




نارگشیاین لامج  داجس  ماما 

: هدنسیون

یبارت دمحا 

: یپاچ رشان 

یمالسا ياهشهوژپ  داینب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

نارگشیاین لامج  داجس  15ماما 

باتک 15تاصخشم 

15راتفگشیپ

16همدقم

تداهش ات  تدالو  زا  یلامجا  لوا : 16لصف 

مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  16تدالو 

تدالو 17ناکم 

باقلا 17هینک و 

نیت ریخلا  نبا  داجس  18ماما 

نادنزرف 18رسمه و 

ع)  ) داجس ماما  یعامتجا  ینید و  19تلاسر 

19تداهش

ع)  ) نیسحلا نب  یلع  20نفدم 

 - مالسلا هیلع  نیسحلا -  نب  یلع  20تماما 

تماما 20نارود 

 - مالسلا هیلع  نیسحلا -  نب  یلع  تماما  21لیالد 

 - هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا -  ربمایپ  21حیرصت 

حول 21ثیدح 

 - مالسلا هیلع  بلاط -  یبا  نب  یلع  22حیرصت 

ع)  ) یلع نب  نیسح  22حیرصت 

نیتسار تماما  طخ  زا  22نافرحنم 

هیناسیک 22هقرف 
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هیفنح دمحم  23تیصخش 

تماما هلاسم  هیفنح و  23دمحم 

اروشاع دادخر  هیفنح و  24دمحم 

هیناسیک شیادیپ  25یگنوگچ 

( هیناسیک  ) شادیپ یعامتجا  سایس -  26هنیمز 

هیناسیک 27راتخم و 

راتخم مایق  نیباوت و  مایق  28زیامت 

ع)  ) نیسحلا نب  یلع  تماما  هرابرد  راتخم  28هدیقع 

راتخم حدم  رد  28یتایاور 

راتخم تمذم  رد  29یتایاور 

هیماما هاگن  رد  راتخم  29تیصخش 

هیناسیک يریگ  لکش  رد  یسایس  ياه  30هزیگنا 

مالسلا هیلع  داجس -  ماما  یعامتجا  يونعم و  تیصخش  مود : 31لصف 

تیونعم تدابع و  بارحم  رد  ع )  ) داجس 31ماما 

زامن هناتسآ  رد  مالسلا -  هیلع  داجس -  32ماما 

نادیهش مایپ  رگغالبا  ع ،)  ) داجس ماما  32زامن 

نیدجاسلا دیس  نیسح ، نب  32یلع 

راگدرورپ لامج  رد  33وحم 

جح هب  مامتهاو  ع )  ) نیسحلا نب  33یلع 

ناتسدیهت نادنمزاین و  هب  33یگدیسر 

ناهن رد  نامورحم ، هب  34کمک 

یعامتجا طباور  رد  تشذگ ، 35وفع و 

ناگدرب يدازآ  رد  36شالت 

نارگید هاگدید  زا  مالسلا ،-  هیلع  داجس -  37ماما 
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قدزرف 38هسامح 

قدزرف 39تیصخش 

قدزرف هدیصق  39نتم 

قدزرف هدیصق  40ياهمایپ 

قدزرف 40هزیگنا 

40حیضوت

بدا ناوید  رد  تبث  قدزرف ، 41هسامح 

قدزرف هدیصق  رب  42یلیلحت 

تاهبش 42دقن 

 - مالسلا هیلع  داجس -  ماما  یسایس  یگدنز  موس : 43لصف 

 - مالسلا هیلع  داجس -  ماما  یسایس  43یگدنز 

اهیراوشد جوا  رد  تیلوئسم ، 44يافیا 

هفوک ات  البرک  44زا 

هفوک رهش  هب  45دورو 

نایفوک اب  داجس  ماما  نیشتآ  45نانخس 

دایز نب  هللادیبع  سلجم  47رد 

ماش رهش  ات  هفوک  48زا 

ناریسا هلفاق  ریس  49طخ 

کبلعب رهش  زا  رابمغ  49يراذگ 

اه هظحل  نیرتراوشد  ماش ، هب  50دورو 

نایماش شوگ  رد  قح  نینط  50نیتسخن 

نازوت هنیک  51تتامش 

 - مالسلا هیلع  نیسحلا -  نب  یلع  54هبطخ 

 - مالسلا هیلع  داجس -  ماما  هبطخ  55باتزاب 
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هنیدم هب  دورو  هناتسآ  رد  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  57هبطخ 

البرک هعقاو  زا  سپ  مالسلا ،-  هیلع  داجس -  58ماما 

اهتموکح ربارب  رد  داجس  ماما  59عضوم 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  59مامتها 

نایوما هاگتسد  هیلع  60يرگاشفا 

تداهش داهج و  هب  60بیغرت 

نارابج اب  یناهنپ  هزرابم  هب  60دومنهر 

يراد زار  ییابیکش و  هب  61قیوشت 

؟ جح ای  62داهج 

دیزی تفالخ  همادا  رد  داجس ؛ ماما  62یگدنز 

هرح رابفسا  63هعقاو 

هرح هعقاو  رد  داجس  64ماما 

! تسردان 65ياهلیلحت 

! تسردان لیلحت  66نیمود 

هنیدم لها  هاگهانپ  داجس ، 66ماما 

هکم هب  موجه  67دیزی و 

ریبز نب  هللادبع  68هنتف 

ریبز نبا  ربارب  رد  داجس  ماما  69عضوم 

دیزی نب  هیواعم  70نارود 

مکح نب  ناورم  71نارود 

مدرم یسایس  ینید و  71طاطحنا 

ناورم کلملادبع  72نارود 

: دیامرف یم  هدرک  وگزاب  ار  ناورم  کلملادبع  اب  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  ياهدروخرب  زا  یکی  مالسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  کلملادبع 1 - اب  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  ياهدروخرب 

کلملادبع نب  دیلو  75نارود 
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مالسلا هیلع  داجس  ماما  رظن  زا  وا  هدنیآ  زیزعلادبع و  نب  76رمع 

حلاصان نامکاح  هیلع  يرگاشفا  رد  ماما  77هویش 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  یملع  تیصخش  مراهچ : 77لصف 

ع)  ) داجس ماما  شناد  77ملع و 

یهقف لیاسم  78ماکحا و 

ناهیقف رورس  مالسلا  هیلع  داجس  78ماما 

موتکم ياهشناد  79رارسا و 

 - مالسلا هیلع  داجس -  ماما  80باحصا 

 - مالسلا هیلع  داجس -  ماما  باحصا  82نیرتزاتمم 

 - مالسلا هیلع  داجس -  ماما  باحصا  یگدنز  زا  82ییاهیگژیو 

لیوطلا ما  نب  82ییحی 

ریبج نب  83دیعس 

يرجه 84دیشر 

یلباک 84دلاخوبا 

بیسم نب  85دیعس 

يراصنا هللادبع  85نرباج 

ینانک هلثاو  نب  86رماع 

یلامث هزمح  87وبا 

نید فراعم  يانب  دیدجت  میکحت و  و  مالسلا -  هیلع  داجس -  88ماما 

 - مالسلا هیلع  داجس -  ماما  باحصا  88ناهیقف 

ناملاع هب  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  89رادشه 

يرهز ملسم  نب  دمحم  هب  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  89همان 

ناملاع 90تیلوئسم 

گرزب یمرج  ناملاظاب ، 90یمدمه 
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ناملاظ هاگ  هیکت  نیرتلیلصا  يرابرد  90ناملاع 

! ارگایند ناملاع  هب  91رادشه 

نراداوه هزیگنا  هب  هجوت  91موزل 

تشگزاب تاجن و  91هار 

 - مالسلا هیلع  داجس -  ماما  ياهسرد  زا  ییاه  هولج  مجنپ : 92لصف 

مالسلا هیلع  داجس -  ماما  ياهسرد  زا  ییاه  92هولج 

قوقح 92هلاسر 

قوقح هلاسر  93نتم 

یعامتجا يدرف و  قوقح  همه  هیاپ  یهلا ، 93قوقح 

قوقح هنماد  یگدرتسگ  93يریگارف و 

یعامتجا قوقح  93تسرهف 

رادرک ورملق  رد  95قوقح 

ناریدم نایاوشیپ و  95قوقح 

یتسرپرس تحت  رصانع  تیعر و  96قوقح 

نادنواشیوخ 97قوقح 

کیرش 99قح 

يدام تاناکما  اهییاراد و  99قح 

ناراکبلط 99قوقح 

نارشاعم 100قح 

نایکاش نایعدم و  100قح 

قوقح يافیا  رد  دنوادخ  زا  102دادمتسا 

هیداجس 102هفیحص 

102همدقم

هفیحص 102تاکردتسم 
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هفیحص رب  هدش  هتشاگن  102ياهحرش 

هیداجس هلماک  هفیحص  لاجر  103دنس و 

هفیحص 103ثیدح 

هیداجس هفیحص  رد  فراعم  105هدرتسگ 

يرگتیاده غیلبت و  105رنه 

هیداجس هفیحص  رد  یلوصا ، 106ياهرواب 

106همدقم

دنوادخ تخانش  106دیحوت و 

شیوخ فرعم  دوخ  106دنوادخ ،

اتمه یب  هناگی و  106دنوادخ ،

کیرش یب  دض و  یب  107دنوادخ 

دیحوت هب  داقتعا  107یتیمها 

دنوادخ 107تافص 

یهلا 108لدع 

یهلا تمحر  108فطل و 

یهلا تردق  109ملع و 

دنوادخ يزاین  یب  109تزع و 

دنوادخ لماک  فیصو  زا  ناسنا  109یناوتان 

خیرات لوط  رد  تلاسر  طخ  109موادت 

ناربمایپ متاخ  مالسا ، 110ربمایپ 

 - هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ -  نیتسار  110باحصا 

 - هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ -  تیناقح  لیلد  110نآرق 

ینامسآ ياهباتک  همه  زا  رتارف  110نآرق 

اهتملظ رگنشور ، 110نآرق 
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نایوجقح شخبافش  110نآرق 

قح صیخشت  كالم  110نآرق 

یهلا يرسفم  دنمزاین  نآرق ، 111قیاقح 

نآرق فراعم  ناراد  هجینگ  111ناماما ،

تماما موادت  111هفسلف 

 - مالسلا هیلع  ماما -  زا  تعاطا  موزل  111هفسلف 

 - مالسلا هیلع  نیموصعم -  همئا  ماقم  هب  112نافراع 

 - مالسلا هیلع  ماما -  هاگن  رد  هعیش ، 112يدنمجرا 

راظتنا بتکم  رد  یلاعتم ، 112ياهنامرآ 

تما ماما و  113تابسانم 

نانآ تیلوئسم  هنیمز  اهناسنا ، رب  ادخ  تجح  114مامتا 

اهتیلووسم هب  ییوگخساپ  زور  114تمایق 

یهلا لدع  همزال  تمایق ، ییاپ  114رب 

ملظ نودب  یهلا ، شاداپ  رفیک و  114ماظن 

یشخبازج ماظن  رد  یهلا  لدع  115هفسلف 

نازیرگ تیلو  ؤسم  هب  یهلا  115تلهم 

نایصع لها  هب  دنوادخ  تلهم  115هفسلف 

تمایق رد  تعافش ، 115ییآراک 

اهتما يارب  ناربمایپ  116تعافش 

ناربمایپ يارب  مالسلا -  هیلع  تیب -  لها  116تعافش 

شیوخ ناگتسباو  يارب  ناحلاص ، 116تعافش 

نانآ يارب  نانمؤم ، لامعا  116تعافش 

هیداجس هفیحص  رد  یناسنا  لیاضف  ناسنا و  117يامیس 

ناسنا لماکت  شیادیپ و  117لحارم 
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ادخ هب  یکتم  یناسنا  117يورین 

ناسنا شنیرفآ  117هفسلف 

یهلا نومزآ  ضرعم  رد  هراومه  118ناسنا ،

ناسنا هناگود  118ياهتیلباق 

لطاب هب  لیامتم  ادخ ، تیامح  یب  118ناسنا ،

حالص هب  لیامتم  ناسنا ، 118تشرس 

ناسنا هب  یهلا  تبهوم  نیرتیلاع  119تفرعم ،

تیناسنا كالم  یسانش ، 119قح 

ناسنا یشزرا  119تافص 

ییوج حالص  120يزاسدوخ و 

کین هشیدنا  120تین و 

تفارش 120تزع و 

تزع جوا  رد  120عضاوت 

یعامتجا تدوم  121تبحم و 

اهنآ هب  مازتلا  یعامتجا و  قوقح  121تیاعر 

نامورحم زا  يریگتسد  121تیامح و 

نارگید رازآ  زا  121زیهرپ 

راتفگ نابز و  تافآ  زا  121زیهرپ 

ییورود قافن و  زا  121زیهرپ 

تاوهش زا  زیهرپ  ربکا و  122داهج 

هیداجس هیفیحص  رد   - مالسلا هیلع  داجس -  ماما  یعامتجا  یسایس  122عضاوم 

122همدقم

تفالخ نابصاغ  هیلع  ماما  123يرگاشفا 

ملاظ اب  هلباقم  مولظم و  زا  123تیامح 
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یمالسا ياهنیمزرس  نایک  ظفح  هب  ماما  124مامتها 

داهج هب  قیوشت  125بیغرت و 

مالسا نانمشد  اب  دربن  داهج و  هیحور  125تشادگرزب 

نادیهش ماقم  تداهش و  125شزرا 

داهج یلالاو  125فادها 

نایاپ رد  126ینخس 

اه تشون  126یپ 

98 ات  1126

189 ات  98128

288 ات  190130

ات 368  289132

464 ات  369134

479 ات  465136

598 ات  480139
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نارگشیاین لامج  داجس  ماما 

باتک تاصخشم 

داـینب  ] مالـسا خـیرات  هورگ  زا  قیقحت  نارگـشیاین  لاـمج  ع )  ) داجـس ماـما  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و   - 1336 دـمحا ، یئاقآ ، هسانـشرس : 
تاصخشم یمالسا 1373 . ياهشهوژپ  داینب  دهشم : رـشن :  تاصخـشم  یبارت  دمحا  شراگن  يوضر ؛  سدق  ناتـسآ  یمالـسا  ياهـشهوژپ 

(، ع  ) نیـسح نبیلع  عوضوم :  سیونریز  تروصهب  هماـنباتک  تشادداـی :  لایر 7-318-444-964 : 11000 کـباش :  ص 325  يرهاـظ : 
هدر یمالسا  ياهشهوژپ  داینب  هدوزفا :  هسانـش  مالـسا  خیرات  هورگ  یمالـسا  ياهـشهوژپ  داینب  هدوزفا :  هسانـش  94ق . مراهچ 38 -  ماما 

م284-74 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/954 ییوید :  يدنب  هدر   1373 8 فلا BP43/آ7 هرگنک :  يدنب 

راتفگشیپ

هدـنب نیا  شراوگرزب ، موصعم و  نادـناخ  مالـسا و  یمارگ  ربمایپ  سدـقم  كاـپ و  ناور  رب  دورد  ناـنم و  دـنوادخ  ياـنث  دـمح و  زا  سپ 
رد ندش  يرتسب  زا  سپ  مدش و  التبم  يویلک  دیدش  تلاسک  هب  دعب  هب  لاس 50  زا  یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیس  یهلا ، نارفغ  هب  مراودیما 
هب هجوت  اب  دـیامرف  تیانع  لماک  تمالـس  هداهن  تنم  نم  رب  گرزب  يادـخ  هچنانچ  مدرک  دـهع  دوخ  اب  یحارج  لمع  ماجنا  ناتـسرامیب و 

. منز تسد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هدنزومآ  رـسارس  راختفا  رپ  یناگدنز  نیودت  راک  هب  متـشاد  هک  يراک  هبرجت  هقباس و  هعلاطم و 
شیوخ نایلاوم  سدقم  ناتسآ  هب  زیچان  دنچ  ره  یتمدخ  هدرک و  مرازگساپس  ار  یهلا  گرزب  ياهتمعن  زا  يا  همش  رذگهر  نیا  زا  ات  دشاب 

و ص )  ) ادـخ لوسر  یگدـنز  درک و  يراـی  زین  یهلا  قیفوت  هللادـمحب ، مشاـب ... هدرک  هیهت  نیـسپزاب  زور  يارب  كدـنا  يا  هریخذ  هدومن و 
بالقنا يزوریپ  اب  یلو  مدـناسر ، پاچ  هب  هدرک  نیودـت  ات 75  ياهلاس 50  رد  ار  اهیلع ؛ هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح  شیمارگ  تخد 

یب نیا  زا  ار  دوخ  قیفوت  نانم  يادخ  لاح ، نیا  اب  دش . هفقو  دوکر و  راچد  راک  همادا  دمآ  دـیدپ  میارب  هار  نیا  رد  هک  یلغاشم  یمالـسا و 
مالسلا هیلع  نانموملا -  ریما  ترضح  رگید -  راوگرزب  موصعم  هس  یناگدنز  نیودت  هب  متـشاد  هک  یلغاشم  همه  اب  دومرفن و  بلـس  رادقم 

نادنمـشناد دـنمجرا و  شـالت و  رپ  تسود  لـالخ  نیا  رد  دیـسر . پاـچ  هب  زین  راـثآ  نیا  مدـش و  قفوم  مالـسلا -  هیلع  نسح -  ماـما  و  - 
هتشذگ هفیظو  زرم  زا  ناشیا  دوجو  رد  هعیش  یمالسا و  گنهرف  هب  تمدخ  هک  یهلا ، ياقآ  نیملسملا  مالـسلا و  ۀجح  ترـضح  هیامنارگ ،
تمارک يور  زا  دنتشاد و  يرادید  ریقح  نیا  اب  نآرقلاراد ، رانیمس  يرازگرب  تبسانم  هب  مق  هب  ناشرفس  رد  تسا  هدیـسر  قشع  دحرـس  هب 

تعاضب یب  هدـنب  هب  ار  يوضر  سدـق  ناتـسآ  یمالـسا  ياهـشهوژپ  داینب  مالـسا  خـیرات  هورگ  رد  تمدـخ  شیوخ  صاخ  تیانع  سفن و 
مالسا خیرات  هورگ  مرتحم  ياضعا  اب  کیدزن  زا  مدش و  فرشم  يوضر  سدق  ناتسآ  هب  دهشم  هب  يرفس  رد  نآ  زا  سپ  دندومرف . داهنشیپ 

یهلا ياقآ  باـنج  توعد  نتفریذـپ  هب  و  متفاـی ، هنیمز  نیا  رد  يراـکمه  يارب  یبوخ  راـصنا  ناوعا و  ار  نازیزع  نآ  مدرک ، ادـیپ  ییانـشآ 
همئا هیقب  یناگدـنز  نیودـت  تامدـقم  هیهت  راـک  هب  تـسد  بناـجنیا ، داهنـشیپ  هـب  خـیرات  هورگ  مدـش . مرگلد  قـیوشت و  یلاـعت  هللا  هـملس 

مالـسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  هیقب  یناگدنز  نیودـت  تامدـقم  هیهت  زا  سپ  هک  دـندوب  هقیفوت  نایم  رد  دـیدرگ . مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 
دم هک  يا  هویـش  کبـس و  اب  تساهنآ  فیلءات  نیودت و  هب  زین  دروم  ياهـشیف  میظنت  هیهت و  زا  سپ  هک  دندوب  هقیفوت  ماد  تسرپادخ  ياقآ 

ناشیا و ياـهیراتفرگ  رطاـخ  هب  هنافـساتم  روکـشملا . هیعـس  هللا  رکـش  دندیـشک -  یناوارف  تاـمحز  هار  نیا  رد  دـندش و  لوغـشم  دوب  رظن 
داتـسرف و ام  يرای  هب  ار  يرگید  هبقرتم  ریغ  تمعن  ناحبـس  يادخ  هک  نیا  ات  دش  هفقو  راچد  راک  همادا  اددجم  دـش  ادـیپ  رد  هک  یتاناسون 

یبوخب شیوخ  دنمناوت  اویش و  ملق  اب  قحلا  و  دنتفرگ ، هدهع  هب  مهم  نیا  ماجنا  یبارت  ياقآ  بانج  مالـسلا  ۀجح  دنمجرا ، اناوت و  هدنـسیون 
تامحز نوهرم  ار  اـم  همه  هدرک و  تاـفیلات  دـیراد  ور  شیپ  تسد و  رد  هک  ار  یباـتک  دـندمآ ، رب  راـک  هدـهع  زا  راـظتنا  دـح  زا  شیب  و 

ات ار  ام  نانچمه  و  دیامرف ، تیانع  ام  همه  هب  ار  نآ  زا  هدافتسا  يرورهب و  قیفوت  و  دیازفیب ، ناشیا  تاقیفوت  رب  دنوادخ  دنداد . رارق  شیوخ 
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دیع اب  قباطم  یـسمش  هام 73  تشهبیدرا  یتالحم 31  یلوسر  مشاه  دیـس  دـهد . رارق  شیوخ  هصاخ  تایانع  لومـشم  قفوم و  راک  نایاپ 
يرمق نابرق 1414 

همدقم

خیرات طیارش  نیرت  ینارحب  رد  هک  تسا  تمصع  باتفآ  نیمشش  هعیش و  ياوشیپ  نیمراهچ  ع ،)  ) نیـسحلا نب  یلع  ترـضح  داجـس ، ماما 
داد و روبع  تمالـس  داد  روبع  تمالـس  هب  هیما  ینب  تموکح  نارود  تاملظ  زا  ار  تیالو  لها  هلفاق  دیدرگ و  تماما  رما  راد  هدهع  مالـسا 

دندوب هتخیر  هک  ار  ییاهراد  نایوما  دوب و  هدـش  شوماخ  اهادـص  همه  هک  يراگزور  رد  تشاد . نوصم  يدوبان  لالحمـضا و  زا  ار  هعیش 
نینچ رد  ع )  ) داجـس ماما  يرآ ، بل ! ریز  يا  همزمز  دنراد و  هنیـس  رد  یـسفن  زونه  هک  نانآ  همه  يارب  دشاب  یتربع  سرد  ات  دنتـسش  یمن 

، دیوگ زاب  هللا  لوسر  شدج  ربنم  زارف  رب  ار  تقیقح  يادن ، زور  ییانـشور  رد  هک  هتـشاذگن  یتقو  دـش . رون  نایهار  رالاس  هلفاق  يراگزور 
هفیحص شا ، هنابش  ياهزاین  زار و  اب  و  درک . غالبا  شنارای  هب  ار  ییوج  قح  يرادنید و  زومر  نیرت  یلاع  شیاین ، اعد و  اب  بش  ياهلد  رد 

هتشاد ینلع  هتسیاب و  يروضح  شناوریپ  عمج  رد  شنارای و  نایم  رد  وا  دادن  هزاجا  كرادت  اهسرد  اهتربع و  اهدومنهر و  فراعم و  زا  يا 
نادیم هب  ار  شیاین  بارحم  یتسارب  وا  دز ! مهرب  ار  نانآ  شمارآ  تخاس و  تتـشتم  ار  نایوما  عمج  شیوخ  تولخ  اب  ترـضح  نآ  دشاب ،

هیلع هدـنرب  يا  هبرح  تسا  يراتفگ  هویـش  نیرتمرن  هک  اعد  زا  بارحم و  تخاس  لدـبم  نایوما  میلاعت  تاغیلبت و  اهتـسایس و  اـب  ییوراـیور 
تماهـش و نانچ  اب  خـیرات -  هاگداد  نیرت  محر  یب  نیرت و  هناـملاظ  دـیزی -  سلجم  رد  وا  دروآ . دـیدپ  تیـالو  نارکنم  نید و  نانمـشد 

زینو سلجم  نآ  رد  داجس ، ماما  دنام . یقاب  نامز  شوگ  رد  هشیمه  يارب  شنانخس  نینط  هک  درک  عافد  البرک ، نادیهش  میرح  زا  یتعاجش 
، شنیرهاط دادـجا  نانوچ  یعامتجا  تیبوبحم  تعاجـش و  تحاـصف ، شـشخب ، ملح  ملع ، رد  هک  دـیناسر  تاـبثا  هب  شیوخ  رمع  هیقب  رد 

نانمـشد تفالخ و  نابـصاغ  يوس  زا  هک  ییاهجنر  اهدرد و  همه  دش ، یم  دـنلب  شیاین  شیادـص  هاگ  ره  سپ  نآ  زا  تسا . قلخ  دـمآرس 
ریما تیالص  و  ص )  ) ادخ لوسر  يدیحوت  مایپ  شیاه  اعد  مرگ  ياون  رد  دیدرگ  یم  مسجم  هرابود  دوب ، هتفر  تمصع  نادناخ  رب  تیالو 
هدـش لامیاپ  قوقح  رـصع  رد  دز  یم  جوم  البرک ، نادیهـش  رـالاس  ع ،)  ) نیـسح ياـهتیمولظم  و  ع )  ) یلع نب  نسح  ياـهجنر  نینموملا و 

نیودت هشیدنا  رد  خـیرات  هشیمه  ات  هک  دـش  نانآ  همه  يزومآ  سرد  دـنپ و  هیام  یمارگ ، نآ  قوقح  هلاسر  تناید ، تفارـش و  تیناسنا و 
، مینیشن یم  ناگ  هشیپ  اوقت  شخب  تنیز  نآ  يدوجو  داعبا  تخانش  نافرع و  زاین  هب  دنلب  بارحم  نیا  تحاس  رد  نونکا ، و  دنناسنا . قوقح 
زا یمهم  شخب  قیقحت  هک  تسا  دای  هب  مزال  همدقم  نیا  رد  دیـشخب . نامناوت  يرای و  ریـسم  نیا  رد  قح ، ياهدادما  هدـئام  هک  دـیما  نادـب 
زا سپ  هک  دـنا  هدرک  نیودـت  ار  يا  هوزج  تسرپادـخ  دـمحم  ياقآ  مالـسلا  ۀـجح  اهـشهوژپ  داینب  خـیرات  هورگ  طسوت  باـتک  نیا  عباـنم 

دنمـشناد زا  ریدـقت  رکـشت و  نمـض  تسا . هتفرگ  رارق  امـش  رظنم  رد  رـضاح  لکـش  هب  دـنچ  یتاـفاضا  فذـح و  یبدا و  یملع و  شیاریو 
نیا رد  مالسلا -  هیلع  نیموصعم -  یگدنز  نیودت  راک  یلـصا  حارط  هک  یتالحم  لوسر  مشاه  دیـس  ياقآ  مالـسلا  ۀجح  بانج  هیامنارگ 

ینید و فراعم  ناگدنهوژپ  همه  يارب  تداعـس  قیفوت و  دنوادخ  هاگرد  زا  دنا ، هتـشاد  ییامنهار  تراظن و  راک  دنور  رب  دـنا و  هدوب  داینب 
یبارت دمحا  میدنموزرآ . ار  یمالسا  هعماج  یگنهرف  یلاعت  تیب و  لها  فراعم  رشن  ياتسار  رد  ناگدننک  شالت 

تداهش ات  تدالو  زا  یلامجا  لوا : لصف 

مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  تدالو 

لاس مظعملا  نابعش  مجنپ  هبنشجنپ ، زور  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  نیا  ع )  ) نیدباعلا نیز  داجس ، ماما  تدالو  خیرات  رد  لقن ، نیرتروهشم 
، دوش یم  هتخانش  رظن  نیرت  حیحـص  نیرتفورعم و  لاس 38  زج  یمارگ  نآ  دـلوت  لاس  رد  تسا . هدوشگ  ناهج  هب  هدـید  يرمق  يرجه   38
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دوجو لوق  ود  ماما  نآ  تدالو  هام  زور و  رد  دنا . هدرک  هراشا  ( 4  ) یتح 35 و  ( 3  ) و 36 ( 2  ) لاس 37 هب  ناثدحم  ناخروم و  زا  یخرب  ( 1)
هام همین  هبنـشکی  اـی  هعمج  رگید  یخرب  و  ( 5 . ) دنا هداد  حـیجرت  ار  نابعـش  مجنپ  هبنـشجنپ ، میدـش  روآدای  هک  نانچ  ناخروم  رتشیب  دراد .

. دنا هدیزگرب  ار  یلوالا  يدامج 

تدالو ناکم 

رد یماما  يربط  ریرج  نبا  دننام  ناگدنـسیون  یخرب  ( 6 . ) دنا هتـسناد  هنیدم  ار  داجـس  ماما  هاگداز  قافتا ، هب  ییاور ، یثیدـح و  عبانم  همه 
همطاف هناخ  رد  ترـضح  نآ  هک  دـنا  هتفگ  دـنا و  هدرک  هراشا  هدـش  دـلوتم  نآ  رد  داجـس  ماما  هک  يا  هناخ  هب  یتح  همامالا ، لئالد  باـتک 

ای 36 ای 37 و  ياهلاس 38  رگا  هک  تسا  نیا  هدش ، دیدرت  اشنم  ناققحم  يارب  هچنآ  ( 7 . ) تسا هداهن  ناهج  هب  مدق  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز
نیاربانب قارع ، رد  يو  نادـناخ  و  ع )  ) یلع روضح  لمج و  گنج  اب  تسا  هدوب  نراقم  اـهلاس  نیا  مینادـب  یمارگ  نآ  تدـالو  ياـهلاس  ار 

هچ تسا ، ییوگخساپ  لباق  یناسآب  لاکشا  نیا  یلو  ( 8 . ) دنشاب هنیدم  رد  ار  ییاهلاس  نینچ  دنا  هتسناوت  یمن  يو  رسمه  یلع و  نب  نیسح 
تروص لمج  باحـصا  اب  هلباقم  يارب  وا  نادـنزرف  و  ع )  ) یلع روضح  هدوب و  شکمـشکرپ  ینارحب و  ياهلاس  هدـش ، دای  ياهلاس  هک  نیا 

نادنواشیوخ و نایم  رد  ات  دشاب  هتشاذگ  هنیدم  رد  ار  شرسمه  ع )  ) یلع نب  نیسح  یطیارش ، نینچ  رد  هک  دیامن  یمن  دیعب  تسا و  هتفرگ 
. دروآ ایند  هب  ار  نیسحلا -  نب  یلع  دوخ -  دنزرف  لماک ، شمارآ  اب 

باقلا هینک و 

(13  ) هللادبعوبا (، 12  ) نیسحلاوبا (، 11  ) رکبوبا (، 10  ) دمحموبا (، 9  ) نسحلاوبا تسا : هدش  دای  اه  هینک  نیا  ع ،)  ) نیدباعلا نیز  ماما  يارب 
نینچ یمارگ  نآ  باقلا  اما  و  تسا . دمحم  وبا  سپس  نسحلاوبا و  تسخن  ترضح  نآ  هینک  نیرتروهشم  نایم ، نیا  رد  (. 14  ) مساقلاوبا و 

، نینموملا ماما  ( 20 ، ) نیقتملا دیس  ( 19 ، ) نیدهازلا هودق  ( 18 ، ) تانفثلاوذ ( 17 ، ) داجس ( 16 ، ) نیدباعلا دیس  ( 15 ، ) نیدباعلا نیز  تسا :
، ترضح نآ  باقلا  نیرتروهـشم  ( 26 . ) نیدهتجملا دیـس  و  ( 25 ، ) نیمالا ( 24 ، ) یکزلا ( 23 ، ) نیتناقلا رانم  ( 22 ، ) نیحلاـصلا نیز  ( 21)

یخرب دشاب . یم  ع )  ) ادهـشلا دیـس  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ماما  ع :)  ) داجـس ماما  دنمجرا  ردپ  ردام  ردپ و  دشاب . یم  نیدـباعلا  نیز  داجس و 
ربکا یلع  هک  دوش  یم  هدافتسا  نینچ  یخیرات  عبانم  رتشیب  زا  یلو  ( 27  ) دنا هتسناد  ع )  ) یلع نب  نیـسح  دنزرف  نیرتگرزب  ار  نیدباعلا  نیز 

ار نیدباعلا  نیز  ساسا  نیا  رب  تسا و  هتـشاد  يرتمک  نس  يو  زا  ع )  ) داجـس ماما  تسا و  هدوب  هداوناخ  رـسپ  نیرتگرزب  البرک -  دیهـش  - 
تاحوتف یط  يو  دشاب . یم  یناساس -  هاش  نیرخآ  درگدزی -  رتخد  ناب ، رهـش  ترـضح ، نآ  راوگرزب  ردام  ( 28 . ) دنا هدیمان  طسوا  یلع 

هب دـیدرگ ، دازآ  ع )  ) نینموـملا ریما  تیاـمح  وـترپ  رد  دـش و  هدرب  هنیدـم  هب  ناریا  زا  تشگ و  ریـسا  ناناملـسم  تسد  هـب  ناریا  ياـهرهش 
یلع دمآ . دیدپ  وا  لسن  زا  موصعم  ماما  هن  دـشاب و  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماما  ردام  ات  تفای  راختفا  دـمآ و  رد  ع )  ) یلع نب  نیـسح  يرـسمه 

هچ امن ، یکین  وا  هب  نک و  يرادهاگن  تظفاحم و  بوخ  وناب -  رهش  ترسمه -  زا  دومرف : شرافس  ع )  ) نیسح شدنزرف  هب  وا  هرابرد  (ع )
یلاس هچ  رد  ونابرهـش ، هک  نیا  ( 29 . ) دوب دـهاوخ  نیمز  لها  نیرتهب  هک  دروآ  دـهاوخ  يدـنزرف  وت  يارب  کـیدزن  يا  هدـنیآ  رد  هک  نیا 
هدرک یگدنز  ترـضح  نآ  اب  لاس  دنچ  نآ  زا  سپ  و  هدمآ ، رد  ع )  ) یلع نب  نیـسح  يرـسمه  هب  ینـس  هچ  رد  هدوشگ و  ناهج  هب  هدـید 

درگدزی رتخد  يو  هک  نیا  دـنا  هدـش  روآ  دای  ناراگنخیرات  رتشیب  هک  يا  هتکن  دـنا . هدرکن  تبث  ار  یعطاق  رظن  ناثدـحم  ناخروم و  تسا ،
یمالـسا تاحوتف  اب  هک  تسا  یناساس  هاشداپ  نیرخآ  شردـپ  دابق . ناوریـشونا ، زمره ، زیورپ ، زا : دـنترابع  وا  يردـپ  ناکاین  تسا و  هدوب 

هراشا ناوت  یم  لیذ  دراوم  هب  دـنا  هدرک  دای  ع )  ) داجـس ماما  ردام  يارب  هک  یباقلا  اهمان و  هلمج  زا  تسا . هدـیدرگ  ضرقنم  ناـنآ  هلـسلس 
ناهج ( 37  ) زانرهش ( 36  ) هیون ناهج  (، 35 ، ) هدرب ( 34  ) دلوخ ( 33 ، ) همالس ( 32 ، ) هلازغ ( 31 ، ) هفالس ( 30 ، ) هیوناب رهش  وناب ، رهش  درک :
تنیز ادـخ و  یلو  يرداـم  راـختفا  هک  یمارگ  يوناـب  نآ  (. 43 . ) مـیرم و  ( 42  ) همطاف ( 41  ) هملـس ما  ( 40  ) هولخ ( 39  ) رارح ( 38  ) هاش
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نب یلع  تفگ و  دوردـب  ار  ناهج  كدـنا  رایـسب  يا  هلـصاف  اب  شدـنزرف ، تیالو  زا  سپ  هماندـنگوس ، دوب  هدروآ  تسد  هب  ار  نارگتدابع 
رد داجـس  ماما  ردام  دنا  هدرک  نامگ  ناخروم  یخرب  ( 44 . ) دز یم  ادـص  ردام  ار  وا  هرامه  هک  تفای  شرورپ  يا  هیاد  داـماد  رد  نیـسحلا 

هدش هللادبع  مان  هب  يدنزرف  بحاص  وا  زا  هدمآ و  رد  دیبز  يرسمه  هب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  تداهـش  زا  سپ  هتـشاد و  روضح  البرک  هعقاو 
اب دیبز  تسا و  هتفای  تافو  لمح  عضو  زا  سپ  يرامیب  رد  ع )  ) داجس ماما  ردام  دنا ، هتفگ  نارگید  يدوعسم و  هک  نانچ  یلو  ( 45 . ) تسا

هابتـشا هیام  رما  نیمه  اسب  هچ  و  ( 46 . ) تسا هدـناوخ  یم  ردام  ار  يو  ترـضح  نآ  هدوب و  ع )  ) داجـس ماما  هیاد  هک  هدرک  جاودزا  يزینک 
مان اب  یمالغ  يرـسمه  هب  سپ  نآ  زا  هتـشاد و  روضح  البرک  هعقاو  رد  ونابرهـش  دننک  نامگ  هک  تسا  هدش  دعـس  نبا  نوچ  یناراگنخیرات 

! تسا هدمآ  رد  دیبز 

نیت ریخلا  نبا  داجس  ماما 

ادخ لوسر  هب  دنتسم  تسا  ینخس  يراذگمان  نیا  تلع  تسا و  نیت  ریخلا  نبا  دندناوخ  یم  نآ  اب  ار  ع )  ) داجـس ماما  هک  ییاهمان  زا  یکی 
، داجس ماما  لیاضف  ندرمشرب  نمـض  یلئد ، داوسالاوبا  ( 47 . ) دـنا هنومن  نایـسراف  برغ ، ریغ  نایم  رد  شیرق و  لسن  برع ، ناـیم  رد  هک :
هب يوس  کی  زا  هک  يرـسپ  ینعی ؛ ( 48  ) مئامتلا هیلع  تطین  نم  مرک  مشاه ال  يرـسک و  نیب  امالغ  نا  و  دیوگ : یم  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع 
رب هک  تسا  يدنزرف  نیرت  تمارک  اب  نیرت و  یمرگ  دشاب ، یم  بوسنم  يرسک  سراف  نایاورنامرف  لسن  هب  رگید  يوس  زا  نایمشاه و  لسن 

ماما ردام  هک  دهد  یم  ناشن  ییاور  كرادم  یخیرات و  نیارق  لاح  ره  هب  ( 49 (. ) دنامب نمیا  ناگنت  مشچ  دنزگ  زا  ات   ) دنا هتسب  دنبوزاب  وا 
(50 . ) تسا هدوب  هدازگرزب  یناریا و  ییوناب  مالسلا -  هیلع  داجس - 

نادنزرف رسمه و 

نیا نایم  رد  اـما  تسا ، هتـشاد  يددـعتم  نارـسمه  دـنا ، هدرک  داـی  ناـشیا  يارب  هک  يداـیز  نادـنزرف  هب  هجوت  اـب  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماـما 
شترضح هلیسو  هب  هک  دندوب  ینازینک  نارگید ، دوب و  هدمآ  رد  ترضح  نآ  يرسمه  هب  مئاد  دقع  قیرط  زا  ناشیا ، زا  یکی  اهنت  نارسمه ،

ع)  ) داجس ماما  جاودزا  هب  مئاد  دقع  قیرط  زا  هک  يرسمه  اهنت  دنشاب . تشاد  يدنزرف  ماما  نآ  زا  هک  دندوب  هتفای  راختفا  هدش و  يرادیرخ 
رد هک  تسا  یتلیـضف  اب  نانز  زا  هللادبع  ما  دـشاب . یم  مالـسلا -  هیلع  یبتجم -  نسح  ماما  شراوگرزب -  رتخد  هللادـبع  ما  تسا ، هدـمآ  رد 

ردام مه  ماما و  رـسمه  مه  ماما و  رتخد  مه  يو  هک  نیا  هلمج  نآ  زا  تسا . هدوب  هناگی  شیوخ  رـصع  رد  يونعم ، ياـهراختفا  زا  يرایـسب 
رقاب هک  دوب  يدنزرف  هناگی  دـنویپ ، نیا  هجیتن  و  ( 51  ) داد دنویپ  مه  هب  ار  تماما  لسنود  داجـس ، ماما  اب  هللادبع  ما  يرـسمه  دشاب . یم  ماما 

(، 54  ) 16 ( 53 ، ) یثیدح 15 یخیرات و  ياهباتک  رد  داجس  ماما  نادنزرف  دادعت  اما  دیشخب . موادت  ار  تماما  طخ  و  ( 52  ) تفرگ مان  مولعلا 
-1 تسا : هدروآ  هنوگ  نیا  ار  ع )  ) داجـس ماما  نادنزرف  مان  هر  دیفم  خیـش  تسا . هدش  دای  رتخد  رـسپ و  دنزرف  ( 56  ) یتح 20 و  (، 55  ) 17
هک نیسح ، نسح 4 - هللادبع 3 - - 2 تسا . هدوب  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  رتخد  هللادـبع  ما  يو  ردام  هک  ع ))  ) مولعلا رقاب  رفعجوبا ،  ) دـمحم
ره هک  نامیلس  نامحرلادبع 9 - رغصا 8 - نیسح  - 7 دشاب . یم  دلو  ما  زین  ود  نآ  ردام  هک  رمع ، دیز 6 - - 5 تسا . هدوب  دلو  ما  اهنیا  ردام 

یلع اب  هک  هجیدخ  - 12 دنا . هتسناد  داجـس  ماما  دنزرف  نیرتکچوک  ار  يو  یلع  رغصادمحم 11 - - 10 دنا . هدوب  دـلو  ما  ردام  کی  زا  هس 
نیا رد  دیفم  خیش  هچنآ  ( 57 . ) دشاب یم  دلو  ما  نانآ  هس  ره  ردام  هک  موثلک  ما  هیلع 15 - همطاف 14 - - 13 دنا . هدوب  دلو  ما  ردام  کی  زا 

باقعا ياراد  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  نادنزرف  زا  يرایـسب  ( 58 . ) تسا هتفرگ  رارق  زین  ناخروم  زا  رگید  یخرب  هراشا  دروم  هدرکداـی ، هنیمز 
ار ع )  ) داجـس ماما  لسن  رارمتـسا  فورعم ، یـسانش  بسن  هبنع  نبا  تسا . هدشن  تبث  يزیچ  نانآ  لسن  زا  خیرات  رد  ای  دنا و  هدوبن  یلـسن  و 

رغصا یلع  رغصا و  نیسح  فرشا ، رمع  دیهـش ، دیز  هللادبع ، ع ،)  ) رقابلا دمحم  ياهمان  هب  ترـضح  نآ  نادنزرف  زا  نت  شـش  قیرط  زا  اهنت 
نادنزرف نایم  رد  ( 60 . ) تسا هدرک  دای  نیسحلا  نب  هللادبع  دیز ، رقابلا ، یلع  نب  دمحم  زا  اهنت  هنیمز  نیا  رد  هیتق  نبا  و  ( 59 . ) تسا هتسناد 
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زا هک  نانچ  دنا . هتـسناد  یلع  نب  دـیز  سپـس  و  ع )  ) رقاب ماما  تسخن  ار  دـنزرف  نیرت  فیرـش  نیرت و  ملاع  نیرت ، تلیـضف  اب  داجـس ، ماما 
دمحم شدنزرف  اب  هک  ینامز  رگم  دنک  ربارب  نیـسحلا  نب  یلع  اب  تلیـضف  رد  هک  مدیدن  ار  سک  چـیه  دـنا : هدرک  لقن  ردـکنم  نب  دـمحم 

رد يو  تسا . دیهش  دیز  هب  فورعم  نیـسحالولا . ای  نیـسحلاولا و  شا  هینک  نیـسحلا  نب  یلع  نبدیز  ماما  و  ( 61 . ) مدش هجاوم  ع )  ) رقابلا
وا و نامرف  هب  ناورم  کلملادـبع  نب  ماشه  تفالخ  رـصع  رد  يرمق  يرجه  لاس 122  هب  دوشگ و  ناـهج  هب  هدـید  يرمق  يرجه  لاس 79 

نیع رد  دوب و  حیرص  يدج و  رایـسب  يوما ، تفالخ  دبتـسم  هاگتـسد  هیلع  هزرابم  رد  وا  دیـسر . تداهـش  هب  یفقث  رمع  نب  فسوی  تسدب 
. تسناد یم  دوخ  هفیظو  ار  يوما  هاگتـسد  هیلع  هناحلـسم  ماـیق  (، 62 ( ) ع  ) قداص ماما  و  ع )  ) رقاب ماما  تیـالو  تماـما  هب  ناـعذا  داـقتعا و 
ملع و رد  یسایس ، تازرابم  رب  هوالع  دیز  دیسر . تداهش  هب  درک و  مایق  هقطنم  نامه  رد  دوب و  هفوک  رد  دیز  یسایس  یتیلاعف  یلصا  زکرم 

نیتسخن دشاب  تسرد  باستنا  نیا  رگا  هک  تسا  هداد  تبسن  يو  هب  هقفلا  مان  ار  یباتک  یطساو  دلاخوبا  تشاد و  الاو  یتیصخش  زین  شناد 
(63 . ) دیآ یم  رامش  هب  یهقف  باتک 

ع)  ) داجس ماما  یعامتجا  ینید و  تلاسر 

اهمایپ و تفرعم  یعامتجا و  ینید و  عضاوم  تخانـش  تقیقح  رد  ع ،)  ) نیموصعم یگدـنز  رد  شواک  ققحت و  زا  ییاـهن  یلـصا و  فدـه 
و ادـخ . يوس  هب  قلخ  رگتیادـه  ینعی  ماما  اهـشزرا ، يوس  هب  ناحلاص  هلفاـق  رادولج  ینعی  ماـما  اریز  تسا . ناـشیا  یلمع  هویـش  اهـسرد و 

ساسا رب  دنسانشب و  دیاب  هک  هنوگ  نآ  ار  دوخ  ياوشیپ  تسخن  هک  دنشاب  تیاده  حالص و  ریسم  يوپهر  تیالو و  لها  دنناوت  یم  یناسک 
، یقالخا يداقتعا ، ياهمایپ  هنیمز  رد  ار  تخانـش  نیا  دـعب  نیرتمهم  دـنهد . رارق  دوخ  يداقتعا  یلمع و  يوگلا  ار  يو  تفرعم ، تخانش و 

يرذـگهر دراد و  یتامدـقم  هبنج  هک  تسا  يروما  بقل و ... هینک و  مان ، تخانـش  اما  درک و  وجتـسج  دـیاب  يدابع  یـسایس و  یعاـمتجا ،
نیا نیزاغآ  لصف  رد  ام ، نونکا  دریگ . رارق  هدیقع  لمع و  همانرب  وگلا و  دیاب  هک  ینید  داینب  یلصا و  ياه  تخانش  هب  ندیـسر  يارب  تسا 
نیا یلـصا  عوضوم  هب  مه  يا  هراشا  یتح  هک  دـمآ  نامغیرد  تلحر  ات  تدالو  زا  ع )  ) داجـس ماما  یگدـنز  یلامجا  یـسررب  رد  باـتک و 
هدش هصالخ  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  یگدنز  تخانـش  دننک  نامگ  یناشیدنا  هداس  هک  دور  یم  نآ  میب  اریز  میـشاب . هتـشادن  قیقحت 

، باتک هدنیآ  ياهلصف  هک  تسا  یهیدب  سب ! و  نادنزرف و ... نارسمه و  ردام ، ردپ و  مان  تدالو  ناکم  تدالو ، نامز  تخانـش  رد : تسا 
یلامجا میـسرت  هب  رظن  شخب ، نیا  رد  نوچ  دـشاب و  یم  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماـما  یگدـنز  یلـصا  داـعبا  تخانـش  ياتـسار  رد  اـقیقد 

. مینک یم  هدنسب  دای  رکذت و  نیمه  هب  تسا ، ترضح  نآ  یفارگویب 

تداهش

ياهـشزرا ظفح  دوخ و  یهلا  هفیظو  يافیا  زا  سپ  ملح  ملع و  یگتخیمآ  رهظم  ییابیکـش و  ربص  هنومن  اوقت و  دـهز و  هوسا  داجـس ، ماـما 
لاصو راگدرورپ و  ياـقل  هب  يرمق  يرجه  لاس 95  رد  یعامتجا ،-  یسایس -  راودا  نیرت  تخـس  رد  یعیـش  لکـشت  زا  يرادساپ  نید و 
هنیـشیپ یلو  تسا  هدش  هتفگ  ( 66  ) يرمق يرجه  و 96  ( 65  ) 95 ( 64 ، ) لاس 94 ترـضح  نآ  تافو  خـیرات  رد  تفاتـش . شیوخ  دوبعم 

(68 ، ) 93 ( 67 ، ) ياهلاس 92 هب  ناخروم  یخرب  اهلقن ، نیا  زج  هتبلا  دشاب . یم  يرمق  يرجه  لاس 95  هب  طوبرم  لقن  نیرتربتعم  نیرتراد و 
لاس 38 مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  تلحر  زین  تدالو و  لاس  رد  ار  روهـشم  لقن  رگا  نیاربانب ، دنا . هدرک  هراشا  زین  ( 70  ) 100 ( 69 ، ) 99

یلع تفالخ  راگزور  اب  نراقم  نآ  لاس  ود  تسا . هدوب  لاس  تافو 57  ماگنه  يو  فیرـش  رمع  میهد ، رارق  كالم  يرمق -  يرجه و 95 
یلع ع نب  نیـسح  تماعز  راگزور  رد  لاس  هد  یلع ع و  نب  نسح  شیمارگ -  يومع  تماما  نارود  رد  نآ  لاس  هد  هر و  بلاط ع  یبا  نب 

زین ترـضح  نآ  تلحر  زور  هام و  هنیمز  رد  ارآ  اما  و  تسا . هتـشاد  صاـصتخا  ترـضح  نآ  دوخ  تماـما  نارود  هب  نآ  لاـس  و 34  هدوب 
حرطم ار  مرحم  و 25   22 ، 19 ياـهزور 18 ، یخرب  و  ( 71 . ) دنا هدـش  رکذـتم  ار  مرحم  مهدزاود  زرو  ناگدنـسیون  رتشیب  تسا . فلتخم 
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تافو یگنوگچ  و  مالسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  تافو  تلع  هرابرد  تسا . هداد  لامتحا  ار  لوالا  عیبر  زور 14  یلقن ، زین  و  ( 72  ) دنا هدرک 
نامه هجیتن  رد  ترضح  ار  نآ  هتخاس و  مومسم  ار  ناشیا  کلملا ، نب  دیلو  دنا ، هدرک  حیرـصت  ناراگنخیرات  هدمع  ناحلاص ، ياوشیپ  نآ 

مالسلا هیلع  نیسحلا -  نب  یلع  ماما  دیلو ، تفالخ  راگزور  رد  ململادبع  نب  ماشه  هک  دنا  هتشون  مه  یضعب  تسا . هتـشذگرد  تیمومـسم 
داجس ماما  تیموسم  همانرب  دنچ  ره  هک  تسا  یعیبط  اریز  درادن . دوجو  یـضراعت  یفانت و  رظن ، ود  نیا  نایم  اما  تسا . هدرک  مومـسم  ار  - 

همانرب و نآ  يرجم  يرگید  ناسک  دشاب ، هتشگ  رداص  هفیلخ  صخـش  طسوت  نآ  نامرف  هدش و  هتخیر  دیلو -  تفالخ -  هاگتـسد  يوس  زا 
هب يو  تیفورعم  مدرم و  نایم  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  تیبوبحم  نینچمه  یعامتجا و  یـسایس و  لیاسم  اریز  دوب . دـنهاوخ  نامرف 

دنزیخرب زیتس  هب  دنوش و  ور  ایور  ترضح  نآ  اب  میقتـسم  روط  هب  هک  تسا  هداد  یمن  ار  تارج  نیا  نامکاح  هب  زگره  اوقت ، دهز و  ملع و 
دیلو شرادرب  روتـسد  هب  کلملادبع  نب  ماشه  هک  دیامن  یمن  دـیعب  ساسا ، نیا  رب  دـنروآ . مهارف  ینلع  روط  هب  ار  يو  لتق  ياه  هنیمز  اب  و 

. دنشاب هدوب  داجس  ماما  هدنشک  ود  ره  ماشه  دیلو و  دشاب و  هدش  یتیانج  نینچ  بکترم 

ع)  ) نیسحلا نب  یلع  نفدم 

زا يرایسب  هک  تسا  یکچوک  نیمز  عیقب  ( 73 . ) تشگ نوفدم  عیقب  ناتسربق  رد  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  رانک  ع )  ) نیدباعلا نیز  رهطم  ندب 
دمحم ماما  ع ،)  ) نیدـباعلا نیز  ماما  ع ،)  ) یبتجم نسح  ماما  هعیـش -  ماما  راهچ  هلمج  نآ  زا  تسا . هداد  ياج  دوخ  رد  ار  مالـسا  ناگرزب 

نیا يدابآ  لیلجت  هب  تیب ، لها  مالسا و  ناگتفیـش  ناناملـسم و  نامز ، هتـشذگ  رد  دشابیم . مالـسلا -  هیلع  قداص -  رفعج  ماما  و  ع )  ) رقاب
يرجه لاوش 1344  رد  نایباه  و  هنادنمگوس ، اما  دندوب . هدرک  انب  یهاگراب  مرح و  ناگرزب ، نیا  زا  کی  ره  يارب  هتشامگ و  تمه  ناکم 

زا هراومه  زاجح  ماکح  نایباه و  تسیاشان و  راتفر  سپ ، نیا  نآ  زا  دندومن ! ناسکی  كاخ  اب  ار  همه  دندرک و  بیرخت  ار  راثآ  نیا  يرمق 
هب عیقب  رابفسا  عضو  دیدش  ات  تفرگ  تروص  يدایز  ياهشالت  تدم  نیا  رد  دراد . هتشاد و  رارق  دیدش  داقتنا  دروم  یمالسا  لفاحم  يوس 

یتبثم مدـق  زگره  دـنا ، هداد  زاجح  ماکح  هاگ  هک  يدـعاسم  ياهلوق  مغر  یلع  اما  دـبای . نایاپ  اهتمرح  یب  ددرگرب و  نآ  نیتسخن  تروص 
نانمشد دنرب و  یم  رس  هب  اهخاک  نیرت  للجم  رد  نارذگشوخ  نارسوه و  ناگدازهاش  هک  یلاح  رد  و  تسا . هدشن  هتـشادرب  اتـسار  نیا  رد 

مسینویهص برغ و  ياپ  هب  ار  مالسا  ناهج  تاناکما  تورث و  دننک و  یم  لابقتسا  اهخاک  نآ  رد  مالسا  نانمشد  ناگناگیب و  ادخ و  قلخ و 
یب يرهم و  یب  دروم  كورتم  یناتـسروگ  نوچ  ناناملـسم ، ینید  ياه  هرهچ  نیرت  هتـسیاش  ناگرزب و  دـقرم  دـنیامن ، یم  راثن  لـلملا  نیب 

! تسا هدش  عقاو  اهیتمرح  یب  نیرت  تخس  دروم  یمالسا  رئاعش  دراد و  رارق  ییانتعا 

 - مالسلا هیلع  نیسحلا -  نب  یلع  تماما 

هعیش دیدرگ . لقتنم  مالسلا -  هیلع  نب -  یلع  هب  تماما  بصنم  يرجه ، کی  تصـش و  لاس  مرحم  رد  ع )  ) یلع نیـسح  تداهـش  زا  سپ 
ار يو  يربهر  مامز  مالـسلا ،-  هیلع  یلع -  نیـسح  و  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نب  نسح  و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  زا  سپ  هک  تفاـی  راـختفا 
لاس 95 ات  يرمق ) يرجه   61  ) لاس زا  نیدجاسلا  دیس  تماما  تشگ . رادهع  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  نیدباعلا ، نیز  نیدجاسلا ، دیس 

