

هب همطاف  دوب - . همطاف  هارمه  زامن  زاـمن و  هارمه  همطاـف  دوب - . زاـمن  قشاـع  همطاـف  تسب - .  مرو  شیاـهاپ  تداـبع  رد  همطاـف  تسا - . 
زا دعب  همطاف  دش - . دیهش  تیالو  رطاخ  هب  همطاف  دوب - . تیالو  یماح  همطاف  دنک - . یم  یناشفارون  ار  نیمز  نامسآ و  لها  زامن  هلیـسو 
. - دادـیم ارقف  هب  ار  نینـسح  ياذـغ  همطاف  درکن - . تساوخ  رد  يزیچ  شرهوش  زا  همطاف  دوب - . حـیبست  شرکذ  باوخ  ماگنه  هب  زامن و 
یم تدابع  بارحم  رد  همطاف  دوب - . زامن  زا  شدوجو  همطاف  درکیم - . اعد  نارگید  يارب  همطاـف  تسا - .  نادرم  ناـنز و  يوگلا  همطاـف 
. - داتفا یم  هرامـش  هب  شـسفن  سرت  تدـش  زا  زامن  لاح  رد  همطاف  دنداتـسرفیم - . دورد  مالـس و  وا  رب  برقم  هتـشرف  رازه  داتفه  داتـسیا 

رب راوس  حیبست  لیلهت و  بکوم  رد  همطاف  دوب - . تاوامـس  توکلم و  شخبءایـض  تدابع  رد  همطاف  دوب - . ایند  رد  درف  نیرتدـباع  همطاف 
ارهز همطاف  هب  لسوتم  دنتـشاد  یلکـشم  ره  نینم  ؤم  خـیرات  لوط  رد  تسا  اشگ  لکـشم  همطاف  زامن  دوشیم - . رـشحم  دراو  لـلح  اـب  هقاـن 

تدابع ياه  هولج  باتک  نیا  رد  دشیم . فرطرب  نانآ  یمـسج  یحور و  تالکـشم  دـندناوخیم و  ار  ارهز  همطاف  هثاغتـسا  زامن  دـندشیم و 
ناتسبات 1377 يزیزع -  سابع  مق -  هیملع  هزوح  تسا .  هدش  نایب  زامن  دروم  رد  وا  نانخس  وا و  ياهزامن  ارهز و  همطاف 

تدابع ياه  هولج  لوا :  لصف 

 ( (س ارهز ترضح  یتوکلم  تیصخش  -1

نینچ ار  مالسلا  اهیلع  يربک  هقیدص  ترضح  یتوکلم  تیصخش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  لوق  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
خنـس زا  مالـسلااهیلع  همطاف  سپ  دندرک : لاوس  يا  هدـع  دـیرفآ . نیمز  نامـسآ و  تقلخ  زا  لبق  ار  همطاف  رون  دـنوادخ  دـنک : یم  فصو 
لوسر تسا ؟  نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  دندیسرپ : ناسنا .  سابل  رد  تسا  يا  هیروح  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسین ؟  ناسنا 

نوچ دندوب . هدش  قلخ  حاورا  ماگنه  نآ  رد  دیرفآ ، ار  همطاف  دنک ، قلخ  ار  مدآ  هک  نآ  زا  لبق  دنوادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
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هاـگیاج رد  دوـمرف : ترـضح  نآ  دوـب ؟ اـجک  همطاـف  ناـمز  نآ  رد  دندیـسرپ : تشاد .  هضرع  وا  رب  ار  حاورا  درک ، قـلخ  ار  مدآ  دـنوادخ 
هللا و  حـیبست )  دـیمحت و  لیلهت ،  سیدـقت ،   ) ادـخ رکذ  داد : باوج  ربمایپ  دوب ؟ هچ  شیاذـغ  دندیـسرپ : شرع .  قاس  رد  دوخ  صوصخم 

بیس نآ  لیئربج  درک . لیدبت  یتشهب  بیـس  هب  ار  وا  دشاب ، همطاف  زا  نم  لسن  هک  تشاد  تسود  درک و  قلخ  ار  مدآ  دنوادخ ، نوچ  ربکا .
هیده وت  يارب  دنوادخ  هک  تسا  تشهب  ياه  هویم  زا  يا  هویم  بیـس  نیا  دمحم . يا  وت  رب  ادـخ  تمحر  مالـس و  تفگ :  دروآ و  نم  رب  ار 

زا يا  هدرتسگ  ناشخرد و  رون  مدرک .  مین  ود  ار  بیس  روخب . ار  نآ  تفگ  لیئربج  مدنابسچ .  هنیس  هب  متفرگ  ار  نآ  سپ  تسا .  هداتـسرف 
ار نآ  ماـمت  يروخ ،  یمن  ار  بیـس  ارچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يا  تفگ :  لـیئربج  مداـتفا .  سوـه  هب  نآ  زا  درک . یناـشفاوترپ  نآ 

(1  . ) تسا نیمز  رد  همطاف  رون  نامسآ و  رد  هروصنم  رون  نیا  هک  روخب 

دوجس عوکر و  رد  مئاد   - 2

ات تسا و  هداتـسیا  تدابع  بارحم  رد  هک  مدـید  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  مرداـم  يا  هعمج  بش  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما 
اه نآ  يارب  درب و  یم  ار  اه  نآ  مان  دومن و  یم  اعد  تانموم  نینموم و  يارب  هک  مدینش  یم  و  دوب ، دوجس  عوکر و  رد  مئاد  حبـص ،  هدیپس 

دوخ يارب  ینک ،  یم  اعد  نارگید  يارب  هک  روط  نامه  ارچ  ردام ! يا  متفگ :  دومن . یمن  ییاعد  چیه  دوخ  يارب  یلو  درک ، یم  اعد  رایسب 
(2  .) هناخ سپس  هیاسمه ؛  لوا ،  مدنزرف !  دومرف : مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  ینک ؟  یمن  اعد 

زامن ماگنه  یناشفا  رون   - 3

؟ دش هدیمان  ارهز  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  ارچ  مدیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ :  هک  دـنک  یم  لقن  شردـپ  زا  هرمع  نبا 
، دیـشخرد یم  نامـسآ  لها  يارب  شرون  داتـسیا ، یم  زاـمن ) هب   ) تداـبع بارحم  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  یتقو  هک  نآ  يارب  دومرف :

(3 . ) دشخرد یم  نیمز  لها  يارب  ناگراتس  رون  هک  يروط  نامه 

زامن هب  ص )   ) ادخ لوسر  شرافس   - 4

یم و  تفر ،  یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  مالـسلااهیلع و  همطاف  ترـضح  لزنم  هب  زامن  ماگنه  هتـسویپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(4 . ) دهد رارق  اربم  يدیلپ ،  ره  زا  ار  امش  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  داد ، رارق  زامن  تمحر  فطل و  دروم  ار  امش  دنوادخ  دومرف :

 ( س  ) همطاف یهلا  تیبرت   - 5

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیبرت  نوهرم  ار  دوجو  مامت  اب  شیاین  تدابع و  دنوادخ و  اب  ار  دوخ  سنا  هطبار  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح 
ینامسآ ياون  گناب و  یلاسدرخ  زا  دوب . شیامن  هنحص  رد  امئاد  راگدرورپ  شتـسرپ  هویـش  نآ  رد  هک  دمآ  ایند  هب  يا  هناخ  رد  وا  تسا . 

رد ار  وا  ردام  ناسب  يردـپ  داد ، تسد  زا  ار  ردام  هک  هاگ  نآ  درک . یم  عامتـسا  ار  ردـپ  ردام و  تاجانم  ياـه  همزمز  دینـش ، یم  ار  ریبکت 
مالـسلااهیلع همطاـف  دوـب و  تداـبع  اـیحا و  لاـح  رد  بش  رخآ  ثلث  هک  يردـپ  ناـمه  تشاـمگ ،  تمه  وا  تیبرت  دـشر و  هب  تفرگرب و 

تولخ اب  یماگمه  يرادـیب و  نیا  رد  تسا  یعیبط  دـش و  یم  تدابع  رد  ردـپ  ياپمه  ینامز  تدابع و  رد  ردـپ  رگاشامت  یهاگ  لاسدرخ 
ۀـعاطلا و مکـسفنا  اولح  دومرف : یم  هک  تشاد  دای  هب  ار  ردـپ  ياـه  هیـصوت  وا  رگید  يوس  زا  تفاـی .  یئانـشآ  سنا و  رحـس  حور  بش و 
ار ادخ  زا  فوخ  هماج  دیهد ، لولح  دوخ  رب  ار  يادخ  تعاط  مکرقتسمل ؛  مکیعـس  مکـسفنال و  مکترخآ  اولعجاو  ۀفاخملا ،  عانق  اهوسبلا 
ات تدابع  رد  وا  دشاب . ناترقتـسم  دیواج و  لحم  يارب  نات  شـشوک  دـیزاس و  هدامآ  ناتدوجو  يارب  ار  دوخ  ترخآ  و  دـیناشوپب ، دوخ  رب 

یسک شنیب  دنوادخ  تسد  هب  سفن  يراذگاو  رد  وا  شنیب  دیآ و  یم  دیدپ  وا  يارب  هللا  يوس  زا  عاطقنا  یعون  هک  دور  یم  شیپ  هب  ییاج 
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هن دهد  رارق  بیبط  رایتخا  رد  الماک  ار  دوخ  هک  مادقا  نیا  رد  ار  شیوخ  حالـص  دناد و  یم  رامیب  ار  دوخ  بیبط و  ار  يادـخ  هک  دوش  یم 
هریبدت بیبطلا و  ملعی  امیف  یضرملا  حالصف  بیبطلاک  نیملاعلا  بر  یضرملاک و  متنا  هللا !  دابع  ای  دراد  سوه  لیم و  دوخ  هک  هچ  نآ  زج 

(5  . ) نیزئافلا نم  اونوکت  هرما ،  اوملسف هللا  الا  هحرفی  ضیرملا و  هیهتشی  امیف  ال  هب ، 

زامن رد  فوخ   - 6

(6 . ) داتفا یم  هرامش  هب  شسفن  سرت  تدش  زا  زامن  لاح  رد  مالسلااهیلع  همطاف  هدمآ :  یثیدح  رد 

تدابع زور  لهچ  هرمث  همطاف   - 7

. دندوب هتسشن  حطبا  رد  سابع  هزمح و  رسای ، رامع  هلمج  زا  باحـصا  زا  يا  هدع  مالـسلا و  هیلع  یلع  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور 
هجیدخ زا  زور  لهچ  دیاب  دیامرف  یم  هدناسر ،  مالـس  امـش  هب  دـنوادخ  دـمحم ! يا  تفگ :  و  دـش ، لزان  دوخ  یلـصا  تروص  هب  لیئربج 

ربمایپ تخادرپ .  یم  تدابع  هب  حبص  ات  اه  بش  دوب و  هزور  اهزور  تفرن ،  هناخ  هب  رگید  ترـضح  نآ  تهج ،  نیدب  ینک .  يریگ  هرانک 
وت هک  نیا  وگب : مالسلااهیلع  هجیدخ  هب  دومرف : وا  هب  داتـسرف و  هناخ  هب  ار  رامع  شرادافو ،  رـسمه  یگنتلد  عفر  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رد امـش  هک  شاـبم  نارگن  تسا .  راـک  رد  یمهم  رما  اـیوگ  تسا ؛  راـگدرورپ  روتـسد  هب  هکلب  تسین ،  يرهم  یب  يور  زا  مدرک  كرت  ار 

دنبب و ار  هناخ  رد  بش  ره  دنک . یم  راختفا  هکئالم  رب  وت  هب  راب  دنچ  يزور  یلاعت  دـنوادخ  یتسه ،  يا  هتـسیاش  نز  يراد و  يرترب  یکین 
هجیدـخ ترـضح  دوب . مهاوخ  دـسا  تنب  همطاف  هناخ  رد  میکح  دـنوادخ  يوسزا  هدـش  نییعت  تدـم  نایاپ  ات  نم  ياـسایب .  دوخ  رتسب  رد 

نیگهودنا رایسب  درک  یمن  ترایز  ار  شکرابم  يامیس  یتدم  ات  هک  نیا  زا  تسیرگ .  یم  دوخ  نابرهم  يوش  قارف  زا  اهزور  مالـسلااهیلع 
وت هب  ادـخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يا  درک : ضرع  دـش و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  زور  لهچ  زا  سپ  لـیئربج  دوب .

ریرح زا  یلامتـسد  هک  ار  یقبط  لیئاکیم  نآ  زا  سپ  زاس . ایهم  نم  تمارک  هیدـه و  يارب  ار  دوخ  بشما  دـیامرف : یم  دـناسر و  یم  مـالس 
راطفا كاروخ  نیا  اب  بشما  دومرف : تراـگدرورپ  درک : ضرع  تشاذـگ و  ترـضح  نآ  يور  شیپ  دوب ، هدـش  هدیـشک  نآ  يور  یتشهب 
ربمایپ اب  دراد  لیم  سک  ره  ات  اشگب  ار  رد  دومرف : نم  هب  راطفا  ماگنه  بش  ره  ربمایپ  دومرف : هراـب  نیارد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نک . 

ریرح هچراپ  ربمایپ  تسا .  مارح  نم  ریغ  رب  كاروخ  نیا  اریز  دوش ، دراو  یـسک  راذگن  نیـشنب و  هناخ  رد  دومرف : بش  نآ  اما  دـنک . راطفا 
هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوب . تشهب  بآ  زا  یماج  روگنا و  هشوخ  کی  امرخ ، هشوخ  کی  قبط  نآ  رد  تشادرب .  اذـغ  قبط  يور  زا  ار 

رب بآ  یتشهب  هزوک  اب  لیئربج  نآ  زا  سپ  تشگ .  باریـس  ات  دیـشون  ار  یتشهب  بآ  سپـس  دـش . ریـس  ات  درک  لیم  كاروخ  نآ  زا  هلآ  و 
نآ زا  دعب  درک . کشخ  لامتسد  اب  ار  شترضح  تسد  لیفارـسا  تسـش و  ار  ناشیا  تسد  لیئاکیم  تخیر و  ترـضح  نآ  كرابم  تسد 

ماگنه نیا  رد  درک . ضرع  لیئربج  دـش ، هدامآ  زامن  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نوچ  تشگرب .  نامـسآ  هب  هرابود  ماعط  هیقب 
نیا رد  تسا  هدرک  هدارا  یلاعت  قح  اریز  شاب ،  وا  رانک  رد  ورب و  هجیدـخ  هناخ  هب  نالا  نیمه  يرآ ،  ياج  هب  یبحتـسم  زامن  تسین  مزـال 

مالـسلااهیلع هجیدخ  ترـضح  دش . هجیدخ  هناخ  هناور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ور  نیا  زا  دـنک . قلخ  يا  هزیکاپ  هیرذ  وت  لسن  زا  بش 
یم ار  اهرد  بش  ماگنه  مدوب .  هتفرگ  سنا  ییاهنت  اب  نم  تسا :  هدرک  وگزاب  نینچ  ار  شا  هرابود  لاصو  و  نارجه ،  زور  لـهچ  يارجاـم 

باوخ و نیب  رد  ملهچ ،  بش  متفر .  یم  رتسب  هب  هدرک ،  شوماـخ  ار  غارچ  سپـس  مدرازگ .  یم  زاـمن  مدیـشک و  یم  ار  اـه  هدرپ  متـسب و 
هللا یلص  ربمایپ  سدقم  دوجو  زج  هک  یلاح  رد  دنز ، یم  ارم  هناخ  رد  یسک  هچ  مدرک :  لاوس  دنز . یم  رد  یسک  هک  مدش  هجوتم  يرادیب 
هیلع هللا  یلص  دمحم  منم  دومرف : هک  مدینش  يزاونلد  يادص  رد  تشپ  زا  هاگان  دروآرد . ادص  هب  ار  رد  هبوک  درادن  قح  یـسک  هلآ  هیلع و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مدوشگ .  ار  رد  متساخرب و  اج  زا  رایسب  قایتشا  اب  مدینش  ار  شخب  حور  يادص  نآ  نوچ  نک .  زاب  ار  رد  هلآ  و 
سپس هدناوخ ،  زامن  تعکر  ود  درک و  یم  وضو  دیدجت  هدیبلط و  بآ  باوخ  ماگنه  هک  شا  هنیرید  تداع  فالخ  رب  راب  نیا  دش و  دراو 
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(7  . ) متفای دوخ  نورد  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  رون  نم  هک  دیشکن  یلوط  دمآ . رتسب  هب  تسارکی  دش ، یم  رتسب  دراو 

یناوج نینس  رد  تیونعم  بسک   - 8

دهاوخ یتفگـش  راچد  رتشیب  دـنک ، ربدـت  رتشیب  راوگرزب  نآ  تالاح  رد  دـنک و  رکف  رتشیب  ناسنا  هچ  ره  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  هراـبرد 
يونعم و تالامک  زا  هبتر  نیا  هب  دناوت  یم  یناوج  نینس  رد  یناسنا  دوجوم  کی  روطچ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  طقف  هن  ناسنا  بجعت  دش .

تردـق هچ  اـب  مالـسا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  رتشیب  هکلب  تسا -  زیگنا  تفگـش  تقیقح  کـی  مه  دوخ  نیا  هتبلا  هک  دوشب -  لـیان  يداـم 
بـسک ار  یلاع  تلزنم  نیا  دناوتب  راوشد  طیارـش  نآ  رد  ناوج  نز  کی  هک  دناسرب  يدح  هب  ار  دوخ  يالاو  تیبرت  تسا  هتـسناوت  یبیجع 

ردـقلا و میظع  دوجوم  نیا  هک  یبتکم  تمظع  مه  و  تسا ،  زیگنا  تفگـش  روآ و  بجعت  الاو  ناسنا  نیا  دوجوم و  نیا  تمظع  مه  دـنک .
 . تسا هدروآ  دیدپ  ار  ۀلزنملا  لیلج 

تقو هس  رد  یناشفارون  - 9

ترـضح دندش ؟ هدیمان  ارهز  همطاف ،  ترـضح  ارچ  هللا !  لوسر  نبای  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : یم  بلغت  نب  نابا 
رد مدرم  هک  یلاـح  رد  حبـص ،  زاـمن  تقو  درک : یم  یناـشفارون  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  يارب  راـب  هس  يزور  هک  نیا  رطاـخ  هب  دوـمرف :

اهنآ تشگ و  یم  دـیپس  اهراوید  دـیبات و  یم  هنیدـم  رد  مدرم  ياه  هناـخ  هب  شرون  يدیفـس  هدرک و  یناـشفارون  شلاـمج  دـندوب ، باوخ 
هناور ار  ناشیا  ترـضح  دندیـسرپ ، یم  دـندوب  هدـید  هچ  نآ  زا  دندیـسر و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تمدـخ  هدرک و  بجعت 
درازگ یم  زامن  هتسشن و  شتدابع  بارحم  رد  ترـضح  هک  دندید  یم  هدمآ و  همطاف  لزنم  هب  اه  نآ  درک و  یم  مالـسلااهیلع  همطاف  لزنم 
تسا هدوب  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  رون  زا  دندوب ، هدید  هک  يرون  نآ  هک  دنتسناد  یم  هاگ )  نآ   ) تسا و عطاس  بارحم  زا  شلامج  رون  و 
دیبات یم  مدرم  ياه  هناخ  رد  درک و  یم  یناشفاوترپ  يدرز  رون  ترضح  نآ  لامج  دش ، یم  هدامآ  زامن  يارب  هک  زور ، همین  ماگنه  زین  و  . 

دندرک و یم  لاوس  دندوب ، هدید  هچ  نآ  زا  هدیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تمدـخ  اهنآ  دـش ، یم  درز  ناشگنر  اه و  سابل  و 
 - همطاف نآ  لامج  هداتسیا و  شتدابع  بارحم  رد  ترضح  هک  دندید  یم  درک ، یم  هناور  مالـسلااهیلع  همطاف  لزنم  هب  ار  اه  نآ  ترـضح 
هچ نآ  هک  دنتـسناد  یم  هاگ )  نآ  و   ) دشخرد یم  درز  رون  هب  داب -  شنارـسپ  رهوش و  راوگرزب و  ردپ  وا و  رب  دنوادخ  تمحر  تاولص و 

هدش خرس  مالسلااهیلع  همطاف  تروص  درک ، یم  بورغ  باتفآ  هک  زور ، رخآ  ماگنه  رد  زین  و  تسا .  هدوب  شلامج  رون و  زا  دندوب ، هدید 
خرس اهراوید  دیبات و  یم  مدرم  ياه  هناخ  هب  شلامج  رون  دیشخرد و  یم  یخرـس  هب  یلاعت  يادخ  رکـش  تهج  هب  يداش و  زا  شلامج  و 

ار نانآ  زاب  لوسر  ترـضح  دـندرک ، یم  لاوس  نآ  زا  هدیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تمدـخ  هدرک و  بجعت  نانآ  دـش ، یم 
رون تسا و  یهلا  ياـنث  دـیمحت و  حـیبست و  لوغـشم  هتـسشن و  راوـگرزب  يوناـب  نآ  دـندید  یم  درک ، یم  مالـسلااهیلع  همطاـف  لزنم  هناور 

(8  . ) تسا هدوب  مالسلااهیلع  همطاف  لامج  رون  زا  دندوب  هدید  هچ  نآ  هک  دنتسناد  یم  هاگ )  نآ   ) دشخرد و یم  یخرس  هب  شلامج 

دارفا نیرتدباع   - 10

شیاهاپ ات  داتسیا  یم  تدابع  هب  ردق  نآ  دوبن . مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  زا  رتدباع  یسک  ایند  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
(9 . ) درک یم  مرو 

زامن ماگنه  رطع  لامعتسا   - 11

تدابع يارب  راقو  مارتحا و  اب  دناوخب و  زامن  هزیکاپ  سابل  اب  و  دنزب ، شـسابل  ندب و  هب  شوخ  يوب  ناسنا  هک  تسا  نآ  زامن  تابحتـسم  زا 
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هک دوب  کیدزن  دوب ، هدنام  یقاب  برغم  ناذا  هب  يا  هظحل  دنچ  دوب  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  رمع  رخآ  تاظحل  دوش . لوغشم  ادخ 
نآ اب  هک  ار  سابل  نآ  و  مزاس ،  وبـشوخ  ار  دوخ  ات  روایب  ارم  رطع  دومرف : سیمع  تنب  ءامـسا  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  دـسرب . ارف  زامن  تقو 

، داهن نیمز  هب  ار  شرـس  دش ، بلقنم  شلاح  دـناوخب ، زامن  تساوخ  یم  هک  ماگنه  نیا  رد  و  تفرگ ،  وضو  سپـس  روایب ، مناوخ  یم  زامن 
تسین و يزیچ  هک  متساخرب  رگا  مناوخب ،  ار  مزامن  ات  نک  دنلب  ارم  دیسر ، ارف  زامن  تقو  هک  یماگنه  نیشنب ،  مرس  رانک  تفگ :  ءامسا  هب 

تنب ای  ةالصلا  متفگ :  دیسر ، ارف  زامن  تقو  دیوگ : یم  ءامسا  دهدب . وا  هب  ارم  توف  ربخ  ات  تسرفب ،  یلع  دزن  ار  یـصخش  متـساخنرب  رگا 
 . تسا هتفر  ایند  زا  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هک  مدش  هجوتم  هاگان  مدینشن ،  یباوج  تسا .  زامن  تقو  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  هللا ؛  لوسر 

دیشوپ ار  زامن  سابل  لاح  نآ  رد  تخومآ ،  ار  مالسا  بادآ  هب  ندوب  دیقم  یگزیکاپ و  سرد  مالـسلااهیلع  راهطا  يارهز  زا  دیاب  یتسار  هب 
. دنک زامن  هدامآ  ار  دوخ  تقو  زا  لبق  دناوخب و  زامن  ات  درک ، لامعتسا  شوخ  يوب  و 

نافرع خماش  هلق  رد  س )   ) ارهز ترضح   - 12

تداـبع رد  دـیاب  ار  شتمظع  تردـق و  يزارفارـس ،  تزع و  زار  زمر و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رتخد  مالـسلااهیلع  همطاـف  دروم  رد 
وا تدابع  هار  رد  شتماق  دنلب و  ادخ  يوس  هب  شتـسد  فراع ،  يریپ  نوچ  تدابع  رد  یلو  ناوج ،  لاس و  مک  دوب  ینز  وا  دنک . وجتـسج 
یم هک  تسا  یئوناب  اهنت  هدرک و  شتـسرپ  شدوجو  تارذ  مامت  اب  ار  يادخ  هک  تسا  ینز  اهنت  دوجو  ملاع  رد  وا  تسارو .  مخ  رد  امئاد 

ندش و ادـخ  شوگ  مشچ و  شلـصاح  هک  هدـناسر  یبرق  ماقم  هب  ار  دوخ  تدابع  هیاس  رد  وا  دـشاب . یعقاو  يانعم  هب  تدابع  رهظم  دـناوت 
هناخ و هرادا  تیلوئـسم  و  تسا ،  نادـنزرف  رـسمه و  هداوناخ و  ياراد  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  دوب . ندـش  یتسه  نوک و  رد  رثوم  شرما 

یمن غیرد  نامورحم  هب  ندرک  تمدـخ  زا  رگید  یفرط  زا  و  تسوا .  هدـهع  رب  هریغ  نتخپ و  نان  لیبق  زا  هناخ  ياـهراک  نادـنزرف و  تیبرت 
ندناوخ و نآرق  لفاون و  ماجنا  زا  تالکـشم  مامت  اب  دهد و  یم  یهلا  گنر  اهنیا  همه  هب  وا  دنک ، یم  فرطرب  ار  اه  نآ  تالکـشم  دنک و 
 ، نادـنزرف مدرم و  ناگدـید  نتفر  باوخ  هب  زا  سپ  اهبـش  یگدـنز و  يراج  ياهراک  زا  تغارف  زا  سپ  اهزور  دـنام . یمن  زاب  ندرک  اعد 
وا هب  ادخ  هک  دوش  یم  یسوم  اب  ادخ  باطخ  قادصم  هار  نیا  رد  وا  دش . یم  ادخ  ابزاین  زار و  تاجانم و  رد  قرغ  تدابع و  بارحم  دراو 
الا لیللا  مق  هک :  مالـسا  ربمایپ  هب  باطخ  رد  نآرق  تایآ  قادصم  ای  ریقحلا و  دـبعلا  ماقم  يدـی  نیب  مق  یندـبعاف و  یـسوم  ای  دوب : هدومرف 

یناسک ( 10 . ) امایق ادجـس و  مهبرل  نوتیبی  نیذلا  و  هک :  دوب  نآرق  هیآ  نیا  قادصم  عقاو  هب  وا  هیلع .  دز  وا  الیلق  هنم  صقنا  وا  هفـصن  الیلق 
. دننک یم  مایق  هدجس و  ناشراگدرورپ  يارب  هاگنابش  هک 

ادخ هاگشیپ  رد  س )   ) ارهز ترضح  ماقم   - 13

تبحم رپس  ار  دوخ  ناج  دـنک . یم  هللا  یف  یناف  شومارف و  ار  دوخ  یتح  هک  دـسر  یم  يا  هجرد  هب  تداـبع  ریـسمرد  مالـسلااهیلع  همطاـف 
اولعجاف دـیهد  رارق  نید  رپس  ار  دوخ  ناج  هک  دوش  یم  نخـس  نیا  قادـصم  دراذـگ و  یم  هیاـم  نید  هار  رد  ار  نآ  یتح  هدادرارق و  ادـخ 

ار دوخ  تیـشم  درادـن و  یتـساوخ  ادـخ  تساوخ  زج  هک  دـسر  یم  يا  هجرد  هب  تفرعم  رد  كولـس و  ریـس و  رد  مکنید .  نود  مکـسفنا 
ادـخ هب  هتـسسگ و  زیچ  همه  زا  هک  تسا  یناسک  زا  وا  نیملاعلا .  بر  هللا  ءاشی  نا  ـالا  نو  ؤاـشت  اـم  و  دزاـس . یم  یهلا  تیـشم  اـب  ماـگمه 
هدئام وا  رب  یتسه  ناهج  رد  شرما  نداد  ذوفن  رب  هوالع  هک  يدح  ات  دشاب  رظن  يا  هدنب  نینچ  رب  ار  يادخ  هک  تسا  یعیبط  تسا و  هتسویپ 

(11 . ) دنادرگ لزان  ینامسآ 

یتشهب ياذغ  و  س )   ) همطاف ترضح  زامن   - 14

یلع ترضح  دش . یم  زامن  هب  لسوتم  تشاد  ادخ  زا  یتجاح  هاگره  تشاد و  یناوارف  هقالع  زامن  هب  اصخش  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح 
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اذـغ ناوـنع  هب  يزیچ  هک  تشذـگ  مالـسلاامهیلع  ارهز  یلع و  ترـضح  رب  زور  هس  هک  نآ  زا  دـعب  دـش ، دراو  دوـخ  لزنم  هب  مالـسلا  هیلع 
نیب دناوخ و  یم  زامن  مالسلااهیلع  همطاف  هتـسشن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دش  لزنم  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  دندوب ، هدروخن 

گرزب يا  هساک  هک  دـید  تشادرب ،  نآ  زا  شوپور  دـش ، غراف  زامن  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  یتقو  تسا .  هدیـشوپرس  يزیچ  رفنود  نیا 
لزاـن ادـخ  بناـج  زا  تفگ :  هدـمآ ؟  تیارب  اـجک  زا  نیا  همطاـف !  اـی  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تسا .  تشوگ  ناـن و  زا  وـلمم 

لقن امـش  يارب  ار  نیا  ریظن  دیهاوخ  یم  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دهد . یم  يزور  دـهاوخب  هک  ره  هب  ادـخ  هدـیدرگ ، 
رد وا  هک  دید  یم  دش ، یم  دراو  مالـسلااهیلع  میرم  ترـضح  رب  تقو  ره  هک  تسا  ایرکز  امـش  لاثم  یلع !  ای  دومرف : یلب .  دنتفگ : منک ؟ 
یم باوجرد  میرم  تسا ؟  هدـمآ  اجک  زا  نیا  میرم !  يا  دومرف : یم  تسا ،  هداهن  ایهم  كاروخ  يو  هاگـشیپ  رد  تسا و  تداـبع  بارحم 

یفرظ نامه  هساک  نآ  دـندروخ و  هام  کی  ار  اذـغ  نآ  هاگ  نآ  دـهد . یم  يزور  دـهاوخب  هک  سک  ره  هب  ادـخ  ادـخ ، بناـج  زا  تفگ : 
(12 . ) دروخ یم  اذغ  نآ  رد  جع )   ) يدهم مئاق  ترضح  هک  تسا 

 ( س  ) ارهز ترضح  صالخا  تدابع و  حور   - 15

اموی انبر  نم  فاخن  انا  هیآ  قادـصم  تسا .  صالخا  اب  ماوت  هک  تسوا  تدابع  هولج  مالـسلااهیلع  همطاـف  یحور  ياـه  هولج  نیرتاـبیز  زا 
یب تسا  یقـشاع  تداـبع  رد  دزادرپ . یم  وا  تداـبع  هب  ۀـبغر  ۀـبهر و  هتفرگارف  ار  شدوجو  رـسارس  یهلا  فوـخ  تسا ،  اریرطمق  اـسوبع 

ار وا  ياضر  زج  نآ  رد  یلو  دنک ، یم  ماعطا  ادخ  هار  رد  دوش . یم  لسوتم  وا  هب  دنز ، یم  فرح  هناسمتلم  دنک ، یم  زاین  زار و  وا  اب  دننام .
همین هیرگ  يادص  دراد ، هلان  هآ و  کشا و  دراد ، ینالوط  ياه  هدجس  اروکـش . الو  ءازج  مکنم  دیرنال  هللا  هجول  مکمعطن  امنا  دیوج . یمن 
عوشخ دراد ، عوضخ  دنک ، یم  مرو  شیاهاپ  هک  يدح  ات  دتسیا  یم  اپرس  دنک ؛  یم  رادیب  باوخ  زا  ار  مالسلااهیلع  نینـسح  یهاگ  شبش 

مناج رد  ار  تدوخ  ناش  مرواینرد ،  رـس  يزاورپ  دنلب  زا  هک  نادرگراوخ  مرظن  رد  ار  مدوجو  ادنوادخ ! دـیوگ : یم  شیاعد  رد  دراد و ....
طخس بجوم  هک  هچ  نآ  همه  زا  و  دزاس ، یـضار  ار  وت  هک  هد  یلمع  هب  مقیفوت  زومایب ، نم  هب  ار  دوخ  تعاط  مسر  هار و  نادرگ ،  گرزب 
(13  . ) نیمحارلا محرا  ای  کطخسی  امل  بنجتلا  و  کیضری ،  امب  لمعلا  و  کتعاط ،  ینمهلا  و  یسفن ،  للذ  مهللا  راد  رود  ارم  تسوت 

شرع رد  دوجس  عوکر و   - 16

تـسار بناج  هب  مدآ  دیمد ، وا  رد  دوخ  حور  زا  دیرفآ و  ار  رـشبلاوبا  لاعتم  دنوادخ  هک  یماگنه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
لگ كاخ و  زا  ار  یسک  نم  زا  لبق  ایآ  اراگدرورپ ! تفگ :  هدید  دوجس  عوکر و  لاح  رد  ار  يرون  حبـش  لکیه و  جنپ  تسیرگن ،  شرع 

زا رفن  جنپ  نانیا  دومرف : دنتـسیک ؟ منیب ،  یم  مدوخ  هفایق  لکـش و  هب  هک  یلکیه  جنپ  نیا  سپ  تفگ :  مدآ ،  يا  هن ،  دومرف : يا ؟  هدـیرفآ 
ادج ار  مدوخ  یماسا  زا  مسا  جنپ  نانآ  يارب  هک  دنتـسه  ینت  جـنپ  اهنیا  مدـیرفآ .  یمن  ار  وت  دـندوبن  نانآ  رگا  هک  دنـشاب  یم  وت  نادـنزرف 

ار نج  سنا و  هکئالم و  نیمز و  نامـسآ و  یـسرک ،  شرع و  خزود ،  تشهب و  دندوبن ، نانآ  رگا  مدـیمان )  یماسا  نآ  هب  ار  نانآ   ) هتخاس
نیا مناسحا و  نم  تسا ،  همطاـف  نیا  مرطاـف و  نم  تسا ،  یلع  نیا  متـسه و  یلاـع  نم  تسا ،  دـمحم  نیا  مدومحم و  نم  مدـیرفآ .  یمن 
نانآ هنیک  ضغب و  هرذ  کی  هزادنا  هب  سک  چیه  هک  ما  هدرک  دای  دنگوس  دوخ  تزع  هب  تسا .  نیـسح  نیا  منـسحم و  نم  و  تسا ،  نسح 
نایم زا  نم  ناگدـیزگرب  نانیا  مدآ !  يا  مرادـن .  مه  یکاب  راـک  نیا  زا  مزاـس و  دراو  دوخ  خزود  هب  ار  وا  هک  نیا  رگم  درواـین  نم  دزن  ار 

لـسوت نانیا  هب  يراد  يزاین  نم  هب  وت  رگا  منک .  یم  كاله  نانآ  هلیـسو  هب  و  هدیـشخب ،  ياـهر  ناـنآ  هلیـسو  هب  دنـشاب ، یم  مناگدـیرفآ 
يرود نآ  زا  سک  ره  هتفاـی و  تاـجن  دـنز  گـنچ  نآ  هب  سک  ره  میتاـجن ،  یتـشک  اـم  دومرف : نانخـس  نیا  زا  سپ  مرکا  ربماـیپ  يوجب ! 