. تفای رارمتسا  يرمق  يرجه 

تماما نارود 

لاس و ( 75  ) یخرب 34 لاس و  ( 74  ) یـضعب 33 دنا . هدرک  تبث  نوگانوگ  ار  مالـسلا -  هیلع  نیـسحلا -  نب  یلع  تماما  نارود  ناخروم ،
تماما تدم  مه  یفیعض  لوق  تسا . روهـشم  يار  ریخا ، هیرظن  نیمه  دنا و  هدش  روآ  دای  ار  هام  دنچ  لاس و  ( 76  ) ناراگنخیرات 35 رتشیب 

نایاپ هب  طوبرم  ینعی ؛ تسا  داجس  ماما  تلحر  لاس  رد  فالتخا  هجیتن  کش  یب  فالتخا  نیا  ( 77 . ) تسا هتسناد  لاس  ار 20  ترضح  نآ 
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چیه هدوب ، مالسلا -  هیلع  نیدباعلا -  نیز  تماما  زاغآ  يرمق  يرجه  لاس 61  مرحم  هک  نیا  رد  اریز  نآ ، زاغآ  هن  تسا و  ترضح  تماما 
. تسین يدیدرت 

 - مالسلا هیلع  نیسحلا -  نب  یلع  تماما  لیالد 

ب) نآ . رترب  يونعم  یقالخا و  ياهتلیضف  یملع و  ناگتسیاش  فلا ) ددرگ : یم  زاب  هدمع  روحم  هب  مالـسلا -  هیلع  ناماما -  تماما  لیالد 
هک دراد  دوجو  مه  یموس  روحم  هتبلا  ناشیا . تماما  هب  نیشیپ  اما  و  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  مرکا -  ربمایپ  يوس  زا  حیرصت  ربتعم و  صوصن 

روحم هس  نیا  درک . یـسررب  ناوت  یم  هداعلا  قراخ  ياهدومن  تازجعم و  تامارک و  ناونع  تحت  ار  نآ  تسا و  هجوت  نایاش  دوخ  هبون  هب 
تلیـضف و تفارـش و  قطنم ، لقع و  هاگـشیپ  رد  دـبایب ، مسجت  ققحت و  يدرف  یگدـنز  رد  دریگ و  رارق  یـسررب  دروم  عومجم  رد  هاگ  ره 

. دشاب یمن  راوتسا  تلاهج  بصعت و  سوه و  يوه و  ساسا  رب  زج  وا  تماما  راکنا  دوب و  دهاوخ  هتفریذپ  يو  تماما 

 - هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا -  ربمایپ  حیرصت 

رد مالـسلا -  هیلع  یلع -  نب  نیـسح  هک  یلاح  رد  مدوب  ص )  ) ادـخ لوسر  روضح  رد  نم  تسا : هدرک  تیاور  يراـصنا  هللادـبع  نبرباـج 
درک و نم  بناج  هب  ور  ص )  ) ربمایپ نایم  نیا  رد  داد . یم  شزاون  ار  وا  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  دوب و  هتـسشن  ترـضح  نآ  ناـماد 

دوش تمایق  زور  نوچ  دـنهن و  یم  یلع  ار  شمان  هک  تشاد  دـهاوخ  يرـسپ  هدـنیآ  رد  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  مدـنزرف  رباج  يا  دومرف :
زا زین  تیاور  نـیا  ( 78 . ) دوش یم  رـشحم  دراو  نیـسحلا  نب  یلع  ماگنه  نیا  رد  دزیخ ! اپب  نیدـباعلا  دیـس  دـهد : ادـن  شرع  زا  قح  يدانم 

: ینعی ( 79 ... ) مامالا ۀجحلا و  وه  مالسلا و  هیلع  هنبا  رمالاب  ماق  نیسحلا  یضم  اذا  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ - 
. تسا ماما  تجح و  وا  دوب و  دهاوخ  راد  هدهع  ار  تماما  مامز  نیسحلا  نب  یلع  شدنزرف  مالسلا -  هیلع  نیسح -  تماما  نارود  زا  سپ 

حول ثیدح 

: تسا نینچ  ثیدح  نآ  نومـضم  دشاب . یم  روهـشم  حول  ثیدح  ناونع  هب  هک  تسا  هدش  لقن  هللادبع  نیرباج  طسوت  زین  يرگید  ثیدـح 
يا هبیرغ  هک  ییاج  رد  مرادتسود  مراد و  يراک  وت  اب  دومرف  هللادبع  نبرباج  هب  مولعلا  رقاب  مردپ  دیامرف : یم  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما 

رد هک  یحول  نآ  منادب ؛ حول  هرابرد  يزیچ  مهاوخ  یم  دومرف : رباج  هب  مالسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  نآ -  یپ  رد  میوگب . نخـس  وت  اب  دشابن 
دیراد تسد  رد  هچنآ  ادـخ ! لوسر  رتخد  همطاف  تمدـخ  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : رباج  يا . هدـید  مالـسلا -  هیلع  همطاـف -  مرداـم  تسد 

مان رهوش و  ردـپ ، مان  نآ  رد  تسا و  هدـش  هیدـه  مردـپ  هب  دـنوادخ  بناج  زا  هک  تسا  یحول  نیا  دومرف : مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  تسیچ ؟
مرادرب و يا  هخـسن  نآ  زا  ات  دراپـسب  نم  هب  ار  حول  ات  متـساوخ  راوگرزب  يوناب  نآ  زا  نم  تسا . هدش  دای  دـنناشیا  يایـصوا  هک  منادـنزرف 

هناخ هب  درک و  یگدامآ  راهظا  رباج  هب  مالـسلا -  هیلع  رقاـب -  ماـما  متـشادرب . نآ  زا  يا  هخـسن  مه  نم  تفریذـپ و  ارم  تساوخ  رد  ناـشیا 
، حول نآ  رد  هدش  هتشون  بلاطم  درب . یم  طخ  شدوخ  هتشون  يورزا  ار  وا  دناوخ و  یم  ع )  ) رقاب ماما  دروآ . هارمه  هب  ار  هخسن  نآ  تفر و 

هیلع هللا  یلـص  دـمحم -  رب  لییربج  هلیـسو  هب  هک  هاگآ  زیزع و  دـنوادخ  زا  تسا  یباتک  نیا  میحر ، ناـمحر و  دـنوادخ  ماـن  هب  دوب : نینچ 
، مداد تلیـضف  ایـصوا  همه  رب  ار  وت  ایـصوا  مدیـشخب و  نیرترب  ایبنا  همه  رب  ار  وت  نم  دـمحم ! يا  تسا ... هدـش  لزان  ناربمایپ  متاخ  هلآو - 
نیتسخن و ياهلـسن  دالوا  نیرتهب  نیـسح  مداد و  رارق  شیوخ  ملع  نزخم  بلاـط  یبا  یلع  شردـپ -  نارود  ندـش  يرپس  زا  سپ  ار  نسح 
ات همئا  کیاکی  مان  ثیدـح  نیا  رد  ( 80 .... ) دوب و دـهاوخ  نیدـباعلا  نیز  یلع ، يو  زا  سپ  و  تسوا . نادـناخرد  تماما  تسا و  نیرخآ 
 - مالسلا هیلع  نیدجاسلا -  دیس  تماما  رب  يددعتم  لئالد  دیفم  خیـش  تسا . هتفرگ  رارق  حیرـصت  دروم  مالـسلا -  هیلع  يدهم -  ترـضح 
هب يزاین  درک ، یم  لقن  ار  ربمایپ  ثیدح  ادتبا  هر -  دیفم  وا -  رگا  تسا : هتفگ  دیفم  هلدا  هرابرد  یلبرا  یـسیع  نب  یلع  تسا و  هدرک  هماقا 

نارگشیاین لامج  داجس  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


(81 . ) دوب یفاک  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ -  نخس  باب  نیا  رد  دوبن و  هلدا  ریاس 

 - مالسلا هیلع  بلاط -  یبا  نب  یلع  حیرصت 

، دمآ رد  مالسلا -  هیلع  یلع -  نب  نیـسح  يرـسمه  هب  وناب -  رهـش  یناساس -  ياورنامرف  رتخد  هک  یماگنه  دیوگ : یم  زین  هللادبع  نبرباج 
رب شدننامه  هک  دش  دهاوخ  وت  بیـصن  يدنزرف  وناب ، نیا  زا  دومرف : مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  شدنزرف  هب  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملا -  ریما 

(82 . ) تفای دلوت  وناب  نآ  زا  مالسلا -  هیلع  نیسحلا -  نب  یلع  هاگ  نآ  دوب . دهاوخن  نیمز  هنهپ 

ع)  ) یلع نب  نیسح  حیرصت 

 - شیوخ گرزب  رتخد  تفرگ ، رارق  اروشاع  لـئاسم  ناروک  رد  ع )  ) یلع نب  نیـسح  هک  یناـمز  دـیامرف : یم  مالـسلا -  هیلع  رقاـب -  ماـما 
نب یلع  تعاس  نیا  رد  دندوب -  هنحـص  نآ  دهاش  رگید  هک  يا  هنوگ  هب  درپس  يو  هب  ار  يا  هدش  هدـیچیپ  هتـشون  دـناوخ و  ارف  ار  همطاف - 
هیلع نیسحلا -  نب  یلع  هب  ار  ردپ  يایاصو  عیاقو ، نآ  زا  سپ  همطاف  دنتشادنپ -  یم  رضحم  ار  وا  ناگمه  هک  دوب  رامیب  نانچ  نآ  نیسحلا 

هچ باتک  نآ  رد  مدیـسرپ  مالـسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  زا  نم  دیوگ : یم  ثیدح  يوار  تسام . دزن  نونکا  هتـشون  نآ  و  دـیناسر . مالـسلا - 
دودح و همه  باتک  نآ  رد  ادـخ  هب  دـنگوس  دـندنمزاین ، نآ  هب  مدرم  نآ  هب  هچنآ  دومرف : مالـسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  تسا ؟ هتـشون  يزیچ 
زا یتیعماج  نینچ  اـب  یباـتک  نینچ  هک  تسا  يروآ  داـی  هب  مزـال  ( 83 ! ) نارگید هب  نتخاـس  دراو  شارخ  همیرج  یتـح  تسا ، تبث  نیناوـق 

نیسح هک  یتقو  مالسلا :-  هیلع  قداص -  ماما  تسا : هدمآ  نینچ  رگید  یتیاور  رد  تسا . هتـشاد  دوجو  ناماما  دزن  اهنت  هک  تسا  ییاهزیچ 
ع)  ) نیـسحلا نب  یلع  هـک  یناـمز  درپـس و  هملـس  ما  هـب  ار  شیوـخ  ياهتیـصو  اـهباتک و  دـیدرگ ، قارع  مزاـع  مالـسلا -  هـیلع  یلع -  نـب 

هملـس ما  هب  هچنآ  اریز  تسین  یفانت  نیـشیپ  تیاور  تیاور و  نیا  ناـیم  هتبلا  ( 84 . ) دـینادرگرب ترـضح  نآ  هب  ار  ایاصو  اهباتک  تشگزاب ،
. دناسرب مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  هب  ات  هدش  هدرپس  نیسحلا  تنب  همطاف  هب  هک  دشاب  یباتک  هتشون  زا  ریغ  ناوت  یم  تسا  هدش  هداد 

نیتسار تماما  طخ  زا  نافرحنم 

دـشابیم و مالـسلا -  هیلع  نیـسحلا -  نب  یلع  تماما  رب  لاد  ثیداحا  صوصن و  زا  یـشخب  اـهنت  میدـش ، روآ  داـی  نیـشیپ  شخب  رد  هچنآ 
ماما یقالخا  يونم و  یملع و  تیعقوم  دـمآ ، دـهاوخ  باتک  نیا  رگید  ياهـشخب  رد  هک  نانچ  صوصن ، نیا  رب  هوالع  تسین . اهنآ  یمامت 

فادـها اب  یهلا و  ریغ  ياه  هزگینا  هب  هک  دـندش  ادـیپ  ییاهنایرج  لاـح  نیا  اـب  یلو  تسوا  یهلا  بصنم  لـیالد  رگید  زا  دوخ  ع )  ) داـجس
نایب ار  فرحنم  ياه  هقرف  هدرک و  شودخم  نیدباعلا  نیز  تماما  هب  تبـسن  ار  مدرم  زا  یهورگ  نهذ  دندز و  نماد  ياهفارحنا  هب  یناطیش 
لکـش ع )  ) نیدباعلا نیز  تماما  رـصع  اب  نراقم  هعیـش  هعماج  رد  هک  تسا  یتفرعم  یتدیقع و  فارحنا  نیمه  هجیتن  هیناسیک  هقرف  دـنداهن .

دودحم دروم  نیمه  هب  لکـشم  نیا  هتبلا  دروآ . دوجو  هب  ع - )  ) نیـسحلا نب  یلع  تماما  نیتسار -  تماما  طخ  لابق  رد  ار  یطخ  تفرگ و 
نانوچ دندوآربرـس  زیگنادرد  ییاهمخز  نوچ  هعیـش  هعماج  رکیپ  زا  توافتم  ياه  هزیگنا  ياهراعـش و  اب  رگید  ياه  هقرف  ياهدعب  دـشن و 

(87 . ) هیفقاو و  ( 86  ) هیلیعامسا (، 85  ) هیدیز

هیناسیک هقرف 

یبا یلع  ماما  دـنزرف   ) هفینح دـمحم  ناوریپ  ار  دوخ  هدرک و  يریگ  هرانک  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  هیناـسیک  هقرف 
تیالو تماما و  بصنم  ماقم و  يراد  هفینح  دمحم  ع )  ) یلع نیـسح  زا  سپ  هک  دندش  یعدـم  دـندرک و  یفرعم  مالـسلا )-  هیلع  بلاط - 

نارای زا  هورگ  نیا  نوچ  دنا : هتفگ  یخرب  تسا . هدش  هتفگ  یفلتخم  بلاطم  دنا ، هتفای  ترهش  هیناسیک  هب  هورگ  نیا  ارچ  هک  نیا  رد  تسا .
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طلـست مولع  رب  هدـمآ و  رد  هفینح  دـمحم  نادرگاـش  هرمز  رد  ع )  ) یلع زا  سپ  ناـسیک  دـنا و  هدوب  ع )  ) نینمؤملا ریما  راکتمدـخ  ناـسیک 
هیناسیک ار  اهنآ  دـنا ، هدـش  وا  باذـج  اهتیـصوصخ  نیا  اب  شنارای  هدـش و  زاربا  وا  زا  يا  هژیو  تایرظن  ماکحا  تایآ و  رد  هتفای و  یـصاخ 

هب اهنآ  درک ، یم  يربهر  راتخم  ار  هورگ  نیا  نوچ  تسا و  یفقث  هدـیبع  یبا  نیراتخم  بقل  ناسیک  دـیوگ : یم  يرهوج  ( 88 . ) دنا هدیمان 
ماما زا  ضارعا  رد  اهنآ  همه  هک  تسا  هدرک  دای  هقرف  نیا  يارب  هخاش  دنچ  لحن  للم و  باتک  رد  یناتسرهش  ( 89 . ) دنتفای ترهش  هیناسیک 

(90 . ) هیمازر هیناـنب و  هیمـشاه ، هیراـتخم ، هیناـسیک ، زا  دـنترابع : اـهنآ  دـنا و  هدوـب  كرتـشم  هیفنح  دـمحم  هـب  يروآ  يور  و  ع )  ) داـجس
یبا نیراتخم  سپـس  هیفنح و  دـمحم  تسخن  دـنحرطم ، هیناسیک  هقرف  يربهر  حطـس  رد  هک  ییاـه  هرهچ  نیرت  يروحم  نیرت و  سانـشرس 

. تسا یفقث  هدیبع 

هیفنح دمحم  تیصخش 

گنج نایرج  رد  هک  دـشاب  یم  رکب  هلیبق  زا  هملـسم  سیق  نب  رفعج  رتخد  هلوخ ، شرداـم  و  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  دـنزرف  هیفنح ، دـمحم 
لوسر هراشا  هب  وا  هینک  مان  هک  تسا  هدش  هتفگ  دنا و  هتـسناد  مساقلاوبا  ار  هیفنح  دمحم  هینک  دوب . هدمآ  رد  مالـسا  هاپـس  تراسا  هب  همامی 

داهن یـصخش  رب  ار  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  هینک  مان و  دیابن  هک  دـنک  یم  لقن  یثیدـح  ناکلخ  نبا  تسا . هدـش  نییعت  ص )  ) مرکا
حیحص يوبن  ثیدح  دنچ  ره  هک  دنا  هدرک  داریا  ناکلخ  نبا  رب  یخرب  یلو  ( 91 . ) تسا هدش  انثتسا  هیفنح  دمحم  دروم  رد  مکح  نیا  یلو 

 - دمحم لآ  يدهم  هدیدرگ  زیوجت  شیارب  یمان  نینچ  نتـشاد  هدش و  رختفم  ص )  ) ادخ لوسر  هینک  مان و  نتـشاد  هب  هک  یـسک  اما  دشاب 
يا هینک  مان و  نینچ  هدرک و  نییعت  ار  هیفنح  دمحم  هینک  مان و  دـنا  هتفگ  هک  یناسک  اسب  هچ  ( 92 . ) هیفنح دمحم  هن  تسا و  مالسلا -  هیلع 

دییات دروم  هدرک و  هیجوت  ار  يو  تماما  تفارـش و  تمارک ، قیرط  نیا  زا  اـت  دـنا و  هدرک  هابتـشاا  قادـصم  رد  هدـش  زیوجت  وا  يارب  طـقف 
لمج گنج  رد  يو  هک  نیا  هچ  تسا  هدوبن  زایتما  دقاف  هیفنح  دمحم  تیـصخش  هتبلا  دنیامن . دادملق  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر 

شیاهتعاجش هب  ار  وا  تسا و  هدوب  ترضح  نآ  هاپـس  رادمچرپ  نیفـص  گنج  رد  یلوق  ربانب  هتـشاد و  اهیروالد  نینمؤملا  ریما  رانک  نیفص 
(93 . ) دنا هدوتس 

تماما هلاسم  هیفنح و  دمحم 

هقرف دـنا و  هدرک  اعدا  نیا  هب  مهتم  ار  وا  یناسک  شگرم  زا  سپ  ای  هدوب و  شیوخ  يارب  تماما  یعدـم  دوخ  هیفنح  دـمحم  ایآ  هک  نیا  رد 
صخـش ع ،)  ) یلع نب  نیـسح  تداهـش  زا  سپ  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  یخرب  زا  دراد . دوـجو  یفلتخم  ارآ  دـنا ! هداد  لیکـشت  يا 

هدرک لقن  هرارز  زا  دنس ، رکذ  اب  ینیلک  موحرم  تساخرب . عازن  هب  هلاسم  نیا  رد  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  اب  دش و  تماما  یعدم  هیفنح  دمحم 
اضاقت ع - )  ) داجس ماما  نیـسحلا -  نب  یلع  زا  هیفنح  دمحم  دیـسر ، تداهـش  هب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  هک  یماگنه  دومرف : رقاب  ماما  تسا :

يا تفگ : ع )  ) نیسحلا نب  یلع  هب  هیفنح  دمحم  رادید ، نیا  رد  تفرگ . تروص  تاقالم  دشاب . هتشاد  ناشیا  اب  یصوصخ  یتاقالم  ات  درک 
دومرف تیـصو  ع )  ) نیـسح ماما  نسح و  ماـما  بلاـط و  یبا  نب  یلع  تماـما  هراـبرد  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هک  یناد  یم  دوخ  وت  ردارب ! رـسپ 
یفرعم ار  یسک  تماما  هنیمز  رد  هدیسر ، تداهـش  هب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  تردپ  هک  نونکا  مه  یلو  تشاد  بوصنم  تماما  هب  ار  ناشیاو 

ماما بصنم  هک  تسا  هتسیاش  ور  نیا  زا  مرتگرزب . وت  زا  ینس  رظن  زا  میتسه و  ع )  ) یلع دنزرف  وت و  يومع  نم  نایم ، نیا  رد  تسا . هدرکن 
هچنآ شاب و  هتشاد  میب  دنوادخ  زا  نم ! يومع  يا  دومرف : وا  هب  داجس  ماما  ینادب ! نم  يارب  ار  یتح  نیا  دشاب و  نم  نآ  زا  هعیش  يربهر  و 

 - مردپ هک  نادب  یشیدنیب . بوخ  هراب  نیا  رد  یـشابن و  نادرخبان  زا  هک  منک  یم  تحیـصن  ار  وت  هاوخم ! شیوخ  يارب  تسین  تسوت  قح 
هدرک و ار  مزال  ياهـشرافس  تماما  هراـبرد  دوش ، قارع  هجوتم  هک  نیا  زا  شیپ  وا  تسا ، هتفرن  اـیند  زا  بیـصن  یب  ع - )  ) یلع نب  نیـسح 

نیاربانب تسا . نم  دزن  نونکا  هدرپس و  نم  هب  ار  ص )  ) ربمایپ حالس  هداد و  رارق  رما  رد  دوخ  نیشناج  ار  نم  تسا و  هتشون  زین  يا  هماندهع 
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لـسن رد  ار  تماما  لاعتم  دـنوادخ  هک  ینادـب  دـیاب  وت  دـش . دـهاوخ  تیراتفرگ  وت و  رمع  یهاتوک  هیام  هک  رادرب  تسد  تماما  ياعدا  زا 
هیفنح دـمحم  تخاس ). حرطم  ار  دوسالارجح  دزن  ات  وش  هداـمآ  یتسه  کـش  رد  هیحاـن  نیا  زا  یتسارب  رگا  تسا و  هداد  رارق  ع )  ) نیـسح
دمحم دهد . یهاوگ  وت  تماما  رب  یماما ، وت  رگا  ات  هاوخب  رجح  زا  وت  تسخن  دومرف : داجـس  ماما  دنتفر . دوسلا  رجح  دزن  ود  ره  تفریذـپ ،

. دهد یهاوگ  وت  تماما  رب  یماما ، وت  رگا  ات  هاوخب  رجح  زا  وت  تسخن  دومرف : داجـس  ماما  دـنتفر . دوسلا  رجح  دزن  ود  ره  تفریذـپ ، هیفنح 
یلو دروآ ! نخـس  هب  يو  تماما  دـییات  رد  ار  رجح  ات  تساوخ  دـنوادخ  زا  دوشگ و  اعد  هب  بل  درک و  رجح  هب  ور  ریزگاـن  هیفنح  دـمحم 
یب يدوب  تیالو  بحاص  ماما و  و  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  یـصو  وت  رگا  دومرف  ع )  ) داجـس ماـما  هاـگنآ  دادـن ! يا  هجیتن  شیاـعد 

سانلا قاثیم  ایـصوالا و  قاثیم  کیف  لعج  يذلاب  کلئـسا  دومرف : تشادرب و  اعد  هب  تسد  دوخ  سپـس  دـش . یم  باجتـسم  تیاعد  کش 
ایبنا و نامیپ  هک  یـسک  نآ  هب  مهد  یم  دنگوس  ار  وت  ینعی  مالـسلااهیلع .؟ یلع  نب  نیـسحلا  دعب  مامالا  یـصولا و  نم  انتربخا  امل  نیعمجا 
هب رجح  هاگان  تسیک ؟ ع )  ) یلع نب  نیـسح  زا  سپ  ماما  یـصو و  ییوگب  هاگآ و  ار  اـم  هک  داد ، رارق  وت  رد  ار  مدرم  همه  ناـمیپ  ایـصوا و 

تیاصو و هک  مهد  یم  یهاوگ  ادـنوادخ  دـش : هدینـش  نآ  زا  سپـس  دوش و  ادـج  شهاگیاج  زا  دـهاوخ  یم  هک  ییوگ  دـمآ ، رد  شبنج 
ع)  ) داجس ماما  زا  دوب ، هدرب  یپ  تقیقح  هب  هک  هیفنح  دمحم  ماگنه ، نیا  رد  تسا . ع )  ) نیسحلا نب  يارب  ع )  ) یلع نیسح  زا  سپ  تماما ،

دنچ ره  ( 94 . ) درک رارقا  يو  تماما  تیالو و  هب  دنکفا و  ماما  ياهمدـقرب  ار  شیوخ  رگید ، یلقن  ربانب  داتفا و  هار  هب  درک و  یهاوخ  رذـع 
هک تسا  نیا  قح  یلو  دنرامـش  شودخم  ار  يو  تیـصخش  دننک و  مهتم  ار  هیفیح  دمحم  ثیدح ، نیا  هب  دانتـسا  اب  ات  دنا  هتـساوخ  یخرب 

حرط اب  وا  هدوب و  نتـسنادن  زا  یـشان  هیفنح  دـمحم  شتـسرپ  دوش ، هظحالم  زین  نآ  ناـیاپ  دریگ و  رارق  رظن  دروم  عومجم  رد  ثیدـح  رگا 
 - داجـس ماما  تماما  هدـش و  میلـست  هتفایرد ، ار  قح  هک  هاـگنآ  و  هدوب ، تیعقاو  تخانـش  یپ  رد  تقیقح  دوخ  رد  دوخ ، نیتسخن  بلاـطم 

هیفنح دـمحم  هک  رادـنپ  نیا  اب  یناسک  هاگ  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  دـییات  ار  رظن  نیا  هک  یتاکن  هلمج  زا  تسا . هتفریذـپ  ار  مالـسلا -  هیلع 
ترـضح نآ  ماما ، تفگ  یم  داد و  یم  عوجر  نیـسحلا  نب  یلع  شا  هدازردارب  هب  ار  اهنآ  هیفنح  دمحم  یلو  دـندمآ  یم  وا  دزن  تسا  ماما 

هک دوب  داقتعا  نیا  رب  تشاد ، يو  هب  یـصاخ  تارادا  دوب و  هدرک  تمدخ  هیفنح  دـمحم  هناخ  رد  يدایز  تدـم  هک  یلباک  دـلاخوبا  تسا .
ربمایپ هب  ار  وت  متفگ : هیفنح  دمحم  هب  يزور  دیوگ : یم  دـلاخوبا  تسا . قلخ  نایمرد  ادـخ  تجح  ردام و  ردـپ و  دـننام  زین  هیفنح  دـمحم 

رب شتعاـطا  هک  ادـخ  تجح  ماـما و  ناـمه  دوخ  وت  اـیآ  ییوگب ! نم  هب  ار  تقیقح  هک  مهد  یم  دـنگوس  ع )  ) نینمؤملا ریما  و  ص )  ) مرکا
(95 . ) تسا داجس -  ماما  نیسحلا -  نب  یلع  ناناملسم ، همه  ماما  وت و  ماما  نم و  ماما  تفگ : هیفنح  دمحم  یتسین ؟ تسا ، بجاو  ناگمه 

دمحم هک  دوب  دهاش  اهراب  یلو  دوب  هیفنح  دمحم  تماما  هب  لیاق  تسخن  یلباک  دـلاخوبا  دـیامرف : یم  ع )  ) قداص ماما  يرگید  تیاور  رد 
صخـش هب  تبـسن  رتکچوک  يوس  یباطخ  و  دـهد ! یم  رارق  باطخ  دروم  نم  ياقآ  يا  يدیـس  ای  ریبعت  اـب  ار  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هیفنح 

رسپ وت  دیسرپ : هیفنح  دمحم  زا  بجعت  اب  دراوم  نیا  هدهاشم  اب  تشادنپ  یم  ماما  ار  هیفنح  دمحم  هک  دلاخ  وبا  دریگ . یم  تروص  رتگرزب 
هیفنح دمحم  درادـن ! يریبعت  نینچ  نارگید  هک  یلاح  رد  یهد  یم  رارق  باطخ  دروم  يدیـس  ای  ریبعت  اب  ار  نیـسحلا -  نب  یلع  تردارب - 

نم رب  داد و  یهاوگ  وا  تماما  هب  رجح  دیبلط و  یهاوگ  تداهش و  هب  ار  دوسلا  رجح  وا  تسا ، نیتسار  تماما  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  تفگ :
شیوخ يارب  تماما  یعدـم  دوخ  هیفنح  دـمحم  هک  تفایرد  ناوت  یم  ساـسا ، نیا  رب  ( 96 . ) تسا تماما  ماقم  راوازـس  يو  هک  دـش  تباث 

هب هتفاـیرد و  ار  قـح  تیاـهن ، رد  دـشاب و  هداد  تسد  وا  هب  يرادـنپ  نینچ  هدوـب و  هبتـشم  وا  رب  رما  یعطقم  رد  هک  ضرف  رب  تسا و  هدوـبن 
هیفنح دمحم  هک  دنتشادنپ  یم  رما ، زاغآ  رد  يریمح  دیس  یلباک و  دلاخلاوبا  نوچ  یناسک  هک  نانچ  تسا . هدرک  رارقا  ع )  ) داجـس تماما 

یب رادنپ  مهوت و  نیا  زا  یخرب  اما  دندمآ . رد  مالسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  نایعیـش  هرمز  رد  دنتفای و  حیحـص  شنیب  اهدعب  یلو  تسا  ماما 
مئاق دنتخاس و  یماما  يو  زا  دندیزرو و  رارصا  هیفنح  دمحم  تماما  رب  توافتم ، ياه  هزیگنا  اب  دندمآ و  رب  هدافتـسا  ءوس  ماقم  رد  ساسا ،

! دندروآ شرامش  هب  دمحم  لآ 

اروشاع دادخر  هیفنح و  دمحم 
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تیالو طخ  زا  ییادج  هب  مهتم  ار  يو  هدرب و  لا  ؤس  ریز  ار  هیفنح  دمحم  تیصخش  نآ ، رطاخ  هب  دنا  هتساوخ  یخرب  هک  يدراوم  رگید  زا 
، البرک رد  يو  نتفاین  روضح  رگا  هک  تسین  کش  دشاب . یم  ع )  ) یلع نب  نیسح  اب  يو  یهارمه  مدع  البرک و  رد  وا  تکرـش  مدع  دننک ،

یلو دوب  دهاوخ  طقاس  تقاثو  تلادع و  زا  هیفنح  دمحم  صخش  دریگ ، دوخ  هب  ار  ماما  توعد  زا  فلخت  ناونع  هدوب و  یعقاو  رذع  نودب 
نیا تسا ؟ هدوب  تلع  هب  مالسلا -  هیلع  یلع -  نب  نیسح  نارای  هرمز  رد  يو  نتسجن  تکرـش  ایآ  هک  تسا  هتکن  نیمه  رد  تسخن  تخس 

نیمه نانـس  نبانهم  مان  هب  یـصخش  دوب . دهاوخ  هدوب و  حرطم  دراذگب  رـصع  نآ  خـیرات  قیقحت  رد  ماگ  هک  يرگـشواک  ره  يارب  لا  ؤس 
تماما هب  دـقتعم  وا  ایآ  تسیچ ؟ هیفنح  دـمحم  هرابرد  امـش  رظن  دـسرپ : یم  ییاهلا  ؤس  نمـض  وا  تسا . هتـشاد  یلح  همالع  زا  ار  شـسرپ 

یعرـش و يرذـع  ساسا  رب  البرک  هعقاو  زا  وا  يریگ  هرانک  ایآ  و  ریخ ؟ ای  تسا و  هدوب  ع )  ) داجـس ماـما  یلع و  نیـسح  یلع و  نب  نیـسح 
. تشاد دنهاوخ  یعضو  هچ  رفعج  هللادبع  هیفنح و  دمحم  دشاب ، هتسیاش  يرذع  نودب  وا  فلخت  هک  یتروص  رد  و  هن ؟ ای  تسا  هدوب  هجوم 

یم حرطم  داعم  توبن و  لدـع  دـیحوت ، لصا  رانک  رد  تسا و  نامیا  ناکرا  زا  تماما  لصا  دـیدرت  یب  دـیوگ : یم  خـساپ  رد  یلح  همـالع 
دقاف دارفا  هگرج  رد  هدوبن و  دـنبیاپ  تماـما  لـصا  هب  هک  دنتـسه  نیا  زا  رت  هزنم  رترب و  رفعج  هللادـبع  هیفنح  دـمحم  نوچ  یناـسک  دـشاب و 

هتسناد یمن  اسب  هچ  تسا و  هدوب  يرامیب  رطاخ  هب  هتسجن ، تکرش  ع )  ) نیسح ماما  يرای  رد  هیفنح  دمحم  رگا  و  دنشاب . هتـشاد  رارق  نامیا 
یم دراد و  رظن  یلح  همالع  ریخا  هتکن  هرابرد  یناقمام ، موحرم  دوش . یم  یهتنم  تداهـش  گنج و  هلاسم  هب  شردارب  تشونرـس  هک  تسا 

هکم و تمس  هب  ع )  ) یلع نب  نیسح  تکرح  ماگنه  هن  تسا و  هدوب  ماش  رفس  زا  تیب  لها  تشگزاب  عقوم  رد  هیفنح  دمحم  يرامیب  دیوگ 
زاغآ زا  هک  دـندوب  ینیعم  دارفا  البرک  يادهـش  الوا  تسا : رتهب  خـساپ  نیا  لکـشم  نیا  لح  رد  هک  تسا  دـقتعم  یناقمام  ور  نیا  زا  قارع .

تشادن داهج  ناونع  ارهاط  قارع ، تمس  هب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  تکرح  " ایناث دوب و  مولعم  نانآ  هرهچ  ع )  ) یلع نب  نیـسح  يارب  تکرح 
رد تکرش  مدع  رطاخ  هب  درادن  یعالطا  رما  عقاو  زا  هیفنح  دمحم  دننام  هک  یسک  نیربانب  دشاب  بجاو  نآ  رد  تکرـش  یناملـسم  ره  رب  ات 

نانآ یتلادع  یب  هیام  روضح  مدع  نیا  دنا و  هتـشادن  روضح  البرک  رد  وا  دننام  زین  يرگید  دارفا  هکنیا  هچ  دوش  یمن  مهتم  يرفـس ، نینچ 
هارمه نایب ، نیا  اب  دیشاب و  وا  هراومه  رفس  نیا  رد  هک  دوب  هدرکن  فیلکت  نانآ  هب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  اریز  تسا  اریز  تسا  هدشن  هدرمش 

، اهیرواد نیا  رب  هوالع  دـیآ . یمن  باسح  هب  تماما  هلاسم  زا  ناشیا  فارحنا  ماما و  رما  زا  نانآ  فلخت  رفـس ، نیا  رد  ماـما  اـب  ناـنآ  ندوبن 
ریما لاق  دـیامرف : یم  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماـما  تسا . هدـش  لـقن  هیفنح  دـمحم  حدـم  فیـصوت و  رد  ع )  ) نینموملاریما زا  یثیدـح 
یبا نب  دـمحم  رکب ، یبا  نب  دـمحم  رفعج ، نب  دـمحم  لاق : هدـماحملا ؟ نم  و  تلق : لجوزع . هللا  یـصعی  نا  یبات  هدـماحملا  نا  نینموملا :

دنراد و مان  دمحم  هک  دنرفن  دنچ  دومرف : نینموملا  ریما  ینعی : ( 98 . ) مهیلع هللا  همحر  ( 97  ) هیفنحلا نبا  نینموملا  ریما  نب  دمحم  هفیدح و 
دنزرف دمحم  هفیذح و  یبا  نب  دمحم  رکب ، یبا  نب  دمحم  رفعج ، نب  دمحم  زا  دـنترابع  اهنآ  و  دـنراد ، بانتجا  ابا و  دـنوادخ  تیـصعم  زا 

هیفنح دـمحم  هب  زین  يرگید  بلاـطم  خـیرات ، ياـهباتک  رد  هتبلا  دـنک . تمحر  ناشیادـخ  تسا ، هیفنح  نبا  هب ) روهـشم  هک   ) نینموملا ریما 
اب هتفر و  ماش  هب  دیزی  توعد  هب  انب  دنا : هتفگ  نیا  دننام  تسین . دوهـشم  اهلقن  اهنآ  هرابرد  دامتعا  دروم  یفاک و  لیالد  هک  دنا  هداد  تبـسن 

. دنا هتفاین  لقن  هتسیاش  حیحص و  ار  نآ  اسب  هچ  دنا و  هدرکن  هراشا  اهلقن  هنوگ  نیا  هب  ناخروم  زا  يرایسب  ( 99 . ) تسا هدرک  تعیب  وا 

هیناسیک شیادیپ  یگنوگچ 

نیا تسا  هتـشاد  ع )  ) نیموصعم تیالو  طخ  رد  رـس  هدوبن و  شیوخ  يارب  تماما  ماقم  یعدم  هیفنح  دـمحم  صخـش  هک  هتکن  نیا  نایب  اب 
نکمم ایآ  دـندروآ !؟ دوجو  هب  ار  هیناسیک  هقرف  دـنتفای و  داقتعا  يو  تماما  هب  يا  هدـع  هنوگچ  نیاربانب  هک  دوش  یم  حرطم  يدـج  لاوس 

زا تسا و  ناسآ  نشور و  یتهج  زا  لاوس  نیا  خـساپ  دـنوش ! دـقتعم  يو  تماما  هب  یناـسک  یلو  دـشابن  تماـما  یعدـم  دوخ  یـسک  تسا 
ساسارب يا  هدع  یلو  دشابن  یماقم  یعدم  یسک  هک  نیا  لصا  دراد . رصع  نآ  یعامتجا  یسایس -  ياه  هنیمز  یسررب  هب  زاین  رگید  تهج 
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نینچ ققحت  زا  ینـشورب  خیرات  تسا و  ریذپ  ناکما  يرما  دنوش ، لیاق  هیاپ ، یب  ینیوانع  اهماقم و  وا  يارب  یـصاخ ، ياهمهوت  اه و  هزیگنا 
، دناوخن ادخ  دنزرف  زگره  ار  دوخ  دوبن و  شیوخ  يارب  تیهولا  ماقم  یعدم  زگره  نآرق ، یهاوگ  هب  ع )  ) یـسیع دهد : یم  ربخ  يا  هلاسم 
(101 ! ) دنداد وا  هب  یتبـسن  نینچ  دوهی  یلو  تسادخ  دنزرف  هک  دوبن  یعدم  زگره  زیزع  ( 100 ! ) دنداد وا  هب  ییاهتبسن  نینچ  نایحیسم  اما 

تماما ياعدا  دـشاب و  هدرکن  توعد  دوخ  تماـما  هب  ار  یـسک  شیگدـنز  ناـیاپ  اـت  هیفنح  دـمحم  هک  تسین  نکمم  ریغ  نادـنچ  نیارباـنب 
هدافتسا ءوس  ع )  ) داجس ماما  اب  هیفنح  دمحم  هیلوا  تاثحابم  زا  هدناوخ و  ماما  غورد  هب  ار  يو  ینایوج  دوس  نافرحنم و  یلو  دشاب  هتـشادن 

نیا شادیپ  رد  یعامتجا  یسایس -  ياه  هزیگنا  لماوع و  هچ  هک  تسا  نیا  تسا  یسررب  هجوت  نایاش  نایم  نیا  رد  هچنآ  اما  دنـشاب . هدرک 
. تسا هتشاد  تلاخد  یگتخاس  یفارحنا و  ياه  هشیدنا 

( هیناسیک  ) شادیپ یعامتجا  سایس -  هنیمز 

نب نیـسح  تداهـش  زا  سپ  ياهلاس  هب  طوبرم  تسا  هدـش  حرطم  هیناسیک  هقرف  يوس  زا  هیفنح  دـمحم  تماما  هرابرد  هچنآ  ملـسم  روط  هب 
شیوخ يارب  هیفنح  دـمحم  يوس  زا  تماما  ياعدا  ای  هیناـسیک  زا  یناـشن  زگره  يرمق  يرجه  لاس 61  زا  لـباق  ینعی  دـشاب . یم  ع )  ) یلع

ابیرقت هک  يراگزور  دـشاب . یم  يرمق  يرجه  زا 61  سپ  ینارحب  جنـشت و  رپ  کیرات و  ياهلاس  هیناسیک  هقرف  شیادـیپ  رتسب  سپ  تسین .
یم دیدهت  ار  یمالسا  دالب  یعامتجا  یسایس و  یقالخا ، یتدیقع ، ینارحب  هدید و  بیـسآ  تدشب  هعماج  ینید  ياهـشزرا  اهداهن و  یمامت 

راهظا قح  هن  دنتشاد و  تفالخ  هاگتسد  رب  یتراظن  هن  مدرم  دوب . هدش  تثارو  یهاشنهاش و  هب  لیدبت  هیواعم  هلیسو  هب  تفالخ  هلاسم  درک !
تیفارـشا يزیتس و  نید  هیاپ  رب  ناشناینب  هک  یلـسن  هیما -  ینب  دنار ، یم  مکح  هعماج  رب  ریبدت  یب  دـهعت و  یب  نارذگـشوخ ، یناوج  رظن .

هرهچ نیرت  صخـشم  ناونع  هب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  دندوب . هتفای  ذوفن  یمالـسا  هعماج  يدـیلک  ساسح و  ياهتـسپ  همه  رد  دوب -  راوتـسا 
ییاضف عومجم  رد  لماوع  نیا  دوب . هدیسر  تداهش  هب  هناکافس  يا  هویش  اب  رباربان و  یگنج  رد  مالسا  ربمایپ  دنزرف  نامز و  يونعم  ینید و 

رگید يوس  زا  هتـساک و  ناشیاهبلق  رد  وس  کی  زا  ار  نایغط  نایـصع و  رذـب  هدروآ و  دـیدپ  مدرم  بلق  رد  ار  يدـیماان  ساـی و  زا  هدـنکآ 
ناتـسد نتخاس  هتـشغآ  اـب  تفـالخ  هاگتـسد  درک . یم  تیوقت  مدرم  رد  ار  يزاـسنامرآ  یبلطاوزنا و  هیحور  ررکم  ياهتـسکش  اـهیماکان و 

دوخ ظفح  يارب  ور  نیا  زا  دـید ، یم  ینید  یعاـمتجا و  هناوتـشپ  نیرتمک  دـقاف  ار  دوخ  ص )  ) ربماـیپ نادـنزرف  نیرتزیزع  نوخ  هب  شیوخ 
زین و  رایسب ) ياهتمرح  کته  اهلتق و  هب  نانآ  مادقا  هنیدم و  هب  دیزی  رکـشل  موجه   ) هرح هعقاو  تخانـش . یمن  دح  یب  تنونـشخ  زج  یهار 

هعماج نید و  تحاس  هب  تیانج  ره  باکترا  رد  هیما  ینب  یکاب  یب  هاوگ  دوخ  اهقینجنم ، اهگنـس و  هلیـسو  هب  مارحلا  دجـسم  هب  نانآ  هلمح 
، هورگ نتفای  هشیدنا  رد  نادنمدرد  نادقتنم و  دیاب و  زورب  هک  تسا  یلاجم  يوجتـسج  رد  هعماج  هتفهن  ياهدرد  یطیارـش ، نینچ  رد  دوب .

نینچ رد  نیغرود  اـی  یعقاو و  ياهتیـصخش  زا  يرایـسب  دـنیاشگب  ار  شیوخ  ياـه  هدـقع  نآ  ياول  رد  اـت  دنتـسه  یهاـگیاپ  تالیکـشت و 
دـننک و اـفیا  ار  شیوخ  یهلا  تلاـسر  ماـگنه  نیا  رد  دـیاب  نیتـسار  ناربـهر  دـنریگ . یم  هدـهع  هب  ار  يربـهر  دـنبای ؛ یم  روـهظ  یطیارش 

ندمآ درگ  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  هدومرف  هب  هک  نانچ  دننک  يربهر  دنهد و  يرای  دادبتـسا  ملظ و  زا  ییاهر  يوس  هب  ار  یمدرم  ياهورین 
ماما عضوم  هک  دید  دیاب  نونکا  دوب . دهاوخ  مایق  هب  مزلم  وا  دزاس و  یم  مامت  يو  رب  ار  یهلا  تجح  يربهر ، نوماریپ  مدرم  عمجت  نارای و 
ینایب اب  ع )  ) داجس ماما  یـسایس  یگدنز  ناونع  تحت  هتـشون  نیا  رد  ام  تسا . هدوب  هچ  یعامتجا  ياهـشیارگ  عون  نیا  لابق  رد  ع )  ) داجس
تسا هدوبن  هیما  ینب  هیلع  هناحلسم  مایق  يربهر  ماقم  رد  ع )  ) داجس ماما  هک  تسا  نیا  نخس  هدرشف  اما  تخادرپ . میهاوخ  هتکن  نیا  هب  فم 
عیاقو هکلب  تسا ، هدرمـش  یمن  زیاج  ار  هناحلـسم  مایق  هک  تهج  نادب  هن  و  هتـسناد ! یمن  حیحـص  ار  هیما  ینب  هیلع  مایق  هک  تهج  نادـب  هن 

رد هک  يا  هدنبوک  ياهراعـش  همه  مغر  یلع  یعامتجا ، یـسایس -  ياهنایرج  اههورگ و  نیا  هک  دوب  هدرک  تباث  ینـشور  هب  هتـشذگ  خـلت 
هاپـس و نارـس  دروخرب  ناورهن ؛ گنج  رد  جراوخ  نایرج  دنتـسین . رادروخرب  مزال  يدرمیاپ  تقادـص و  زا  دـنهد ، یم  دادبتـسا  اب  هزراـبم 

یهتنم شیوخ و  يربهر  هب  تبـسن  نانآ  زا  يرایـسب  تنایخ  هیواعم و  اب  گنج  رد  ترـضح  نآ  اب  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  یمزر  ياـهورین 
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توعد و  ع )  ) یلع نب  نیـسح  هب  تبـسن  نایفوک  زیگنا  تفگـش  راکـشآ و  تناـیخ  رتمهم ، اـهنآ  همه  زا  یلیمحت ! حلـص  هب  گـنج  ندـش 
زا رت  تشز  نمـشد ! هوبنا  ربارب  رد  ترـضح  نآ  نداد  رارق  ناـنآ و  یـسایس  يربهر  نتفرگ  تسد  رد  يارب  شیوخ  ماـما  زا  ناـنآ  هنارـصم 

ار ع )  ) داجـس ماما  هفیظو  هک  دوب  ییایوگ  نشور و  لیالد  همه  همه و  دیزی ! هاپـس  رد  ع ،)  ) نیـسح زا  ناگدننک  توعد  نتفرگ  رارق  همه ،
هرکیپ زا  روشاع  هنحص  رد  هک  یناگتخابکاپ  نآ  اب  و  دوب ، هدید  شنامز  مدرم  زا  هک  اهیدرمان  نینچ  اب  تخاس . یم  صخشم  نادیم  نیا  رد 

و دوب ! هدنامن  یقاب  هزرابم  داهج و  نایعدم  نابئات و  هبوت  هب  دامتعا  يارب  یلاجم  دندوب ، هدش  هدیرب  لخن  ياه  هخاش  نانوچ  یمالسا  داهج 
یگنج نانآ  رب  اکتا  اب  اما  هک  دوبن  يا  هزادـنا  هب  ناشناوت  نانآ و  رامـش  دنتـشاد ، یم  دوجو  مه  یقداـص  ناـبئات  ناـیم  نآ  رد  هک  ضرف  رب 

نآ مدرم  رتـشیب  تسا -  تیعقاو  نیا  هاوگ  دوخ  تسکـش ، هب  ناـبئات  ماـیق  ندـش  یهتنم  هک  ناـنچ  دـهد -  ناـماس  ناـیوما  هیلع  ار  هراـبود 
هب هن  تسا و  دادبتـسا  درد  زا  ناشیاهدایرف  دنتـسین ! مه  تلادع  هتفیـش  اما  دـنروآ  یمن  بات  ملظ  ربارب  رد  هک  دـندوب  هدرک  تباث  راگزور 

تشاد و مادـنا  رب  ار  يوما  ياـهریجنز  راـثآ  رمع  ناـیاپ  اـت  اـسب  هچ  هک  داجـس  ماـما  نوچ  یـسک  يرادـنید ! یگدازآ و  يدازآ و  ياـنمت 
ار يوما  تموکح  توادع  تسناوت  یمن  تفاین ، مایتلا  زگره  شیگدـنز  نایاپ  ات  دـندوب  هتخاس  دراو  شبلق  رب  نانآ  هک  یقیمع  ياهتحارج 
! دیوگب هک  اب  ار  شدایرف  اما  رتاسر ! همه  زا  شدایرف  رتدیدش و  همه  زا  وا  درد  دوب . رت  بهتلم  تما  همه  زا  وا  بلق  دـشاب . هتـشادن  لد  رد 

زین وا  زا  لبق  تسین . وا  اهنت  نیا  اما  دشک ! یمن  نوریب  هدرب و  ورف  ماین  رد  ار  ردپ  ریـشمش  هک  دننک  مهتم  ار  وا  دـیاش  نایماش ! ای  نایفوک ! اب 
لمحت ار  شلدع  ناشیدـنا  دومج  ناراد و  ایند  گنت  مشچ  دیـسر ، تموکح  هب  هک  زور  نآ  و  درک . توکـس  لاس  جـنپ  تسیب و  ع )  ) یلع
تـسین هرظتنم  ریغ  نادنچ  نونکا  تشادرب و !... هناحلـسم  دربن  زا  تسد  شنارای ، ریوزت  يرهم و  یب  هجیتن  رد  ع )  ) یلع نب  نسح  و  درکن !

هب ع )  ) داجس ماما  هک  دنـشاب  هتـشاد  راظتنا  و  دشاب ! هتفای  هار  ناشرـس  هب  مایق  سوه  زاب  زور ، نآ  ناگتـسشناپ  زا  اروشاع و  هعقاو  نابئات  هک 
یمن نانآ  زا  يرایـسب  هرهچ  رد  ار  تقادص  اسب  هچ  دبای و  یمن  دـعاسم  ار  هنیمز  ماما  یلو  دریگ ! هدـهع  رب  ار  ناشیا  يربهر  ینلع  تروص 

نیتسار ناماما  ربارب  رد  نینچ  نیا  رگید  ياهتیـصخش  و  دنـشاب ! رگید  يروحم  هشیدـنا  رد  دـیاب  هزرابم  مایق و  نایعدـم  ور  نیا  زا  دـناوخ !
ای هزیگنا و  هچ  هب  راتخم  هک  نیا  دریگ . یم  تروص  هیفنح  دـمحم  زا  يو  غیلبت  راتخم و  مایق  هک  تسا  نارود  نیا  رد  و  دـنوش ! یم  هتخاس 

. دمآ دهاوخ  هک  تسا  يا  هتکن  هدرک  یم  غیلبت  هیفنح  دمحم  زا  یناونع  هچ 

هیناسیک راتخم و 

. دـمآ هنیدـم  هب  ردـپ  هارمه  رمع ، تفالخ  نارود  رد  تفای . دـلوت  فئاط  رد  ترجه ، لوا  لاس  رد  یفقث  دوعـسم  نب  هدـیبع  وبا  نب  راـتخم 
نیرت تخسرس  زا  راتخم  ع ،)  ) یلع نب  نیسح  تداهش  زا  سپ  دش . هتشک  دندوب ، دربن  رد  نایناریا  اب  ناناملـسم  هک  رـسجلا  موی  رد  شردپ 

تطاسو اب  ماجنارس  یلو  دنداد  هجنکش  دندنکفا و  نادنز  هب  هدرک ، ریگتـسد  ار  وا  ور  نیا  زا  دمآ . یم  رامـش  هب  دایز  نب  هللادیبع  نافلاخم 
دش هکم  مزاع  يرمق ) يرجه  لاس 56   ) دیزی گرم  زا  سپ  راتخم  تفای . ییاهر  نادنز  زا  دوب ) راتخم  رهاوخ  رهوش  هک   ) رمع نب  هللادـبع 

راتخم ( 102 . ) دندش ناشیا  يراکمه  عنام  ود  نآ  ياهرظن  تافالتخا  دوجو  اما  دنک . يراکمه  نایوما  تموکح  هیلع  ریبز  نب  هللادبع  اب  ات 
تـسا یهیدب  دمآ . رب  نایوما  تموکح  هیلع  هناحلـسم  هزرابم  ددص  رد  دروآ و  درگ  یناراد  اوه  تخادرپ و  تیلاعف  هب  قارع  رد  ییاهنت  هب 

هماع لوبق  دروم  یهاگیاپ  زا  مایق  هب  نانآ  قیوشت  مدرم و  شزیگنا  يارب  تسیاب  یم  نآ  تادـقتعم  اـهرواب و  بساـنت  هب  هعماـج  ره  رد  هک 
نآ مدرم  دوب . نآ  راکـشآ  ياهیگژیو  زا  یعیـش  ياهـشیارگ  درک ، یم  ینیچ  هنیمز  ماـیق  يارب  راـتخم  هک  یطیحم  رد  درک . هدافتـسا  مدرم 

، بلق رد  اـما  دـندوب ، هداد  ناـشن  شیوـخ  زا  ع )  ) یلع نادـناخ  زا  تیاـمح  رد  هک  ییاـهدرگ  بقع  اـهییافو و  یب  همه  مـغر  یلع  ناـماس 
، راتخم درک . یم  تمـالم  ار  ناـنآ  هتـشذگ ، ياهیدـنک  اهیتسـس و  رگید  يوس  زا  دنتـشاد و  رواـب  ار  ع )  ) یلع نادـناخ  تلیـضف  تفارش و 
رد هک  تسا  نیا  دزاس . طبترم  ع )  ) یلع نادناخ  اب  يا  هنوگ  هب  ار  شیوخ  تکرح  تسیاب  یم  ور  نیا  زا  دوب ، هتفایرد  یتسردـب  ار  طیارش 
اب ناهنپ  روط  هب  رفن  رازه  هدفه  هک  تشذگن  يدنچ  درک . یفرعم  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دنزرف  ، ) هیفنح دمحم  هدـنیامن  ار  دوخ  راک ، زاغآ 
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رد داد . رارق  مایق  يزکرم  هاگیاپ  ار  هفوک  داد و  تسکـش  ار  عیطم -  نب  هللادـبع  هفوک -  یلاو  ماـیق ، لـحارم  نیتسخن  رد  دـندرک . تعیب  وا 
، وا نایرکـشل  راتخم و  یمـسر  فادها  زا  یکی  نایم  نیا  رد  تفای . طلـست  زین  یحاون  نآ  رب  دیـشک و  رکـشل  لصوم  هب  راتخم  دعب ، هلحرم 

رثوم یماگ  ناشیا  هیلع  گـنج  رد  هتـشاد و  اور  ملظ  ص )  ) ربماـیپ نادـناخ  هب  تبـسن  اروشاـع  هعقاو  رد  هک  دوب  یناـسک  زا  نتفرگ  ماـقتنا 
لتق هب  ریبز  نب  بعصم  تسد  هب  یگلاس  نس 67  رد  دربن ، گنج و  هام  هدزناش  زا  سپ  یلو  تشک  ار  دیزی  هاپس  نارـس  وا  دندوب . هتـشادرب 

نایوما ياوق  هلیسو  هب  دوب و  درـص  نب  نامیلـس  نآ  ربهر  هک  داد ، خر  نیباوت  مایق  راتخم ، مایق  زا  لبق  هک  دش  دروآ  دای  دیاب  ( 103 . ) دیسر
هک تسا  یعیبط  درک و  زاغآ  ار  نایوما  هاگتـسد  هیلع  شیوخ  مایق  نایرج ، نیا  زا  سپ  راتخم  دیدرگ . بوکرـس  نیباوت  مایق  دـش و  هتـشک 

. دنشاب هتفرگ  رارق  راتخم  ناراداوه  هرمز  رد  زین  درص  نب  نامیلس  مایق  ناگدش  بوکرس  نیباوت و  زا  یهورگ 

راتخم مایق  نیباوت و  مایق  زیامت 

دوب ع )  ) یلع نب  نیسح  نالتاق  زا  ماقتنا  نارگمایق ، هزیگنا  اهنت  نیباوت ، مایق  رد  هک  تسا  نیا  دشاب ، یم  دوهشم  مایق  ود  نیا  نایم  هک  یقرف 
هاپس رد  نتسجن  تکرـش  اب  نانآ  هک  نیا  هچ  دننک ، ناربج  ار  دوخ  هتـشذگ  ناهانگ  اهیراگنا و  لهـس  دنتـساوخ  یم  تکرح  نیا  اب  اهنآ  و 

هب دندوب  ددص  رد  دندید و  یم  یهلا  باذع  قحتسم  مرجم و  ار  دوخ  تدشب  نمـشد ، لباقم  رد  يو  نتـشاذگ  اهنتو  ع )  ) یلع نب  نیـسح 
هب عضو  راتخم  مایق  رد  اما  تسا . هدشن  دای  نانآ  يارب  یتدیقع  ای  یـسایس  یفده  نیا  زج  و  دـنزاس . وحم  ار  کیرات  هتـشذگ  نآ  يا  هنوگ 
اما دوب  هداد  رارق  یـساسا  ياهراعـش  زا  ار  ع )  ) نیـسح نالتاق  زا  ماقتنا  راعـش  نیباوت  مایق  دننامه  راتخم  مایق  دـنچ  ره  تسا . يرگید  هنوگ 
هک هدش  لقن  وا  زا  یتوافتم  بلاطم  راتخم ، مایق  هرابرد  تشاد . یـسایس  هبنج  رتشیب  هک  دـش  یم  لابند  راتخم  مایق  رد  مه  يرگید  فادـها 

. تسا هتخاس  یهتنم  زاسمهان  هاگرظن  ود  هب  ار  ناققحم  رما ، نیمه  تسین و  راگزاس  رگیدکی  اب  هاگ 

ع)  ) نیسحلا نب  یلع  تماما  هرابرد  راتخم  هدیقع 

ار يوما  هاگتسد  هیلع  شیوخ  تازرابم  هکلب  هدوب ، دقتعم  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  تماما  اهنت  هن  راتخم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  عبانم  یخرب  زا 
هدرک و ریخ  ياـعد  وا  يارب  ع )  ) همئا تسا و  هداد  تروـص  ناـشیا  نـالتاق  زا  ماـقتنا  و  مالـسلا -  هیلع  تیب -  لـها  يراـی  روـظنم  هب  طـقف 

راتخم هک  دنایامن  یم  نینچ  دنک و  یم  تباث  ار  نآ  فالخ  اقیقد  هک  دراد  دوجو  یکرادـم  عبانم ، نیا  لابق  رد  دـنا . هدوتـس  ار  وا  ياهراک 
هتـشاد داقتعا  ع - )  ) یلع نب  نیـسح  ردارب  و  ع )  ) یلع دنزرف  هیفنح -  دـمحم  تماما  هب  هدـنادرگ و  يور  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  تماما  زا 

هن ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  و  دش . هیناسیک  هقرف  شیادیپ  ثعاب  يو ، هب  شیوخ  تضهن  نتخاس  دنتـسم  هیفنح و  دمحم  زا  وا  تیامح  تسا و 
. تسا هداد  رارق  نعل  نعط و  دروم  رد  ار  وا  یتح  هتشاد و  راجزنا  رفنت و  وا  زا  هکلب  هدرکن ، اضما  ار  وا  ياهراک  اهنت 

راتخم حدم  رد  یتایاور 

هب ینعی ؛ ( 104  ) ةرـسعلا یلع  انیف  لاملا  مسق  انلملرا و  جوز  انراث و  بلط  انتلتق و  لتق  راتخملا  اوبـست  ال  تسا : هدـش  لقن  ع )  ) رقاـب ماـما  زا 
یتخـس و طیارـش  رد  دروآ و  مهارف  ار  ام  تسرپرـس  یب  نانز  جاودزا  هنیمز  تفرگ و  ماقتنا  اـم ، نـالتاق  زا  وا  اریز  دـییوگن ، ازـسان  راـتخم 

تـساوخ تفای ، فرـشت  ع )  ) رقاب ماما  روضح  هب  هفوک  لها  زا  يدرم  تسا : هدمآ  نینچ  رگید  یثیدح  رد  دیناسر . کمک  ام  هب  یتسدگنت 
تسد ماما  متـسه . راتخم  دنزرف  دمحموبا ، نم  تفگ : درم  تسیچ ؟ تمان  دیـسرپ : وا  زا  ترـضح  نآ  دش . عنام  ماما  دسوبب ، ار  ماما  تسد 

وا دنیوگ و  یم  ینانخس  مردپ  ام  هرابرد  مدرم  ادخ ،، لوسر  دنزرف  يا  تفگ : دمحم  وبا  داد . ياج  یمرگ  اب  دوخ  رانک  رد  تفرگ و  ار  وا 
تمحر ار  وا  يادـخ  تساخرب ، ام  يادهـش  یهاوخنوخ  هب  هدرکانب و  ار  ام  ياه  هناخ  وا  تسا . هداتـسرف  اـم  يارب  راـتخم  هک  تسا  یلاوما 
دنوادخ دنک ! تمحر  ار  تردپ  دنوادخ  دومرف : راتخم  دنزرف  هب  ع )  ) رقاب ماما  تسا : هدش  حدـم  نینچ  راتخم  رگید  ینایب  رد  ( 105 . ) دنک
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تیاور ع )  ) نیسحلا نب  یلع  زا  تفرگ ! سپ  زاب  ام  يارب  ار  نآ  هک  نیا  زج  دوبن ، یسک  دزن  ام  زا  یقح  سک  چیه  دنک ! تمحر  ار  تردپ 
ار ام  نوخ  ماقتنا  هک  ار  يادخ  ساپس  ینعی ؛ ( 106  ) اریخ راتخم  هللا  يزج  ییادعا و  نم  يراث  یل  كردا  يذلا  هللادمحلا  دومرف : هک  هدـش 
رد هک  تسا  هدش  تبث  ع )  ) نینمؤملا ریما  ادخ و  لوسر  زا  يرگید  تایاور  دهد ! کین  يازج  راتخم  هب  دـنوادخ  تفرگ و  نامنانمـشد  زا 

نیمه ساسا  رب  اـسب  هچ  ( 107 . ) تسا هدـش  دای  دریگ ، یم  ناشنانمـشد  زا  ار  ادـخ  لوسر  هیرذ  ماقتنا  هک  یـسک  ناونع  هب  راتخم  زا  اـهنآ 
ار تیب ع  لها  نانمـشد  زا  يو  یهاوخنوخ  شیدازآ و  تراشب  تفر و  تاقالم  هب  دوب  ینادنز  راتخم  هک  يراگزور  رد  رامت  مثیم  تایاور 

لهاک نب  ۀـلمرح  لاق ! نم  دیـسرپ :: نم  زا  ترـضح  نآ  مدیـسر ، ع )  ) داجـس ماما  روضح  دـیوگ : یم  ورمع  نب  لاق  نم  ( 108 . ) داد وا  هـب 
ماما دوب . هدـنز  وا  مدـمآ  نوریب  هفوک  زا  نم  یتقو  مدرک  ضرع  دـیوگ : یم  لاهنم  درب ! یم  رـس  هب  یلاح  هچ  رد  دـش و  هچ  ( 109  ) يدسا

ترـضح نآ  لزنم  زا  نم  دیوگ : یم  لاهنم  ناشچب .! وا  هب  ار  نهآ  ترارح  ایادخ  دومرف : هبترم  هس  تشادرب و  نامـسآ  يوس  هب  ار  اهتـسد 
هدرک ریگتسد  ار  هلمرح  هک  مدیسر  يا  هظحل  متفاتش ، راتخم  تاقالم  يارب  مدرک  تفایرد  ار  راتخم  مایق  ربخ  مدش ، راپسهر  هفوک  يوس  هب 
راتخم هللا . ناحبـس  متفگ : هرظنم  نیا  ندید  اب  هاگان  دننازوسب ! شتآ  رد  ار  يو  دننک و  عطق  ار  وا  ياپ  تسد و  داد  روتـسد  راتخم  دندوب و 

هدرک و لقن  راتخم  يارب  دوب  هتـشذگ  ع )  ) داجـس ماما  نم و  نایم  هچنآ  تشاد ؟ یلیلد  وت  نتفگ  هللا  ناحبـس  ایآ  دیـسرپ ، درک و  نم  هب  ور 
تعکر ود  دش ، هدایپ  بکرم  زا  راتخم  مدرک . هدهاشم  وت ، تسد  هب  ار  داجس  ماما  ياعد  تباجتـسا  هک  دوب  تهج  نادب  نم  حیبست  متفگ ،

هب نم  تفگ : وا  یلو  دـشاب . نم  نامهیم  ياذـغ  فرـص  يارب  ات  متـساوخ  وا  زامن  زا  سپ  تخاـس . ینـالوط  ار  نآ  هدجـس  دـناوخ و  زاـمن 
(110 . ) دوب مهاوخ  هزور  ار  زورما  تسا ، هدرک  باجتسم  نم  تسد  اب  ار  داجس  ماما  ياعد  یهلا ؟ فطل  ساپس 

راتخم تمذم  رد  یتایاور 

نآ هب  تخاـس و  یم  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هب  بستنم  غورد ، هب  ار  یبلاـطم  راـتخم  تسا : هدرک  لـقن  ع )  ) قداـص ماـما  زا  یمعثخ  بیبـح 
ع)  ) داجـس ماما  يارب  ایادـه  هارمه  يا  همان  راـتخم  دومرف : یم  ع )  ) رقاـب ماـما  دـیوگ : یم  بوقعی  سنوی  ( 111 . ) داد یم  تبسن  ترـضح 
رد ( 112  ) مناوخ یمن  ار  نانآ  هماـن  مریذـپ و  یمن  ار  ناـیوگغورد  يایادـه  نم  دومرف : دـناوخن و  ار  هماـن  تفریذـپن و  ماـما  اـما  داتـسرف ،

رانک زا  ع )  ) نیـسح نسح و  و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  هلآو ،-  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  تمایق ، زور  رد  تسا : هدـمآ  نینچ  رگید  یثیدـح 
. مبلط یم  یهجوـت  وا  هب  اـما  دـبلط ، یم  يراـی  هب  ار  ناـنمؤم  ریما  ربماـیپ و  دروآ و  یم  رب  داـیرف  شتآ  ناـیم  زا  يدرف  دـنرذگ ، یم  خزود 
: متفگ قداص  ماما  هب  دیوگ : یم  ثیدح  يوار  دنک . یم  نینچ  وا  و  دنک . تعافش  ار  وا  ات  دهاوخ  یم  ع )  ) نیسح شدنزرف  زا  ادخ  لوسر 
وا داقتعا  رد  نوچ  دومرف : ماما  دزوس ؟ یم  شتآ  رد  ارچ  مدیـسرپ : تسا . یفقث  هدـیبع  یبا  نبراتخم  وا  دومرف : ماـما  تسیک ؟ صخـش  نآ 

. تخوس دـنهاوخ  شتآ  رد  دـشاب ، ود  نآ  هب  تبـسن  یللخ  زین  لیئاکیم  لیئربج و  بلق  رد  رگا  تسا و  هدوب  یللخ  ع )  ) ربماـیپ و هب  تبـسن 
تسا هدمآ  زین  هتکن  نیا  تیاور  نآ  رد  تسا و  هدش  یفرعم  تردق  تنطلس و  هب  ندیـسر  مایق ، زا  راتخم  هزیگنا  رگید ، یتایاور  رد  ( 113)

لقن مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  زا  ( 114 . ) دنکفا یم  شتآ  رد  ار  اهنآ  ادخ  دشاب ، ایند  تبحم  يا  هرذ  زین  لیئاکیم  لیئربج و  بلق  رد  هک 
هک تسا  هدرک  نامگ  نینچ  تسا و  هداد  غورد  تبـسن  ام  هب  راتخم  تفگ : یم  هدرک و  نیرفن  ار  راتخم  اهراب ، ترـضح  نآ  هک  دـنا  هدرک 

(115 . ) تسا هدش  شرافس  تماما  دروم  رد  وا  هب 

هیماما هاگن  رد  راتخم  تیصخش 

هاگرظن ود  عومجم  رد  اما  تسا . هدیـسر  یفلتخم  يارآ  هیناـسیک ، هقرف  يریگ  لکـش  رد  يو  شقن  وا و  ماـیق  راـتخم و  دروم  رد  دـنچ  ره 
هیلع نیـسحلا -  نب  یلع  تماما  هب  دـقتعم  صلخم و  يا  هعیـش  راتخم ، هک  دـنا  هدـیقع  نیا  رب  ناـققحم  زا  یخرب  فلا : دراد . دوجو  هدـمع 

هزاجا نذا  ع )  ) داجـس ماما  يوس  زا  شیوخ  ياهراک  يارب  هدوب و  تیب  لها  نالتاق  زا  ماقتنا  يارب  اهنت  ماـیق ، زا  شفدـه  هدوب و  مالـسلا - 
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تمذم هدنرادرب  رد  هک  یتایاور  اما  و  دنتفریذپ . یمن  ار  شیایاده  دندرک و  یمن  تمحر  بلط  وا  يارب  دوب  نیا  زج  رگا  اریز  تسا . هتشاد 
شیادیپ رد  راتخم  شقن  شنیب ، نیا  رد  تسا . هتشاد  یعامتجا  یسایس -  لیالد  یخرب  هدش و  رداص  هیقت  يور  زا  یخرب  دشاب ، یم  راتخم 

. تسا هدـش  هتخانـش  يا  هلاـسم  نینچ  زا  هزنم  وا  تسا و  هتفرگ  رارق  راـکنا  دروم  یلکب  نیدـباعلا  نیز  تماـما  زا  فارحنا  هیناـسیک و  هقرف 
يا هزادـنا  ات  تفرگ و  يا  هتـسیاب  ماقتنا  ع )  ) تیب لها  نالتاق  زا  شیوخ ، مایق  اب  دـنچ  ره  راتخم  هک  دـندقتعم  رگید  یهورگ  ب -  ( 116)

وا هک  تسین  نآ  لـیلد  اـهنیا  همه  یلو  دـنا ، هدرک  تمحر  بلط  وا  يارب  همئا  دـنچ  ره  دیـشخب و  ماـیتلا  ار  ناـییاروشاع  قیمع  ياـهتحارج 
وا ياهراک  یخرب  زا  تیب  لها  ندش  داش  تسا . هدنارورپ  یمن  رـس  رد  تموکح  ياوه  هتـشادن و  تیب  لها  زا  تیامح  زج  یفدـه  یتسارب 

هدرک اعد  شیارب  نانآ  تسا و  هدرک  تیب  لها  هب  یتمدـخ  لاح  ره  هب  وا  تسین . يو  یلمع  يرکف و  عضاوم  همه  هب  ناـنآ  تیاـضر  لـیلد 
یثیدـح لقن  زا  سپ  یـسلجم ، همالع  تسا . هدوب  مه  ییاـهیورجک  اـهییاسران و  ناـشراتفر  زین  اـهداقتعا و  اـهاعدا و  رد  اـسب  هچ  یلو  دـنا 

، هداد ماـجنا  تیب  لـها  يارب  هک  ییاهتمدـخ  تکرب  هب  یلو  تـسا  یخزود  راـتخم  هـک  نـیا  راـتخم و  يارب  ع )  ) یلع نـب  نیـسح  تعاـفش 
هراب رد  هک  تسا  یفلتخم  ثیداـحا  ناـیم  هدـنهد  قیفلت  هدـننک و  عمج  تاـیاور  نیا  دـیوگ : یم  دریگ ، یم  رارق  تعافـش  دروم  ماـجنارس 

رد یحیرـص  هزاجا  موصعم  ماما  يوس  زا  هدوبن و  لماک  نیقی  نامیا و  بتارم  رد  دـنچ  ره  راتخم  هک  نایب  نیا  اـب  تسا . هدـش  دراو  راـتخم 
زا نانمؤم  بلق  وا  ياه  همانرب  اب  تفرگ و  تروص  وا  هلیسو  هب  يرایسب  هتسیاش  ياهراک  اجنآ  زا  نکل  تسا ، هتـشادن  شیوخ  لامعا  دروم 

و دـیامرف : یم  هک  دـشاب  یم  نآرق  زا  هیآ  نیا  لومـشم  راتخم  تقیقح  رد  تسا . تاجن  ریخ و  هب  شماجرف  تفای ، مایتلا  متـس  ياـهتحارج 
دروم ار  ناشیا  دنوادخ  هک  تسا  دیما  دنا ، هتخیمآ  رد  مه  هب  ار  دب  کین و  لمع  هدرک و  فارتعا  شناهانگ  هب  هک  دنتسه  رگید  يا  هتـسد 

هعیش ياملع  نایم  روهشم  دنچ  ره  دنا ، هداتسیازاب  ندرک  يرواد  زا  هک  متسه  یناسک  زا  راتخم  هرابرد  نم  اما  و  ( 117  ) دهد رارق  شزرمآ 
(118 . ) تسا حدم  هتسیاش  وا  تیصخش  هدنزرا و  وا  ياهراک  هک  تسا  نیا 

هیناسیک يریگ  لکش  رد  یسایس  ياه  هزیگنا 

تماما نارکنم  هب  یهاگن  ترورض ، هب  رذگهر ، نیا  زا  دشاب و  یم  ع )  ) داجس ماما  تماما  یسررب  لصف ، رد  نخـس  یلـصا  روحم  دنچ  ره 
هب راتخم  هیفنح و  دمحم  تیصخش  یسررب  هب  هاگن  نیا  میسانشب و  ار  نانآ  هزیگنا  قطنم و  تجح و  ات  میدنکفا  هیناسیک -  نیدباعلا -  نیز 

هجیتن میدـش ، روآ  دای  راصتخا  هب  هچنآ  زا  میدرگ و  یم  زاب  یلـصا  عوضوم  هب  نونکا  دـیماجنا ، هیناسیک  هقرف  رد  حرطم  رـصنع  ود  ناونع 
لیلد هزیگنا و  ره  زا  شیب  یسایس ، ياه  هزیگنا  هک  دنایامن  یم  ع )  ) داجـس ماما  رـصع  یعامتجا  یـسایس -  یخیرات -  طیارـش  میریگ . یم 

نب یلع  ياج  هب  راتخم  ماـیق  رد  هیفنح  دـمحم  ندـش  حرطم  لاـح  ره  هب  اریز  تسا . هتـشاد  تلاـخد  هیناـسیک  هقرف  يریگ  لکـش  رد  رگید 
رد ترضح  نآ  هدنیامن  ناونع  هب  هیفنح  دمحم  ور  نیا  زا  هدوب و  مایق  نایرج  رد  میقتسم  روضح  زا  داجـس  ما  هیقت  لیلد  هب  ای  ع )  ) نیـسحلا

دمحم یتسارب  هک  نیا  ای  و  تسا ! هدش  هداد  وا  هب  لیصا  یشقن  ضرغم  ای  هاگآان و  رـصانع  يوس  زا  اهدعب  یلو  هتـشگ  حرطم  تکرح  نیا 
. وا هن  تسا و  نیدـباعلا  نیز  نآ  زا  تماما  هک  تسا  هدـش  داجـس  ماما  اب  هثحابم  رد  اهدـعب  هدرمـش و  یم  ماما  ار  دوخ  هرود  نیا  رد  هیفنح 

هزاجا هک  نیا  یب  تسا . هدرک  هیفنح  دمحم  هب  بستنم  ار  شتکرح  شیوخ ، فادها  دربشیپ  يارب  افرـص  راتخم  هک  تسا  نیا  موس  لامتحا 
هتـشاد وا  يوس  زا  يا  هژیو  هزاـجا  هک  نیا  یب  تسا . هدرک  هیفنح  دـمحم  هب  بستنم  ار  شتکرح  شیوـخ ، فادـها  دربـشیپ  يارب  يا  هژیو 

. دروآ درگ  ار  رتشیب  ناهاوخاوه  ناراداوه و  ات  هدرک  داـی  ( 119  ) يدهم ناونع  هب  هیفنح  دمحم  زا  راتخم  هک  هدوب  اتـسار  نیا  رد  و  دـشاب .
هتخاس و نایـسابع ، تموکح  رـصع  رد  هکلب  راتخم  مایق  نارود  رد  هن  هیفنح  دـمحم  تماـما  هلاـسم  ـالوصا  هک  تسا  نیا  مراـهچ  لاـمتحا 
هک اهلامتحا  نیا  زا  کی  ره  دشاب . هدش  وجتسج  نایسابع ، تموکح  يارب  ییاهدنتسم  هتشذگ ، روک  مهبم و  ياه  هطقن  زا  ات  هدش  هتخادرپ 

عبانم صوصن و  هب  دنتـسم  یملع و  لیالد  ياراد  هیفنح  دـمحم  تماما  هب  داقتعا  لاح  ره  هب  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هتکن  نیا  دوش ، تیوقت 
تـسخن هک  دوش  یم  هدافتـسا  نیارق  زا  هتبلا  تسا . هدز  مقر  ار  هیناسیک  هقرف  يرادـنپ  رـصع ، نآ  یـسایس  صاـخ  طیارـش  تسین و  یعوش 
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دوب ریزگان  عییـشت  هب  لیامتم  ياهورین  بذـج  يارب  راتخم  لاح  ره  هب  اریز  تسا . عقاو  هب  رتکیدزن  مراهچ  لاـمتحا  سپـس  موس و  لاـمتحا 
، تماما هاگیاپ  فیعضت  يارب  زین  نایـسابع  اهدعب  دنک و  ادیپ  ماع  تیلوبقم  تیعورـشم . شمایق  ات  دزاس  دنتـسم  يولع  یهاگیاپ  هب  ار  دوخ 
رب هک  دنزاس  هجوتم  یتیزکرم  هب  دنا و  هتخاس  ع )  ) نیموصعم همئا  مدرم  هک  دندوب  فارطا  زا  مدرم  هک  دندوب  يا  هشیدـنا  دـنمزاین  تدـشب 
هب ای  و  هتفگ -  دوردب  ار  یگدنز  درادـن و  نامز  رد  روضح  هک  يا  هیفنح  دـمحم  تماما  هب  داقتعا و  هیناسیک و  دـشابن و  زاس  هلاسم  ناشیا 

. تفر یم  رامشب  سابعلا  ینب  دنسپ  روم  هاگ  هلبق  تیزکرم و  نامه  درب - ! یم  رس  هب  تبیغ  رد  هیناسیک  داقتعا 

مالسلا هیلع  داجس -  ماما  یعامتجا  يونعم و  تیصخش  مود : لصف 

تیونعم تدابع و  بارحم  رد  ع )  ) داجس ماما 

یم نوگلگ  ادـخ  ياـیلوا  نوخ  اـب  ار  بارحم  نازگ ، نید  ناکافـس و  هک  يرـصع  رد  نیقتم ، ناـیاوشیپ  ع ،)  ) نیدـباعلا نیز  داجـس ، ماـما 
اهمانشد نیرتاوران  اهرازآ و  نیرت  تخس  دروم  ادخ ، ریغ  ربارب  رد  ندرواین  دورف  رـس  مرج  هب  ار  بارحم  زا  هتـساخرب  نایوگقح  دنتخاس و 

نینچ رد  يرآ  دنتشغآ ، یم  يرادنید  تزع و  نایوگ  ریبکت  نوخ  هب  هنادرمناوجان  ار  نید  ياه  هرانم  تیاده و  يا  هنذام  دنداد و  یم  رارق 
هار ناگدز و  تلفغ  شوگ  هب  دایرف  ره  زا  رتاسر  ار  شناهنپ  ياهاوجن  دوب  هتخاس  اـهجرب  همه  زا  رتعیفر  عیفر ، هناذاـم  بارحم ، زا  يرـصع 

رتخد همطاف ، یتقو  هک  دیـشوک  یم  نادیم  نیا  رد  نانچ  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  دناسرب . مالـسا  هدنیآ  نادـنزرف  زین  شنامز و  ناگدرک  مگ 
زا دـش و  كانمیب  وا  یتمالـس  رب  درک ، هدـهاشم  شردارب ، دـنزرف  رد  ار  هفقو  یب  تدابع  نآ  اسرف و  تقاـط  شـالت  نآ  ع )  ) نینمؤملا ریما 
زاب تشاد  یم  اور  شیوخ  هب  تدابع  ریـسم  رد  هک  ترارم  تمحز و  همه  نآ  زا  ار  داجـس  ماما  دـیاش  اـت  تساوخ  يراـی  هللادـبع  نیرباـج 

دیدهت ار  ام  يرطخ  رگا  هک  تسا  نیا  هلمج  نآ  زا  میراد ، امـش  رب  یقوقح  ادخ ، لوسر  نادـناخ  ام  هک  یناد  یم  وت  تفگ : رباج  هب  دراد .
نک و رادید  وا  زا  تسا  هداد  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  شیوخ  تدابع  ترثک  زا  مردارب  دنزرف  کنیا  دیباتـشب . ام  يرای  هب  دیاب  امـش  دـنک ،
هک یلاح  رد  تفای  تدابع  لاح  رد  ار  ترضح  دیسر ، ع )  ) داجـس ماما  ترـضح  هب  رباج  دشیدنیب . زین  تحارتسا  هب  يردق  ات  هاوخب  يو  زا 

! ادخ لوسر  دنزرف  يا  تفگ : درک و  يروآ  دای  ناشیا  هب  ار  راوگرزب  نآ  همع  ینارگن  رباج  دوب . هدـش  فیعـض  تدـشب  یمارگ  نآ  نادـب 
رد جنر  همه  نیا  لمحت  سپ  امش ؟ نانمـشد  يارب  ار  منهج  هداد  رارق  امـش  ناتـسود  امـش و  يارب  ار  تشهب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم 
هک نیا  اب  ادـخ  لوسر  مدـج  هک  یناد  یم  ییادـخ و  لوسر  باحـصا  زا  وت  رباج  يا  دومرف : ع )  ) داجـس ماما  تسیچ ؟ يارب  تدابع  ریـسم 
اما داد ، یم  یگشیمه  نانیمطا  يو  هب  ( 120  ) رخات ام  کبنذ و  نم  مدـقت  ام  هللا  کل  رفغیل  هیآ  دوب و  ادـخ  هبناج  همه  ماع و  نارفغ  دروم 
یم يو  زا  ار  تدابع  رد  یعـس  همه  نآ  تلع  نوچ  دـش و  یم  مروتم  شیاهمدـق  هک  درک  یم  تداـبع  ار  يادـخ  ناـنچ  زیزع  نآ  مه  زاـب 

رد ع )  ) قداص ماما  ( 121 ! ) مشاب رازگرکـش  يا  هدنب  دنوادخ  ربارب  رد  دیابن  نم  ایآ  ینعی ؛ اروکـش  ادبع  نوکا  الفا  دومرف : یم  دندیـسرپ 
زج دزرو  مامتها  تدابع  هب  ادخ  لوسر  دـننامه  تسناوتن  سک  چـیه  یمالـسا  تما  رد  دومرف : یم  ع )  ) نینمؤملا ریما  ياهتدابع  فیـصوت 

نینمؤملا ریما  تیب  لها  نایمرد  دومرف : هاگنآ  دـنیب .. یم  ار  خزود  تشهب و  ییوگ  هک  درک  یم  تدابع  ناـنچ  وا  ع .)  ) بلاـط یبا  نب  یلع 
هریخ وا  رد  ع )  ) رقاب ماما  شدنزرف  هک  تخات  شیپ  نانچ  تدابع  ياتسار  رد  هک  نیا  هچ  دشاب  یم  ع )  ) نیدباعلا نیز  وا  هب  همه  زا  رت  هیبش 
دوب هتفایرد  ار  دـنزرف  نتـسیرگ  تلع  هک  داجـس  ماما  تسیرگ  ردـپ  لاح  هدـهاشم  زا  تفاـی و  راکـشآ  شا  هرهچ  رد  ار  تداـبع  رثا  دـش ،

لوغـشم ترـضح  نآ  داد و  ردـپ  هب  ار  همان  ع )  ) رقاب ماما  روایب ! هدـش  تبث  نآ  رد  ع )  ) یلع ياـهتدابع  هک  يا  هفیحـص  هماـن و  نآ  دومرف :
همه نآ  ع ،)  ) نینمؤملا ریما  دننام  دناوتب  هک  تسیک  تفگ : دروآ و  هنیـس  زا  قیمع  یهآ  درک و  گنرد  هعلاطم ، یتخل  سپ ا  دـش . هعلاطم 

هک دنتفگ  يو  هب  یتقو  درازگ . یم  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابـش  ره  رد  هک  دنا  هدرک  لقن  ترـضح  نآ  هرابرد  ( 122 . ) دنک ادخ  تدابع 
نا تعطتـسا  امف  ادـحاو  اموی  هیلع  تاولـص  لمع  یف  ترظن  ینا  عم  تشاد : راهظا  ماما  دـینک ، یم  تدابع  ع )  ) یلع ناتدـج  زا  شیب  اـمش 
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رد متـسین  رداق  هک  متفایرد  مدرک و  لمات  متـسیرگن و  مالـسلا -  هیلع  یلع -  زور  کـی  لـمع  رد  نم  ینعی ؛ لوحلا  یلا  لوحلا  نم  هلدـعا 
زا تدابع  ترـضح ، روظنم  تسا  نکمم  هتبلا  دـنک . يربارب  ع )  ) نینمؤملا ریما  زور  کی  لمع  اب  هک  مهد  ماجنا  یلاـمعا  لاـس  کـی  لوط 

دوش یم  هدافتـسا  زین  رگید  تایاور  یخرب  زا  انعم  نیا  هک  نانچ  دشاب ، هتـشاد  هراشا  لمع  یـشزرا  یفیک و  هبنج  هب  هکلب  دشابن  یمک  رظن 
. دراد تفارش  تلیضف و  سنا  نج و  تدابع  رب  قدنخ  گنج  زور  رد  ع )  ) یلع تبرض  دیوگ : یم  هک  یتایاور  هژیوب 

زامن هناتسآ  رد  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما 

، دندیـسرپ یم  نآ  تلع  زا  نوچ  دش و  یم  نوگرگد  شراسخر  گنر  تفرگ ، یم  وضو  دـش  یم  هدامآ  زامن  يارب  نوچ  ع )  ) داجـس ماما 
هک دندید  یم  اهراب  ( 123 . ) مریگب رارق  یماقم  هچ  لباقم  رد  مبایهر و  یگرزب  هچ  ناتـسآ  هب  مهاوخ  یم  هک  یناد  یم  ایآ  داد : یم  خساپ 

ندیسر راظتنا  هب  هتفرگ و  وضو  عوضخ  تدش  زا  درب ، یم  رس  هب  زامن  تقو  ندیـسر  راظتنا  هب  هتفرگ و  وضو  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  یتقو 
. دوب رهاظ  شمادـنا  رد  ینارگن  راثآ  ادـخ ، هاگرد  هب  یگدـنب  ساـسحا  قح و  ربارب  رد  ع )  ) عوضخ تدـش  زا  درب ، یم  رـس  هب  زاـمن  تقو 

(124)

نادیهش مایپ  رگغالبا  ع ،)  ) داجس ماما  زامن 

يرایسب تارطاخ  تسا و  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  باحصا  زا  ردقنارگ و  لاجر  نیعبات و  مالعا  زا  دلوتم 106 )  ) ینامی ناسیک  نب  سوواط 
اب تاـجانم  تداـبع و  لوغـشم  وا  مدرک ، هدـهاشم  ار  ماـما  لیعامـسا  رـضح  رد  دـیوگ : یم  وا  دراد . ترــضح  نآ  ياـهتاجانم  اـهتدابع و 

زامن نانچ  دوب و  یلجتم  شمادنا  رد  ادـخ  زا  میب  تشگ ، یم  نوگلگ  هاگ و  يا  هرهچ  گنر  داتـسیا ، یم  زامن  يارب  نوچ  دوب ، راگدرورپ 
تارطق تشاد  یم  رب  رـس  نوچ  دـنام و  یم  هدجـس  رد  ناـمز  رید  اـت  تفریم ، هدجـس  هب  نوچ  تسوا . زاـمن  نیرخآ  ییوگ  هک  درازگ  یم 

( مالسلا هیلع   ) داجس ماما  ( 125 . ) داهن یمن  یناشیپ  نآ  رب  زج  تشاد و  هارمه  ع )  ) ادهـشلا دیـس  تبرت  هرامه  دوب . يراج  شندـب  رب  قرع 
هدـیتفت ياهکاخ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح تاجانم  اب  ار  بش  همین  تاجانم  تداهـش و  اب  ار  زاـمن  دربن و  نادـیم  اـب  ار  بارحم  هنوگ  نیا 

يارب شینالوط  ياه  تدابع  دشخب و  یم  تهج  وا  تدابع  زامن و  هب  نینچ  نیا  دـنز  یم  دـنویپ  قح  هار  نایهار  دای  اب  ار  ادـخ  دای  البرک و 
هب داهن  یم  البرک  نادیهـش  كاخ  رب  رـس  یتقو  هک  ارچ  يزیتس  ملظ  يراد و  نید  يدازآ و  تزع و  يوسب  يرادـیب  ییامنهر و  ماـیپ  مدرم 

هیلع  ) نیـسح زامن  نانچ  تسا  تسیزامن  تسین  ناـمز  ياـه  تیعقاو  زا  رارف  زاـمن  تیناـبهر  زاـمن  اوزنا  زاـمن  هک  درک  یم  مـالعا  ناـگمه 
میـسن تفاطل  هب  مایپ  اب  دـنهن و  یم  جرا  ادـخ  هار  نادیهـش  كاخ  رب  هک  تسا  يزامن  تداهـش و  نادـیم  رد  ـالبرک و  زورمین  رد  مالـسلا )
. تسادخ يارب  ادخ و  هار  رد  نادیهش  كاخ  رب  نداهن  رس  تیدوبع  جوا  تدابع و  جوا  هک  دناسر  یم  دیشروخ  هعشا  ذوفن  يرحس و 

نیدجاسلا دیس  نیسح ، نب  یلع 

نیا نوچ  دنهد و  بقل  نیدـجاسلا  دیـس  ار  ترـضح  نآ  هک  دـیدرگ  ببـس  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  هدجـس  ره  موادـت  اه و  هدجـس  يدایز 
. دـنتفگ یم  تانفثلاووذ )  ) ناشیا هب   ) دوب هدـش  ربز  نآ  تسوپ  هدراذـگ و  رثا  نیقتم  ياوشیپ  نآ  یناشیپ  رب  ناوارف  ینالوط و  ياه  هدـجس 
هب نوچ  تئارق  ماگنه  درب . یم  هدجس  دنوادخ  هاگرد  هب  نآ  درک  دای  اب  هک  دروآ  یمن  دای  هب  ار  یتمعن  چیه  مردپ  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 
هک ینامز  ره  ای  هضیرف و  ياهزامن  نایاپ  نینچمه  راوگان و  يا  هثداح  دادـخر  لامتحا  رطخ و  تقو  هب  زین  دیـسر و  یم  هدجـس  ياـه  هیآ 

داهن یم  ساپـس  يدنوادخ  هاگرد  رب  داهن و  یم  هدجـس  هب  رـس  دـنک  حالـصا  ار  نمؤم  ود  نایم  دـهد و  ماجنا  یتمدـخ  هک  دـش  یم  قفوم 
رد مدوب ، يو  هارمه  نم  تفر و  ارحـص  يوـس  هب  میـالوم  يزور  دـنک : یم  داـی  نینچ  ار  ماـما  ترـضح ، نآ  ناراکتمدـخ  زا  یکی  ( 126)

. درک یم  ادخ  دای  عرضت  هیرگ و  اب  داهن و  یم  تشرد  ربز و  ياهگنس  رب  ار  رس  هدجس  ماگنه  هب  تخادرپ ، تدابع  هب  ارحص  زا  يا  هشوگ 
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، اقر ادبعت و  اقح  هللا  هلا  ال  تفگ : هبترم  رازه  شیوخ  هدجس  رد  ماما  هک  مدرمش  زور  نآ  مونشب . دیوگ  یم  ترـضح  هچنآ  ات  مدرک  یعس 
هک ییاهریبعت  اهاعد و  ( 127 . ) دوب هتشغآ  شیاهکشا  هب  شنـساحم  تروص و  تشادرب ، هدجـس  زا  رـس  ماما  نوچ  اقیدصت . انامیل و  هللا  ال 
زا دوب . قح  تفرعم  یگدـنب و  تیدوبع و  جوا  رد  دوخ ، تفرگ  یم  راک  هب  هدجـس  لاح  رد  هژیوب  ادـخ و  اـب  شیاـین  رد  ع )  ) داجـس ماـما 
رد ( 128 . ) کئانفب كریقف  کئانفب ، کلئاس  کنیکـسم ، کئانفب ، كدـبع  یهلا  تسا : نینچ  هدجـس  لاح  رد  ماـما  نآ  ياـهرکذ  هلمج 

ار همان  نیا  درازگب و  زامن  تعکر  زور  هنابش  ره  رد  ات  تشاد  یم  فظوم  ار  شیوخ  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدش  لقن  تایاور  زا  يرایـسب 
یگدنز روما  هب  تسیاب  یم  هک  یسک  يارب  مه  نآ  زور ، هنابـش  کی  رد  زامن  تعکر  رازه  ماجنا  ( 129 . ) تخاس یم  یلمع  رمع  نایاپ  ات 

هک يدیدش  ياهتیدودـحم  ترـضح و  نآ  یگدـنز  صاخ  طیارـش  یلو  دـیامنب ، دـیعب  یخرب  نهذ  رد  اسب  هچ  دزارپب ، یعامتجا  لیاسم  و 
تـسا هجوت  نایاش  دزادربپب . همانرب  نیا  هب  ات  داد  یم  ع )  ) داجـس ماما  هب  يرتشیب  لالجم  المع  دندوب ، هدروآ  دوجو  هب  ماما  نآ  يارب  افلخ 

يو دنسانش و  یمن  هعاطلا  ضرتفم  ماما  ناونع  هب  ار  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  هک  دنا  هدرک  تبث  یناگدنـسیون  رتشیب  ار  تایاور  هنوگ  نیا  هک 
هدرک و دای  ص )  ) ادخ لوسر  لسن  زا  هنومن  يدنزرف  يونعم و  زاتمم  یتیـصخش  ناونع  هب  وا  زا  دـنناد و  یمن  هرجعم  تمارک و  بحاص  ار 

(130 . ) دنا هداد  يو  هب  ار  نیدجاسلا  دیس  نیدباعلا و  نیز  بقل 

راگدرورپ لامج  رد  وحم 

یم ادـخ  دای  رد  دـش و  یم  وحم  قح  لامج  رد  نانچ  داتـسیا ، یم  راگدرورپ  اب  زاـین  زار و  زاـمن و  هب  نیدـجاسلا  دیـس  ماـما  هک  یماـگنه 
، دوب هداتـسیا  زامن  هب  نوچ  ترـضح  یلو  داد  یم  خر  یلکـشم  ترـضح  هناخ  رد  هاگ  تشادـن . دوخ  فارطا  هب  هجوت  نیرتمک  هک  تشگ 

رگید ینامز  و  ( 131  ) داد خر  يزوس  شتآ  ترـضح  نآ  هناخ  رد  يزور  تفای . یمن  اهنادـب  یهجوت  اـیند ، تالکـشم  اـهدرد و  زا  غراـف 
. تفاین عالطا  اهنآ  زا  ماما  زامن ، نایاپ  ات  یلو  ( 132  ) دید بیسآ  يو  نادنزرف  زا  یکی 

جح هب  مامتهاو  ع )  ) نیسحلا نب  یلع 

ار هنیدم  هکم و  نایم  هلصاف  ترضح  نآ  هک  ییاهرفس  مه  نآ  دنا ، هدرک  تبث  جح  هب  رفس  تسیب  ع )  ) داجس ماما  يارب  ناخروم  نایوار و 
رد دـیامیپب و  شیوخ  ياپ  اب  ار  ادـخ  هناخ  قیرط  ات  دوب  ممـصم  یلو  تشاد  هارمه  هب  بکرم  اهرفـس ، نیا  رد  ماما  تسا . هدرک  یط  هداـیپ 

همه هب  دوب و  نکفا  رپ  وا  يدابع  لامعا  یماـمت  رب  دـنوادخ ، هب  ماـما  بح  ناـفرع و  ( 133 . ) دراذگب هیام  دوخ  بوجو  زا  بوبحم ، ریـسم 
. دوب مارحا  سابل  ندیـشوپ  ماگنه  ع )  ) ماما زومآ  سرد  تالاح  زا  یکی  دـشخب . یم  يونعم  يا  هولج  یهلا و  یگنر  يو  تدابع  اه  همانرب 

يونعم قح  تیونعم  هبذج  رد  نانچ  درک و  یم  رییغت  وا  لالج  ادخ و  دای  زا  شگنر  دشوپ ، یم  مارحا  سابل  ترـضح  نآ  یتقو  هک : نانچ 
کیبل هک  مراد  نآ  میب  دومرف : یم  ناشیا  هب  خـساپ  رد  ماما  دـییوگ ؟ یمن  کیبل  ارچ  دندیـسرپ : یم  هتفرگ و  رارق  ریثات  تحت  تدـشب  يو 

رارق دنوادخ  هب  صاخ  یهجوت  یهلا و  يا  هبذج  رد  جح ، لامعا  نایاپ  ات  نانچمه  ماما  کیبل ! ال  دهد : ادن  مباوج  رد  دنوادخ  یلو  میوگب 
(134 . ) تشاد

ناتسدیهت نادنمزاین و  هب  یگدیسر 

هبنج ریاس  زا  يدام ، ای  يونعم  داعبا  زا  يدـعب  هب  شیارگ  اب  الومعم  اهناسنا  هک  تسا  نیا  اهناسنا ، ریاس  رب  ع )  ) همئا ياهزایتما  نیرتزراب  زا 
وترپ رد  ع )  ) ناماما یلو  دـنوش ، یم  لفاغ  اه  هبنج  ریاـس  زا  يداـم ، اـی  يونعم  داـعبا  زا  يدـعب  رد  ع )  ) ناـماما یلو  دـنوش ، یم  لـفاغ  اـه 

یقطنم و یلداعت  نانآ ، یگدنز  زین  يونعم و  يدابع و  لامعا  یعامتجا و  يدرف و  راتفر  رد  دننمیا و  طیرفت  طارفا و  زا  قح ، هژیو  تیاده 
يرشب ياهکالم  رد  تسا . هتخاس  قلخ ، يارب  ندوب  وگلا  هتسیاش  هاگیاج و  راوازس  ار  ناشیا  هک  تسا  یگژیو  نیا  و  تسا . دوهشم  لوقعم 
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شیاه هدجـس  رد  دـشاب و  جـح و ... تاجانم و  اعد و  وضو و  زامن و  رد  هداـعلا  قوف  تـالاح  نآ  ياراد  هک  یـسک  یلومعم ، ياـهناسنا  و 
هب هدرک و  يدرف  تدابع  فرـص  ار  دوخ  رمع  تقو و  مامت  هک  يوزنم  هک  تسا  یناسنا  دنک ، رارکت  ار  ادـخ  رکذ  هبترم ، اهرازه  اهدـص و 
اب يو  دناسر . یم  تابثا  هب  ار  تشادرب  ع )  ) داجس ماما  یگدنز  هک  یلاح  رد  درادن ! هجوت  یعامتجا  تایح  يدام و  یگدنز  ياهزاین  چیه 

فیاظو نادـیم  رد  هکلب  تسین  لفاغ  شنامز  ياهتیعقاو  اـهزاین  دوخ و  هعماـج  زا  ریظن ، مک  ینـالوط و  اـهتاجانم  اـهاعد و  همه  نآ  دوجو 
، نارگتدابع تنیز  هک  دراد  یتفگـش  نینچمه  يزومآ و  دـنپ  لمات و  ياج  یتسارب  تسا . هنومن  وگلا و  ییاوشیپ  زین  یقـالخا  یعاـمتجا و 

دـص یگدـنز  جراخم  موادـم ، ياهیراد  هدـنز  بش  ینالوط و  ياه  هدجـس  همه  نآ  اب  نایقتم ، نادـهاز و  يادـتقم  نارازگ  هدجـس  رورس 
نیرفآ رثا  یگدنز  نایم  تسا  هلصاف  ردقچ  ( 135 . ) تسا هتخاس  یم  هدروآ  رب  ار  نانآ  ياهزاین  هدوب و  لفکتم  ار  هنیدـم  مورحم  هداوناخ 

دـنمزاین و دـنچ  هرادا  هب  رداق  اهنت  هن  هتـسب و  ورف  ناشنامز  ياهتیعقاو  همه  زا  مشچ  تدابع ، دـهز و  لایخ  هب  هک  نانآ  اـب  ع )  ) داجـس ماـما 
هدرک و زارد  نارگید  دزن  زاین  لوکشک  یشیورد  دهز و  ياعدا  هب  دنشاب و  یمن  شیوخ  يدرف  یگدنز  هرادا  هب  رداق  هکلب  رگید  دنمتـسم 

تالاح حیـضوت  حیرـشت و  دـننک ! یم  هدرک و  لیمحت  لاـملا  تیب  ضوعـالب و  ياـهکمک  یمومع و  ياهدـمآ  رد  رب  ار  دوخ  یگدـنز  اـی 
تلزع ناگتفرگ و  اوزنا  ادابم ، هک  دراد  هتفهن  دوخ  رد  ار  ینارگن  نیا  هشیمه  ع )  ) داجـس ماما  نینچمه  همئا و  ینالوط  ياهتدابع  يونعم و 
روضح لیلد  ار  تدابع  همه  نآ  ایند ، هن  نید و  دربشیپ  رد  يریثات  قلخ  راک  هب  هن  دـنیآ و  یم  شیوخ  راک  هب  هن  هک  یتیـصاخ  یب  ناـیوج 
روصت نیا  اب  ار  شیوخ  تسردان  شور  روصت و  نیا  اب  ار  شیوخ  تسردان  شور  دـننک و  روصت  ناشنامز  يراج  لیاسم  رد  همئا  نتـشادن 

! دنیامن هیجوت  اجیب 

ناهن رد  نامورحم ، هب  کمک 

یم دنم  هرهب  سانـشان  يدرم  شـشخب  فطل و  زا  هاگنابـش  هنیدم ، دنمزاین  مورحم و  ياه  هداوناخ  زا  يرایـسب  دیوگ : یم  قاحـسا  دـمحم 
دوب هاگنآ  دماین . نانآ  غارس  هب  رگید  سانشان  درم  نآ  تشذگ و  رد  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هک  ینامز  رگم  دنتخانـشن  ار  وا  زگره  دندش و 
نیز ماما  دیوگ : یم  يرمق  يرجه  يدالیم 150  یلامث  هرمحوبا  ( 136 . ) تسا هدوب  ع )  ) نیدباعلا نیز  سانشان ، رگدادما  نآ  دنتسناد  هک 

نا دومرف : یم  درک و  یم  قافنا  ار  نآ  سانـشان  روط  هب  دیـشک و  یم  شود  رب  ار  نادنمتـسم  ياونو  ناـن  بش ، یکیراـت  رد  ع )  ) نیدـباعلا
یمارگ نآ  تداهـش  زا  سپ  هک  دوـب  نینچ  ( 137 . ) دـناشن یم  ورف  ار  یهلا  مشخ  یناهنپ ، هقدـص  ینعی : برلا  بضغ  یفطت  رـسلا  ۀـقدص 
يراثآ اهنآ  هک  دنتـسناد  دندیـسرپ ، ار  شتلع  نوچ  دیدرگ و  هدهاشم  يو  ياه  هناش  تشپ و  رب  يراثآ  دـنداد ، یم  لسغ  ار  شندـب  یتقو 
يرمق يرجه  دودح 200  يافوتم  دعس  نبا  ( 138 . ) تسا هدیشک  یم  شود  رب  ناتسدیهت  يارب  ع )  ) ماما هک  ییاهراب  هلوک  اهنان و  زا  تسا 

دندرک و یم  تفایرد  ماما  زا  ار  دوخ  هتساوخ  زاین ، راهظا  زا  لبق  دندیـسر و  یم  داجـس  ماما  روضح  هب  هک  ینادنمزاین  اسب  هچ  دسیون : یم 
نآ ياـهومع  اهرـسپ  زا  یکی  ( 139 . ) دـسر یم  دـنوادخ  تسد  هب  تسخن  دـسرب ، دـنمزاین  تسد  هب  هک  نیا  زا  لـبق  هقدـص  دوـمرف : ماـما 

، تخانش یمن  ار  ماما  هک  اجنآ  زا  اما  درک . یم  کمک  ار  يو  سانشان  روط  هب  ناهن و  رد  هشیمه  ماما  و  دوب . دنمزاین  دنمتـسم و  ترـضح ،
زا ار  شیوخ  وا ، ياه  هیالگ  ندینـش  اب  داجـس  ماما  دـننک ! یمن  یگدیـسر  يو  هب  ارچ  هک  دوب  یکاش  دـنم و  هلگ  ترـضح  نآ  زا  هراومه 
زور نآ  درک . تلحر  تفگ و  تایح  دوردب  ماما  هکنیا  ات  منم . رگدادما  سانشان  نآ  هک  دومرفن  وا  هب  زگره  تشاد و  یم  زاب  دوخ  یفرعم 

يرهز زا  هینیع  نب  نایفس  ( 140 . ) تسشن یهاوخ  رذع  هیرگ  هب  ترضح  نآ  ربق  رانک  رد  دش و  هاگآ  تیعقاو  زا  راذگ  هیالگ  يومع  رسپ 
تـشپ رب  مزیه  درآ و  يرادقم  هک  مدید  هنیدم  ياه  هچوک  رد  ار  نیدـباعلا  نیز  نیـسح ، نب  یلع  ماما  یناراب  درـس و  یبش  دـنک : یم  لقن 

مراد و شیپ  رد  يرفـس  دومرف : ماما  يراد ؟ تشپ  رب  هچ  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  متفگ : ترـضح  نآ  هب  دراد . ناتـسدیهت  هناخ  مزع  هتفرگ و 
نیا رما  رد  ار  امـش  نم  راکتمدـخ  دـیهد  یم  هزاجا  ایآ  مدرک  ضرع  مهد . رارق  ینما  ياـج  رد  مهاوخ  یم  ما و  هدرک  هداـمآ  ار  نآ  هشوت 

هک يزیچ  ریخ  دومرف : مه  زاب  ماما  منک . کمک  ار  امش  مدوخ  دیهدب  هزاجا  متفگ : ریخ . دومرف  ماما  دنک ؟ کمک  هقوذآ  نیا  لمح  راک و 
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تمدخ دعب  يدنچ  تشذـگ ، بش  نآ  راذـگب ! اهنت  ارم  دـنگوس ! ادـخ  هب  ار  وت  موشن ، لمحتم  ار  نآ  مدوخ  ارچ  دـیآ ، یم  نم  راک  هب  رد 
یتشادنپ وت  هک  اهرفـس  عون  نآ  زا  رفـس ، نآ  دومرف : ماما  تفرگ ؟ تروص  هنوگچ  دیدوب  مزاع  هک  رفـس  نآ  مدرک : ضرع  مدیـسر و  ماما 

. کین ياهراک  ماـجنا  شـشخب و  مارح ، زا  يرود  اـب  منک . یم  هداـمآ  ار  دوخ  ناـهج ، نآ  يارب  نم  و  دوب ، ترخآ  رفـس  نم  روظنم  دوبن ،
نب نیسح  رتخد  هنیکس ، شرهاوخ  دوب ، جح  مزاع  ع )  ) نیسح نب  یلع  ماما  هک  اهرفـس  زا  یکی  رد  دیوگ : یم  زین  هینیع  نب  نایفـس  ( 141)
نآ یمامت  دیسر ، ( 142  ) هرح یکیدزن  هب  ماما  هک  یماـگنه  یلو  داـهن  يو  راـیتخا  رد  رفـس  هنیزه  کـمک  ناونع  هب  مهرد  رازه  ع )  ) یلع

و تسشن ، یم  نایاونیب  نامیتی و  رانک  رد  مردپ ، هک  يدراوم  رایـسب  هچ  دیامرف : یم  رقاب  ماما  ( 143 . ) درک میسقت  نادنمتسم  نایم  ار  غلابم 
نیسحلا نب  یلع  دیامرف : یم  قداص  ماما  ( 144 . ) داتسرف یم  اذغ  دندوب ، دنم  هقالع  هک  نانآ  يارب  داد و  یم  اذغ  اهنآ  هب  شیوخ  تسد  اب 

اـسب هچ  داتـسرف و  یم  نادـنمزاین  هناخ  هب  ار  اهنآ  راطفا ، ماـگنه  تخپ و  یم  اذـغ  دوخ  تسد  اـب  هاـگ  تشاد  هزور  هک  ییاـهزور  رد  (ع )
دروخرب نادنمزاین ، اب  ماما  دروخرب  ( 145 . ) درک یم  راطفا  امرخ  نان و  اب  دنام و  یمن  یقاب  ترضح  نآ  دوخ  يارب  اذغ  نآ  زا  هک  يدراوم 

راثآ ناشیا  رد  نادنمتسم ، زاین  عفر  ماگنه  ات  تشاد  یعـس  ترـضح  نآ  هکلب  دوبن ، دریذپ  تنم  تسدربز و  يدرف  اب  رترب  دنمناوت و  يدرف 
یلا يداز  لـمحی  نمب  اـبحرم  دومرف : یم  درک و  یم  کـمک  ناـنآ  هب  زاـین ، راـهظا  زا  لـبق  ور ، نیا  زا  ددرگن . راکـشآ  یکچوک  للذـت و 

(146 . ) دهد يرای  ارم  دشک و  شود  رب ؛ مترخآ  يوس  هب  ارم  هشوت  هک  یسک  رب  نیرفآ  ینعی ؛ ةرخالا 

یعامتجا طباور  رد  تشذگ ، وفع و 

یب يو  هب  تبـسن  هک  تسا  یناسک  زا  تشذـگ  وفع و  اهیراوگان و  ربارب  رد  وا  ییابیکـش  لمحت و  ع )  ) داجـس ماما  زراـب  تافـص  هلمج  زا 
ایند یسرپ و  ایند  لیلد  ینامز  یهاگآان و  هجیتن  رد  هاگ  هک  دنا  هتشاد  ینانمشد  خیرات  هشیمه  رد  یهلا  نادرم  دندوب . هدرک  افج  ای  یتمرح 
لهج روج و  تیمکاح  رصع  رد  هک  زین  ع )  ) داجس ماما  دنا . هداد  یم  رارق  رازآ  تناها و  دروم  ار  ناشیاو  هتساخرب  زیتس  هب  يایلوا  اب  يراد 

یماع و مدرم  تشاد ، ییوگدـب  ییوجبیع و  ع )  ) یلع نادـنزرف  تیب و  لها  زا  فلتخم  نیوانع  هب  تفـالخ  هاگتـسد  تسیز و  یم  ناـیوما 
هب ناشیا  هیلع  تدشب  یعامتجا  ياهدروخرب  رد  هاگ  دندوب  هدش  نامگدب  همئا  تیصخش  هب  تبـسن  اهنآ  ءوس  تاغیلبت  تحت  هعماج  لهاج 

ماـما تفگ . ازـسان  تخـس  دوـشگ و  تناـها  هب  ناـهد  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هدـهاشم  اـب  يدرم  هـلمج  نآ  زا  دـنتخادرپ . یم  ییوگازـسان 
: دومرف هدرک و  درم  نآ  هب  ور  سپس  دیوشن ؛ وا  ضرعتم  دومرف : دش و  عنام  ماما  اما  دننک  هیبنت  ار  مدرم  نآ  دنتـساوخ  هک  تشاد  یناهارمه 

نآ زین  يراوگرزب و  تشذگ و  ییابیکش و  ربص و  نیا  زا  درم  میروآ . رب  ات  وگب  يراد  يزاین  رگا  تسا  هدیشوپ  وت  رب  اهنیا  زا  شیب  ام  راک 
یمن رگید  دیناشوپ و  تلاجخ  زا  تروص  هک  اجنآ  ات  تفرگرب  رد  ار  شدوجو  یمامت  مرـش  دش  رثاتم  تدشب  نیرفآ  تبحم  میالم و  نحل 

ره دعب  هب  زور  نآ  زا  دنهد . رارق  وا  رایتخا  رد  مهرد  رازه  شناراکتمدخ  داد  روتـسد  گنرد  یب  ماما  دـنک . هاگن  ماما  تروص  هب  تسناوت 
نب ماشه  ( 147 . ) یتوبن یحو  نادـناخ  زا  ییادـخ و  لوسر  نادـنزرف  زا  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ  یم  دـید  یم  ار  ماما  درم  نآ  هاـگ 

وا دیلو  ماجنارس  داد . رارق  رایسب  ياهتیذا  رازآ و  دروم  ار  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دوخ  ییاورنامرف  تدم  رد  دوب و  هنیدم  یلاو  لیعامـسا 
یقح ای  هتفرگ و  رارق  ملظ  دروم  ماشه  ییاورنامرف  نامز  رد  سک  ره  دنداد : ادن  هنیدـم  نایم  رد  دـیلو  نایدانم  درک و  لزع  تموکح  زا  ار 

داجـس ماما  بناج  زا  همه  زا  شیب  شیاهینارگن  همه  نایم  رد  ماـشه  دـنک . هبلاـطم  يو  زا  ار  دوخ  قح  دـناوت  یم  تسا  هدـشن  عیاـض  وا  ار 
، دش وربور  يو  اب  ماما ع  هک  یماگنه  وا  روصت  فالخ  رب  اما  دوب . هدرک  افج  نارگید  زا  شیب  ترضح  نآ  قح  رد  اریز  تشاد  میب  دوخرب 
وا هب  ع )  ) ماما ماجنارـس  دـنوشن و  تسا  ناوتاـن  فیعـض و  نونکا  هک  وا  ضرعتم  هک  دومن  شرافـس  زین  دوخ  ناراـی  هب  درک و  مالـس  وا  رب 

(148 . ) شابن نارگن  ام  هیجان  زا  نک و  بلج  ار  ناهانپ  یب  نامولظم و  تیاضر  یناوت  یم  ات  لیعامـسا  نب  ماشه  يا  دومرف  داد و  ناـنیمطا 
ادیپ یترودک  ترضح  نآ  اب  نسح  نب  نخس  مان  هب  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  ياه  هداز  ومع  زا  یکی  تسا : هدمآ  نینچ  رگید  یثیدح  رد 

تخادرپ و ییوگدنت  شاخرپ و  هب  گنرد  یب  دید  اجنآ  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دش و  دجـسم  دراو  نسح  يزور  دوب  هدرک 

نارگشیاین لامج  داجس  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


جراخ دجـسم  زا  نسح  ات  دادن ، ناشن  دوخ  زا  یلمعلا  سکع  نیرتمک  وا  نانخـس  ربارب  رد  ماما  یلو  تخاس  رطاخ  هدرزآ  ار  ترـضح  نآ 
رگا یتفگ  نم  هرابرد  دجسم  لها  روضح  رد  زورما  هچنآ  ردارب  دومرف : وا  هب  هتفر و  شا  هناخ  هب  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  ماگنه  بش  دش .