. دنک تساوخرد  دنوادخ  زا  نادناخ  ام  هلیسو  هب  دراد  دنوادخ  هب  يزاین  سک  ره  تسا .  هدش  دوبان  دنیزگ 
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تیالو طرش  هب  تدابع  یلوبق  طرش   - 17

نم ار  نیسح  نادنزرف  زا  ناماما  نیـسح و  نسح ،  همطاف ،  یلع ،  وت ، دمحم ! يا  دومرف : دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  جارعم  ثیدح  نمـضرد 
یم رامش  هب  نانموم  زا  نم  دزن  تفریذپ ،  ار  نآ  سک  ره  مدرک .  هضرع  نیمز  اهنامـسآ و  لها  رب  ار  امـش  تیالو  مدیرفآ و  مدوخ  رون  زا 
ارم ردق  نآ  نم  ناگدنب  زا  يا  هدنب  رگا  دمحم ! يا  دوب . دهاوخ  نارگمتـس )  زا   ) ناهارمگ زا  نم  دزن  دوش ، رکنم  ار  نآ  سک  ره  و  دـیآ ،

رکنم نم  رب  دورو  ماگنه  هب  دعب  دوش و  يا  هدوسرف  هدیکشخ و  کشم  ناسب  یناوتان  يرغال و  زا  دتفا و  راک  زا  هک  دنک  تدابع  دتسرپب و 
 ، يرآ متفگ :  ینیبب !  ار  نانآ  يراد  تسود  ایآ  دمحم ! يا  دیامن . امش  تیالو  هب  رارقا  هکنیا  ات  دیزرمآ  مهاوخن  ار  وا  دشاب ، امـش  تیالو 

یلع و نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  مان  مدـید و  ار  دوخ  مان  متـسیرگن و  شرع  تسار  فرط  هب  نم  نک !  هاـگن  دومرف : اراـگدرورپ !
ناشخرد يا  هراتـس  ایوگ  هک  مدید  يا  هنوگ  هب  نآ  طسو  رد  ار  يدهم  مان  ار و  نسح  یلع و  دمحم و  یلع و  یـسوم و  رفعج و  دـمحم و 

دنک یم  مایق  ریشمش  هب  هک  تسوت  نادنزرف  زا  سک  نآ  نیا ،  دنشاب و  یم  مناگدیرفآ  رب  نم  ياه  تجح  نانیا  دمحم ! يا  دومرف : تسا . 
. دریگ یم  ماقتنا  تنانمشد  زا  و 

 ( س  ) ارهز ترضح  عوشخ  عوضخ و   - 18

یکبس بادآ و  صوصخم و  يا  هداجس  صوصخم ،  یسابل  تشاد ،  یصوصخم  هاگیاج  ادخ  اب  زاین  زار و  تدابع و  يارب  ارهز  ترـضح 
تشاد عوضخ  دنداتـسیا . یم  هراظن  هب  ادخ  ناگتـشرف  هک  تخادرپ  یم  تدابع  هب  نانچ  نآ  رد  و  تخاس ،  دبعم  ار  شا  هناخ  صوصخم . 

زا سرت  یئوگ  هک  يا  هنوگ  هب  تشاد  عوشخ  و  دوب . هدرک  ذوفن  وا  ناوختـسا  زغم و  رد  ناـمیا  ییوگ  هک  یمـسج  عضاوت  ناـنچ  نآ  رد  و 
عوضخ و عوشخ و  نینچ  راتـساوخ  دوخ  هک  تسا  نیا  مهم  دـناشک . یم  لاح  ناـنچ  هب  ار  وا  هدـش و  يراـج  وا  نوخ  اـه و  گر  رد  ادـخ 

نم عوضخلا و  کندب  نم  عوشخلا و  کبلق  نم  یل  به  نارمع  نبای  دومرف : هک  مالـسلا  هیلع  یـسوم  اب  طابترا  رد  ادـخ  باطخ  قادـصم 
هب هک  تسا  یـصاخ  رثا  عوشخ  دیامرف : هرـس  سدق  یئابطابط  همالع  ابیجم . ابیرق  یندـجت  کناف  ینعدا  و  لیللا ،  ملظ  یف  عومدـلا  کینیع 
زا هتـشگ و  وا  فوطعم  شا  همهاو  همه  يو و  هجوت  همه  هک  يروط  هب  هتفرگ  رارق  رهاق  یناطلـس  ربارب  رد  هک  دهد  یم  تسد  روهقم  دارفا 

یلایخ هرطاخ و  چیه  دیـشیدنا و  یم  ادخ  هب  اهنت  تدابع  هب  مایق  رد  وا  دوب . نینچ  نیا  مالـسلااهیلع  همطاف  و  دوش . یم  عطق  رگید  ياج  ره 
( اهل غرفت  و   ) دوب تدابع  يارب  یلاخ  شلد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ریبعت  هب  دـمآ . یمن  دـیدپ  وا  نورد  رد  دوبعم  شتـسرپ  قشع و  زج 

(14 . ) دوب غراف  نآ  زا  شا  هشیدنا  درک  دیاب  هچ  تسا و  هنوگچ  یگدنز  هک  نیا  اما  شیادخ .  دوب و  وا  طقف 

مدآ تقلخ  زا  لبق  دنوادخ  حیبست   - 19

هک درک  تساوخرد  ترضح  زا  دیسر و  هار  زا  يدرم  میدوب ،  هتسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  رد  دیوگ : يردخ  دیعسوبا 
نیبرقم هکئالم  زا  هک  دنتـسه  یناسک  هچ  نانیا  هک  دهد  حیـضوت  نیلاعلا ،  نم  تنک  ما  تربکتـسا  تسا :  هدومرف  هک  دنوادخ  نایب  هرابرد 
قدارـس رد  هک  میـشاب  یم  نیـسح  نسح و  همطاف ،  یلع ،  نم ،  نانآ  زا  روظنم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـنرتالاو ؟ رترب و 

ام حیبست  اب  هکئالم  میدرک و  یم  حیبست  ار  دـنوادخ  دـنیرفایب ، ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  دـنوادخ  هک  نآ  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  میدوب و  شرع 
دندوب هدشن  هدجـس  هب  رومام  و  دننک ، هدجـس  وا  رب  هک  دومرف  روتـسد  هکئالم  هب  دیرفآ  ار  مدآ  دنوادخ  هک  یماگنه  دـندرک ، یم  حـیبست 

زا تشادزاب  ار  وت  زیچ  هچ  سیلبا !  يا  دومرف : وا  هب  لاعتم  دنوادخ  دندرک . هدجـس  ناگتـشرف  همه  سیلبا ،  زج  هب  ام . دوجو  رطاخ  هب  رگم 
؟  يدوب رترب  یلاع و  تادوجوم  زا  ای  يدـیزرو  رابکتـسا  ایآ  ینک ؟  هدجـس  ما ،  هدـیرفآ  دوخ  تردـق  تسد  اب  نم  هک  هچ  نآ  رب  هک  نیا 

دنوش و یم  دراو  رد  نآ  زا  هک  ییادخ  باب  نآ  میتسه  ام  سپ  دوب . هدش  هتـشون  شرع  قدارـس  رد  نانآ  یماسا  هک  ینت  جـنپ  نیا  زا  ینعی 
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شدراو دوخ  تشهب  هب  هتشاد  تسود  ار  وا  دنوادخ  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  ام  سک  ره  دندرگ . یم  تیاده  ام  هلیـسو  هب  ناگتفای  تیاده 
زا هک  یـسک  رگم  ار  ام  درادن  تسود  و  دنک . یم  شلخاد  شتآ  هب  هتـشاد  نمـشد  ار  وا  دنوادخ  دـنک  ینمـشد  ام  اب  سکره  دزاس و  یم 

. دشاب هدش  هداز  هزیکاپ  كاپ و  ناماد 

تدابع ماگنه  س )   ) همطاف رب  هتشرف  رازه  داتفه  مالس   - 20

ناگدنیآ ناینیشیپ و  زا  نایناهج  نانز  يوناب  همطاف  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنک  تیاور  هماقم  هللا  یلعا  یسلجم  همالع 
یم نخـس  میرم  اـب  هک  هنوگ  ناـمه  هب  ار  وا  دـنهد و  یم  مالـس  وا  رب  برقم  هتـشرف  رازه  داـتفه  دتـسیا و  یم  دوـخ  بارحم  رد  وا  تسا . 

 . تسا هداد  يرترب  نایناهج  نانز  رب  تخاس و  كاپ  و  دـیزگرب ، ار  وت  دـنوادخ  انامه  همطاـف !  يا  دـنیوگ : یم  دـننز و  یم  ادـص  دـنتفگ ،
(15)

نیعبرا تضایر  لصاح  س )   ) همطاف  - 21

مالسلااهیلع همطاف  ترضح  یتوکلم  تیصخش  تسادق و  رب  لیلد  زور  لهچ  هزور  زامن و  تدابع و  ادخ و  اب  سنا  مدرم ،  زا  ربمایپ  يرود 
ادـخ اـب  تاـجانم  تداـبع و  هب  ارح  راـغ  رد  تفرگ و  هراـنک  مدرم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  زین  تثعب  زا  لـبق  هچناـنچ  تـسا . 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  تضایر  نارود  رد  قح  هیده  لوبق  ربمایپ و  رادید  هب  مالسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح  قایتشا  نینچمه  تخادرپ . 
هبلق نم  ۀمکحلا  عیبانی  ترج  الا  احابـص  نیعبرا  دبع هللا -  صلخا  نم  دومرف : هچنانچ  تسا ،  هجوت  لباق  دراد ، نیعبرا  هک  یتاکرب  هلآ و  و 

(16 . ) دوش یم  يراج  شنابز  رب  يو  بلق  زا  تمکح  ياه  همشچ  دنک ، هشیپ  صالخا  ادخ  يارب  زور  هنابش  لهچ  هک  یسک  هناسل ؛  یلع 

نک عوکر  ناگدننک  عوکر  اب   - 22

دننام زگره  وا  دوب . ادـخ  لوسر  نتفر  هار  ناسب  شنتفر  هار  دـمآ  یم  يور  شیپ  زا  همطاف  هک  یماگنه  دـیوگ : هک  هدـش  تیاور  هشیاع  زا 
كاپ سافن  زا  هلصافالب  دروآ و  ایند  هب  رصع  زامن  زا  دعب  ار  نسح  دوب . هدش  هدیرفآ  یتشهب  بیـس  زا  اریز  دیدن ، ضیح  نوخ  نانز  رگید 
مدینش قداص  ترضح  زا  دیوگ : یلع  نب  دیز  نب  یسیع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  قاحسا  دروآ . ياج  هب  ار  برغم  زامن  درک و  لسغ  دش و 

میرم ترـضح  اـب  هک  هنوگ  ناـمه  هدـمآ  دورف  نامـسآ  زا  هکئـالم  هک  دـندیمان  هثدـحم  ار  همطاـف  ترـضح  تهج  نآ  زا  دوـمرف : یم  هک 
رهاط كاپ و  هدیزگرب و  ار  وت  دنوادخ  همطاف !  يا  دنتفگ : یم  دندومن و  یم  تبحص  زین  ترضح  نآ  اب  دندرک ، یم  تبحص  مالسلااهیلع 
عوکر اـب  اـمن و  هدجـس  نک ،  عوضخ  تراـگدرورپ  هاگـشیپ  رد  همطاـف !  يا  تسا .  هداد  يرترب  ناـهج  هدـیزگرب  ناـنز  رگید  رب  هدرک و 

(17 . ) درک یم  تبحص  نانآ  اب  مالسلااهیلع  همطاف  امنب ! عوکر  ناگدننک 

زامن دنزرف و  هراوهگ   - 23

دوخ كدوک  هراوهگ  تسیرگ ،  یم  شناکدوک  زا  یکی  دوب و  تدابع  زامن و  لاح  رد  ارهز  همطاف  ترـضح  هک  یهاگهگ  هدش :  تیاور 
(18 . ) دروآ یم  رد  تکرح  هب  ار  نآ  يا  هتشرف  اریز  دیبنج ، یم  دوخ  هب 

تدابع بارحم  رد  فحصم  لوزن   - 24

تـشذگرد زا  سپ  هک  تسا  یبلاطم  دومرف : مدیـسرپ ،  همطاف  فحـصم  هرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  دیوگ : ریـصبوبا 
ضرع تسین .  نآ  رد  نآرق  زا  يزیچ  دومرف : تسه ؟  نآ  رد  يزیچ  نآرق  زا  ایآ  متفگ :  دـش . لزان  ناشیا  رب  لوسر ،  ترـضح  شردـپ ، 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  همطاف  تدابع  www.Ghaemiyeh.comزامن و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 61زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


یم گرب  کی  ضرع  لوط و  هزادنا  هب  تسا و  زمرق  دـجربز  سنج  زا  دـلج  ود  ياراد  نآ  دومرف : دـییامرف ! فیـصوت  میارب  ار  نآ  مدرک : 
هچ مدرک :  ضرع  تسا .  هدمآ  دوجو  هب  نک  هملک  نتفگ  اب  هک  دیفـس  رد  زا  دومرف : تسیچ ؟  زا  نآ  گرب  هقرو و  مدرک :  ضرع  دـشاب .

کی ره  رابخا  دوب و  دهاوخ  تمایق  زور  ات  هک  هچ  نآ  تسا و  هدوب  لاح  هب  ات  هک  هچ  نآ  رابخا  دومرف : تسا ؟  هدش  هتـشون  نآ  رد  يزیچ 
اهنآ رب  نانیا  هک  یماوقا  لسرم و  ریغ  لسرم و  يایبنا  زا  ادـخ  ناگداتـسرف  ياه  همان  اه ، نآ  زا  کی  ره  ناگتـشرف  دادـعت  اه و  نامـسآ  زا 

شنیرفآ نایاپ  ات  زاغآ  زا  نارفاک  نانموم و  مامت  یماسا  اه ، نآ  هب  ناگدنورگ  شناگدننک و  بیذکت  نافلاخم و  یماسا  دنا ، هدش  ثوعبم 
ياهیگژیو نآ ،  نارفاک  رامآ  رهش و  ره  نانموم  دادعت  ناهج ،  برغ  رد  هچ  قرـش و  رد  هچ  يرهـش ،  ره  ياهیگژیو  اهرهـش و  ياه  مان  ، 

دـنا و هدیـسر  تردـق  هب  هک  ینایتوغاط  نانآ ،  هب  طوبرم  ياه  ناتـساد  نیـشیپ و  ماوقا  تاصخـشم  دـنا ، هدرک  بیذـکت  هک  یناسک  ماـمت 
يرادـمامز ییاوشیپ و  تماما و  نانآ  زا  کی  ره  هک  ینامز  تدـم  و  نانآ ،  یماسا  همئا و  تاصخـشم  نانآ ،  دادـعت  ییاورناـمرف و  نارود 

اهنیا یگمه  دریگ ، ماجنا  نوگانوگ  راودا  رد  هک  یلاقتنا  لقن و  ینوگرگد و  هنوگ  ره  هصالخ  اه و  نآ  ناـگرزب  ياـهیگژیو  دـنا ، هتـشاد 
دوش یم  هک  لاس  رازه  هاجنپ  دومرف : دراد ؟ دوجو  هرود  دنچ  موشب ،  امش  يادف  مدرک :  ضرع  دراد . دوجو  همطاف  ترـضح  فحـصم  رد 

، دش دنهاوخ  تشهب  دراو  هک  یناسک  دادعت  نایتشهب ،  تفـص  اهنآ ، رمع  تدـم  ناگدـیرفآ و  همه  یماسا  فحـصم  نآ  رد  هرود .  تفه 
نینچمه تسا و  هدـش  لزان  هک  هنوگ  نامه  هب  نآرق  ملع  فحـصم  نامه  رد  زین  و  هورگ ،  ود  نآ  زا  کی  ره  ياه  مان  نایمنهج و  دادـعت 

هیلع رقاب  ترـضح  دراد . دوجو  راید  رهـش و  ره  ياه  هزیرگنـس  ناتخرد و  دادـعت  و  لوزن ،  بیترت  ناـمه  هب  روبز  لـیجنا و  تاروت و  ملع 
لیفارسا لیئاکیم و  لیئربج و  هک  داد  روتسد  دیامرف ، لزان  ترـضح  نآ  رب  ار  فحـصم  نیا  تساوخ  دنوادخ  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلا 
هداتـسیا زامن  هب  دوخ  بارحم  رد  ترـضح  هک  یماگنه  رد  هعمج  بش  مود  ثلث  رد  لوزن  نیا  دـنروایب . ترـضح  نآ  دزن  هتـشادرب  ار  نآ 

وت هب  دنوادخ  دنتفگ : هدرک  مالس  دش ، غراف  زامن  زا  هک  نآ  زا  سپ  تسشن .  ترضح  هک  نیا  ات  هداتـسیا  اپ  رـس  ناگتـشرف  دش . عقاو  دوب ،
يوس هب  وا و  يوس  زا  دـنوادخ و  صوصخم  مالـس  دومرف : ترـضح  دنتـشاذگ . ترـضح  نآ  ناماد  رد  ار  فحـصم  دـناسر و  یم  مـالس 

هب هتسویپ  روط  هب  رهظ  رس  ات  حبص  زامن  زا  سپ  دنتفر . نامسآ  هب  هاگ  نآ  داب ! یتمالـس  مالـس و  ییادخ  ناگداتـسرف  يا  امـش  رب  تسوا و 
 ، شوحو ناگدنرپ و  سنا ،  نج و  زا  ادـخ  قلخ  یمامت  رب  ترـضح  نآ  دیـسر  شرخآ  هب  هک  نیا  ات  دـش  لوغـشم  نآ  هعلاطم  ندـناوخ و 
هچ هب  فحـصم  نیا  ترـضح  نآ  زا  سپ  موش ،  ناتیادـف  مدرک :  ضرع  دـیوگ  یم  يوار  دـشاب . یم  ۀـعاطالا  بجاو  ناربمایپ  هکئـالم و 

نیسح ماما  هب  دعب  نسح و  ماما  هب  یلع ،  ترضح  تشذگرد  زا  سپ  داد و  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هب  ار  نآ  دومرف : دش ؟ لقتنم  یـسک 
يا دوـمرف : تسا !  داـیز  رایـسب  ملع  نیا  مدرک :  ضرع  دـنک . راذـگاو  رما  نیا  بحاـص  هب  هـک  نـیا  اـت  دـنام  یم  یقاـب  شلها  دزن  دـعب  و 

زا فرح  کی  یتح  متفگن و  وت  يارب  ار  مود  هقرو  زا  سپ  بلاـطم  دوب و  نآ  لوا  گرب  ود  رد  متفگ ،  وت  هب  نم  هک  ار  هچ  نآ  دـمحموبا !
(19  . ) مدرکن وگزاب  مه  ار  نآ 

نامسآ هکئالم  يارب  س )   ) همطاف رون   - 25

ناوناب هدیس  همطاف  مرتخد  دندومرف : مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  شراوگرزب  رتخد  ماقم  نءاش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 
هیروح وا  تسا .  نم  يولهپ  ود  نایم  رد  هک  یحور  بلق و  هویم  مشچ و  رون  تسا و  نم  نت  هراپ  يو  تسا  ناگدنیآ  ناینیـشیپ و  زا  ناهج 

، دشخرد یم  نامسآ  هکئالم  يارب  يو  رون  دتـسیا ، یم  شراگدرورپ  ربارب  رد  تدابع  بارحم  رد  هک  ماگنه  نآ  ناسنا .  تروص  هب  تسا 
يا دـیامرف : یم  دوخ  ناگتـشرف  هب  هبترم  دـنلب  راگدرورپ  ماگنه  نآ  رد  دراد . یگدنـشخرد  نیمز  لـها  يارب  ناگراتـس  رون  هک  هنوگ  نآ 

مامت اب  دزرل و  یم  نم  سرت  زا  وا  حراوج  ءاضعا و  هداتسیا ،  ربارب  رد  هک  منازینک  رورس  هدیس و  همطاف  دینکفا ، رظن  ما  هدنب  هب  مناگتشرف ! 
(20  . ) منادرگ نمیا  شتآ  زا  ار  يو  نایعیش  هک  مریگ  یم  تداهش  هب  ار  امش  هداتسیا  متدابع  هب  شیوخ  دوجو  بلق و 
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تدابع هب  قوش   - 26

قوش زین  يو و  تدابع  ام  هک  دـنک  یم  تاجانم  شیوخ  راگرورپ  اب  هک  یتادابع  نآ  رد  اصوصخ  تسا ،  ناوارف  ارهز  همطاف  ياه  تدابع 
همطاف هک  اریز  دـشابن ؟ هنوگ  نیا  ارچ  مینک و  یمن  ساسحا  ار  یلاعت  يادـخ  اـب  تاـجانم  هب  شا  یبلق  هقـالع  ترثک  زاـمن و  هب  شتبغر  و 

يو هب  شیادـخ  هک  نیا  ات  دتـسیا  یم  اپ  رـس  رب  ینالوط  تاعاس  تداـبع  يارب  هک  يربماـیپ  نآ  ینعی  تسا ؛  رگتداـبع  نیرترب  رتخد  ارهز 
هب تبـسن  شمیظع  تفرعم  رطاخ  هب  ار  تدابع  تمیق  ردـق و  ینعم و  اقیقد  ارهز  همطاـف  زین  یفـشتل و  نآرقلا  کـیلع  اـنلزنا  اـم  هط  دومرف :
رد نداتـسیا  اب  ار  دوخ ، دربب و  تذـل  تدابع  زا  دـح  نیا  ات  راوگرزب  نیا  هک  تسین  تفگـش  بجعت و  ياج  سپ  تسناد ،  یم  راگدرورپ 
(21 .) ددرگ یمن  تحاران  دوجس  عوکر و  مایق و  زا  هاگ  چیه  هک  ییوگ  دیامن ، عوشخ  للذت و  راهظا  دنکفا و  جنر  هب  یلاعت  يادخ  ربارب 

جاودزا بش  رد  زامن   - 27

تایح هب  زامن  هلیسو  هب  دننک ، عورـش  زامن  اب  ار  دوخ  یگدنز  دیاب  ناوج  نز  درم و  دراد ، يدایز  تلیـضف  تیمها و  جاودزا  بش  رد  زامن 
ار ادـخ  بش  نیا  رد  دنتـسیاب و  زاـمن  هب  مه  اـب  هک  دـهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  جاودزا  بش  رد  ارهز  همطاـف  دنـشخبب . شمارآ  دوخ 

(22 . ) دننک تدابع 

 ( س  ) همطاف نامیا  هجرد   - 28

وا ربارب  رد  ناسنا  تسا ،  لامعا  دهاش  تسه و  ادخ  تسا  هدـش  شرواب  هک  دـسر  یم  نامیا  زا  هجرد  نآ  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح 
تسا تسار  خزود  تشهب و  تسا ،  قح  نازیم  طارص و  تسا ،  قح  ربق  تسا ،  قح  تمایق  هک  دوب  هدش  شرواب  تسا ،  لوئـسم  دهعتم و 

ار نآ  ربمایپ  رتخد  مالسلااهیلع  همطاف  هک  تسا  یتیـصو  نیا  هللا  لوسر  تنب  ۀمطاف  هب  تصوا  ام  اذه  میناوخ - :  یم  شا  همانتیـصو  رد  ... و
دهد یم  یهاوگ  هللا و  لوسر  ادمحم  نا  و  تسین - .  هللا  زج  ییادخ  هک  دهد  یم  یهاوگ  وا  هللا  الا  هلا  نا ال  دهشت  یه  و  تسا - :  هتـشون 

نا و  تسا .  قح  زین  خزود  تسا و  قح  تشهب  دـهد  یم  یهاوگ  قـح و  راـنلا  قـح و  ۀـنجلا  نا  و  تسا - .  دـنوادخ  هداتـسرف  دـمحم  هک 
یهاوگ روبقلا و  یف  نم  ثعبی  هللا  نا  و  درادن . دوجو  یکش  نآ  رد  تسا و  یندمآ  تمایق  هک  دهد  یم  یهاوگ  اهیف و  بیرال  ۀیتآ  ۀعاسلا 

کل نوکال  کنم  هللا  ینجوز  دمحم ، تنب  ۀمطاف  انا  یلع  ای  دنک - . یم  ثوعبم  رادـیب و  ار  ناگدرم  همه  لج  زع و  يادـخ  هک  دـهد  یم 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوب . هدـش  رهاظ  وا  اضعا  حراوج و  رد  نآ  راثآ  هدرک و  رپ  ار  وا  ناور  اهرواب  نیا  ةرخالاو ...  ایندـلا  یف 

اهبلق هللا  الم  ۀمطاف  یتنبا  نا  دومرف : راشرس  نیقی  نامیا و  زا  ار  مالسلااهیلع  همطاف  مرتخد  ياضعا  لد و  دنوادخ  دومرف : شنامیا  نءاش  رد 
تمعن همه  اب  ار  تشهب  دـنیب ، یم  ار  بیغ  ناهج  یئوگ  هک  تسا  يدـح  هب  داعم  ادـخ و  هب  شنیقی  نامیا و  وا  انیقی . اـنامیا و  اـهحراوج  و 
ناسرت دوخ  يادخ  اب  تاجانم  طابترا و  رد  دوخ ، تدابع  اعد و  رد  وا  دنک . یم  دوهش  شیاه  هجنکش  باذع و  همه  اب  ار  خزود  شیاه و 

هک تسا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  اب  ادـخ  باطخ  دروم  یئوگ  دزرل  یم  شلد  وا  اب  نتفگ  نخـس  ادـخ و  اب  تاجانم  نیح  رد  تسا ،  نارگن  و 
(23  . ) لجو بلق  نم  ۀنسحب  ینتیجان  نیح  ینجان  و  الجو ، اقفشم ، افئاخ  ینتوعد  اذا  نک  یسوم ،  ای  دومرف : ادخ 

ناذا يارب  (س )  ارهز تساوخرد   - 29

. دوب ردپ  نارود  تارطاخ  نتشادهگن  هدنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شراوگرزب  ردپ  تلحر  زا  دعب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  تامادقا  زا  یکی 
ياه هئطوت  و  دـنک ، تیادـه  ییانـشور  يوس  هب  یکیرات  زا  دـنک و  رادـیب  ار  هدرم  ياه  لد  نارود  نآ  يروآدای  ایحا و  اب  تساوخ  یم  وا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلاسر  دیحوت و  هب  یهاوگ  ناذا  حور  نوچ  دنک ، یثنخ  ناذا  هلیـسو  هب  ار  اه  نآ  دیلپ  راکفا  نمـشد و 
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هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یتقو  تسا .  تفارظ  يرادیب و  راگزومآ  مالـسلا  هیلع  ارهز  هک  یتسار  هب  دهد . یم  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو 
درک و یم  عانتما  دندمآ ، یم  شغارس  هب  هچ  ره  تفگن و  ناذا  رگید  ضارتعا  ناونع  هب  لالب  دنداهن ، رانک  ار  وا  یصو  تفر و  ایند  زا  هلآ 

يالاب رب  لالب  مونشب .  ار  مردپ  نذوم  يادص  هک  مقاتشم  رایـسب  تفگ :  دیوگب ، ناذا  هک  تساوخ  وا  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  دروآ . یم  رذع 
هب دیـشک و  یم  ار  يرگید  تسد  سک  ره  دندیـشک . راک  زا  تسد  همه  ربکا ، هللا  دـیچیپ : هنیدـم  رد  لالب  مرگ  ياوآ  تفر .  دجـسم  ماـب 

نینط هب  همه  دش . لیطعت  هرابکی  هب  هنیدـم  دـندش ، عمج  دجـسم  نوریب  رد  ناکدوک  نانز و  یتح  همه  دروآ ، یم  دجـسم  فرط  هب  باتش 
ياه دایرف  دنداتفا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مایا  دای  هب  هاگان ،  دندوب . هدش  هریخ  وا  ناهد  رب  دنداد و  یم  شوگ  لالب  يازفا  حور 
یمن ناذا  لالب  ارچ  دندرک ، یم  لاوس  رگیدـکی  زا  همه  تشاد .  دای  هب  ییاهزور  هنوگ  نیا  رتمک  هنیدـم  دـیچیپ ، هنیدـم  رد  اه  هیرگ  ياه 

یم هاـگن  رگیدـکی  هب  دـنک ؟ یم  هیرگ  مالـسلااهیلع  ارهز  ارچ  دـیوگ ؟ یم  ناذا  مالـسلااهیلع  ارهز  تساوـخرد  هب  هک  هدـش  هچ  تـفگ ؟ 
هب تعامج  هارمه  مه  مالـسلااهیلع  ارهز  دمآ . یم  ناشمرـش  رکبوبا  اب  ناشتعیب  دوخ و  زا  دـنتخادنا و  یم  ریز  هب  ار  اهرـس  سپـس  دـندرک ،
نا دهـشا  دـیچیپ : هنیدـم  ياضف  رد  تخیر .  یم  کشا  ناراب  ربا  نوچمه  و  داتفا . ... ریدـغ و ردـپ و  نارود  داـی  هب  دوب و  هداد  شوگ  ناذا 
ایند زا  دندرک  نامگ  همه  هک  نانچ  نآ  تفر .  لاح  زا  دز و  یهآ  هلان و  دایرف و  درواین ، تقاط  رگید  مالـسلااهیلع  ارهز  هللا  لوسر  ادمحم 

هک تسنادن  درک و  اهر  همین  ار  ناذا  لالب ،  یتشک !  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رتخد  نک ،  سب  لالب  دندروآرب : دایرف  مدرم  هتفر . 
نیا زا  تفگ :  لالب  درک . ناذا  مامتا  تساوخرد  دندروآ . شوه  هب  ار  مالسلااهیلع  ارهز  دناسر . مالسلااهیلع  ارهز  نیلاب  رب  ار  دوخ  هنوگچ 
(24  . ) تشذگرد دوخ  هتساوخ  زا  مالسلااهیلع  ارهز  مدرم ،  ياه  هیرگ  سامتلا و  لالب ،  رارصا  اب  منارگن .  امش  ناج  رب  هک  دیرذگرد 

ناذا رد  س )   ) همطاف تداهش   - 30

ماـقم زئاـح  مالـسلااهیلع  همطاـف  یهلا ،  هماـت  هملک  هللا و  یلو  هجوز  یفطـصم و  هعیدو  تلاـسر و  هلیقع  توبن و  هیقب  يدـیمهف  هک  نونکا 
نا دهـشا  دـییوگب : نینچ  الثم  دـیهد و  تداهـش  ترـضح  نآ  تمـصع  هب  هماقا  ناذا و  لوصف  رد  هک  درادـن  یعنام  سپ  تسا ،  تمـصع 

یعس ( ) 25  . ) تسا ادخ  ياربک  تمصع  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  هک  مهد  یم  تداهـش  ینعی  يربکلا ؛  هللا  ۀمـصع  هللا  لوسر  تنب  ۀمطاف 
 (. مینک نیزم  ارهز  مان  اب  ار  دوخ  زامن  و  مینکن ،  شومارف  ار  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  یهاوگ  شیوخ  زامن  هماقا  ناذا و  رد  مینک 

!؟ دنیوگ ارهز  ار  س )   ) همطاف ارچ   - 31

 ( يونعم رون   ) اریز دومرف : دنیوگ ؟ یم  ارهز  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  ارچ  مدیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  دـیوگ : یم  يوار 
هراتـس نوـچمه  بورغ  ماـگنه  رد  هاـم و  ردـب  نوـچمه  رهظ  دیـشروخ و  لـثم  زور  لوا  دیــشخرد . یم  یلع  رب  تـقو  هـس  رد  شا  هرهچ 

(26  . ) ناشخرد

هنومن تدابع   - 32

هرابرد تسا  مالـسا  يایند  داهز  دابع و  زا  یکی  هک  يرـصب  نسح  تسا .  هنومن  تدابع  کی  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح  تداـبع 
تمروت هک  داتـسیا  تدابع  بارحم  رد  درک و  تداـبع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رتخد  يردـق  هب  دـیوگ : یم  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف 

بش تسا  لوبق  بشما  اعد  وا  نمی  تسا ز  لوتب  يارهز  دالیم  بش  درک . مرو  تدابع  بارحم  رد  نداتـسیا  زا  راوگرزب  نآ  ياهاپ  اهامدق 
تسا لوسر  رب  رثوک  ياطعا  بش  رون  بش  نآرق ،  بش  ضیف و 

هناخ زا  يرون   - 33
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وا هناخ  زا  يرون  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هناخ  رد  زا  بش  همین  روبع  نیح  رد  هنیدم  مدرم  یهاگ  هک  دنهد  یم  ناشن  تایاور  زا  یخرب 
دنتفای و یم  تدابع  بارحم  رد  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  دندیـسرپ و  یم  ار  تلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دندید ، یم  عطاس  یلجتم و 

یم دورد  وا  رب  هتـشرف  نارازه  تسا ،  تدابع  بارحم  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  یماگنه  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مه 
شدوجو مامت  اب  ار  يادخ  دوب و  ینالوط  عوکر  مایق و  ینالوط و  ياه  هدجس  لها  وا  ... دننک یم  باطخ  ملاع  نانز  هدیـس  ار  وا  دنتـسرف و 

(27 .) درک یم  تدابع 

نورد يدابآ  تدابع و   - 34

تیاهن یب  ریسم  رد  یلامک و  ریس  رد  ار  دوخ  تکرح  دراد  یعس  هک  تسا  دنوادخ  صلاخ  كاپ و  هدنب  نآ  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح 
یم یعجرلا  کبر  یلا  نا  ماقم  هب  اه  يدنب  ياپ  اه و  لقث  زا  یئاهر  صالخا و  هیاس  رد  هک  تسا  يا  هدیمهف  ناسنا  نآ  دـهد و  رارق  یبلط 

هجرد نآ  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  دوش . یم  هیـضرم  هیـضار و  ادخ  هب  عوجر  يارب  ۀنئمطملا و  سفنلا  اهتیا  ای  باطخ  شریذپ  هدامآ  دسر و 
هب یگتـسباو  اه ، تراسا  اهدنب و  زا  یئاهر  نآ  لصاح  تسادـخ و  هب  نامیا  نورد ،  ینادابآ  ساسا  دـبای  یم  رد  هک  دـسر  یم  كاردا  زا 

تنک ال نا  هارت و  کناک  هللا  دبعا  باطخ  دروم  تسا و  كاردا  خنـس  زا  وا  نامیا  هک  تسا  نیا  مهم  تسا و  يدمرـس  یلزا و  یح  يادخ 
همـالع هتفگ  هب  دزاـس . یم  یهلا  ردـق  اـضق و  هب  یـضار  ار  وا  دروآ و  یم  دـیدپ  تینما  وا  يارب  هک  تسا  یناـمیا  نینچ  كاری .  هناـف  هارت 

هک ناسنا  دبای . یم  شمارآ  نیکـست و  نآ  هب  شبلق  دـنیب و  یم  تینما  رد  لوبقم  رما  لوبق  رد  ار  دوخ  تقیقح  رد  یمدآ  موحرم  یئابطابط 
همطاف بارطـضا  مدع  زومر  زا  یکی  نیا  دنک و  لمع  تسرد  دریگب و  میمـصت  وکین  دشیدنیب ، وکین  دناوت  یم  دـشاب  تینما  شمارآ و  رد 