دزرمایب و ارم  هک  مهاوخ  یم  دنوادخ  زا  دشاب  غورد  نم  هب  وت  ياوران  ياهتبسن  رگا  دزرمایب و  ارم  هک  مهاوخ  یم  دنوادخ  زا  دشاب  تسار 
ماما داب . وت  لاح  لماش  ادـخ  تاکرب  تمحر و  وت  رب  دورد  دزرمایب  ار  وت  هک  مهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  دـشاب  غورد  نم  هب  وت  ياهتبـسن  رگا 

دنت و نانخـس  ندینـش  يارب  ار  دوخ  تشادن و  ماما  زا  ار  يدروخرب  نینچ  راظتنا  زگره  هک  نسح  دـش . ادـج  وا  زا  تفگ و  ار  نانخـس  نیا 
اب ترـضح  یپ  رد  دـش و  هدنمرـش  تفاـی  تفارـش  يراوگرزب و  زا  یهوک  ربارب  رد  ار  شیوخ  دـمآ و  دوـخ  هب  دوـب ، درک  هداـمآ  هدـنبوک 

(149 . ) تسا هدیشخب  ار  يو  هک  داد  نانیمطا  وا  هب  دروآ و  تقر  شلاح  رب  ماما  دیبلط . یم  رذع  ماما  زا  دیدرگ و  ناور  نایرگ  یمشچ 

ناگدرب يدازآ  رد  شالت 

. دوب يدازآ  هب  ناگدرب  یبایتسد  رد  ترضح  نآ  تیدج  یعس و  نیدباعلا ، نیز  نیسحلا ، نب  یلع  ماما  یعامتجا  ياهتمدخ  زا  رگید  یکی 
مهارف سپس  ینید و  یقالخا و  تیبرت  روظنم  هکلب  ناشیا ، زا  ندیشک  راک  يارب  هن  اما  دیرخ ، یم  رایسب  نازینک  نامالغ و  ع )  ) داجـس ماما 

نانچ دوب . راک  نیا  هب  نارگید  بیغرت  قیوشت و  قیرط  زا  مه  یلمع و  مه  اتـسار ، نیا  رد  ترـضح  نآ  شالت  ناـنآ . يدازآ  هنیمز  ندروآ 
نادرگاـش و هب  دوـخ  میلاـعت  رد  زین  و  ( 150 . ) درک دازآ  ادـخ  هار  رد  ار  هدـنب  رازه  داجـس : ماما  دـنا : هدرک  لقن  ناثدـحم  ناـخروم و  هک 
زا يوضع  هدنب ، نآ  ياضعا  زا  يوضع  ره  ياج  هب  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دنک ، یمن  دازآ  ار  هدنب  ینمؤم  چـیه  دومرف : یم  شیوخ  ناوریپ 

ار ناگدرب  زا  يدادـعت  فلتخم  ياه  هناهب  هب  ع )  ) داجـس ماـما  دراوم ، يرایـسب  رد  ( 151 . ) دزاـس یم  خزود  شتآ  زا  نمیا  ار  وا  ياـضعا 
بآ تساوخ  یم  یکزینک  درک . یم  مهارف  ار  ناشیا  يدازآ  هنیمز  نانآ ، هتـسیاش  نخـس  کی  ای  لـمع  کـی  اـسب  هچ  تخاـس و  یم  دازآ 
درک نامگ  زینک  درک و  یهاگن  كزینک  هب  ماما  تسکـش ! داتفا و  ورف  شتـسد  زا  نیلافـس  فرظ  هک  دروآ  مهارف  ترـضح  نآ  يارب  وضو 

زا رادروخرب  یتشهب و  نیقتم  ینعی ؛ ظیغلا  نیمظاکلا  و  تفگ : دـناوخ و  نآرق  زا  يا  هلمج  ور  نیا  زا  تسا . هدـش  نیگمـشخ  شیالوم  هک 
؛ ینعی نینسحملا  بحی  هللاو  داد : همادا  زینک  متشذگ . وت  زا  نم  دومرف : ماما  ( 152 . ) دنروخ ورف  دوخ  مشخ  هک ... دننانآ  راگدرورپ  نارفغ 

نیا زا  زینک  هناملاع  هناکریز و  اـجب و  هدافتـسا  ( 153 . ) متخاس دازآ  ادـخ  هار  رد  ار  وت  دومرف : ماما  دراد . تسود  ار  ناراـکوکین  دـنوادخ 
حور زینک و  ییانشآ  رگید  يوس  زا  دناسر و  یم  ع )  ) داجس ماما  یگدنز  رد  ار  يو  یفرعم  ینید و  تیبرت  وس  کی  زا  ینآرق ، ياه  هلمج 

رب دـنچ ، ره  مالـسا  تسا . يدازآ  يراوازـس  دـشاب ، هتفای  دـشر  دـح  نیا  ات  هک  يزینک  و  دـنامهف . یم  ار  ع )  ) داجـس ماما  يونعم  ینآرق و 
هدادـن رارق  راکنا  در و  دروم  ار  شورف  دـیرخ و  لباق  یناگدرب  هب  یگنج  ناریـسا  ندـش  لیدـبت  زاغآ  زا  یعامتجا  ترورـض  کی  ساـسا 

زا ار  ناشیا  هک  دنا  هتـشاد  قح  زین  ناناملـسم  رطاخ  نیدب  دنا و  هدوب  ناناملـسم  گنج  هب  هک  دـنا  هدوب  یناسک  یگنج  ناریـسا  اریز  تسا ،
مجاهت عفد  تسخن  عافد ، گنج و  زا  مالـسا  فده  هک  اجنآ  زا  یلو  دنربب . گنج  هب  هک  دـنا  هدوب  ناملـسم  ضرع  لام  ناج و  ندرب  نایم 

ار ناشیا  تیاده  تیبرت و  هنیمز  ندروآ  مهارف  نانآ و  نتـشاد  هاگن  هدنز  تسا ، دـیحوت  ریـسم  قح و  هار  هب  نانآ  توعد  سپـس  نمـشد و 
نیا ع )  ) داجس ماما  شور  هریس و  تسا . هدوشگ  ناشن  ناشندش  دازآ  يارب  يدایز  ياههار  دندییارگ ، نامیا  هب  هک  ینامز  هدرک و  هیـصوت 

دـناوخ و یم  ارف  دوخ  درگ  ار  ناـنآ  زا  ییاـضما  رگا  و  درک . یمن  هذـخاؤم  ار  يزینک  اـی  یمـالغ  چـیه  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  هک  دوـب 
یلع ای  دنیوگب : دنلب  يادص  اب  همه  ات  داد  یم  روتسد  داتسیا و  یم  ناشیا  نایم  رد  سپـس  درک ، یم  دزـشوگ  يو  هب  ار  کی  ره  ياهـشزغل 

وت راگدرورپ  نیـسحلا ! نب  یلع  يا  ینعی ؛ انلمع ... ام  لک  انیلع  تیـصحا  امک  تلمع ، ام  لـک  کـیلع  یـصحا  دـق  کـبر  نا  نیـسحلا  نب 
هک تسا  ییاهباتک  دـنوادخ  دزن  يا ، هدرک  تبث  ار  ام  لامعا  وت  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدرک  تبث  هدرمـشرب و  کیاکی  ار  تلامعا  یمامت 

دنوادخ درذگرد . وت  زا  دنوادخ  ات  رذگ  ردام  ياطخ  زا  وت  دزن  تلامعا  و  تسا . هدـشن  راذـگورف  یگرزب  کچوک و  لمع  چـیه  اهنآ  رد 
هک دـیرادن  تسود  ایآ  دیـشاب ، هتـشاد  تشذـگ  دـینک و  وفع  ینعی ؛ ( 154 . ) مکل هللارفغی  نا  نوبحت  ـالا  اوحفـصیلو  اوـفعیلو  دـیامرف : یم 
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یناسک زا  يداد  نامرف  ار  ام  وت  اراگدرورپ ! دنیوگب : ادصکی  همه  دومرف  یم  ماما  نیا  زا  سپ  دنک ؟ وفع  دشخبب و  ار  ناتیاهاطخ  دـنوادخ 
وفع و هب  ام  زا  وت  اریز  رذـگرد ، ام  زا  زین  وت  سپ  میتشذـگ ، نانآ  زا  وت  نامرف  ساـسا  رب  اـم  میرذـگ و  رد  دـنا  هتـشاد  اور  متـس  اـم  هب  هک 
مدیشخب و ار  ناتیاهیدب  میتشذگ و  امش  زا  نم  نونکا  دومرف : یم  هدرک ، ناگرب  بناج  هب  ور  ماما  نانخس  نیا  زا  سپ  يرتراوازس . ششخب 

مه امش  مدرک ، دازآ  ادخ  بضغ  شتآ  زا  ارم  درذگرد و  نم  زا  ات  دیهاوخب  دنوادخ  زا  مه  امش  مدرک ، دازآ  ادخ  يدونـشخ  يارب  ار  امش 
یـسرد مه  تقیقح  رد  مسارم ، نیا  يرازگرب  ( 155 . ) دراد نمیا  شیوخ  بضغ  شتآ  زا  ارم  درذـگرد و  نم  زا  ات  دـیهاوخب  دـنوادخ  زا 

يونعم و ياهـسرد  نیرخآ  مه  و  دیآ . مهارف  يرتشیب  ناگدرب  يدازآ  هنیمز  دننک و  يوریپ  ترـضح  نآ  شور  زا  هک  نانمؤم  ریاس  هب  دوب 
همادا دوخ  یـصخش  یگدـنز  هب  اوقت  اب  حـلاص و  ینمؤم  نانوچ  دـننک و  یگدـنز  دازآ  سپ  نآ  زا  تسیاب  یم  هک  دوب  ناگدرب  هب  یقالخا 

. دوش تبث  هشیمه  يارب  نانآ  حور  ناج و  رد  ات  دهد  یم  نازینک  نامالغ و  هب  یگدـنز  طیارـش  نیرتساسح  رد  ار  اهـسرد  نیا  ماما  دـنهد .
دوجو قامعا  رد  ار  تیونعم  تیناسنا و  يراکادـف و  راثیا و  شور  هار و  تاـیح و  ینامـسآ و  هدـئام  ناـنوچ  هدرب  کـی  يارب  يدازآ  اریز 

بجوم لمع  نیا  تخاس و  یم  دازآ  ار  هدنب  تسیب  دودح  ناضمر  ره  نایاپ  رد  ترـضح ، نآ  لاح  ره  هب  تسا . هدـناسر  یم  تبث  هب  نانآ 
(156 . ) دنوش دازآ  دشابن و  راوگرزب  نآ  تمدخ  رد  لاس  کی  زا  شیب  نامالغ  نازینک و  الومعم  هک  دش  یم  نآ 

نارگید هاگدید  زا  مالسلا ،-  هیلع  داجس -  ماما 

دـلوتم 124 يرهز  باهـش  نب  دـمحم  زا  هتـسناد و  نیعبات  ناگرزب  تاداـس و  زا  ار  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  يرجه  دـلوتم 671  ناکلخ  نبا 
زاـتمم يا  هلیبق  دوخ  هک  شیرق -  هلیبق  ناـیم  رد  ینعی ؛ ( 157 (. ) ع  ) نیـسحلا نب  یلع  نم  لضفا  ایـشرق  تیار  ام  تسا : هدرک  لـقن  يرجه 

198 دلوتم هنییع  نب  نایفس  يرجه  دلوتم 140  مزاح  وبا  زا  ناخروم  متفاین . نیسحلا  نب  یلع  زا  رت  تلیـضف  اب  رترب و  ار  سک  چیه  تسا - 
هک مشاـه -  ینب  ناـیم  رد  ینعی ؛ ( 158  -. ) مالـسلا هیلع  نیـسحلا -  نب  یلع  نم  الـضفاایمشاه  تیار  اـم  دـنا : هدروآ  زین  يرهز  يرجه و 
مل دنک : یم  لقن  يرجه  دلوتم 140  کلام  زا  بهو  نبا  متفاین . نیـسحلا  نب  یلع  زا  رترب  ار  سک  چیه  دشاب -  یم  شیرق  لسن  نیرتفیرش 
ادخ لوسر  تیب  لها  نایم  رد  ینعی ؛ ( 159  - ) مالسلا هیلع  نیسحلا -  نب  یلع  لثم  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  تیب  لها  یف  نکی 

يرجه دلوتم 78  يراصنا  هللادبع  نبرباج  دوبن . ع )  ) داجس ماما  ياتمه  یسک  دنا -  مشاه  ینب  نایم  رد  تیب  نیرتزاتمم  نیرتفیرش و  هک  - 
هللاو دیوگ : یم  تسا  هدش  مالسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  روضح  كرد  هب  قفوم  هک  ص )  ) مالـسا ربمایپ  مارتحا  دروم و  فورعم و  یباحص 

و بوقعی ، نب  فسوی  ۀیرذ  نم  لضفا  نیسحلا  نب  یلع  ۀیرذا  هللاو  بوقعی ، نب  فسوی  الا  نیـسحلا ، نب  یلع  لثمب  ایبنالا  دالوا  یف  يار  ام 
ع)  ) داجس ماما  نانوچ  یـسک  ایبنا  نادنزرف  نایم  رد  دنوادخ ! هب  دنگوس  ینعی ؛ ( 160 . ) اروج تئلم  امک  الدـع  ضرالا  المی  نمل  مهنم  نا 

رترب فسوی  نامدود  زا  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  نامدود  هک  دـنوادخ ! هب  دـنگوس  اما  ع .)  ) بوقعی دـنزرف  فسوی ، رگم  تسا ، هدـشن  هدـید 
رپ ملظ  زا  هک  نانوچ  درکدهاوخ ، رپ  لدع  زا  ار  نیمز  هک  دمآ  دـهاوخ  یـسک  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  نادـنزرف  نایم  رد  هک  نیا  هچ  تسا ،
زا هنافصنم  ياهتلصخ  یخرب  لیلد  هب  اما  تسا ، نایناورم  هیما و  ینب  هب  ناگتسباو  زا  هک  يرجه  دلوتم 101  زیزعلا  دبع  نب  رمع  تسا ! هدش 

دوجو مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  صخش  تیب و  لها  اب  هیما  ینب  تموکح  نایم  هک  يداضت  ضراعت و  مغر  یلع  دشاب ، یم  زیامتم  ناشیا 
ایندلا و جارـس  بهذ  تفگ : ماما  نآ  تداهـش  زا  دعب  و  درک . یم  عوضخ  بدا و  راهظا  دیـسر و  یم  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  هاگ  تشاد ،
. تسب ورف  ناهج  زا  مشچ  نیدباعلا ، نیز  مالسا ، ییابیز  لامج و  هیام  ایند و  رگنـشور  لعـشم  ینعی ؛ ( 161 . ) نیدباعلا نیز  مالسا ، لامج 

كرت ار  سلجم  وا  زا  لـبق  داجـس  ماـما  تسج . تکرـش  زین  زیزعلادـبع  نبرمع  تشاد . روـضح  ع )  ) داجـس ماـما  هک  یلفاـحم  زا  یکی  رد 
نآ لومعم  قبط  تسا ؟ یسک  هچ  ام  هعماج  رد  مدرم  نیرتفیرش  زورما  دیسرپ : نارـضاح  زا  زیزعلادبع  نبا  ماما  نتفر  نوریب  زا  سپ  دنتفگ .

نونکا مه  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتفیرش  دییوگ ! یم  امش  هک  تسین  نینچ  هن ، تفگ : زیزعلادبع  نبا  هفیلخ . صخـش  دنتفگ : همه  هرود ،
زگره وا  یلو  دنشاب  نادناخ  نآ  زا  دنراد  وزرآ  مدرم  همه  هک  تسا  ینادناخ  زا  وا  اریز  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  دیدرگ  جراخ  ام  سلجم  زا 
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زا دلوتم 652  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  نیدـلا ، لامک  ( 162 . ) دشاب بستنم  دـنویپب و  شیوخ  نادـناخ  زج  ینادـناخ  هب  هک  درادـن  لیامت 
. تسا نانمؤم  زاتشیپ  ربهر و  ناراکزیهرپ و  گرزب  نادهاز ، نایاوشیپ  تدابع ، لها  تنیز  نیـسحلا  نب  یلع  دسیون : یم  متفه  نرق  ياملع 

یگدنب زا  وا  هک  دنایامن  یم  دوخ  وا ، شنم  قالخا و  تسا . ص )  ) ادخ لوسر  لسن  هلالـس  زا  هک  دهد  یم  یهاوگ  دوخ  وا  یگدـنز  هویش 
اب وا  هرامه  تفلا  و  تسوا . هتفای  تیاده  ياهیراد  هدنز  بش  رایـسب و  ياهزامن  رگناشن  شیامیـس ، رب  هدنام  ياجرب  راثآ  تسادخ . برقم 

، شیاهیراد هدنز  بش  دش . هتخانـش  نیدباعلا  نیز  هک  تخات  نانچ  قح ، یگدنب  تعاط و  رد  تسادخ . اب  وا  سنا  لیلد  زاین ، زار و  اعد و 
ياهراک اهتمارک و  دوب . هدـید  كرادـت  شیارب  ار  رگید  ناهج  هشوت  وا ، رمتـسم  ياه  هزور  هتخاـس و  نشور  وا  رب  ار  ترخآ  کـیرات  هار 

(163 . ) تسا تمایق  رد  قلخ  نارورس  زا  يو  هک  دنراد  ناعذا  همه  هدش و  تبث  اهنآ  زا  رایسب  تداع ، قراخ 

قدزرف هسامح 

هک يراگزور  رد  دشاب . یم  يرجه  دلوتم 110  قدزرف  فورعم  هدیـصق  ع )  ) داجـس ماما  یعامتجا  تمظع  ياه  هناشن  نیرتایوگ  زا  یکی 
شزرا یکین و  هب  لیابق ، نیرترود  هب  ار  یتیصخش  تسناوت  یم  رعش  بلاق  رد  یشیاتس  دمآ و  یم  رامـش  هب  یغیلبت  اهرازبا  نیرتیوق  زا  رعش 

زرم زا  ار  قدزرف  دزاـس ، ترجاـهم  هب  راداو  ار  ناـشیا  دـناشکب و  ییوربآ  یب  یماندـب و  هب  ار  يا  هلیبـق  تسناوـت  یم  يوـجه  دناسانـشب و 
رد تسا . هدرک  داـشنا  طیارـش  نآ  رد  ار  دوـخ  رعـش  قدزرف ، هک  تسا  یطیارـش  هدرب ، شیپ  یبـالقنا  يا  هساـمح  جوا  اـت  ییارـس  هحیدـم 

اهاطع و زا  لد  دـنناوتب  هک  یناسک  دـندوب  مک  دنـشابن و  كانمیب  يوما  هاگتـسد  مشخ  زا  دنتـسناوت  یم  تردـن  هب  نارعاش  هک  يراگزور 
نادناخ هب  تدارا  تبحم و  راهظا  رد  ار  دنوادخ  ياضر  ات  دیرب  هفیلخ  ياطع  زا  لد  دیسارهن و  اهرطخ  زا  قدزرف  دنـشوپب ، هفیلخ  يایاده 

! تخاسن رشتنم  ار  نآ  یناشن  یب  یمانمگ و  رد  دورسن و  شا  هناخ  يوتـسپ  رد  ار  شرعـش  قدزرف  دروآ . تسد  هب  دنک و  وجتـسج  تلاسر 
 - ماشه دولآ  مشخ  نیرتکیدزن  یتموکح و  رصانع  نیرتبرقم  زا  هفیلخ و  ردارب  زور  نآ  رد  هک  ماشه -  دولآ  مشخ  نامـشچ  ربارب  رد  هکلب 

رظنم رد  و  دمآ -  یم  رامش  هب  کلملادبع  نب  دیلو  هب  صخش  نیرتکیدزن  یتموکح -  رـصانع  نیرتبرقم  زا  هفیلخ و  ردارب  زور  نآ  رد  هک 
داجس ماما  زا  قدزرف  شیاتس  تخاادرپ . ع )  ) داجس ماما  زا  شیاتس  هب  دندوب ، هدمآ  درگ  مالسا  هطخ  ياج  ياج  زا  هک  ینارازگ  جح  هوبنا 

یـشیاتس دمآ ، یم  رامـش  هب  ینید  هاگیاپ  نیرتمهم  یمالـسا و  عمتجم  نیرتگرزب  هک  طیحم  نآ  رد  طیحم و  نآ  رد  طیارـش و  نآ  رد  (ع )
. تشاد تفـالخ  نابـصاغ  درط  در و  اـب  ینتـسسگان  یطاـبترا  مدرم  نهذ  رد  يو  نادـناخ  و  ع )  ) یلع حدـم  اریز  دوـبن ، دـمایپ  یب  هداـس و 
ود نیا  هک  ارچ  دـش ، یم  هتخانـش  نایناورم  یمامت و  اب  حیرـص  ییوراـیور  ياـنعم  هب  ع - )  ) داجـس ماـما  يولع -  هرهچ  نیرتزراـب  ندوتس 

هدرک داشنا  شمرگ  نینط  اب  ار  دوخ  رعش  ینامز  قدزرف  دوبن . یفخم  یسک  رب  نانآ  يزاسمهان  دنا و  هتشاد  ناما  یب  يزیتس  هشیمه  نایرج 
هب هجوت  یب  دـندوب و  هوبنا  نارازگ  جـح  دـنک . فاوط  ات  هداهن  ادـخ  هناخ  رد  ماگ  شناراداوه  نارای و  هقلح  رد  رورغ  ربکت و  اب  ماشه  هک 

هراظن هب  شناهارمه  اب  تفر و  يرانک  هب  یملکاناب  وا  دـش و  عنام  تیعمج  ماـهدزا  اـما  دـنک  رجح  مالتـسا  تساوخ  ماـشه  ماـشه ! روضح 
عمج هب  يونعم  یتبیه  باذج و  يا  هرهچ  اب  اما  یمدرم  یتئیه  اه و  هماج  اب  یـصخش  ماگنه  نیا  رد  تسـشن . ادـخ  هناخ  ناگدـننک  فاوط 

یناسآب وا  دـندوشگ و  هار  دـندرک ، شمارتحا  مدرم  دـنک ، رجح  مالتـسا  تساوخ  دـش و  کیدزن  رجح  هب  نوچ  تسویپ و  نارازگ  فاوط 
دندوشگ و هار  شیارب  مدرم  هک  یصخش  نآ  دندیسرپ : ماشه  زا  هدمآ و  تفگش  هب  هرظنم  نآ  ندید  اب  ماشه  ناهارمه  درک . رجح  مالتـسا 

کیدزن زا  هک  قزرف  دسانـش ! یمن  ار  وا  هک  دومناو  نینچ  درک ، یم  یکچوک  تراـقح و  ساـسحا  هک  ماـشه  تسیک ؟ دـندرک  شمارتحا 
تلاسر يافیا  هظحل  نونکا ، تفگ  دوخ  اب  دنک و  یم  ییانشآان  راهظا  یشوپ  قح  تداسح و  رس  زا  ماشه  تسناد  دوب ، اهوگتفگ  نیا  رظان 

دنزرف يا  ماـشه -  يا  تفگ : دنونـشب و  رتشیب  هچ  ره  ار  شیادـص  هک  داتـسیا  ییاـج  داـهن و  شیپ  مدـق  قدزرف  تسا . ییوگ  قح  هاـگ  و 
یفرعم وت  هب  ار  يو  اـت  هد  ارف  شوگ  مسانـش . یم  بوخ  ار  وا  نم  یـسانش ، یمن  ار  صخـش  نآ  وـت  رگا  هفیلخ !-  ردارب  يا  کلملادـبع و 
تکرح هب  ایرد  جاوما  نانوچ  یلع  نادـناخ  هب  شتبحم  قشع و  ياه  هژاو  دوب . هدـمآ  شوج  هب  قدزرف  تاساسحا  تفوطع و  ییایرد  منک 
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دیچیپ و مارحلا  دجسم  رد  شیادص  جاوما  درک . داشنا  داجـس  ماما  فصو  رد  ههادبلاب  يرعـش  برع ، ناوترپ  نارعاش  هویـش  هب  هدمآ و  رد 
زا لبق  نونکا  ( 164 ! ) دـیرد هدیـسوپ  يا  هقرخ  نوچ  ار  ماشه  حور  دـیرورپ و  ار  مدرم  ناج  داهن  ناـمدرم  ناـج  حور و  رب  قیمع  يریثاـت 

. تشاد میهاوخ  يو  تیصخش  هب  یلامجا  یهاگن  قدزرف  هدیصق  هب  نتخادرپ 

قدزرف تیصخش 

تفای دلوت  يرجه  لاس 38  رد  تسا . ۀیبظ  نی  ۀظرق  رتخد  هنبل ، يو  ردام  یعشاجم و  هعـصمص  بلاغ  شردپ  سارفوبا و  شا  هینک  قدزرف 
ترهـش تواخـس  دوج و  هب  شردـپ  نانوچ  دوب و  میمت  ینب  ناگرزب  زا  وا  تسب . ورف  ناـهج  زا  مشچ  هب  هرـصب  رد  يرجه  لاس 100  هب  و 

درک یفرعم  ترـضح  نآ  روضح  هب  ار  يو  ردپ  دش . بایفرـش  ع )  ) نینمؤملا ریما  تمدخ  شردپ ، هارمه  هب  یلاس  درخ  رد  قدزرف  تشاد .
رتهب هک  درک  هیصوت  وا  ردپ  هب  مالسلا -  هیلع  یلع -  دشاب . یم  راعشا  ندورس  هب  رداق  یلاسدرخ -  دوجو  اب  شدنزرف -  هک  دش  روآ  دای  و 

زا يرایــسب  دروآ . يور  نآرق  ظـفح  شزوـمآ و  هـب  قدزرف  اــت  دــیدرگ  ببــس  شرافــس  نـیمه  تـسا و  نآرق  مـیلعت  نـتفگ ، رعــش  زا 
درک یم  دای  تمظع  هب  نانآ  زا  تفگ و  یم  رعش  یکین  هب  ع )  ) یلع نادناخ  يارب  دنا . هتسناد  تیب  لها  رادتسود  ار  قدزرف  ناراگنخیرات ،
يو راعشا  نیرتمهم  هلمج  زا  درک . یم  وجه  داد و  یم  رارق  ازهتسا  دروم  تدشب  ار  جاجح -  ماشه و  دیزی  هیواعم ، هژیوب  ناشنانمـشد -  و 
عمج ماشه و  روضح  رد  مارحلا و  دجـسم  رد  ار  نآ  هدورـس و  مالـسلا -  هیلع  نیدباعلا -  نیز  ماما  شیاتـس  رد  هک  تسا  یفورعم  هدیـصق 
رـصع رد  هک  قدزرف  نوچ  یناسک  تمذـم  دـنا . هدرک  تمذـم  ار  وا  یخرب  دـنا و  هدوتـس  ار  يو  یهورگ  تسا . هدرکداـشنا  نارازگ  جـح 
نادنچ تیب ، لها  نادناعم  يرابرد و  نادزم  هب  ملق  يوس  زا  تسا ، هتخادرپ  ع )  ) تیب لها  ناماما و  ردق  میظعت  دیجمت و  هب  نایوما  تفالخ 

! ناراد هطلس  وجه  و  مالسلا -  هیلع  یلع -  نادناخ  زا  تیامح  عافد و  زا  رتالاب  یمرج  هچ  ناگشیپ ، بصعت  رظنم  رد  تسین . راظتنا  زا  رود 
تیب لها  زا  دیجمت  فیرعت و  هب  هک  يرعاش  ره  هکلب  تسین  يو  صخـش  هب  رـصحنم  دنا ، هداد  قدزرف  هب  هک  ییاوران  ياهتبـسن  اهتمذـم و 
نانوچ تسا ، هدـنامن  ناما  رد  نادـناعم  هنیک  نعط و  هزین  زا  تسا ، هدرک  تبحم  راهظا  نانآ  هب  هتخادرپ و  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ - 
ياملع رثکا  اهییوگاوران ، نیا  ربارب  رد  دنا ! هداد  زین  یعازخ و ... یلع  نب  لبعد  يدسا و  تیمک  یلئالد ، دوسالاوبا  هب  ار  اهتبـسن  نامه  هک 

هیلع داجس -  ماما  باحصا  زا  ار  وا  يرجه  دلوتم 460  یسوط  خیش  دنا . هدوتس  ار  وا  يدرمدار  تماهش و  هدرک و  قیثوت  ار  قدزرف  لاجر ،
تبحم رد  وا  صـالخا  رب  يرجه  دلوتم 340  یشک  ( 165 . ) تسا هدرک  دای  یکین  هب  ار  يو  شا  هدیـصق  رطاخ  هب  دنا و  هتـسناد  مالـسلا - 

ار رعـش  نم  تفگ  تفریذپن و  ار  ماما  هلـص  ادـتبا  هک  سب  نیمه  وا  صالخا  رب  لیلد  دـیوگ : یم  دراد و  دـییات  مالـسلا -  هیلع  تیب -  لها 
(166 ... ) هلص تفایرد  هن  ما و  هدورس  یهلا  ياضر  يارب 

قدزرف هدیصق  نتم 

-3 ( 168  ) ملعلا رهاطلا  یقنلا  یقتلا  اذه  مهلک  هللا  دابع  ریخ  نبا  اذـه  - 2 ( 167  ) مرحلاو لحلاو  هفرعی  تیبلاو  هتاطو  فرعت  يذلا  اذـه  - 1
مجعلا ترکنا و  نم  فرعت  برعلا  هرئاـضب  اذـه  نم  کـلوق  سیلو  - 4 ( 169  ) اومتخ دق  هللا  ءایبنا  هدـجب  دـلهاج  تنک  نا  همطاف  نبا  اذـه 

امه ورعی  نافک و ال  وتست  هردا  وب  یشختال  ۀقیلخلا  لهس  - 6 ( 171  ) مدع امهورعی  نافک و ال  وتست  امهعفن  مع  ثایغ  هیدیاتلک  - 5 ( 170)
هال تناک  دهشتال  الول  هدهشت  یف  الا  طق  لاق ال  ام  - 8 ( 173  ) معن هدنع  ولحت  لئامشلا  ولح  اوحدتفا  اذا  ماوقا  لافنا  لامح  - 7 ( 172  ) مدع

اذـه مراکم  یلا  اهلئاق  لاق  شیرق  هتار  اذا  - 10 ( 175  ) مدعلا قالمالا و  بهایغلا و  اهنع  تعـشقناف  ناسحاالاب و  ۀـیربلا  مع  - 9 ( 174  ) معن
عورا فک  نم  قبع  هحیر  نارزیخ  دفکب  - 12 ( 177  ) مستبی نیح  الا  ملکیامف  ۀتباهم  نم  یضغی  ءایح و  یـضعی  - 11 ( 176  ) مرکلا یهتنی 

يرج مهباقر  یف  تسیل  قئـالخلا  يا  - 15 ( 179  ) ملتسی ءاجام  اذا  میطحلا  نکر  ۀتحار  نافرع  هکـسمی  داکی  - 14 ( 178  ) ممش هنینرع  یف 
ةورذ یلا  یمتی  - 17 ( 181  ) ممالا هلان  اذه  تیب  اذه  تیب  نم  نیدلاق  اذ  هیلوا  رکشی  هللا  رکـشی  نم   - 16 ( 180  ) ملقلا هحول  یف  هل  كاذب 
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(183  ) میـشلا میخلا و  هسراغم و  تباط  ۀـتعبن  هللا  لوسر  نم  هقتـشم  - 18 ( 182  ) مدقلا اهکردا  نع  فک و  الا  اهنع  ترـصف  یتلا  نیدذـلا 
یجنم و مهبرق  رفک و  هترغ  رو  نـع  یجدـلا  بوـث  قـشنی  - 20 ( 184  ) میـشلا میخلا و  هسراـغم و  تباـط  هتعبن  هللا  لوسر  نم  هقتـشم  - 19

یف مهرکذ  هللا  رکذ  دعب  مدـقم  - 22 ( 186  ) ملظلا اهقارشا  نع  باجنت  سمـشلاک  مهعـضعب  نید و  مهبح  رـضعم  نم  - 21 ( 185  ) مصتعم
داوج عیطتسی  ال  - 24 ( 188  ) مه لیق  ضرالا  لقا  ریخ  نم  لیقوا  مهتمئا  اوناک  یقتلا  لها  مدع  نا  - 23 ( 187  ) ملکلا هب  موتخم  ءدب و  لک 

ال - 26 ( 190  ) مدتحم سابلا  يرـشلا و  دسا  دس  الا  تمزا و  ۀمزا  اماذا  ثویغلا  مه  - 25 ( 189  ) اومرک نا  موق و  مهینادی  الو  مهدوج  دـعب 
معنلا ناـسحالا و  هب  برتـسی  مهبحب و  يوللا  ورـشلا  عفدتـسی  - 27 ( 191  ) اومدـع ناورثا  نا  کلذ  نایـس  مهفکا  نم  اطـسب  رـسعلا  صقنی 

(192)

قدزرف هدیصق  ياهمایپ 

يارب ار  شیوـخ  حیرـص ، هدـنب و  وـک  نانخـس  نیا  ناـیب  اـب  قدزرف  هک  تسا  یهیدـب  هدرک  تـبث  اـفلخ  شنم  شور و  زا  خـیرات  هـچنآ  اـب 
: دـسیون یم  جـئارخ  باتک  زا  لقن  هب  یناقمام  دوب ! هدرک  هدامآ  کلملادـبع  نب  ماشه  يوس  زا  لاقتنا  رازآ و  هجنکـش و  ره  اـب  ییوراـیور 

ماما هب  ار  دوخ  راوشد  طیارـش  قدزرف  دیدرگ . گرم  هب  موکحم  ماشه  نامرف  هب  هدـش و  ینادـنز  اهتدـم  هدیـصق  نیا  داشنا  زا  سپ  قدزرف 
هیلع داجس -  ماما  روضح  هب  يدازآ  زا  سپ  قدزرف  درکاعد . وا  ییاهر  تاجن و  يارب  ترضحنآ  دیناسر و  مالسلا -  هیلع  نیـسحلا -  یلع 

ترـضح تسا . هدرک  عطق  ار  وا  نیـشیپ  قوقح  مامت  هفیلخ  تفگ : درک و  تیاکـش  دوخ  يداـصتقا  ناـماسبان  عضو  زا  دیـسر و  مالـسلا - 
، وا لاس  لهچ  يا  هزادـنا  هب  ع )  ) ماما تشاد . راهظا  ار  يرادـقم  قدزرف ، تسا ؟ هدوب  يا  هزادـنا  هچ  لاـس  رد  وت  یتفاـیرد  قوقح  دیـسرپ :

تفایرد ار  ماما  هیده  قدزرف ، مدیشخب . یم  وت  هب  يراد  زاین  نیا  زا  شیب  هب  هک  متـسناد  یم  رگا  دومرف : درک و  نیمءات  ار  شیگدنز  هنیزه 
(193 . ) تفگ تایح  دوردب  تدم ، نامه  زا  سپ  درک و 

قدزرف هزیگنا 

حیضوت

يدام ياهتشادمشچ  ای  ار  نانآ  هزیگنا  هتخادرپ ، دوخ  رصع  یسایس  یعامتجا -  ياهتیصخش  تمذم  ای  شیاتس  هب  هک  ینارعاش  زا  يرایسب 
نارعاش لماش  عوضوم  نیا  یلو  تسا . ناـنآ  هجوتم  دـنمتردق ، لـماوع  يوس  زا  هک  ییاهدـیدهت  اـهینارگن و  اـی  تسا و  هداد  یم  لیکـشت 
تلادـع زا  تیامح  یهلا و  ياهـشزرا  غیلبت  هب  شیوخ  هدـیقع  رکف و  نایب  اب  هک  ینارعاـش  هن  تسا و  ناـیوجرز  ناتـسرپروز و  يراـبرد و 

ییایند يدام و  روما  تشادمـشچ  هب  دناوت  یم  هنوگچ  قدزرف  دنا . هتخادرپ  یم  افلخ  نامکاح و  تیرابج  دادبتـسا و  زا  داقتنا  یعامتجا و 
ره لبق ، بلاطم  رد  دهد ! یم  رارق  ماشه  قیمع  هینک  ییورایور  ار  دوخ  هک  نیا  اب  دشاب ، هتخادرپ  مالسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  فیـصوت  هب 

يارب الوصا  قدزرف ، هک  تشاد  رود  رظن  زا  دیابن  اما  درک  نیمءات  ار  قدزرف  هدنیآ  یگدنز  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  هک  دـش  دای  دـنچ 
صالخا نایب  قدزرف و  زا  شیاتس  نمض  يرجه  دلوتم 340  یشک  تسا . هدورسن  ار  هدش  دای  هدیصق  يویند  شاداپ  دزم و  هلص و  تفایرد 

هب رانید  رازه  هدزاود  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  هک  سب  نیمه  وا  صالخا  لیلد  دـیوگ : یم  مالـسلا -  هیلع  تیب -  لـها  ریـسم  رد  يو 
، یلاعتم دـنوادخ  ياضر  زج  ما و  هتفگن  هلـص  يارب  ار  هدیـصق  نآ  نم  داد : ماغیپ  ماـما  هب  درکن و  قدزرف  لو  داتـسرف  وا  يارب  هلـص  ناونع 
ار يزیچ  یتقو  نادناخ  ام  یلو  تسادخ  ياضر  دروم  وت  لمع  دومرف : درک و  اعد  وا  يارب  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  ما . هتساوخن  يزیچ 
. تفریذـپ ار  ترـضح  هیدـه  بدا ، نیا  تیاعر  رطاخ  هب  و  شیاـمرف ، نیا  یپ  رد  قدزرف  میریگ . یمن  سپ  زاـب  وا  زا  میدیـشخب ، یـسک  هب 

یلام شیوخ  لام  عضو  زا  قدزرف  تیاکش  زا  یکاح  هک -  یلقن  نایم  و  تفریذپن -  ار  هلـص  ادتبا  قدزرف  هک  لقن -  نیا  نایم  هتبلا  ( 194)
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يارب شفورعم  هدیـصق  زا  لق  قدزرف  هک  هدوب  ییاه  هدیـصق  هب  طوبرم  تسخن  لقن  تسا  نکمم  اریز  تسین . یتافانم  دـشاب -  یم  شیوخ 
یگدـنز يانگنت  رد  ماشه  يوس  زا  قدزرف  هک  هتفرگ  تروص  قدزرف  هک  هتفرگ ، تروص  ینامز  زاین  راهظا  یلو  تسا ، هدورـس  تیب  لـها 

اب ار  دوخ  یلام  لکـشم  قدزرف  هک  هنوگ  نیا  هب  دـشاب  هلحرم  کی  هب  طوبرم  لقن  ود  ره  هک  تسا  نیا  رگید  لامتحا  تسا . هدـمآ  راتفرگ 
ماما هک  ینامز  هدـعاسمای و  ییامنهار و  نتفرگ  يارب  هکلب  ضوع  نودـب  یلام  هلـص و  تفایرد  يارب  هن  اما  تسا  هدـنارذگ  ناـیم  رد  ماـما 
یمن نآ  تسا و  هدوبن  هلص  تفایرد  زگره  دوخ ، عضو  شرازگ  زا  شروظنم  هک  هتشاد  راهظا  وا  دشخب ، یم  وا  هب  ار  هلص  همه  نآ  داجس ،

. دزاس یم  دعاقتم  ششخت  نآ  شریذپ  يارب  ار  يو  مالسلا -  هیلع  ماما -  اما  دریذپ .

بدا ناوید  رد  تبث  قدزرف ، هسامح 

رابغ رد  ندـش  ناهن  زا  ار  نآ  هدودز و  ار  ماهبا  هنوگ  ره  ياج  هک  تسا  هدـش  تیبثت  یبدا  یخیرات و  عبانم  رد  ناـنچ  نآ  قدزرف ، هدیـصق 
هرمز رد  هک  يرجه   897 يرجه 817 -  متشه  نرق  يوگ  یسراپ  نارعاش  زا  یماج  نمحرلادبع  تسا . هتشاد  نمیا  یـشومارف ، یمانمگ و 

رد ار  تفالخ  هاگتسد  لمعلا  سکع  زین  قدزرف و  هدیـصق  ( 195 ، ) تسال هتشاد  ياج  شیوخ  رصع  نایبدا  نافراع و  ناهیقف و  نارـسفم و 
دنمورین تبثم و  هرامه  یبدا  یملع و  لفاحم  رد  قدزرف  هسامح  ریثءات  باـتزاب و  هک  دـنایامن  یم  دوخ  نیا  تسا و  هدروآ  رد  مظن  يربارب 

مدق هبعک  فاوط  ردنا  دز  یم  ماش  یلاها  اب  دوب  مرح  رد  ماشه  مان  هب  کلملادبع  روپ  تسا : هدورس  نینچ  یماج ، نمحرلا  دبع  تسا : هدوب 
رد یلع  نیسح  نیدابع  نیز  یلو  یبن و  هبخن  ناهگان  تسشنب  يا  هشوگ  هراظن  رهب  تسد  شدادن  رجح  مالتسا  مرح  لها  ماحدزا  زا  نکیل 

رجح مالاسا  رهب  مدـف  دز  فاکـش  داتف  یم  قلخ  فص  رد  فاوط  رهب  تشذـگ  یم  فرط  ره  روبع  هدـنکف  میرح  رب  رونو  هلح  اـهبءاسک و 
درک لـلعت  نآ  رد  تلاـهج  زا  لـالج  لاـمج و  نـینچ  اـب  نـیا  تـسیک  لا  ؤـس  ماـشه  زا  درک  يا  یماـش  رذــگ  هار  قـلخ  یلاـخ ز  تـشگ 

نایماش عمج  رد  دوب  ردان  رونخـس  نآ  سارف  وب  تسیکم  ای  ینامی ، ای  یندم ، تسیک  منادن  شمـسناشن ، تفگ  درک  لهاجت  شیئاسانـشزو 
فیخ و سیبق و  وب  مزمز و  ءاحطب  هکم  هک  نیا  تسا  سک  نآ  ور  نک  نم  يوس  هب  یسرپ  هچ  وز  وکین  شمـسانش  یم  نم  تفگ  رـضاح 

دیـس نیعلا  ةرق  فقاو  وا  ماقم  ولع  رب  فراع  وا  ردـق  هب  دـمآ  کی  ره  تارف  البرک و  هفوک ، هیبط ، تافرع  رجح ، افـص  یعـسم ، هورم ، ینم 
نابز رب  رخب  زا  دور  شیرق  نایم  رد  ياج  دـنک  نوچ  رارک  ردـیح  غار  هلال  راتخم  دـمحا  غاب  هویم  تسارهز  هحود  خاش  هرهز  تسادهـشلا 
تلد زع و  نینچ  زا  وا  لمحم  تسا  تلود  لماح  وا  لزنم  تستزع  هورذ  مرک  لضف و  دیسر  تیاهن  هب  میش  هدوتس  رورـس  نیدب  هک  شیرق 

وا يوخ  زا  حئاف  يده  عورف  وا  يور  زا  حیال  نیگن  شقن  تسایبنالا  متاخ  نیکمت  دنـسم  هب  ار  وا  دج  رـصاق  دوب  مجع  مه  برع  مه  رهاظ 
شدیان ایحز  قتـشم  هدش  يردصم  نانچ  زا  قح  تیاده  ردصم  وا  دج  زوس  تملظ  يازف و  ییانـشور  نوزفازور  باتفآ  شتعلط  افو  میمش 

تقاط ار  قلخ  وا  مسبت  تقبـس  یب  تسین  دنناوتن  هاگن  تباهم  زک  دنناباوخ  هدید  زین  وا  زا  قلخ  هدیدن  سک  يور  هب  دـیاشگ  هک  هدیدنـسپ 
دنلب دش  ررض  هچ  نآ  زا  دیدن  يریرض  رگ  روخ  وترپ  تفرگ  ملاع  همه  رورغم  یلفغم  شنادن  وگ  روهـشم  دوب  مجع  رد  برع  رد  وا  ملکت 

رگ ملاع  همه  رب  ربا  نآ  ضیف  ناراب  تبهوم  ربا  وا  تسد  ناراکدب  ناتریس و  وکین  رب  كاب  هچ  هرهب  تفاین  رگ  نآ  زا  موب  كالفا  رب  باتفآ 
ناشن ناشیا  ضغب  قافو  قدـص و  لـیلد  ناـشیا  بح  نییلع  جوا  دنتـشذگ ز  هک  نییآ  دـنلب  رـشعم  نآ  زا  تسه  مک  ددرگن  یمن ت  دزیرب 
ادـتقم موق  نآ  ردـنا  ار  الوم  ياضر  نابلاط  ار  يوقت  لقا  دنرامـش  رگ  لالظ  وتع و  هیام  ناشدـعب  لالج  ولع و  هیاـپ  ناـشبرق  قاـفن  رفیک و 

یـضفل چـیه  مجنا  بکاوک و  نابز  رب  ضرالا  لها  رایخ  نم  یلئاس ، ضرفلاـب  نامـسآ  دـسوپب ز  رگ  دنـشاب  اوشیپ  لـیخ  نآ  ردـنو  دنـشاب 
جاورار همان  ره  رس  هللا  رکذ  دعب  قلخ  همه  رب  هاوفا  رذ  تسا  قباس  ناشرکذ  اوبهن  اذا  يرـشلا  ثویل  وبه  اذا و  يدنلا  ثویغ  مه  مه  الادیاین 

یمه قدزرف  هک  ءارغ  هدیـصق  نآ  ماشه  نوچ  قنور  ناشمان  نمی  زا  دشاب  قحلا  ار  رثن  مظن و  ره  متخ  يادخ  مان  دـعب  تسه  ناشمان  يازفا 
اونـشوخ غرم  رب  وچمه  قد  یلاـح  تفرگ  قدزرف  رب  شوج  دز  بضغ  زا  گر  ردـنا  شنوخ  شوگ  رخآ  هب  اـت  زاـغآ  زا  درک  ءاـشنا  دومن 

يدوب نیب  تسار  رادرک و  تسار  يدوب  نیب  تسار  مشچ  شرگا  شراـک  نآ  رهب  دومنب  سبح  شراوخ  ناـیماش  مشچ  رد  تخاـس  قـعقع 
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نآ رهب  مرد  زا  دیسر  سانش  قح  هاش  نادب  نوچ  دیـشر  سارف  وب  حدم  هصق  دیـسر  شتعلخ  سبح ، نآ  ياج  يداشگن  ملظ  دادیب و  تسد 
اطع لاون و  ین  حدم ، نآ  زا  دوب  لوسر  ادخ و  نم  دوصقم  تفگ  لوبق  درکن  مرد  نآ  سارف  وب  رازه  ود  هد و  ناور  یلاح  درک  راتفگ  وکن 
نانچ هرافک  رهب  نانع  حیدم  نیا  يوس  متفات  یجه  حـیدم و  رد  فرـص  يا  هدرک  یجمه  يارب  زا  اج  همه  اطخ  ار ز  فیرـش  رمع  هک  ناز 

ره میناسحا  تیب  لها  ام  هک  ناز  دادری  ضوع ال  هیدون  ام  دابعلا  دابعلا و  نیز  لاق  هاطعا  ام  ضیعتـسا  نال  هللا ال ، هجول  اـصلخ  هتلف  ناـنخس 
نوچ ام  يوس  رگد  ام  سکع  دـتفن  الع  رهپـس  رب  میباتفآ  زاـب  ددرگناـم  هب  اـم  زا  هرطق  زارف  بیـشن و  رب  میدوج  ربا  میناتـسن  زاـب  میداد  هچ 

ود ره  نآ  زا  دوـب  لوـبق  هچ  در  هچ  وا  زا  دـمآ  هچ  ره  لوـسر  دوـب و  ادـخ  يارب  زا  مرد  درک  لوـبق  اـنیب  تشگ  مرک  اـفر و  نآ  هـب  قدزرف 
نیمرح خیاشم  زا  یقداص  یفرط  دبا ، تلود  زا  مدنب  لاون  فطل و  باحـس  ناز  هحـشر  قد  قدزرف  زا  مه  نم  منک  یم  قح  قحلا  شدـصق 
تیاجن دیاین  رب  تانسح  رتفر  شنیا ز  زج  رگ  ار  قدزرف  لمع  نیا  دوب  سب  ار  قح  یـضارم  لین  تفگ  نیـش  زا  رود  دیـشن  نآ  دینـش  نوچ 

(196  ) رهاظ قح  يارب  ار  قح  درک  رباج  مکاح  کیدزن  هک  ناز  ار  ناوضر  ضایر  دش  قحتسم  ار  نامحر  ياضر  دش  دعتسم  تاجن  تفای 

قدزرف هدیصق  رب  یلیلحت 

ناخروم و هکلب  دـنا ، هدرک  تبث  هدیـصق  نیا  رد  وا  زا  هک  تسین  یتایبا  اـهنت  میدروآ ، قدزرف  رعـش  تاـیبا  زا  هتـشذگ  تاحفـص  رد  هچنآ 
نیا تلع  دنا . هدومن  افتکا  تیب  دـنچ  لقن  هب  یخرب  اسب  هچ  دـنا و  هدرک  لقن  فلتخم  دادـعت ، رظن  زا  ار  هدیـصق  ینا  تایبا  یبدا ، ياهباتک 
هیقب هک  نیا  هن  تسا و  هدرک  یم  باـختنا  ار  یتیب  دـنچ  شیوخ  قوذ  هب  هدنـسیون  ره  هک  دـشاب  تهج  نادـب  تسا  نکمم  اـهلقن  فـالتخا 

هدزناش و  هدزناپ ، هدزیس ، هدزای ، هد ، ود ، کی  ياهتیب  طقف  هر  دیفم  خیش  دشاب . هتفاین  تسد  اهنادب  ای  هتسنادن و  قدزرف  هب  بستنم  ار  تایبا 
لقن ار  تایبا  ناـمه  هر  دـیفم  خیـش  زا  يوریپ  هب  يرجه ) دلوتم 436   ) هر یضترم  دیـس  ( 197 . ) تسا هدرک  دای  یفالتخا -  رـصتخم  اـب  ار 

هدروآ ار  هدیـصق  زا  تیب  تـسیب  يرجه  دلوتم 356  یناهفـصا  جرفلاوبا  ( 198 . ) تسا هدشناهنآ  مامت  تسا  هدـش  رکذـتم  سپـس  هدومن و 
تسیب يرجه  دلوتم 508  يروباشین  لاتف  نب  دمحم  ( 200 . ) تسا هدرک  حیرـصت  تیب  کی  لهچ و  هب  بقانم  هک  یلاـح  رد  ( 199 . ) تسا
قدزرف ناوید  رد  ( 201 . ) تسا هدـیدرگ  تبث  قدزرف  ناوید  رد  هچنآ  اب  ییاوتحم  فـالتخا  یمک  اـب  یلو  تسا  هدـش  رکذـتم  ار  تیب  هنو 

نب یلع  میدرواین . ار  نآ  رب  نوزفا  میدرک و  افتکا  اـهنامه  لـقن  هب  لـبق  تاحفـص  رد  هک  تسا  هدـش  تبث  هدیـصق  نیا  يارب  تیب  تسیب و 
دلوتم 927 یطویـس  نیدـلا  لالج  (، 203  ) تیب تفهو  تسیب  ناـکلخ  نـبا  ( 202 ، ) تـیب هـس  تـسیب و  يرجه  دلوتم 692  یلبرا  یـسیع 
و ( 205 . ) دنا هدرک  دای  هدیصق  نیا  يارب  تسیود  یس و  يرجه  دلوتم 1371  یلماع  ینیما  نسحم  دیس  و  ( 204  ) تیب هس  تسیب و  يرجه 

ندینش زا  سپ  ماشه  دسیون : یم  تایبا  لقن  زا  سپ  تسا و  هدش  رکذتم  هدیصق  نیا  يارب  تیب  کی  لهچ و  هر  یسلجم  رقاب  دمحم  همالع 
وا ردپ  نانوچ  يردپ  وا و  دج  دننامه  يدج  مه  وت  رگا  تفگ : يو  هب  ضارتعا  اب  درک و  عطق  ار  شقوقح  دـش و  نیگمـشخ  قدزرف ، رعش 

!... متفگ یم  مهوت  يارب  یتشاد  وا  ردام  تلزنم  هب  يردام  و 

تاهبش دقن 

مالسلا هیلع  یلع -  نیسح  شیاتس  رد  قدزرف  رعش  هک  دنا  هداد  لامتحا  یخرب  فلا : تسا : هدش  حرطم  زین  یتاهبش  قدزرف  هدیـصق  هرابرد 
ثحب دروم  هدیـصق  اب  مامت  ینوگمه  نزو  کبـس و  رظن  زا  هک  دراد  ترـضح  نآ  فصو  رد  يراعـشا  قدزرف  اریز  دشاب ، ادهـشلا  دیـس  - 
تسما هدلاو  اوسر  نیسح  اذه  دوش . یم  زاغآ  تایبا  نیا  اب  تسا  هدورس  مالسلا -  هیلع  یلع -  نیسح  فصو  رد  قدزرف  هک  يرعـش  دراد .