(28  . ) تسا یگدنز  شکاشک  ربارب  رد  مالسلااهیلع 

دنوادخ یگدنب   - 35

نیرتهب وا  داد : خساپ  یتفای ؟  هنوگچ  ار  ترسمه  دیسرپ : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک :  هدمآ  ثیدح  رد 
(29  . ) تسا رهوش  نیرتهب  تفگ :  دیسرپ ، مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  مالسلااهیلع  همطاف  زا  و  تسا .  دنوادخ  تعاطا  رب  نم  روای 

زامن لاوس  باوج   - 36

زا ات  هداتسرف  ارم  دنک ، یم  هابتشا  رایسب  زامن  رد  هک  مراد  یناوتان  ریپ و  ردام  درک : ضرع  دیسر و  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  تمدخ  ینز 
لاوس هد  هب  ات  درک  حرطم  ار  دوخ  تالاوس  نز  نآ  سرپب !  یهاوخ  یم  هچ  ره  دومرف : ترـضح  نآ  دـناوخب . زامن  هنوگچ  هک  مسرپب  امش 

نیا زا  شیب  ار  امـش  تفگ :  هدش ،  هدنمرـش  دوخ  شـسرپ  يدایز  زا  نز  داد . باوج  هداشگ  يور  اب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دیـسر و 
یـسک هب  رگا  دومرف : نینچ  يو  هیحور  تیوقت  يارب  هاـگ  نآ  سرپـب .  مه  زاـب  دوـمرف : مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  مهد .  یمن  تمحز 

وا هب  رانید  رازه  دص  راک  نیا  ربارب  رد  دنک و  لمح  يدنلب  عافترا  هب  ار  ینیگنـس  راب  هک  دـنهاوخب  وا  زا  لاثم  يارب  دـننک ، راذـگاو  يراک 
یشسرپ ره  لباقم  رد  نم  دومرف : ترضح  نآ  هن .  داد : باوج  نز  دنک ؟ یم  یگتـسخ  ساسحا  شاداپ  نآ  هب  هجوت  اب  وا  ایآ  دنهدب  هزیاج 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  موش .  یمن  هتسخ  لولم و  زگره  منک و  یم  تفایرد  رتشیب  بتارم  هب  یـشاداپ  ادخ  زا  میوگ  یم  باوج  هک 
شزومآ و هار  رد  هک  شـشوک  شالت و  ملع و  هزادنا  هب  دنوش و  یم  رـضاح  ادخ  ربارب  رد  مالـسا  نادنمـشناد  تمایق  زور  هک  مدینـش  هلآ 

. دنریگ یم  شاداپ  دوخ  يادخ  زا  دنا  هتشاد  مدرم  تیاده 

وضو اب  (س )  ارهز مسا  سم   - 37
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بجاو طایتحاربانب  تسا  نینچمه  و  دیامن . سم  دشاب  هتـشون  هک  ینابز  ره  هب  ار  لاعتم  دـنوادخ  مسا  تسا  مارح  درادـن ، وضو  هک  یـسک 
 . مالسلااهیلع ارهز  ترضح  ماما و  ربمغیپ و  كرابم  مسا 

دجسم رد  فقوت   - 38

ره هب  دـناوت  یم  ضئاح  ءاسفن و  بنج و  صخـش  ره  هک  ینعم  نیا  هب  دراد ، صاخ  يزایتما  دـجاسم  رگید  هب  تبـسن  مرکا  ربماـیپ  دجـسم 
یبنلا دجسم  زا  سافن  ضیح و  تبانج و  لاح  رد  تسین  زاجم  یسک  زگره  یلو  دنک ، روبع  اج  نآ  زا  فقوت  نودب  دوش و  دراو  يدجسم 
مهیلع نینـسح  همطاـف و  یلع و  مکح ،  نیا  زا  یلو  مارحلا ،  دجـسم  مرکا و  ربماـیپ  دجـسم  هب  تسا  صوصخم  مکح  نیا  دـیامن و  روـبع 

، دننک روبع  اج  نآ  زا  دنناوت  یم  اهنت  هن  و  دننک ؛ روبع  لوسرلادجسم  زا  دنشاب  هک  یتلاح  ره  رد  دنناوت  یم  نانآ  دنتـسه . ینثتـسم  مالـسلا 
هک تسا  زاجم  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  یتح  و  دننک ، فقوت  اج  نآ  رد  تبانج  لاح  رد  ای  دنیامن و  جاودزا  اج  نآ  رد  دنناوت  یم  هکلب 

. دروآ ایند  هب  رهطم  سدقم و  ناکم  نآ  رد  ار  شنادنزرف 

یلاح ره  رد  س )   ) همطاف يارب  ربمایپ  دجسم  هب  دورو  زاوج   - 39

همطاف یلع و  ادخ و  لوسر  يارب  رگم  تسین  زیاج  ضیاح  بنج و  يارب  دجسم  نیا  دیـشاب  هاگآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
 . مالسلا مهیلع  نیسح  نسح و  و 

دور یمن  الاب  تاولص  نودب  زامن   - 40

زامن اعد و  تسا :  نیا  شیانعم  هک  دنا  هدرک  لقن  ار  یترابع  عوفرم  روط  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  رگید  يا  هدع  رکاسع و  نبا  یقهیب و 
تاولـص شنادـناخ  لوسر و  ترـضح  رب  هک  نیا  اـت  دور ، یمن  ـالاب  راـگدرورپ  يوس  هب  تسا و  نازیوآ  قـلعم و  نیمز  نامـسآ و  نیب  رد 

 . هلآ یلع  هیلع و  هللا  یلص  دوش  هداتسرف 

نامیا هلق  جوا  رد  (س )  ارهز  - 41

يارب وا  تسا .  هدرک  ناـمیا  زا  رپ  ار  همطاـف  حراوج  اـضعا و  ماـمت  لد و  دـنوادخ  ناملـس !  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
 ( لیئربج مان  هب  يرگید  تیاور  رد  و   ) لیئاقوز مان  هب  یهلا  ناگتـشرف  زا  یکی  دور ، یم  یتولخ  ياج  هب  هک  دنوادخ  زا  تعاطا  یگدـنب و 
یم تیافک  ار  وا  هدرک  فرطرب  وا  زا  ترخآ  تمحز  هارمه  هب  ار  ایند  تمحز  جـنر و  دـنوادخ  دـناخرچ و  یم  ار  وا  بایـسآ  هدـمآ  دورف 
دوخ تالاح  راتفر و  یگدنز و  رد  لمات  یکی  وا ، نامیا  رسارس  دوجو  رب  هاوگ  نیرتهب  و  تسا .  نامیا  هلق  جوا  رد  مالسلااهیلع  ارهز  دنک .

یمامت لد و  قامعا  رد  ناـمیا  ناـنچ  نآ  همطاـف  مرتخد  ناملـس !  يا  هلآ - .  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تداهـش  مه  يرگید  تسوا و 
نیقی نامیا و  زا  زیربل  ار  همطاف  مرتخد  دوجو  یمامت  ادخ  دزاس . یم  غراف  زیچ  همه  زا  ار  دوخ  ادخ  تدابع  يارب  هک  هدرک  ذوفن  شدوجو 

(30  . ) تسا هدومن 

 ( س  ) همطاف رب  نداتسرف  تاولص   - 42

مهیلع نینسح  نینموملاریما و  مرکا و  ربمایپ  رب  تاولص  دننامه  هک  شترایز ،  تیفیک  مالسلااهیلع و  همطاف  ترـضح  رب  نداتـسرف  تاولص 
ترضح هب  تبسن  تسا ،  هدش  رما  ناشترایز  سدقم و  دوجو  راهچ  نآ  رب  تاولـص  هب  هک  هنوگنامه  ینعی  تسا ؛  نانآ  تارایز  مالـسلا و 

مرکا ربمایپ  تیب  لها  زا  ریهطت و  هیآ  لومـشم  هک  مالـسلااهیلع  همطاـف  دـنروجام . روماـم و  ناـگمه  دراوم ، نیا  رد  زین  مالـسلااهیلع  ارهز 
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مد صقان ،  ءارتب (  تاولـص  نم  رب  تسا :  هتـشاد  نایب  نینچ  تحارـص  هب  ادـخ  لوسر  ار  وا  رب  تاولـص  تیفیک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دیتسرفب تاولص  نم  رب   ) هک نیا  دومرف : تسیچ ؟  هدش )  هدیرب  ءارتب =(  تاولـص  هللا  لوسر  ای  دش : لاوس  . دیتسرفن هدش )  هدیرب  و  هدیرب ، 

هک یتاولص  دمحم . لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  دییوگب : دیاب  امـش  دیـشاب . تکاس  نم  لآ  هرابرد  یلو  دمحم  یلع  لص  مهللا  دییوگب  و 
ارهز هقیدص  ترـضح  اذل  دشاب . یمن  شلوسر  ادخ و  لوبق  دروم  هدیرب و  عوطقم و  دشابن ، مالـسلا  مهیلع  نینـسح  همطاف و  یلع و  لماش 

وا رب  هناگجنپ  ياهزامن  دهشت  رد  زور  هنابـش  ره  ینـس -  هعیـش و  زا  ناهج -  نامیا  اب  نیملـسم  عیمج  هک  تسا  يدارفا  ربارب  فیدر و  مه 
همطاف رب  تاولص  موزل  نیمه  و  تسا ؛  مالسلا  مهیلع  نینسح  و  یلع ،  و  هللادبع ،  نب  دمحم  ياتمه  ماقم ،  نیا  رد  وا  و  دنتسرف ؛  یم  دورد 

رد نینچ  نیا  هک  تسا  ترـضح  نآ  يالاو  بصنم  یلعا و  هبترم  رگناشن  هکلب  تسین ،  هداس  تلیـضف  تبقنم و  کی  زامن  هماقا  ماـگنه  رد 
فیدر مه  ات  دشاب ، هدوب  تیالو  ماقم  ياراد  هللا و  ۀیلو  دوخ  همطاف  دیاب  دیدرت  نودـب  تسا .  هتفرگ  رارق  تماما  تلاسر و  نابحاص  بنج 

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دشاب . ناکم  نامز و  ره  رد  ناهج  نینموم  عیمج  دورد  تاولص و  لومشم  عوضخ و  دروم  ادخ ، ءایلوا  ياتمه  و 
، دتـسرف تاولـص  وت  رب  سک  ره  همطاف !  ای  ۀـنجلا .  نم  تنک  ثیح  یب  هقحلا  هل و  هللارفغ  ۀـمطاف  ای  کـیلع  یلـص  نم  دـیامرف : یم  هلآ  و 

(31 . ) دنادرگ قحلم  نم  هب  تشهب  رد  ار  وا  و  درذگرد ، وا  زا  لاعتم  يادخ 

 ( س  ) ارهز هاگ  هدجس  رد  یبیغ  ماعط   - 43

یمن باوخ  هب  ناشیا  دیناباوخ ، یم  ار  مالـسلااهیلع  نینـسح  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  دـید  دـمآ ، هناخ  هب  يزور  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
باوخ هب  یگنـسرگ  زا  ناکدوک  نیا  هک  نک  بلط  ماعط  يردق  ورب  نسحلاابا !  ای  درک : ضرع  هرهاط  همطاف  یگنـسرگ .  تدش  زا  دـنتفر 

تفر و هناـخ  هب  نمحرلادـبع  تساوخ ،  ضرق  يراـنید  يو  زا  تفر و  فوع  نب  نمحرلادـبع  دزن  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما  دـنور . یمن 
مالسلا هیلع  ترـضح  هدم .  ار  نآ  ضوع  زگره  و  یلع !  ای  ریگب  تسا  رانید  دصکی  هسیک  نیا  رد  درک : ضرع  دروآ و  نوریب  يرز  هسیک 

نیا هدب و  ضرق  نم  هب  رانید  کی  یلفسلا .  دی  نم  ریخ  ایلعلا  دیلا  ما :  هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  هک  منکن  لوبق  وت  زا  دندومرف :
نآ داد ، ضرق  ریما  بانج  هب  رانید  کـی  نمحرلادـبع  دـنهد . یم  ضوع  هدـجیه  یکی  ار  ضرق  دـنهد و  یم  ضوع  هک  ونـشب  ار  ثیدـح 

: درک ضرع  يا ؟  هتسشن  ارچ  اجنیا  تقو  نیا  رد  دادقم ! يا  دومرف : هتسشن  هار  رانک  رب  هک  دید  ار  دادقم  هار  رد  دش ، هناور  نوچ  ترـضح 
ام زا  وت  ار ، رانید  نیا  ریگب  دومرف : ما .  هتفاین  یماعط  هک  تسا  زور  راهچ  درک : ضرع  تسیچ ؟  ترورض  نآ  دومرف : یترورض .  تهج  زا 

دجـسم هناور  دوب  ماش  زامن  تقو  ترـضح  تفرگ و  ار  رانید  دادـقم  تسا .  زور  هس  ام  يا و  هتفاـین  ماـعط  تسا  زور  راـهچ  هک  يرت  یلوا 
 ! یلع ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  بانج  دش  غراف  نوچ  دومن ، ادا  ار  هضیرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  یهارمه  هب  دش ،

ارهز همطاـف  دـش و  هناور  شیپ  زا  ۀـمارک .  اـبح و  درک : ضرع  ریما  باـنج  دوـب . مهاوـخ  امـش  ناـمهم  مـیآ و  یم  امـش  هناـخ  هـب  بـشما 
هب ادـنوادخ ! درک : ضرع  كاپ  دزیا  هب  داهن و  كاخ  رب  كرابم  يور  تفر و  دوخ  یلـصم  هب  ارهز  همطاف  اروف  درک ، ربخ  ار  مالـسلااهیلع 

تشادربرس دیسر ، يو  ماشم  هب  ماعط  يوب  هک  دوب  هدجـس  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  زونه  تسرف .  یماعط  ام  رب  هک  دمحم  لآ  دمحم و  قح 
ترـضح داهن ، دوخ  راوگرزب  ردـپ  تمدـخ  رد  هتـشادرب و  ار  نآ  دوب ، کـشم  زا  رتوبـشوخ  نآ  يوب  هک  ماـعط  زا  رپ  دـید  یگرزب  هساـک 

نآ زا  نینسح  همطاف و  ریما و  ترـضح  سپ  باسح .  ریغب  ءاشی  نم  قزری  هللا  نا  هللا ،  دنع  نم  درک : ضرع  ماعطلا ؟  اذه  کل  ینا  دومرف :
دنتشاذگن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دهدب  ماعط  نآ  زا  ار  وا  تساوخ  نینموملاریما  دمآرد ، رب  یلئاس  هاگان  دندرک . لوانت  ماعط 

(32 . ) دنک تکراشم  ام  اب  هک  هدمآ  میروخ  یم  تشهب  ماعط  زا  ام  هک  هدش  ربخ  تسا .  سیلبا  نیا  یلع !  ای  دندومرف : و 

یسورع بش  رد  ریبکت   - 44

لـیئاکیم و لـیئربج و  بـش  نآ  رد  اریز  دـش ، موـسرم  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح  یـسورع  بـش  زا  یـسورع  سلاـجم  رد  ریبـکت 
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. دنتفگ ریبکت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناگتشرف و 

 ( س  ) ارهز يدابع  ماقم  زار   - 45

یم سانلادبعا  اذل  دتسرپ و  یم  شدوجو  تارذ  همه  اب  ار  وا  تسا و  شیوخ  يادخ  يادیش  قشاع و  یمامت  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  يرآ ! 
قیقحت رد  هک  تسا  نیا  رب  رظن  ار  هدـنراگن  دـسر ؟ یم  ماـقم  نیا  هب  مالـسلااهیلع  همطاـف  ارچ  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  هک  یلاوس  ددرگ .

هفطن نامز  رد  ردام  ردـپ و  راـکفا  تیـصخش و  ینیوکت 2 -  روـما   - 1 دـنراد : ریذـپانراکنا  يریثات  لیذ  روما  یناسنا ،  درف  ره  تیـصخش 
رون رذ ، ملاع  رد  ینیوکت ،  تهج  زا  یصخش  باختنا  تیبرت 5 -   - 4 يرادراب .  نارود  رد  ردام  راتفر  حور و   - 3 اهنآ . هیحور  دنزرف و 
يارب لییربج  طسوت  ار  اه  نآ  لاعتم  دنوادخ  هک  یتشهب  ناتخرد  ياه  هویم  زا  وا  هفطن  یبوط و  هرجش  زا  ردپ و  رون  زا  مالسلااهیلع  همطاف 
طقف دوش ، هتفگ  ازارد  هب  ینخـس  هک  درادـن  ترورـض  زین  ینیوکت ،  ریغ  روما  تهج  زا  تسا .  هداتـسرف  هفحت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
راهچ زا  یکی  هک  هجیدخ  تسا ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هجیدـخ و  رتخد  مالـسلااهیلع  همطاف  میوگب :  هک  تسا  یفاک  رادـقم  نیمه 

و تسا ،  ناشیا  متاخ  یهلا و  ربمایپ  نیرترب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  و  دیامن ، یم  تاهابم  وا  هب  دنوادخ  تسا و  ناهج  رد  رترب  نز 
شمـشچ هک  لوا  زور  نامه  زا  وا  دبای . یم  شرورپ  دراذگ و  یم  یتیگ  هصرع  رب  ياپ  يردام  ردپ و  نینچ  ناماد  رد  مالـسلااهیلع  همطاف 

ار اه  نآ  عرضت  هناصلاخ و  تدابع  بش  زور و  ره  رد  دنیب و  یم  ار  شردام  ردپ و  نافرع  ددرگ و  یم  اونش  شـشوگ  دوش و  یم  هدوشگ 
زاین زار و  هب  نایناهج  يادخ  اب  يدامتم  ياه  تعاس  دزیخ و  یم  رب  بش  نایم  رد  هک  دنیب  یم  ار  ردپ  دنک و  یم  هدهاشم  یبوبر  هاگرد  هب 

دـنیب و یم  دوخ  ردام  ردـپ و  زا  هچ  نآ  هک  دـنک  یم  كاردا  دـسر ، یم  لامک  هب  كدوک  نیا  كرد  هوق  هک  یماگنه  و  و ... دزادرپ ، یم 
اه لد  قمع  رد  دزیخ و  یم  رب  ناج  قمع  زا  هک  تسا  یقیقح  قح  دـیامن  یم  هیـصوت  دـنک و  یم  لـمع  نآ  هب  ربماـیپ  هچ  نآ  دونـش و  یم 

دوش و یم  همطاف  همطاف ،  هک  تسور  نیا  زا  و  دـهن ، یم  ردـپ  ياـپ  ياـج  رد  ياـپ  ددنـسپ و  یمن  دوخ  رب  ار  نآ  زج  سپ  دـنک ، یم  ذوفن 
تـساوخ یتیبرت و  ینیوکت و  لماوع  ربانب  سپ  دوش . هدـناوخ  نیرخالا  نیلوالا و  نم  نیملاعلا  ءاسن  ةدیـس  هک  دـنک  یم  ادـیپ  ار  نآ  تقایل 

راب هب  تدابع  نافرع و  عرو ،  دـهز ، هلمج :  نآ  زا  یلاع ،  تافـص  همه  زا  رادروخرب  لماکتم و  یتیـصخش  ار  وا  هک  تسا  همطاف  هناهاگآ 
(33 . ) دنشاب نانچ  دنسانشب و  ار  تیناسنا  یعقاو  ماقم  دنهاوخ  یم  هک  دزاس  یم  یناسک  يوگلا  دروآ و  یم 

دلوت ودب  رد  نیتداهش   - 46

تفگ نیتداهش  تدالو  زا  سپ  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  دومن ، دیمحت  درک و  هسطع  حور  هخفن  تقلخ و  لامکا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  مدآ 
(34 . ) دومرف دای  هدرب ،  مان  ار  مالسلا  مهیلع  دوخ  نیموصعم  نادنزرف  زا  ناکی  ناکی  و 

 ( ع  ) مدآ رب  تیلضفا   - 47

فرصتم ار  هینامث  تانج  مامت  نان  صرق  راثیا  زا  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  دمآ ، نوریب  تشهب  زا  مدنگ  ندروخ  هطساو  هب  مالسلا  هیلع  مدآ 
(35 . ) دیدرگ لزان  ناشیا  نءاش  رد  یتا  له  هروس  دیدرگ و 

 ( ع  ) میهاربا رب  يرترب   - 48

امایق و هللا  نورکذی  نیذـلا  دومرف : دای  رکذ  هب  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  دومرف ، دای  رکـش  هب  دـنوادخ  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 
(36 . ) ادوعق
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قح ياضر  بلاط   - 49

همطاف یلو  دومن ، یم  تشهب  يانمت  دوخ  راگدرورپ  زا  درک و  یم  هیلوا  تناـکم  تلزنم و  ياـنمت  تیدـحا  ترـضح  زا  مالـسلا  هیلع  مدآ 
(37  . ) لوقلاب هنوقبسی  نومرکم ال  دابع  تساوخ .  یم  ار  دوخ  يادخ  ياضر  هتسویپ  مالسلااهیلع  ءارهز 

رگایحا زامن  تعکر  ود   - 50

نآ تمدـخ  شیرق  برع و  ناگرزب  زا  یتعامج  هک  دـندوب  هتـسشن  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءاـیبنا  دیـس  يزور  هک :  تسا  تیاور 
زا اه  نآ  میهد و  یم  نالف  رـسپ  هب  ار  نـالف  رتخد  تسه و  یـسورع  ار  اـم  برع !  راـختفا  يا  دـندرک : ضرع  دـندش و  بایفرـش  راوگرزب 

نیزم ار  ام  سلجم  هک  ییامرف  تصخر  یـسورع  نیا  رد  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  هک  مینک  یم  اعدتـسا  دـنراد ، یتبـسن  امـش  اـب  دنفارـشا و 
ار نیا  دـمآ . دـهاوخ  دـنک  هدارا  رگا  مسرپ :  یم  هرهاط  همطاف  زا  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دوخ . مودـق  هب  دـیامرف 

دندمآ نم  دزن  هب  دنراد و  یسورع  دندش و  عمج  برع  رباکا  نم !  هدید  رون  يا  همطاف و  يا  دندومرف : دندرب و  هناخ  هب  فیرـشت  دومرف و 
: درک ضرع  دروآرب و  رس  نآ  زا  دعب  دنکفا ، شیپ  رد  رس  ینامز  مالـسلااهیلع  همطاف  هن ؟  ای  تفر  یهاوخ  دنرب  دوخ  یـسورع  هب  ار  وت  هک 

سابل اب  همه  شیرق  نانز  هک  اریز  نم ؛  هب  تبـسن  تسا  ءازهتـسا  اه  نآ  دوصقم  دنا  هتـساوخ  یـسورع  هب  ارم  هک  ناشیا  راوگرزب ! ردـپ  يا 
دنچ هک  یشفک  ینهاریپ و  هنهک  يرداچ و  زا  ریغ  یسابل  ارم  دنا و  هتسشن  معنت  تمـشح و  لامک  اب  دنا و  هدرک  تنیز  رهاوج  رخاف و  ياه 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نوچ  درادن . یلـصاح  تتامـش  ریغ  اج  نآ  هب  نتفر  لاح  نیا  اب  تسین و  رگید  زیچ  ما  هدز  هلـصو  ار  وا  ياج 
قح هللا !  لوسر  ای  درک : ضرع  دش و  لزان  لیئربج  لاح  نآ  رد  دـیدرگ ، كانمغ  رایـسب  دینـش ، ار  تاملک  نیا  مالـسلااهیلع  همطاف  زا  هلآ 
یلص مرکا  لوسر  تسا .  یتمکح  نیا  رد  ار  ام  هک  تسرفب  یسورع  هب  دراد  هک  یسابل  اب  ار  همطاف  دیامرف  یم  دتـسرف و  یم  مالـس  یلاعت 

هچ ره  انمآ  انقدص و  درک : ضرع  دروآ و  اج  هب  ار  یلاعت  قح  رکـش  هردخم  نآ  سپ  دـیناسر ، همطاف  هب  ار  یلاعت  قح  ماغیپ  هلآ  هیلع و  هللا 
یسورع هب  دوخ  هنهک  ياه  هماج  اب  تساخرب و  مالسلااهیلع  هقیدص  ترضح  سپـس  تسا .  تمحرم  فطل و  نیع  تسا  یهلا  مکح  رما و 

ضرع دـنداهن ، زاین  یب  هاگرد  هب  زاینرـس  نیمز  نامـسآ و  تفه  ناگتـشرف  دوب ، گنتلد  شیرق  نانز  تتامـش  تهج  زا  اـما  درب ، فیرـشت 
زا باطخ  ییامن ؟  یم  هتـسکشلد  ار  وا  ایآ  يدیزگرب ،  ناربمغیپ  هلمج  زا  ار  وا  هک  تسا  نامزلارخآ  ربمغیپ  رتخد  نیا  ایادخ ! زاب  دـندرک :

مامت باتـش  هب  یحو  نیما  سپ  نک .  ایهم  وا  تهج  هب  دیاب  هچ  نآ  بایرد و  ار  ام  هدیزگرب  رتخد  هک  دـش  لییربج  هب  بابرالا  بر  بناج 
هداهنن نوریب  هناخ  زا  مدق  تفه  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  زونه  دومن و  رـضاح  یتشهب  ياه  هماج  وا  يارب  تفاتـش و  سودرف  تنج  هب 

ره نایروح  تسارایب و  قربتـسا  سدنـس و  زا  ار  هرهاط  همطاف  ياپ  ات  رـس  لیئربج  دـندش و  رـضاح  يو  درگاقل  هاـم  يروح  رازه  دـص  هک 
هدجس هب  درک ، هظحالم  دوخ  هب  تبسن  ار  یلاعت  قح  تمشح  فطل و  نیا  همطاف  نوچ  دندیشک ، یم  هدید  هب  ار  همطاف  مدق  كاخ  تعاس 

سپ تسین ،  نکمم  نآ  حرـش  هک  درک  راثن  مالـسلااهیلع  همطاـف  هب  یلجت  ییانـشور و  دوخ  فطل  رون  زا  نادـنچ  یلاـعت  قح  هتفر و  رکش 
مالـسلااهیلع همطاف  فیرـش  مدـقم  ماظتنا  هب  شیرق  نانز  دیـسر ، سورع  هناخ  هب  هک  نآ  ات  تفر  یم  درک و  یم  یهلا  يانث  دـمح و  همطاف 

نیا هک  دندش  بجعتم  یگمه  هلحم  نآ  مدرم  دش . نشور  نآ  زا  ملاع  هک  قرب  نوچ  دندرک ، هدهاشم  يرون  ییانـشور و  هاگان  هک  دـندوب 
همطاـف تروص  نسح  زا  ناـنز  همه  دـش و  یم  دوخ  یب  دوخ  زا  دینـش  یم  هک  ره  هک  دـمآرب  ناـیروح  زا  زاوآ  هاـگان  تسیچ .  ییانـشور 
نامارخ وا  اب  یتشهب  روح  رازه  دص  هک  دندید  ار  همطاف  دنتفاتش . ناشیا  لابقتسا  هب  دنتشاذگ و  اهنت  ار  سورع  دندش و  ریحتم  مالسلااهیلع 
دنداتفا همطاف  مدق  رد  راب  کی  هب  همه  دندش ، شوهدم  نانز  هلمج  ناشیا  شوخ  يوب  زا  دنتخوس و  یم  ربنع  دوع و  ناروح  دـندمآ و  یم 

فـص وا  درگ  نایروح  تفرگ ،  رارق  نانز  هدیـس  نآ  نوچ  دندروآ . هناخ  هب  ار  وا  رتمامت  هچ  ره  میظعت  اب  هدیـسوب و  ار  وا  ياپ  تسد و  و 
یم مد  هب  مد  یتشهب  ياهرطع  رما و  نیا  هدـهاشم  زا  برع  نانز  دوبن ، نیمز  رب  مادـک  چـیه  ياپ  هک  يوحن  هب  دنداتـسیا ، اوه  يور  رب  هدز 
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ار سورع  نوچ  درم ، یشوه  یب  نآ  رد  یتعاس  زا  دعب  دیدرگ و  شوه  یب  داتفارد و  یـسرک  زا  زین  سورع  دندرک و  یم  هدجـس  دنداتفا و 
هدهاشم زا  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دش . لدبم  ازع  هب  یـسورع  دنتـسشن و  يراز  هیرگ و  هب  دندروآرب و  الیواو  دایرف  همه  دنتفای  هدرم 

داهن هدجس  هب  رس  نآ  زا  دعب  دروآ ، ياج  هب  زامن  تعکر  ود  دومن و  وضو  دیدجت  تساخرب  لاح  نآ  رد  دیدرگ ، گنتلد  رایـسب  لاح  نآ 
هک یلع  دمحم و  تکرب  هب  وت و  صلاخ  ناگدـنب  تعاط  فرـش  تمرح  هب  وت و  لاوز  یب  لالج  تزع و  هب  اهاشداپ ! اکلم ! درک : ضرع  و 
زا دز و  هسطع  سورع  هک  دوب  تاجانم  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  زونه  نادرگ !  هدنز  ار  سورع  نیا  هک  دناوت  هاگرد  ناگدیزگرب 

يادخ دیقح و  رب  وت  ردپ  وت و  هللا !  لوسر  تنب  ای  کیلع  مالسلا  درک : ضرع  داتفا و  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تسد  هب  تساخرب و  اج 
ناسک زا  درم  دصتفه  زور  نآ  رد  دنیوگ : دنلطاب . رب  دنا  هتفرگ  ار  یتسرپ  تب  هار  هک  يرافک  تسا و  قح  رب  دینک  یم  شتسرپ  امش  هک  ار 
دومن تعجارم  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  سپ  دیدرگ . رشتنم  رهش  مامت  رد  بلطم  نیا  دندش و  فرشم  مالسا  فرش  هب  ناشیا  ریغ  سورع و 
سپـس دـندروآ ، اج  هب  رکـش  هدجـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومن . نایب  دوخ  راوگرزب  ردـپ  يارب  ار  هعقاو  نآ  حرـش  هناخ و  هب 

 . مراد دیما  یلاعت  قح  زا  رتهب  رتشیب و  نارازه  نم  یتفگ  هچ  نآ  زا  هدید !  رون  يا  دندومرف :

 ( (س ارهز زامن  رداچ  زا  رون  شبات   - 51

رداچ ترضح  نآ  يراذگب ؟  نهر  هب  يزیچ  دیاب  درک : ضرع  يدوهی  تفرگ ،  ضرق  وج  یغلبم  يدوهی  درم  زا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 
بـش همین  داد ، ياج  یقاتا  رد  درب و  هناخ  هب  ار  رداچ  يدوهی  يوس  نآ  زا  تفرگ و  ار  وج  تشاذـگ و  نهر  هب  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  زامن 

، داد یهگآ  ار  رهوش  دیود و  درک ، یم  هریخ  ار  مشچ  رون ، نآ  هعـشعش  هک  دید  عطاس  يرون  تفر و  قاتا  نادـب  یتجاح  يارب  يدوهی  نز 
زا دنتسنادب  دندرک و  هراظن  رون  نادب  نوچ  دندمآ ، درگ  دوهی  نت  داتشه  درک ، توعد  ار  شیوخ  نادناخ  دید ، ار  نیا  دمآ و  يدوهی  درم 

. دوب دیز  يدوهی  مان  هک  هدمآ  تایاور  یضعب  رد  دندروآ و  مالسا  ناگمه  تسا ،  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  رداچ 

راگدرورپ تدابع  کیرش   - 52

هیلع یلع  اب  شکرتشم  یناگدنز  لوا  بش  رد  هک  تسا  هتـسباو  دـنم و  هقالع  شراگدرورپ  تدابع  هب  ردـقنآ  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
يرـسمه هنوگچ  همطاف  هک  دـسرپ  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ربمایپ  زا  دـعب  زور  هس  دـناوخ و  یمارف  يرازگزامن  تدابع و  هب  ار  وا  مالـسلا 

 . تسا دنوادخ  تعاط  تدابع و  هب  هدننک  يرای  راکددم و  رایسب  وا  ( 38 ( ؛  هللا ۀعاط  یلع  نوعلا  معن  دهد : یم  خساپ  تسا ، 

لمعلاریخ یلع  یح  ریسفت   - 53

هب تبـسن  تبحم  یکین و  زا  ترابع  ریخ  لمع  انامه  دـندومرف : دـش  لاوس  لمعلاریخ  یلع  یح  ینعم  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
 . تسوا دالوا  همطاف و  تیالو  زا  ترابع  ریخ  لمع  تسا :  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و  تسوا .  نادنزرف  همطاف و 

هداوناخ زامن و  مود :  لصف 

زامن هب  تیبلا  لها  هیصوت   - 54

دمآ و یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  هب  هام  تشه  ات  هراومه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش ، لزان  ةولـصلاب  کلها  رما  هیآ و  یتقو 
انامه دـنک ، نات  تمحر  ادـخ  زامن ، اریهطت ؛ مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا  هللا  مکمحر  ةولـصلا  دومرف : یم 

(39 . ) دنک ناتریهطت  دناد  یم  دوخ  هک  روط  نآ  هدومن ،  رود  تیب  لها  امش  زا  ار  يدیلپ  دهاوخ  یم  ادخ 
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 ( س  ) همطاف هناخ  رد  تیونعم   - 55

دسرب لماک  نافرع  هب  تالکشم  مامت  اب  کچوک و  هناخ  رد  تسناوت  وا  دوب . تیونعم  زا  رپ  رون و  رسارس  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  یگدنز 
شیپ هب  نانچ  تدابع  رد  لابقتسا  رد  تعاطا و  میلست و  رد  وا  دوب ، تدابع  قشاع  همطاف  دش . یم  لزان  وا  رب  لیئربج  هک  دیسر  ییاج  هب  و 

رد اهامدق . مروت  یتح  موقت  تناک  دومرف : ناشتدابع  ناش  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  درک . شومارف  ار  دوخ  تمالس  ندب و  یتح  هک  تفر ، 
. دـهد یمن  ماجنا  دوخ  يدام  دـشر  يارب  ار  تدابع  نیا  لاح  نیا  اب  و  دوب . هدرک  مرو  شیاهاپ  هک  درک  یگداتـسیا  ماـیق و  ناـنچ  تداـبع 

مالـسلااهیلع همطاف  تسا .  هداد  تباـجا  هدـعو  ادـخ  بناـج  زا  لـیئربج  هک  هاوخب  يزیچ  ادـخ  زا  مرتخد  دومرف : وا  هب  ادـخ  لوسر  يزور 
و منک .  هراظن  شمیرک  هجو  هب  مشاب و  وا  لاـمج  رظاـن  هک  تسا  نیا  میوزرآ  مرادـن و  ادـخ  یگدـنب  رد  قیفوت  زج  یتجاـح  درک : ضرع 
. دـندوب اتمه  یب  دوبعم  قشاع  وا  نادـنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  وا  رـسمه  کهجو .  یلا  رظنلا  ةذـل  کلاسا  دومرف : یم  شتاـجانم  رد  دوخ 
ره مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  تسا .  دنمـشزرا  هناخ  نآ  تسا ،  تدابع  نآرق و  زامن و  رون  زا  رپ  هک  يا  هناخ 

دـنروآرد و شیاپ  زا  ار  ریت  دوش و  قرغ  زامن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  طـقف  هک  دوبن  روط  نیا  دـندرک . یم  تداـبع  هناـصلاخ  هناقـشاع و  ود 
. داتفا یم  هرامـش  هب  شـسفن  سرت  تدـش  زا  هک  داتـسیا  یم  تدابع  بارحم  رد  نانچمه  زین  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  هکلب  دوشن ، هجوتم 
ود ره  يارب  كولس  ریس و  تیونعم و  نافرع و  دنسرب ، جارعم  هب  زامن  رد  ود  ره  دننکب ، یتوکلم  جوز  نیا  هب  ادتقا  رهوش  نز و  دیاب  زورما 
هچ هناخ  نآ  هک  تسا  مولعم  دـنراد ، راگدرورپ  دزن  رد  مادـک  ره  هک  یتمظع  نآ  اـب  یمارگ  جوز  ود  نیا  هک  يا  هناـخ  سپ  تسا .  مزـال 

تیناحور و تسادق و  ياراد  ردق  نآ  تشاد  تنوکس  نآ  رد  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  هک  يا  هناخ  تساراد .  ار  يونعم  تلیضف  شزرا و 
نیا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  دنک : یم  لقن  هریرب  و  کلام ،  نب  سنا  زا  یـسلجم  همالع  هک  دوب  یبوبر  ياه  تلیـضف 

دجاسم و دباعم و  دننام   ) ییاه هناخ  رد  ( 40  ) لاصالا ودغلاب و  اهیف  هل  حبسی  همـسا  اهیف  رکذی  عفرت و  نا  هللا  نذا  تویب  یف  دناوخ : ار  هیآ 
وا كاپ  تاذ  هیزنت  حـیبست و  ماش  حبـص و  دوش و  ادـخ  مان  رکذ  نآ  رد  دـیاب و  تعفر  اج  نآ  هک  هداد  تصخر  ادـخ  ایلوا ) اـیبنا و  لزاـنم 
يا دیـسرپ : تساخرب و  رکبوبا  سپـس  ایبنا ، ياه  هناخ  دومرف : دـنمادک ؟ اه  هناخ  نیا  هللا !  لوسر  ای  درک : لاوس  تساخرب و  يدرم  دـننک .
نبا و  تسا .  نانآ  نیرترب  زا  يرآ و  دومرف : تساه ؟  هناخ  نامه  زا  زین  دومن ) همطاف  یلع و  هناـخ  هب  هراـشا   ) هناـخ نیا  اـیآ  ادـخ ! لوسر 
مادک اه  هناخ  نیا  ادـخ ! لوسر  يا  مدیـسرپ :  درک . توالت  ار  هللا ...  نذا  تویب  یف  هیآ  ییراق  هک  میدوب  ربمایپ  دجـسم  رد  دـیوگ : سابع 

(41 . ) دومرف هراشا  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  هناخ  هب  شیوخ  تسد  هب  سپس  ایبنا و  ياه  هناخ  دومرف : دنتسه ؟ اه  هناخ 

یکدوک رد  تدابع   - 56

فیلکت ماجنا  هب  نادنزرف  شیارگ  شتسرپ و  دعب  دنتشاد  دیکات  هجوت و  نادب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  یـساسا  ياهروحم  زا  یکی 
هدومن تیوقت  دوخ  نادنزرف  ناج  رد  یکدوک  نارود  نامه  زا  ار  دوبعم  ربارب  رد  عوضخ  یگدنب و  قوش  ترضح  نآ  دوب . یهلا  يدابع و 

مرکا لوسر  یمارگ  تخد  دندرب . یم  ار  اهتذل  نیرتالاب  نآ  زا  هتسناد و  دنوادخ  تدابع  ار  اهراک  نیرتهب  هک  درک  تیبرت  نانچ  ار  نانآ  و 
رذب دهد و  دنویپ  ادخ  هب  ار  نانآ  دناوخ و  ارف  تدابع  ماجنا  هب  یکچوک  زا  ار  اه  هچب  هک  تشاد  دیکات  بلطم  نیا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

قایتشا قوش و  اب  هکلب  دشاب  هتـشادن  یتقـشم  جنر و  اهنت  هن  نانآ  يارب  فیلکت  ماجنا  ات  دـناشفیب  نانآ  ماکرد  ار  دوبعم  اب  طابترا  تبحم و 
ار تیبرت  هویش  وا  هتبلا  دندادیم . تداع  يراد  هدنز  بش  هب  یتح  ار  دوخ  نادنزرف  مالسلااهیلع  همطاف  ساسا  نیا  رب  دنورب . نآ  لابقتـسا  هب 

. دشاب نادنزرف  دادعتسا  ناوت و  دح  رد  هک  درک  یم  دروخرب  يا  هنوگ  هب  تسناد و  یم  یبوخ  هب 

تدابع لزنم و  راک   - 57
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دنک و یم  تسرد  اذغ  دیامن و  یم  بایسآ  دشک و  یم  بآ  دنک و  یم  يراد  هچب  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح 
يارب اعد  زاین و  زار و  شدوخ  صوصخم  بارحم  رد  يراد و  هدـنز  بش  تدابع و  یلو  دـنک ، یم  لمحت  ییاـهنت  هب  ار  يداـیز  تاـمحز 

، دوش یم  روجنر  هتسخ و  لزنم  رد  هک  نآ  اب  ملاع  نانز  رورـس  دنک ، یمن  شومارف  مه  ار  نیملـسم  يزارفرـس  مالـسا و  يزوریپ  نینموم و 
ینارون ابیز و  هرهچ  هب  شکرابم  مشچ  یتقو  هک  دراد  یباداش  شاشب و  هرهچ  نانچ  نآ  دیآ ، یم  هناخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یتقو  یلو 
یتحاران چـیه  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  نیا  لثم  دوش و  یم  فرطرب  وا  ياه  جـنر  تامیالمان و  یگتـسخ و  همه  دـتفا  یم  مالـسلااهیلع  ارهز 

(42  . ) تسا هتشادن 

تدابع هب  نادنزرف  قیوشت   - 58

کی رد  دیوگ : یم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دندش . یم  رادیب  باوخ  زا  اه  هچب  ردام ، هنابـش  ياه  هیرگ  اه و  تاجانم  اب  هک  دش  یم  رایـسب 
ارچ مردام !  متفگ :  درک . یم  اعد  ار  همه  دوب و  هدجـس  عوکر و  رد  حبـص  عولط  ات  هداتـسیا و  تدابع  بارحم  رد  ردام  مدید  هعمج  بش 

اه هچب  تشاذـگ  یمن  بورغ  ماگنه  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  تدوخ .  دـعب  هیاـسمه  لوا  مناجرـسپ !  تفگ :  یتساوخن ؟  يزیچ  دوخ  يارب 
ار اه  نآ  ردق  ياه  بش  رد  نینچمه  و  تساعد .  تباجتـسا  تقو  تقو ،  نآ  هک  درک  یم  رادیب  ار  اه  نآ  دندوب  باوخ  رد  رگا  دنباوخب و 

شردپ شرافـس  هب  تخادنا و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دای  هب  دایز  ار  اه  هچب  وا  تشاد .  یم  هاگن  رادیب  نداد  کبـس  ياذغ  اب 
(43 . ) داتسرف یم  شدزن  هب  اعد  نآرق و  نتفرگ  دای  يارب  ار  اه  نآ  تسناد و  یم  لگ  هتسد  ار  اه  هچب 

تدابع يارب  ناکدوک  ندرک  رادیب   - 59

تسا نکمم  درک . یم  راداو  نتفخن  يرادیب و  هب  ار  دوخ  ناکدوک  ناضمر  كرابم  هام  موس  تسیب و  بش  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
زور رد  ترضح  دناوخ . یم  ارف  دراد  تمحز  مه  گرزب  صاخشا  يارب  یتح  هک  راک  نیا  هب  ار  اه  هچب  هنوگچ  وا  هک  دنک  بجعت  یـسک 

زا يرت  بولطم  رتهب و  تیعقوم  هنیمز و  هنوگ  نیدب  ات  داد  یم  نانآ  هب  يرتمک  ياذغ  دـننک و  تحارتسا  الماک  ات  دـیناباوخ  یم  ار  اه  هچب 
لها زا  يدحا  تشاذگ  یمن  هک  دوب  عطاق  يدج و  راک  نیا  رد  يدـح  هب  وا  دنـشاب . هتـشاد  يراد  هدـنز  بش  يارب  یحور  یمـسج و  رظن 

نارود زا  دهاوخ  یم  مالسلااهیلع  همطاف  ایوگ  دنامب . مورحم  ردق  بش  تاکرب  زا  هک  یسک  تسا  مورحم  دومرف : یم  دربب و  شباوخ  هناخ 
بوبحم دنک و  انـشآ  تدابع  ینیریـش  توالح و  هب  ار  ناشنابز  ناج و  و  یلجت ،  هب  ار  ادـخ  لامج  دوخ  نادـنزرف  كاپ  بلق  رد  یکدوک 

تنـس کی  ناونع  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  یتیبرت  شور  نیا  دوشن . نیغورد  ياه  هولج  بذـج  یناوج  رد  ات  دـهد  ناشن  نانآ  هب  ار  نیتسار 
: دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هلمج  زا  دروخ . یم  مشچ  هب  زین  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  راتفگ  رد  ارجا  لباق  هدیدنـسپ و  رایـسب 

. دییامن راداو  نآ  ماجنا  هب  ار  وا  تشاد ،  ار  هزور  نتفرگ  لمحت  هچ  نانچ  زامن و  هب  ار  وا  دیسر  یگلاس  شش  نس  هب  كدوک  هک  ینامز 

دنوادخ زا  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  فوخ  موس :  لصف 

 ( س  ) همطاف تیشخ  فوخ و   - 60

؛  موسقم ءزج  مهنم  باـب  لـکل  باوـبا  ۀعبـس  اـهل  نیعمجا  مهدـعومل  منهج  نا  و  دـش : لزاـن  ص )   ) ربماـیپ رب  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  یناـمز 
نیا ندینش  اب  ص )   ) ادخ لوسر  ( 44 ! ) دنا هدش  مسقت  اه  نآ  زا  ینیعم  هورگ  يرد ،  ره  يارب  و  دراد ، رد  تفه  تساهنآ !  همه  هاگداعیم 

وا رب  زیچ  هچ  لیئربج  تسناد  یمن  یسک  دنچره  دنتسیرگ ، زین  باحصا  ترـضح ،  نآ  هیرگ  زا  هک  يا  هنوگ  هب  درک ؛ هیرگ  تدش  هب  هیآ 
ندـید زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ  دـیوگب . نخـس  (ص )  ادـخ لوسر  اب  لاح  نآ  رد  تسناوت  یمن  زین  یـسک  تسا و  هدرک  لزاـن 
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مامت هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هیرگ  شندمآ  اب  ات   ) دنتفر ترضح  نآ  غارس  هب  باحصا  زا  یخرب  دش ، یم  لاحـشوخ  س )   ) همطاف
مالس وا  رب  تسا ؛  رتراگدنام  رترب و  تسادخ  دزن  هچ  نآ  دومرف : یم  هک  دنتفای  وج  ندرک  بایـسآ  لاح  رد  ار  س )   ) همطاف اه  نآ  دوش )

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  (س )  ارهز ترضح  دندناسر . وا  ضرع  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هیرگ  نایرج  دنداد و 
ار یتایآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  تسا ؟  هدش  وت  هیرگ  ثعاب  زیچ  هچ  موش ،  تیادف  ناج !  ردپ  تفگ :  دیـسر و  هلآ  و 
رد داتفا ، نیمز  هب  ور  اب  دینـش ، ار  باذع  تایآ  نوچ  س )   ) هرهاط هقیدص  دومرف . تئارق  دوب ، هدرک  لزان  يو  رب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  هک 

(45 .) ددرگ منهج  شتآ  لخاد  هک  یسک  رب  ياو  ياو !  درک : یم  همزمز  بل  ریز  هک  یلاح 

زامن رد  فوخ   - 61

داشرا رد  یملید  دـمحموبا  تسا .  هدوب  يو  تیـشخ  فوخ و  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  تدابع  زامن و  رد  هژیو  تایـصوصخ  زا  یکی 
ترـضح هک  هدش  تیاور  و  ( 46 ( ؛  هللا فوخ  نم  اهتاولـص  یف  جـهنت  ۀـمطاف  تناک  دـیوگ : هدومن و  لقن  هراـب  نیا  رد  ار  یتیاور  بولقلا 

دمآ یم  شیپ  مالسلااهیلع  همطاف  يارب  اعد  زامن و  رد  هک  تلاح  نیا  ببس  داتفا . یم  هرامش  هب  شـسفن  زامن  ماگنه  هب  مالـسلااهیلع  همطاف 
همطاف ترـضح  رگم  يزیچ ؟  هچ  زا  فوخ  هک :  دوش  هدیـسرپ  تسا  نکمم  تسا .  هدوب  یلاـعت  يراـب  ترـضح  زا  يو  تیـشخ  فوخ و 
ریهطت اه  يدیلپ  یصاعم و  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  یـسک  سپ  تسا ؟  هدشن  لزان  وا  ناش  رد  ریهطت  هیآ  هدوبن و  موصعم  مالـسلااهیلع ،  ارهز 

هانگ ببس  هب  یهاگ  دراد ، ددعتم  بابسا  فوخ  مییوگ :  خساپ  رد  دشاب ؟ ناسرت  فئاخ و  دیاب  ارچ  دوش ، یمن  رداص  وا  زا  یهانگ  هدومن 
ءاشنم یهاگ  درک و  دـهاوخ  تازاجم  شهانگ  لیلد  هب  ار  وا  هک  هداتـسیا  یـسک  رـضحم  رد  دـناد  یم  يدرف  هک  نیا  تسا و  لـمع  ءوس  و 
هرامـش هب  شـسفن  هتبلا  دنیب ، لماک  رـضحم  رد  ار  دوخ  یتقو  صقان  و  تسا ،  دوبعم  لامک  دوخ و  صقن  هب  تبـسن  نیقی  عالطا و  فوخ ، 

ذخا اذا  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما  ناـک  تسا :  هدـمآ  یتـیاور  رد  دـهد . یم  تسد  وا  هب  شغ  یتـح  دوـش و  یم  ریغتم  شگنر  دـتفا ، یم 
رد و  درک . یم  رییغت  یهلا  فوخ  زا  شا  هرهچ  گـنر  تخاـس ،  یم  وضو  هاـگره  مالـسلا  هیلع  یلع  هللا ؛  ۀـفیخ  نم  ههجو  ریغتی  ءوضولاـب 

یبوبر ماقم  فوخ  تیـشخ و  زا  دروآ  یم  ياج  هب  ار  رکـش  هدجـس  هاگره  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  تسا :  هدـمآ  يرگید  تیاور 
، دـیدرگ یم  غراف  وضو  زا  یتقو  ماما  تسا :  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هرابرد  رگید ، تیاور  رد  و  داد . یم  تسد  وا  هب  شغ  تلاـح 

یسک ربارب  رد  یتقو  هک  تسا  نآ  قح  دومرف : دندرک ، لاوس  تلاح  نیا  تلع  هرابرد  يو  زا  هک  یماگنه  درک ، یم  رییغت  شا  هرهچ  گنر 
مالـسلا و مهیلع  هعیـش  ناماما  ریاس  هرابرد  ار  تایاور  نیا  هیبش  و  دـشاب . هدـیرپ  ام  هرهچ  زا  گنر  میتسیا  یم  نایملاع )  راگدرورپ   ) نوچ

دیوش یم  رـضاح  وضو  يارب  یتقو  ارچ  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  هک :  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  دـنا : هدومن  لقن  زین  نیقیدـص 
فوخ و تلع  هک  دوـش  یم  موـلعم  نیارباـنب  مور !  یم  یـسک  هچ  روـضح  هب  هک  دـینادیم  هچ  دوـمرف : ددرگ ؟ یم  درز  امـش  هرهچ  گـنر 
رد تیشخ  فوخ و  هاگیاج  دیوگب : یسک  رگا  لاح  دشاب . یم  لاعتم  دنوادخ  هب  تبسن  مامت  تفرعم  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تیـشخ 
هک دـشچ  یم  یتقو  ار  نامیا  معط  دـنوادخ  هدـنب  دـیوگ : هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانموم  ماـما  مییوگ :  تسا ؟  بلق 

(47 . ) دوش یم  هدید  نموم  لمع  دسج و  رد  نآ ،  رثا  دشاب ، لماک  حیحص و  وا  ياجر  فوخ و  رگا  دشاب و  اجر  فوخ و  ياراد 

 ( س  ) ارهز تیشخ   - 62

یم تیدحا  تاذ  تبیه  تلالج و  تمظع و  هجوتم  ناشیا  سفن  هک  یماگنه  ادخ  ءایلوا  رب  دوش  یم  ضراع  هک  تسا  یتلاح  نآ  تیـشخ 
زا رگم  دوش  یمن  لـصاح  تلاـح  نیا  دوشب و  ادـیپ  شبوبحم  نیب  یبجاـح  اداـبم  هک  دـهد  یم  تسد  ار  وا  تلاـح  نیا  تقو  نآ  رد  دوش ،
هللا یشخی  امنا  دیامرف : یم  یلاعت  يادخ  تهج  نیا  زا  دشاب ، هدیشچ  ار  برق  تذل  دشاب و  هدوب  ییایربک  تمظع  رب  علطم  هک  یسک  يارب 
ارهز همطاف  فوخ  هک  تسناد  دـیاب  سپ  دوش . یم  وا  رب  فوخ  قـالطا  یهاـگ  هک  تسا  یـصاخ  فوخ  تیـشخ  سپ  ءاـملعلا . هداـبع  نم 
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هدزرس اه  نآ  زا  یتیصعم  نیرتکچوک  هک  تسا  نیا  هطساو  هب  هک  نآ  هن  تسا  خنـس  نیا  زا  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  رئاس  مالـسلااهیلع و 
. دنز یمن  رس  اه  نآ  زا  مه  یلوا  كرت  دشاب ،

هیقت بقل   - 63

يرود ناهانگ  زا  دناد و  رضاح  ار  ادخ  دسرتب و  ادخ  زا  هک  یسک  يانعم  هب  دشاب ، یم  هیقت  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  بقل  نیرت  فیرش 
زا تیـشخ  فوخ و  ترـضح  نآ  دننامه  ملاع  نانز  زا  کی  چیه  تسا و  يوقت  هملک  دوخ  نیع و  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  دنک . زیهرپ  و 

(48 . ) دشاب یم  يوقت  هملک  نآ  هدش و  عمج  هملک  کی  رد  ترخآ  ایند و  ریخ  همه  دنا : هتفگ  نیفراع  تشادن ،  ار  دنوادخ 

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  بش  زامن  مراهچ :  لصف 

همطاف يراد  هدنز  بش   - 64

زا یکی  يراگتـساوخ  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  شیوـخ ،  يوـمع  دزن  مالـسلا ،  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  ینثم ،  نـسح 
هب يرتشیب  تهابـش  اریز  منک ،  یم  رایتخا  وت  يارب  ار  همطاف  دندومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـمآ . هنیکـس )  ای  همطاف   ) شنارتخد

لکـش رد  دریگ و  یم  هزور  ار  زور  هدوب و  رادیب  ار  بش  مامت  تناید ،  رد  وا  دراد . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف ،  مردام 
(49 . ) دنک جاودزا  يدرم  اب  هک  تسین  هتسیاش  هتشاد و  هبلغ  وا  رب  ادخ  اب  قارغتسا  هنیکس ،  اما  و  تسا .  نیعلاروح  هیبش  لامج  و 

یکدوک رد  بش  زامن  رب  تبظاوم   - 65

نآ محارم  هب  ار  دوـخ  زور  بش و  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  زج  تـفرگ  یمن  یـسک  اـب  سنا  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح 
لاـبقا و تاـعاط  تاداـبع و  رب  درک و  یم  هداـعلا  قوف  تبظاوم  تبقارم و  یلاـیل  ماـیق  اـهزور و  زور  رد  یتح  دومن ، یم  لوغـشم  راوگرزب 
زا جراخ  هک  هبعـص  دایز  ياه  تقـشم  لمحت  هنوگچ  نس  یمک  نیا  اب  همطاف  هک  دـندوب  ریحتم  شنامز  ناـنز  هک  دومن  یم  ناـنچ  ماـمتها 

. دیامن یم  تسا  رشب  تداع 

 ( (س ارهز دجهت   - 66

زا رت  بوبحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  یـسک  هچ  مدیـسرپ :  هشیاـع  زا  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  شا  همع  زا  ریمع  نب  عـیمج 
دش یمن  عنام  زیچ  چیه  دنگوس ، دنوادخ  هب  شرهوش ،  تفگ :  مدرک .  لاوس  نادرم  هرابرد  نم  متفگ :  همطاف .  تفگ :  هشیاع  دوب ؟ همه 
یم یـضار  نآ  هب  دراد و  یم  تسود  ار  نآ  دـنوادخ  هک  دـیوگب  ار  يزیچ  دـشاب و  دـجهتم  اه  بش  رد  و  راد ، هزور  اهزور  رد  هک  نیا  زا 

. دوش

فافز بش  رد  زامن   - 67

همه هک  یماگنه  اهبش  ینعی  نوقفنی .  مه  انقزر  امم  اعمط و  افوخ و  مهبر  نوعدی  عجاضملا  نع  مهبونج  یفاجتت  هیآ 16  هدجس  ملا  هروس 
يور زا  دننک و  زامن  دنناوخب و  ار  ناشراگدرورپ  دنتـسیا و  تدابع  يارب  اپ  رب  هدومن و  ادج  ولهپ  باوخ  رتسب  زا  دنـشوخ  باوخ  رد  مدرم 

هب اه  تمعن  ریاس  لام و  زا  میا  هداد  اه  نآ  هب  ام  هچ  نآ  زا  ملاـع و  نآ  رد  یهلا  تالـضفت  باوث و  هب  يراودـیما  ترخآ و  باذـع  زا  میب 
فافز فش  رد  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  دیدرگ ، لزان  مالـسلااهیلع  همطاف  فافز  بش  رد  هیآ  نیا  دنیامنب . شـشخب  نارگید 
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زا رون  نادـنچ  تفگ :  ءامـسا  باجح ،  ایح و  تدـش  زا  درک  شوماخ  ار  غارچ  تساخرب و  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  هک  تشذـگن  ینامز 
ارهز هراسخر  رب  نوچ  لوا  هعفد  رد  دومرف : ریما  ترـضح  دیدرگ ، رونم  نشور و  هناخ  هک  دوب  هدنـشخرد  هدنبات و  راوگرزب  ود  نآ  لامج 
نتفر هار  تماق و  تماقتسا  تروص و  نسح  رد  هردخم  نآ  مدید و  ار  ادخ  لوسر  ییوگ  هک  تفرگ  رارق  نم  لد  رد  یتبیه  متخادنا ،  رظن 
رکش يادا  تهج  هب  ات  هتساوخ  نذا  همطاف  زا  ریما  ترضح  دیوگ : ءامسا  هاگ  نآ  دوب ، شراوگرزب  ردپ  هب  مدرم  نیرت  هیبش  نتفگ  نخس  و 
بـش نآ  ءایحا  يارب  زا  دـیدرگ و  زامن  هب  لوغـشم  زین  دوخ  داد و  نذا  ارهز  همطاف  دوش ، لوغـشم  اعد  رکذ و  زامن و  هب  راـگدرورپ  تمعن 

. دیدرگ لزان  روکذم  هیآ 

 ( (س ارهز ترضح  ثاریم   - 68

ثاریم نیا  مه  وا  هیرذ  درک  یم  نانموم  نینموم و  هب  اعد  باتفآ و  عولط  کیدزن  ات  دناوخ  یم  زامن  ار  اه  بش  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح 
(50 . ) دنا هتشاد  ار 

بش زامن  رد  تجاح  بلط   - 69

یلص ادخ  لوسر  دومن ، يرتشگنا  ياضاقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  يزور  تسا :  هدمآ  یتیاور  رد 
: دومرف وا  يداـع  تساوخ  رد  نیا  باوج  رد  دـهدب ، یگـشیمه  سرد  شرتـخد  هب  هک  نآ  يارب  رایـشه ، رادـیب و  یبرم  نیا  هلآ  هیلع و  هللا 

ءاش نا  هاوخب ،  ادـخ  زا  ار  تا  هتـساوخ  بش  زامن  زا  سپ  بشما  داد : همادا  هاگ  نآ  منک ؟  ییامنهار  رتشگنا  زا  رتهب  هب  ار  وت  یهاوخ  یمن 
هاگان هب  دـیبلط ، ادـخ  زا  ار  شتجاـح  بش  زاـمن  زا  سپ  دوب ، هتفگ  ردـپ  هک  هنوگ  ناـمه  زین  مالـسلااهیلع  ارهز  دیـسر . یهاوخ  نآ  هب  هللا 

، دز رانک  ار  هداجس  مد ،  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  نزب .  رانک  ار  دوخ  هداجـس  دش ، تباجا  یتساوخ  نم  زا  هچ  نآ  همطاف  داد : رـس  ادن  یفتاه 
تـشهب رد  دـید  ایور  رد  دـیباوخ . دوب  هدومن  تشگنا  هب  ار  نآ  هک  یلاح  رد  هتـشگ و  رورـسم  رایـسب  تفای ؛  توقای  زا  اـهبنارگ  يرتشگنا 

يارب زا  دـنتفگ : تسیک ؟  نآ  زا  ریظن  یب  ياهرـصق  نیا  دیـسرپ : دوب . هدـیدن  ار  شدـننام  تشهب  رد  هک  اـبیز  رـصق  هس  لـباقم  رد  تسا ، 
اب تشاد .  هیاپ  هس  اهنت  هک  دید  ار  یتخت  اجنآ  رد  دش ، اهرـصق  نآ  زا  یکی  لخاد  یلاحـشوخ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رتخد  همطاف 

هیاپ نیا  زا  یکی  ور  نیا  زا  هدومن ،  اضاقت  يرتشگنا  دنوادخ  زا  ایند  رد  شبحاص  دنتفگ : هدش ؟  هچ  تخت  رگید  هیاپ  سپ  دیسرپ : بجعت 
حبص ور  نیا  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  يارب  رتگرزب  یـسرد  عورـش  دوب و  باوخ  نایاپ  نیا  و  تسا .  هدمآرد  وا  يارب  يرتشگنا  تروص  هب  اه 
لبق زا  هاگآ  رایشوه و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  درک . فیرعت  ار  دوخ  باوخ  نوزحم  نارگن و  دیناسرردپ و  هب  ار  دوخ  تقو  لوا 
رگید يارـس  تسامـش  يارب  هچ  نآ  تسین ،  امـش  يارب  اـیند  دومرف : دوب ، شرتخد  رظتنم  اـیوگ  درک و  یم  ینیب  شیپ  ار  يا  هنحـص  نینچ 

 ! ناج همطاف  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگ  نآ  تسین .  شیب  ارذگ  يا  هدنبیرف  ایند  تسا ،  تشهب  امش  هاگ  هدعو  و  تسا ، 
نامه لخاد  هک  دـید  اـیور  رد  درب  شباوخ  شا  هداجـس  يور  رب  هک  نیمه  درک و  ار  راـک  نیمه  زین  وا  راذـگب . هداجـس  ریز  رد  ار  رتشگنا 

ياه هیاپ  داتـسرف و  سپ  ار  يرتشگنا  شبحاص  دیـسر : ادـن  هک  دوب  تریح  رد  دراد . هیاپراهچ  تخت  راـب  نیا  اـما  هدـش ،  تشهب  رد  رـصق 
(51 .) دش رادیب  باوخ  زا  یلاحشوخ  زا  ارهز  دش . لماک  مه  شتخت 

نآرق اب  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  سنا  مجنپ :  لصف 

هناخ رد  نآرق  ندناوخ   - 70

هناخ رد  هب  داتـسرف ، همطاف  هناخ  هب  يراک  يارب  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـیوگ : یم  ناملـس  دوب . سونام  نآرق  اب  ارهز  همطاف 
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(52  . ) مدینش دناوخ  یم  نآرق  هناخ  نورد  رد  هک  ار  ارهز  يادص  مدیسر ،  هک 

 ( (س ارهز ندناوخ  نآرق   - 71

و مدرک ،  مالس  هداتسیا و  هناخ  برد  رب  نم  دیوگ : یم  ناملس  داتسرف . مالسلااهیلع  همطاف  دزن  ار  ناملـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
و ... دوبن اج  نآ  رد  یـسک  هک  یلاح  رد  دـیخرچ ، یم  ایـسآ  تسا و  نآرق  توالت  لوغـشم  هناخ  لخاد  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  هک  مدـینش 

يو مدـیناسر ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ضرع  هب  ار  بلاـطم  نیا  یتقو  دـیوگ : یم  تیاور  رخآ  رد  هیلع -  هللا  ۀـمحر  ناـملس - 
هغدغد نودب  يو  اذل  تسا ،  هدومن  ولمم  نامیا  زا  ار  همطاف  مرتخد  حراوج  بلق و  لاعتم  دنوادخ  انامه  ناملس !  يا  دومرف : هدرک  یمسبت 

ایند و ياهراک  دنوادخ  دـنادرگب و  ار  ایـسآ  ات  هدومن  رومام  ار  لیباقوز  مان  هب  یکلم  دـنوادخ  سپ  دـشاب ، یم  راگدرورپ  تدابع  لوغـشم 
(53 . ) دیامن یم  تیافک  ار  وا  هدش و  راد  هدهع  ار  همطاف  ترخآ 

نآرق دروم  رد  تیصو   - 72

. دناوخب نآرق  دایز  شرازم  رس  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ربق ، لوا  بش  رد  دنک  یم  تیصو  ارهز  همطاف 

نآرق اب  سنا   - 73

زا زاب  دادن . خساپ  نآرق  اب  زج  دوشگن و  بل  نآرق  زا  ریغ  هب  لاس  تسیب  ات  وا  همداخ  هضف  دوب ، نآرق  اب  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  روط  نامه 
مه تشهب  هب  ندش  لخاد  ماگنه  رد  یتح  هک  اج  نآ  ات  دـنک . یم  همزمز  ار  نآرق  مه  رـشحم  يارحـص  رد  هک  دوب  نآرق  اب  وا  سنا  نیمه 

. دناوخ یم  ار  نآرق  تایآ 

باوخ زا  لبق  لمع  راهچ   - 74

هللا یلص  ادخ  لوسر  مردپ  مباوخب ،  متساوخ  یم  هدینارتسگ و  ار  رتسب  هک  یلاح  رد  هک  هدش  تیاور  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  زا 
ار ایبنا  ییامن و  متخ  ار  نآرق  یـشاب :  هداد  ماـجنا  ار  لـمع  راـهچ  هک  نیا  رگم  باوخم  همطاـف !  يا  دومرف : دـش و  دراو  نم  رب  هلآ  هیلع و 

رانک مه  نم  دندش . لوغشم  زامن  هب  دندومرف و  ار  نیا  يروآ ،  ياجب  هرمع  جح و  ینک و  یضار  دوخ  زا  ار  نینموم  ینادرگ و  دوخ  عیفش 
 ، مهد ماـجنا  مناوت  یمن  لاـح  نیا  رد  هک  يدومن  رما  زیچ  راـهچ  هب  ارم  ادـخ  لوسر  يا  متفگ  سپ  دـش  ماـمت  ناـشزامن  اـت  مداتـسیا  رتسب 

ایبنا نم و  رب  رگا  يا و  هدرک  نآرق  متخ  هک  تسا  نیا  لـثم  یناوخب ،  ار  هللا  وه  لـق  هروس  هبترم  هس  رگا  دومرف : دومن و  یمـسبت  ترـضح 
ییوگب رگا  دوب و  دنهاوخ  یضار  وت  زا  همه  ییامن  رافغتسا  نینموم  يارب  رگا  میا و  هدش  تمایق  زور  رد  تناعیفش  یتسرف ،  دورد  هتشذگ 

(54  . ) يا هدروآ  تسد  هب  ار  هرمع  جح و  باوث  ربکا  هللا  هللا و  الا  هلا  هللادمحلا و ال  هللا و  ناحبس 

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  ياهزامن  مشش :  لصف 
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ترـضح حیبست  زا  سپ  وگب و  ریبکت  راب  هس  زامن  مالـس  زا  سپ  روآ و  ياج  هب  زامن  تعکر  ود  يراد ،  یتجاح  هاگره  هک :  هدـش  تیاور 
راذـگب و نیمز  رب  ار  تروص  تسار  بناج  سپـس ،  ینیثیغا .  ۀـمطاف  ای  یتالوم  ای  وگب : هبترم  دـصکی  ورب ، هدجـس  هب  مالـسلااهیلع  همطاف 
وگب و هبترم  دص  هتفر و  هدجـس  هب  مه  زاب  وگب ، هبترم  دص  راذگب و  نیمز  رب  ار  تروص  پچ  بناج  سپـس  وگب  هبترم  دص  ار  رکذ  نامه 
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. دوش یم  هدروآرب  تتجاح  دنوادخ  تساوخ  هب  نک ،  دای  ار  دوخ  تجاح 

زامن هب  کسمتم   - 76

ردقلا ۀلیل  یف  هانلزنا  انا  هبترم  دص  دمح و  لوا  تعکر  رد  تسا .  تعکر  ود  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  زامن  دیوگ : یـسوط  ۀفئاطلا  خیش 
خماشلا زعلا  يذ  ناحبـس  دیناوخب : هتفگ  ارهز  ترـضح  حـیبست  مالـس ،  زا  سپ  و  دـحا ؛  هللا  وه  لق  هبترم  دـص  دـمح و  مود  تعکر  رد  و 

يدرت نم  ناحبس  لامجلا ،  ۀجهبلا و  سبل  نم  ناحبس  میدقلا ،  رخافلا  کلملا  يذ  ناحبس  میظعلا ،  خذابلا  لالجلا  يذ  ناحبـس  فینملا ، 
كاپ هریغ .  اذکه  اذکه و ال  وه  نم  ناحبس  ءاوهلا ، یف  ریطلا  عقو  يری  نم  ناحبس  افصلا ، یف  لمنلا  رثا  يری  نم  ناحبـس  راقولا ، رونلاب و 

تموکح هدـنراد  تسا  هزنم  كاپ و  گرزب ،  لالج  هوکـش و  نیرترب  هدـنراد  تسا  هزنم  كاپ و  زوریپ ، يالاو  تزع  هدـنراد  تسا  هزنم  و 
راقو رون و  هماج  هک  یـسک  تسا  هزنم  كاپ و  هدیـشوپ ،  توارط  ییابیز و  هماج  سابل و  هک  سک  نآ  تسا  هزنم  كاپ و  دیواج ، هدـنزرا 

رد ار  هدنرپ  هاگیاج  هک  یسک  تسا  هزنم  كاپ و  دنیب ، یم  فاص  گنس  رب  ار  هچروم  ياپ  در  هک  یـسک  تسا  هزنم  كاپ و  هدرک ،  نت  رب 
حیبست زا  دناوخب و  ار  زامن  نیا  یسک  هاگره  تسین .  نینچ  یسک  وا  زا  ریغ  تسا و  نینچ  نیا  هک  یـسک  تسا  هزنم  كاپ و  دنیب ، یم  اضف 