نز و ینوگمه  اهتهابـش و  همه  اب  یلو  و ... ( 206  ) ملقلا هب  ایرجم  دلخلا  ۀنج  یف  اهترتع  ءارهزلا  ۀمطاف  نبا  اذـه  ممالا  يدـتهت  ةادـه  رونب 
دنتسین صخش  کی  فصو  رد  هدیصق  کی  زا  قدزرف  فورعم  هدیصق  اب  هسیاقم  رد  راعشا  نیا  هک  دهد  یم  ناشندوجوم  ياه  هنیرق  هیفاق ،

ریاس رد  قدزرف و  ناویدرد  راعـشا  نیا  ایناث ، دـشاب . یمن  رادروخرب  یترهـش  نانچ  زا  زگره  تایبا  نیا  تسا و  فورعم  هدیـصق  ـالوا ، اریز 
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هک دندقتعم  دنا و  هداد  تبسن  ینانک  نب  نزح  هب  ار  قدزرف  هدیـصق  یـضعب  ب : تسا . هدشن  تبث  دحاو  هدیـصق  تروص  هب  یخیرات  بتک 
هدیصق نیا  تایبدا  زا  یخرب  هرابرد  ملسم -  روط  هب  ههبش -  نیا  یلو  ( 207 .! ) تسا هدورس  ناورم  کلملادبع  فصو  رد  ار  راعشا  نیا  وا 

نآ قادصم  ماما  زج  دناوت  یمن  سک  چیه  هدـمآ ، نایم  هب  مالـسلا -  هیلع  یلع -  ماما  يالاو  رابت  زا  نخـس  اجنآ  اریز  تسا  یفتنم  یلک  هب 
ع)  ) نیدـباعلا نیز  فـصو  رد  روکذـم  هدیـصق  هک  تسا  هدرک  فارتـعا  يرجه  دـلوتم 233  یئاـط  صوا  نب  بیبح  نیا  رب  هوـالع  دـشاب .

تایبا زا  یخرب  هک  تسه  نیا  لامتحا  قدزرف  اب  ینانک  نب  نزح  يرعـش  کبـس  راعـشا و  دایز  تهابـش  هب  هجوت  اب  یلب  تسا . هدش  هدورس 
لباـق یموهفم  رظن  زا  اـهتیب  نیا  و  ( 208 . ) دشاب هدـش  وا  هدیـصق  دراو  ینانک  نب  نزخ  راعـشا  زا  و  دـشابن . قدزرف  نآ  زا  هدـشدای  هدیـصق 

هب نافراع  هک  نیا  هچ  دراد . نارزیخ و ... ياصع  ینکفا و  میب  تبیه و  زا  نخس  هک  هدیـصق  مهدزاود  مهدزای و  تیب  دننام  تسا  ییاسانش 
وا کبس  مه  هک  ینارگید  راعشا  رد  يرعاش  زا  يرعش  ندش  دراو  دنا . هداد  یمن  رارق  شیاتسدروم  ریباعت  نیا  اب  الومعم  ار  همئا  ماما ، ماقم 
اب نوچ  هک  مالسلا -  هیلع  نینمؤملا -  ریما  شیاتـس  رد  یلئد  دوسالاوبا  هدیـصق  دننام  دروخ . یم  مشچ  هب  ناوارف  تسا و  هتـشاد  هقباس  دنب 

و ( 209 . ) تسا هدـش  هداد  تبـسن  يرگید  هب  ود  نآ  تایبا  زا  یـضعب  بدا ، لـها  رظن  زا  هدوب ، هیفاـق  مه  نزو و  مه  یعخن  مثیه  ما  راعـشا 
(210 . ) میشوپ یم  مشچ  اهنآ  دایزا  تسین و  اهنآ  تحص  رب  يا  هنیرق  هک  هدش  حرطم  زین  يرگید  ياهلامتحا 

 - مالسلا هیلع  داجس -  ماما  یسایس  یگدنز  موس : لصف 

 - مالسلا هیلع  داجس -  ماما  یسایس  یگدنز 

ع)  ) نیموصعم هعیـش ، شنیب  رد  دنا . هدش  هدـیزگرب  دـنوادخ  يوس  زا  يرـشب  عماوج  يارب  دـننامه ، ياهزیگنا  فادـها و  اب  یهلا ، ناربهر 
تیوقت زیهجت و  رما  نیا  يارب  دـنوادخ ، يوس  زا  دنـشاب و  یم  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  مرکا -  ربمایپ  يرگتیادـه  غیلبت و  طخ  هدـنهد  همادا 

زیامتم رگیدکی  زا  یسایس  یعامتجا -  لیاسم  هب  تبسن  ار  همئا  دروخرب  درکلمع و  هویش  هچنآ  دنا . هناگی  يرون  ع )  ) ناماما همه  دنا . هدش 
هن یـسایس و  لیاسم  نید و  زا  نانآ  تشادرب  مهف و  تواـفت  رب  ینتبم  هن  دـشاب و  یم  ناـشنامز  تایـضتقم  طیارـش و  هب  طوبرم  دزاـس ، یم 
زا ص )  ) مرکا ربمایپ  نانوچ  مالـسلا -  هیلع  همئا -  هعیـش ، هدـیقع  رد  ناـشیا . یحور  یمـسج و  ياوق  یملع و  تاـناکما  تواـفت  رب  یکتم 

هبترم رد  همئا  یلو  تسا  ناشیا  همه  زا  رترب  يونعم ، تلزنم  ردق و  رد  ص )  ) ربمایپ دنرادروخرب . یهلا  يونعم و  یناوت  يدادادـخ و  یملع 
رد شیوخ ، نامز  یعامتجا  لـیاسم  نادـیم  رد  مالـسلا -  هیلع  بلاـط -  یبا  نب  یلع  رگا  دـنراد . ناـسمه  یتلزنم  ماـقم و  شیوخ  تماـما 

هژیو يرولبت  یعامتجا ، یگنهرف و  یقالخا و  ياهدومنهر  اهرادـشه و  هئارا  ماکحا و  غیلبت  تموکح ، لیکـشت  اهیریگ ، میمـصت  اهلگنج ،
زاو دوـش  یم  هیواـعم  اـب  حلـص  هب  ریزگاـن  سپـس  یلو  هتفرگ  شیپ  رد  ار  ردـپ  هویـش  تسخن  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نـب  نـسح  رگا  دراد ؛
رد ار  ع )  ) یلع نب  نسح  شردارب  هویش  تسخن  ع )  ) نب نیـسح  رگا  دوش ! یم  هتـشاد  هاگن  رود  یمالـسا  هعماج  يدیلک  مهم و  ياهبـصنم 

تضهن ترجه و  ناونع ، تحت  ار  يدیدج  همانرب  تفالخ  هاگتسد  تیرابج  طیارـش و  رییغت  اب  یلو  دهد  یم  همادا  هیواعم ، تفالخ  نارود 
 - مالـسلا هیلع  داجـس -  ماـما  ترـضخ  نآ  تداهـش  زا  سپ  رگا  و  دـنک ؛ یم  لاـبند  یمالـسا  تموـکح  سیـسءات  يوـما و  هاگتـسد  هیلع 
هب هجوت  اب  همه  همه و  دنک .. غالبا  اهشیاین  وترپ  رد  صاخ و  ینایب  اب  ار  شمایپ  ات  دنک  یم  یعس  دراد و  یمالسا  هعماج  رد  هژیو  يروضح 
 - مالـسلا هیلع  همئا -  زا  کی  ره  یعامتجا  یـسایس -  عضاوم  لـیلحت  هیزجت  رد  نیارباـنب  تسا . هتفرگ  تروص  ناـمز  طیارـش  ياـهزاین و 

داقتنا توکس و  مایق و  حلص ، گنج و  نایم  هک  یناسک  دشاب . عقاو  اب  قباطم  هتسیاب و  دناوت  یمن  نانآ  رصع  تایضتقم  طیارـش و  تخانش 
اهیعقاو و هب  نانآ  یهجوت  یب  لولعم  ناشیا  یماکان  دننک ، وجتسج  یقطنم  مکحتـسم و  يا  هطبار  دنناوت  یمن  مالـسلا -  هیلع  همئا -  هیقت  و 
رد یضراعت  دوش ، هتخانش  اه  هنیمز  هک  یتروص  رد  دراد . ناربهر  یعامتجا  یسایس  یـشم  طخ  رد  هدننک  نییعت  شقن  هک  تسا  ییاهتینیع 

شناد دـقاف  دوجوم  تسا . لقع  ملع و  همزال  اهزاین ، اهتینیع و  تیاعر  دـش . دـهاوخن  هدـید  مالـسلا -  هیلع  موصعم -  ناماما  ياـه  هماـنرب 
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، اهزاین بناوج و  یـسررب  اه و  هنیمز  هبـساحم  اب  ناربدـم ، نادنمـشیدنا و  اما  دراد ، باتزاب  کی  ییاراـک و  کـی  طیارـش  همه  رد  ریبدـت ،
مایق و دوخ و  دالیم  زور  رد  شتماما  ناینب  هک  مالسلا -  هیلع  نیسحلا -  نب  یلع  لاح  ره  هب  دنریگ . یم  شیپ  رد  ار  شخب  رمث  ياه  همانرب 

دیدرگ وربور  ییاهتیعقاو  تالکشم و  اب  سپ  نآ  زا  دوب ، هتفای  ماوق  راثیا ، تداهش و  نیمزرـس  رد  یمالـسا و  خیرات  تضهن  نیرت  تفگش 
زا دنک و  فیرحت  تسد  هک  دراذگن  دراد و  هاگن  هدنز  اه  هنیـس  رد  ار  ینیـسح  هسامح  وس  کی  زا  حیحـص ، یـشم  طخ  اب  تسیاب  یم  هک 

يدوبان لالحمضا و  زا  دشخب و  زا  دشخب و  ماکحتـسا  دنک و  يزاسزاب  ار  یعیـش  يولع و  تالیکـشت  هدید  بیـسآ  ياه  هیاپ  رگید  يوس 
. دیامن يریگولج  تسا ، یمالسا  بان  رکفت  نامه  هک  یعیش 

اهیراوشد جوا  رد  تیلوئسم ، يافیا 

شبلق رب  یفطاع  یحور و  ياهتحارج  اهمغ و  نیرت  نیگنـس  هک  دـیدرگ  تماما  رما  راد  هدـهع  یطیارـش  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماـما 
ردام اههد  ندـنام  ياجرب  نامیپ ! مه  هارمه و  دـنواشیوخ و  ناوراـک  کـی  هتخاـبکاپ ، راـی  هلیبق  کـی  هناـمولظم  تداهـش  دوب . هدـش  دراو 

هب هنـشت  ییاهریـشمش  هفطاع و  یب  ییاه  هزین  راصح  رد  هدیتفت ، ینابایب  رد  ندـنام  اهنت  هراوآ . هتـشک و  ردـپ  میتی و  نادـنزرف  هدـیدغاد و 
هس هب  هجوت  اب  دنک و  افیا  ار  يربهر  تماما و  گرزب  هفیظو  یطیارـش ، نینچ  رد  تسیاب  یم  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  نامولظم ! نوخ 
اب هجاوم  ب : رگتیامح . رـصانع  عفادم و  ياهورین  نیرتصلخم  نیرت و  قداص  نادقف  فلا : دـیامن . لابند  ار  شیاه  همانرب  یـساسا ، لکـشم 

یکاب اهراک  نیرتراب  تنوشخ  نیرت و  تشز  ماجنا  زا  هک  تسا  هداد  ناـشن  ص )  ) ربماـیپ نادـنزرف  نوخ  نتخیر  هب  مادـقا  اـب  هک  یتموکح 
مدـع ج : تسا . هدومن  بلـس  اه  هدوت  زا  ار  داقتنا  ضارتعا و  تءارج  هدرک و  سبح  اه  هنیـس  رد  ار  اه  سفن  شیوخ  درکلمع  اـب  درادـن و 

هاگتسد نمشد  و  مالـسلا -  هیلع  تیب -  لها  رادفرط  ار  شیوخ  هک  یناسک  تماما و  میرح  زا  يراداوه  نایعدم  هب  دامتعا  نیرتمک  ناکما 
رد ربهر  ییاهنت  اریز  دروآ . باسح  هب  يراوشد  نیرت  يدـج  رطخ  ساـسحا  یـسایس و  نارحب  کـی  رد  یلو  هدرک  یفرعم  يروما  يراـبج 

کی ایبنا ، رتشیب  هک  نانچ  دشاب . نآ  هدننک  ناربج  دـناوت  یم  ناوریپ ، تیامح  دـنک و  یمن  جـلف  ار  يربهر  راک  لاح  ره  هب  يربهر ، حـطس 
یم یمدرم ، تیامح  دوجو  اب  اریز  دیآ ، یمن  رامـش  هب  يدـج  عنام  زین ، یعامتجا  ياه  هطلـس  تیرابج  دـنا . هتخادرپ  مدرم  تیادـه  هب  هنت 

نانواعم و ناوت  همه  اب  دـشابن ، رادروخرب  هاگآ  رادافو و  قداص و  ناوریپ  زا  يربهر ، رگا  اـما  دـیزرو . تمواـقم  اهدادبتـسا  ربارب  رد  ناوت 
هک دنداد  ناشن  دـنتخاس و  راکـشآ  ار  خـلت  تیعقاو  نیا  نیفـص  گنج  رد  جراوخ  دوب . دـهاوخن  شیوخ  تلاسر  يافیا  هب  رداق  نارواشم ،

هلباقم رد  مالسلا -  هیلع  یلع -  نب  نسح  هاپس  یمزر  یهدنامرف و  ياهورین  دشاب . هدننکش  دناوت  یم  يدح  هچ  ات  نانآ  دومج  یهاگآان و 
. دنتـشاذگ اهنت  نمـشد  ربارب  رد  ار  وا  دوخ ، يربهر  هب  ییافو  یب  اب  دـندروآ و  دـیدپ  ار  راـبمغ  هنحـص  نیا  هبترم  نیمود  يارب  هیواـعم ، اـب 

تـسس هشیمه  يارب  دـناسر و  تحاـضف  جوا  هب  ار  رابتـشهد  يدژارت  نیا  مالـسلا -  هـیلع  یلع -  نـب  نیـسح  تیاـمح  زا  ناـیفوک  فـلخت 
هک دـنا  هدرک  لـقن  ار  یتـیاور  راونلا  راـحب  رد  یـسلجم  موحرم  هغـالبلا و  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  دز . ملق  ار  لـسن  نآ  يرـصنع 

هکم و رد  ( 211 : ) دومرف یم  هک  مدینـش  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  زا  دیوگ  یم  ثیدح  رد  ياور  دـنایامن . یم  ار  قوف  بلطم  ینـشورب ،
هک دومرف  ار  نخس  نیا  یلاح  رد  مالسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  دنـشاب . هتـشاد  تسود  یتسارب  ار  ام  هک  هک  دنرادن  دوجو  درم  تسیب  هنیدم 

هنوگ هب  ار  تیعقاو  اهاعدا ، نیا  سپ  رد  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  یلو  دنا  هتشاد  ار  تیب  لها  تبحم  همئا و  زا  يوریپ  هیعاد  رفن  نارازه 
تفرگ و هدهعرب  هنوگچ  ار  تماما  هفیظو  ییاهیراوشد  نینچ  ناروک  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  دید ، دیاب  نونکا  دنیب . یم  يرگید 

. دیشخب موادت  هنوگچ  ار  يربهر  طخ 

هفوک ات  البرک  زا 

نوگلگ ياهندب  تسا . هدید  دوخ  هب  هعیش  خیرات  و  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  نادناخ  هک  تسا  یتاظحل  نیرترابمغ  اروشاع ، بورغ 
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هاپـس توادع  شتآ  رد  هتخوس  هدیدغاد ، نادنزرف  نانز و  هاگهانپ  اهنت  اه ، همیخ  اهکاخ ! رتسب  رب  هداتفا  هدـش ، ادـج  ياهرـس  اب  نادـیهش ،
رگیدکی و ناماد  هب  تسد  یخرب  نابایب و  رد  هدنکارپ  یعمج  یفوک ! نالدگنـس  هلیـسو  هب  هدش  تراغ  تیب ، لها  دودحم  تاناکما  دـیزی !
زا لاس  تسیب  زا  شیب  راگزور  نآ  رد  ع )  ) داجـس ماما  اهجنر ! اهدرد و  یمامت  دـهاش  اما  يرامیب ! رتسب  رد  ماـما ، و  مه ! هاـنپ  رد  هدز  وناز 

نادـناخ میرح  هب  یتمرح  یب  همه  نآ  دـشاب و  هدـنز  داد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  زگره  هک  تشاد  رارق  ینـس  رد  تشذـگ . یم  شکرابم  نس 
ار نادیهش  زا  سپ  ات  هدناوخ  ارف  ییابیکش  ربص و  هب  ار  وا  ادخ  تجح  ظفح  يارب  یهلا  ریدقت  هک  دنک  هچ  اما  دنک ! هراظن  ار  ص )  ) لوسر
رد مالسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  هک  دنا  هتـشادنپ  نینچ  ناخروم  یخرب  دیوگزاب . مالـسا  تما  يارب  هدید  ار  هچنآ  دناسرب و  اهلـسن  همه  هب 
یم ناشن  يرایسب  نیارق  لیالد و  یلو  تسا  هتشادن  تروص  رد  نساحم  زونه  هک  هدوب  لاس  نس و  مک  یناوجون  ای  كدوک  اروشاع ، هعقاو 

رد مالـسلا -  هیلع  نیـسحلا -  نب  یلع  دیوگ : یم  تاقبط  باتک  رد  دعـس  نبا  تسا . هدوب  لاس  تسیب  زا  شیب  ترـضح  نآ  نس  هک  دـهد 
یخرب هک  نیا  دـیوگ : یم  سپـس  تشذـگ . یم  لاس  راهچ  تسیب و  ای  هس  تسیب و  يو  نس  زا  هک  یلاح  رد  دوب  ردـپ  هارمه  ـالبرک  هعقاو 
یتروص رد  دشاب  نینچ  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  اریز  تسا ، ساسا  یب  ینخـس  هتـشادن ، تروص  رب  يوم  ای  هدوب و  كدوک  يو  دنا  هتفگ 

لقن وا  زا  هدرک و  تاقالم  ار  يراصنا  هللادـبع  نبرباج  اهدـعب  تسا و  هتـشاد  روضح  ار  اروشاع  دادـخر  رد  یلع  نب  دـمحم  شدـنزرف  هک 
 - نیسحلا نب  یلع  دیوگ : یم  يزوج  نبا  ( 212 . ) دشاب یم  يرمق  يرجه  لاس 78  هب  رباج  تافو  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا  هدومن  ثیدح 
نآ رد  تسا و  هتشادن  گنج  ناوت  يرامیب  لیلد  هب  هتشاد و  روضح  ردپ  هارمه  اروشاع  رد  دشاب و  یم  نیعبات  مود  هقبط  زا  مالـسلا -  هیلع 

(214 . ) دنا هدرک  زاربا  ار  هیرظن  نیمه  زین  ناخروم  رگید  زا  يرایسب  ( 213 . ) تسا هتشذگ  یم  ترضح  نآ  رمع  زا  لاس  هس  تسیب و  مایا 
زا یقیقد  رامآ  دنداد . تکرح  هفوک  يوس  هب  یگنج  ناریـسا  ناونع  هب  ار  ربمایپ  نادـناخ  دـعب  زور  هاگحبـص  اروشاع ، زا  سپ  لاح ، ره  هب 
زا یضعب  ( 215 . ) دنا هتسناد  رفن  ار 14  نارسپ  نادرم و  دادعت  رفن و  ات 86  رفن  ار 64  نانز  دادعت  ناخروم  یخرب  تسین . تسد  رد  ناریسا ،

. دندوب هتـسب  شوپرـس  یب  یجدوه  کی  ره  يور  رب  هک  دنا  هتـشون  رتش  لهچ  دـنا  هدوب  ناریـسا  لماح  هک  ار  ینارتش  دادـعت  ناراگنخیرات 
رد دـیزی  سلجم  هب  دورو  ماگنه  هب  ناریـسا  زا  روکذ  سنج  نادرم  دادـعت  دـنایامن  یم  هک  تسا  هدـش  لقن  نخـس و  نیا  نایم  هتبلا  ( 216)
نب یلع  هلفاـق ، نادرم  ناـیم  رد  ( 217 . ) دـندوب هدـش  هتـسب  نامـسیر  اب  ای  دـنا و  هدوب  ریجنز  رد  اـهنآ  همه  هک  دـنا  هدوب  رفن  هدزاود  ماـش ،

خیرات زا  يرایسب  هک  نانچ  دوب  رتنوزف  زین  ترضح  نآ  هب  تبسن  نمشد  يریگتخس  ور  نیا  زا  و  دمآ . یم  رامش  هب  درف  نیرتگرزب  نیسحلا 
نآ نت  رب  هتـسب و  ندرگ  رب  ار  یمارگ  نآ  ياهتـسد  هدرک ، راوس  زاهجیب  هنهرب و  يرتش  رب  ار  ع )  ) داجـس ماـما  هک  دـنا  هدرک  داـی  ناـسیون 

(218 . ) دشاب هدرکن  ریجنز  لغ و  هب  هراشا  هک  تسا  یخروم  رتمک  دندوب ! هداهن  ریجنز  ترضح 

هفوک رهش  هب  دورو 

هتسناد يرمق  يرجه  لاس 61  مرحم  مهدزاود  زور  هفوک  رهـش  هب  ار  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  تمـصع و  نادـناخ  دورو  زور  ناخروم  رتشیب 
هب طوبرم  ياهلقن  فلتخم و  نیارق  زا  دنچ  ره  تسا ، هدـشن  زاربا  یقیقد  رظن  دـنا ، هتـشاد  فقوت  هفوک  رد  زور  دـنچ  هک  نیا  رد  یلو  دـنا .

دورو زور  یخرب  هتبلا  تسا . هدوبن  هتفه  کی  زا  شیب  هفوک  رد  نانآ  فقوت  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  ماش ، رهـش  هب  ینیـسح  هلفاـق  دورو 
نایم اریز  ( 219 . ) تسین تسد  رد  نآ  تحص  رب  يا  هنیرق  هک  دنا  هتسناد  مرحم  مهدفه  ای  مهدزناش و  زور  ار  هفوک  رهـش  هب  ینیـسح  هلفاق 
هنیدم ات  البرک  زا  ینیسح -  هلفاق  رفس  عومجم  يا  هبساحم  ساسا  رب  زین  ناگدنسیون  زا  یضعب  تسا . هدوبن  ینادنچ  هلـصاف  هفوک  البرک و 

(220 . ) دنا هدش  هتـشاد  هاگن  هفوک  نادنز  رد  هام  کی  دودح  مالـسلا -  هیلع  تیب -  لها  هک  دندهتعم  دنا و  تسناد  زور  یـس  دص و  ار  - 
. درادن هارمه  هب  یفاک  لیالد  زین  هیرظن  نیا 

نایفوک اب  داجس  ماما  نیشتآ  نانخس 
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ياهجنر ینورد و  ياهدرد  همه  مغر  یلع  هاتوک ، يا  هلـصاف  اب  دشن . زاغآ  رید  نادـنچ  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  هنارگدادـیب  تلاسر 
اهماهتا و هریت  ياضف  شا  هدنرب  نانخس  اب  نانچ  تشارفارب و  دق  درد ، مغ و  ياه  هدوت  يالبال  زا  داتسیا . يربهر  يوکـس  رب  ماما  یمـسج ،
نسیح و تیمولظم  رب  دیزرل و  اهلد ، نیرتگنس  دندید و  ار  تقیقح  ششخرد  اهمـشچ ، نیرتروک  هک  تفاکـش  ار  نایوما  مومـسم  تاغیلبت 

راب ود  هفوک ، رد  شیوخ  تماقا  تدم  رد  مالسلا -  هیلع  نیـسحلا -  نب  یلع  ماما  دندش ! كانمیب  شیوخ  هدنیآ  رب  دنتـسیرگ و  شنادناخ 
. دایز نب  هللادـیبع  ربارب  رد  هرامالاراد و  رد  رگید  راب  و  دوب ، هفوک  نکـش  نامیپ  مدرم  اـب  شنخـس  يور  راـب  کـی  تساـخرب ، جاـجتحا  هب 

رانک رد  نانآ  يارب  دـندروآ و  هفوک  يوس  هب  اروشاع  زا  یپ  ار  ینیـسح  هلفاق  میروآ : یم  ار  هفوک  مدرم  اب  ترـضح  نآ  جاـجتحا  تسخن ،
. دنداد اج  اه  همیخ  نآ  رد  دنوش -  یم  هتخانش  يوما  تموکح  ناریسا  نونکا  هک  ار -  مالسلا -  هیلع  نیسح -  نادناخ  دندز . همیخ  رهش ،
، ناـشنانامهیم زا  دـننک ! رادـید  شیوخ  یگنج  ناریـسا  زا  اـت  دـنناوخ  یم  ارف  ار  ناـیفوک  تناـیخ ، ترفن و  رهـش  رد  تموکح ، ناـیچراج 
اهناتسلخن و رگم  دنا ! هدرکن  نییزت  شنادناخ  نیسح و  زا  ییاریذپ  يارب  ار  ناشاه  هناخ  رگم  یتسارب  دنیامن ! لابقتسا  ناشربمایپ ، نادنزرف 

نونکا دنا ! هدناوخن  نامیپ  زامن  ملسم ، اب  ایآ  دنتسین ! هدامآ  تماما  تیالو و  زا  تیامح  يارب  رگم  و  تسا ! هتـسشنن  رمث  هب  ناشیاهناتـسغاب 
رظتنم هفوک ، ياه  هزاورد  رانک  رد  دنا و  هدروآ  ار  شخساپ  تداهش  نادصاق  دوب ، هتشون  ع )  ) نیسح يارب  نانآ  نابز  زا  ملسم  هک  يا  همان 

تلاجخ مرش و  رابغ  و  دنتسش . ناشیاهریشمش  هبل  هزینرس و  زا  نوخ  دنتسین ! افو  یب  دنا  هتفای  ترهش  هک  مه  اهردق  نآ  نایفوک ، دنلابقتسا !
زا هک  دوب  هداد  هزاجا  هللادیبع  دنتـشادرب ! ناشیاهمدق  اهبلق و  زا  سرتو  ینیـشن  هناخ  توکـس  رهم  و  دندرک . كاپ  ناشهایـس  ياه  هرهچ  زا 
هللا یلـص  ربمایپ -  تیب  لها  رب  خیرات  متـس  نیرتگرزب  ياشامت  اشامت ! يارب  دندمآ  دندمآ . نامرـش  یب  مه ، نایفوک  دنیایب ! نوریب  اه  هناخ 
هیلع نیـسحلا -  نب  یلع  ناریـسا ! ندید  رظتنم  دنا و  هداتـسیا  نایفوک  دـندوب ! هداهن  ناینب  ار  نآ  ياه  هیاپ  نایفوک  هک  یمتـس  هلآو .-  هیلع 

. ددرگ یم  هریخ  نایفوک  نکش  نامیپ  ياه  هرهچ  رهم و  یب  نامشچ  رد  شهاگن  راب  نیتسخن  يارب  دوش . یم  جراخ  اه  همیخ  زا  مالـسلا - 
زاو دیوگب  هچ  تسا ، هتفهن  شبلق  رد  نایفوک  زا  هک  ینایاپ  یب  ياه  هوکش  اب  دراد و  هنیس  رد  هک  یهوبنا  مغ  اب  نیـسحلا  نب  یلع  یتسارب ،

ناشن یلمعلا  سکع  هچ  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هدـهاشم  اب  نایفوک  هظحل ، نیتسخن  رد  هک  دـنا  هدرکن  تبث  ناراگنخیرات  دـنک ! زاغآ  اجک 
رگتیاور يدسا  کیرـش  نب  میذح  دوبن . مارآ  نابایب  ياضف  دوب ، هچ  ره  دندز ! فک  دندرک و  هلهله  ای  دندروآ ؟ رب  هلان  دنتـسیرگ ، دنداد .
شنخس داتسیا ، ياجرب  ماما  دندش . مارآ  همه  دنوش . مارآ  يردق  ات  تساوخ  مدرم  زا  هراشا  اب  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  دیوگ : یم  هنحص  نآ 

اب ینخس  دسانش ، یم  ارم  هک  نآ  مدرم ! يا  ناه  دومرف : نینچ  سپس  داتسرف و  دورد  مالسا  ربمایپ  رب  درک و  زاغآ  راگدرورپ  شیاتـس  اب  ار 
هنیک و اب  تارف ، دور  رانک  رد  هک  متسه  نیسح  نامع  دنزرف  نیـسحلا  نب  یلع  نم  هک  دنادب  دسانـش ، یمن  ارم  هک  سک  نآ  یلو  مرادن  وا 
ار وا  میرح  هک  متـسه  یـسک  دنزرف  نم  دنـشاب ! هتـشاد  یقح  دشاب و  هتـشاد  یمرج  هک  نیا  یب  دندرک  ادج  ندب  زا  ار  شـسدقمرس  دانع ،

هوبنا نانمـشد  هک  میوا  دنزرف  نم  دنتفرگ . تراسا  هب  ار  شنادناخ  دـندرب و  تراغ  هب  ار  شلاوما  دـندوبر ، ار  وا  شمارآ  دـنداهنن ، تمرح 
وا يارب  ار  نمـشد  هرـصاحم  دزیخرب و  شیرای  هب  ات  دـشاب  هتـشاد  ار  یـسک  هک  نآ  یب  يروای -  یب  ییاهنت و  رد  دـندرک و  شا  هرـصاحم 
يا مدرم  يا  ناه ، تسام ! راختفا  تیناقح -  تیمولظم و  جوا  رد  تداهش  تداهش - ، هنوگ  نیا  هتبلا  و  دندناسر . شتداهش  هب  دفاکـشب - 
همان رد  ار ! ناتگنرین  هعدخ و  رـسارس  ياه  همان  دیتشون ! مردپ  يارب  هک  ار  ییاه  همان  دـیراد  دای  هب  ایآ  دـنگوس ، ادـخ  هب  ار  امـش  نایفوک !
هچنآ زا  امـش ! رب  ياو  دیتشاذگ ! شیاهنت  دـیدناشک و  گنج  هب  دـیتشک ، ار  وا  یلو  دـیدرک ! تعیب  وا  اب  دـیتسب و  نامیپ  دـهع  وا  اب  ناتیاه 
مـشچ مادک  اب  ور  مادک  اب  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  دیتخیر ! همانرب  دیدیـشیدنا و  اوران ، تشز و  هچ  دیا ! هدید  كرادت  شیوخ  ترخآ  يارب 

یم دنوادخ  هک  درک  هراشا  نآرق  زا  يا  هیآ  هب  شیوخ  نانخـس  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  ( 221 . ) درک دیهاوخ  هاگن 
حرطم اب  ماما  ایوگ  تسامـش . يارب  هتـسیاش  ییوگلا  وا  لـمع  هویـش  ربماـیپ و  ياـه  هماـنرب  ینعی  هنـسح  ةوسا  هللا  لوسر  یف  مکلو  دـیامرف 

هب تبـسن  ص )  ) ربمایپ هک  نیا  هچ  تسا ، مالـسا  ربمایپ  شور  فلاخم  نانآ  شور  هک  دـنایامنب  ناـیفوک  هب  تساوخ  یم  هیآ ، نیا  نتخاـس 
یتبحم مالـسلا -  هیلع  یلع -  نب  نیـسحو  یلع  نب  نسح  ناشیا -  نادـنزرف  بلاـط و  یبا  نب  یلع  ارهز و  همطاـف  هب  تبـسن  هژیوب  شیوخ 
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راداوه رهاظ  هب  هک  نایفوک  رگید  يوس  زا  دوب . هدرک  تما  هب  یحیرص  ياهـشرافس  اهنآ  تمرح  قوقح و  تیاعر  هرابرد  تشاد و  صاخ 
راب کی  دنتفایرد و  ار  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  روظنم  تعرسب  دنتشاد  ییانـشآ  هعیـش  یلالدتـسا  قطنم  اب  نامزرید  زا  هدوب و  تیب  لها 

هب ور  نیا  زا  دنتفایرد  ار  زیچ  همه  هیآ ، نیمه  اب  ییوگ  دنکفا و  نینط  ناشیاهشوگ  رد  مالـسلا -  هیلع  بلاط -  یبا  نب  یلع  نانخـس  رگید 
. دنتخادرپ يدردـمه  زاربا  تمادـن و  ینامیـشپ و  راهـضا  هب  دوش ، مامت  ترـضح  نآ  لالدتـسا  داجـس و  ماما  نایب  دـنراذگب  هک  نیا  ياج 
، سپ نیا  زا  هک  نیا  یب  مییامـش  قح  رادساپ  امـش و  نامرف  هب  شوگ  ام  یمامت  ادخ ! لوسر  دـنزرف  يا  دـندروآ : رب  دایرف  دـصکی  نایفوک 
حلص و دشاب  امش  اب  حلص  رد  هک  یسک  اب  و  دیگنج . میهاوخ  دزیخرب  امش  گنج  هب  هک  یـسک  اب  نونکا  مینک ! ینامرفان  مینادرگب و  يور 
دومن و یم  يدـج  ناـیفوک ، زیمآ  تمادـن  نانخـس  ( 222 ! ) تفرگ میهاوخ  زاـب  ناـملاظ  زا  ار  ناـمدوخ  قـح  اـم  تشاد . میهاوـخ  شزاـس 

هبرجت ار  نایفوک  ياهتیامح  اهتوعد و  اهراعـش و  اهراب  هک  ناـنآ  يارب  هن  داجـس و  ماـما  يارب  هن  یلو  تشاد  باذـج  یگنر  ناـشیاهراعش 
اهنادـب دریگ  رارق  نایفوک  ساسا  یب  یعطقم و  ياهراعـش  ریثءاـت  تحت  هک  نیا  یب  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماـما  ور  نیا  زا  دـندوب ! هدرک 
دامتعا امش  هب  تفرگ و  مهاوخن  رارق  امـش  ياهراعـش  تحت  زگره  زگره ! دومرف : نایفوک  خساپ  رد  ع )  ) داجـس ماما  داد . بسانم  یخـساپ 

یم ایآ  ( 223 . ) تسا رایـسب  عناوم  اه و  هلـصاف  دـیراد  یم  راهظا  هک  ییاـهنامرآ  امـش و  ناـیم  راـکم ! ناگـشیپ  تناـیخ  يا  درک  مهاوخن 
هتشذگ ياهتحارج  زونه  دنگوس ! ادخ  هب  هن  دیراد ! اور  نم  هرابرد  هرابود  دیتشاد ، نم  ناردپ و  اب  هک  ینکـش  نامیپ  افج و  نامه  دیهاوخ 

. دـندوب وا  رانک  رد  شنادـناخ  هک  یلاح  رد  دیـسر  تداهـش  هب  مردـپ  هک  دوب  زورید  نیمه  تسا  هتفاین  ماتیلا  میراد ، نت  رب  امـش  زا  هک  يا 
رد زونه  اهتبیـصم  خلت  معط  تسا . هدشن  شومارف  نانمؤم  ریما  مدج  شنادـنزرف و  مردـپ و  ادـخ ، لوسر  نادـقف  زا  هدـنام  ياجرب  ياهغاد 

مهاوخ یم  اهنت  تسین  امش  زا  نتساوخ  يرای  هرابرد  نم  شرافـس  تساوخ و  رد  دنز . یم  جوم  ما  هنیـس  هدرتسگ  رد  اهمغ  تسه و  مماک 
هک نانخس  نیا  نایاپ  رد  ع )  ) داجـس ماما  ( 224 ! ) دیزیخرب ام  اب  زیتس  ینمـشد و  هب  هن  دینک و  ام  يرای  مزه  هن  نایفوک - ! امـش  امـش -  هک 

قیمع هودـنا  دز ، نانآ  یناشیپ  رب  هشیمه  يارب  ار  ییافو  یب  يرابتعا و  یب  رهم  تخورفارب و  ناـیفوک  ناـجرد  ار  ترـسح  تمادـن و  شتآ 
لیتق امرکءا  نیـسح و  نم  اریخ  نااـک  دـق  هخیـش  نیـسحلا و  نءا  ورغ  ـال  دوزفا : اـهبلق  باـهتلا  رب  درک و  راـهظا  اهرعـش  نیا  اـب  ار  شیوخ 

هک ارچ  تسین . تفکش  نادنچ  دش ، هتـشک  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  رگا  ینعی : امنهج  ران  هدارءا  يذلا  ءازج  ؤادف ه  یـسفن  لها  ایاوحرفت 
نامداش دنتـشاد  اور  نیـسح  هب  تبـسن  هچنآ  اب  نایفوک ! يا  دیـسر . تداهـش  وا  زا  لـبق  زین  رترب  ياـهتمارک  اهـشزرا و  نآ  همه  اـب  شردـپ 

رتسب رب  رـس  تارف ، طش  رانک  رد  هک  داب  وا  يادـف  مناـج  دوب ! گرزب  يدادـخر  تشذـگ  هچنآ  تفرگ و  تروص  میظع  يا  هعقاو  دیـشابن .
. دندناسر تداهش  هب  ار  وا  هک  تسا  یناسک  ازجخزد  شتآ  داهن . تداهش 

دایز نب  هللادیبع  سلجم  رد 

 - هللادـیبع سلجم  هب  نانآ  دورو  اب  دوب ، نارگید  زا  زیامتم  تداهـش ، نایناوراک  عمج  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
رد درک  یم  نامگ  هک  هللا  دـیبع  دوب . ناوراـک  نآ  ناـیمرد  یناوج  درم  دوجو  درک  بلج  ار  هللادـیبع  رظن  هک  يزیچ  نیتسخن  هفوک -  یلاو 
درک راسفتسا  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  هرابرد  دوخ  نارومءام  زا  دنا  هدیسر  لتق  هب  نانآ  همه  هدنامن و  یقاب  يدرم  ع )  ) نیـسح ناوراک 

 - مالـسلا هیلع  نیـسح -  لسن  زا  یناوج  ندوب  هدـنز  دـهاش  هک  دادـیمن  هزاجا  وا  هب  هللادـیبع  قیمع  وا  یکاپان  هنیک و  تساوخ . حیـضوت  و 
ار هللادیبع  مزع  تین و  هک  ع )  ) داجس ماما  دناسر . تداهش  هب  زین  ار  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  ات  تسا  هتفرگ  میمصت  هک  دومن  یم  نینچ  دشاب ،
. دنک یتسرپرـس  ناکدوک  نانز و  زا  ات  دینک  رومءام  ار  ینیما  صخـش  دیراد ، ارم  نتـشک  مزع  یتسارب  رگا  دومرف : هللادیبع  هب  دوب ، هتفایرد 

یلقن رد  يربط ، ریرج  نبا  دوب . یهاوخ  هلفاق  هارمه  دوخ  وت  هن : تفگ  دـش و  فرـصنم  شیوخ  میمـصت  زا  نخـس ، نیا  ندینـش  اب  هللادـیبع 
نب یلع  بناج  هب  هللادیبع  هللادیبع ، یتافیرـشت  سلجم  هب  ینیـسح  هلفاق  دورو  اب  دـسیون : یم  هدرک ، دای  يرتشیب  لیـصفت  اب  ار  هعقاو  رگید ،

هللادـیبع تسا . نیـسحلا  نب  یلع  ممان  دومرف : مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماـما  تسیچ ؟ تماـن  دیـسرپ : درک و  ور  مالـسلا -  هیلع  نیـسحلا - 
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ار دوخ  هنایـشحو  لمع  ات  درک  یعـس  نارابج  همه  دننام  ریبعت  نیا  اب  هللادیبع  تشکن ؟ البرک  رد  ار  نیـسحلا  نب  یلع  دنوادخ  رگم  تفگ :
نامیتی و هدیجنر  ياهبلق  نابز  رهز  اب  ات  تساوخ  یم  نیا  رب  هوالع  دیامن و  دادـملق  ادـخ  نمـشد  ار  دوخ  نانمـشد  دـنک و  نید  هب  دنتـسم 
هک تسا  نآ  زا  رتدبتـسم  رت و  نشخ  هللادـیبع  اـما  درک . توکـس  یتـخل  نیـسحلا ، نب  یلع  دـنک . رت  هدرزآ  ار  لـفحم  نآ  هدـیدغاد  ناـنز 
هللا دومرف : مالـسلا -  هیلع  نیـسحلا -  نب  یلع  یهد ! یمن  خساپ  ارچ  تفگ : ور  نیا  زا  دریذپب ، مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  زا  ار  توکس 
لتق هب  ار  یـسک  دنوادخ  هک  نیا  زا  هیانک  دنک . یم  تفایرد  گرم  ماگنه  هب  ار  اهناج  دـنوادخ  ینعی : ( 225 . ) اهتوم نیح  سفنالا  یفوتی 

هچ تسادخ  دنک  یم  تفایرد  گرم  ماگنه  هب  ار  اهناج  هک  سک  نآ  یلب  هللادیبع ! يا  تسا  وت  نوچ  یناسک  نامولظم و  لتق  دناسر ، یمن 
چیه ینعی : ( 226 . ) هللا نذاب  الا  تومت  نا  سفنل  ناک  ام  و  ناملاظ . ملظ  هلیـسو  هب  هچ  دشاب و  هتفرگ  تروص  یعیبط  تروص  هب  گرم  نآ 
همه گرم  هکلب  دـنک ، یم  تفایرد  ار  نادرمکاپ  حور  دـنوادخ  اهنت  هن  هک  نیا  زا  هیانک  یهلا . نذا  هب  رگم  نذا  هب  رگم  دریم  یمن  یناـسنا 

روضح نآ  هدـهاشم  اب  هللادـیبع  دـشک . یم  ار  اهناسنا  دـنوادخ  هک  تسین  انعم  نادـب  هزاجا  نذا و  نیا  تسادـخ و  هزاجا  نذا و  هب  اـهناسنا 
ات داد  روتـسد  دش و  نیگمـشخ  دراد ! بلق  رد  هوبنا  ياهتحارج  نت و  رب  تراسا  ریجنز  هک  یناوج  زا  هدـنبوک ، باوج  نآ  تفایرد  نهذ و 
نا هللااب  کلاسا  انئامد  نم  کبـسح  دایز  نب  ای  دروآ . رب  دایرف  مالـسلا  اهیلع  اربک  بنیز  یلو  دـنناسرب . تداهـش  هب  رین  ار  نیـسحلا  نب  یلع 

ار وا  یهاوخ  یم  رگا  ادـخ ! هب  دـنگوس  تسین ! یفاک  تیارب  يا  هتخیر  هک  ام  اهنوخ  زا  همه  نآ  دایز ! نبا  يا  ینعی ؛ هعم .. ینتلتق  ـالا  هتلتف 
هیلع داجس -  ماما  نتشک  زا  دایز  نبا  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  لفحم  طیارش  تنیز و  نانخس  زادگ  زوس و  لاح  ره  هب  شکب ... مه  ارم  یـشکب 

(227 . ) دیشوپ مشچ  مالسلا - 

ماش رهش  ات  هفوک  زا 

! دـندش یم  لرتنک  تدـش  هب  و  ( 228  ) دنتـشاد رارق  رظن  تحت  هفوک  رد  يزور  دـنچ  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  نادـناخ  هدـید  نازخ  هلفاق 
یم رارق  شنادناخ  تراسا  و  مالسلا -  هیلع  یلع -  نب  نیسح  تداهش  هاپس و  راک  تفرـشیپ  نایرج  رد  هراومه  هک  دیزی  تفالخ  هاگتـسد 

يزوریپ نیا  زا  اـت  دـمآ  رب  ددـصرد  تفـالخ ، هاگتـسد  دوب ! هدز  ناـجیه  تدـشب  ینیـسح ، تضهن  رب  شیوـخ  عیرـس  يزوریپ  زا  تفرگ ،
میمـصت ور  نیا  زا  دـنکب . ار  هدافتـسا  رثکادـح  فلاخم ، ياه  همغن  ندـناشن  ورف  دادبتـسا و  ياه  هیاپ  هب  ندیـشخب  ماکحتـسا  رد  یـسایس ،

دیزی سلجم  هب  نانآ  هژیو  یمسارم  یط  ات  دنهد  تکرح  ماش  هب  هفوک  زا  زیگنا  تربع  صاخ و  یلکـش  اب  ار  البرک  ناریـسا  هلفاق  ات  تفرگ 
سپ ساسا  نیا  رب  دنبای . رد  ار  شیوخ  هعماج  رب  دیزی  هطلس  یلخاد ، نایعدم  زین  ياهروشک و  ریاس  یـسایس  ناگدنیامن  همه  دوش و  دراو 
یلاح رد  نیا  و  دندمآ . رد  تکرح  هب  ماش  يوس  هب  ادهش  كاپ  ياهرـس  اب  هرمه  البرک ، ناریـسا  ناوراک  ناریـسا  ناوراک  يزور ، دنچ  زا 

ناریـسا 72 هلفاق  اب  هارمه  دسیون : یم  يرذالب  ( 229 ! ) دوب هدـشن  هدودز  مالـسلا -  هیلع  نیـسحلا -  نب  یلع  زا  يرامیب  راثآ  زونه  هک  دوب 
، نشوجلا يذ  نب  رمـش  زا : دنترابع  دنتـشاد ، تلاخد  تراظن و  هک  یناسک  دـیدرگ و  لمح  هفوک  هب  البرک  زا  زین  ع )  ) نیـسح نارای  زا  رس 

هفوک هب  البرک  زا  هک  یـسدقم  ياهرـس  همه  هک  تسین  دـیعب  ( 230 . ) یـسمحا سیق  نب  ةرغ  يدـیبز و  جاجح  نبورمع  ثعـشا ، نب  سیق 
دوجو رظن  قافتا  هدش  لمح  ماش  هب  هک  یـسدقم  ياهرـس  دادعت  رد  هتبلا  دـشاب . هدـش  هداتـسرف  ماش  يوس  هب  زین  هفوک  زا  دوب ، هدـش  لمح 

هبلعث و نبرفخم  زا : دندوب  تدابع  يربط  ریرج  نبا  لقن  ربانب  دنربب ، ماش  ات  هفوک  زا  ار  ینیسح  هلفاق  ات  دنتفای  تیرومءام  هک  یناسک  درادن .
یتسرپرس ناونع  رفن  ود  نیا  هک  تسا  نشور  یلو  ( 232 . ) دنا هدرک  دای  نت  ود  نیا  زا  زین  يرگید  ناخروم  ( 231 . ) نشوجلا يذ  نب  رمش 

هتـسناد رفن  دصناپ  ات  ار  اهنآ  دادعت  ناخروم  یخرب  هک  يروط  هب  دنا  هدوب  هلفاق  هارمه  نایهاپـس ، زا  يدایز  دادعت  ود  نآ  زج  و  دنا ، هتـشاد 
هتشاد هدهع  رب  ار  ادهش  ياهرس  لمح  تیلوئسم  دایز ، نبا  هاپـس  زا  رفن  لهچ  اهنت  تسا ، هدرک  دای  یـسلجم  همالع  هچنآ  رب  انب  ( 233 . ) دنا

(234 . ) دنا
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ناریسا هلفاق  ریس  طخ 

ماش ات  هفوک  زا  ناریسا  هلفاق  ریس  طخ  هک  تسین  نشور  یعطق  روط  هب  یلو  تسا  هدوب  خسرف  داتفه  دص و  دودح  ماش  ات  هفوک  نایم  هلصاف 
نیرهنلا نیب  لامـش  زا  ناوراک ، ریـسم  هک  دـنا  هدـیقع  نیا  رب  شیوخ  تاقیقحت  ساسارب  ناققحم  ناـخروم و  زا  یخرب  تسا . هدوب  هنوگچ 

قـشمد بارعا و  هک  هدوب  یهار  نیرتفورعم  نیا  تسا و  رگیدکی  اب  ار  قشمد  بارعا و  هک  هدوب  یهار  نیرتفورعم  نیا  تسا و  هتـشذگ  یم 
سپ نیلوا  ریس ، طخ  نیا  رد  تسا . هتـشذگ  یم  تارف  یبرغ  لحاس  رانک  زا  ریـسم ، نیا  زا  یتمـسق  تسا . هتخاس  یم  طبترم  رگیدکی  اب  ار 

 - تسا هدـمآ  رامـش  هب  نایناساس  هرود  رد  نایناریا  نایمور و  گنج  ياه  نادـیم  زا  یکی  هک  میثا -  سپـس  تسا و  هدوب  هیـسداق  هفوک  زا 
، دنا هدرک  دای  ریـسم  نیا  رد  هک  ییاهلزنم  عومجم  تسا . هتـشاد  دوجو  زین  يرگید  ياهلزنم  زین  يرگید  ياهلزنم  میثا  هیـسداق و  نایم  هتبلا 

هدش یم  قشمد  دراو  نآ  زا  سپ  هک  زوزلا  رید  ثیلع و  خافـس ، هوالح ، هقر ، میثا ، هثیدح ، هسولآ ، هسووان ، تیه ، هیـسداق ، تسا : ترابع 
، دیسر خافـس  هب  مالـسلا -  هیلع  تیب -  لها  هلفاق  یتقو  هک  تسا  نیا  دنا  هدرک  دای  ریـس  طخ  نیا  رد  هک  ییاهدادخر  هلمج  زا  ( 235 . ) دنا
ات دـش  يا  هنیمز  فقوت  نیا  دـندرک و  فقوت  يزور  دـنچ  ریزگان  تخاس ، لکـشم  اب  هجاوم  ار  نارتش  تکرح  دـیدش  ناراب  دـیدش ، ناراب 
 - یلع نب  نیسح  هب  تبسن  ادخ  لوسر  دنزرف  تداهش  عوضوم  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  هباحـص  زا  يدعاس -  نب  لهـس  رـسپ  قئاش 

هلفاق ریس  طخ  هرابرد  ( 236 . ) دریگ رارق  مدرم  تبحم  تیامح و  دروم  نیمزرـس  نآ  رد  تیب  لها  دنک و  وگزاب  مدرم  يارب  مالـسلا -  هیلع 
داـی دـیآ -  یم  رامـش  هب  لـتاقم  نیرتربتعم  هک  شیوخ -  لـتقم  فنحم  یبا  ار  نآ  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  رظن  مالـسلا -  هیلع  تیب - 
نایم هار  نیرتهاتوک  ریـسم  نیا  اریز  دـنا  هدـش  هدرب  ماش  يوس  هب  کشخ  ياـهنابایب  قیرط  زا  ناریـسا  ناوراـک  دـیوگ : یم  وا  تسا . هدرک 

، بیرکت ( 237 ، ) هصاصح قرش  هفوک ، زا : تسا  ترابع  هتشاد  دوجو  ریسم  نیا  رد  هک  ییاهلزنم  تسا . هدمآ  یم  رامش  هب  هیروس  قارع و 
(246 ، ) نیرسنق ( 245 ، ) درولا نیع  ( 244 ، ) نیبیصت ( 243 ، ) لصوم ( 242 ، ) هنیجح ( 241 ، ) لیحک ( 240 ، ) ابل ( 239 ، ) روعا رید  ( 238)

ریرج نبا  ( 253 . ) ماش ( 252 ، ) بهار هعموـص  ( 251 ، ) کبملعب ( 250 ، ) صمح ( 249 ، ) ةامح ( 248 ، ) باـط رفک  ( 247 ، ) نانعنلا ةرعم 
یم هدافتسا  رگید  عبانم  یخرب  زا  اما ، ( 254 . ) تسا هتفگن  نخس  یسکاب  ماش ، ات  هفوک  ریسم  لوط  رد  نیـسحلا  نب  یلع  دسیون : یم  يربط 

، هدمآ یم  دیدپ  يا  هنیمز  اج  ره  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تصرف  زا  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  هدمآ ، یم  دیدپ  يا  هنیمز  اج  ره  هک  دوش 
هار نایم  ياهلزنم  زا  یکی  رد  تسا . هتخادرپ  یم  مدرم  يرگنـشور  تیادـه و  هب  هدرک و  هدافتـسا  تصرف  زا  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما 
امف جولعلا  هداس  دـنا : هدرک  تبث  نینچ  ار  راعـشا  نآ  دوب . هدـش  هدـیناجنگ  قیاقح  یخرب  اهنآ  رد  هک  دـناوخ  مدرم  يارب  ار  يراعـشا  ماما 

باتفالا یلع  لوسرلا  لا  بجع  هلثمام  يذلا  بیجعلا  نم  هب  نامزلا  یتءای  امم  لاجرلل  ای  بنذلا  ۀمالا  سءار  مدقی  راصو  برعلا  اذب  یضرت 
تفارش و ملع و  ردهک  نانآ  دندیـسر و  ییاقآو  تدایـس  هب  هیامورف ، سپ و  نامدرم  ینعی ؛ ( 255  ) بجن مهتحت  يرـسی  ناورم  لا  ۀیراع و 

يزیچ نیا  و  دنا ، هدز  هیکت  یعامتجا  ياهبصنم  رب  هتفرگ و  ار  نیتسار  ناربهر  ياج  دنراد ، رارق  هبترم  نیرت  نییاپ  رد  یناسنا -  ياهـشزرا 
ناشیارب راگزور  هک  ییاهیتفگش  زا  نامدرم  نادرم و  رب  ياو  دنهد . یمن  نادرم  رب  ياو  دنهد . یمن  اضر  نادب  برع  نادنمت  ریغ  هک  تسا 

! دنیوپ هار  دندرگ و  راوس  راوهر  ياهبسا  رب  ناورم  نادناخ  یلو  دنشاب ! راوس  هنهرب  نارتش  رب  ربمایپ  نادناخ  دروآ ! یم  دیدپ 

کبلعب رهش  زا  رابمغ  يراذگ 

هقطنم ماـش ، هب  هچ  ره  اهرهـش  تشذـگ . یم  زین  کـبلفب  رهـش  زا  ع )  ) تیب لـها  ناورک  ریـس  طـخ  دـش  داـی  یخیراـت  یخرب  زا  هک  ناـنچ 
مالـسا زا  ناشیا  تخانـش  زا  شیب  يوما  مالـسا  اب  نانآ  تفلا  دـندوب و  رترود  تیب  لها  زا  شنامدرم  دـش ، یم  رتکیدزن  نایوما  تیمکاـح 

مدرم يارب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  تیب و  لها  لیاضف  قداص ، نایوار  ات  داد  یمن  هزاجا  قطانم ، نیا  رب  نایوما  هطلس  دوب . يولع  يدمحم و 
ثیدـح لعج  هب  تفالخ  هاگتـسد  عفانم  فادـها و  ياتـسار  رد  هک  دنتـشاد  نتفگ  ثیدـح  هزاجا  یناـیوار  سکع  هب  هکلب  دـننک ، وگزاـب 
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هب هدیدمتـس ، ناریـسا  و  مالـسلا -  هیلع  تیب -  لها  ناوراک  هدـهاشم  اب  کبلعب  نانکاس  هک  دومن  یمن  راظتنا  زا  رود  ور  نیا  زا  دـنزادرپب .
اه هنیمز  نیا  اب  دندوب ! هداد  تروص  ناوراک  نآ  هیلع  یتاغیلبت  لبق  زا  هقطنم ، نآ  نالو  ؤسم  نامکاح و  هک  هژیوب  دنزادرپب . رورس  يداش و 

نایناوراک اسب ، هچ  هک  دوب  يا  هرظنم  دنتخادرپ ! يداش  نشج و  هب  دوخ  صاخ  شور  هب  هدمآ و  نوریب  رهش  زا  یلیام  ششات  کبلعب  مدرم 
یم هجنکش  تدشب  ار  هدیدغاد  نانز  نامیتی و  روجنر  ياهنت  اه ، هدنخ  قالش  دندوب . هدیدن  ار  نآ  زا  رتخلت  زور  نآ  ات  تراسا ، تداهش و 
ریما رتخد  موثلک -  ما  هک  دوب  نینچ  نیا  تخاـس . یم  رتـحورجم  ار  حورجم  ياـهبلق  ناـنآ ، نعط  زا  هدـنکآ  زیمآ و  تتامـش  نانخـس  داد .