يور دشاب ، نیمز  وا و  نیب  یعنام  هک  نیا  نودب  ار  شا  هدجـس  عضاوم  مامت  دیاشگب و  ار  شتـسد  ود  هتـسشن  وناز  ود  دیاب  یم  دوش ، غراف 
بر هریغ  سیل  نم  ای  دـیوگب : هدجـس  لاح  رد  دـنک و  اعد  تساوخ ،  هک  هزادـنا  ره  دـهاوخب و  ار  شتجاح  دـنک و  اعد  دراذـگب و  نیمز 
نم ای  یـشری ،  بجاح  هل  سیل  نم  ای  یتوی ،  ریزو  هل  سیل  نم  ای  یقتی ،  کـلم  هنود  سیل  نم  اـی  یـشخی ،  هلا  هقوف  سیل  نم  اـی  یعدـی ، 
لآ دـمحم و  یلع  لص  احفـص ، اوفع و  الا  بونذـلا  ةرثک  یلع  ادوجو و  امرک  الا  لاوسلا  ةرثک  یلع  دادزی  نم ال  ای  یـشغی ،  باوب  هل  سیل 
زا هک  تسین  ییادخ  وا  زا  رترب  هک  یـسک  يا  دوش ! هدناوخ  هک  تسین  يراگدرورپ  وا  زا  ریغ  هک  یـسک  يا  اذک . اذک و  یب  لعفا  دمحم و 

! دنور وا  دزن  شرذگهر  زا  هک  درادن  يریزو  هک  یـسک  يا  دوش ! زیهرپ  وا  زا  هک  تسین  ینارمکح  وا  ریغ  هک  یـسک  يا  دوش ! هدیـسرت  وا 
وا ریغ  هک  یـسک  يا  دوش ! هدیـسرت  وا  زا  هک  تسین  ییادـخ  وا  یـسک  يا  دـنهدب ! وا  هب  هوشر  هک  درادـن  ینابرد  بجاح و  هک  یـسک  يا 
هک درادن  ینابرد  بجاح و  هک  یسک  يا  دنور ! وا  دزن  شرذگهر  زا  هک  درادن  ریزو  هک  یسک  يا  دوش ! زیهرپ  وا  زا  هک  تسین  ینارمکح 

یئادگ لاوس و  رایـسب  یهاوخ و  هدایز  هک  یـسک  يا  دوش ! يراد  هگن  هدرپ  سپ  رد  هک  درادن  ینابهگن  هک  یـسک  يا  دنهدب ! وا  هب  هوشر 
ار تتجاح   ) تسرفب و دورد  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  دـیازفین ! شـشخب  وفع و  زج  ناهانگ  ترثک  رب  وا و  مرک  دوج و  رب  زج  شهاگرد  زا 

(55  ! ) هد ماجنا  میارب  ار  اهراک  نیا   ) ییوگ یم  یهاوخ و  یم 

كانرطخ رایسب  روما  يارب  زامن   - 77

رمع نب  میهاربا  دوش . یم  هدـناوخ  زیگنا  فوخ  مهم و  روما  كاـنرطخ و  ياـهراک  يارب  هک  تسا  ترـضح  نآ  هب  بوسنم  يرگید  زاـمن 
و یناوخ ،  یم  زامن  تعکر  ود  كانرطخ  رایسب  مهم و  روما  يارب  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یناعنص 
رد هبترم و  هاجنپ  ار  هللا  وه  لـق  دـمح  زا  سپ  لوا  تعکر  رد  دـناوخ . یم  ار  نآ  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  تسا  يزاـمن  ناـمه  نیا 

تتسد سپس  تسرفب و  تاولص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  زامن ، مالـس  زا  سپ  یناوخ .  یم  هبترم  هاجنپ  دمح  زا  سپ  زین  مود  تعکر 
هقح نم  قحب  و  كاوس ،  ههنک  ملعی  ـال  يذـلا  میظعلا  کـقحب )   ) مهقحب کـیلا  لـسوتا  و  مهب ،  کـیلا  هجوتا  مهللا  وـگب : نک و  دـنلب  ار 

میهاربا ترما  يذـلا  میظعلا  کمـساب  کلاسا  و  اهب ، كوعدا  نا  ینترما  یتلا  تاماتلا  کتاملک  ینـسحلا و  کئامـساب  و  میظع ،  كدـنع 
کئامسا بحاب  و  تناکف ،  میهاربا  یلع  امالـس  ادرب و  ینوک  رانلل : تلق  يذلا  میظعلا  کمـساب  و  هتباجاف ،  ریطلا  هب  وعدی  نا  مالـسلا  هیلع 

 ، کیلا لسوتا  و  هبجوتسم ؛  هقحتسم و  هلها و  تنا  امب  و  ۀبلط ،  اهحجنا  و  ۀباجا ،  اهعرسا  و  کیدل ،  اهمظعا  و  كدنع ،  اهفرـشا  کیلا و 
ءوسب کل  رقا  و  کل ،  عشخا  و  کیدی ،  نیب  عضخا  و  کیلا ،  عرضتا  و  کحنمتسا ،  و  كرفغتسا ،  و  کنم ،  قدصتا  و  کیلا ،  بغرا  و 
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لیجنالا و ةاروتلا و  نم  نیعمجا  مهیلع  کتاولص  کلسر  کئایبنا و  یلع  اهتلزنا  یتلا  کبتکب  کلاسا  و  کیلع ،  حلاو  قلمتا  و  یتعینص ، 
یلـصت نا  کلاسا  و  کیلا ،  برقتا  یمظعلا ،  کئامـسا  نم  اهیف  امب  و  مظعالا ،  کمـسا  اهیف  ناـف  اـهرخآ ، یلا  اـهلوا  نم  میظعلا  نآرقلا 

یف یئاعدل  ءامـسلا  باوبا  حـتفت  و  هیف ،  مهب  ادـبت  و  مهجرفب ،  انورقم  یجرف  لعجت  و  هلآ ،  دـمحم و  نع  جرفت  نا  و  هلآ ،  دـمحم و  یلع 
ینتلمش رضلا و  ینلان  رقفلا و  ینسم  دقف  ةرخالا ،  ایندلا و  یف  یلما  یلوس و  ءاطعا  یجرفب و  ۀلیللا  هذه  مویلا و  اذه  یف  نذات  و  مویلا ،  اذه 
تقولا اذه  و  ۀـئیطخلا ،  یب  تطاحا  و  ۀـملکلا ،  یلع  تقح  و  ۀنکـسملا ،  ینتبلغ  و  ۀـلذلاب ،  تمـسوت  و  ۀـجاحلا ،  ینتاجلا  و  ۀـصاصخلا ، 
ینلخدا و  ۀمحارلا ،  کنیعب  یلا  رظنا  و  ۀیفاشلا ،  کنیمیب  یب  ام  حسما  و  هلآ ،  دـمحم و  یلع  لصف  ۀـباجالا .  هیف  كءایلوا  تدـعو  يذـلا 

ریقف یلع  و  هتیدا ،  رئاح  یلع  و  هتیدـه ،  لاض  یلع  و  هتککف ،  ریـسا  یلع  هب  تلبقا  اذا  يذـلا  کهجوب  یلا  لبقا  و  ۀعـساولا ،  کتمحر  یف 
فیک ملعی  نم ال  ای  مارکالا .  لالجلاوذ و  ای  يودـع ،  كودـعل و  اقل  ینلخت  ـال  و  هتنمآ ؛  فئاـخ  یلع  و  هتیوق ،  فیعـض  یلع  و  هتینغا ، 
هسفن یمس  نم  ای  ءامسالا ، نسحا  هسفنل  راتخا  و  ءاملا ، یلع  ضرالا  سبک  و  ءامـسلاب ، ءاوهلا  دس  نم  ای  وه ، الا  هتردق  و  وه ، ثیح  و  وه ،

نا دمحم  لآ  دمحم و  قحب  و  هنم ،  هل  يوقا  عیفـش  الف  مسالا ،  کلذـب  کلاسا  و  هب ،  هوعدـی  بلاط  لک  ۀـجاح  یـضقی  هب  يذـلا  مسالاب 
ارفعج ادمحم و  ایلع و  نیسحلا و  نسحلا و  ۀمطاف و  ایلع و  ادمحم و  عمست  و  یجئاوح ،  یل  یضقت  نا  و  دمحم ، لآ  دمحم و  یلع  یلصت 

یف مهعفشت  و  کیلا ،  یل  اوعفشیف  یتوص ،  هتمحر -  هتاکرب و  مهیلع و  هللا  تاولص  ۀجحلا -  نسحلا و  ایلع و  ادمحم و  ایلع و  یسوم و  و 
يور وت  هب  نانآ  مان  اب  اراگدرورپ ! میرک .  ای  اذک  اذک و  یب  لعفا  و  دـمحم ، لآ  دـمحم و  قحب  و  تنا ،  الا  هلا  قحب ال  ابئاخ ، یندرت  و ال  ، 

رایـسب وت  دزن  وا  قح  هک  یـسک  قح  هب  مزیوآ .  یمرد  وت  هب  تسین ،  هاـگآ  نآ  ياـفرژ  زا  یـسک  وـت  زج  هک  ناـنآ ،  قـح  هب  و  مروآ ،  یم 
هب و  میوج .  یم  لسوت  وت  و  مناوخب ،  ار  وت  نانآ  مان  اب  يدومرف  رما  ارم  هک  تلماک ،  تادوجوم  و  تیوکین ،  ياه  مان  هب  و  تسا ،  گرزب 

نامرف شتآ  هب  هک  تگرزب ،  مان  هب  و  تفگ ،  خساپ  ار  وا  هدنرپ  دهد و  ادـن  ار  هدـنرپ  نآ ،  اب  هک  يدومرف  رما  میهاربا  هب  هک  تگرزب ،  مان 
گرزب و  تهاگشیپ ،  رد  اهنآ  نیرت  فیرش  و  تیاه ،  مان  نیرتبوبحم  هب  و  دش . نینچ  شتآ  و  دشاب ، تمالس  درـس و  میهاربا  رب  هک  يداد 

وت هچ  نآ  هب  و  میوش .  یم  لئان  نیرتهب  دوصقم  هب  دریذـپ و  یم  ماجنا  رتعیرـس  اهنآ  اب  اـعد  تباـجا  هک  تیاـهمان  هب  و  وت ، دزن  اـهنآ  نیرت 
ناسحا هانگ و  ششخب  بلط  و  هتساوخ ،  کمک  وت  زا  و  مروآ ،  یم  يور  وت  هب  و  هتسج ،  لسوت  وت  هب  و  مناوخ ،  یم  ار  وت  ینآ ،  هتسیاش 

میامن یم  رارصا  وت  رب  و  هدرک ،  رارقا  متشز  رادرک  هب  و  میامن ،  یم  عوشخ  عوضخ و  هدرک و  يراز  تهاگشیپ  رد  و  مراد ،  ار  وت  لضف  و 
گرزب و نآرق  لیجنا و  تاروت و  زا  يداتـسرف ،  داب -  نانآ  یمامت  رب  وت  دورد  هک  تنالوسر -  ناربمایپ و  رب  هک  ییاـه  باـتک  قح  هب  و  . 

یم وت  زا  و  میوج .  یم  یکیدزن  وت  هب  تس ،  نآ  رد  هک  وـت  گرزب  ياـه  ماـن  قـح  هب  و  تساـه ،  نآ  رد  وـت  مظعا  مسا  هک  بتک ،  رگید 
رارق نانآ  راک  شیاشگ  هب  نورقم  ارم  راک  شیاشگ  و  ییامرف ،  اطع  شیاشگ  نانآ  رب  هداتسرف و  دورد  شنادناخ  دمحم و  رب  هک  مهاوخ ، 

رد و  ییاشگب ،  میاعد  يارب  ار  نامـسآ  ياهرد  زور  نیا  رد  و  ییامن .  زاغآ  ناشیا  زا  هدرک و  مدـقم  یکین  راـک  ره  رد  ار  ناـنآ  و  یهد ، 
رد ارم  یگراچیب  رقف و  هک  یتسار  هب  ییامرف .  رداـص  هزاـجا  ترخآ ،  اـیند و  رد  متجاـح  نداد  مراـک و  شیاـشگ  هب  بش  نیا  زور و  نیا 

هتسب شقن  ما  هرهچ  رب  تنکسم  تلذ و  و  هتخاس ،  هدنهانپ  وت  هب  ارم  تجاح  زاین و  و  هدمآ ،  بلاغ  نم  رب  یلاح  ناشیرپ  و  هدرب ،  ورف  دوخ 
ینامز نامز  نیا  و  تسا ،  هدومن  هطاحا  ارم  هانگ ،  و  هدـیدرگ ،  مزـال  نم  رب  تمحر  تفار و  و  هدـش ،  هریچ  نم  رب  یگدـنامرد  و  هتـسب ، 

دوخ رد  ارم  یگراچیب  رقف و  زا  هچ  نآ  و  تسرف ،  دورد  شنادناخ  دمحم و  رب  سپ  يا .  هداد  ار  اعد  تباجا  هدعو  تناتـسود  هب  هک  تسا 
رد هجوت  نم  هب  و  زاس ، لخاد  دوخ  هعـساو  تمحر  رد  ارم  و  نکفا ،  رظن  نم  رب  تتمحر  مشچ  اب  و  زاس ، رود  نم  زا  تتردق  اب  ار  هتفرگ ، 
رب هک  ماگنه  نآ  و  دوش ، تیادـه  دـتفا  یهارمگ  رب  هک  هاگ  نآ  و  دزاس ، دازآ  ار  وا  دـتفا  يریـسا  رب  هاـگره  هک  یهجوت  اـمرف . اـطع  زاـمن 

دنمورین دتفا  یناوتان  رب  هک  نامز  نآ  و  دنادرگ ، زاین  یب  ار  وا  دتفا  يریقف  رب  یتقو  و  دزاس ، اهر  تریح  زا  ار  وا  دـتفا  ینادرگرـس  ناریح و 
 . يراوگرزب تلالج و  بحاص  يا  هدن ،  رارق  منانمـشد  دوخ و  نانمـشد  ضرعم  رد  ارم  دهد . ینمیا  ار  وا  دتفا  یفئاخ  رب  هاگره  و  ددرگ ،

يور رب  ار  نیمز  و  تسب ،  نامـسآ  هب  ار  اوه  هک  یـسک  يا  تسین ،  هاگآ  تتردق  هاگیاج و  تیفیک و  هب  وت  زج  سک  چـیه  هک  یـسک  يا 
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دناوخب ار  وا  مان  نآ  اب  هک  ره  تجاح  هک  دـیمان ، یماـن  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  يا  دـیزگرب . دوخ  يارب  ار  اـه  ماـن  نیرتهب  و  دـنارتسگ ، بآ 
دمحم و قح  هب  و  يروآرب ،  متجاح  درادن ، دوجو  وا  زا  رتدنمورین  یعیفش  نم  يارب  هک  مان ،  نآ  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  دوش . یم  باجتـسم 
 ، همطاف یلع ،  دمحم ، شوگ  هب  ار  میادـص  و  ییامرف ،  اور  ار  میاه  تجاح  و  یتسرف ،  دورد  دـمحم  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  شنادـناخ ، 
 - داب نانآ  رب  تتمحر  تاکرب و  وت و  دورد  هک  تجح -  نسح ،  یلع ،  دـمحم ، یلع ،  یـسوم ،  رفعج ، دـمحم ، یلع ،  نیـسح ،  نسح ، 
قح هب  و  تسین ،  وت  زج  ییادخ  هک  نآ  قح  هب  ییامنن .  دیماان  ارم  و  ینادرگ ،  معیفـش  ار  نانآ  دـننک و  تعافـش  وت  دزن  میارب  ات  یناسرب ، 

(56  . ) هدنشخب يا  زاس ، اور  ار  متاجاح  شنادناخ ،  دمحم و 

هعمج زور  رد  رگید  زامن   - 78

هیلع قداص  ترضح  رب  هعمجزور  رد  یبلح  یلع  نب  دمحم  هک  دنک  تیاور  ناوفص  دیوگ : هرس  سدق  یلح  سوواط  نب  دیس  دباع ، دهاز 
يا دومرف : ترـضح  زومایب ! نم  هب  داد ، ماجنا  يزور  نینچ  رد  ناوت  یم  هک  ار  يراک  نیرترب  درک : ضرع  ترـضح  هب  دش و  دراو  مالـسلا 

دمحم ترضح  شردپ  هک  هچ  نآ  زا  رترب  ار  يراک  مسانش و  یمن  ادخ  لوسر  دزن  مالـسلااهیلع  همطاف  زا  رت  گرزب  ار  یـسک  نم  دمحم !
مدق دنک و  لسغ  هعمج  زور  حبـص  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  مناد .  یمن  تخومآ ،  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب 

رد دیحوت و  هروس  هبترم  هاجنپ  دمح  زا  سپ  لوا  تعکر  هک  لوا  زامن  رد  دناوخب ؛ یتعکر  ود  زامن  ود  دراذـگب ، بترم  فاص و  ار  شیاه 
ضرالا تلزلز  اذا  هروس  هبترم  هاجنپ  دمح  زا  سپ  لوا  تعکر  رد  مود  زامن  رد  تایداعلاو و  هروس  هبترم  هاجنپ  دـمح  زا  سپ  مود  تعکر 

 - دش لزان  ترضح  نآ  رب  هک  تسا  يا  هروس  نیرخآ  هروس  نیا  هک  هللا -  رصن  ءاج  اذا  هروس  هبترم  هاجنپ  دمح  زا  سپ  مود  تعکر  رد  و 
هدئاوف و هدـفر و  ءاجر  قولخم  یلا  ةدافول  دعتـسا  وا  دـعا  وا  ابعت  وا  ایهت  نم  يدیـس  یهلا و  دـناوخب : ار  اعد  نیا  زامن  زا  تغارف  زا  سپ  و 

كزئاوج کلئان و  کفورعم و  كدفر و  ءاجر  يدادعتـسا  يدادـعا و  یتیبعت و  یتئیهت و  تناک  یهلا  ای  کیلاف  هزیاوج  هلـضاوف و  هلئان و 
قولخم ۀعافـش  هتمدـق و ال  حـلاص  لمعب  کتآ  مل  یناف  لئان  ۀـیطع  هصقنت  لئاسلا و ال  ۀـلاسم  هیلع  بیخی  نم ال  اـی  کـلذ ،  ینمرحت  ـالف 

دنع نیئطاـخلا  یلع  هب  توفع  يذـلا  كوفع  میظع  وجرا  نیعمجا ،  مهیلع  کتاولـص  هتیب  لـها  دـمحم و  ۀعافـشب  کـیلا  برقتا  هتوجر ، 
داوعلا اـنا  ءاـمعنلاب و  داوعلا  يدیـس  تنا  ةرفغملاـب و  مهیلع  تدـع  نا  مراـحملا  یلع  مهفوکع  لوط  کـعنمی  ملف  مراـحملا  یلع  مهفوـکع 

ای میظع  ای  میظع  ای  میظع  ای  میظعلا ،  الا  میظعلا  یبنذ  رفغی  هناف ال  میظعلا ،  بنذـلا  یل  رفغت  نا  نیرهاطلا  هلآ  دـمحمب و  کلئـسا  ءاطخلاب ،
اطع هلـص و  دیما  هب  ات  تسا ،  هتفرگرب  هشوت  هدامآ و  زهجم و  ایهم و  یـسک  ره  میاقآ !  يا  مدوبعم و  يا  میظع .  ای  میظع  ای  میظع  ای  میظع 
هرهب دیما  هب  منتفرگرب ،  هشوت  و  میگدامآ ،  و  مندوب ،  زهجم  و  مندش ،  ایهم  سپ  دورب . یقولخم  دزن  يا  هزیاج  ششخب و  هیطع و  هرهب و  و 

تــساوخرد هـک  نآ  يا  سپ  مدوـبعم !  يا  تسوـت ،  يوـس  هـب  تیاـه ،  هزیاـج  تبوـلطم و  هـیطع  و  تا ،  هدـش  هتخانــش  یکین  تیاـه و 
لمع اب  نم  هک  ارچ  اـمرفم ، مورحم  ارم  درواـین ، دـیدپ  یتساـک  وا  رد  يا  هدـنهاوخ  شـشخب  و  دـشن ، عیاـض  وا  دزن  يا  هدـننک  تساوخرد 

تعافـش هب  زج  ما ،  هدماین  وت  دزن  ما ،  هتـسج  ودب  برقت  و  ما ،  هتـسب  ودب  دیما  هک  یقولخم  تعافـش  ای  و  ما ،  هداد  ماجنا  البق  هک  یحلاص 
رب هک  تگرزب ،  شـشخب  وفع و  هب  راودـیما  و  ما ،  هدـمآ  وت  هاگرد  هب  داـب -  شکاـپ  نادـناخ  وا و  رب  وت  دورد  هک  شنادـناخ -  دـمحم و 
وت مارح ،  روما  ماجنا  رد  نانآ  ینالوط  يراشفاپ  هک  هنوگ  نآ  مشاب .  یم  يا  هداد  هدـعو  دـنا ، هداد  ماجنا  ار  وت  تامرحم  هک  یناراـکاطخ 

نادناخ دمحم و  قح  هب  مراکاطخ ،  رایـسب  نم  يا و  هدـنهد  تمعن  رایـسب  نم !  ياقآ  يا  وت  و  تشادـنزاب .  نانآ  هب  دوج  شـشخب و  زا  ار 
يا گرزب ،  يا  گرزب ،  يا  دـشخب . یمن  گرزب  زج  ار  گرزب  هاگن  هک  ارچ  ییاـشخبب ؛  ار  مگرزب  هاـنگ  هک  مهاوخ ،  یم  وت  زا  شکاـپ 

(57  . ) گرزب يا  گرزب ،  يا  گرزب ،  يا  گرزب ،  يا  گرزب ، 

ناگدننک هبوت   - 79
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تعکر راهچ  سک  ره  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دانسا ) فذح  هب   ) ملاس نب  ماشه  زا  هللا  همحر  قودص  خیش 
زامن زامن ، نیا  هدروآ و  ياج  هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  زامن  دـناوخب ، دـحا  هللا  وه  لق  هبترم  هاجنپ  تعکر  رهرد  دـناوخب و  زامن 
تفگ یم  یلو  درک ، یم  تیاور  شباوث  اب  ار  زامن  نیا  هنع  هللا  یضر  دیلو  نب  نسح  نب  دمحم  داتسا ، خیش و  ( 58  . ) تسا ناگدننک  هبوت 

. دنسانش یم  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  زامن  مان  هب  ار  نآ  هفوک  لها  اما  مناد ،  یمن  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  مان  هب  ار  زامن  نیا  نم  : 

زامن باوث   - 80

بآرپ و الماک  ار  شیوضو  دریگب و  وضو  سکره  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  نانـس ،  نب  هللادـبع  زا 
تعکر ره  رد  دزادنیب و  هلـصاف  مالـس  کی  نداد  اب  نآ  نیب  هک  دناوخب  زامن  تعکر  راهچ  دنک و  زامن  ندـناوخ  هب  عورـش  دزاسب و  لماک 

یندوشخبان هانگ  لاعتم  دنوادخ  وا و  نیب  رگید  زامن ، زا  غارف  زا  سپ  دناوخب ، ار  دـحا  هللا  وه  لق  هبترم  هاجنپ  نآ  زا  سپ  باتکلا و  ۀـحتاف 
 . تشاد دهاوخن  دوجو 

ناهانگ ششخب   - 81

دناوخب دـحا  هللا  وه  لق  هبترم  تسیود  اب  زاـمن  تعکر  راـهچ  سکره  دومرف : هک  دـنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ریـصبوبا 
. دشخب یم  ار  وا  ناهانگ  مامت  دنوادخ  دوش ، غراف  زامن  زا  هک  نآ  زا  لبق  هبترم ،)  هاجنپ  تعکر  ره  رد  ینعی  )

تجاح تساوخرد   - 82

ترضح شرتخد  هب  مالسلا و  هیلع  نینموملاریما  هب  هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  دیوگ : سوواط  نب  دیس 
صوصخم نآ  هب  زین  ار  امش  هتخاس ،  هاگآ  نآ  رب  ارم  هتخومآ و  نم  هب  مراگدرورپ  هک  ار  يریخ  مهاوخ  یم  نم  دومرف : مالسلااهیلع  ارهز 

هروس تعکر  ره  رد  دیناوخب و  زامن  تعکر  ود  دومرف : تسیچ ؟  نآ  ادخ ! لوسر  يا  بوخ  رایـسب  دـنتفگ : دـینک ! ظفح  ار  نآ  منادرگ ، 
رخآ ات  هتیارل  لبج  یلع  نآرقلا  اذه  انلزنا  ول  زا  ار  رـشح  هروس  رخآ  تایآ  دـحا و  هللا  وه  لق  هبترم  هس  یـسرکلا و  ۀـیآ  هبترم  هس  دـمح و 

نینموم يارب  دیتسرفب و  دورد  ربمایپ  رب  دیروآ و  اج  هب  یهلا  ساپسو  دمح  هدناوخ ،  دهشت  دیتسشن ، هک  هاگ  نآ  دیناوخب ، هبترم  هس  هروس 
تیعد اذا  ءاعدلا  ۀباجا  هیف  کیلع  قحی  کل  وه  مسا  لک  قحب  کلاسا  ینا  مهللا  دـییوگب : زامن  زا  تغارف  زا  سپ  دـینک و  اعد  تانموم  و 
مهاوخ یم  وت  زا  ادـنوادخ ! اذـک . اذـک و  یب  لعفت  نا  کنود  وه  ام  عیمج  یلع  کقحب  کلاسا  کیلع و  قح  يذ  لک  قحب  کلاسا  هب و 

یقح بحاص  ره  قح  هبوت  زا  و  تسا ،  هتـسیاش  قح و  وت  رب  اعد  تباجا  يوش ،  هدناوخ  مان  نادب  هک  هاگ  نآ  يراد و  هک  یمان  ره  قح  هب 
دیس زین  و  يزاس .  هدروآرب  ارم  تاجاح  دنتـسه ، وت  ریغ  هک  یناسک  مامت  رب  تدوخ  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  منک و  یم  تساوخرد  وت  رب 

هک نآ  نمـض  دروآ و  یم  ار  ترـضح  نآ  صوصخم  رـصتخم و  ترایز  هک  نآ  زا  سپ  دئاوفلا ، دـئاوز  باتک  رد  هللا  ۀـمحر  سوواط  نب 
یم دـشاب ، یم  ترـضح  نآ  تافو  زور  هک  تسا  یناـثلا  يداـمج  موس  زور  ینعی  زور ، نیا  هب  صوصخم  تراـیز  نیا  ددرگ : یم  رکذـتم 
هللا وه  لق  هبترم و  کی  دمح  تعکر  ره  رد  تسا و  تعکر  ود  نآ  هک  یناوخ ،  یم  ار  ترـضح  نآ  زامن  ای  ترایز و  زامن  سپـس  دیوگ :

تسا هنوگ  نیدب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هب  هثاغتسا  زامن  دیوگ : هللا  ۀمحر  یسربط  لضف  نب  نیسح  راوگرزب  خیش  هبترم .  تصـش  دحا 
نیمز يور  رب  ار  تروص  تسار  تمـسق  دـعب  ۀـمطاف  ای  ییوگ  یم  هبترم  دـص  هتـشاذگ  هدجـس  هب  رـس  دـعب  یناوخ  یم  زامن  تعکر  ود  : 
نامه هبترم  هد  دصکی و  هدرک  هدجس  دعب  ییوگ  یم  ار  نآ  هبترم  دص  ار و  پچ  تمسق  سپس  ییوگ و  یم  ۀمطاف  ای  هبترم  دص  هتـشاذگ 
فوخ یـش ء و  لک  نم  کنماب  کلاسا  رذح ، فئاخ  کنم  یـش ء  لک  یـش ء و  لک  نم  انمآ  ای  ناوخب :  ار  اعد  نیا  دعب  وگب و  ار  هملک 

نم رذحا  الو  ادحا  فاخا  یتح ال  يدلو  یلام و  یلها و  یسفنل و  اناما  ینیطعت  نا  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  یلصت  نا  کنم  یـش ء  لک 
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نمیا هب  ار  وت  تسا !  كانـساره  ناسرت و  وت  زا  زیچ  همه  ناما و  رد  زیچ  همه  زا  هک  یـسک  يا  ریدـق . یـش ء  لک  یلع  کـنا  ادـبا ، یش ء 
نم و يارب  یناـما  یتـسرف و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  مناوخ و  یم  وـت  زا  زیچ  همه  سرت  زیچ و  همه  زا  تندوـب 

 . ییاناوت زیچ  همه  رب  وت  هک  مشاب ،  هتشادن  تشحو  يزیچ  زا  هاگ  چیه  مسرتن و  سک  چیه  زا  ات  ییامرف  اطع  منادنزرف  لاوما و  هداوناخ و 

گنج رد  س )   ) همطاف زامن  ریثات   - 83

ینادیم هب  يورشیپ  ماگنه  یثعب  زواجتم  نمشد  هیلع  هنابش  مهم  تایلمع  کی  رد  درک : یم  فیرعت  میارب  ههبج  رد  یجیسب  ياقفر  زا  یکی 
هب ار  اهنآ  نمشد  مه  دیاش  دوب و  هدشن  ییاسانش  یفرط  زا  نوچ  دوب ، نیگنس  هرظتنمریغ و  رایسب  ام  يارب  دروخرب  نیا  میدروخرب .  نیم  زا 
یم یچیق  نمـشد  هلیـسو  هب  اه  هچب  زا  رگید  یهورگ  میدیـسر  یمن  رارق  رـس  رب  عقوم  هب  رگا  رگید  فرط  زا  و  دوب . هتـشاذگ  راک  یگزات 
سح ما  هنیـس  رب  مه  زونه  ار  تاظحل  نآ  ینیگنـس  راشف  نم  تشذگ .  یم  يدنک  هب  نامز  دوب . هاکناج  تخـس و  رایـسب  یطیارـش  دندش .

نامیا و وا و  ینادراک  اه و  يروالد  اه و  یبوخ  زا  هچ  ره  هک  ام  هدنامرف  دنورب . اه  نیم  يور  هنابلطواد  اه  هچب  دـش  انب  هرخالاب  منک .  یم 
اب همه  دشاب . مه  يرگید  هار  دیاش  دینک ، ربص  يا  هقیقد  دـنچ  اه  هچب  تفگ  ما ،  هتفگ  مک  میوگب ،  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  هب  شقـشع 

تعکر ود  و  داتسیا ، زامن  هب  رتفرط  نآ  یمک  هتفرگ و  هلـصاف  اه  هچب  زا  سپـس  تفگ و  ار  نیا  وا  یهار !؟  هچ  دندش ؛ هریخ  وا  هب  يروابان 
یم ار  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  هب  لسوت  زامن  وا  دنتـسناد  یم  همه  وا  ياقفر  قشع .  زوس و  هچراـپکی  يزاـمن ،  هچ  مه  نآ  دـناوخ . زاـمن 

یتلاح اب  تفگ و  یم  ینیثیغا  ۀـمطاف  ای  هتـشاذگ و  رهم  هب  رـس  زامن  مالـس  زا  سپ  تخوس ،  یم  عمـش  لثم  تشاد ،  یلاح  بجع  دـناوخ .
. دوب اونمه  وا  اب  مه  یتسه  یمامت  ایوگ  دوب . هدرک  رپ  ار  نابایب  یمامت  وا  همطاف  همطاـف ،  هثاغتـسا  دـیبلط . یم  کـمک  هب  ار  همطاـف  زوسرپ 

هجوتم اه  هچب  مک  مک  درک . یم  اعد  تخیر و  یم  کشا  يا  هشوگ  رد  يدید  یم  هک  ار  اه  هچب  زا  مادـک  ره  دوب ، یندـشن  شومارف  یبش 
توکـس و رد  بش و  عقوم  نآ  رد  رگید  دندز . هقلح  وا  رود  همه  هک  دیـشکن  یلوط  دنوش . رتکیدزن  وا  هب  دنتـشاد  یعـس  دندش و  هدنامرف 
يدوب و شاک  دیبلط . یم  کمک  هب  مادم  ار  همطاف  هک  هدـنامرف  هلان  دیـسر ، یم  شوگ  هب  رفن  کی  هلان  اهنت  هام ،  کشا  هارمه  نابایب  تهب 

نم دنتخیر ، یم  کشا  دنداد و  یم  شوگ  وا  ياه  هثاغتـسا  هب  همه  تخوس .  یم  عمـش  نوچ  دـیراب و  یم  ربا  لثم  هنوگچ  هک  يدـید  یم 
قرغ نانچنآ  هدش .  لگ  قرغ  شتروص  یمامت  هک  هتخیر  کشا  ردق  نآ  هتشاذگ و  كاخ  يور  ار  شا  هنوگ  مدید  مدوب .  همه  زا  رتولج 

هتـسهآ دـش . رت  مارآ  یمک  تسین .  ایند  نیا  رد  الـصا  ییوگ  وت  درک . یمن  ساـسحا  ار  سک  چـیه  روضح  هک  دوب  لـسوت  تاـجانم و  رد 
متـسناوتن هک  تشاد  یتبیه  اما  هتفر .  لاح  زا  دـنکن  هک  مدـش  نارگن  نم  دـش ، تکاس  یتاظحل  يارب  ناهگان  درک . یم  همزمز  ار  ییاهزیچ 

ارهز ترـضح  هب  وا  تالـسوت  زا  مه  ـالبق  دوـش . یم  يربـخ  هک  دوـب  هداـتفا  ناـملد  هب  میدوـب ،  وا  هاـگن  وـحم  هـمه  مراذـگب .  وـلج  مدـق 
یب یب  دییایب  اه  هچب  دز  دایرف  تشادرب و  هدجـس  زا  رـس  ناهگان  دش . مه  روط  نیمه  مدوب .  هدینـش  دایز  شنتفرگ  تجاح  مالـسلااهیلع و 

دندز همه  دیکرت . هعفد  کی  دوب  هدـش  مکارتم  اه  هنیـس  رد  يا  هقیقد  دـنچ  يارب  هک  ییاه  ضغب  داد ! ناشن  ار  هار  یب  یب  داد ! ناشن  ار  هار 
تکرح شلاـبند  هب  همه  گـنرد  یب  هک  مناد  یم  ردـق  نآ  منک .  ناـیب  هظحل  نآ  رد  ار  اـه  هچب  مدوـخ و  تلاـح  مناوـت  یمن  هـیرگ ،  ریز 

. راومه هداج  تسا و  نشور  زور  ییوگ  هک  دـیود  یم  تبالـص  اـب  مکحم و  ردـق  نآ  وا  مسق ،  ادـخ  هب  مدوب .  وا  رـس  تشپ  نم  میدرک ، 
نآ میدیـسرپ  یم  وا  زا  هک  راب  ره  اهدعب  درادرب . یـشارخ  ام  زا  رفن  کی  یتح  هک  نیا  نودـب  میتشذـگ  اه  نیم  نایم  زا  هک  دیـشکن  یلوط 

(59 . ) داد یمن  شلاجم  کشا  رگید  و  همطاف ،  همطاف ،  اه  هچب  تفگ :  یم  اما  تفر ،  یم  هرفط  باوج  زا  يدید ؟  هچ  دش و  هچ  بش 

ادخ هاگرد  هب  هثاغتسا  زامن   - 84

دناوخب و زامن  تعکر  ود  تشاد ،  دـنوادخ  هب  يا  هثاغتـسا  امـش  زا  یکی  هک  هاگره  تسا :  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
ای یلاعت ،  هللا  یلا  ثیغتـسا  امکب  تانموملا !  نینموملا و  دیـس  ای  یلع  ای  هللا ،  لوسر  ای  دـمحم  اـی  دـیوگب : هتـشاذگ  هدجـس  هب  رـس  سپس 
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ءاش نا  هک  هللا .  یلا  لسوتا  مکب  دیوگب  هدرب و  مان  ار  ناماما  دعب  ۀمطاف و  یلع و  دمحمب و  هللااب و  هاثوغ  ای  امکب ، ثیغتسا  یلع !  ای  دمحم 
. دیسر دهاوخ  امش  هب  اروف  یهلا  ددم  يرای و  هللا 