ار ناتعمج  دنوادخ  ( 256 . ) مکمحری نم ال  مکیلع  طلـس  مکت و  رثک  هللا  دابا  دومرف : درک و  نیرفن  مدرم  نآ  رب  مالـسلا -  اـهیلع  نینمؤملا 
نب یلع  هرهچ  رب  کشا  ياه  هرطق  طیارـش  نیا  رد  و  درواین . محر  امـش  رب  هک  دـیامن  طلـسم  امـش  رب  ار  یـسک  دزاـس و  دوباـن  هدـنکارپ و 
نع هیباجع  ینفتالف  نامزلا  وه  دـنایامن . یم  کبلعب  هدز  تلفغ  ناـمدرم  هب  راعـشا  نیا  اـب  ار  شبلق  ياـه  هلعـش  دـیتلغ و  یم  ورف  نیـسحلا 

اذ مک  یلا  هفورـص  اطوالب  باتفا  قوف  اـنب  يرـسی  هبذاـجن  اذ  مک  یلا  هفورـص  اـنبرحت  اذ  مک  یلا  يرعـش  تیلف  هبئاـصم  يدـهتام  مارکلا و 
(257  ) هبهاذـم تلـض  نم  لثم  متنکف  اومکلی  هللا و  لوسرب  مترفک  هبذاک  نمحرلا  هلاق  ام  لک  انناک  اومهنیب  مورلا  يراسا  نم  انناک  هبذاـجن 

اجکات یکات و  نودرگ  ياهشکمشک  متسناد  یم  شاک  يا  نآ ! موادم  ياهتیبصم  ریذپان و  نایاپ  ياهنیتفگش  تسا و  راگزور  يرآ  ینعی ؛
رب ناراوس  هک  یلاح  رد  دـهدیم  ریـس  هنهرب  نارتش  تشپ  رب  ار  ام  دـبات ! یم  رب  يور  اـم  زا  راـگزور  تقو  هچ  اـت  درب و  یم  هارمه  هب  ار  اـم 

هرصاحم هقلح  رد  نونکا  هک  میتسه  یمور  ناریـسا  ام  هک  ییوگ  دنراد . یم  ناما  رد  هار  ياهیراوشد  دنزگ  زا  ار  شیوخ  بیجن ، ياهرتش 
امـش هدز ، تلفغ  نامدرم  يا  امـش ، رب  ياو  مینآرق ! تایآ  یمامت  رکنم  ام  ییوگ  هک  دنوش  یم  وربور  نانچ  ام  اب  ام  میا ! هتفرگ  رارق  ناشیا 

! دیدومیپ هار  ناهارمگ  نانوچ  و  دیدرک ، یساپسان  ار  وا  تامحز  دیدیزرو و  رفک  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ -  هب 

اه هظحل  نیرتراوشد  ماش ، هب  دورو 

رهش مانشد ، رهش  ماش ، رهـش  هب  ناریـسا  هدیدجنر  ناوراک  اب  هارمه  ماج  ماجنارـس  ناوارف ، ياهترارم  سپ  زا  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما 
لوط رد  شا  هلاس  هاجنپ  نانز  نادرم و  هک  يرهش  زا  دوش . یم  کیدزن  مالسلا -  هیلع  تیب -  لها  اب  تاودع  رهش  یـسایس و  ياه  هسیـسد 

هک نایفوک  تفر . یم  يراظتنا  هچ  دندرمـش ، یم  هضیرف  ار  وا  بس  نعل و  دـندوب و  هدینـشن  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  ییوگدـب  زج  ناـشرمع 
هک يزور  زا  ماش  دننکب ! نایماش  هک  دندرک ! هچ  دوب ، هدش  هتخانـش  لیدب  یب  ياهـشزرا  هب  شنایم  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  دندوب و  راداوه 

یبا نب  هیواعم  دـیلو و  نبدـلاخ  نانوچ  دوب  هدـید  دوخ  هب  ییاورناـمرف  هراومه  دوب ، هتـسویپ  یمالـسا  ياهنیمزرـس  هب  ناناملـسم  هلیـسو  هب 
مالـسا و يوگلا  ور  نیا  زا  دنتـشاد . ییانـشآ  نیتسار  هباحـص  تیـصخش  اب  هن  دندوب و  هدـید  ار  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  هن  نایفس ؛

نازیم رگناشن  هک  تسا  هدرک  دای  ار  يا  هتکن  بهذلا  جورم  باتک  رد  انشآ ، مان  خروم  يدوعـسم  دندوب ! نایوما  هیواعم و  نانآ ، یناملـسم 
دندوب هدـش  انـشآ  يردـق  ياهتیعقاو  یخرب  اب  ناماس  نآ  مدرم  وا و  تسا . یمالـسا  فراعم  مالـسا و  ناهج  ياهتیعقاو  زا  نایماش  یهاـگآ 

دنتسه و نیمزرس  نیا  نادنمدرخ  زا  نانیا  تفگ  داتسرف و  یسابع -  هفیلخ  نیتسخن  حافس -  دزن  ماش  ناگرزب  زا  یهورگ  یلع ، نب  هللادبع 
هب هجوت  ( 258 ! ) دنـشاب وا  رب  ثاریم  ات  دنا  هتخانـش  یمن  ادخ  لوسر  يارب  يدنواشیوخ  هیما  ینب  زج  نونکات  هک  دننک  یمدای  دنگوس  همه 
زا رود  نادنچ  دـنا ، هتـشون  ماش  هب  تیب  لها  دورو  هرابرد  لتاقم  نابحاص  ناخروم و  هچنآ  هک  دزاس  یم  نشور  ياه ، هنیمز  تاکن و  نیا 

! تسا هدوبن  راظتنا  زا  رود  تیعقاو و 

نایماش شوگ  رد  قح  نینط  نیتسخن 

نامشچ اب  رهش  رد  ار  نانآ  تکرح  مدوب و  ماش  رد  نم  دندش ، ماش  دراو  لوسر  لآ  ناریـسا  ناوراک  هک  زور  نآ  دیوگ : یم  رمع  نب  ملید 
ربارب رد  نایماش  زا  يدرمریپ  نایم  نیا  رد  دنتخاس . فقوتم  ار  نانآ  یتخل  دندروآ ، رهش  عماج  دجسم  فرط  هب  ار  تیب  لها  مدید . شیوخ 
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هدوسآ امش  رش  زا  ار  نامدرم  تشک و  ار  امش  هک  سپس  ار  يادخ  تفگ : داتـسیا و  دش  یم  هتخانـش  هلفاق  نآ  رالاس  هک  نیـسحلا  نب  یلع 
هچنآ ات  تشاد  هتـسب  ورف  بل  مالـسلا -  هیلع  نیـسحلا -  نب  یلع  دیدرگ ! زوریپ  امـش  رب  ار  هیواعم -  نب  دیزی  نانمؤم -  ياوشیپ  تخاس و 

تیاهفرح ات  مدرک  لمحت  مداد و  شوگ  ار  تنانخـس  همه  دومرف : ماما  دیـسر  ناـیاپ  هب  درمریپ  نانخـس  یتقو  دـیوگب . دراد  لد  رد  درمریپ 
: دومرف مالسلا -  هیلع  نیسحلا -  نب  یلع  ما ؟ هدامآ  ندینش  يارب  تفگ : درمریپ  يونشب . ارم  نانخس  زین  وت  تسا  هتسیاش  نونکا  دوش . مامت 

الا ارجا  هیلع  مکلاساال  لق  دـیامرف : یم  دـنوادخ  هک  يا  هدـناوخ  هر  هیآ  ایآ  نیـسحلا : نب  یلع  يرآ . درمریپ : يا ؟ هدرک  توالت  نآرق  ایآ 
یمن یـشاداپ  ما  هتـسب  راـک  هب  امـش  تیادـه  يارب  هک  ییاهـشالت  ربارب  رد  نم  وگب  ناـمدرم  هب  ربماـیپ  يا  ینعی  ( 259  ) یبرقلا یف  ةدوـملا 

؟ دراد امـش  اب  یطابترا  هچ  هیآ  نیا  یلو   ) ما هدـناوخ  ار  هیآ  نیا  يرآ  درمریپ  دـیرادب  تسود  ارم  ناکیدزن  ناشیوخ و  هک  نیا  زج  مهاوخ 
: دیامرف یم  دنوادخ  هک  يا  هدناوخ  ار  هیآ  نیا  ایآ  درمریپ  يا  دیسرپ  ماما ع  سپس  میئام . ربمایپ  ناشیوخ  زا  هیآ  نیا  دوصقم  داجس ع  ماما 
یبرقلا و يوذ  دییامـش  اـیآ  یماـش : درم  نک . تـخادرپ  ناـشیا  هـب  ار  تناـکیدزن  نادـنواشیوخ و  قـح  ینعی  ( 260  ) هـقح یبرقلااذ  تآو 
ییـش ء نم  متمنغ  امنا  وملعاو  تسا : هدومرف  هک  يا  هدناوخ  نآرق  رد  ار  ادخ  نخـس  ایآ  میتسه . ام  یلب  ع :)  ) یلع ماما  ربمایپ ؟ دنواشیوخ 

درم تسوا . ناگیدزنو  لوسر  ادـخ  زا  نآ  مجنپ  کی  دـیروآ  یم  گـنچ  هب  تمینغ  هچنآ  ینعی ؛ ( 261 . ) یبرقلا يذـلو  لوسرلل  هسمخ و 
مکنع بهذیل  هللا  دیری  امنا  هیآ : نیا  يا  هدرک  توالت  ایآ  میتسه . ام  زین  هیآ  نیا  رد  یبرقلا  يوذ  زا  دوصقم  ماما : ما . هدناوخ  يرآ  یماش :

هب ار  امـش  دوش و  هدودز  تیب  لها  امـش  زا  هانگ  يدیلپ و  هک  تسا  هدرک  هدارا  دنوادخ  انامه  ینعی : ( 262  ) ارهیطی تیبلا و  لها  سبحرلا 
یماش درم  دوش ! یم  هتخانـش  ادخ  لوسر  تیب  لها  ام  زج  یـسک  ناناملـسم  نایم  رد  ایآ  یماش  درم  يا  دنادرگ . كاپ  لیدـب  یب  يا  هنوگ 

مومسم یتاغیلبت و  هاگتسد  ياه  هفازگ  دوب ، هتخانش  هدینـش و  مالـسا  زا  هچنآو  دوب  هدشن  هجاوم  تیب  لها  ینآرق  قطنم  اب  هظحل  نآ  ات  هک 
هتساوخان هتـسنادن و  لبق  يا  هظحل  ات  هک  نینط  نامه  اب  درب و  الاب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شیاهتـسد  دش ، راسمرـش  دمآ ، دوخ  هب  دوب ، يوما 

بوتا ینا  مهللا  کیلا ، بوتا  ینا  مهللا  کیلا ، بوتا  ینا  مهللا  تفگ : تخادرپ و  رافغتـسا  هبوت و  هب  داد ، یم  راعـش  يوما  هاگتـسد  يارب 
مویلا لبق  اهب  ترعـش  امف  رهد  ذـنم  نآرقلا  تءارق  دـقل  و  ص )  ) دـمحم تیب  لها  لـتق  نمم  کـیلا  ءاربا  دـمحم و  لآ  ةوادـع  نم  کـیلا ،

میوج و یم  يرازیب  يربمایپ  نادناخ  ینمـشد  زا  نم  ادنوادخ  تفگ : درک و  شزرمآ  بلط  دنوادخ  هاگرد  زا  هبترم  هس  یماش  درم  ( 263)
هدرک توالت  نآرق  زارد  ناراگزور  نم  منک . یم  مالعا  ص )  ) ربمایپ نادـناخ  ناگدنـشک  زا  ار  دوخ  راجزنا  و  میروآ . یم  ور  وت  يوس  هب 
لدـب در و  یماش  درم  نیا  و  مالـسلا -  هیلع  نیـسحلا -  نب  یلع  ناـیم  هچنآ  مدوب . هدرکن  كرد  ارنآ  فراـعم  میهاـفم و  زورما  اـت  یلو  ما 
هلهله تخاس و  شودخم  تدشب  ار  نانآ  هتـشذگ  ياهرواب  دـش و  دراو  نایماش  هتفخ  رادـنپ  رب  هک  دوب  يا  هبرـض  نیتسخن  دـیاش  دـیدرگ 

. درب ورف  انعم  رپ  یتوکس  يدرس و  هب  ار  نانآ  ياهینامداش  ياه و 

نازوت هنیک  تتامش 

نایم هک  ینانخـس  تلاسر و  نادـناخ  يونعم  ياه  هرهچ  تراـسا و  دـنب  رد  راـتفرگ  بوجحم و  ناـنز  میتی و  ناـکدوک  زیگنا  نزح  هرظنم 
ناشیاهیداش درک و  یم  ریثءات  ناشیا  ضرغ  یب  نامدرم  یماش و  ناگدروخ  لوگ  بلق  رد  اسب  هچ  دش ، یم  لدـب  در و  نایناوراک  ناشیا و 

تقیقح رون  هک  دندوب  ینازوت  هنیک  نیا  رد  اما  درک . یم  لدـبم  يدردـمه  تفطالم و  هب  تیب  لقا  هب  تبـسن  ار  ناشمـشخ  راهظا  مغ  هب  ار 
میهاربا دنتـشادنپ . یم  نانآ  تتامـش  ییوجماقتنا و  يارب  یبسانم  تصرف  ار  تیب  لـقا  تیمولظم  تراـسا و  تشادـن و  ناـشیاهلد  هب  یهار 

. دوب لمج  گنج  شتآ  ناگدـنزورفارب  هلمج  زا  هحلط  شردـپ  هک  تسا  یـسک  يو  تسا . ناگدـننک  تتامـش  نیا  هلمج  زا  هحلط  دـنزرف 
یم ع )  ) یلع نادناخ  هیحان  زا  ار  شردپ  گرم  میهاربا  دش . هتشک  دوب  هدشاپرب  بلاط  یبا  نب  یلع  هیلع  هک  گنج  نامه  رد  هحلط  ( 264)

نیـسحلا نب  یلع  هب  شهاگن  دوب . هدمآ  ع )  ) تیب لها  ناریـسا  ناوراک  ياشامت  هب  نایماش  دننام  زین  وا  تشاد . هنیرید  هنیک  لد  يد  دید و 
زوریپ یـسک  هچ  یلع ، دـنزرف  يا  تفگ : ییوجماـقتنا  يور  زا  دـیدرگ . مسجم  هتفاکـش  هراـبود  شیاـه  هدـقع  تحارج  ییوگ  داـتفا  (ع )
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رد اما  دندش ، زوریپ  لمج  گنج  رد  مشاه  ینب  رگا  دـیوگب ، تساوخ  یم  وا  دوب . هتـشذگ  يروآدای  نخـس ، نیا  زا  میهاربا  روظنم  تسا ؟
هحلط دنزرف  هک  نم  دیتراسا  دنب  رد  زورما  دیتسه  ع )  ) یلع نادـنزرف  هک  امـش  و  تسا . هدـش  یهتنم  تسکـش  هب  اهیزوریپ  نآ  همه  تیاهن 

دوب هدروخ  لوگ  یماش  درم  درک . یم  قرف  یماش  درم  اب  میهاربا  دوبن . هثحابم  لالدتـسا و  لاجم  لاجم ، رگاشامت ! مدازآ و  نونکا  متـسه ،
یم هاتوک  یخـساپ  وا  هب  ع )  ) داجـس ماما  تسا . ییوجماقتنا  يور  زا  شنانخـس  دسانـش و  یم  بوخ  ار  تیب  لها  میهاربا  اما  ضرغ ، یب  و 
ماما عطاق -  اما  هاتوک -  نخـس  ( 265 . ) وگب هماقا  ناذا و  زامن  ماگنه  تسا ، زوریپ  یـسک  هچ  ینادب  یهاوخ  یم  رگا  دـیامرف : یم  دـهد و 

تزع و يارب  لاخ  هتـشذگ و  رد  ام  گنج  میهاربا  يا  هک  درک  یم  يروآ  دای  وا  هب  و  تشاد . هارمه  هب  فرژ  یمایپ  میهاربا ، هب  ع )  ) داجس
دیحوت و مایپ  ندنام  هدنز  يارب  ام  مایق  گنج و  دیـشاب . دنمزوریپ  دـیزی  وت و  میـشاب و  هدروخ  تسکـش  ام  نونکا  هک  دوبن  ییایند  تردـق 

يارب ناناملسم  دشاب و  دنلب  هللا  لوسر  ادمحم  نا  دهـشا  هللا و  الا  هلا  يادهـش ال  يادن  اه  هنذءام  زا  هک  ینامز  ات  دوب  تلاسر  یحو و  يادن 
یم نامز  هچ  ره  دـیزی  سلجم  هب  دورو  میزوریپ . ام  دـننک ، رارکت  ار  يدـمحم  يدـیحوت و  ياهراعـش  نیا  هماـقا  ناذا و  رد  شیوخ  زاـمن 

زا نتشذگ  مدرم و  ياهتتامش  نارومءام ، ياهیریگتخس  هار ، ياهیتخس  دوش . یم  رتراوشد  ع )  ) تیب لها  یحور  یمسج و  طیارـش  درذگ ،
نیا دـیزی ! نشج  سلجم  هب  دورو  نونکا  ناگناگیب و  هاگن  ضرعم  رد  تیب  لها  بوجحم  ناوناب  نتفرگ  رارق  ماش ، غولـش  ياـهرازاب  ناـیم 

ياهدادـخر یمامت  هک  نیا  ای  دـیزی و  خاک  رد  يرگید  قشمد و  عماـج  دجـسم  رد  یکی  تسا ، هدـش  رازگرب  سلجم  ود  ماـش  رد  اـیآ  هک 
تسین و تسد  رد  یعطق  لیالد  هدـش ، راهظا  سلجم  کی  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  بنیز و  ترـضح  نانخـس  ماـش و  زیگنا  فسا 

هتـشون دـیزی  سلجم  هب  ع )  ) تیب لها  دورو  هرابرد  ناخروم  هچنآ  درادـن . ثداوح  نآ  یـسررب  لصا  رد  یمهم  ریثءات  عوضوم  نیا  نییعت 
، شنادناخ شیوخ و  هنامولظم  تراسا  زا  تسا  هتسناوت  ات  هدومن  ذاختا  نایوما  ربارب  رد  ترضح  نآ  هک  یعـضاوم  هتـشاد و  لصفم و  دنا ،

یم تسا و  یهاوخدوخ  تردق و  تسم  دشیدنیب ، شرادرک  ماجرف  باتزاب و  هب  هک  نآ  یب  دـیزی  دـنیرفایب . رگید  ییاهمایق  رگید و  یمایق 
اب اما  تسا ، هدرک  رارقرب  ار  تافیرـشت  هتـسارآ و  ار  سلجم  دنایامنب . ناگمه  ار ! شیوخ  رادتقا  تکوش و  هوکـش و  رتشیب  هچ  ره  دـهاوخ 

، ور نیا  زا  دـنایامنب . رتـگرزب  ار  دوـخ  تیب ، لـها  رتـشیب  هـچ  ره  ییاـمن  کـچوک  ریقحت و  اـب  دـهاوخ  یم  وا  تـسین . یفاـک  وا  يارب  نـیا 
هک دـننک  سلجم  دراو  يا  هنوگ  هب  ار  ناریـسا  دـنوش ، یم  فظوم  رابرد ، نارومءام  دـبای . یم  ینوزف  تیب  لها  هب  اـهنیهوت  اـهیریگتخس و 
هک ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  و  دندنب ! یم  رگیدکی  هب  نامـسیر  اب  ار  ناریـسا  هک  تسا  نیا  دشاب ! رهاظ  نانآ  مادنا  رد  يراوخ  تلذ و  تیاهن 
 - نیسحلا نب  یلع  هاگن  نیتسخن  دنوش ، یم  سلجم  نآ  دراو  ع )  ) تیب لها  ( 266 . ) دوش یم  هتسب  ریجنز  اب  دیآ  یم  رمش  هب  ناشیا  رالاس 

ار شناکاین  تواقـش  لهج و  یمامت  هک  نایفـسوبا  هیواعم و  لسن  زا  دنزرف  دـتفا . یم  یگماکدوخ  لهج و  ياه  هموثرج  هب  مالـسلا -  هیلع 
اهراب و ار  تنایخ  گنرین و  سرد  وا  دبای . هار  شبلق  رد  ییوگزردنا  تحیصن و  هک  تسا  نآ  زا  رت  لدگنـس  وا  تسا . هداد  ياج  دوخ  رد 

دوخ دیزی  رگا  هک  دناد  یم  ماما  دنک ! توکـس  ای  دـیوگب  دـیوگب ! هچ  وا  هب  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  تسا . هتخومآ  شردـپ  زا  اهراب 
یمن شیوخ  تموکح  هب  زج  دیزی  رگا  دنوش . یم  سلجم  رد  هک  نانآ  زا  يرایـسب  اما  درادن  تفوطع  تمحر و  تیادـه و  رون و  هب  یهار 

هب باطخ  دنچ  ره  هک  تفگ  ینخـس  دیاب  سپ  دـشاب . ناشیاهبلق  رد  ص )  ) ربمایپ تبحم  رون  زا  يا  هلعـش  تسا  نکمم  نانآ  اما  دیـشیدنا ،
کنظ ام  دیزی  ای  هللا  كدشنا  دومرف : مالـسلا -  هیلع  نیـسحلا -  نب  یلع  ور  نیا  زا  تسج . مدرم  بلق  رد  دیاب  ار  شریثءات  اما  دشاب ، دـیزی 

لاـح نیا  رب  ار  اـم  رگا  ادـخ  لوسر  هب  يراد  ناـمگ  هچ  دـیزی ، يا  ادـخ ، هب  دـنگوس  ینعی ش  ( 267  ) ۀـلاحلا هذـه  یلعان  ارول  هللا  لوسرب 
زونه داد . دنهاوخن  ینارنخس  هزاجا  وا  هب  دنک . یم  لقتنم  ناگدونش  هب  ار  میهافم  نیرترادمایپ  اه ، هلمج  نیرتهاتوک  زا  ماما  دنک . هدهاشم 

نآ تسا . ص )  ) ربمایپ عمج ، وا و  نایم  كرتشم  هطقن  اهنت  هنوگچ . دنک و  زاغآ  اجک  زا  دنـسانش ، یمن  یتسردـب  ار  وا  نایماش  زا  يرایـسب 
ربمایپ هب  يروص  یلکـش  هب  دـنچ  ره  دـنا و  هدینـش  ار  ربمایپ  مان  اما  دـننادن ، مالـسا  هتـشذگ  خـیرات  نید و  فراعم  زا  زیچ  چـیه  رگا  عمج 

هب ماش ، هاگآان  مدرم  اما  درک . هراشا  نآ  هب  اهدعب  شراعـش  رد  هک  نانچ  تسین ، لیاق  ربمایپ  يارب  یجرا  دـیزی  صخـش  دنتـسه . دـنمقالع 
یمن نایم  هب  ار  ادخ  لوسر  مان  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  یتقو  دنلیاق . مارتحا  ربمایپ  يارب  دننک و  یم  هاگن  دـیزی  هب  هللا  لوسر  هفیلخ  ناونع 

نارگشیاین لامج  داجس  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


تمحر و دهاوخ  یم  راک ، نیا  اب  دیزی  درادرب ! ع )  ) نیسحلا نب  یلع  زا  ار  اهریجنز  دوش : یم  ریزگان  دهد . ناشن  توافت  یب  ار  دوخ  دناوت 
تـشز تیهام  ندـش  اشفا  زاغآ  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماـما  ضارتعا  شریذـپ  هک  نیا  زا  لـفاغ  دـنایامنب . نارـضاح  هب  ار  دوخ  تفوطع 

تسا ییاهراصح  نیتسخن  نتسکش  ورف  يانعم  هب  مالسلا -  هیلع  نیـسحلا -  نب  یلع  مادنا  زا  اهریجنز  لغ و  نداتفا  ورف  تسوا و  تموکح 
ادهشلا دیس  سدقم  رس  نارومءام  دنریگ و  یم  ياج  دیزی  سلجم  رد  تیب  لها  تسا  هتشاد  یفخم  اهنآ  تشپ  رد  ار  دوخ  دیزی -  وا -  هک 

؛ ینعی املظا  قعا و  اوناک  مهو  انیلع  هزعا  لاجر  نم  اماه  نلفی  دناوخ : یم  رعـش  دیزی  دـنراذگ . یم  دـیزی  لباقم  رد  دـنروآ و  یم  شیپ  ار 
نب یلع  دنا ! هدرک  یتسدشیپ  متس  ینمـشد و  رد  نانآ  هک  درک  هچ  یلو  دنتـسه  یمارگ  ام  دزن  هک  دنفاکـش  یم  ار  ینادرمرـس  اهریـشمش ،

هک يونـشب  ار  نآرق  زا  هیآ  نیا  يدناوخ ، هک  يرعـش  ياج  هب  تسا  رتهب  دـیزی ! يا  دومرف : تشاد ، رارق  ناریـسا  نایم  رد  هک  ع )  ) نیـسحلا
. الیکل ریـسی . هللا  یلع  کلذ  نا  ءاربن  نا  لبق  نم  باتک  یف  الا  مکـسفنا  یف  ضرالا و ال  یف  ۀـیبصم  نم  مکباصا  اـم  دـیامرف : یم  دـنوادخ 

ندب رد  ای  نیمز و  رد  یتبیـصم  چیه  ینعی ؛ ( 268 . ) روخف لاتخم  لک  بحی  هللاو ال  مکاتآ  امب  اوحرقت  مکتاف و ال  اـم  یلع  اوسءاـت  ـالیکل 
ناسآ ادخ  رب  نیا  و  دـشاب ، هدروخ  مقر  هدـش و  ینیب  شیپ  یباتک  رد  دـنوادخ  ام  يوس  زا  نآ ، زا  لبق  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  امـش  هجوتم 
ییاتس دوخ  ربکتم  چیه  دنوادخ  دینکن و  ینامداش  دیروآ  یم  تسد  هب  هچنآ  هب  دیشابن و  نیگهودنا  دیهد  یم  تسد  زا  هچنآ  رب  ات  تسا .

زا ار  ینازیزع  ام  رگا  دـنک  يروآ  دای  دـیزی  هب  هک  تسا  نیا  دـیوج  یم  هیآ  نیا  زا  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماـما  هچنآ  درادـن . تسود  ار 
هک دیزی  یتسه . ادخ  هاگرد  روفنم  ییامن  گرزب  یشورف و  رخف  نیا  اب  وت  و  تشاد . دهاوخن  یتسمرس  یـشوخ و  لاجم  يا ، هدروآ  تسد 

هرابرد هیآ  نآ  هک  تسه  نآرق  رد  مه  نآرق  رد  مه  يرگید  هیآ  تفگ : دـش و  نیگمـشخ  تدـشب  دوب ، هتفایرد  ار  هیآ  مایپ  ماـما و  روظنم 
، دسر یم  امش  هب  هک  یتبیصم  الب و  ره  ینعی ؛ ( 269 . ) ریثک نع  اوفعی  مکیدیا و  تبسک  امبف  ۀبیصم  نم  مکباصا  ام  و  تسا : رتبـسانم  امش 

یم دورف  شزاس  میلـست و  رـس  نم  تفالخ  ربارب  رد  امـش  رگا  هک  دیوگب  دهاوخ  یم  هیآ  نیا  اب  دیزی  تسامـش . دوخ  ياهدرواتـسد  هجیتن 
ار شنادـناخ  دوخ و  دـیزی ، ( 270 . ) دـیا هتـشاذگ  هار  نیا  رد  مدـق  هک  دـیتسه  امـش  نیا  سپ  دـیدش . یمن  وربور  ثداوح  نیا  اب  دـیروآ ،
نآ زا  تحارصب  ناخروم  هک  تسا  يزیچ  نیا  دبات . یمن  رب  ار  راکنا  ضارتعا و  هنوگره  دناد و  یم  نیملسم  رب  تموکح  یلـصا  نابحاص 

جرا ار  وا  دننک و  توکس  وا  ياهتناها  اهیراکتشز و  ربارب  رد  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  تیب  لها  هک  دراد  راظتنا  دیزی  دنا . هدرک  دای 
مکبحنال و انا  ملعی  هللااف  انود  ؤت  مکنع و  يذالا  فکن  نا  مکمرکن و  انونیهت و  نا  اومعطت  ـال  دـیوگ : یم  وا  هب  ع )  ) داجـس ماـما  اـما  دـنهن .
رازآ و دروم  ار  ام  مینک ! مارکا  ار  امـش  ام  یلو  دیهد  رارق  تناها  دروم  ار  ام  هک  دـیراد  راظتنا  امـش  ینعی ؛ ( 271  ) انوبحت مل  نا  مکمولنال 

میهاوخن تمالم  ار  امـش  هتبلا  میراد و  یمن  تسود  ار  امـش  زگره  ام  هک  دنادیم  ادـخ  میرادرب ! امـش  زا  تسد  ام  یلو  دـیهد  رارق  هجنکش 
هار رد  ار  تسخن  ماگ  هک  میتسین  اـم  نیا  دـیوگ  یم  دـیزی  هب  تقیقح  رد  هک  ناـیب  نیا  اـب  ع )  ) ماـما دـیتسین . اـم  رادتـسود  هک  نیا  رب  درک 

نایماح نید و  اب  زیتس  هار  رد  ماگ  تیب ، لها  هب  متس  یمالسا و  ياهشزرا  مالـسا و  هب  تناها  اب  هک  دیتسه  امـش  نیا  میا . هتـشادرب  توادع 
اج نیا  رد  دیوگ : یم  دیزی  دنرگن ! میرکت  میظعت و  هدید  اب  ار  امش  دننک و  توکـس  امـش  لباقم  رد  نانآ  هک  دیراد  راظتنا  دیا و  هداهن  نآ 
اب دنشاب و  ریما  دنروآ و  فک  هب  ار  تردق  ات  دندرک  شالت  هلآو - -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  وت -  دج  ردپ و  الوصا  یلو  تسامـش  اب  قح 
ایند هب  وت  هک  نیا  زا  لبق  دنه ! هیواعم و  رـسپ  يا  دومرف : وا  خساپ  رد  مالـسلا -  هیلع  نیـسحلا -  نب  یلع  دنتخادرپ ... يریگرد  عازن و  هب  ام 
نم ردپ  تسد  رد  ص )  ) ادخ لوسر  دنمزوریپ  مچرپ  بازحا  دحا و  ردـب  زور  تسا . هدوب  نم  ناکاین  دـج  نآ  زا  تموکح  ربمایپ و  ییایب ،

هب دیزی  نانچ  دیماجنا ، اج  نیا  هب  هک  نخـس  دنتـشاد ! تسدرد  ار  رفک  مچرپ  وت  دج  ردـپ و  هک  یلاح  رد  دوب  ع - )  ) بلاط یبا  نب  یلع  - 
زا شیب  اسب  هچ  دوب  هدش  لدب  در و  یـصوصخ  یلفحم  رد  نانخـس  نیا  رگا  هتبلا  تشادن . توکـس  زج  يا  هراچ  هک  دوب  هدیـسر  تسب  نب 

نادـیم رد  ماگ  یمومع  لـفحم  نآ  رد  دـیزی  اـما  تشک . درک و  یم  شوماـخ  ار  مالـسلا -  هیلع  یلع -  ماـما  درک و  یم  ییابیکـشان  اـهنیا 
داجس ماما  تسا . عضو  نآ  همادا  هب  راچان  وا  هک  تسا  هتفرگ  رارق  یتیعضو  رد  سلجم  نونکا  هدراذگ و  شیوخ  تیناقح  تابثا  هرظانم و 

یم ساسحا  نارـضاح  رد  ار  شنانخـس  ذوفن  دوب و  دهاش  ار  سلجم  هدش  نوگرگد  سلجم  هدـش  نوگرگد  طیارـش  هک  مالـسلا -  هیلع  - 
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اهنادجو و نتخاس  رادیب  يارب  هکلب  دـیزی ! نتخاس  رثءاتم  يارب  هن  داد . رییغت  یفطاع  شور  هب  یلالدتـسا  هویـش  زا  ار  نخـس  گنهآ  دومن ،
یم يدرک و  یم  كرد  رگا  دیزی ! يا  دومرف : ماما  تسا . هداهن  يرادیب  هب  ور  ناشروعـش  وا  ياهلالدتـسا  نانخـس و  اب  نونکا  هک  یفطاوع 

ار هعجاف  نیا  قمع  يدوب  رداق  یتسارب  رگا  يا و  هتـشاد  يراتفر  هچ  ام  نادناخ  اه و  هدازومع  ردارب و  ردپ و  اب  يا و  هدرک  هچ  هک  یتسناد 
یم و  دیزی ! سلجم  نارضاح  هب  دراد ، مدرم  هب  مه  یهاگن  ماما  یتفرگ . یمن  مارآ  یتفخ و  یم  اهگیر  رب  یتخیرگ  یم  اههوک  هب  یـسانشب 

؛ ینعی مدب  اوجرـض  مهنم  يراسا و  مهنم  يدقتفم  دعب  لهاب  یترتعب و  ممالا  رخآ  متنا  متلتعف و  اذام  مکل  یبنلا  لاق  ذا  نولوقت  اذام  دـیامرف :
نم و ترتع  اب  دـیتسه ، اهتما  دمآرـس  هک  نایامـش  دـیوگب : امـش  هب  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  هک  هاـگنآ  تشاد  دـیهاوخ  خـساپ  هچ 

! دیتخاس هتشغآ  ناشنوخ  هب  ار  یهورگ  دیدناشک و  تراسا  هب  ار  یخرب  دیدرک ! هچ  نم  تلحر  زا  دعب  نادناخ ،

 - مالسلا هیلع  نیسحلا -  نب  یلع  هبطخ 

تبسن مدرم  ماش  یساس  طیحم  رد  میظع  یلوحت  تسا و  هدش  ماش  رد  تماقا  لوط  رد  هک  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  نانخـس  نیرتساسح 
ترضح نآ  هک  تسا  يا  هبطخ  داد ، رییغت  الماک  تیب  لها  هب  تبسن  ار  وا  یشم  طخ  دز و  مهرب  ار  دیزی  تالداعمو  درک  داجیا  هاگتسد  هب 

قـشمد عماج  دجـسم  رد  هبطخ  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  یخیرات  ياهباتک  زا  درک . داریا  ماش  نید  یـسایس  لاجر  مدرم و  عمج  رد 
دیاب ار  هبطخ  نیا  تسادج . هدش  لدب  ودر  يو  رت  یصوصخ  لفحم  رد  هک  ینانخـس  هداد و  خر  دیزی  خاک  رد  هک  یثداوح  زاو  هدش  داریا 

، دوب هدشن  داریا  هبطخ  نیا  رگا  تسناد . البرک  نادیهـش  طخ  موادت  اروشاع و  غیلبت  تلاسر  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  تیقفوم  جوا 
هب نایئاروشاع  هنایوجادخ  فادـها  دـنام و  یم  یفخم  مالـسا  لها  رب  هشیمه  يارب  ای  زارد و  نایلاس  يارب  ینیـسح  تضهن  تیهام  اسب  هچ 

ایوگ نابز  هک  دهد  یم  هزاجا  هنوگچ  یهاوخنوخ  دادبتسا و  همه  نآ  اب  دیزی  هک  تسه  شسرپ  نیا  ياج  نایم  نیا  رد  دیسر . یمن  اهلـسن 
! دزیر مه  رد  ار  وا  ياه  همانرب  دنک و  يرگ  اشفا  وا  هیلع  دتـسیاب و  وا  ربارب  رد  مالـسلا -  هیلع  نیـسحلا -  نب  یلع  نوچ  یهاگآ  هشیدـنا  و 
نامولظم و زا  تیامح  هب  یهلا  هرادا  اما  دندوب ، نارگن  تدشب  ینایرج  نینچ  شیادیپ  زا  شنارکفمه  دیزی و  یلب  هک  تفگ  دیاب  خساپ  رد 

هیلع داجـس -  ماما  هب  ات  تخاس  ریزگان  ار  نایوما  دوب ، هدـش  مکاح  هدـش  دای  سلجم  رب  هک  يا  هژیو  طیارـش  و  وس ، کی  زا  قح ، ترـصن 
و مالـسلا -  هیلع  یلع -  نیـسح  تداهـش  زا  رتشیب  هدافتـسا  يارب  دیزی  تفرگ . لکـش  نینچ  نیا  اه  هنیمز  دـنهدب . نخـس  هزاجا  مالـسلا - 

هیجوت یلع و  نادـناخ  تمذـم  رد  شرابرد  نارونخـس  زا  ات  تفرگ  میمـصت  شتموکح  ياه  هیاـپ  میکحت  تهج  رد  يو  نادـناخ  تراـسا 
افیا ساـسح  عمج  نآ  رد  ار  شیوخ  شقن  دور و  ربنم  رب  اـت  تساوخ  راـبرد  بیطخ  زا  دـیزی  دـیوج . هرهب  دوب ، هداد  تروص  هک  یعیاـجف 

بیطخ ییوگتـشز  یخاتـسگ و  زا  داجـس  ماما  دوشگ . تیب  لها  هب  یتمرح  یب  یکاته و  هب  نابز  تفرگ و  ياـج  يدـنلب  رد  بیطخ  دـنک .
يدید یم  حتاف  ار  دوخ  نایوما  تفای ، نایاپ  رابرد  بیطخ  نانخس  یتقو  دهد  رارق  خزود  شتآ  ار  تهاگیاج  دنوادخ  دومرف : تفـشآرب و 

دوب ادیپ  نآ  زا  تراسا  جنر و  راثآ  هک  یمادنا  اب  ناریسا -  هلفاق  ناوج  درم  اهنت  نیسحلا -  نب  یلع  اما  دنتشادنپ . یم  هدش  لحار  لیاسم  و 
مدرم راب  مه  نم  یهد  یم  هزاجا  ایآ  تفگ ، مدرم  اب  داد و  تبـسن  ام  هب  تساوخ  هچنآ  امـش  بیطخ  تفگ : دـیزی  هب  تساـخرب و  ياـج  زا 

یلع داهنـشیپ  دیزی  ات  دندیزرو  رارـصا  هفیلخ  نادنزرف  زا  یکی  سلجم و  نارـضاح  نایفارطا و  اما  داد ، یمن  تیاضر  دـیزی  میوگب ؟ نخس 
دیزی دیوگب ! رابرد  هدیزگ  رونخس  ياپمه  ینخـس  دناوتب  هک  دندید  یمن  وا  لاح  عضو و  رد  اریز  دریذپ . ار  مالـسلا -  هیلع  نیـسحلا -  نب 
يادص هرامه  هک  ییادنلب  زا  تفرگ و  رارق  مدرم  نامشچ  ربارب  رد  تفر . الاب  ربنم  ناکلپ  زا  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  داد . هزاجا  ریزگان 

اشفا دوب ، هدنام  هدیشوپ  ماش  مدرم  رب  زور  نآ  ات  هچنآ  تفرگ . جوا  يدیحوت  مرگ  ياون  دوب ، هدش  دنلب  يرابرد  ناقلمتم  ناتفـص و  ناطیش 
دوب نیرفآ  لوحت  نانچنآ  هبطخ  زاغآ  نانخس  درک . زاغآ  ار  هبطخ  تفگ و  يادخ  ساپس  تسخن  مالسلا -  هیلع  نیدباعلا -  نیز  ماما  دش .

! مدرم يا  دومرف : ماـما  نانخـس ، نآ  همادا  رد  داد . رارق  ریثءاـت  تحت  تدـشب  ار  ناـنآ  فطاوع  تخیر و  ورف  ار  مدرم  نامـشچ  کـشا  هک 
، تحاصف شـشخب ، يراوگرزب و  ملح ، ملع ، زا  ام  تسا . هدـش  هداد  ام  هب  ادـخ  يوس  زا  تلیـضف  تفه  هدـیدرگ و  اطع  ام  هب  تمعن  شش 
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هللا یلص  دمحم -  متاخ  ربمایپ  هک : نیا  زا  دنترابع  ام  ياهتفارـش  اهتلیـضف و  میرادروخرب . نانمؤم ، نایمرد  یعامتجا  تیبوبحم  تعاجش و 
نسح و  لوسر -  ادخ و  عاجـش  ریـش  هزمح -  رایط ، رفعج  ربمایپ -  رای  نیرتقداص  بلاط -  یبا  نب  یلع  تسا و  نادناخ  ام  زا  هلآو -  هیلع 

دنسانش یمن  ارم  هک  نانآ  یلو  دنزاین  یب  حیضوت  زا  دنسانش ، یم  ارم  هک  نانآ  دنتـسه . ام  نادناخ  زا  زین  تما -  نیا  طبـس  ود  نیـسح -  و 
لماح هک  منآ  دنزرف  نم  میافـص . مزمز و  دنزرف  نم  میانم ، هکم و  دنزرف  نم  مدرم ! يا  مناسانـشب . ناشیا  هب  ار  شیوخ  ات  دنهد  ارف  شوگ 

درگرب هک  متـسه  يدحوم  نیرترب  دنزرف  نم  تسا . هدیـشوپ  دوجو  هماج  كاخ  هرک  رب  هک  متـسه  یناسنا  نیرتهب  دـنزرف  نم  تسا . نکر 
رب هک  مربمایپ  نآ  دـنزرف  نم  تسا . هتفگ  کیبل  ار  يادـخ  هدروآ و  اج  هب  جـح  هداهن و  هورم  افـص و  ریـسم  رد  ماـگ  هدرک و  فاوط  هبعک 
هک اجنآ  دیـسر ؛ ادخ  برق  هب  دیناسر . یهتنملا -  هردـس  یتسه -  هاگیاج  دـنلب  هب  ار  وا  لیئربج  تشگ و  راوس  قارب -  ینامـسآ -  بکرم 

. میاضترم یلع  دنزرف  نم  دندرک . ادتقا  وا  هب  دندرازگزامن و  وا  اب  نامسآ  ناگتشرف  هک  منآ  دنزرف  نم  دوب ! رتمک  ای  نیسوق و  باق  هلـصاف 
دانع زا  تسد  دنروآ و  دورف  رس  دیحوت  مایپ  هللا و  الا  هلاال  راعش  ربارب  رد  دندروآ -  نامیا  ات  تخاون  ناربکتـسم  تروص  رب  هک  یـسک  نآ 

ربمایپ اب  راب  ود  درک ، ترجه  ود  دیگنج . یم  هزین  ود  ریـشمش و  ود  اب  ادـخ ، لوسر  شیپاشیپ  هک  متـسه  یـسک  نآ  دـنزرف  نم  دـنرادرب - 
نیرتحلاص دـنزرف  نم  دـیزرو . رفک  دـنوادخ  هب  ندز -  مهرب  مشچ  کی  هظحل -  کـی  یتح  دوب و  هدـنمزر  نینچ  ردـب و  رد  دومن ، تعیب 

فوخ زا  ناگدننک -  هیرگ  دمآرس  ناگدننک ، تدابع  تنیز  نارگناهج ، رون  ناملـسم  ياوشیپ  نادحلم  رگدوبان  ناربمایپ ، ثراو  نانمؤم ،
لیئربج و يوس  زا  هک  متـسه  یـسک  دـنزرف  نم  ص .)  ) ربمایپ نادـناخ  ناگ  دـننک  مایق  نیرترب  نیرتابیکـش ، قح -  ياـقل  هب  قاـیتشا  ادـخ 

نایغاط نیطـساق  نیثکان و  نیقرام و  هدنـشک  ناناملـسم  میرح  زا  رتیاـمح  مالـسلا - -  هیلع  یلع -  دوب - . يراـی  دـییءات و  دروم  لـیئاکیم 
یمامت نایم  زا  درم  نیرتراختفارپ  مالـسلا -  هیلع  یلع -  ناریا -  یمالـسا  يروهمج  جوجل  نانمـشد  اب  هدـنزیتس  لـمج  ناورهن و  نیفص و 

، نازواجتم هدننکـش  نید ، هار  نازاتـشیپ  زاتـشیپ  دروآ . نامیا  تفگ و  تبثم  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  ادخ و  هب  یـسک  نیلوا  شیرق 
 - یهلا رما  تسرپرـس  یلو  ادـخ ، نید  روای  نارگـشیاین  تمکح  يایوگ  نابز  ناقفانم ، رب  ادـخ  ياـهریت  زا  يریت  ناکرـشم ، هدـننک  دوباـن 

. میارهز همطاف  دنزرف  نم  داد : همادا  نینچ  ماما  سپس  ( 272 . ) تسا بلاط  یبا  نب  یلع  مدج  وا  يرآ  راگدرورپ ... نیناوق  يرجم  ظفاح و 
ریثءات زا  دیزی  و  دـش ، دـنلب  هیرگ  هب  مدرم  يادـص  هک  اج  نآ  ات  داد ، همادا  شیوخ  یفرعم  هب  نانچمه  ماما  مملاع . نانز  رورـس  دـنزرف  نم 

نیا زا  دنروشب ! وا  هیلع  لفحم  نامه  رد  مدرم  هک  دوب  نیا  زا  دیزی  ساره  دیدرگ . كانمیب  تخس  مدرم  بلق  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نانخس 
ار فده  دنچ  تسناوت  یم  لمع  نیا  زا  دیزی  دیوگب  ناذا  داد  روتـسد  نذؤم  هب  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  نانخـس  ندرک  عطق  يارب  ور 
دوب و هدرک  داریا  ترضح  نآ  هک  ینانخـس  هرابرد  هشیدنا  زا  مدرم  نتـشادزاب  سپـس  نسیحلا و  نب  یلع  مالک  ندیرب  تسخن  دنک : لابند 
نید و دض  مدرم ، رظن  رد  ار  دوخ  تدشب  هک  دـیزی  اهنیا ، همه  رب  هوالع  بسانم و  يریگ  میمـصت  يارب  یتصرف  ندروآ  تسد  هب  نینچمه 
هب هک  ییادص  اب  تساخرب و  ياج  زا  نذؤم  دنک ! داجیا  دیدرت  مدرم  رواب  نیا  رد  تساوخ  یم  ناذا  يادن  اب  دید ، یم  ینید  ياهشزرا  دض 

چیه يرآ  دومرف : ناذا  يادن  اب  ییاونمه  يارب  دوخ و  نیشیپ  نانخـس  همادا  رد  نسیحلا  نب  یلع  ربکا . هللا  ربکا ، هللا  تفگ : دیـسر  یم  همه 
هب متشوگ -  نوخ و  تسوپ و  مدوجو -  یمامت  دومرف : ماما  هللا . الا  هلا  نا ال  دهـشا  تفگ : نذؤم  تسین . ادخ  زا  رتدنمجرا  رتگرزب و  زیچ 

ماگنه نیا  رد  تشاد  رارق  ربنم  يالاب  رب  زونه  هک  ماما  ص .)  ) هللا لوسر  ادمحم  نا  دهشا  تفگ : نذ  ؤم  دنهد . یم  تداهـش  ادخ  یگناگی 
ار شماـن  نونکا  مه  هک  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم -  نیا  دـیزی  نیا  ندوـمرف  دـنادرگرب و  دـیزی  يوـس  هب  مدرم  نیمز  زا  ار  شا  هرهچ 

يا هتفگ  غورد  تسوت  دج  ص )  ) ربمایپ ییوگب  رگا  تسا ! نم  دـج  ای  تسوت  مدـج  ایآ  داد ، یهاوگ  وا  يربمایپ  هب  دروآ و  نابز  رب  نذؤم 
داجس ماما  ( 273 ! ) یتشک ار  وا  نادـناخ  یمرج  هچ  هب  ارچ و  سپ  تسا  نم  دـج  ص )  ) ربماـیپ هک  يراد  رواـب  رگا  و  يا ! هدـیزرو  رفک  و 
نایاپ دـیزی  يارب  هدـننک  نارگن  هتفـشآ و  یعـضو  اب  ار  سلجم  نآ  درک و  افیا  یگتـسیاش  هب  ار  شیوخ  تلاسر  اج  نیدـب  اـت  مالـسلا  هیلع 

. تفای

 - مالسلا هیلع  داجس -  ماما  هبطخ  باتزاب 
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هتفشآ ار  دیزی  یگدنز  دیزی  ياه  همانرب  لابق  رد  مالسلا  اهیلع  اربک  بنیز  نینچمه  و  مالسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  ياهریگ  عضوم  نانخس و 
هتـساوخ يو  زا  هک  یناسک  هب  مدرم  رد  نیـسحلا  نب  یلع  هبطخ  قیمع  ریثءات  هدهاشم  اب  دیزی  دـنا : هتـشون  عبانم  یخرب  هک  اجنآ  ات  تخاس 

زیمآ ضارتعا  تدشب  ینحلاب  درک و  ور  دندوب  هدیزرو  رارصا  دوخ  هتساوخ  نیا  رب  دهدب و  ینارنخـس  هزاجا  نیـسحلا  نب  یلع  هب  ات  دندوب 
هک یناوج  میدرک ، یمن  رواب  دنگوس  ادخ  هب  دـنتفگ : خـساپ  رد  نانآ  یلو  دوب ! ام  تنطلـس  يدوبان  ام و  ییاوسر  ناتدوصقم  امـش  تفگ :
رد دـناوتب  هدومیپ .. هار  هزور  هنهرب  ياهبکرم  رب  تراسا  تلاح  اـب  هداد ، تسد  زا  ار  شنازیزع  نیرتزیزع  هدـید  بیـسآ  جـنر و  يو  دـننام 
نم اما  تفگ : دیزی  دیوگب . نخس  لدتـسم  مکحم و  هنوگ  نیا  دنراد ، روضح  فلتخم  مدرمو  رهـش  ناگرزب  نایرابرد و  هوبنا  هک  یـسلجم 

ار دیزی  نانخـس  دوب  زین  رابرد  نذؤم  اسب  هچ  هک  یماش  یمدرم  دـنرادروخرب . یتردـق  ورین و  هچ  زا  ص )  ) ربمایپ نادـنزرف  هک  متـسناد  یم 
ریما دیزی  هیواعم و  دوب  هدرک  نامگ  یتسارب  دوب و  تخانـش  زونه  ار  نانآ  دـیلپ  فادـها  يوما و  نادـناخ  تیهام  هک  اجنآ  زا  دینـش و  یم 
مالک ذوفن  يونعم و  تردق  زا  دنتسه و  ربمایپ  نادناخ  نادنزرف و  نانیا  هک  یتسناد  یم  وت  یتسارب  رگا  دیسرپ : یتفگش  اب  دنتسه  نینمؤملا 

هجاوم دیزی  دیدش  لمعلا  سکع  اب  اهـضارتعا  نیا  هک  تسا  یهیدب  يداد ! رارق  تراغ  لتق و  دروم  ار  نانآ  تلع  هچ  هب  سپ  دـنرادروخرب 
رد زین  دوهی  ناملاع  زا  يدرم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رگید  عباـنم  یخرب  زا  ( 274 . ) تشادن هدنیوگ  دیوبان  گرم و  زج  یخـساپ  دش و  یم 