 ( (س ارهز تجاح  زامن   - 85

ردام زا  هدـش  باـت  یب  یگنـسرگ  زا  دـندوب ، هدروخن  يزیچ  مالـسلا  مهیلع  نینـسح  تاـقوا  زا  یتقو  هک :  هدـش  تیاور  نیعبرا  باـتک  رد 
يدح هب  ات  داد ، یم  یلـست  يا  هناهب  هب  ار  ناشیا  مد  ره  هروتـسم  نآ  دـش . یمن  تفای  یندروخ  همطاف  هناخ  رد  دـندومن و  یم  ماعط  هبلاطم 

نتخاس لوغـشم  تهج  هب  تساخرب  دـش ، يراج  شنیب  قح  نامـشچ  زا  کشا ،  ناشیا  لاـح  فعـض  رب  دـیدرگ  ریگلد  هرهاـط  همطاـف  هک 
گید ریز  رد  شتآ  دـیناشوپ و  ار  گـید  رـس  تخیر و  نآ  رد  بآ  يردـق  درک و  گـید  رد  دومن و  عمج  ار  هزیرگنـس  يرادـقم  ناـشیا 

 ، ما هدرک  راـب  ماـعط  کـنیا  مرکا !  لوسر  هناـحیر  ود  يا  رداـم و  ناـناج  يا  دومرف : ار  نـالفط  دـمآ و  شوج  هب  بآ  نآ  اـت  دومن  نشور 
! ردام يا  دـندرک : یم  تعجارم  یتعاس  زا  دـعب  دـنتفر و  یم  نوریب  مد  ره  ناشیا  دـییامن . لیم  هاـگ  نآ  دوش ، هتخپ  اـت  دـینک  ربص  یتعاـس 

سپ دوش . هتخپ  ات  دییامن  گنرد  یتعاس  تسا ،  ماخ  زونه  ما  هدرک  راب  لاحلا  دومرف : یم  هردخم  نآ  روایب . ام  يارب  زا  هدش  هتخپ  هچنانچ 
روایب ام  تهج  زا  يردق  ماخ ،  رگا  تسا  هتخپ  رگا  ردام ! يا  درک : ضرع  تشادرب ،  گید  زا  ار  شوپرس  هتفر و  گید  رـس  رب  نسح  ماما 

رد یماعط  دید  دمآ  گید  رس  رب  نوچ  دشاب ! هتخپ  رگا  تسا  بجع  دومرف : هتشادرب و  يا  هساک  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  میروخب .  ات 
لوغـشم ندروخ  ماعط  هب  ناشیا  داهن و  ناشیا  شیپ  هدروآ و  نوریب  گـید  زا  ار  ماـعط  سپ  تسا .  گـید  رد  ییوبـشوخ  یبوخ و  لاـمک 

راک هک  تقو  ره  نآ  زا  دـعب  دروآ و  ياج  هب  رکـش  زاـمن  تعکر  ود  دومن و  وضو  دـیدجت  تساـخرب و  مالـسلااهیلع  همطاـف  سپ  دـندش ،
دزن ار  نآ  دش  یم  وکین  یماعط  یتعاس  زا  دعب  هتخیر ،  گید  رد  دومن و  یم  عمج  يرادقم  هزیرگنـس  نآ  زا  هرهاط  همطاف  دش  یم  تخس 
هیرذ رد  هچ  نآ  تسه  همطاف  رد  هک  هللادـمحلا  دومرف : دیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  شوگ  هب  ربخ  نیا  نوچ  داهن ، یم  نالفط 

 . هدوب ءایبنا 

 ( (س ارهز هنافراع  زامن   - 86

هب بشما  ناـج !  یلع  دومرف : درک و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفاـی ،  ناـیاپ  هک  تعاـمج  زاـمن  بش  نآ 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  خساپ  رد  اهنت  منک .  ییاریذپ  امش  زا  هک  میرادن  يزیچ  هناخ  رد  دیوگب  هک  درک  مرش  ترـضح  میآ .  یم  وت  ینامهیم 

تساخرب سپس  تسام .  يراوگرزب  يدنمجرا و  بجوم  ام  هناخ  هب  امـش  ندمآ  هلآ !  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  درک : ضرع  هلآ  و 
 . تسین يزیچ  هناخ  رد  دیآ و  یم  ام  هناخ  هب  ادخ  ربمایپ  بشما  لوسر !  نت  هراپ  يا  تفگ :  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  هب  دمآ و  هناخ  هب  و 
هب تساخرب و  مالسلااهیلع  رهطا  همطاف  دندروآ . فیرشت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دوب  نخـس  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  زونه 

تعکر رد  دناوخ و  ار  هدجـس  ملا  هروس  و  دـمح -  باتکلا -  ۀـحتاف  هروس  لوا ،  تعکر  رد  درازگ ، زامن  تعکر  ود  تفر و  رگید  یقاتا 
قح هب  اراگدرورپ ! درک : ضرع  داهن و  نیمز  رب  ار  شکرابم  تروص  تفگ ،  ار  زامن  مالـس  نوچ  درک . تئارق  ار  ماعنا  هروس  هحتاف و  مود 

هیـضرم يارهز  میـشاب .  رازگرکـش  رتـشیب  ار  وـت  مینک و  لواـنت  اـت  تـسرفب  یماـعط  اـم  يارب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  دـمحم و 
 ، تسا هدش  رضاح  وا  دزن  اذغ  زا  یگرزب  فرظ  دید  درک ، هاگن  دیـسر ، شماشم  هب  ماعط  يوب  تشادرب ،  نیمز  زا  رـس  نوچ  مالـسلااهیلع 
ار نآ  ترضح  دوب ، هدیدن  ار  نآ  دننام  نونکات  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  دوب و  هداتسرف  تشهب  زا  نابرهم  يادخ  هک  تشوگ  زا  رپ  ییاذغ 
 ، مالـسلا هیلع  یـضترم  یلع  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاـگ  نآ  تشاذـگ .  نیمز  رب  هدرب ،  شزیزع  ناـمهیم  تمدـخ  تشادرب ، 
ار یتشهب  ماعط  نآ  دندمآ و  مه  درگ  داب -  نانآ  رب  ادـخ  دورد  مالـس و  هک  مالـسلا -  مهیلع  نیـسح  نسح و  مالـسلااهیلع و  ارهز  همطاف 

(60 .) دندرک لوانت 
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لاوحا نم  زا  ترـضح  متـشاد ،  بت  هک  نآ  لاـح  مالـسلا و  هیلع  قداـص  ترـضح  رب  مدـش  دراو  تفگ :  رافـصلا  نسحلا  یبا  نب  دـمحم 
هاگره دومرف : ترـضح  مراد .  دیدش  بت  مدرگ !  تنابرق  مدرک :  ضرع  منیب .  یم  فیعـض  ار  وت  نم  هک  تسا  هدـش  هچ  دومرف : دیـسرپ ،

راب هد  دراذـگب و  نیمز  رب  ار  دوخ  تسار  تروص  دـناوخب و  زاـمن  تعکر  ود  دوش و  هناـخ  لـخاد  ییاـهنت  هب  دـش  رادـبت  اهامـش  زا  یکی 
دزن ار  وت  هضراع  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رتخد  همطاف !  يا  یب ؛  لزن  امیف  هللا  یلا  کب  عفـشتسا  دمحم  تنب  ۀمطاف !  ای  دیوگب :

 . تفای دیهاوخ  افش  هللا  ءاش  نا  میوج ،  یم  تعافش  وت  زا  مهد و  یم  رارق  عیفش  ادخ 

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تاحیبست  متفه :  لصف 

هراشا

ادخ لوسر  نازیزع  نیرتزیزع  ارهز  همطاف  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ترضح  زا  س )   ) همطاف حیبست  حیرـشت   - 88
هک دیـشک  بآ  هاچ  زا  ردـق  نآ  تسب و  هنیپ  شیاه  تسد  ات  درک  درآ  بایـسآ  اب  ردـق  نآ  وناب  نیا  دوب ، نم  هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

شتآ گـید  ریز  ردـق  نآ  و  دـش . دولآراـبغ  شیاهـسابل  هک  نیا  اـت  دـیبور  ار  هناـخ  يا  هزادـنا  هب  دوب و  هدـنام  یقاـب  شا  هنیـس  رب  نآ  رثا 
ربمایپ تمدخ  يدنچ  مالغ  میدینـش  يزور  داتفا ، تمحز  یتخـس و  هب  تلع  نیمه  هب  دـیدرگ و  دولآدرگ  فیثک و  شـسابل  ات  تخورفارب 

نیا زا  دشاب و  راکددم  اهراک  رد  ات  هاوخب  ار  یمداخ  يو  زا  یتفر  دوخ  ردپ  تمدـخ  یتقو  متفگ :  همطاف  هب  دـندروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ثحب و لوغـشم  ناـشیا  اـب  یهورگ  هک  درک  هظحـالم  تفر ،  ادـخ  لوسر  تمدـخ  ارهز  همطاـف  سپ  يوش .  هدوـسآ  تنحم  جـنر و  همه 

یم ادخ  لوسر  نوچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  تشگزاب .  ایح  مرـش و  رطاخ  هب  دیوگب  ینخـس  ردپ  اب  هک  نیا  نودب  اذـل  دنتـسه ، وگتفگ 
هچ يارب  ناـج !  همطاـف  دومرف : ترـضح  دـمآ ، اـم  لزنم  هب  دوخ  اذـل  تسا ،  هدرک  هعجارم  يزاـین  تجاـح  يارب  ارهز  همطاـف  هک  تسناد 

ادـخ لوسر  يا  مدرک :  ضرع  دـیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب ، تکاس  همطاف  دومرف و  لاوس  هبترم  ود  يدـمآ و  نم  يوس  هب  يروظنم 
رب هک  هدیـشک  بآ  ردق  نآ  هتـسب و  هنیپ  شتـسد  هک  هدناخرچ  ار  بایـسآ  گنـس  ردق  نآ  همطاف  میامن .  یم  رکذ  امـش  يارب  ار  تلع  نم 
هک هتخورفا  گید  ریز  رد  شتآ  ردق  نآ  هدـش و  دولآ  كاخ  شـسابل  هک  هدرک  بوراج  ار  هناخ  ردـق  نآ  هدـنام و  یقاب  نآ  رثا  شا  هنیس 

ردپ غارـس  هب  متفگ :  يو  هب  دندروآ ، امـش  تمدخ  ار  يدـنچ  نامداخ  نامالغ و  هک  میدینـش  هتفرگ .  دود  يوب  هدـش و  فیثک  وا  نهاریپ 
هک منک  هاگآ  یبلطم  زا  ار  امـش  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیامن . تدعاسم  ار  وت  ات  هاوخب  يراکتمدـخ  ناشیا  زا  هتفر  دوخ 

یس و دیتفر ) باوختخر  هب  یتقو  تسا  تایاور  یـضعب  رد   ) دیتساخرب باوخ  زا  یتقو  دیدرک ، لاوس  هک  یمداخ  زا  امـش  يارب  تسا  رتهب 
ار امـش  تمدخ  هک  مداخ  زا  امـش  يارب  تسا  رهتب  نآ  دـییوگب  هللادـمحلا  راب  هس  یـس و  هللا و  ناحبـس  راب  هس  یـس و  ربکا و  هللا  راب  راهچ 

حیبست زا  تراـبع  هک  تخومآ  مالـسلااهیلع  ارهز  شرتخد  هب  ار  سرد  نیرتهب  مالـسا  ربماـیپ  نادـنزرف  هب  حـیبست  میلعت   - 89 ( 61 . ) دنکب
حیبست مارتحا  هب  دـنوادخ  هاگـشیپ  زا  دـنناوخ . یم  ار  حـیبست  نآ  دوخ  زامن  تابیقعت  رد  ناسنا  اه  نویلیم  ام  نامز  ات  ناـمز  نآ  زا  دـشاب و 

هیلع قداص  ماما  زا  دانـسالا  برق  باتک  رد  دـنناهاوخ . ار  تیقفوم  یگدـنز و  رد  تالکـشم  عفر  دـننک و  یم  تجاـح  ضرع  ادـخ  رثوک 
رما ار  نانآ  هک  هنوگنامه  دنناوخب  ار  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  تاحیبست  مینک  یم  رما  دوخ  ناکدوک  نادنزرف و  هب  ام  تسا :  هدمآ  مالسلا 

90 ( 62 . ) دتفا یم  یتخبدب  هب  دـناوخن  ار  نآ  يا  هدـنب  ره  هک  نک  راداو  رما  نیا  رب  ار  دوخ  نوراهابا )  هب  باطخ   ) زین وت  مینک  یم  زامن  هب 
تعاس کی  رب  هدایز  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  حـیبست  يرئازج  لاله  نب  یلع  مساق  خیـش  ینـالوط  بلق  روضح  تلاـح  هب  حـیبست  - 

 - 91 ( 63 . ) دـش یم  ریزارـس  شیاه  کشا  نآ  هارمه  هب  درک ، یم  يراج  ناـبز  رب  هک  ار  حـیبست  راـکذا  زا  یظفل  ره  اریز  داد ؛  یم  لوط 
نموم هناگ  جنپ  ياه  هناشن  زا  یکی  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  حیبست  هک  تسا  هدـش  تیاکح  قالخالا  مراکم  رد  نموم  هناشن  حـیبست ، 
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، دندرب دیزی  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح  هک  یماگنه  تسا :  هدش  تیاور  س )   ) داجـس ماما  حـیبست و   - 92 ( 64  ...) تسا
ماما یلو  دوشب ، شلتق  بجوم  هک  دیوگ  ینخس  ترضح  دیاش  ات  درک  تبحص  هب  عورش  ور ، نیازا  دشکب . ار  ناشیا  تفرگ  میمـصت  دیزی 

اب هک  دوب  یکچوک  حـیبست  ترـضح  تسد  رد  دوب . هدرک  وگتفگ  ناشیا  اب  دـیزی  هک  تفگ  یم  نخـس  هزادـنا  ناـمه  مالـسلا  هیلع  داـجس 
یهد یم  یلاح  رد  ارم  خساپ  وت  منک و  یم  تبحص  وت  اب  نم  تفگ :  هنعللا  هیلع  دیزی  درک . یم  تبحص  دیناخرچ و  یم  ار  نآ  شناتشگنا 
زامن هک  یماگنه  داد  ربخ  نم  هب  مدج  زا  مردپ  دومرف : ترضح  یناد ؟  یم  اور  ار  راک  نیا  هنوگچ  دناخرچ ، یم  ار  حیبست  تناتـشگنا  هک 
مهللا دـناوخ : یم  ار  اـعد  نیا  هتفرگ  تسد  هب  ار  حـیبست  هـک  نـیا  اـت  تـفگ  یمن  يزیچ  درک ، یم  تـکرح  اـج  زا  دـناوخ و  یم  ار  حـبص 

حـیبست و ار  وت  هک  یلاح  رد  مدرک  حبـص  نم  ادـنوادخ ! یتحبـس .  هب  ریدا  ام  ددـعب  كربکا  کـللها و  كدـمحا و  کحبـسا و  تحبـصا 
یم ار  نآ  هتفرگ  تسد  هب  ار  حیبست  سپـس  و  منادرگ .  یم  هک  یحیبست  ياه  هناد  دادعت  هب  میوگ ،  یم  دیجمت  ریبکت و  لیلهت و  دیمحت و 
هدش باسح  شیارب  نیا  هک  دومرف  یم  دیوگب و  یحیبست  يرکذ و  هک  نیا  نودب  تفگ  یم  نخـس  تساوخ  یم  شلد  هچ  ره  دیناخرچ و 
یم ار  رکذ  نامه  تفرگ ،  یم  ياـج  شرتسب  رد  هک  ماـگنه  نآ  تفر .  یم  شباوختخر  هب  هک  نیا  اـت  تسوا  يرادـهگن  ظـفح و  بجوم 

رامش هب  حیبست  رکذ و  ترـضح  نآ  يارب  تساخ ،  یمرب  باوخ  زا  هک  یتقو  ات  هظحل  نآ  زا  تشاذگ .  یم  شرـس  ریز  ار  حیبست  تفگ و 
تفگ ترـضح  هب  راب  نیمدنچ  يارب  هنعللا  هیلع  دیزی  ما .  هداد  ماجنا  وا  زا  يوریپ  رطاخ  هب  هدرک و  ادتقا  مدج  هب  راک  نیا  رد  نم  دمآ . یم 
هدرک رظن  فرص  ترضح  لتق  زا  سپس  و  دش . هریچ  نم  رب  هک  تفگ  خساپ  يروط  هک  نیا  رگم  مدرکن  تبحص  امش  زا  کی  چیه  اب  نم  : 

مالسلا هیلع  نیسح  ربق  تبرت  رب  هدجـس  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تبرت  حیبست   - 93 ( 65 . ) دننک دازآ  ار  ناشیا  داد  روتـسد  و 
قح يوگ  حـیبست  دـشاب ، هتـشاد  دوخ  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـقرم  كاخ  زا  یحیبست  هک  یـسک  و  دـنک ، یم  ناراـب  رون  ار  متفه  نیمزاـت 

همطاف تسد  رد  هک :  هدش  لقن  قالخالا  مراکم  رد  س )   ) همطاف حـیبست  رون   - 94 ( 66 . ) دیوگن حیبست  نآ  اب  هچرگ  دوش ، یم  بوسحم 
رد هک  دوب  دوجوم  هرگ  اب  نآ  رد  اـهریبکت  دادـعت  هک  تشاد  دوجو  دوب  هدروخ  هرگ  دـص  هک  ینیمـشپ  خـن  زا  یحیبست  مالـسلااهیلع  ارهز 

يارب هزمح  تداهش  زا  سپ  دش ، دیهش  ربمایپ  يومع  ادهشلادیس  هزمح  هک  نیا  ات  دندرک  یم  حیبست  هتفگ و  ریبکت  دندنادرگ و  یم  تسد 
عقاو مالسلا  هیلع  نادیهش  رالاس  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  تداهـش  عوضوم  هک  یتقو  دش . هدافتـسا  وا  تبرت  زا  حیبست  ياه  هناد  نتخاس 

یتلیضف ملاع  نازابناج  رورـس  تبرت  كاخ و  رد  هک  اریز  دندومن ؛ هدافتـسا  حیبست  ياه  هناد  نتخاس  يارب  راوگرزب  نآ  تبرت  زا  مدرم  دش 
ام ردام  حیبست  نآ  تشاد و  هناد  راهچ  یس و  هدش و  تسرد  یبآ  ياه  خن  زا  حیبست  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دراد . دوجو  میظع 

(67 . ) دش یم  هتفگ  حیبست  زامن  ره  زا  دعب  نآ  اب  هک  دش  هتخاس  حیبست  ياه  هناد  وا  ربق  كاخ  زا  دـش  دیهـش  هزمح  یتقو  دوب  ارهز  همطاف 
زا ار  تسار  ياپ  هک  نیا  زا  لبق  بجاو و  زامن  زا  دعب  سک  ره  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  (س )  ارهز همطاف  حـیبست  راثآ   - 95

ربکا هللا  زا  حیبست  نیا  رد  و  دوش ، یم  هدـیزرمآ  وا  ناهانگ  مامت  دروآ ، اج  هب  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  حـیبست  درادرب ، پچ  ياپ  يالاب 
مجع ناهاشداپ  زا  یکی  دندومرف : هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  رد  مداخ  زا  رتهب  حـیبست   - 96 ( 68 . ) دنک زاغآ 
لوسر دزن  ارهز  همطاف  هاوخب .  ناشیا  زا  دوخ  يارب  ار  يرازگتمدـخ  ورب و  ادـخ  لوسر  دزن  متفگ  همطاـف  هب  درک  هیدـه  ربماـیپ  هب  يا  هدرب 

زا تیارب  هک  مهدب  وت  هب  يزیچ  ناج !  همطاف  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندراذگ . نایم  رد  ناشیا  اب  ار  عوضوم  نیا  هتفر و  ادخ 
وگب هللا  ناحبـس  راب  هس  یـس و  دمحلا هللا و  راب  هس  یـس و  ربکا و  هللا  راب  راهچ  یـس و  زامن  زا  دعب  دشاب ؛ رتهب  تسایند  رد  هچ  نآ  مداخ و 
رتهب تسایند  رد  هچ  نآ  ایند و  زا  يا و  هتـساوخ  هچ  نآ  زا  وت  يارب  نیا  شخب و  ناـیاپ  هللا  ـالا  هلا  ـال  اـب  ار  هناـگ  هس  راـکذا  نیا  هاـگ  نآ 

تبـسن ناشیا  هب  تاحیبست  نیا  تلع  نیمه  هب  دنیوگب و  زامن  ره  زا  دعب  ار  تاحیبست  نیا  هک  دندوب  مزتلم  ارهز  همطاف  اذـل  و  دوب . دـهاوخ 
رقاب ماما  س )   ) همطاف حیبست  نتفگ  اب  ناطیـش  يرود   - 97 ( 69  . ) تسا فورعم  ارهز  همطاف  تاحیبست  مان  هب  مدرم  نایم  رد  هدـش و  هداد 
رارق ترفغم  دروم  دنک ، رافغتسا  نآ  زا  سپ  دروآ و  ياج  هب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  حیبست  هک  سک  ره  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع 

ار نامحر  يادـخ  هدرک و  رود  ار  ناطیـش  دوب و  دـهاوخ  رازه  لامعا ،)   ) نازیم رد  و  تسا ،  هبترم  دـص  نابز ،  هب  حـیبست  نآ  دریگ و  یم 
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هب تعرس  هب  شکرس  یناطیـش  راوگرزب و  يا  هتـشرف  دور ، رتسب  هب  امـش  زا  یکی  هاگره  ناگتـشرف  تیانع   - 98 ( 70 . ) دیامن یم  دونشخ 
هانگ هب  ار  تزور  دیوگ : وا  هب  ناطیش  و  اشگب . یبوخ  هب  ار  تبـش  و  نک ،  متخ  یبوخ  هب  ار  تزور  دیوگ : وا  هب  هتـشرف  نآ  دنیآ . وا  يوس 

ار شبش  دیامن و  متخ  ادخ  دای  هب  ار  شزور  دنک و  تعاطا  راوگرزب  هتـشرف  زا  صخـش  رگا  سپ  ياشگب .  هانگ  هب  ار  تبـش  و  نک ،  متخ 
دمحلا هللا هبترم  هس  یس و  هللا و  ناحبـس  هبترم  هس  یـس و  ربکا و  هللا  هبترم  راهچ  یـس و  دنک و  زاغآ  ادخ  دای  هب  دور  رتسب  هب  هک  یماگنه 

تظفاحم ار  وا  دوش ، رادیب  باوخ  زا  يو  هک  ینامز  ات  هتشرف  نآ  و  دوش . یم  رود  ناطیش  دنار و  یم  وا  زا  ار  ناطیـش  هتـشرف ،  نآ  دیوگب ،
هتفگ ار  يو  باوخ  زا  لبق  هچنآ  دـننام  دباتـشب و  وا  يوس  هب  ناطیـش  نآ  مه )  زاب  ، ) دوش رادـیب  باوخ  زا  صخـش  هک  یماگنه  و  دـیامن .

لج زع و  يادخ  هدنب  نآ  رگا  سپ  دیوگب . يو  هب  دوب ، هتفگ  وا  هب  دباوخب  هک  نیا  زا  لبق  هچ  نآ  دننام  زین  هتشرف  نآ  و  دیوگب . وا  هب  دوب ،
زا ناطیـش  دنارب و  وا  زا  ار  ناطیـش  هتـشرف  نآ  دنک ، دای  اددجم ) ، ) دوب هدرک  دای  باوخ )  زا  لبق  هتـشذگ و  بش  رد   ) لوا هک  ناسنامه  ار 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  حیبست  نتفگ  رب  تموادم   - 99 ( 71 . ) دسیونب وا  يارب  ار  بش  تدابع  باوث  لجوزع  دنوادخ  و  دوش ، رود  يو 
یـس و زامن  زا  دـعب  دـشاب . رتهب  تسا  نآ  رد  هچ  نآ  اب  اـیند  راکتمدـخ و  زا  هک  منک  اـطع  ار  يزیچ  وت  هب  همطاـف !  يا  دـنیامرف : یم  هلآ  و 

راک نیا  نک .  متخ  هللا  الا  هلا  ـال  هب  ار  نآ  سپـس  وگب و  هللا  ناحبـس  هبترم  هس  یـس و  دـمحلا هللا و  هبترم  هس  یـس و  ربکا ، هللا  هبترم  راـهچ 
تموادـم حـیبست  نیا  هب  زاـمن  ره  زا  سپ  ارهز ، ترـضح  سپ  تسا .  نآ  رد  هچ  نآ  یهاوخ و  یم  اـیند  رد  هچ  نآ  زا  تسا  رتهب  وت  يارب 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  هب  ردارب  ود  دنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  حیبست  راثآ   - 100 ( 72 . ) دیدرگ وا  هب  بوسنم  درک و 
هچ تارطخ )  زا  ندـنام  ظوفحم  يارب   ) هک دـیزومایب  اـم  هب  میورب .  ماـش  هب  تراـجت  يارب  میهاوـخ  یم  اـم  دـندرک : ضرع  دـندمآ و  هلآ 

باوخ رتسب  هب  هک  یماگنه  امش  زا  مادک  ره  سپس  دیروآ و  ياج  هب  ار  اشع  زامن  دیتفر  ارـسناوراک  هب  یتقو  دندومرف : ترـضح  مییوگب . 
ظوفحم يرـش  ره  زا  حبـص  ات  تروص  نیا  رد  دناوخب . ار  یـسرکلا  ۀـیآ  نآ  زا  دـعب  دـیوگب و  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  حـیبست  تفر ، 

هک دندرک  رومام  ار  دوخ  مالغ  دندش ، دراو  ارـسناوراک  هب  ود  نآ  یتقو  دندرک و  بیقعت  ار  اه  نآ  دزد  يا  هدـع  هار  نیب  رد  دوب . دـهاوخ 
ره دنتفر و  باوخ  رتسب  هب  ردارب  ود  دیـسر ، نانآ  هب  مالغ  یتقو  رادیب . ای  دنباوخ  دنرب ؛ یم  رـس  هب  یلاح  هچ  رد  ردارب  ود  نیا  دنیبب  دورب و 

ار ود  نآ  راوید  رد و  هاگان  هک )  دـید  مالغ   ) نآ لابند  هب  درک و  تئارق  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  حـیبست  یـسرکلا و  ۀـیآ  اهنآ  زا  کی 
ادـخ دـنتفگ : وا  هب  اه  نآ  تشگزاب .  اهدزد  دزن  هب  دـیدن و  يزیچ  راوید  ود  زج  تشگ  ار  اهنآ  فارطا  هچ  ره  مالغ  نآ  سپ  درک . هطاحا 

زج زین  اه  نآ  یلو  دندرک ؛  هاگن  دنتساخرب و  ناشدوخ  هاگ  نآ  يدیسرت !  يدرک و  یناوتان  هکلب  یتفگ ؛  غورد  ام  هب  وت  دنک ! لیلذ  ار  وت 
دوخ هاگیاج  هب  سپ  دندیدن . ار  یسک  دندینـشن و  يزیچ  یلو  دنتفرگ  رارق  راوید  ود  نآ  درگادرگ  سپـس  دندیدن . يرگید  زیچ  راوید  ود 
ياج زا  میدوب و  اج  نیمه  ام  دنتفگ : دیدوب ؟ اجک  امش  دنتفگ : دندمآ و  ردارب  ود  نآ  دزن  هب  اهدزد  دش  حبـص  هک  نآ  زا  دعب  دنتـشگزاب .

هچ زا  امش  ناتساد  هک  دییوگب  ام  هب  سپ  میدیدن .  يزیچ  راوید  ود  زج  میدمآ و  ام  هک  مسق  ادخ  هب  دنتفگ : اهدزد  میدروخن .  ناکت  دوخ 
نآ سپ  دزومایب . ام  هب  يزیچ  ات  میدرک  تساوخرد  وا  زا  میتفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  هب  اـم  دـنتفگ : ود  نآ  تسا .  رارق 
هب هک  دیورب  دنتفگ : نادزد  میتفگ .  ار  اه  نآ  مه  ام  تخومآ و  ام  هب  ار  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  حیبست  یسرکلا و  ۀیآ  ترـضح 

. دوش امـش  ضرعتم  دناوت  یمن  يدزد  چیه  تاحیبست )  یـسرکلا و  ۀیآ   ) مالک نیا  دوجو  اب  دمآ و  میهاوخن  امـش  لابند  هب  ام  مسق ،  ادـخ 
دمح مالـسلااهیلع  همطاف  حیبست  زا  رترب  يزیچ  هب  دنوادخ  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  س )   ) ارهز همطاف  حیبست  میلعت   - 101 ( 73)

یم  ) دیـشخب یم  مالـسلااهیلع  همطاـف  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هنیآ  ره  دوـب ، نآ  زا  رترب  يزیچ  رگا  دـشن و  شیاتـس  و 
ربکا هللا  ریبکت  اب  مالـسلااهیلع  همطاف  حیبست  رد  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  س )   ) همطاف حـیبست  نتفگ  هوحن   - 102 تخومآ .) 

 - 103 هللا .  ناحبس  حیبست  هبترم  هس  یـس و  سپـس  دمحلا هللا و  دیمحت  راب  هس  یـس و  نآ  زا  سپ  وگب ، هبترم  راهچ  یـس و  هدرک و  عورش 
باوخ ماگنه  و   ) دـنک يرپس  مالـسلااهیلع  همطاف  حـیبست  اب  ار  بش  سک  ره  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  باوخ  ماـگنه  حـیبست 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  باوخ  زا  لبق  حیبست  نتفگ   - 104 ( 74 . ) دننک یم  دای  دایز  ار  ادخ  هک  دشاب  ینانز  نادرم و  زا  دـیوگ ) حـیبست 
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یس یتفر ،  دوخ  هاگباوخ  هب  هک  یماگنه  تسا  دراو  نآ  نتفگ  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  حیبست  هک  ییاهاج  زا  یکی  دیامرف : یم 
لق قلفلا و  برب  ذوعا  لق  ار  نیتذوعم  یسرکلا و  ۀیآ  هللا و  ناحبـس  راب  هس  یـس و  دمحلا هللا و  راب  هس  یـس و  و  وگب ، ربکا  هللا  راب  راهچ  و 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تواقش  زا  تاجن   - 105 ( 75  . ) ناوخب ار  نآ  رخآ  زا  هیآ  هد  تافاص و  هروس  لوا  زا  هیآ  هد  ساـنلا و  برب  ذوعا 
یم رما  زین  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  حـیبست  هب  مینک ،  یم  رما  زامن  هب  هک  روط  نامه  ار  دوخ  ياه  هچب  ام  نوراهابا !  يا  دـیامرف : یم 

قداص ماما  نآرق  رد  تاحیبست   - 106 دوش . یمن  دنب  ياپ  نادب  يونعم )  تخبدب  و   ) یقـش هدنب  اریز  نک ،  تموادـم  نآرب  زین  وت  مینک . 
هک یـسک  ریثکلا . رکذلا  هللا  رکذ  دقف  مالـسلااهیلع ،  ۀمطاف  حـیبست  حبـس  نم  دـیامرف : یم  اریثک  ارکذ  هللا  اورکذا  هیآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع 

هدرک لمع  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  لاعتم  يادخ  نامرف  هب  و   ) تسا هدرک  دای  ریثک  رکذ  هب  ار  ادخ  دیوگب ، ار  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  حـیبست 
مالک درم  نآ  تفگ .  نخـس  وا  اب  ترـضح  تفر .  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  يدرم  حـیبست  زا  ندـش  لفاغ   - 107 ( 76  (. ) تسا

درم نآ  یلفاغ !  مالسلااهیلع  همطاف  حیبست  زا  ارچ  دومرف : وا  هب  ترضح  دومن . هوکش  ترضح  هب  ششوگ  ینیگنس  زا  دینشن و  ار  ترضح 
هبترم هس  یس و  هللادمحلا و  هبترم  هس  یس و  ربکا و  هللا  هبترم  راهچ  یـس و  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟  همطاف  حیبست  مدرگ  تیادف  تفگ : 
مدرک تموادم  تاحیبست  نیا  هب  هک  یهاتوک  تدم  زا  سپ  دیوگ : درم  نآ  ددرگ . لماک  دسرب و  دص  هب  هک  نیا  ات  ییوگ  یم  هللا  ناحبس 
ماجنا ار  لمع  هد  باوخ  ماگنه  هب  تیب  لها  ام  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  تیب  لها  هریـس   - 108 دش . فرطرب  مشوگ  ینیگنـس  ، 

 ، نتفگ ربکا  هللا  هبترم  راهچ  یس و  و  نتفگ ،  دمحلا هللا  هبترم  هس  یس و  و  نتفگ ،  هللا  ناحبس  هبترم  هس  یس و  و   ... نتفرگ وضو  میهدیم : 
ارهز همطاف  ترـضح  حیبست  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا :  يورم  رفعج  نب  دمحم  زا  (س )  ارهز همطاف  حیبست  تالاوم   - 109 ( 77 ...) و

یفجن یشعرم  هللا  ۀیآ  ترضح  تاحیبست  هب  نامز  ماما  هیـصوت   - 110 ( 78 .) درک یمن  عطق  ار  نآ  داد و  یم  ماجنا  الصتم  ار  مالـسلااهیلع 
دمحم دیـس  هدازماما  هب  هک  يا  هداج  رد  و  يرکـسع )  يداه و  ماما   ) مالـسلاامهیلع نییرکـسع  ترایز  هار  رد  دـیوگ : یم  هماقم  هللا  یلعا 

يور یـشوهیب  تلاح  هب  هدـش ،  سویام  یگدـنز  زا  یگنـسرگ  یگنـشت و  تدـش  رثا  رد  مدرک و  مگ  ار  هار  دوش  یم  یهتنم  مالـسلا  هیلع 
شدننام هک  داد  ییاراوگ  بآ  نم  هب  صخـش  نآ  تسا .  يراوگرزب  صخـش  نماد  رد  مرـس  مدید  مدرکزاب ،  مشچ  ناهگان  مداتفا .  نیمز 

 . مدروخ زین  اه  نآ  زا  هک  دوب  نان  ضرق  ددع  هس  ای  ود  نآ  نایم  رد  و  درک ، زاب  ار  شا  هرفس  نآ ،  زا  دعب  مدوب .  هدیـشچن  دوخ  رمعرد  ار 
مدرک هاگن  تسا .  دـمحم  دیـس  مرح  نیا  دومرف : دـمحم . دیـس  رهطم  مرح  متفگ :  يراد ؟  ار  اجک  دـصق  دیـس ! يا  دومرف : نم  هب  هاگ  نآ 

دیس هدازماما  مرح  اج و  نآ  نیب  يدایز  تفاسم  مدوب و  هدش  مگ  هیسداق  رد  نم  هک  یلاح  رد  میراد ،  رارق  دمحم  دیـس  هعقب  ریز  رد  مدید 
؛ درک شرافس  لمع  نیدنچ  ماجنا  هب  ارم  دش و  مبیصن  یناوارف  ياه  هرهب  مدوب ،  راوگرزب  صخـش  نآ  اب  هک  یتدم  رد  دراد . دوجو  دمحم 