دیزی تسیک ؟ نامج  نیا  یتسارب  دیسرپ : دیزی  زا  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  نانخـس  ندینـش  زا  سپ  زین  وا  تشاد ، روضح  دیزی  لفحم 
زا نادناخ  نیا  تسناد  ات  درک  لا  ؤس  درم  نآ  مالسلا ...-  هیلع  نیسح -  مادک  تفگ : يدوهی  تسا . مالسلا -  هیلع  نیسح -  دنزرف  تفگ :
ور نیا  زا  تسا . ص )  ) ربمایپ رتخد  دنزرف  هدیسر  تداهش  هب  البرک  يارحـص  رد  هنامولظم  هک  يراوگرزب  نآ  دنتـسه و  ص )  ) ربمایپ لسن 

یتسارب دیتشک ، ار  وا  ناربمایپ  تلحر  زا  سپ  مک  هلـصاف  نیا  اب  هک  دوب  نات  ربمایپ  رتخد  دنزرف  وا  ایآ  تفگ : دیزی  هب  شنزرـس  خـیبوت و  اب 
زورما دیا و  هدش  ادج  ناتربمایپ  زا  زورید  امـش  دیا ... هتـشاد  اور  شیوخ  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  نادناخ  هرابرد  تسیاشان  يراتفر 
عـضوم زا  اـت  تخاـس  ریزگاـن  ار  دـیزی  دـش ، عـقاو  كدـنا  ياـهزور  نیا  نمـض  رد  هچنآ  لاـح  ره  هب  ( 275 ( ...؟ دیـشک یم  ار  شدـنزرف 

هب ار  نآ  هانگ  دنک و  یهاوخ  ترذعم  هداد  ماجنا  تلاسر  نادناخ  هب  تبـسن  هچنآ  زاو  درادرب . تسد  شیوخ  يزوریپ  رادنپ  هنادنمتردق و 
ددصرد ینطاب ، تسپ  ای  نایوما و  موش  تاغیلبت  هجیتن  رد  هک  ینایماش  نآ  ماش -  مدرم  عمج  رد  ات  دش  ریزگان  دیزی  دزاس . دنتسم  نارگید 

! ماش لها  يا  دیوگب : نآ  رد  دناوخب و  يا  هبطخ  ( 276 ! ) دندوب هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ -  تیب  لها  نتخاس  هدرب  نتفرگ و  يریـسا  هب 
نینچ زگره  نم  دنگوس  ادخ  هب  هن  ما ؛ هداد  ار  شنتشک  روتسد  ای  ما  هتـشک  نم  ار  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نب  نیـسح  هک  دینکن  نامگ  امش 

. تسا هفوک  رادـنامرف  دایز -  نب  هللادـیبع  هناجرم -  رـسپ  هلآو ،-  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ -  نادـناخ  ندـش  هتـشک  لو  ؤسم  متـساوخ ، یمن 
نادناخ نیرتلیصا  دروآ و  گنچ  هب  یناریسا  البرک ، هنحـص  ناگدنامزاب  زا  تساوخ  یم  هک  دیزی  ات  دش  ببـس  فرژ  تالوحت  نیا  ( 277)

ياهتـساوخرد شریذپ  يارب  دیامن و  مارکا  ار  ناشیا  دوش و  فرـصنم  دوخ  میمـصت  زا  دناشنب ، يراوخ  تلذ و  هب  ار  نامدرم  نیرتفیرـش  و 
هدرک مالسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  بناج  هب  ور  ماش ، هب  تیب  لها  دورو  زاغآ  رد  هک  يا  همیرج  نآ  دنک . یگدامآ  مالعا  ع )  ) داجـس ماما 

تـسا هتفرگ  رارق  یعـضوم  رد  نونکا  تشک ! ار  تردپ  هک  ساپـس  ار  ادخ  یلع ، يا  ینعی ؛ كابا  لتق  يذلا  هللادمحلا  یلع ، ای  دیوگ : یم 
یم هجاوم  مالسلا -  هیلع  یلع -  نب  نیسح  اب  دوخ  نم  رگا  دنک  تنعل  ار  هناجرمرـسپ  ادخ  دیوگ : یم  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  هب  هک 
دنچ ره  موشن  هتشک  وا  مدوب  رـضاح  دماجنین  يو  ندش  هتـشک  هب  هک  متفرگ  یم  شیپ  رد  ار  یهار  متفریذپ و  یم  ار  وا  ياهداهنـشیپ  مدش 
نم هب  دـیراد  یتـساوخرد  اـی  داهنـشیپ و  رگا  نونکا  تفرگ ، تروص  دوب  یهلا  ياـضق  هچنآ  کـیل  مهدـب ! تسد  زا  ار  منادـنزرف  یـضعب 

هنیسرد هک  ییاهدایرف  دوب و  هدش  دراو  تراسا  تداهش و  نایناوراک  رب  هک  ینیگنس  مالآ  هب  هجوت  اب  ( 278 . ) منک یلمع  ار  نآ  ات  دیسیونب 
هزاجا دـنتفگ و  كرت  هنامولظم  ار  ناشنت  ياه  هراپ  هک  اج  نآ  تداهـش ؛ نیمزرـس  هب  تشگزاـب  ار ، نآ  راـهظا  قح  دـندوب و  هتـشاد  هاـگن 

هیلع تیب -  لها  هک  نیا  رد  اهنآ ! نادیهـش  هدـنز  ياه  هرطاخ  رهـش  ربمایپ ، رهـش  هنیدـم ، هب  تشگزاب  ای  دـننک و  هحون  ناـشیارب  دنتـشادن 
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رد نانآ  فقوت  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  اهنآ  عومجم  زا  یلو  تسا  هدیسر  یفلتخم  ياهلقن  دنا ، هتشاد  فقوت  ماش  رد  تدم  هچ  مالـسلا - 
. تسا هدوبن  هام  کی  زا  رتشیب  زور  هد  زا  رتمک  ماش 

هنیدم هب  دورو  هناتسآ  رد  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  هبطخ 

تـسیاب یم  ترـضح  نآ  دراد . هژیو  یتلاسر  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  زین  اج  نیا  رد  دوش . یم  کیدزن  هنیدـم  هب  تیب  لـها  ناوراـک 
رد دوش . یمن  هنیدم  دراو  تسخن  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  يور  نیا  زا  دهدب . مدرم  هب  هدش  عقاو  هچنآ  هب  تبـسن  ار  یهاگآ  رثکادح 

لوسر نادناخ  هدز  نازخ  هلفاق  ندمآ  نآ  زا  ار  هنیدم  مدرم  ات  دزاس  یم  رومءام  ار  ملذج  نیریـش  دنک و  یماپرب  ییاه  همیخ  هنیدـم  جراخ 
نیسحلا نب  یلع  دندش ، رقتسم  ناکدوک  نانز و  دش و  اپ  رب  اه  همیخ  هک  نیا  زا  سپ  دیوگ : یم  ریشب  دزاس . علطم  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  - 

رعش زا  زین  وت  ایآ  دیوگب ، رعش  تسناوت  یم  وا  دنک . تمحر  ار  تردپ  دنوادخ  ریشب  يا  دومرف : هدرک و  ور  نم  بناج  هب  مالـسلا -  هیلع  - 
ربخ وش و  هنیدـم  دراو  دومرف : ماـما  مرعاـش . مه  نم  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  دـنزرف  يا  يرآ  مدرک : ضرع  يراد ؟ يا  هرهب 
ياه هچوک  مدش و  بسا  رب  راوس  ماما ، نامرف  زا  سپ  دیوگ : یم  ریشب  ناسرب . هنیدم  مدرم  هب  ار  مالسلا -  هیلع  یلع -  نب  نیـسح  تداهش 

 - تسا ینید  مهم  رابخا  زکرم  تسا و  عمج  هرامه  نانمؤم  عمج  هک  اجنآ  مدیسر - ، ص )  ) یبنلا دجسم  هب  ات  مدراذگ  رس  تشپ  ار  هنیدم 
هنم مـسجلا  راردـم  یعمداـف  نیــسحلا  لـتق  اـهب  مـکل  ماـقمال  برثـی  لـها  اـی  مدروآ : رب  داـیرف  هودـنا و  هـیرگ و  هـب  هـتخیمآ  ییادــص  اـب 

مالسلا هیلع  یلع -  نب  نیسح  دینامب . هنیدم  رد  رگید  هک  درادن  اج  هنیدم ، نانکاس  يا  ینعی ؛ رادیءانقلا  یلع  هنم  سءارلاو  جرضمءالبرکب 
! اهرهش نایم  شخرچ  رد  هزین ، زارف  رب  وا  رهطمرسو  نوخ . رد  هتشغآ  البرک  رد  وا  ندب  دییرگب . تبیصم  نیا  رب  رهامه  سپ  دش ، هتـشک  - 

هنیدم رهـش  رانک  رد  نونکا  وا  نادناخ  و  مالـسلا -  هیلع  نیـسحلا -  نب  یلع  هک  مدرک  مالعا  مدرم  هب  راعـشا  نیا  زا  سپ  دـیوگ  یم  ریـشب 
مایپ نیا  ندینـش  اب  هنیدم  مدرم  منایامنب . امـش  هب  ار  وا  فقوت  ناکم  مناسرب و  امـش  هب  ار  مایپ  نیا  ات  میوا  هداتـسرف  نم  دـنا و  هدرک  فقوت 

هب ات  دنتشذگ  یم  هنیدم  ياه  هچوک  زا  نانک  هحون  ناشیرپ و  ياهوم  اب  تبیصم ، تدش  زا  نانز  دندش . جراخ  رهش  زا  همیـسارس  نارگن و 
. دندز هقلح  اه  همیخ  فارطا  هنیدم ، مدرم  هوبنا  دوب . هدشن  هدید  هدز  تبیصم  هزادنا  نآ  ات  هنیدم  رهش  هاگ  چیه  دنسرب . تیب  لها  هاگفقوت 

شیاه هنوگزا  مادم  ار  شمشچ  ياهکشا  تشاد ، تسد  رد  هک  یلامتسد  اب  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  همیخ  زا  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما 
یماـمت هک  دوب  يا  هنوگ  هب  هرظنم  دـنک . يراددوخ  هیرگ  زا  تسناوـت  یمن  هک  یلاـح  رد  تفرگ  رارق  هاـگیاج  ماـما  يارب  درک . یم  كاـپ 

مدرم يراوگوس  هیرگ و  يادـص  دـنوش . تکاس  ات  تساوخ  مدرم  زا  ماما  یتخل ، زا  سپ  دنتـسیرگ . هدـش و  رثءاتم  عمج  نآ  رد  نارـضاح 
زور ياورناـمرف  کـلام و  نآ  ناـیناهج ، راـگدرورپ  صوصخم  دـمح  درک : زاـغآ  نینچ  ار  يا  هبطخ  ماـما  هاـگنآ  تفاـی . شهاـک  يردـق 

. نامز هدننکـش  گرزب و  اهتبیـصم  راگزور و  عیاجف  میظع و  ياهدادخر  رب  مییاتـس  یم  ار  يادخ  قلخ ... یمامت  هدنروآ  دیدپ  تسازج و 
دوخ ینید  تماقتـسا  اضر و  ربص و  ماقم  مه  هدش و  روآ  دای  مدرم  هب  ار  تیب  لها  رب  دراو  ياهتبیـصم  اهجنر و  تدش  مه  نایب  نیا  اب  ماما 

! مدرم يا  داد : همادا  نینچ  ماما  تسا . هدرک  زاربا  هدیـسر  نانآ  هب  ییوجادخ  نامیا  ریـسم  رد  هک  یتالکـشم  نامز و  ياهدادـخر  ربارب  رد 
ابا دومزآ . ار  اـم  دـیدرگ ، دراو  مالـسا  رکیپ  رب  هک  یتسکـش  گرزب و  ياهتبیـصم  هلیـسو  هب  تسوا -  صوصخم  شیاتـس  هک  دـنوادخ - 
هب رهـش  اه  هزین  زارف  رب  ار  وا  سدقم  رـس  دندش و  هتفرگ  تراسا  هب  وا  نادـناخ  ناکدوک  نانز و  دندیـسر ، تداهـش  هب  وا  ترتع  هللادـبع و 
هار ناتاهبلق  هب  يداش  ناتمادک ، سپ  نیا  زا  مدرم ! يا  دوب ! دـهاوخن  یتبیـصم  درد و  نآ  ياتمه  هک  تسا  یتبیـصم  نیا  دـنداد ! روبع  رهش 

تخس ناگدنرد  دزیرن ! کشا  دنک و  غیرد  هیرگ  زا  هک  تسا  مشچ  مادک  دشابن . نوزحم  متام  نیا  رد  هک  تسا  بلق  مادک  تفای ! دهاوخ 
لها یمامت  ادخ و  برقم  ناگتـشرف  نیمز و ... ياه ، هنارک  اهنامـسآ ، ناکرا  اهایرد ، جاوما  دنتـسیرگ . راتـشک  نیا  رب  هعجاف و  نیا  رب  لذ 
مادک دنکـشن ! مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  تداهـش  يارب  هک  تسا  بلق  مادک  مدرم ، يا  ناه  دـنتخیر . متام  کشا  دادـخر  نیا  رب  اهنامـسآ 

زا ام -  مدرم  يا  دوشن .. دونـش ، زا  ناوتان  مغ  تدش  زا  دونـشب و  مالـسا  رکیپ  رب  ار  میظع  الخ  تسکـش و  نیا  ندش  دراو  هک  تسا  شوگ 
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زا هدـنام  رود  هانپ و  یب  میدـش ! نادرگرـس  هراوآ و  میتفرگ ، رارق  متـس  يرهم و  یب  دروم  نایماش -  ناـیفوک و  یناملـسم ، نایعدـم  يوس 
بکترم ار  ییاوران  هن  میتشاد و  یمرج  هن  هک  یلاح  رد  میربمایپ . نید  اب  براحم  رفاک و  نامدرم  ییوگ  هک  دـش  راتفر  نانچ  ام  اب  اـهرهش !

 - دنـشکب ار  ام  دنگنجب و  ام  اب  هک  دوب  هدرک  شرافـس  دوخ  ص )  ) ربمایپ رگا  هک -  دش  راتفر  نانچ  ام  اب  دنگوس - ، ادخ  هب  میدوب .. هدـش 
. نوعجار هیلاانا  هللاانا و  دننک . متس  ام  رب  نیا  زا  شیب  هک  تفر  یمن  نامگ  مدرم  نیا  دننک -  یکین  ام  هب  تسا  هدرک  شرافس  هک  هنوگ  نآ 

رداق دنوادخ  میناد و  یم  ادخ  نید  هار  رد  ادخ و  يارب  میا  هدید  هچنآ  ام  رابمغ ! دادخر  نیا  تسا  زیگنارب  دایرف  كاندرد و  گرزب و  هچ 
(279 . ) تفرگ دهاوخ  نانمشد  زا  ار  ام  ماقتنا  تسا و  ریذپان  تسکش 

البرک هعقاو  زا  سپ  مالسلا ،-  هیلع  داجس -  ماما 

هب هتـشاد  اور  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ -  تیب  لـها  هب  هچنآ  هـک  دـش  هجوـتم  دـیزی  داد ، خر  ماـش  رد  هـک  یلیاـسم  زا  سپ  دـنچ ، ره 
اب دیزی  شمرن  هک  درادن  دیدرت  ياج  اما  درک ، تمادن  راهظا  هدرک  هچنآ  زا  دیزی  رهاظ  هب  دـنچ  ره  و  تسا . هدوبن  يو  تموکح  تحلـصم 

نادـناخ هب  تبـسن  تنوشخ  همادا  رد  ار  دوخ  تموکح  حالـص  وا  هکلب  دوبن ، ینید  هزیگنا  ای  یناسنا و  هفطاع  زا  یـشان  تیب ، لها  ناریـسا 
هاگیاپ تردـق و  ظـفح  وا ، مهم  اـهنت  هک  تسا  اـعدا  نیا  رب  هوگ  دوخ  داد  خر  دـیزی  تسد  هب  سپ  نیا  زا  هک  یعیاـقو  دـیدن . ع )  ) نیـسح

یتح مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  هک  دنایامن  یم  دوخ  تاکن ، نیا  هب  هجوت  تشادن . میب  یلمع  ره  ماجنا  زا  راک  نیا  يارب  دوب و  تموکح 
. دریگ شیپ  رد  تسا  هتسناوت  یم  ار  يا  هویـش  هچ  تسا و  هتـشاد  رارق  یعامتجا  یـسایس -  رظن  زا  یطیارـش  هچ  رد  هنیدم  هب  دورو  زا  سپ 

نآ مدرم  زا  رصنع  تسـس  نکـش و  نامیپ  دامتعا ، لباق  ریغ  يا  هرهچ  تیب ، لها  اب  نایفوک  راتفر  هک  میدش  روآ  دای  زین  البق  نیا ، رب  هوالع 
ماما هن  دید . یمن  دعاسم  هناحالسم  ياهتضهن  ینلع و  ياهتکرح  يارب  ار  طیارش  خیرات ، نآ  زا  سپ  زگره  ماما  هک  دوب  هدرک  میسرت  رصع 

هب ماما  ره  هکلب  دنداهنن . وجبالقنا  رصانع  يربهر  نادیم  رد  ماگ  راکـشآ  ینلع و  روط  هب  خیرات ، نآ  زا  سپ  همئا  زا  کی  چیه  هکلب  داجس 
داجس ماما  زا  هدش  لقن  نانخس  دنتفرگ . شیپ  رد  تما  يربهر  تماما و  هفیظو  يافیا  رد  رگید  يا  هویـش  نامز  ياهزاین  طیارـش و  ياضتقا 

نایم رد  مدرم  اب  ار  دوخ  ریذپان  فصو  ياهمغ  هک  نیااب  ع )  ) ماما هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  دوخ  هنیدم ، هب  دورو  هناتسآ  رد  مالـسلا -  هیلع  - 
یمان تحارصب  اما  دنک ، یم  حرطم  ار  شناهارمه  شیوخ و  تقشم  رپ  تراسا  و  مالسلا -  هیلع  نیسح -  هنامولظم  تداهـش  دراذگ و  یم 

نایم هب  یناملسم  نایعدم  نامز و  نامدرم  يراکمتس  ییافو و  یب  زا  نخس  هکلب  دروآ . یمن  نایم  هب  دیزی  تایانج  تموکح و  هاگتـسد  زا 
یم نیرفن  نعل و  ناـیاوما  رب  تسـالبرک و  هعجاـف  دادـخر  یلـصا  لـماع  دـیزی  تموکح  هک  دـنتفایرد  ینـشورب  مدرم  دـنچ  ره  دروآ . یم 

شیپ رد  نیا  زا  سپ  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  هک  يا  هویـش  تسا . هدشن  بلطم  نیا  زا  يدای  تحارـصب  ماما  نانخـس  رد  اما  دناتـسرف ،
لصا ود  هیاپ  رب  تسیاب  یم  مالسلا -  هیلع  نیدباعلا -  نیز  ماما  یعامتجا  یـسایس -  یگدنز  لیلحت  دوب . تسایـس  نیمه  همادا  رد  تفرگ ،
دورو هناتسآ  رد  ماما  دریگ . تروص  نانآ  يرادافو  اه و  هزیگنا  نایامن و  یبالقنا  هب  مزال  دامتعا  ندوبن  نامکاح و  دادبتـسا  ینعی  هدش  دای 

نونکا مه  هک  ارچ  دوبن . هناحلسم  تضهن  هب  توعد  یبالقنا و  شزیگنا  جاجتحا و  ماقم  ماقم ، تفگ . نخس  هفطاع  ساسحا و  اب  هنیدم ، هب 
تشادن يزاتمم  هدنرب و  گرب  هفوک ، اب  هسیاقم  رد  هنیدم  و  دمآ ! یم  ع - )  ) همئا هب  يرادافو  نایعدم  تضهن و  رادفرط  نایفوک -  رهش  زا 

هاگن هدنز  ساسحا ، اب  ار  البرک  نادیهـش  دای  ماما ، زین  نآ  زا  سپ  دـنک ! يریگ  هرهب  نایوما  تیمکاح  هیلع  اهنآ  يورین  زا  دـهاوخب  ماما  ات 
رب لاس  لهچ  مالـسلا -  هیلع  نیدباعلا -  نیز  دـیامرف : یم  ع )  ) قداص ماما  تشاد . شحور  ناج و  قامعا  رد  هشیر  هک  یـساسحا  تشاد .

يارب ناراکتمدـخ  هک  یماگنه  تشاد . یم  هدـنز  تدابع  هب  ار  اهبـش  دوب و  هزور  ار  اهزور  هک  یلاح  رد  تسیرگ  ردـپ  هنامولظم  تداهش 
دنزرف دیـسر ، تداهـش  هب  یگنـسرگ  لاح  رد  ادخ  لوسر  دنزرف  دومرف : یم  دـنداهن ، یم  ترـضح  نآ  ربارب  رد  دـنروآ و  یم  اذـغ  راطفا ،

یم شنامـشچ  کشا  اب  شیاذـغ  بآ و  ات  درک  یم  رارکت  ار  تالمج  نیا  ردـق  نآ  ماما  دیـسر . تداهـش  هب  هنـشت  ياـهبل  اـب  ادـخ  لوسر 
هب ور  نیا  زا  دندش . كانمیب  يو  نامـشچ  تمالـس  رب  نایفارطا  هک  تسیرگ  یم  هزادنا  نادـب  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  ( 280 . ) تخیمآ
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يراددوخ هیرگ  زا  تسا  نکمم  روطچ  دومرف : یم  خساپ  رد  ماما  دناسر . یم  نایز  امـش  مشچ  ییانیب  هب  دایز  هیرگ  هک  دـنتفگ  شترـضح 
نآ زا  دنتـشاد  قح  یـشحو  تاناویح  ناگدـنرد و  یتح  تادوجوم  مامت  هک  یبآ  دـندش ؛ عنام  بآ  ندیـشون  زا  ار  مردـپ  هک  نیا  اب  منک ؟

تشذگ زا  سپ  هک  تسا  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ  دش : ضرع  ع )  ) داجـس ماما  هب  تسا : هدمآ  نینچ  رگید  یتیاور  رد  ( 281 ... ) دننک هدافتسا 
هب بوقعی  ياه  هیرگ  اهتیاکـش و  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : خساپ  رد  ماما  دیرادرب ! هودنا  مغ و  زا  تسد  تسالبرک  هعقاو  زا  یلاوتم  نایلاس 

فسوی نداد  تسد  زا  رب  شفسءات  بوقعی  تسا  کچوک  میرگ  یم  نآ  يارب  نم  هچنآ  اب  هسیاقم  رد  هک  دوب  یعـضوم  يارب  ادخ  هاگرد 
ناـپوچ نم  یکیدزن  رد  منادـناخ  زا  یهورگ  مردـپ و  هک  مدوب  دـهاش  دوخ  نم  هک  یلاـح  رد  دوب . هداد  تسد  زا  ار  دـنزرف  کـیوا  دوـب ،

(282 ... ) دش هدیرب  ناشاهرس  ناگدنرپ 

اهتموکح ربارب  رد  داجس  ماما  عضوم 

یتیـصخش دوب . هدیـشچ  ار  يدادبتـسا  ياهتموکح  ملظ  متـس و  سک ، ره  زا  شیب  شیوخ  یگدـنز  لوط  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما 
تلادع ضغب و  دشاب و  یناورم  يوما و  دساف  ياهتموکح  هب  نیبشوخ  تسناوت  یمن  يرـشب ، ياهرایعم  اهکالم و  ساسا  رب  یتح  وا ، نوچ 

زا وا  تیروذعم  دوبن  رگا  یهلا و  تمکح  دوبن  رگا  هک  مالسلا -  هیلع  نیسحلا -  نب  یلع  نوچ  یسک  دشاب . هتـشادن  لد  رد  ار  نانآ  قیمع 
شراوگرزب ردپ  باحصا  و  مالسلا -  هیلع  سابعلا -  لضفلابا  شیومع  ربکا و  یلع  شردارب  دننام  مه  وا  کش  یب  اروشاع ، زور  رد  داهج 

هاگتسد داسف  ملظ و  هیلع  مایق  زا  تسناوت  یمن  یـسک  نینچ  کش  یب  درک . یم  لابقتـسا  تداهـش  زا  تشاذگ و  یم  داهج  نادیم  رد  ماگ 
ربارب رد  هک  یـسک  دیامن . رایتخا  توکـس  دـهد و  هار  لد  هب  میب  ندـش  هجنکـش  تداهـش و  زا  ای  دـشاب و  هتـشاد  ساره  نایوما  یتموکح 

زا هنوگ  نآ  دـیزی ، لفحم  رد  هک  یـسک  دـساره . یمن  وا  مشخ  زا  دـهد و  یم  خـساپ  وا  ياـهییوگ  هواـی  هب  هللادـیبع -  تیاـنج -  هموثرج 
رد يراز  هب  بل  هدرک ، لمحت  شنت  رب  ار  اهریجنز  هک  یـسک  دزاس . یم  نوگرگد  ار  ماـش  طـیحم  هک  دـنک  یم  تیاـمح  ینید  ياهـشزرا 

ةداع انل  لتقلا  نا  تملعام  ۀناجرم  نبای  یندهت  لتقلابا  دیوگیم : هللادیبع  يدج  ياهدیدهت  ربارب  رد  هک  یسک  و  دیاشگ . یمن  نمـشد  ربارب 
تداع نید  هار  رد  ندش  هتشک  هک  یناد  یمن  ایآ  ینک ! یم  دیدهت  ندش  هتـشک  هب  ارم  هناجرم ! دنزرف  يا  ینعی ؛ ( 283 . ) ةداهشلا انتمارک  و 

لیلد تسیاب  یم  هکلب  درک . داهج  هویش  زا  لودع  توکس و  هب  مهتم  ناوت  یمن  ار  یسک  نینچ  تسا . نادناخ  ام  ادخ  هار  رد  تداهش  ام و 
تاـناکما و هب  هجوت  ناـمز و  تایـضتقم  طیارـش و  تیاـعر  زا  تسا  تراـبع  نآ  و  تسج . يرگید  ياـج  رد  ار  ترـضح  نآ  یـشم  طـخ 
هب هاتوک  يا  هراشا  افلخ ، ربارب  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  یـشم  طخ  هب  نتخادرپ  زا  لبق  ور  نیا  زا  نانآ . ياهزاین  مدرم و  یگداـمآ 

. تشاد میهاوخ  اهیورجک  اهمتس و  اب  ههجاوم  رد  ماما  نآ  یسایس  ینید -  شنیب 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  مامتها 

هک تسا  یـسک  نانوچ  دـهن ، رانک  دـنک و  كرت  ار  رکنم  زا  یهن  هب  فورعم  هب  رما  هک  یـسک  دـیامرف : یم  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماـما 
ناسنا هک  ناسنا  هک  تسا  ییاج  رد  نآ  تسانثتسا و  تروص  کی  هتبلا  درادن . يداقتعا  نادب  هدنکفا و  رس  تشپ  ار  نآرق -  ادخ -  باتک 

، هژیو هیقت  زا  روظنم  دـش : هتفگ  ترـضح  نآ  هب  دـشاب . ریزگان  دوخ  يااه  همانرب  دـیاقع و  نتـشاد  ناهنپ  زا  درب و  رـس  هب  هژیو  يا  هیقت  رد 
 - ماما زا  ناملاظ  تیعبت  زا  یهن  ( 284 . ) دوش دیدهت  شکرـس  وج و  هزیتس  يرابج  يوس  زا  ناسنا  تسا  نیا  دومرف : ماما  تسا ؟ هیقت  مادک 
هک یـسک  دننکن . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنهنن و  ندرگ  ار  یهلا  نامرف  هک  یتلم  رب  ياو  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا -  هیلع 

دوخ رارقا  نخـس و  هک  ینامز  رگم  دبای  یمن  هار  نامـسآ  توکلم  هب  وا  رارقا  اعدا و  دیوگب ، هللا  الا  هلا  دروآ و ال  نابز  رب  ار  دـیحوت  راعش 
(285 ... ) درادن نید  تقیقح  رد  دیآ ، رد  ملاظ  تعاطا  تمدخ و  رد  هک  یسک  و  دنک . لماک  هتسیاش  لمع  اب  ار 
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نایوما هاگتسد  هیلع  يرگاشفا 

هار نایم  رد  مان  هب  یـصخش  دیزی ، سلجم  ماش و  رد  روضح  زا  سپ  اسب  هچ  البرک و  هعقاو  زا  سپ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یخیرات  عبانم  زا 
ماظن تموکح و  هاگتـسد  عضو  زا  دـید ، یم  بسانم  ار  هنیمز  هک  ماما  دیـسرپ . لاوحا  ماما  زاو  دـش  وربور  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  اب 

رد هک  لیئارـسا  ینب  دننامه  ینونک ، طیارـش  رد  ص )  ) ربمایپ نادناخ  ام  دنگوس ، ادخ  هب  دومرف : درک و  هوکـش  تحارـصب  نایوما  ینوعرف 
رـصع رد  لاهنم  يا  دنراذگ . یم  یقاب  ار  نامنانز  دنـشک و  یم  ار  نامنادرم  میتسه . التبم  دـندوب ، التبم  تبیـصم  جـنر و  هب  ناینوعرف  ماظن 

 - هلآو هیلع  هللا  یلـص  مالـسا -  ربمایپ  دـنیوگ  یم  دنـشورف و  یم  رخف  اهتلم  ریاس  رب  اهبرع  تسا ، هتفای  یناـهج  تردـق  مالـسا  هک  رـضاح 
نادنزرف هک  ام  اما  و  تسام . هلیبق  زا  ص )  ) دمحم دنیوگ  یم  دشورف و  یم  رخف  برع  فیاوط  ریاس  رب  شیرق  هفیاط  برع . زا  تسا  يدرم 

ار اـم  میا ، هتفرگ  رارق  بارعا  نیمه  رهق  متـس و  بضغ و  دروـم  هک  میا  هتفرگ  رارق  یطیارـش  رد  میتـسه  هـلآو -  هـیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ - 
(286 . ) نوعجار هیلا  انا  هللاانا و  دندرک ، هراوآ  دنتشک و 

تداهش داهج و  هب  بیغرت 

تیاور نادیهش ، نوخ  تداهش و  شزرل  داهج و  رما  تشادگرزب  هنیمز  رد  ص )  ) مرکا لوسر  زا  ع )  ) نیدباعلا نیز  نیسحلا ، نب  یلع  ماما 
ياهفـص زا  یفـص  دوش و  هداهن  شیپ  هک  یمدق  تسین : یمدـق  تسین : ماگ  ود  زا  رتبوبحم  دـنوادخ  دزن  یماگ  چـیه  دـیامرف : یم  هدرک و 

... تسا هدرک  رادید  عطق  هک  دور  شیپ  يدنواشیوخ  رادید  هب  دوش و  هتـشادرب  محر  هلـص  هار  رد  هک  یمدق  دنکرپ و  ار  ادخ  هار  رد  داهج 
زا بش  تملظ  رد  هک  یکـشا  هرطق  دوش و  هتخیر  ادـخ  هار  رد  هک  ینوخ  هرطق  تسین : هرطق  ود  وا  رتبوبحم  دـنوادخ  دزن  يا  هرطق  چـیه  و 

تفلاخم زج  ییانعم  تماما  تیالو و  میرح  تیب و  لها  زا  تیامح  هک  يرصع  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  ( 287 . ) دتفا ورف  ادخ  میب 
. دـنرادن رب  داهج  شالت و  زا  تسد  هک  درک  یم  هیـصوت  دوخ  نایعیـش  هب  تشادـن  نایناوریـش  نایوما  ینوعرف  ماظن  نارابج و  تیمکاح  اـب 

ناوریپ قیوشت  رد  ماما  درک . یم  يروآ  دای  ناشیا  هب  دوب  ریـسم  طیارـش  نآ  رد  هک  ار  يا  هتـسیاب  شالت  داـهج  هویـش  رگید  دراوم  رد  هتبلا 
داهج ام  ياه  همانرب  فادها و  هار  رد  هک  تسا  یسک  ام  نیتسار  هعیش  دومرف : یم  اهشزرا  زا  عافد  قح و  هار  رد  داهج  شالت و  هب  شیوخ 

زاب ناگشیپ  متس  زا  ار  ام  قح  دنوادخ  هک  نیا  ات  دریگب  ار  نانآ  ملظ  ولج  دوش و  ریگرد  دننک  یم  متس  ام  رب  هک  یناسک  اب  دنک و  شالت  و 
(288 . ) دریگ

نارابج اب  یناهنپ  هزرابم  هب  دومنهر 

شیـسایس یتدیقع و  لوصا  تماما ، طخ  رارمتـسا  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  دـش ، هتـسناد  هتـشذگ ، تایاور  بلاطم و  زا  هک  نانچ 
ع)  ) داجس ماما  دندوب . هدرک  تفایرد  ار  نآ  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  مرکا -  ربمایپ  تنـس  نآرق و  زا  هک  دوب  ینیـسح  يولع و  لوصا  نامه 

فارحنا ملظ و  اب  هزرابم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبو  رما  عفادـم  هرامه  قح ، ریم  رد  شزرل  نیرتمکیب  دوخ  موصعم  رهاـط و  ناـکاین  نوچ 
یم نانآ  هب  زین  ار  هزرابم  هار  ییاوشیپ  تماما و  مکح  هب  اما  دناوخ ، یم  ارف  یهلا  ياهشزرا  هار  رد  داهج  شالت و  هب  ار  دوخ  ناوریپ  دوب و 

نامرف و دـننک و  يوریپ  وا  زا  راکـشآ  نداهن و  رد  مدرم  رب  ماما  یتح  دومرف : یم  هدـش ، روآدای  ناـشیا  هب  ار  ناـمز  ياـهیگژیو  دـنایامن و 
ماما دومنهر  نیا  ( 289 ... ) دننکن فلاخم  ار  شمکح  رهاظ  رد  هک  تسا  نیا  ناطلس  قح  یلو  دنرامـش ، گرزب  دنهن و  جرا  ار  وا  دومنهر 

هاگتسد داضت  هک  دنتسه  ینایعیش  ماما ، بطاخم  اریز  یلوصا  تسایس  کی  هن  تسا و  يژتارتسا  کی  میسرت  تقیقح  رد  مالـسلا -  هیلع  - 
هچ دنهد  یمن  ار  افلخ  ربارب  رد  توکـس  هزاجا  دوخ  هب  زگره  دـنناد و  یم  ار  مالـسلا -  هیلع  موصعم -  ناماما  اه  همانرب  اب  يوما  تموکح 

یفاک تفالخ  هاگتسد  رد  لوحت  داجیا  يارب  ار  یعقاو  طیارش  نیدباعلا ، نیز  ماما  هک  اجنآ  زا  یلو  نانآ ! اب  یماگمه  یهارمه و  هب  دسرب ،
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رب مدقم  دومنهر و  تساوخ و  ماما و  رما  هدش ، دای  تیاور  رد  نیا  رب  هوالع  دهد . یم  هیقت  نامرف  یعطقم -  نینچ  رد  نانآ -  هب  دـنیب  یمن 
دیاب درک  رداص  تفالخ  نابصاغ  ناربکتـسم و  هیلع  داهج  نامرف  ماما  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا و  هدش  هتخانـش  یتموکح  رما  ره 

 - داجس ماما  لاح  ره  هب  ینلع . هزرابم  هن  تسا و  یناهنپ  تکرح  ماما ، مکح  نونکا  یلو  تشاذگ . ارجا  هب  ار  شنامرف  راکـشآ  ناهن و  رد 
دیگنج هیواعم  اب  بلاط  یبا  نب  یلع  شدج  هک  نیا  هچ  تسین ، داهج  یلک  یفن  ماقم  رد  ناطلـس  زا  يرهاظ  تعاطا  نایب  اب  مالـسلا -  هیلع 

دوبن یهلا  ریدقت  رگا  ترضح  دوخ  داتـسیا و  نانآ  لباقم  رد  درکن و  يوریپ  يوما  هاگتـسد  زا  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نب  نیـسح  شردپ  و 
یهاوگ دوخ  لیالد  نیا  همه  نیا  ربانب  تخادرپ . یم  نایوما  نایتموکح و  اب  هزرابم  هب  کش  یب  دوب  اراد  اروشاع  زور  رد  ار  داهج  طـیارش 

هک دیناسر  تابثا  هب  اهدعب  خیرات  تسناد و  یم  نایعدـم  نومزآ  اروشاع و  دادـخر  زا  سپ  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  هک ، نیا  رب  تسا 
هجنکـش و رازآ و  تحت  تفالخ  هاگتـسد  يوس  زا  هراومه  اـفلخ ، اـب  زج  تشاد و  میب  ینلع  ریغ  تکرح  نیا  زا  هراـمه  تفـالخ  هاگتـسد 

هیماما یلوصا  دیاقع  یهقف و  اه  هشیدنا  جـیورت  يارب  ع )  ) قداص ماما  و  ع )  ) رقاب ماما  يارب  هک  یتصرف  و  دـندوب . يدـیدش  ياهتیدودـحم 
یگنهرف و هدرتسگ  تکرح  يارب  ار  هنیمز  داهن و  هعیـش  يور  شیپ  رد  داجـس  ماما  هک  تسا  يا  هناهاگآ  یـشم  طخ  ورگ  رد  دمآ ، دـیدپ 

. تخاس راومه  یتدیقع 

يراد زار  ییابیکش و  هب  قیوشت 

نیرت ییانب  ریز  هک  یلـصا  ود  تیاعر  دناوخ ، یم  ارف  نادب  ار  شناوریپ  هک  يا  هژیو  یـشم  طخ  ياتـسار  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما 
رد ربص  ییابیکـش و  زا  دنترابع  لوصا  نآ  تسا . دـنمزاین  نادـب  یتضهن  داهج و  ره  دـیآ و  یم  رامـش  هب  نارابج ، اب  یناهنپ  هزرابم  لوصا 
ود نیا  تیاعر  رد  یعیش ، تالیامت  ناگدنراد  زا  يرایسب  نادنمگوس  رارسا . ياشفا  زا  زیهرپ  يرادزار و  نینچمه  رسیم و  تالکشم  ربارب 

متـشاد تسود  دنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : یم  دوب و  دوخ  نایعیـش  زا  ماما  هوکـش  هیالگ و  هیام  رما  نیمه  دنتـشاد و  یتسـس  فعـض و  لصا 
ظفح یمک  نینچمه  یگلـصوح و  مک  ییابیکـشان و  تلـصخ  دورب : نایم  زا  هعیـش  نایم  رد  تلـصخ  ود  ات  منک  ادـف  ار  میاهوزاب  تشوگ 

دـیدش و ینحل  اب  هتخیمآ  نایب ، نیا  ( 290 . ) رارسا ظفح  یمک  نینچمه  یگلصوح و  مک  ییابیکشان و  تلـصخ  دورب : نایم  زا  هعیـش  نایم 
هدشن و نایب  تیاور  نیا  رد  هچنآ  دراد . نانآ  يوس  زا  رارـسا  یخرب  ياشفا  نایعیـش و  یخرب  ییابیکـشان  زا  تیاکح  تسا و  هدننک  نارگن 

ياهتبیـصم زا  هعیـش  ییابیکـشان  ایآ  تسا ؟ هدوب  يزیچ  هچ  هعیـش  يرادـنزار  ییابیکـشان و  عوضوم  هک  تسا  نیا  دـشاب  یم  لـمءات  لـباق 
هدیقع رکفت و  هب  طوبرم  هک  دنا  هتـشاد  يا  هژیو  تالکـشم  ای  هدوب و  دنـشاب ، یم  نابیرگ  هب  تسد  نآ  اب  یعون  هب  مدرم  همه  هک  یلومعم 

یف نیتلصخ  دیامرف : یم  ماما  اریز  تسادیپ . تیاور  نتم  زا  لا  ؤس  نیا  خساپ  تسا ؟ هدش  یم  یعیـش  تالیکـشت  هب  دودحم  نانآ و  صاخ 
تالکـشم هعیـش  صوـصخ  رد  هک  تسا  يا  هنیرق  نیا  تسا و  هتخاـس  حرطم  ار  لکـشم  نیا  هعیـش  صوـصخ  هب  تبـسن  ینعی  اـنل  هعیـشلا 

رد زورما  هچنآ  دننام  دننک . ادج  تماما  طخ  همئا و  زا  ار  نایعیـش  ات  تسا  هدمآ  یم  دوجو  هب  افلخ  يوس  زا  يا  هژیو  یـسایس  یعامتجا - 
نیا هاوگ  زین  خـیرات  دـنریگ . یم  راک  هب  رتفیعـض  اهتلم  هیلع  نادـمتردق  تسا و  حرطم  یـسایس  اـی  يداـصتقا و  هرـصاحم  ناونع  هب  ناـهج 

و دنا . هتشاد  رمتسم  یشالت  يداصتقا  یسایس و  رظن  زا  هعیش  نتشاد  هاگن  فیعـض  رد  نایـسابع -  هچ  نیوما و  هچ  افلخ -  هک  تسا  بلطم 
هکلب دشاب  هدش  يداصتقا  کمک  دراد ، رارق  نآ  سءار  رد  ماما  هک  یعیـش  تالیکـشت  هب  تموکح  يوس  زا  هک  دراد  دوجو  یکدنا  دراوم 
يدایز ياهتیمورحم  ندیشچ  مزلتسم  ندوب  هعیش  ور ، نیا  زا  تسا . هدش  یم  غیرد  هعیـش  زا  دنا ، هدوب  رادروخرب  نآ  زا  مدرم  لومعم  هچنآ 

نایم زا  يرـصانع  هک  تسا  یهیدب  تالکـشم ، نیا  ناروک  رد  رگید ، يوس  زا  تسا . هتـشاد  تمواقم  ربص و  هب  زاین  ندـنام ، هعیـش  هدوب و 
ساـسحا یناـهنپ  هزراـبم  زا  هورگ  نیا  دنکـشب . ار  اهمتـس  اهتیدودـحم و  اـت  دنـشاب  تفـالخ  هاگتـسد  هیلع  تضهن  ناـهاوخ  تدـشب  هعیش 

زین اهییابیکشان  نیا  زا  ماما  دنیابیکـشان و  دوخ  رواب  هشیدنا و  نتخاس  یلمع  يارب  دنراد و  ینلع  يا  هزرابم  هب  لیامت  دننک و  یم  یگتـسخ 
بیسآ ضرعم  رد  ار  ناینب  ساسا و  دزاس و  المرب  ار  یعیش  تالیکشت  یناهن  رارسا  دناوت  یم  هورگ  نیا  نانخـس  اهتکرح و  اریز  دراد . هلگ 
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ماما لابق  رد  عیـشت ، نایعدـم  یخرب  ياه  يوردـنت  زا  يا  هنومن  هب  میـشاب  هدروآ  قوف  ياـعدا  رب  يدـهاش  هک  نیا  يارب  نونکا  دـهد . رارق 
. مینک یم  هراشا  ع )  ) داجس

؟ جح ای  داهج 

هار رد  تشاد -  ییانشآ  تفالخ  نابصاغ  اب  نماما  هتشذگ  ياهزرابم  اب  دوب و  هعیش  ناراداوه  زا  ارهاظ  هک  يرـصب -  دابع  مان  هب  یـصخش 
ياهیراوشد داهج و  امش  تفگ : يداقتنا  زیمآ و  ضارتعا  ینحل  اب  ترضح  نآ  هب  درک و  تاقالمار  مالسلا -  هیلع  نیسحلا -  نب  یلع  هکم 

اب هتخیمآ  تسا  یلمع  هک  جـح  هب  دـیا و  هتـشاذگ  راـنک  ار  نآ  ياـهیراوشد  داـهج و  امـش  تـفگ : يداـقتنا  زیمآ و  ضارتـعا  راـنک  ار  نآ 
لیبس یف  نوقتاقی  هنجلا  مهلناب  مهـسفنا  نینمؤملا  نم  يرتشا  هللا  نا  دیوگ . یم  دنوادخ  هک  یلاحرد  دیا ! هدروآ  ور  شیاسآ ، تحارتسا و 
يارب ار  تشهب  نآ  لاـبق  رد  تسا و  رادـیرخ  ار  ناـشلام  نج و  ناـنمؤم  زا  دـنوادخ  اـنامه  ینعی : نینمؤملا  رـشب  و  نولتقی .. نوـلتقیف و  هللا 

نیا خساپ  رد  ع )  ) داجس ماما  نانمؤم . هب  هد  تراشب  دنوش ... یم  هتشک  دنـشک و  یم  ادخ ، هار  رد  دننک  یم  هزرابم  تسا . هداد  رارق  ناشیا 
دـنوش و هتـشک  دنـشکب و  ادـخ  هار  رد  هک  ار -  نانمؤم  نینچ  ام  رگا  یلب ! دومرف : تشاد و  نایب  عطاق  اما  هاتوک  ینخـس  لوجع ، راذـگهار 
وا هب  هاتوک  خـساپ  نیا  اب  ماما  ( 291 . ) تسا جـح  زا  رترب  داهج  هک  تسین  کش  مینیبب -  دنـشاب -  يدرمیاپ  تقادـص و  صـالخا و  ياراد 

هدنمزر دنمزاین  داهج  تسین . تموکح  اب  راگزاسان  ياهرس  وج و  هزیتس  دنمزاین  اهنت  داهج  قیرط  تسین و  یفاک  اهاعدا  نیا  هک  دندنامهف 
نینچ یلو  دـنامب . رادـیاپ  مواقم و  ناج  ياپ  ات  دـنکن و  كرت  ار  نادـیم  رطخ  ساـسحا  ماـگنه  هب  مه  دـشاب و  دربن  لـها  مه  هک  تسا  يا 

 - مالسلا هیلع  تیب -  لها  ناراداوه  یعیش و  تالیکشت  هعیـش و  هعماج  نایم  رد  يرـصانع  نینچ  دوجو  دنوش ! یمن  هدید  نونکا  ياهورین 
لگشم اب  ار  همئا  ياه  همانرب  و  دش . یم  نایعیش  ریاس  ای  ناماما و  يارب  یعامتجا  یسایس -  تالکـشم  شیادیپ  رارـسا و  ياشفا  ثعاب  هاگ 

. دوب ماما  فیاظو  هاگیاج  زا  مالـسلا -  هیلع  تیب -  لـها  ناراداوه  یخرب  تخانـش  مدـع  اهیوردـنت  نیا  زا  يرایـسب  تلع  درک . یم  هجاوم 
یهورگ یتح  و  دشاب -  فیسلاب  مئاق  دنک -  مایق  ریشمش  اب  هک  تسا  نیا  ماما  یگژیو  نیرت  یلـصا  هک  دندرک  یم  روصت  نانآ  زا  یهورگ 

رتارف تماما  ياهکالم  هک  یلاح  رد  دـنداد . یم  رارق  ییاسانـش  دروم  دندیجنـس و  یم  یگژیو  نیمه  هب  ار  ماما  تماما  تیناقح و  نانآ ، زا 
لیاضف قالخا و  تدابع و  تمصع ، تیونعم ، زا  وا  يرادروخرب  تعیرش و  هب  ماما  فرژ  یهاگآ  هناحلسم ، مایق  زا  لبق  دشاب و  یم  نیا  زا 

. تسا بسانم  ياه  هنیمز  هب  طونم  نآ  يافیا  هک  دیآ  یم  رامـش  هب  ماما  فیاظو  زا  یکی  نارابج  نید و  نانمـشد  اب  هزرابم  و  تسا . حرطم 
لاس جنپ  تسیب و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  هک  نانوچ  تسا . هدرکن  هناحلسم  هزرابم  هب  مادقا  یماما  چیه  دشابن  دعاسم  طیارش  هک  اج  نآ  و 
حلص هب  ریزگان  شهاپس  ياهورین  ناهدنامرف و  تانایخ  يرادیاپان و  داهج و  هب  مادقا  زا  سپ  ع )  ) یلع نب  نیـسح  درک و  رایتخا  تموکح 

. دربن ریشمش  هب  تسد  هیواعم ، تموکح  رد  لاس  هد  دودح  مالسلا -  هیلع  یلع -  نب  نیسح  دش و 

دیزی تفالخ  همادا  رد  داجس ؛ ماما  یگدنز 

، دـیزی نب  ۀـیواعم  هیواعم ، نبدـیزی  دوب : رـصع  مه  افلخ  نیا  اب  تلحر  نامز  ات  شیوخ  تماما  هرود  زاغآ  زا  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما 
مغر یلع  وا  دییاپن . اروشاع  دادخر  زا  سپ  دـیزی ، تیرابج  تفالخ و  نارود  کلملادـبع . نب  دـیلو  ناورم ، کلملادـبع  مکح ، نب  ناورم 

يرجه لاس 64  لوـالا  عیبر  رد  دوب ، هداد  ماـجنا  روظنم  نادـب  ار  یکاـنلوه  تاـیانج  تشاد و  تفـالخ  ثاریم  ظـفح  رد  هک  یـشالت  همه 
هب دوب  هدش  عقاو  قشمد  قرش  رد  هک  ( 292  ) نیراوح مان  هب  یناکم  رد  هدیسر و  ارف  شگرم  یگلاس  هن  یس و  ای  تشه  یس  نس  رد  يرمق 

نیرتکانلوه هاتوک  تدـم  نیا  رد  تسـشنن و  تموکح  دنـسم  رب  يدـنا  لاس و  هس  زا  شیب  دـیزی  داد . همتاـخ  شیوخ  راـب  تبکن  یگدـنز 
هناخ یناریو  اهنآ و  نیرت  هدرتسگ  نیمود و  هرح  هعجاف  دوب و  اهنآ  نیرترابفـسا  نیلوا و  اروشاع  البرک و  دادـخر  هک  داد  ماـجنا  ار  عیاـجف 

ناونع هب  دـیزی  درک . هایـس  شیپ  زا  شیب  ار  ناـیوما  دـیزی و  هریت  هماـنراک  هک  دوـب  یهایـس  هکل  یهلا  نما  میرح  تمرح  نتـسکش  هبعک و 
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اهلاس ع )  ) یلع هک  نیا  هچ  تخاس . رتراکـشآ  ار  نایوما  داسف و  ملظ و  هرابرد  بلاط  یبا  نب  یلع  ینیب  شیپ  یتسرد  يوما ، هفیلخ  نیمود 
رظنرد بوشآ  هنتف و  نیرترابتـشهد  ناه ! ینعی : ( 293  ) ۀـملظم ءایمع  هنتف  اهناف  هیما  ینب  ۀـنتف  يدـنع  نتفلا  فوخا  وا  الا  دوب : هدومرف  لبق 

... کیرات سب  روک و  يا  هنتف  تسا ؛ هیما  ینب  هنتف  نم ،

هرح رابفسا  هعقاو 

قافتا ماش  ماش و  هفوک و  البرک و  رد  هچنآ  زا  ناناملـسم  نتفای  عالطا  هنیدـم و  هب  تیب  لها  ناوراک  تشگزاـب  اروشاـع و  دادـخر  زا  سپ 
. درک هولج  رابتعا  یب  تسـس و  تدـشب  ناناملـسم  هاگن  رد  شیهاو ، رادـنپ  مغر  یلع  تفالخ  هاگتـسد  تفر ، یم  راظتنا  نانچ  دوب ، هداتفا 

تموکح نیتسخن  هاگیاپ  یتخس و  راگزور  رد  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  زا  لابقتـسا  رهـش  راصنا  رهـش  هنیدم  دوبن . ماش  نوچ  هنیدم 
دیآ یم  رامش  هب  دیحوت  هاگداز  تلاسر و  یحو و  نیمزرس  هک  هکم  زا  سپ  دوب . هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ادخ -  لوسر  يربهر  هب  یمالـسا 

هنیدم مدرم  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ادخ -  لوسر  تلحر  زا  سپ  دنچ  ره  دوب . رادروخرب  ناملـسم  هاگن  رد  هژیو  یجرا  تسادق و  زا  هنیدم 
هدش راد  هشدخ  نانآ  هوکـش  تدحو و  يا  هلیبق  یـسایس و  ياهـشکمشک  یخرب  هجیتن  رد  دننک و  ظفح  ار  نآ  نیـشیپ  تیعقوم  دنتـسناوتن 

مالـسا و همـصاع  تهاقف و  ملع و  زکرم  هنیدـم  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  ترجه  زا  لاس  تصـش  زا  شیب  تشذـگ  اب  زونه  اـما  دوب 
نینچ رد  دیزی  هاگتسد  درکلمع  البرک و  هعقاو  باتزاب  دمآ . یم  رامـش  هب  ثیدح  ناظفح  نآرق و  نیراق  ربمایپ و  باحـصا  یلـصا  هاگیاپ 

رد گرزب  یفارحنا  دـهاش  رجاهم ، راصنا و  ناگدـنامزاب  هنیدـم و  مدرم  دوش ! توکـس  اـب  هجاوم  اـی  دـشاب و  تبثم  تسناوت  یمن  یطیحم 
مدرم ناهن  راکـشآ و  ياهیریگعـضوم  اهتکرح و  داد . یمن  هزاجا  دوخ  هب  هب  مدرم  ناهن  نآ و  ربارب  رد  توکـس  دندوب و  یمالـسا  تفالخ 

دوخ لاس ، ود  لوط  رد  مکاح  هس  بصن  لزع و  دنامب . یفخم  ماش  نامکاح  مشچ  زا  هک  دوبن  يزیچ  يرجه  زا 61  سپ  ياهلاس  رد  هنیدم 
دلوتم 64 هبتع  نب  دیلو  يرجه  لاس 61  رد  تسا . نآ  یسایس  جنـشتم  وج  زا  يوم  هاگتـسد  عالطا  هنیدم و  رد  اهیمارآان  نیا  هاوگ  نیرتهب 

يومع رسپ  دیزی  هک  تشذگن  يدنچ  دیدرگ . بوصنم  هنیدم  يرادنامرف  هب  دلوتم 70  دیعس  نبورمع  وا  زا  سپ  دوب . هنیدم  مکاح  يرجه 
هب انـشآان  سر ، ون  یناوج  نایفـس  یبا  دمحم  نب  نامثع  درک . باصتنا  هنیدم  یلاو  ناونع  هب  ار  نایفـس  یبا  نب  دـمحم  نب  نامثع  شیوخ ،

روش رپ  رصانع  نتفیرف  نامگ  هب  دیـشیدنا و  يریبدت  هنیدم  مارآان  وج  ندناشن  ورف  يارب  نامثع  ( 294  ) دوب هدومزاین  راک  رهش و  هرادا  راک 
وا ياهـششخب  اهاطع و  زا  دنیبب و  کیدزن  زا  ار  وا  هاج  تمـشح و  هفیلخ  ات  درک ، قشمد  یهار  دیزی  رادـید  يارب  ار  نانآ  زا  یهورگ  رهش 
 - هفیلخ رادید  هب  دندش و  دراو  قشمد  هب  راصنا  رجاهم و  نادنزرف  زا  یهورگ  بیترت  نیدب  دنرادرب . یمارآان  زا  تسد  دنوش و  رادروخرب 

قلعت مهرد  رازهدـص  ریبز  نبرذـنم  هب  هلمج  نآ  زا  دـندش ؛ رادروخرب  زین  وا  ياهـششخب  زا  شیوخ  تماقا  تدـم  رد  دـنتفای و  راب  دـیزی - 
وا تشز  ياهراک  اهیرـسکبس و  دیزی  ياهیربلد  تسد و  رب  هوالع  هک  هنیدم  زا  یمازعا  تئیه  اهـششخب ، لذـب و  نیا  مغر  یلع  اما  تفرگ .