مرظن زا  هک  ینامز  رگم  تسیک ،  اقآ  نیا  درکن  روطخ  منهذ  هب  یلو  ... مالسلااهیلع و ارهز  همطاف  حیبست  و   ... میرک نآرق  توالت  هلمج :  زا 
یماـمت زا  دـعب  ار  اـه  نآ  سک  ره  هک  تسه  یتاـبیقعت  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  تاـحیبست  راـثآ   - 111 دـش . بیاغ 

یس و هللادمحلا و  هبترم  هس  یـس و  هللا و  ناحبـس  هبترم  هسو  یـس  زا ): تسا  ترابع  نآ  و  ( ؛ دوشن دیماان  ماکان و  دیوگب ، بجاو  ياهزامن 
زامن رد  ار  مالسلااهیلع  همطاف  حیبست  سکره  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تشهب  ندش  بجاو   - 112 ( 79 . ) ربکا هللا  هبترم  راهچ 

(80 . ) دنک بجاو  وا  رب  ار  تشهب  ادخ  دروآ ، اج  هب  دوش  جراخ  مالس  دهشت و  سولج  تلاح  زا  هک  نیا  زا  لبق  بجاو و 

 ( س  ) همطاف حیبست  حیرشت   - 88

نم هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نازیزع  نیرتزیزع  ارهز  همطاف  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ترـضح  زا 
دوب هدنام  یقاب  شا  هنیس  رب  نآ  رثا  هک  دیشک  بآ  هاچ  زا  ردق  نآ  تسب و  هنیپ  شیاه  تسد  ات  درک  درآ  بایـسآ  اب  ردق  نآ  وناب  نیا  دوب ،

دولآدرگ فیثک و  شـسابل  ات  تخورفارب  شتآ  گید  ریز  ردق  نآ  و  دش . دولآرابغ  شیاهـسابل  هک  نیا  ات  دـیبور  ار  هناخ  يا  هزادـنا  هب  و 
همطاف هب  دـندروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدـخ  يدـنچ  مالغ  میدینـش  يزور  داتفا ، تمحز  یتخـس و  هب  تلع  نیمه  هب  دـیدرگ و 
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سپ يوش .  هدوسآ  تنحم  جنر و  همه  نیا  زا  دشاب و  راکددم  اهراک  رد  ات  هاوخب  ار  یمداخ  يو  زا  یتفر  دوخ  ردپ  تمدخ  یتقو  متفگ : 
ردـپ اب  هک  نیا  نودـب  اذـل  دنتـسه ، وگتفگ  ثحب و  لوغـشم  ناشیا  اب  یهورگ  هک  درک  هظحالم  تفر ،  ادـخ  لوسر  تمدـخ  ارهز  همطاـف 
يزاین تجاح  يارب  ارهز  همطاف  هک  تسناد  یم  ادخ  لوسر  نوچ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  تشگزاب .  ایح  مرـش و  رطاخ  هب  دیوگب  ینخس 

لاوس هبترم  ود  يدـمآ و  نم  يوس  هب  يروظنم  هچ  يارب  ناج !  همطاف  دومرف : ترـضح  دـمآ ، اـم  لزنم  هب  دوخ  اذـل  تسا ،  هدرک  هعجارم 
نآ همطاف  میامن .  یم  رکذ  امش  يارب  ار  تلع  نم  ادخ  لوسر  يا  مدرک :  ضرع  دیوگ : یم  مالسلا  هیلع  یلع  دوب ، تکاس  همطاف  دومرف و 

ار هناخ  ردق  نآ  هدـنام و  یقاب  نآ  رثا  شا  هنیـس  رب  هک  هدیـشک  بآ  ردـق  نآ  هتـسب و  هنیپ  شتـسد  هک  هدـناخرچ  ار  بایـسآ  گنـس  ردـق 
 . هتفرگ دود  يوب  هدـش و  فیثـک  وا  نهاریپ  هک  هتخورفا  گـید  ریز  رد  شتآ  ردـق  نآ  هدـش و  دوـلآ  كاـخ  شـسابل  هک  هدرک  بوراـج 
ار وت  ات  هاوخب  يراکتمدخ  ناشیا  زا  هتفر  دوخ  ردپ  غارس  هب  متفگ :  يو  هب  دندروآ ، امش  تمدخ  ار  يدنچ  نامداخ  نامالغ و  هک  میدینش 

لاوس هک  یمداـخ  زا  امـش  يارب  تسا  رتهب  هک  منک  هاـگآ  یبـلطم  زا  ار  امـش  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیامن . تدـعاسم 
ناحبس راب  هس  یس و  ربکا و  هللا  راب  راهچ  یـس و  دیتفر ) باوختخر  هب  یتقو  تسا  تایاور  یـضعب  رد   ) دیتساخرب باوخ  زا  یتقو  دیدرک ،

(61 . ) دنکب ار  امش  تمدخ  هک  مداخ  زا  امش  يارب  تسا  رهتب  نآ  دییوگب  هللادمحلا  راب  هس  یس و  هللا و 

نادنزرف هب  حیبست  میلعت   - 89

ناسنا اه  نویلیم  ام  نامز  ات  نامز  نآ  زا  دشاب و  حیبست  زا  ترابع  هک  تخومآ  مالسلااهیلع  ارهز  شرتخد  هب  ار  سرد  نیرتهب  مالسا  ربمایپ 
تالکشم عفر  دننک و  یم  تجاح  ضرع  ادخ  رثوک  حیبست  مارتحا  هب  دنوادخ  هاگشیپ  زا  دنناوخ . یم  ار  حیبست  نآ  دوخ  زامن  تابیقعت  رد 

رما دوخ  ناکدوک  نادنزرف و  هب  ام  تسا :  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دانـسالا  برق  باتک  رد  دنناهاوخ . ار  تیقفوم  یگدـنز و  رد 
ار دوخ  نوراهابا )  هب  باطخ   ) زین وت  مینک  یم  زامن  هب  رما  ار  نانآ  هک  هنوگنامه  دنناوخب  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  تاحیبست  مینک  یم 

(62 . ) دتفا یم  یتخبدب  هب  دناوخن  ار  نآ  يا  هدنب  ره  هک  نک  راداو  رما  نیا  رب 

ینالوط بلق  روضح  تلاح  هب  حیبست   - 90

راکذا زا  یظفل  ره  اریز  داد ؛  یم  لوط  تعاس  کـی  رب  هداـیز  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  حـیبست  يرئازج  لـاله  نب  یلع  مساـق  خـیش 
(63 . ) دش یم  ریزارس  شیاه  کشا  نآ  هارمه  هب  درک ، یم  يراج  نابز  رب  هک  ار  حیبست 

نموم هناشن  حیبست ،   - 91

(64  ...) تسا نموم  هناگ  جنپ  ياه  هناشن  زا  یکی  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  حیبست  هک  تسا  هدش  تیاکح  قالخالا  مراکم  رد 

 ( س  ) داجس ماما  حیبست و   - 92

، ور نیازا  دشکب . ار  ناشیا  تفرگ  میمصت  دیزی  دندرب ، دیزی  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح  هک  یماگنه  تسا :  هدش  تیاور 
تفگ یم  نخس  هزادنا  نامه  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  یلو  دوشب ، شلتق  بجوم  هک  دیوگ  ینخس  ترضح  دیاش  ات  درک  تبحص  هب  عورش 

. درک یم  تبحـص  دیناخرچ و  یم  ار  نآ  شناتـشگنا  اب  هک  دوب  یکچوک  حیبست  ترـضح  تسد  رد  دوب . هدرک  وگتفگ  ناشیا  اب  دیزی  هک 
نیا هنوگچ  دناخرچ ، یم  ار  حیبست  تناتـشگنا  هک  یهد  یم  یلاح  رد  ارم  خساپ  وت  منک و  یم  تبحـص  وت  اب  نم  تفگ :  هنعللا  هیلع  دـیزی 

، درک یم  تکرح  اج  زا  دـناوخ و  یم  ار  حبـص  زامن  هک  یماگنه  داد  ربخ  نم  هب  مدـج  زا  مردـپ  دومرف : ترـضح  یناد ؟  یم  اور  ار  راـک 
كربکا کللها و  كدمحا و  کحبـسا و  تحبـصا  مهللا  دـناوخ : یم  ار  اعد  نیا  هتفرگ  تسد  هب  ار  حـیبست  هک  نیا  ات  تفگ  یمن  يزیچ 
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دادعت هب  میوگ ،  یم  دیجمت  ریبکت و  لیلهت و  دیمحت و  حیبست و  ار  وت  هک  یلاح  رد  مدرک  حبـص  نم  ادنوادخ ! یتحبـس .  هب  ریدا  ام  ددـعب 
تفگ یم  نخس  تساوخ  یم  شلد  هچ  ره  دیناخرچ و  یم  ار  نآ  هتفرگ  تسد  هب  ار  حیبست  سپـس  و  منادرگ .  یم  هک  یحیبست  ياه  هناد 

هب هک  نیا  اـت  تسوا  يرادـهگن  ظـفح و  بجوـم  هدـش  باـسح  شیارب  نیا  هـک  دوـمرف  یم  دـیوگب و  یحیبـست  يرکذ و  هـک  نـیا  نودـب 
نآ زا  تشاذگ .  یم  شرس  ریز  ار  حیبست  تفگ و  یم  ار  رکذ  نامه  تفرگ ،  یم  ياج  شرتسب  رد  هک  ماگنه  نآ  تفر .  یم  شباوختخر 
هب هدرک و  ادتقا  مدج  هب  راک  نیا  رد  نم  دمآ . یم  رامـش  هب  حـیبست  رکذ و  ترـضح  نآ  يارب  تساخ ،  یمرب  باوخ  زا  هک  یتقو  ات  هظحل 

نیا رگم  مدرکن  تبحص  امش  زا  کی  چیه  اب  نم  تفگ :  ترضح  هب  راب  نیمدنچ  يارب  هنعللا  هیلع  دیزی  ما .  هداد  ماجنا  وا  زا  يوریپ  رطاخ 
(65 . ) دننک دازآ  ار  ناشیا  داد  روتسد  هدرک و  رظن  فرص  ترضح  لتق  زا  سپس  و  دش . هریچ  نم  رب  هک  تفگ  خساپ  يروط  هک 

تبرت حیبست   - 93

زا یحیبست  هک  یسک  و  دنک ، یم  ناراب  رون  ار  متفه  نیمزات  مالسلا  هیلع  نیـسح  ربق  تبرت  رب  هدجـس  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(66 . ) دیوگن حیبست  نآ  اب  هچرگ  دوش ، یم  بوسحم  قح  يوگ  حیبست  دشاب ، هتشاد  دوخ  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  دقرم  كاخ 

 ( س  ) همطاف حیبست  رون   - 94

هک تشاد  دوجو  دوب  هدروخ  هرگ  دص  هک  ینیمـشپ  خن  زا  یحیبست  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  تسد  رد  هک :  هدش  لقن  قالخالا  مراکم  رد 
ادهـشلادیس هزمح  هک  نیا  ات  دـندرک  یم  حـیبست  هتفگ و  ریبکت  دـندنادرگ و  یم  تسد  رد  هک  دوب  دوجوم  هرگ  اب  نآ  رد  اـهریبکت  دادـعت 

تداهـش عوضوم  هک  یتـقو  دـش . هدافتـسا  وا  تبرت  زا  حـیبست  ياـه  هناد  نتخاـس  يارب  هزمح  تداهـش  زا  سپ  دـش ، دیهـش  ربماـیپ  يومع 
هدافتـسا حـیبست  ياه  هناد  نتخاـس  يارب  راوگرزب  نآ  تبرت  زا  مدرم  دـش  عقاو  مالـسلا  هیلع  نادیهـش  رـالاس  نیـسحلا  هللادـبعابا  ترـضح 

ياه خن  زا  حیبست  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دراد . دوجو  میظع  یتلیضف  ملاع  نازابناج  رورس  تبرت  كاخ و  رد  هک  اریز  دندومن ؛
حیبست ياه  هناد  وا  ربق  كاخ  زا  دش  دیهش  هزمح  یتقو  دوب  ارهز  همطاف  ام  ردام  حیبست  نآ  تشاد و  هناد  راهچ  یس و  هدش و  تسرد  یبآ 

(67 . ) دش یم  هتفگ  حیبست  زامن  ره  زا  دعب  نآ  اب  هک  دش  هتخاس 

 ( (س ارهز همطاف  حیبست  راثآ   - 95

همطاف حیبست  درادرب ، پچ  ياپ  يالاب  زا  ار  تسار  ياپ  هک  نیا  زا  لبق  بجاو و  زامن  زا  دعب  سک  ره  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
(68 . ) دنک زاغآ  ربکا  هللا  زا  حیبست  نیا  رد  و  دوش ، یم  هدیزرمآ  وا  ناهانگ  مامت  دروآ ، اج  هب  ار  مالسلااهیلع  ارهز 

مداخ زا  رتهب  حیبست   - 96

متفگ همطاف  هب  درک  هیده  ربمایپ  هب  يا  هدرب  مجع  ناهاشداپ  زا  یکی  دندومرف : هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  مالـسالا  مئاعد  رد 
نایم رد  ناشیا  اب  ار  عوضوم  نیا  هتفر و  ادـخ  لوسر  دزن  ارهز  همطاف  هاوخب .  ناـشیا  زا  دوخ  يارب  ار  يرازگتمدـخ  ورب و  ادـخ  لوسر  دزن 
دعب دشاب ؛ رتهب  تسایند  رد  هچ  نآ  مداخ و  زا  تیارب  هک  مهدب  وت  هب  يزیچ  ناج !  همطاف  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندراذگ .

هللا الا  هلا  اب ال  ار  هناگ  هس  راکذا  نیا  هاگ  نآ  وگب  هللا  ناحبس  راب  هس  یس و  دمحلا هللا و  راب  هس  یس و  ربکا و  هللا  راب  راهچ  یـس و  زامن  زا 
نیا هک  دندوب  مزتلم  ارهز  همطاف  اذل  و  دوب . دهاوخ  رتهب  تسایند  رد  هچ  نآ  ایند و  زا  يا و  هتـساوخ  هچ  نآ  زا  وت  يارب  نیا  شخب و  نایاپ 

همطاف تاحیبست  مان  هب  مدرم  نایم  رد  هدـش و  هداد  تبـسن  ناشیا  هب  تاحیبست  نیا  تلع  نیمه  هب  دـنیوگب و  زامن  ره  زا  دـعب  ار  تاـحیبست 
(69  . ) تسا فورعم  ارهز 
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 ( س  ) همطاف حیبست  نتفگ  اب  ناطیش  يرود   - 97

دروم دـنک ، رافغتـسا  نآ  زا  سپ  دروآ و  ياج  هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  حـیبست  هک  سک  ره  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
يادخ هدرک و  رود  ار  ناطیـش  دوب و  دهاوخ  رازه  لامعا ،)   ) نازیم رد  و  تسا ،  هبترم  دص  نابز ،  هب  حـیبست  نآ  دریگ و  یم  رارق  ترفغم 

(70 . ) دیامن یم  دونشخ  ار  نامحر 

ناگتشرف تیانع   - 98

هب ار  تزور  دیوگ : وا  هب  هتشرف  نآ  دنیآ . وا  يوس  هب  تعرس  هب  شکرس  یناطیش  راوگرزب و  يا  هتشرف  دور ، رتسب  هب  امـش  زا  یکی  هاگره 
رگا سپ  ياشگب .  هانگ  هب  ار  تبـش  و  نک ،  متخ  هانگ  هب  ار  تزور  دـیوگ : وا  هب  ناطیـش  و  اشگب . یبوخ  هب  ار  تبـش  و  نک ،  متخ  یبوخ 

دنک و زاغآ  ادخ  دای  هب  دور  رتسب  هب  هک  یماگنه  ار  شبـش  دیامن و  متخ  ادخ  دای  هب  ار  شزور  دـنک و  تعاطا  راوگرزب  هتـشرف  زا  صخش 
دنار و یم  وا  زا  ار  ناطیـش  هتـشرف ،  نآ  دـیوگب ، دـمحلا هللا  هبترم  هس  یـس و  هللا و  ناحبـس  هبترم  هس  یـس و  ربکا و  هللا  هبترم  راهچ  یس و 

رادیب باوخ  زا  صخـش  هک  یماگنه  و  دیامن . تظفاحم  ار  وا  دوش ، رادـیب  باوخ  زا  يو  هک  ینامز  ات  هتـشرف  نآ  و  دوش . یم  رود  ناطیش 
هچ نآ  دننام  زین  هتـشرف  نآ  و  دیوگب . وا  هب  دوب ، هتفگ  ار  يو  باوخ  زا  لبق  هچنآ  دننام  دباتـشب و  وا  يوس  هب  ناطیـش  نآ  مه )  زاب  ، ) دوش
زا لبق  هتـشذگ و  بش  رد   ) لوا هک  ناسنامه  ار  لج  زع و  يادخ  هدنب  نآ  رگا  سپ  دیوگب . يو  هب  دوب ، هتفگ  وا  هب  دباوخب  هک  نیا  زا  لبق 

تدابع باوث  لجوزع  دنوادخ  و  دوش ، رود  يو  زا  ناطیش  دنارب و  وا  زا  ار  ناطیـش  هتـشرف  نآ  دنک ، دای  اددجم ) ، ) دوب هدرک  دای  باوخ ) 
(71 . ) دسیونب وا  يارب  ار  بش 

حیبست نتفگ  رب  تموادم   - 99

رتهب تسا  نآ  رد  هچ  نآ  اب  ایند  راکتمدـخ و  زا  هک  منک  اـطع  ار  يزیچ  وت  هب  همطاـف !  يا  دـنیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
الا هلا  هب ال  ار  نآ  سپس  وگب و  هللا  ناحبـس  هبترم  هس  یـس و  دمحلا هللا و  هبترم  هس  یـس و  ربکا ، هللا  هبترم  راهچ  یـس و  زامن  زا  دعب  دشاب .
هب زامن  ره  زا  سپ  ارهز ، ترـضح  سپ  تسا .  نآ  رد  هچ  نآ  یهاوخ و  یم  ایند  رد  هچ  نآ  زا  تسا  رتهب  وت  يارب  راـک  نیا  نک .  متخ  هللا 

(72 . ) دیدرگ وا  هب  بوسنم  درک و  تموادم  حیبست  نیا 

حیبست راثآ   - 100

يارب میهاوخ  یم  اـم  دـندرک : ضرع  دـندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  هب  ردارب  ود  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
دیتفر ارـسناوراک  هب  یتقو  دندومرف : ترـضح  مییوگب .  هچ  تارطخ )  زا  ندنام  ظوفحم  يارب   ) هک دـیزومایب  ام  هب  میورب .  ماش  هب  تراجت 

دعب دیوگب و  ار  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  حیبست  تفر ،  باوخ  رتسب  هب  هک  یماگنه  امش  زا  مادک  ره  سپـس  دیروآ و  ياج  هب  ار  اشع  زامن 
بیقعت ار  اـه  نآ  دزد  يا  هدـع  هار  نیب  رد  دوب . دـهاوخ  ظوفحم  يرـش  ره  زا  حبـص  اـت  تروص  نیا  رد  دـناوخب . ار  یـسرکلا  ۀـیآ  نآ  زا 

؛ دنرب یم  رس  هب  یلاح  هچ  رد  ردارب  ود  نیا  دنیبب  دورب و  هک  دندرک  رومام  ار  دوخ  مالغ  دندش ، دراو  ارـسناوراک  هب  ود  نآ  یتقو  دندرک و 
ارهز همطاـف  حـیبست  یـسرکلا و  ۀـیآ  اـهنآ  زا  کـی  ره  دـنتفر و  باوخ  رتسب  هب  ردارب  ود  دیـسر ، ناـنآ  هب  مـالغ  یتـقو  رادـیب . اـی  دـنباوخ 

ار اهنآ  فارطا  هچ  ره  مالغ  نآ  سپ  درک . هطاحا  ار  ود  نآ  راوید  رد و  هاگان  هک )  دـید  مالغ   ) نآ لابند  هب  درک و  تئارق  ار  مالـسلااهیلع 
هکلب یتفگ ؛  غورد  اـم  هب  وت  دـنک ! لـیلذ  ار  وت  ادـخ  دـنتفگ : وا  هب  اـه  نآ  تشگزاـب .  اـهدزد  دزن  هب  دـیدن و  يزیچ  راوید  ود  زج  تشگ 
سپـس دـندیدن . يرگید  زیچ  راوید  ود  زج  زین  اـه  نآ  یلو  دـندرک ؛  هاـگن  دنتـساخرب و  ناـشدوخ  هاـگ  نآ  يدیـسرت !  يدرک و  یناوتاـن 
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دش حبـص  هک  نآ  زا  دعب  دنتـشگزاب . دوخ  هاگیاج  هب  سپ  دندیدن . ار  یـسک  دندینـشن و  يزیچ  یلو  دنتفرگ  رارق  راوید  ود  نآ  درگادرگ 
: دنتفگ اهدزد  میدروخن .  ناکت  دوخ  ياج  زا  میدوب و  اج  نیمه  ام  دنتفگ : دیدوب ؟ اجک  امش  دنتفگ : دندمآ و  ردارب  ود  نآ  دزن  هب  اهدزد 

دزن هب  ام  دنتفگ : ود  نآ  تسا .  رارق  هچ  زا  امش  ناتـساد  هک  دییوگب  ام  هب  سپ  میدیدن .  يزیچ  راوید  ود  زج  میدمآ و  ام  هک  مسق  ادخ  هب 
حیبـست یـسرکلا و  ۀـیآ  ترـضح  نآ  سپ  دزوماـیب . اـم  هب  يزیچ  اـت  میدرک  تساوخرد  وا  زا  میتـفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 

امـش لابند  هب  ام  مسق ،  ادـخ  هب  هک  دـیورب  دـنتفگ : نادزد  میتفگ .  ار  اه  نآ  مه  ام  تخومآ و  ام  هب  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح 
(73 . ) دوش امش  ضرعتم  دناوت  یمن  يدزد  چیه  تاحیبست )  یسرکلا و  ۀیآ   ) مالک نیا  دوجو  اب  دمآ و  میهاوخن 

 ( س  ) ارهز همطاف  حیبست  میلعت   - 101

، دوب نآ  زا  رترب  يزیچ  رگا  دشن و  شیاتس  دمح و  مالـسلااهیلع  همطاف  حیبست  زا  رترب  يزیچ  هب  دنوادخ  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
 (. تخومآ یم   ) دیشخب یم  مالسلااهیلع  همطاف  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هنیآ  ره 

 ( س  ) همطاف حیبست  نتفگ  هوحن   - 102

نآ زا  سپ  وگب ، هبترم  راهچ  یـس و  هدرک و  عورـش  ربکا  هللا  ریبکت  اب  مالـسلااهیلع  همطاف  حیبست  رد  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . هللا ناحبس  حیبست  هبترم  هس  یس و  سپس  دمحلا هللا و  دیمحت  راب  هس  یس و 

باوخ ماگنه  حیبست   - 103

نادرم و زا  دیوگ ) حیبست  باوخ  ماگنه  و   ) دنک يرپس  مالسلااهیلع  همطاف  حیبست  اب  ار  بش  سک  ره  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
(74 . ) دننک یم  دای  دایز  ار  ادخ  هک  دشاب  ینانز 

باوخ زا  لبق  حیبست  نتفگ   - 104

هب هک  یماگنه  تسا  دراو  نآ  نتفگ  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  حیبست  هک  ییاهاج  زا  یکی  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ار نیتذوعم  یسرکلا و  ۀیآ  هللا و  ناحبس  راب  هس  یـس و  دمحلا هللا و  راب  هس  یـس و  و  وگب ، ربکا  هللا  راب  راهچ  یـس و  یتفر ،  دوخ  هاگباوخ 

(75  . ) ناوخب ار  نآ  رخآ  زا  هیآ  هد  تافاص و  هروس  لوا  زا  هیآ  هد  سانلا و  برب  ذوعا  لق  قلفلا و  برب  ذوعا  لق 

تواقش زا  تاجن   - 105

همطاف ترـضح  حـیبست  هب  مینک ،  یم  رما  زامن  هب  هک  روط  نامه  ار  دوخ  ياه  هچب  ام  نوراهابا !  يا  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دوش یمن  دنب  ياپ  نادب  يونعم )  تخبدب  و   ) یقش هدنب  اریز  نک ،  تموادم  نآرب  زین  وت  مینک .  یم  رما  زین  مالسلااهیلع 

نآرق رد  تاحیبست   - 106

. ریثکلا رکذلا  هللا  رکذ  دقف  مالـسلااهیلع ،  ۀمطاف  حیبست  حبـس  نم  دـیامرف : یم  اریثک  ارکذ  هللا  اورکذا  هیآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هفیرـش هیآ  نیا  رد  لاعتم  يادخ  نامرف  هب  و   ) تسا هدرک  دای  ریثک  رکذ  هب  ار  ادخ  دـیوگب ، ار  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  حـیبست  هک  یـسک 

(76  (. ) تسا هدرک  لمع 
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حیبست زا  ندش  لفاغ   - 107

هب شـشوگ  ینیگنـس  زا  دینـشن و  ار  ترـضح  مالک  درم  نآ  تفگ .  نخـس  وا  اب  ترـضح  تفر .  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  يدرم 
تسیچ همطاف  حیبست  مدرگ  تیادف  تفگ :  درم  نآ  یلفاغ !  مالسلااهیلع  همطاف  حیبست  زا  ارچ  دومرف : وا  هب  ترضح  دومن . هوکش  ترضح 

دـص هب  هک  نیا  ات  ییوگ  یم  هللا  ناحبـس  هبترم  هس  یـس و  هللادـمحلا و  هبترم  هس  یـس و  ربکا و  هللا  هبترم  راهچ  یـس و  دومرف : ترـضح   ؟
. دش فرطرب  مشوگ  ینیگنس  مدرک ،  تموادم  تاحیبست  نیا  هب  هک  یهاتوک  تدم  زا  سپ  دیوگ : درم  نآ  ددرگ . لماک  دسرب و 

تیب لها  هریس   - 108

هللا ناحبـس  هبترم  هس  یـس و  و   ... نتفرگ وضو  میهدیم :  ماجنا  ار  لمع  هد  باوخ  ماگنه  هب  تیب  لها  ام  دندومرف : مالـسلا  هیلع  يداه  ماما 
(77 ...) و نتفگ ،  ربکا  هللا  هبترم  راهچ  یس و  و  نتفگ ،  دمحلا هللا  هبترم  هس  یس و  و  نتفگ ، 

 ( (س ارهز همطاف  حیبست  تالاوم   - 109

عطق ار  نآ  داد و  یم  ماجنا  الصتم  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  حیبست  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا :  يورم  رفعج  نب  دمحم  زا 
(78 .) درک یمن 

تاحیبست هب  نامز  ماما  هیصوت   - 110

هداج رد  و  يرکسع )  يداه و  ماما   ) مالسلاامهیلع نییرکـسع  ترایز  هار  رد  دیوگ : یم  هماقم  هللا  یلعا  یفجن  یـشعرم  هللا  ۀیآ  ترـضح 
هدش سویام  یگدنز  زا  یگنسرگ  یگنشت و  تدش  رثا  رد  مدرک و  مگ  ار  هار  دوش  یم  یهتنم  مالسلا  هیلع  دمحم  دیـس  هدازماما  هب  هک  يا 
بآ نم  هب  صخش  نآ  تسا .  يراوگرزب  صخـش  نماد  رد  مرـس  مدید  مدرکزاب ،  مشچ  ناهگان  مداتفا .  نیمز  يور  یـشوهیب  تلاح  هب  ، 
دوب نان  ضرق  ددع  هس  ای  ود  نآ  نایم  رد  و  درک ، زاب  ار  شا  هرفس  نآ ،  زا  دعب  مدوب .  هدیـشچن  دوخ  رمعرد  ار  شدننام  هک  داد  ییاراوگ 
دیـس مرح  نیا  دومرف : دـمحم . دیـس  رهطم  مرح  متفگ :  يراد ؟  ار  اجک  دـصق  دیـس ! يا  دومرف : نم  هب  هاگ  نآ  مدروخ .  زین  اه  نآ  زا  هک 
نیب يدایز  تفاسم  مدوب و  هدش  مگ  هیـسداق  رد  نم  هک  یلاح  رد  میراد ،  رارق  دمحم  دیـس  هعقب  ریز  رد  مدـید  مدرک  هاگن  تسا .  دـمحم 

ماجنا هب  ارم  دش و  مبیصن  یناوارف  ياه  هرهب  مدوب ،  راوگرزب  صخش  نآ  اب  هک  یتدم  رد  دراد . دوجو  دمحم  دیـس  هدازماما  مرح  اج و  نآ 
اقآ نیا  درکن  روطخ  منهذ  هب  یلو  ... مالـسلااهیلع و ارهز  همطاـف  حـیبست  و   ... میرک نآرق  توـالت  هلمج :  زا  درک ؛ شرافـس  لـمع  نیدـنچ 

. دش بیاغ  مرظن  زا  هک  ینامز  رگم  تسیک ، 

تاحیبست راثآ   - 111

دیماان ماکان و  دیوگب ، بجاو  ياهزامن  یمامت  زا  دـعب  ار  اه  نآ  سک  ره  هک  تسه  یتابیقعت  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
(79 . ) ربکا هللا  هبترم  راهچ  یس و  هللادمحلا و  هبترم  هس  یس و  هللا و  ناحبس  هبترم  هسو  یس  زا ): تسا  ترابع  نآ  و  ( ؛ دوشن

تشهب ندش  بجاو   - 112

دهـشت و سولج  تلاح  زا  هک  نیا  زا  لبق  بجاو و  زامن  رد  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  حـیبست  سکره  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(80 . ) دنک بجاو  وا  رب  ار  تشهب  ادخ  دروآ ، اج  هب  دوش  جراخ  مالس 
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مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تاحیبست  متفه :  لصف 

 ( س  ) همطاف هب  کسمت  ریثات   - 113

لسوت ارهز  نادنزرف  رـسمه و  ردپ و  مان  دوجو و  هب  هک  هنوگ  نامه  دنا -  هدرک  لسوت  وا  ياه  مان  مالـسلااهیلع و  همطاف  ترـضح  هب  ایبنا 
نم یجن و  دقف  اهب  نما  نم  تسا .  هدوب  تالکشم  زا  رشب  دارفا  ریاس  ایـصوا و  ایبنا و  تاجن  هلیـسو  هک  تسوا  هب  کسمت  و  دنا ؛ -  هدومن 
. دیدرگ كاله  قیقحت  هب  تشادن  داقتعا  وا  هب  سک  ره  و  دش ، راگتسر  انامه  دروآ ، نامیا  وا  هب  هک  سک  ره  کله .  دقف  اهب  نموی  مل 

 ( س  ) ارهز ترضح  هب  لسوت  ادتقا و   - 114

يور زامن  زا  تغارف  زا  سپ  دروآ ، ياج  هب  حبـص  زامن  اـم  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  يزور  دـنک : یم  تیاور  کـلام  نب  سنا 
، دیوج کسمت  هام  هب  دیاب  سپ  دهدب ، تسد  زا  ار  باتفآ  هک  سکره  ناناملـسم !  تعامج  يا  دومرف : دنادرگ و  ام  يوس  هب  ار  شکرابم 

لوسر ای  هک :  دش  لاوس  مرکا  ربمایپ  زا  دروآ . هانپ  نادقرف  هراتـس  ود  هب  دـباین  ار  هرهز  رگا  و  دوش ، هرهز  ناماد  هب  تسد  هام  نادـقف  رد  و 
ود تسا و  هرهز  همطاف  و  هام ،  یلع  مباتفآ ،  نم  دومرف : تسیچ ؟  ناشفارون )  هراتـس  ود   ) نادـقرف هرهز و  هام و  باـتفآ و  زا  دوصقم  هللا ! 

یمن ادج  رگیدکی  زا  زگره  دنا و  هتـسویپ  مه  هب  هراومه  دنرـشب و  زیواتـسد  ود  ادخ  باتک  اب  نانآ  دنتـسه ، مالـسلاامهیلع  نینـسح  هراتس 
(81 . ) دنوش قحلم  نم  هب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دنوش 

 ( س  ) همطاف هب  ایبنا  عیمج  هب  لسوت   - 115

ایبنا عیمج  لسوت  عجرم  اجلم و  مالسلا  مهیلع  وا  موصعم  نادنزرف  مالسلا و  هیلع  نینموملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  نانچ 
دش و هدیرفآ  مدآ  هک  یتقو  نامه  زا  تسا .  هدوب  زین  مالسلااهیلع  ارهز  هقیدص  ترضح  هب  لسوت  هب  رومام  متاخ  ات  مدآ  زا  رـشب  دنا ، هدوب 

اتمه یب  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  اـه  نآ  نداد  رارق  عیفـش  مالـسلا و  مهیلع  نت  جـنپ  هب  لـسوت  شتالکـشم -  عفر  اـعد و  تباجتـسا  يارب  - 
ییایند دهن ، یم  مدق  تالکـشم  دئادش و  زا  رپ  یناهج  رد  هک  یناسنا  دیدرگ . نشور  مدآ  ینب  فیلکت  دـش ، هتخومآ  وا  هب  لیئربج  طسوت 

ةورع مکحم و  ياهزیواتـسد  هک  دـنک  یم  باجیا  یهلا  نارکیب  تمحر  تسا ،  همیظع  ثداوح  بادرگ  الب و  جاوما  شوغآ  رد  اـمئاد  هک 
زا رود  یهاگهانپ  دنسپادخ و  یهاگ  دیما  شیناگدنز ،  راومهان  ریسم  رد  ات  دهد  رارق  نادرگرـس  رـشب  نیا  رایتخا  رد  ینتـسسگان  ياقثولا 

هیلع مدآ  ترـضح  دـننامه  زین  مدآ  نادـنزرف  یهلا ،  هعـساو  تمحر  نامـسیر  هب  ندز  گنچ  کسمت و  لسوت و  اب  دـشاب و  هتـشاد  دـنزگ 
ار تاجن  هار  شناربمایپ  هب  اتکی  دنوادخ  هک  هنوگنامه  راودیما -  صولخ و  زا  راشرس  یبلق  اب  نونکا  دنبای . تسد  تاجن  لحاس  هب  مالسلا 

سدـقم دوـجو  و  میروآ ،  یم  زاـین  يور  هللا  هاـگرد  هب  زین  اـم  تسا -  هتخوـمآ  ار  دنـسپادخ  ياـعد  قـیرط  اـه  نآ  هب  تسا و  هداد  ناـشن 
ۀمطاف ای  ینیثیغا  ۀـمطاف  اـی  میراد :  یم  هضرع  میهد و  یم  رارق  ییادـخ  ضیف  هطـساو  اـشگهار و  عیفـش و  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  دـنموربآ 

یهلا نامرف  کی  ناونع  هب  نانآ -  ترایز  مالسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  تاولـص  هب  هک  نانچ  ینیثیغا . 
 . تسا هدیدرگ  دیکات  حیرصت و  شترایز  مالسلااهیلع و  همطاف  رب  تاولص  هب  انیع  تسا ،  هدش  هداد  روتسد  یمالسا -  رما  و 

 ( (س ارهز همطاف  هب  رقاب  ماما  لسوت   - 116

برقت هلیسو  ارهز  دنتسه و  ایبنا  برقت  هلیـسو  تیب  لها  دناعم . ای  تسا و  لهاج  ای  نآ  رکنمو  نآ ؛  هلیـسو  تیب  لها  تسا و  برقت  لسوت 
یم لـسوتم  مالـسلااهیلع  ارهز  هب  مه  تیب  لـها  هک  تسین  یبجعت  میوش ،  یم  لـسوتم  مالـسلااهیلع  ارهز  هب  اـم  رگا  تیب .  لـها  لـسوت  و 

زا يا  هعرج  دیسر و  یم  شتسد  هب  بآ  یتقو  درک و  یم  بلط  یکنخ  بآ  دوبر ، یم  ار  شتقاط  بت  هاگره  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دندش .
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لد هت  زا  دش  یم  هدینـش  زین  هناخ  نوریب  رد  هک  يدـح  هب  دـنلب  يادـص  اب  سپـس  دـنام و  یم  زاب  ندیـشون  زا  يا  هظحل  دیـشون ، یم  ار  نآ 
داد و یم  یفـشت  بت  زوس  زا  ار  دوخ  هنوگ  نیدب  ادخ و  لوسر  رتخد  يا  همطاف  دومرف : یم  درک و  یم  ادص  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  شردام 

. دومن یم  نیگآرطع  مارآ و  وا  هب  لسوت  بوبحم و  دای  اب  ار  دوخ  حور  ناج و  داهن و  یم  یمهرم  دوخ  رب 

 ( (س ارهز همطاف  هب  داوج  ماما  لسوت   - 117

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  تاولص  مالس و  زا  سپ  هتفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  هب  لاوز  ماگنه  زور  ره  داوج  ماما 
هدروآرد ار  اه  شفک  تفر و  یم  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  یکیدزن  نامه  رد  هک  مالسلااهیلع  ارهز  شردام  هناخ  غارـس  هب  هلآ 

زگره و  دش . یم  لوغـشم  تدابع  هب  ینالوط  یقیاقد  دناوخ و  یم  اعد  زامن و  اج  نآ  رد  هدـش و  هناخ  لخاد  عوضخ ،  بدا و  تیاهن  اب  و 
. دریگن ار  شردام  غارس  دورب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترایز  هب  دشن  هدید 

 ( س  ) همطاف هب  نموم  صخش  لسوت   - 118

كرابم هام  رد  زور  کـی  مدوب ،  لیـصحت  لوغـشم  فرـشا  فجن  رد  هک  یناـمز  دـنک : یم  فیرعت  قوثو  دروم  لـضاف و  بـالط  زا  یکی 
زامن يادا  زا  سپ  مدرک .  لفق  ار  رد  هدـمآ و  نوریب  مدراذـگ و  هرجح  رد  هدرک و  هیهت  دوخ  راـطفا  يارب  ییاذـغ  رـصع  فرط  ناـضمر ، 

اما هدومن ،  بیج  رد  تسد  مدیسر  هرجح  رد  هب  نوچ  هسردم .  هب  متـشگرب  راطفا  فرـص  يارب  بش  زا  يرادقم  نتـشذگ  اشع و  برغم و 
. دشن ادیپ  دیلک  مه  زاب  اما  مدومن ،  لاوس  دندوب  هسردم  رد  هک  بالط  یضعب  زا  متـشگ و  بوخ  ار  هسردم  نحـص  لخاد  متفاین .  ار  دیلک 

نیمز هب  متفر و  یم  رهطم  مرح  يوس  هب  هناریحتم  هدـمآ ،  نوریب  هسردـم  زا  مدـش .  ناشیرپ  تخـس  هراچ  هار  نتفاین  یگنـسرگ و  تلع  هب 
 ، مدرک ضرع  ار  بلطم  دیسرپ ؛ ار  متریح  ببس  مدید .  ار  هماقم )  هللا  یلعا   ) يریمشک یضترم  دیـس  جاح  موحرم  هاگان  مدرک .  یم  هاگن 
مان هنوگچ  سپ  تسا .  هتسب  ياه  لفق  دیلک  یسوم  ترضح  ردام  مان  هک  تسا  فورعم  دومرف : ما  هرجح  دزن  دمآ و  هسردم  هب  نم  اب  سپ 

. دش زاب  لفق  ناهگان  هک  همطاف  ای  درک : ادن  داهن و  لفق  يور  تسد  هاگ  نآ  دنکن ؟ يرثا  نینچ  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  یمان 

 ( (س ارهز همطاف  هب  مسق   - 119

یم مرح  مزاع  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هب  لـسوت  تراـیز و  يارب  دوب  هدـمآ  شیپ  شیارب  یگرزب  لکـشم  هک  هزوح  يالـضف  زا  یکی 
یلد کـشارپ و  یمـشچ  اـب  هتفر و  شفرط  هب  هلـصافالب  تسا .  مرح  مزاـع  مه  ناـشیا  هک  دروخ  یمرب  ییاـبطابط  همـالع  هب  اـضق  زا  دوش .

هاگ نآ  دـنک ، یم  وا  تلاح  هرهچ و  هب  نابرهم  یهاگن  همالع  دوش . اور  شتجاح  هک  دزومایب  وا  هب  ییاعد  ات  دـهاوخ  یم  ناشیا  زا  زوسرپ 
ارهز شرداـم  هب  ار  ترـضح  هک  تسا  نیا  اـهاعد  نیرتـهب  نیرترثوم و  زا  یکی  يوـش ،  یم  رهطم  مرح  دراو  یتـقو  مدـنزرف !  دـیوگ : یم 
دراد یصاخ  تدارا  ناوارف و  هقالع  مالسلااهیلع  ارهز  شردام  هب  ترـضح  نوچ  دهاوخب . ادخ  زا  ارت  تجاح  هک  یهدب  مسق  مالـسلااهیلع 

يا هزرل  هشعر و  و  مدش ،  رثاتم  تخـس  نخـس  نیا  ندینـش  اب  دیوگ : یم  وا  داتفا . دهاوخ  رثوم  تخـس  شبوبحم  ردام  هب  نداد  دـنگوس  و 
 . نامه ندیسر  دوصقم  هب  نامه و  نداد  مسق  لسوت و  نیا  تفرگرب .  رد  ار  مدوجو  یمامت 

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  هب  لسوت  متشه :  لصف 

زامن هدنرامش  کبس  رفیک   - 120

ار زامن  دنتسه و  انتعا  یب  زامن  هب  تبسن  هک  ینادرم  نانز و  هللا !  لوسر  ای  ناجردپ ،  دیسرپ : شراوگرزب  ردپ  زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 
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نانز نادرم و  زا  یـسکره  ناج !  همطاف  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـنراد ؟ شیپ  رد  ار  یبقاوع  هچ  دنرامـش ، یم  کبس 
اه نآ  دروم  هس  و  گرم ،  تقو  رد  دروم  هس  ایند ، رد  دروم  شش  دزاس : یم  التبم  الب  هدزناپ  هب  ار  وا  دنوادخ  درامـشب ، کبـس  ار  شزامن 

دنوادخ  - 1 دوش : یم  شریگنماد  ایند  رد  هک  ییاهالب  شـش  نآ  اـما  فلا )  دوش . جراـخ  ربق  زا  هک  یناـمز  تماـیق  رد  دروم  هس  ربق و  رد 
یم وحم  شا  هرهچ  زا  ار  نیحلاص  يامیس  لج  زع و  دنوادخ   - 3 درب . یم  شقزر  زا  ار  تکرب  دنوادخ   - 2 درب . یم  شرمع  زا  ار  تکرب 

تسین وا  يارب  نیحلاص  زا  يا  هرهب   - 6 دور . یمن  نامسآ  هب  شیاعد   - 5 دوش . یمن  هداد  شاداپ  دهد  یم  ماجنا  هک  یلمع  ره   - 4 دنک .
یگنـسرگ لاح  رد  گرم  ماـگنه   - 2 دور . یم  اـیند  زا  لـیلذ   - 1 دـش : دـهاوخ  شراتفرگ  گرم  ماگنه  هک  ییاـهالب  هس  نآ  اـما  ب )  . 

یم شریگنماد  ربق  رد  هک  ییاهالب  هس  نآ  اما  ج )  دنهدب . وا  هب  ار  ایند  ياهرهن  بآ  هچرگا  تفر ،  دهاوخ  ایند  زا  هنـشت   - 3 دوب . دهاوخ 
تملظ و راـتفرگ   - 3 دـش . دـهاوخ  گنت  وا  يارب  شربق   - 2 دـهد . رجز  ار  وا  اـت  دراـمگ  یم  وا  يارب  ربق  رد  یکلم  دـنوادخ   - 1 دوش :
اب ار  وا  ات  دزاس  یم  لکوم  ار  یکلم  دنوادخ   - 1 دش : دهاوخ  شراتفرگ  تمایق  زور  رد  هک  ییالب  هس  نآ  اما  د ) دش . دهاوخ  ربق  یکیرات 
هب فطل  رظن  هب  ادخ   - 3 دوش . یم  ماجنا  یتخس  هب  شلامعا  هبساحم   - 2 دننک . یم  اشامت  قیالخ  هک  یلاح  رد  دـشکب ، نیمز  رب  تروص 

 . یگشیمه باذع  تسوا  يارب  درگن و  یمن  وا 

مگرم زا  دعب  نآرق  زامن و   - 121

رب ار  كاخ  نک و  منفد  هتـشاذگ  ربق  نورد  ارم  رازگب و  زامن  نم  رب  ریگ و  هدـهع  هب  ارم  نفک  لسغ و  وت  ناج  یلع  مدرک  تافو  نم  یتقو 
هب تیم  ییاـه  هظحل  نینچ  رد  اریز  نک ،  اـعد  ناوخب و  نآرق  داـیز  نیـشنب و  نم  يور  هب  ور  منیلاـب  رب  نک و  يواـسم  هتخیر  نم  ربق  يور 

(82  . ) مراد يراکوکین  هب  شرافس  منادنزرف  هرابرد  مراپس و  یم  ادخ  هب  ار  وت  نم  تسا  جاتحم  ناگدنز  اب  نتفرگ  سنا 

زامن رارسا   - 122

. دومرف ررقم  يدنسپدوخ  ربک و  زا  امش  يرود  تهج  ار  زامن  دنوادخ ،

زامن نیرخآ  يارب  رطع  بلط   - 123

هاگره نیـشنب ،  منیلاب  رب  روایب و  مرازگ  یم  زاـمن  نآ  رد  هشیمه  هک  ار  ینهاریپ  و  منز ،  یم  هشیمه  هک  يرطع  ناـمه  ارم  رطع  ءامـسا ! يا 
. دیایب ات  تسرفب  یلع  لابند  هب  ار  یـسک  مدشن ،  رادیب  رگا  مرازگ و  یم  زامن  هک  مدش  رادیب  رگا  نک ،  رادیب  باوخ  زا  ارم  دش  زامن  تقو 

(83)

تدابع هلجح   - 124

رد دوـمرف - : مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دیـسرپ  ار  نآ  تلع  دـید و  نارگن  ار  شرـسمه  جاودزا ،  بـش  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح 
دای هب  ارم  مدوخ ،  لزنم  هب  ردـپ -  هناخ  زا  لاقتنا -  مدروآ و  دای  هب  ار  ربق  هاـگلزنم  رمع و  ناـیاپ  مدیـشیدنا و  دوخ  عضو  لاـح و  نوماریپ 

(84  . ) میزادرپب ادخ  تدابع  هب  ار  بشما  میزیخرب و  زامن  هب  كرتشم  یگدنز  زاغآ  رد  ات  ایب  ادخ  هب  ار  وت  تخادنا !  مربق  هب  دورو 

ناذا  - 125

(85  . ) مونشب داب -  وا  تیب  لها  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  ار -  مردپ  نذوم  لالب ،  ناذا  يادص  هک  مراد  تسود  رایسب 
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هرفس بادآ   - 126

بجاو و نآ  ياتراهچ  دسانشب . ار  اه  نآ  یناملـسم  ره  تسا  راوازـس  هک  دراد  دوجو  دنمـشزرا  لمعلاروتـسد  هدزاود  اذغ ، هرفـس  رـس  رد 
تفرعم تخانــش و   - 1 بجاو :  لـمعلا  روتـسد  راـهچ  اـما  و  تـسا .  يراوـگرزب  بدا و  هناـشن  نآ  ياـتراهچ  بحتـسم و  نآ  ياـتراهچ 

4 اذغ . زاغآ  رد  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  نتفگ   - 3 ندوب .  ادخ  ياه  تمعن  هب  یضار   - 2 تسوا .)  زا  اه  تمعن  هک  مینادـب   ) راگدرورپ
هب نتسشن  اذغ 2 -  زا  لبق  نتفرگ  وضو   - 1 زا : دنترابع  بحتسم  لمعلا  روتسد  راهچ  و  اذغ . نایاپ  زاغآ و  رد  ادخ  يرازگساپس  رکش و  - 

يراوگرزب بدا و  هناشن  هک  یلمعلاروتـسد  راـهچ  نآ  تشگنا و  هس  اـب  ندروخ  اذـغ  ندروخ 4 -  اذـغ  هتـسشن  لاح  رد  پچ 3 -  بناج 
4 دینک . مرن  تدش  اب  دیوجب و  بوخ  ار  اذغ  دیرادرب 3 -  کچوک  ار  اه  همقل  دیروخب 2 -  تسامش  يور  شیپ  هچ  نآ   - 1 دننام : تسا 

(86 . ) دیرگنب ندروخ  اذغ  ماگنه  نارگید  تروص  رد  رتمک  - 

داهج رارسا   - 127

. داد رارق  ناقفانم ،  نارفاک و  تسکش  تلذ و  و  مالسا ،  هوکش  تزع و  ببس  ار  داهج  دنوادخ ،

یعقاو هزور   - 128

مشچ و شوگ و  نابز و  راد  هزور  رگا  دندومرف : هک  هدش  لقن  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یمارگ  رتخد  زا 
؟  تشاد دهاوخ  وا  يارب  يا  هدیاف  رثا و  هچ  هزور  دنکن ، تظفاحم  هانگ  زا  ار  اضعا 

هزور رارسا   - 129

. دومرف ررقم  امش ، صالخا  يرارقرب  يراوتسا و  هلیسو  ار  هزور  دنوادخ ،

تاکز رارسا   - 130

. داد رارق  امش  شاعم  قزر و  تکرب  شیازفا و  و  ناور ،  حور و  یکاپ  تهج  ار ، تاکز  دنوادخ ،

صالخا  - 131

. داتسرف دهاوخ  ورف  وا  يوس  هب  ار  وا  تحلـصم  نیرترب  گرزب  راگدرورپ  دتـسرف ، ادخ  يوس  هب  ار  دوخ  هناصلاخ  ياه  تدابع  هک  یـسک 
(87)

نامیا رارسا   - 132

. داد رارق  رفک  كرش و  یگدولآ  زا  امش  یکاپ  ببس  ار  نامیا  دنوادخ ،

جح رارسا   - 133

. دومن نید  ياه  هیاپ  تیوقت  ماکحتسا و  هیام  ار  جح  دنوادخ ،
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رارسا   - 134

(88 . ) داد رارق  هعماج ،  مومع و  حالصا  يارب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنوادخ ،

نآرق هانپ  رد   - 135

شا هدـنرادزاب  نیمارف -  هدـننک و -  هریخ  شیاه  هناشن  نازورف و  شماـکحا  رهاـظ و  وا  هب  طوبرم  روما  تسامـش ،  يور  ارف  یهلا  باـتک 
(89  . ) تسا حضاو  شیاهروتسد  راکشآ و 

شزرمآ بلط   - 136

(90 . ) دش مهاوخن  راتفر  نیا  بکترم  رگید  مبلط و  یم  شزرمآ  ادخ  زا  نم 

میرک نآرق  تیمها   - 137

هاگدـید هک  تسا -  ربمایپ  راگدای  یهلا و  دـهع  ناشخرد -  ییانـشور  شخب و  غورف  رون  وگتـسار و  نآرق  تسایوگ و  دـنوادخ  باتک  ...
هب یبایتسد  ياشگهار  نآ ،  زا  تیعبت  تسا .  ناگمه  هطبغ  دروم  وا  ناوریپ  رگ و  هولج  نآ  رهاظ  المرب و  وا  ینورد  رارسا  نشور و  شیاه 

(91  . ) تسا تاجن  بجوم  وا  هب  ندرپس  شوگ  یهلا و  ياضر 

اعد  - 138

(92 . ) دیزادرپب تدابع  اعد و  هب  دیرادرب و  تافص  تاراختفا و  شرامش  زا  تسد  رادازع ! نانز  يا 

نآرق رارسا   - 139

ندش هدیشک  ثعاب  نآ ،  ياهروتسد  تفایرد  ندینـش و  و  تسا ،  ادخ  ناوضر  يوس  هب  ندرپس  هر  بجوم  نآرق )  ، ) ادخ باتک  زا  يوریپ 
یم تسد  هب  نآرق  وترپ  رد  وا ، حـضاو  تاررقم  دودـح و  فئاظو و  و  یهلا ،  نشور  نیهارب  اه و  تجح  دوب ، دـهاوخ  تاجن  لزنمرـس  هب 
یم هدـش  ررقم  نیناوق  و  الاو ، ياه  شزرا  و  یفاک ،  ياه  ناهرب  نشور و  لئالد  و  مارح ،  لالح و  لـئاسم  هدـنریگربرد  هک  یباـتک  دـیآ ،

. دشاب

نم بوبحم  نآرق   - 140

هار رد  قافنا   - 3 هلآ .  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هرهچ  هب  هاـگن   - 2 نآرق .  توـالت   - 1 تسا :  نم  بوبحم  زیچ  هس  امـش  ياـیند  زا 
(93 . ) ادخ

نآرق توالت  تلیضف   - 141

(94 . ) دوش یم  هدناوخ  تشهب  لها  نیمز ،  اه و  نامسآ  رد  نمحرلا  هعقاو و  دیدح و  هروس  هدننک  توالت 

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  نانخس  مهن :  لصف 
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تما ناراک  هنگ  يارب  اعد   - 142

ادـتبا دوب . ملاع  نانز  گرزب  نآ  هجوتم  (س ،)  ارهز همطاف  ترـضح  رمع  نایاپ  ياه  هظحل  رد  دـنک : یم  لقن  راـیط ، رفعج  رـسمه  ءامـسا 
و هتسشن ،  هلبق  هب  ور  هک  مدید  ار  س )   ) همطاف متفر ،  ولج  دش . ادخ  اب  زاینو  زار  لوغـشم  هناخ  رد  درک و  ضوع  ار  اه  سابل  درک و  لسغ 

نسح ياه  هیرگ  هب  و  يدیزگرب ،  ار  اه  نآ  هک  یناربمایپ  قح  هب  اراگدرورپ ! دنک : یم  اعد  نینچ  هدروآرب ،  نامـسآ  يوس  هب  ار  اه  تسد 
(95  . ) ییاشخبب ارم  نادنزرف  نایعیش  نم و  نایعیش  ناراکهانگ  مهاوخ  یم  وت  زا  نم ،  قارف  رد  نیسح  و 

اعد تباجتسا  نامز   - 143

یتعاس هعمج ،  زور  رد  دومرف : یم  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مردپ  زا  دومرف : س )   ) ارهز همطاف  ترضح  يربک  هقیدص 
دهاوخ هدروآرب  شتجاح  هک  تسین  کش  دیامن ، تلئـسم  ار  دوخ  زاین  تجاح و  دنوادخ  زا  دنک و  اعد  تعاس  نآ  رد  سک  ره  هک  تسا 

رد بورغ  تقو  دیـشروخ  فصن  هک  هاگ  نآ  دومرف : تسا ؟  یتعاـس  هچ  تعاـس  نآ  مدرک :  ضرع  مردـپ  هب  دومرف : س )   ) همطاـف دـش .
دریگ و رارق  ماب  زارف  رب  ات  داد  یم  روتـسد  دوخ  مالغ  هب  نآ  زا  سپ  (س )  ارهز همطاف  تساعد .  تباجتـسا  هظحل  دش ، صخـشم  قفا  هنماد 

. دنک اعد  ات  دیامن  ربخاب  ار  شترضح  دیسر ، ارف  باتفآ  بورغ  تقو  هک  نیمه 

 ( س  ) ارهز ياعد   - 144

هک نیا  دوجو  اب  وا  درک ، وج  تسج و  وا  يدابع  یناـفرع و  ماـقم  رد  دـیاب  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  يدنلبرـس  تزع و  زار  اـساسا 
هک تسور  نیمه  زا  و  تخاس ،  یمن  یضار  ار  وا  يزیچ  یبوبر  ياقل  زج  هک  دوب  يریپ  تدابع  نافرع و  رد  یلو  دوب ؛  ناوج  مک و  شنس 

ار دوخ  هجو  هب  رظن  تذـل  هراومه  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ادـنوادخ ! کهجو ؛  یلا  رظنلا  ةذـل  کلئـسا  ینا  مهللا  تفگ :  یم  شیاهاعد  رد 
(96  . ) ییامرف نم  بیصن 

 ( س  ) همطاف رب  تاولص  باوث   - 145

درک یم  ثیدح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شردپ  زا  هک  مدینـش  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  زا  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما 
ماقم هک  تشهب  ياجک  ره  رد  دزرمایب و  ار  وا  ناهانگ  لاعتم  دنوادخ  دتـسرفب ، تاولـص  وت  رب  هک  ره  همطاف !  يا  دومرف : نم  هب  مردـپ  هک 

(97 . ) دوش قحلم  نم  هب  صخش  نآ  دشاب  نم 

 ( (س ارهز ياعد  تباجا   - 146

(98 . ) دمآ تباجا  نیرق  هدیدع  تاعفد  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  ياعد  دش ، باجتسم  شیاعد  مالسلا  هیلع  حون  ترضح 

 ( س  ) ارهز ندوب  ءاعدلا  باجتسم   - 147

(99  . ) مالسلااهیلع ارهز  همطاف  نینچمه  دوب ، هوعدلا  باجتسم  مالسلااهیلع  میرم 

ءاعدلاب مکیلع   - 148

تنیز دندرک و  یم  يرای  متام  رد  ار  وا  هک  مشاه  ینب  نانز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  لاحترا  زا  دعب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح 
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(100 . ) دییامن شیاین  اعد و  هک  تسامش  رب  دینک و  اهر  ار  تلاح  نیا  دومرف : دندوب  هدومن  رب  رد  گوس  سابل  هدرک و  اهر  ار  اه 

 ( س  ) ارهز همطاف  زرح   - 149

تیاور يزرح  کی  ره  تهج  هب  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  تاوعدـلا  جـهم  رد  سوواط  نب  دـیس 
کتمحرب موـیق  اـی  یح  اـی  میحرلا ،  نمحرلا  هللا  مسب  تسا :  ظاـفلا  نیا  هب  نآ  تسا و  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  زرح  هـلمج  نآ  زا  هدرک 

(101  . ) هلک یناش  یل  حلصا  ادبا و  نیع  ۀفرط  یسفن  یلا  ینلکتال  ینثغاف و  ثیغتسا 

بت عفر  يارب  اعد   - 150

هدناشن نم  يارب  تشهب  رد  دنوادخ  هک  تسا  یلخن  زا  اه  بطر  نیا  دومرف : هداد و  ناملس  هب  امرخ  هناد  دنچ  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح 
هک مدرک  تساوخرد  وا  زا  دیوگ : یم  ناملـس  مراد .  تبظاوم  نآ  رب  ماش  حبـص و  ره  تخومآ و  نم  هب  مردـپ  هک  ییاعد  رثا  رب  مه  نآ  ، 

هدـنز ات  یهاوخ  یم  رگا  دـشاب و  یـضار  وت  زا  هک  یلاح  رد  ینک  تاقالم  ار  ادـخ  یهاوخ  یم  رگا  دومرف : زومایب . مه  نم  هب  ار  اـعد  نیا 
یلع رون  هللا  مسب  رونلا ، رون  هللا  مسب  رونلا ، هللا  مسب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  نک :  تموادـم  اـعد  نیا  رب  دریگن ، ارف  ار  وت  بت  درد  یتـسه 

یف روطلا  یلع  رونلا  لزنا  و  رونلا ، نم  رونلا  قلخ  يذلا  هللا  دمحلا  رونلا ، نم  رونلا  قلخ  يذلا  هللا  مسب  رومالا ، ربدم  وه  يذلا  هللا  مسب  رون ،
ءارـسلا و یلع  و  روهـشم ، رخفلاب  و  روکذـم ، زعلاب  وه  يذـلا  هللادـمحلا  روبحم ، یبن  یلع  رودـقم ، ردـقب  روشنم ، قر  یف  روطـسم ، باـتک 

رازه زا  رتشیب  متفرگ ،  میلعتار  اعد  نیا  هک  يزور  زا  دیوگ : یم  ناملس  نیرهاطلا .  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  و  روکـشم ، ءارـضلا 
بت ناحبـس  يادخ  رما  هب  دـناوخ ، یم  ار  اعد  نیا  نوچ  تفرگ  یم  ارف  ار  وا  بت  هک  سک  ره  مداد و  میلعت  ار  هکم  هنیدـم و  لها  زا  سک 

(102  . ) تشگ یم  رود  وا  زا 

مهم روما  رد  اعد   - 151

یم وا  زا  اه  نوخ  هک  یلاح  رد  اروشاـع  زور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مردـپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  زا 
زا وا  تخومآ و  نم  هب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  مردام  هک  ار  اعد  نیا  نم  زا  نک  ظفح  مدنزرف  دومرف : تفرگ و  شوغآ  رد  ارم  دیشوج 

سی و قحب  ناوخب :  ار  اعد  نیا  دـیدش ، ياه  تبیـصم  اهدـمآ و  شیپ  اه و  مغ  مهم و  رما  تجاح و  ره  رد  لیئربج ،  زا  وا  ادـخ و  لوسر 
جرفم ای  نیبورکملا  نع  سفنم  ای  ریمضلا  یف  ام  ملعی  نم  ای  نیلئاسلا  جئاوح  یلع  ردقی  نم  ای  میظعلا  نآرقلا  هط و  قحب  میکحلا و  نآرقلا 

اذک و یب  لعفا  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص  ریسفتلا  یلا  جاتحیال  نم  ای  ریغـصلا  لفطلا  قزار  ای  ریبکلا  خیـشلا  محار  ای  نیمومغملا  نع 
نادـنمتجاح تجاح  ماجنا  رب  هک  یـسک  يا  میظع ،  نآرق  هط و  قح  هب  میکح و  نآرق  سی و  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  اراـگدرورپ ! اذـک .

شخب طاـشن  يا  نارطاـخ ،  ناـشیرپ  زا  یتخـس  هدـننک  فرطرب  يا  ییاـناد ،  تسا  ناـهنپ  اـه  لد  رد  هچ  نآ  هب  هـک  یـسک  يا  ییاـناوت ، 
دمحم لآ  دمحم و  رب  ریـسفت ، حیـضوت و  زا  زاین  یب  يا  لاسدرخ ،  كدوک  هدـنهد  يزور  يا  لاسگرزب ،  ریپ  هدـننک  محر  يا  ناکانمغ ، 

 . نک راتفر  هنوگنیا  نم  اب  تسرف و  دورد 

نآ زا  جورخ  دجسم و  هب  دورو   - 152

 ، هللا مسب  دندومرف : یم  دندش و  یم  دجسم  لخاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یماگنه  دنیامرف : یم  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح 
تسرف و دورد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رب  ایادـخ ! ادـخ ، مان  هب  کـتمحر .  باوبا  یل  حـتفا  یبونذ و  رفغا  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا 

دندـش یم  جراخ  دجـسم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  و  اشگب . نم  يور  هب  ار  تدوخ  تمحر  ياهرد  زرمایب و  ار  مناهانگ 
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هیلع و هللا  یلـص  دمحم  رب  ایادخ ! ادخ ، مان  هب  کلـضف .  باوبا  یل  حـتفا  یبونذ و  رفغا  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  هللا ،  مسب  دـندومرف : یم 
. اشگب نم  يور  هب  ار  تدوخ  ششخب  لضف و  ياهرد  زرمایب و  ار  مناهانگ  تسرف و  دورد  هلآ 

ماش حبص و  ره  رد  اعد   - 153

یم هانپ  تتمحر  ببـس  هب  رادـیاپ ! يا  هدـنز ،  يا  یـسفن .  یلا  ینلکت  هلک و ال  یناش  یل  حلـصا  و  ثیغتـسا ،  کتمحرب  مویق ،  اـی  یح  اـی 
(103 . ) راذگماو مدوخ  هب  ارم  و  نادرگ ،  حالصا  ار  میاهراک  یمامت  میوج ، 

باوخ ماگنه  ياعد   - 154

. اجتلم هللا  ءارو  اجلم و ال  هللا  نم  سیل  اعد ، نمل  هللا  عمس  یـضق ،  هللا  ءاش  ام  یفک ،  هللا و  یبسح  یلعالا ،  هللا  ناحبـس  یفاکلا ،  دمحلا هللا 
نکی مل  و  ادلو ، ذختی  مل  يذلا  هللادمحلا  میقتسم ،  طارص  یلع  یبر  نا  اهتیـصانب ، ذخآ  وه  الا  ۀباد  نم  ام  مکبر ،  یبر و  هللا  یلع  تلکوت 
كاپ تسا ،  هدننک  تیافک  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپـس  اریبکت . هربک  و  لذـلا ،  نم  یلو  هل  نکی  مل  و  کلملا ،  یف  کیرـش  هل 
دناوخ ار  وا  هک  یـسک  نخـس  دـنوادخ  دریگ ، یم  ماجنا  دـهاوخ  یم  ادـخ  هچ  نآ  تسا ،  یفاـک  ارم  دـنوادخ  رترب ، دـنوادخ  تسا  هزنمو 

نآ زج  تسین  يا  هدنبنج  چیه  مدومن ،  لکوت  اتکی  دنوادخ  مدوخ ،  امـش و  راگدرورپ  هب  تسین .  ییاوام  هاگهانپ و  دنوادخ  زا  ریغ  دینش ،
يدنزرف هک  تسازـس  ار  يدنوادخ  ساپـس  دـشاب ، یم  تسار  هار  رد  نم  راگدرورپ  هک  یتسرد  هب  دراد ، تسد  هب  ار  وا  مامز  دـنوادخ  هک 

(104 . ) وگ ریبکت  رایسب  ار  وا  و  هدوبن ،  یسک  یتسرپرس  تحت  و  درادن ، یکیرش  شیئاورنامرف  رد  و  هتفرگن ،  دوخ  يارب 

بت يرامیب  يارب  س )   ) همطاف ترضح  ياعد   - 155

تاملکلا یلو  میظعلا ،  یلعلا  تنا  الا  هلا  ـال  میرکلا ،  هجولا  و  میظعلا ،  نملا  و  میدـقلا ،  ناطلـسلا  وذ  میظعلا ،  یلعلا  تنا  ـالا  هلا  ـال  مهللا 
ییاورنامرف بحاص  يرتالاو ،  رترب و  هک  تسین  وت  زج  يدوبعم  اراگدرورپ ! نالفب .  حبـصا  ام  لح  تاباجتـسملا ،  تاوعدـلا  و  تاـماتلا ، 

 ، یـشاب یم  اهاعد  هدننک  تباجا  تادوجوم ،  قلاخ  نیرتالاو  رترب و  تسین و  وت  زج  يدوبعم  ناوارف ،  يراوگرزب  گرزب و  یتنم  هنیرید و 
هک ینز  هرس -  سدق  ینیمخ  ماما  مالک  رد  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  يونعم  ماقم  ( 105 . ) اشگب ار  هدش  راتفرگ  نادب  صخش  نالف  هچ  نآ 
نآ ات  کلم  ملاع  زا  كالفا و  يوس  نآ  ات  كاخ  طیـسب  زا  ناشرون  هک  درک  تیبرت  ییاه  ناسنا  رقحم  يا  هناخ  کـچوک و  يا  هرجح  رد 
نز کی  یناحور ،  نز  کی  تسا ،  هدوبن  یلومعم  نز  کی  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  ( - 106 . ) دشخرد یم  العا  توکلم  يوس 

لیئربج ندمآ  هلءاسم  ( - 107  . ) ناسنا تقیقح  مامت  نز ،  تقیقح  مامت  تیناسنا ،  هخـسن  مامت  ناسنا ،  انعم  ماـمت  هب  نز  کـی  یتوکلم ، 
تـسا مزال  بسانت  کی  نیا  دیایب ، دراد  ناکما  دیآ و  یم  یـسک  ره  يارب  لیئربج  هک  دوشن  لایخ  تسین ،  هداس  هلءاسم  کی  یـسک  يارب 

حور هک  لیئربج  نیب  بسانت  نیا  انعم و  نیا   .... تسا مظعا  حور  هک  لـیئربج  ماـقم  دـیایب و  دـهاوخ  یم  لـیئربج  هک  یـسک  نآ  حور  نیب 
دعب تسا ،  هدوبن  یسک  همه  نیب  اهنیا ، لاثما  میهاربا و  یـسیع و  یـسوم و  ادخ و  لوسر  لثم  تسا ،  هدوب  لوا  هجرد  يایبنا  تسا و  مظعا 
هدش لزان  اه  نآ  رب  لیئربج  هک  روط  نیا  دشاب  هدش  دراو  هک  ما  هدیدن  نم  مه  همئا  هرابرد  یتح  تسا ،  هدشن  رگید  یـسک  نیب  مه  نیا  زا 

راوگرزب نآ  یهلا  یحور و  يونعم و  ياه  هبنج  زا  نم  يربهر -  مظعم  ماقم  مالک  رد  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  يونعم  ماقم  ( 108 ...) دشاب
یسک رگا  یتح  منک ،  كرد  ار  اهزیچ  نآ  هک  متسه  نیا  زا  رت  کچوک  نم  منزب .  مناوت  یمن  یفرح  مالسلااهیلع )  ارهز  همطاف  ترضح  )

يا هناگادـج  ملاع  کی  يونعم  ياه  هبنج  نآ  دـنک . نایب  فیـصوت و  ار  وا  تسوا  قح  هک  ناـنچ  نآ  دـناوت  یمن  دـنکب  كرد  دـناوتب  مه 
یناوج نینـس  رد  نز  کی  هب  لاعتم  يادخ  هک  تسا  يریظن  یب  تمکح  تفرعم و  هچ  نیا  تسا ؟  ییالاو  شناد  هچ  نیا  ( - 109  . ) تسا

. دنک یم  ادیپ  طابترا  یملع  لیاضف  هب  يدایز  دودح  ات  يونعم  لئاسم  نیا  تسا .  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  يونعم  ماقم  نیا  دشخب ؟ یم 
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کی مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  تداـبع  ( - 110 . ) دوش یم  یـشان  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  شالت  زا  هک  هچ  نآ  هب  دـنک  یم  ادـیپ  طاـبترا 
يردـق هب  دـیوگ : یم  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  هرابرد  تسا ،  مالـسا  يایند  داهز  دابع و  زا  یکی  هک  يرـصب  نسح  تسا .  هنومن  تداـبع 
بارحم رد  نداتسیا  زا  راوگرزب  نآ  ياهاپ  اهامدق  تمروت  هک  داتسیا  تدابع  بارحم  رد  درک و  تدابع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رتخد 

نایاپ ( 111 . ) درک مرو  تدابع 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
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سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com
هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)

هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 
یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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