هفیلخ رابرد  زا  ام  مدرم ! يا  دندیشک : دایرف  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ادخ -  لوسر  دجـسم  رد  هنیدم  هب  تشگزاب  زا  سپ  دندوب ، هدید  زین  ار 
. دناسر یم  حبـص  هب  ناوخ  هزاوآ  تسپ و  نازینک  هب  ار  بش  دنک و  یم  يزاب  گس  دزاون ، یم  روبنط  دـشون ، یم  بارـش  هک  مییآ  یم  يا 

تعیب هکئالملا  لسغ  هلظنح  نب  هللادیبع  اب  هنیدم  مدرم  اهرازگ ، نیا  یپ  رد  ( 295 . ) دینک رانکرب  تفالخ  زا  ار  وا  ات  میهاوخ  یم  امش  زا  ام 
هدنار رهش  زا  ماجنارس  دندمآ و  رد  هرـصاحم  هب  مکح  نب  ناورم  هناخ  رد  دیـسریم  نت  رازه  هب  هنیدم  رد  ناشرامـش  هک  هیما  ینب  دندرک و 

تدـشب تشادـن ، ار  یلمعلا  سکع  نینچ  راظتنا  اهـششخب  ایاطع و  نآ  زا  سپ  هک  دـیزی  دیـسر . ماـش  هب  هنیدـم  لـها  شروش  ربخ  دـندش .
. تفریذپن ار  دیزیداهنشیپ  دید ، یم  هتشغآ  البرک  نادیهش  نوخ  هب  ار  شناتـسد  زونه  هک  هللادیبع  تفرگ  میمـصت  تسخن  دش . نیگمـشخ 

دیزی تساوخرد  شریذپ  زا  مه  وا  یلو  دهد  ماجنا  ار  تیرومءام  نیا  وا  ات  تساوخ  هنیدـم  نیـشیپ  مکاح  دیعـس ، نب  رمع  زا  دـیزی  ریزگان 
ناناملـسم ماع  لتق  يارب  یفاک  تواسق  یلدگنـس و  زا  هک  تخادرپ  يدرف  يوجتـسج  هب  شهاپـس  ناهدـنامرف  نایم  رد  دـیزی  درک . عاـنتما 

زا هتـشذگ ، رد  هک  دوب  یـسک  هبقع  نب  ملـسم  دیزگرب . ار  يرم  حابر  نب  ۀبقع  نب  ملـسم  راک  نیا  يارب  و  دـشاب . رادروخرب  هنیدـم  زاتـشیپ 
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ار شمشچ  کی  گنج  نیمه  رد  هدیگنج و  مالسلا -  هیلع  یلع -  اب  نیفـص  گنج  رد  و  ( 296  ) دمآ یم  رامش  هب  هیواعم  هپس  ناهدنامرف 
نب ملـسم  دوب . هنیدم  شروش  نتخاس  شوماخ  يارب  بسانم  يرـصنع  دیزی ، رظن  زا  هدـیدمخز ، ریپ  گنلپ  نیا  ( 297 . ) دوـب هداد  تسد  زا 

مازعا هنیدـم  يوس  هب  زهجم  هوبنا و  يرکـشل  اب  درب  یم  جـنر  زین  يرامیب  زا  تشذـگ و  یم  شرمع  زا  لاس  دون  زا  شیب  هک  یلاح  رد  هبقع 
هتسناد رفن  هدزاود  ار  ناشدادعت  یخرب  هک  هبقع ، نب  ملسم  هاپس  دش . مازعا  هنیدم  يوس  هب  ناشدادعت  یخرب  هک  هبقع  نب  ملـسم  هاپـس  دش .

ات تشد  دنهاوخ  تلهم  زور  هس  هک  داتـسرف  مایپ  هنیدم  مدرم  يارب  ملـسم  سپـس  دـندرک و  هرـصاحم  ار  هنیدـم  رهـش  تسخن  ( 298 ، ) دنا
نیتسخن رد  دنتـساخرب . دـیزی  هاپـس  اب  زیتس  گـنج و  هب  دـندشن و  میلـست  هنیدـم  مدرم  اـما  دـننامب . ناـما  رد  دـنوش و  دـیزی  ناـمرف  میلـست 

دیزی نایرکـشل  دروخ و  مهرب  نیتسخن  یه  هلداعم  ماجنارـس  یلو  داهن  تسکـش  هب  ور  دـیزی  هاپـس  نتفای و  هبلغ  هنیدـم  مدرم  اـهییورایور ،
هزاجا دوخ  رما  تحت  نازابرس  هب  رهش  فرـصت  زا  سپ  هبقع -  نب  ملـسم  هاپـس -  هدنامرف  دندروآ . رد  فرـصت  هب  ار  رهـش  دنتفای و  يرترب 
تروص يدایز  راتـشک  دـنهد ! ماجنا  ناشیا  تاناکما  لاوما و  هنیدـم و  درم  اب  زور  هس  تدـم  رد  دـنهاوخب  هک  يراک  ره  دوخ  لیم  هب  داد 

رارق ماش  نایرکشل  ياه  لاگنچ  رد  هنیدم  مدرم  سومان  لام و  ناج و  دیدرگ . یلمع  دیزی  نازابرس  تسد  هب  يرامـش  یب  عیاجف  تفرگ و 
زور رد  هرح  هعقاو  دـنداد ! بقل  هبقع  نـب  فرـسم  ار  هـبقع  نـب  ملـسم  سپ  نآ  زا  هـک  دـیدرگ  ببـس  عیـسو  راتـشک  نـیا  ( 299 . ) تفرگ

زا داد و  خر  ( 300  ) مقاو هرح  مان  هب  یناتسگنس  رد  هنیدم ، رهش  یقرش  تمـسق  رد  يرجه  لاس 63  هجحلا  يذ  متشه  تسیب و  هبنـشراهچ 
عبانم زا  یخرب  ار  هرح  هعقاو  ناگدش  هتشک  دندیمان . هرح  هعقاو  نآ  تفرگ ، تروص  هنیدم  لخاد  هب  هقطنم  نیا  زا  نایماش  ذوفن  هک  ور  نآ 

. دنا هدوب  راصنا  رجاهم و  زا  رفن  دصـشش  رازه و  ود  هدوب و  شیرق  زا  نانآ  رفن  دصتفه  هک  هک  دنا  هتـسناد  رفن  دصیـس  رازه و  هس  یخیرات 
رازه و راصنا و  زا  رفن  دصـشش -  ای  دصراهچ -  رازه و  یلاوم و  زا  رفن  دصناپ  رازه و  هس  گنج  نیا  رد  دنا : هتفگ  رگید  یخرب  و  ( 301)
لتق و زج  ( 303 . ) تسا هدرک  تبث  رفن  رازه  هد  ار  هعقاو  نیا  ناگدش  هتـشک  دادعت  هر  دـیفم  ( 302 . ) دنا هدش  هتـشک  شیرق  زا  رفن  دصیس 
دش و هدیرب  نز  ناتسپ  دصیس  دنا  هتشون  هک  نانچ  تسا . هدش  تبث  یخیرات  عبانم  رد  ماش  هاپس  تایانج  ریاس  زا  يرابتـشهد  رامآ  راتـشک ،

هنیدم مدرم  زا  هک  اهنآ  تیانج ، همه  زا  سپ  ( 304 . ) دندیمان یم  هرح  ار  نانآ  نادنزرف  اهدعب  هک  دنتفرگ  رارق  زواجت  دروم  رتخد  دصتشه 
یهورگ دندش . یم  هتـشک  دیاب  ای  دنتـسه و  دیزی  دیرخرز  هدنب و  هک  دندرک  یم  رارقا  دیاب  ای  دندش : ریخم  رما  ود  نایم  دندوب  هدـنام  یقاب 

. دندش هتشک  دندیزرو و  عانتما  رارقا  نیا  زا  مه  يا  هدع  دندرب و  رد  هب  ناج  دندرک و  رارقا  دیزی  یگدنب  هب 

هرح هعقاو  رد  داجس  ماما 

نب یلع  دـندرکن ، یگدرب  هب  رارقا  دـندنام و  ناما  رد  فرـسم  هاپـس  دـنزگ  زا  طرـش  دـیق و  نودـب  هک  یناسک  اهنت  هرح ، هعقاو  ناـیرج  رد 
، تسخن دنامب  نمیا  هنتف  نیا  زا  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  ات  دش  ببـس  هچنآ  ( 305 . ) دندوب سابع  نب  هللادـبع  نب  یلع  و  ع )  ) نیـسحلا

سکع تسا . هتشاد  هتشذگ  رد  دیزی  صخش  اب  زین  ماش و  مدرم  ربارب  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  يرگنشور  نانخـس  یقطنم و  ياهدروخرب 
، هتـشاد اور  متـس  تیب  لها  هب  هچنآ  زا  شیب  هک  دوب  هتخاس  دعاقتم  ار  دیزی  مه  دوب و  یقاب  زونه  نایماش  نهذ  رد  مه  ترـضح  نآ  لمعلا 

لباق هطبار  نیا  رد  هک  يا  هتکن  نیمود  تسب . دـهاوخن  یفرط  تموکح  اهمتـس ، نآ  هب  ندیـشخب  تدـش  اب  تسین و  ناـشیا  هب  ملظ  لاـجم 
کـش یب  هنیدم ، رد  هک  يوما  نارگـشرازگ  ناسوساج و  تسا . اروشاع  دادـخر  زا  سپ  ترـضح  نآ  یـشم  طخ  تسا ، یـسررب  لمءات و 

دریذـپ تروص  دـیزی  تفالخ  هیلع  يو  يوس  زا  یکیرحت  رگا  ات  دنتـشاد  رظن  ریز  تقد  هب  ار  ترـضح  نآ  یگدـنز  لیاسم  طباور و  مامت 
نینچ زا  ار  دوخ  يرهـش ، دودـحم  ياهـشروش  یماظن و  ياـهتکرح  دربشیپ  ناـکما  مدـع  طیارـش و  زا  یهاـگآ  اـب  ماـما  یلو  دـنوش . عناـم 

زا ترـضح  نآ  هک  دوب  هنوـگ  نیا  ( 306 . ) دـناوخ یم  رف  دوـخ  زا  تیعبت  هب  زین  ار  شیوـخ  ناوریپ  تشاد و  یم  هـگن  رود  هـب  ییاـهنایرج 
بیهل زا  دندوب  هتفرگ  رارق  رازآ  دروم  تدشب  تسالبرک  نایرج  رد  هک  ار  تیب  لها  تسناوت  دیدن و  بیسآ  هنیدم  لها  شروش  ياهدمایپ 

نیـسحلا و نب  یلع  ضرعتم  یـسک  داد  روتـسد  هنیدـم ، هب  دورو  زاغآ  رد  هبقع  نب  فرـسم  دـنا : هتـشون  ناخروم  دراد . نوصم  هرح  هعقاو 
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نیسحلا نب  یلع  تفگ : وا  هب  داتسرف ، هنیدم  يوس  هب  ار  هبقع  نب  فرسم  دیزی ، هک  یماگنه  دسیون : یم  یـسربط  ( 307 . ) دوشن وا  نادناخ 
ماما تینوصم  تلع  رد  هک  ییاه  هبـساحم  اـهلیلحت و  زا  هتـشذگ  ( 308 . ) دینکن يراتفردـب  وا  اب  هتـشادن و  یتلاخد  نایـشروش  راک  رد  (ع )

، يرـشب تابـساحم  رد  تسا . كرد  لبق  رگید  يا  هیواز  زا  هک  دراد  زین  يرترب  لـماوع  میدرکداـی ، هرح  هعقاو  زا  مالـسلا -  هیلع  داـجس - 
دیاب يرهاظ  طباور  لماوع و  نیا  رب  هوالع  داجـس  ماما  دروم  رد  یلو  دریگ  یم  رارق  هجوت  دروم  يرهاظ  يدام و  طباور  لماوع و  ـالومعم 

یم ظفح  زا  ار  شتجح  دوجو  دـنوادخ  تسا  نیمز  يور  رب  ادـخ  تجح  ماـما  هعیـش ، هدـیقع  ساـسا  رب  تشاد . زین  یهلا  تیـشم  هب  هجوت 
. داد دشر  دـیرورپ و  نوعرف  ناماد  رد  ار  یـسوم  تخاس و  جراخ  تمالـس  هب  نایدورمن  شتآ  زا  ار  مالـسلا -  هیلع  میهاربا -  نانچ  دـنک ،

يرهاظ يدام و  تایضتقم  طیارش و  ندوب  ایهم  اب  ینافانم   - مالـسلا هیلع  داجـس -  ماما  دوجو  ظفح  رد  وا  هدارا  ققحت  یهلا و  تیـشم  هتبلا 
فرص يو  نتشک  زا  نمشد  دش و  طقاس  ترضح  نآ  زا  داهج  فیلکت  ماما  رب  يرامیب  ندش  ضراع  اب  البرک ، نایرج  رد  هک  نانچ  درادن .
ماگنه تسا : هدـمآ  یخیرات  عبانم  یخرب  رد  هک  نانچ  تسا . هدوبن  ریثءات  یب  زین  نایدـیزی  رـش  زا  يو  نتـشاد  ظوفحم  رانک  رد  درک . رظن 

يارب دـنوادخ ، هاگرد  هب  هدـش و  کیدزن  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  ربق  هب  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  هنیدـم ، هب  ماش  هاپـس  شروی 
اهب ینتیلتبا  ۀیلب  ای  و  ینمرحی ، ملف  يرکش  اهدنع  کل  یلع  اهب  تمعنا  ۀمعن  نم  مک  بر  درک : تئارق  نومـضم  نیدب  ییاعد  دش و  یجتلم 

عطقنی يذلا ال  فورعملااذ  ای  ینلذخی ، ملف  يربص  هئالب  دنع  نم  ای  و  ینمرحی ، ملف  يرکـش  هتمعن  دـنع  لق  نم  ایف  يربص  اهدـنع  کل  لق 
. هرش نم  کب  ذیعتسا  هرخن و  یف  کب  ءدرا  یناف  هرش ، ینع  عفدا  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص  اددع  یـصحت  یتلا ال  ءامعنلاذ  ای  و  ادبا ،
هک دهد  یم  یتوطسو  تباهم  وا  هب  مه  دنوادخ  دشاب ، كانمیب  دنوادخ  اب  فلاخم  زا  دشاب و  هتـشاد  یهل  فوخ  هک  یـسک  ینعی ؛ ( 309)

دهاوخ نارگن  ناسرت و  زیچ  همه  زا  ار  دـنوادخ و  دـشاب  هتـشادن  كانمیب  ادـخ  اب  فلاخم  زا  هک  یـسک  و  دنـشاب . كاـنمیب  وا  زا  ناـگمه 
. تسا هدش  دراو  زین  مالسلا -  هیلع  همئا -  ریاس  و  ( 310  - ) مالسلا هیلع  قداص -  ماما  زا  نومضم  نیا  ریظن  تخاس .

! تسردان ياهلیلحت 

زا ترـضح  نآ  ندـنام  نوـصم  تلع  هبقع و  نب  فرـسم  اـب  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماـما  ییوراـیور  يارجاـم  یخیراـت  عباـنم  یخرب  رد 
نآ زا  ندوب  یگتخاس  بذک و  ياه  هناشن  دماجنا و  یم  تسردان  ياهلیلحت  هب  هک  تسا  هدـش  تبث  رگید  يا  هنوگب  هرح  هعقاو  ياهدـمایپ 

ماـما هک  دـنیامن  یم  نینچ  شرگید  تیاور  یلو  میدرک  داـی  وا  زا  ـالبق  هک  تسا  ناـمه  تسخن  تیاور  ود  هنیمز  نیا  رد  يربط  تسادـیپ .
ود نآ  نایم  تشاد و  هارمه  ار  کلملادبع  دنایامن  یم  شرـسپ  ناورم و  هبقع  نب  فرـسم  سلجم  هب  دورو  ماگنه  مالـسلا -  هیلع  داجس - 

ناورم و اب  هارمه  نیـسحلا  نب  یلع  یتقو  دـسیون : یم  يربط  دـناسرن ! یبیـسآ  يو  هب  ود  نآ  رطاـخ  هب  فرـسم  دـیاش  تشاد ، یم  رب  مدـق 
نمیا وا  ناهارمه  دنک و  یفرعم  فرسم  نامهیم  ار  دوخ  نآ  ندیشون  اب  ات  دیبلط  بآ  ناورم  دنتسشن ، نیمز  رب  فرسم  ربارب  رد  کلملادبع 

هک هدرکن  کـیدزن  اـهبل  هب  ار  بآ  زوـنه  اـما  دـشونب ، مه  وا  اـت  داد  نیـسحلا  نب  یلع  هب  ار  بآ  فرظ  سپـس  دیـشون و  بآ  ناورم  دراد .
ناما رد  ات  يا  هدروآ  هارمه  ار  شرسپ  ناورم و  امـش  تفگ : فرـسم  تشاد . هاگن  نیـسحلا ع  نب  یلع  شونن ! ام  بآ  زا  دز : دایز  فرـسم 

اب تسا  هتـساوخ  نم  زا  نوـچ  یتـسه  ناـما  رد  امـش  همه  نیا  اـب  يدـش ، یم  هتـشک  دـندوب  ود  نیا  امـش  عیفـش  رگا  هک  نادـب  یلو  یناـمب 
تزع و ماقم  ـالوا  هک  تسا  نیا  دـشاب  یم  لـقن  نیا  بذـک  هناـشن  هچنآ  شونب ! بآ  یهاوخ  یم  رگا  نونکا  منکن ، تنوشخ  يراتفردـب و 

نایب نیا  اب  میراد  غارـس  لوسر ص  نادـناخ  زا  ام  هچنآ  تسا و  کلملادـبع  ناورم و  نوچ  یناسک  نتفرگ  عیفـش  زا  عنام  ماما  يراوگرزب 
زا ار  ترضح  نآ  زاغآ ، رد  هک  تشادن  یلیلد  دوب ، هدرک  فرسم  هب  ار  نیسحلا ع  نب  یلع  شرافس  دیزی  یتسارب  رگا  ایناث  تسین . راگزاس 
هک یفطل  ناربج  رطاخ  هب  ناورم  هک  دراد  ناکما  یلب  دناجنرب . ار  راوگرزب  نآ  دیوگ و  نخـس  يو  اب  یتشرد  هب  دنک و  عنم  بآ  ندیـشون 

ماما نآ  زا  فرسم  دزن  دشاب  هتساوخ  دوخ  نامگ  هب  دوب ، هداد  هانپ  وا  هداوناخ  هب  هنیدم  نارحب  رد  هتشاد و  اور  وا  هداوناخ  قح  رد  ترضح 
رازآ هب  میمـصت  دیزی  الوصا  هکلب  درادن  وا  تیامح  هب  يزاین  ماما  هک  دشاب  هدـنامهف  ناورم  هب  فرـسم  یلو  دریگب ، ناما  هدرک و  تیامح 
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هتساوخن شرسپ  ناورم و  زا  داجس ع  ترضح  نیاربانب  دناسرن . نیسحلا ع  نب  یلع  هب  یبیسآ  تسا  فظوم  وا  تسا و  هتفرگن  ترضح  نآ 
همه نآ  اب  نیسحلا  نب  یلع  نوچ  یسک  هک  نیا  هچ  تسا ، هتـشادن  فوطعم  ود  نآ  تیامح  هب  لد  ترـضح  نآ  دنزیخرب و  تعافـش  هب  ات 
یب رـصانع  زا  هک  دور  یمن  روصت  قح ، یبوبر  ماقم  هب  لکوت  يونعم و  ماقم  نآ  اب  تسا و  هداد  ناشن  دوخ  زا  هتـشذگ  رد  هک  ییاـهتماهش 
هداد هانپ  دوخ  نما  هناخ  رد  ار  هداوناخ  اهدص  هنیدم ، هب  نایماش  هلمح  رد  هک  دوبن  داجس  ماما  نیا  رگم  دیوج . هانپ  ناورم  نوچ  یتیصخش 
نایم یتاقالم  زونه  هدشن و  هنیدم  دراو  فرسم  زونه  دندوب ! اجک  شرـسپ  ناورم و  هظحل  نآ  رد  دننامب . ناما  رد  نایماش  بیـسآ  زا  ات  دوب 

زا رفن  اهدص  هاگهانپ  داجـس ع  ماما  هناخ  لاح  نیمه  رد  و  دـننک . تیامح  ماما  زا  دـنهاوخب  نانآ  ات  تسا ، هتفرگن  تروص  فرـسم  ماما و 
. دوب هتفرگ  رارف  هنیدم  مدرم 

! تسردان لیلحت  نیمود 

نیسحلا ع نب  یلع  یتقو  دسیون : یم  وا  دشاب . یم  راکـشآ  نآ  بذک  لیالد  هک  تسا  هدرک  هراشا  يا  هتکن  هب  دوخ  خیرات  رد  زین  یبوقعی 
ناونع هب  امش  صخـش  دهاوخ  یم  وا  فرـسم : يریبعت ؟ هچ  اب  دهاوخ و  یم  تعیب  هنوگچ  ام  زا  دیزی  تفگ : دش  دراو  فرـسم  سلجم  رد 
ناونع هب  امش  صخش  دهاوخ  یم  وا  فرـسم : ردک ! مهاوخ  تعیب  یهاوخ  یم  رگا  نیـسحلا : نب  یلع  دینک . تعیب  وا  اب  ومع  رـسپ  ردارب و 

راـثآ تسا و  رـضاح  ادـخ  لوسر  دـنزرف  رگا  هک  دـنتفگ  دوخ  اـب  تفگ ، نینچ  ع )  ) نیـسحلا نب  یلعدـینک  تعیب  وا  اـب  وـمع  رـسپ  ردرب و 
ردپ و تسا  ناگدازآ  لسن  زا  هک  مالسلا -  هیلع  نیسحلا -  نب  یلع  نوچ  يا  هدازآ  رح و  تیـصخش  اریز  تسادیپ . نآ  زا  ندوب  یگتخاس 
ار یتلذ  ره  دسر  هچ  ات  دنادب  عورـشم  ار  دـیزی  تیمکاح  هک  دور  یمن  روصت  زگره  دـندوشگن  تلذ  هب  بل  یطیارـش  چـیه  رد  شدادـجا 

یلیلد هچ  هدیسارهن ، گرم  زا  هدرک  يرادیاپ  ماش  هفوک و  رد  دیزی  زینو  هناجرم -  نبا  هللادیبع -  لباقم  رد  هک  وا  دریذپب ! وا  اب  تعیب  يارب 
هظحل نیرخآ  ات  هک  تسین  یسک  نآ  دنزرف  وا  رگم  درادرب . ماگ  دوخ  لیصا  ياهرواب  هیلع  دشاب و  هتشاد  ساره  گرم  زا  نونکا  هک  دراد 

ااما ینددـهت  لتقلاب  دروآرب  دایرف  دادبتـسا  هموثرج  ربارب  رد  هک  تسین  یـسک  ناـمه  دوخ  وا  رگم  ۀـلذلا . اـنم  تاـهیه  دومرف  شیوخ  رمع 
نامدرم هک  یتلذ  مه  نآ  دیاشگب . تلذ  هب  بل  تسا  رـضاح  هنوگچ  یتیـصخش  نینچ  ( 311 . ) ةداهـشل اانتمرک  ةداع و  انل  لتقلا  نا  تملع 

دـشاب هدرکن  داهنـشیپ  ار  يردارب  تعیب  فرـسم  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دندرک . یم  زیهرپ  دنتـشاد و  راع  نآ  شریذپ  زا  هنیدـم  یلومعم 
تسا رود  هب  برع  تیوه  یب  یلومعم و  رـصنع  نءاش  زا  نیا  میامن ! رارقا  یگدرب  یگدنب و  هب  مرـضاح  نم  هک  دنک  راهظا  دوخ  ماما  یلو 

هیلع نیـسحلا -  نب  یلع  زج  هنیدـم  مدرم  مامت  هک  دریگ  رارق  هجوت  لقن  نیا  یناـیاپ  هلمج  هب  رگا  تداهـش ! نادـناخ  هداز  هب  دـسر  هچ  اـت 
نایوما و رخـسمت  ریقحت و  دروم  دندوب و  هدنمرـش  روآ و  گنن  رارقا  دوخ  یگدرب  هب  دندش  ریزگان  سابع  نب  هللادبع  نب  یلع  و  مالـسلا - 

هشیمه یگدرب ، نیا  هب  ناگدننک  رارقا  اریز  ( 312 ، ) دش دهاوخ  راکشآ  یتایاور  نینچ  نتخادرپ  نتخاس و  لیلد  دنتفرگ ، یم  رارق  نارگید 
یگدرب هب  رارقا  يارب  ترـضح  نآ  هک  دندز  یم  ماهتا  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  هب  ور  نیا  زا  دـنهاکب . دوخ  تلذ  راب  زا  دنتـشاد  یعس 

هدرک یگدرب  هب  رارقا  نارگید  رگا  سپ  تسا . هدرکن  رارقا  شترضح  و  دشن ، هتـساوخ  ناشیا  زا  يرارقا  نینچ  رگا  سپ  تسا . هدوب  هدامآ 
! تسا یبوقعی  لقن  ندوب  یگتخاس  زار  نیا  تسین ! نانآ  رب  یبیع  دنا 

هنیدم لها  هاگهانپ  داجس ، ماما 

 - مالـسلا هیلع  داجـس -  ماما  هناخ  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  رـسمه و  اه  هداوناخ  زا  يرایـسب  هنیدـم ، هب  نایماش  موجه  هرح و  هعقاو  نایرج  رد 
لام و ناج و  ات  درک  هنیدم  دصق  دیزی  هاپس  تسد  هب  هنیدم  لاغتشا  نایاپ  ات  ترضح  نآ  هانپ  رد  دنتساوخ و  هانپ  ترضح  نآ  زا  داتـسرف و 
داد و هانپ  شنادناخ  هناخ و  نایم  رد  ار  نت  دـص  راهچ  مالـسلا -  هیلع  نیـسحلا -  نب  یلع  دـهد ، رارق  ضرعت  دروم  ار  هنیدـم  لها  سومان 

هانپ رد  هورگ  نیا  شیاـسآ  ینمیا و  ( 313 . ) داد رارق  ییاریذـپ  دروم  ار  رفن  دـص  راهچ  نیا  هنیدـم  زا  نانآ  جورخ  هاپـس و  تشگزاب  نامز 

نارگشیاین لامج  داجس  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


نیـسحلا نب  یلع  هناخ  رد  هک  ار  یمارآ  یگدنز  شیاسآ و  نینچ  ام  دـنتفگ : ناشیا  زا  یخرب  هک  دـح  نادـب  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما 
زا لبق  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماـما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رگید  عباـنم  یخرب  زا  ( 314 . ) میا هدوبن  دهاش  نامردـپ  هناخ  رد  یتح  میدـید 

(315  ) عبنی ماـن  هب  يا  هقطنم  هب  هتخاـس و  جراـخ  هنیدـم  زا  ار  دوخ  نادـناخ  هدرک و  ینیب  شیپ  ار  هدـنیآ  راوشد  طیارـش  ناـیماش ، موـجه 
رد هنیدم و  رد  دنا ، هدوب  ترـضح  نآ  هانپ  رد  هک  هنیدم  لها  زا  رفن  دص  راهچ  هک  نیا  اما  ( 316 . ) دنشاب نمیا  نایماش  عیاجف  زا  ات  داتسرف 

لامتحا دـنچ  ره  تسین ، تسد  رد  یفاک  ياه  هناشن  دـندوب ، هدـش  لقتنم  عبنی  هب  ماـما  هداوناـخ  اـب  هارمه  اـی  دـندوب  هتفرگ  هاـنپ  ماـما  لزنم 
دنشاب و یم  ناورم  هداوناخ  دندوب ، هدمآ  مالسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  هانپ  هب  هک  ییاهداوناخ  هلمج  زا  دیامن . یم  عقاو  هب  رتکیدزن  تسخن 
هب هک  یناسک  همه  هکلب  دندوبن  دنم  هرهب  ماما  يراوگرزب  فطل و  زا  نانآ  کیدزن  ناگتـسب  ای  نایولع و  اهنت  هک  دـهد  یم  ناشن  هتکن  نیا 

تیامح دروم  دشاب و  یم  هیم  ینب  زا  دوخ  ناورم  یهاوخدب  رصانع  یتح  دندش ، یم  دنم  هرهب  وا  تمارک  زا  دنتـسج ، یماجتلا  ترـضحنآ 
تـساوخ وا  زا  دروآ و  ور  رمع  نب  هللادیبع  هب  تسخن  وا  تسا . هدمآ  رب  شا  هداوناخ  هب  طوبرم  يو  هداوناخ  یگدنهانپ  نیاربانب  ماش . هاپس 

یفخم ار  وا  دـهد و  هانپ  نافع -  نب  ناـمثع  رتخد  هیـشاع  شرـسمه -  هب  دوب  هتفرگ  تروص  هیما  ینب  هیلع  هک  بوشآ  نارحب و  نآ  رد  اـت 
زا دروآ و  تمحر  مرک و  فطل و  هناخ  هب  زاین  يور  ناورم  ریزگان ، تفریذپن . رمع  نب  هللادیبع  یلو  دنوشن  وا  ضرعتم  هنیدـم  لها  ات  دراد 
 - مالسلا هیلع  داجس -  ماما  دریگ . ياج  ماما  هداوناخ  نایم  رد  شرسمه  هک  درک  اضاقت  تساوخ و  هانپ  مالسلا -  هیلع  نیـسحلا -  نب  یلع 
هک ناـنآ  يارب  درکن  در  ار  ناورم  تساوخرد  داد و  هاـنپ  ناورم  رـسمه  هب  داجـس ع  ماـما  هک  نیا  تلع  ( 317 . ) تفریذـپ ار  وا  تساوخرد 

بلاط ع یبا  نب  یلع  رگا  تسا . حیضوت  زا  زاین  یب  نشور و  یـسب  دنیانـشآ ، همئا  تمارک  تیونعم و  ماقم  اب  دنراد و  تقیقح  يانیب  مشچ 
بآ و ندیـشون  رد  دنکن و  یهاتوک  وا  لتاق  هرابرد  هک  دـنک  یم  شرافـس  شنادـنزرف  هب  شرمع  تاظحل  نیرخآ  رد  تداهـش و  رتسب  رد 

دنچ ره  دـنریگن ، گنت  وا  رب  اذـغ  ندروخ  بآ و  ندیـشون  رد  دـننکن و  یهاتوک  وا  لـتاق  هراـبرد  هک  دـنک  یم  گـنت  وا  رب  اذـغ  ندروخ 
، همه نیا  اب  دراذگ . یمن  خـساپ  یب  ار  يدادمتـسا  اضاقت و  تسا و  تمحر  يایرد  ماما  تسا و  هتـساوخ  هانپ  وا  دـشاب . زوت  هنیک  ینمـشد 

دنا هدرک  شالت  دنا  هدوب  تیب ع  لها  رون  نتخاس  شوماخ  ددصرد  هرامه  هک  ینازرو  ضرغ  ای  تیب ع و  لها  بتکم  اب  نایانـشآان  یخرب 
اب ناورم  ینمـشد  دانع و  هک  نیا  زا  لـفاغ  ( 318 ! ) دـنراذگب ناورم  اب  ماما  یمیدـق  یتسود  باسح  هب  ار  ماـما  يراوگرزب  فطل و  نیا  هک 

یبا نب  یلع  اب  دربن  هب  لمج  گنج  رد  هک  یـسک  نامه  ناورم  درادـن . تابثا  هب  زاـین  هک  تسا  نشور  هزادـنا  هب  ع )  ) تیب لـها  ناـیولع و 
یـسک نامه  ناورم  تسا ! هدیگنج  نینمؤملا  ریما  هیلع  وا  عفن  هب  هیواعم و  هارمه  نیفـص  گنج  رد  تسا ! هتخادرپ  مالـسلا -  هیلع  بلاط - 

اب ناورم  ایآ  شکب ! ار  وا  سلجم  نیمه  رد  دـنک  یمن  تعیب  دـیزی  اـب  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  هک  تسا  هدرک  داهنـشیپ  دـیلو  هب  هک  تسا 
یقالخا مراکم  نیا ، ربانب  زگره . دیآ ! رامش  هب  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  ناتسود  رامش  رد  دناوت  یم  الوصا  يا  هدنورپ  هنیرید و  نتشاد 

 - یلع نادناخ  هب  ناورم  هک  اهافج  همه  نآ  سپ  زا  هداد و  خساپ  فطل  یکین و  اب  ار  وا  ياهیدـب  هک  تسا  ماما  نیرفآ  تمحر  تشرـس  و 
مردـپ هدنـشک  رگا  دـیامرف : یم  هک  تسا  داجـس  ماـما  نیا  دـنام . یمن  مورحم  ناـشیا  يراوگرزب  وفع و  زا  مه  زاـب  هتـشاد  مالـسلا -  هیلع 

. منادرگ یم  زاب  وا  هب  هدرکن و  یهاـتوک  تناـما  هب  نم  دزن  هدـناسر  تداهـش  هب  ار  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ردـپ  نآ  اـب  هک  ار  يریـشمش 
(319)

هکم هب  موجه  دیزی و 

زا ماش  هاپـس  دوب . هدـش  زاغآ  نایوما ، تموکح  اب  تفلاخم  ياه  همغن  هتفرگ و  تروص  ییاهبوشآ  زین  هکم  رد  هنیدـم ، شروش  اب  نامزمه 
ياـه همغن  نتخاـس  شوماـخ  سپـس  هنیدـم و  شروش  ندـناشن  ورف  تسخن  دـندید ، یم  دوخ  يور  شیپ  رد  ار  فدـه  ود  تکرح ، زاـغآ 

مرح هب  تفالخ ، هاگتـسد  ياه  هئطوت  زا  ندنام  نمیا  يارب  هدیزرو و  عانتما  دـیزی  اب  تعیب  زا  هک  ریبز  نب  هللادـبع  هکم . ياهبوشآ  فلاخم 
زا دوب . هتـشادرب  ار  دـیزی  اب  يراگزاسای  رـس  هدروآ ، درگ  یناراداوه  هکم  رد  شتماقا  لوط  رد  دوب ، هدـش  نکاس  هکم  رد  هدرب و  هاـنپ  نما 
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يرامیب و رثا  رب  هبقع ، نب  فرـسم  دندش . هکم  مزاع  نانآ ، فلاخم  يادـص  نتخاس  شوماخ  هنیدـم و  ماع  لتق  زا  سپ  ماش  هاپـس  ور ، نیا 
هک تسا  ترابع  نیا  تسوا  حور  يدـیلپ  هناشن  هدروآ و  ناـبز  رب  فرـسم  هک  ینانخـس  نیرخآ  زا  درپس . ناـج  هار  ناـیم  رد  نس  تلوهک 
رد تسین و  دنمجرا  مرظن  رد  هنیدم  مدرم  راتـشک  هزادنا  هب  ار  یلمع  زا  کی  چیه  ص )  ) دـمحم تلاسر  دـیحوت و  تداهـش  زا  سپ  هتفگ :

یناسک ياسران  ماخ و  هشیدـنا  طحنم و  گنهرف  رگناشن  نیا  ( 320 ! ) مسانـش یمن  هدنزرا  مهم و  نآ  هزادنا  هب  ار  یلمع  چـیه  دزم  تمایق 
ار دـیزی  هاپـس  يربهر  فرـسم ، زا  سپ  لاح  ره  هب  دـندوب ! هداهن  دوخ  رب  ناملـسم  ماـن  هتفاـی و  دـشر  هیواـعم  تموکح  ياول  رد  هک  تسا 

ماش نایهاپس  دوب . هدش  باختنا  دیزی  يوس  زا  يروظنم  نینچ  يزور و  نینچ  يارب  ماش  زا  وا  هک  نی  هچ  تفرگ ، هدهع  هب  ریمن  نب  نیـصح 
سو زا  تفرگ و  شتآ  هبعک  هناخ  دربن  نیا  رد  دـنتخیر و  ورف  گنـس  هکم  اه  هناـخرب  ناـیکم و  رب  قینجنم  اـب  دـندرک و  هرـصاحم  ار  هکم 

موادـت تسناوت  یمن  گنج  هک  تسا  یهیدـب  هفیلخ ، گرم  اب  تفای . راشتنا  هکم  لها  نینچمه  ماـش و  هاپـس  ناـیم  دـیزی  گرم  ربخ  رگید 
دنک تمیزع  هب  ماش  رگا  هک  درک  داهنـشیپ  ریبز  نب  هللا  دـبع  هب  تشاد و  مالعا  ار  گنج  نایاپ  ماش ، هاپـس  هدـنامرف  ریمن  نب  نیـصح  دـبای .

، دید یم  ناهن  ار  نیصح  زیمآ  هئطوت  ياه  همانرب  داهنشیپ ، نیا  رد  هک  ریبز  نب  هللادبع  یلو  دیامن . تعیب  وا  اب  هفیلخ  ناونع  هب  تسا  رـضاح 
.. تشگزاب ماش  هب  هاپس  اب  هارمه  نیصح  تفریذپ و  ار  وا  داهنشیپ 

ریبز نب  هللادبع  هنتف 

تفالخ يارب  ریبز  نبا  ياعدا  یلو  داد  نایاپ  هکم  مدرم  ماـش و  هاپـس  ییوراـیاور  هب  دـنچ  ره  يرجه  لاس 64  لوالا  عیبر  رد  دـیزی  گرم 
ندنام نمیا  يارب  دوب  هدز  زابرس  وا  اب  تعیب  دیزی و  تموکح  شریذپ  زا  هیواعم  گرم  زا  سپ  هک  ریبز  نب  هللادبع  تفای . رارمتسا  نانچمه 

یم شالت  تفالخ  هب  دوخ  یباـیتسد  مدرم و  زا  نتفرگ  تعیب  يارب  هقطنم  نیا  رد  دوب و  هداد  رارق  شیوخ  هاـگیاپ  ار  هکم  دـیزی ، ماـقتنا  زا 
نیا رگید  دمآ و  یم  رامـش  هب  نما  نیمزرـس  هکم  هک  نیا  تسخن  دـشاب . هتـشاد  تسناوت  یم  لیلد  ود  هکم  هب  ریبز  نبا  يروآ  يور  درک .
نیا لیلد  هب  ریبز  نب  هللادبع  دوبادخ . لوسر  همع  هیفـص ، دنزرف  هللادبع -  ردپ  ریبز -  هک  نیا  هچ  تشاد . نایکم  لسن  رد  هشیر  هللادبع  هک 
هکم دوب ، هفیلخ -  نیتسخن  رکبوبا -  رتخد  ءامسا  شردام  و  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ادخ -  لوسر  فورعم  هباحـص  زا  ریبز -  شردپ -  هک 

هللادبع ياهـشالت  دیزی  گرم  زا  لبق  ات  دـید . یم  بسانم  راداوه  بلج  مادـنا و  ضرع  يارب  دـمآ  یم  رامـش  هب  وا  يردـپ  نیمزرـس  هک  ار 
ياهدـمایپ زا  ار  مدرم  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  هنیدـم  ـالبرک و  رد  دـیزی  هک  یتـشحو  اریز  دیـشخبن  رمث  نادـنچ  مدرم  زا  نتفرگ  تعیب  يارب 

یخرب رد  تسناوت  یم  وا  تفای و  شرتسگ  هللادبع  ذوفن  هنماد  دیزی  گرم  زا  سپ  اما  تشاد .، یم  زاب  نایوما  تموکح  دیزی و  اب  تفلاخم 
نامرف هب  ار  مدرم  تسناوت  دوب و  ریبز  نبا  لماع  يرهف ، مدجح  نامحرلادبع  رـصم  رد  دریگب . تعیب  مدرم  زا  درامگب و  یناگدنیامن  قطانم 
ثراح هرصب ، رد  يراصنا . ریشب  نب  نامعن  صمح ، يرهف . صیق  نب  كاحض  قشمد ، رد  یمازج . سیق  نب  لئان  نیطـسلف ، رد  دروآ . رد  وا 
تحت ندرا  نایم  نیا  رد  اهنت  دندوب و  وا  لماع  عیطم  نب  هللادبع  هفوک  رد  یملـس . مزاخ  نب  هللادـبع  ناسارخ ، رد  هعیبر . یبا  نب  هللادـبع  نب 

لوط رد  زگره  تموکح  هب  یبایتسد  يارب  شیاهـشالت  مغر  یلع  ریبز  نب  هللادـبع  تفاین . لیامت  ریبز  نب  هللادـبع  هب  یبلط  نب  ناسح  نامرف 
رابود شتردق  هزرابم  نارود  لوط  رد  هللادبع  تشادن . تینما  ساسحا  زگره  هکم  زا  نوریب  ایوگ  دماین و  نوریب  هکم  زا  شا  هزرابم  نارود 
هزرابم زا  تسد  ماش  هاپـس  دیزی  گرم  اب  هک  ریمن  نب  نیـصح  یهدنامرف  هب  دـیزی  هاپـس  هلیـسو  هب  تسخن  تفرگ  رارق  دـیدش  موجه  دروم 
تشاد مازعا  هکم  هب  یفقث  فسوی  نب  جاجح  هک  یمیظع  هاپس  هلیسو  هب  سپس  و  دندرب . رد  هب  ملاس  ناج  شناراداوه  هللادبع و  دندیشک و 

وا گنج  نیرخآ  هللادبع  اب  گنج  نیمود  دننک . شوماخ  هشیمه  يارب  ار  نانآ  ياهشالت  اهاعدا و  دنزیخرب و  شنارای  هللادبع و  هلباقم  هب  ات 
، هدرک ریگتسد  ار  ریبز  نب  هللادبع  دندرک و  دراو  ریبز  نبا  ناراداوه  رب  یتخس  تسکش  فسوی  نب  جاجح  هاپس  شروی  نیا  رد  اریز  دوب  زین 

نایاپ هب  يرجه  رد 73  ( 321  ) لاس  9 زا سپ  دوـب  هتفرگ  جوا  لاـس 64  زا  هک  ریبز  نب  هللادـبع  هنتف  هنوگ  نیا  و  دـنتخیوآ . راد  هب  هکم  رد 
(322 . ) دیسر طخ 
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ریبز نبا  ربارب  رد  داجس  ماما  عضوم 

يو یسایس  تیـصخش  هب  یلامجا  يرورم  دیاب  تسخن  يو  ياه  هیعاد  اهـشالت و  ریبز و  نبا  ربارب  رد  داجـس ع  ماما  عضوم  تخانـش  يارب 
ریبز شردپ  تیصخش  اب  طابترا  یب  هللادبع  یـسایس  يرکف و  تیـصخش  تشاد . دنراذگب  ریثات  وا  فادها  رکف و  رد  دناوت  یم  هک  یلماوع 

اب نامثع  لتق  زا  سپ  دمآ و  یم  رامش  هب  مالـسا  ربمایپ  يانـشآ  مان  یباحـص  رگید  يوس  زا  ادخ و  لوسر  همع  رـسپ  وس  کی  زا  ریبز  دوبن .
هیلع لمج  گنج  رد  دـش و  هرـصب  هناور  نیثکان  اب  تسکـش و  ار  دوخ  تعیب  هک  تشذـگن  يرگید  یلو  درک  تعیب  بلاط ع  یبا  نب  یلع 

بلاطیبا ع و نب  یلع  اب  ریبز  ییاهن  زیتس  يریگرد و  دش . هتـشک  اهیریگرد  نامه  اب  هطبار  رد  اما  گنج  نادیم  زا  جراخ  دـیگنج و  یلع ع 
رگا ای  دـنک و  نشور  یلع ع  نادـناخ  هیلع  ریبز  دـنزرف  بلق  رد  ار  توادـع  هنیک و  ياه  هلعـش  تسناوت  یم  اهراد  ریگ و  نیا  رد  وا  گرم 
المج باحـصا  كرحم  نیرت  یلـصا  هک  دنایامن  یم  لمج  گنج  خـیرات  هعلاطم  دزاس . رترو  هلعـش  ار  نآ  هتـشاد  دوجو  شیپ  زا  يا  هنیک 

زا تسخن  وا  هک  دـنا  هدـش  روآ  داـی  ناـخروم  گـنج  نیا  رد  ریبز  تکرـش  دروم  رد  هژیوب  تسا  هدوب  یموق  ياـه  هزیگنا  یبلط و  تردـق 
دناوت یم  اـه  هنیمز  شیپ  نیا  ( 323 . ) درک کیرحت  ندـیگنج  هب  ار  وا  هللادـبع  شدـنزرف  یلو  تشگزاب  هدـش  مدان  گنج  نیا  رد  تکرش 

ار نآ  هک  تسا  تسد  رد  زین  يرگید  ياه  هناشن  یلو  دنایامنب  ار  نیسحلا ع  نب  یلع  همئا ع و  هار  زا  ریبز  نب  هللادبع  هشیدنا  هار و  ییادج 
درک ادیپ  یلع ع  نب  نیـسح  اب  یکارتشا  هطقن  ریبز  نب  هللادـبع  دز  گنچ  تفالخ  هب  دـیزی  هک  یماگنه  دـعب  ياهلاس  رد  دـنک . یم  تیوقت 
زین ریبز  نبا  دیدرگ  راپـسهر  هکم  يوس  هب  هنیدم  زا  یلع ع  نب  نیـسح  هک  ینامز  دندوبن . دیزی  اب  تعیب  هب  رـضاح  مادک  چـیه  ود  نآ  اریز 

رادید هب  ریبز  نبا  دـش  دای  هک  یکارتشا  هطقن  لیلد  هب  هکم  رد  یلع  نب  نیـسح  رارقتـسا  زا  سپ  هک  تسا  یهیدـب  تشاد . روضح  هکم  رد 
، دوبن لیلد  یب  نیسح ع  ياه  همانرب  هب  تبـسن  ریبز  نبا  تیـساسح  دوش . هاگآ  یلع ع  نب  نیـسح  ياهمیمـصت  زا  ات  دمآ  یم  ترـضح  نآ 

تدشب ار  وا  تیـصخش  نیـسح ع  روضح  تشاد و  ار  نایکم  تیامح  يراداوه و  بلج  تفالخ و  يربهر و  هشیدـنا  رـس  رد  ریبز  نبا  اریز 
یعس مه  شیاهتاقالم  رد  وا  هک  تسا  نیا  تفای  یمن  لیامت  ریبز  نبا  اب  تعیب  هب  یسک  ترضح  نآ  دوجو  اب  داد و  یم  رارق  عاعـشلا  تحت 

هک درک  یم  داهنـشیپ  هاگ  ور  نیا  زا  دراد . ناهن  ار  دوخ  یلـصا  هزیگنا  درک  یم  شالت  مه  دـنک و  قیوشت  هکم  زا  جورخ  هب  ار  ماما  تشاد 
متـشاد هفوک  رد  امـش  ناراداوه  نارای و  لثم  یناراـی  نم  رگا  تفگ  یم  مه  یناـمز  و  ( 324 . ) تسا رت  نما  هکم  اریز  دـنامب  هکم  رد  ماـما 

اب ار  دوخ  تفلاـخم  رفـس  نیمه  رد  یلع ع  نب  نیـسح  ( 325 . ) متـشگ یمنرب  دوخ  میمـصت  زا  مدرک و  یم  تکرح  هفوک  يوـس  هب  اـمتح 
هب دش  وا  هجوتم  يرطخ  هاگ  ره  ات  هداد  رارق  هزرابم  رگنس  ار  هبعک  دوخ  نامگ  هب  ریبز  نبا  اریز  تشاد  نایب  نمـض  روط  هب  ریبز  نبا  شور 
هب هک  دنتـسین  یناسک  هیما  ینب  دـیزی و  اریز  دوش  یم  هبعک  تمرح  کته  بجوم  رما  نیا  هک  دـش  روآ  داـی  وا  هب  ماـما  یلو  درب  هاـنپ  هبعک 

دوش و هتخیر  ادخ  هناخ  رد  نم  نوخ  زا  هرطق  کی  متسین  یضار  نم  ریبز  رسپ  يا  دومرف . ریبز  نبا  هب  یلع ع  نب  نیسح  دنهن  تمرح  هبعک 
رد ( 326 . ) ددرگ لاـمیاپ  هبعک  تمرح  هک  نیا  زا  تسا  رتـهب  دوش  هتخیر  منوـخ  مشاـب و  رترود  یهلا  مرح  زا  مه  بجو  ود  اـی  کـی  رگا 

دیزی تفالخ  هیلع  مایق  راک  نامب و  ینامب  هکم  رد  یهاوخ  یم  رگا  تفگ : یلع ع  نب  نیـسح  هب  ریبز  رـسپ  تسا . هدـمآ  نینچ  رگید  ینایب 
رد يرالاس  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  مردـپ  دومرف : نیـسح ع  ماـما  مینک . یم  تعیب  وت  اـب  میتسه و  ناـبیتشپ  ار  وت  اـم  اریز  نک  يربهر  ار 

نامز تشذگرس  ( 327 . ) مشاب رالاس  نآ  منامب و  هکم  رد  مهاوخ  یمن  نم  تسکش  دهاوخ  ار  مارحلا  دجـسم  تفرگ و  دهاوخ  ياج  هکم 
نب نیصح  هلیسو  هب  راب  کی  دوش  هتخیر  مه  رد  هکم  تمرح  هبترم  ود  ات  دش  ببـس  هللادبع  تفای و  ققحت  ماما ع  ینیب  شیپ  هک  داد  ناشن 
ینب تیب و  لها  اب  ریبز  نبا  توادع  يراگزاسان و  ایوگ  دهاوش  اه و  هناشن  نیا  زا  هتشذگ  فسوی . نب  جاجح  هلیسو  هب  رگید  هبترم  ریمن و 

داتسرفن و ربمایپ  رب  دورد  شیاه  هبطخ  رد  زور  لهچ  ریبز  نبا  تردق  راگزور  رد  دنا . هتشون  هک  نانچ  تسا  هدوب  اهنیا  زا  رتحیرـص  مشاه 
. دـنیامنن یگرزب  رخف و  ساـسحا  دـنوشن و  زورغ  راـتفرگ  مشاـه  ینب  یخرب  هک  متـسرف  یمن  دورد  ربماـیپ  رب  تهج  نآ  زا  نم  تفگ : یم 
رد هک  نانچ  تسا . هدـش  داـی  هناتـسود  ریغ  نشخ و  رایـسب  دوب  هتفاـی  رادـتقا  يردـق  هک  یماـیا  رد  مشاـه  ینب  اـب  ریبز  نبا  دروخرب  ( 328)
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هک يا  هنوگ  هب  داد  رارق  دیدهت  دروم  مزیه  ندروآ  مهارف  اب  ار  نانآ  تخاس و  عمتجم  يا  هرد  رد  ار  هکم  نایمشاه  اهـشکمشک  زا  یعطقم 
ياهتکرح لابق  رد  داجس ع  ماما  عضوم  تاکن  نیا  هب  هجوت  اب  ( 329 . ) دنام یمن  ملاس  یمشاه  چیه  داتفا  یم  اهمزیه  نآ  رد  يا  هلعش  رگا 

يا هنتف  هکلب  تسناد  یمن  نیرفآ  ییاـهر  یماـیق  شخب و  رمث  یتـکرح  ار  ریبز  نبا  ياـه  هماـنرب  ترـضح  نآ  دـیامن . یم  نشور  ریبز  نـبا 
ار يراوید  داجس ع  ماما  دیوگ  یم  یلامث  هزمحوبا  دوش . یم  هدافتسا  یلامث  هزمح  وبا  تایاور  زا  هک  نانچ  دروآ  یم  رامش  هب  زیخ  نارحب 

مربارب رد  ار  شوپ  دیفـس  يدرم  ناـهگان  مدرب  یم  رـس  هب  ینارگن  رد  مدوب و  هدز  هیکت  راوید  نیا  هب  يزور  نم  دوـمرف  داد و  ناـشن  نم  هب 
ادـخ یتـسه  نیگمغ  اـیند  يارب  رگا  مباـی . یم  نیگهودـنا  ار  وـت  ارچ  نیـسحلا  نب  یلع  يا  تفگ  نم  هب  درم  نآ  درگن . یم  ارم  هک  مدـید 

. رهاق تسا  يدنوادخ  نآ  ياورنامرف  هک  قداص  تسا  يا  هدع  ترخآ و  ینارگن  ترخآ  يارب  رگا  دناسر و  یم  ار  راکدـب  کین و  يزور 
لکوت ادخ  رب  یسک  يا  هدید  نونک  ات  ایآ  نیسحلا  نب  یلع  يا  تفگ  دیدنخ و  درم  تسا . ریبز  نبا  هنتف  زا  نم  ینارگن  سرت و  متفگ  وا  هب 

زا درم  نآ  ناهگان  دهدن  شخـساپ  ادخ  دنک و  بلط  ار  يزیچ  يادخ  زا  یـسک  يا  هدید  نونکات  ایآ  دـهدن  ناماس  ار  شراک  ادـخ  دـنک .
(330 . ) دوب رضخ ع  وا  مدید  یمن  ار  وا  رگید  دش و  ناهنپ  مناگدید  ربارب 

دیزی نب  هیواعم  نارود 

ات دـندرک  شالت  دـندید  یم  رطخ  رد  ار  دوخ  عفانم  هک  هیما  ینب  درپس  ناج  کیرات  سب  يا  هماـنراک  اـب  تموکح  لاـس  هس  زا  سپ  دـیزی 
نب مشاه  رتخد  دلاخ  ما  شردام  دیزی  دنزرف  هیواعم  دشاب . ناشیا  عفانم  نابهاگن  ظفاح و  دنز و  هیکت  تفالخ  تخت  رب  دیزی  دـنزرف  هیواعم 

تموکح لیم  نادنچ  شدج  ردپ و  فالخ  رب  وا  اما  تشذگ  یم  شنس  زا  لاس  دش 22  هتشامگ  تفالخ  هب  هک  زور  نآ  رد  هعیبر  نب  هبتع 
زا وا  ( 331 . ) تفای یمن  روضح  ناشیا  مسارم  مدرم و  عمج  رد  درک و  یمن  تراظن  تلاخد و  یـسایس  ياهراک  رد  تشادـن  ییاورنامرف  و 

دهاوش هک  نیا  هچ  تسا  هدوب  تموکح  رما  رد  وا  تلاخد  عنام  يرامیب  نیا  هک  تفریذپ  ناوت  یمن  یلو  دوب  يرامیب  راتفرگ  تفالخ  زاغآ 
شالت یپ  رد  نایماش  هک  نیا  زا  سپ  تسا  هتشاد  نشور  یقطنم  لوقعم و  يا  هفسلف  تفالخ  زا  يرازیب  رد  يو  هک  دهد  یم  ناشن  یخیرات 

ور نیا  زا  دنک . علخ  تفالخ  زا  ار  دوخ  دوب  ددصرد  عانتما و  تموکح  شریذـپ  زا  هیواعم  دـنداد  يار  دـیزی  نب  هیواعم  تفالخ  هب  نایوما 
دنوادخ و شیاتس  اب  ار  شنخس  سپس  دش  بلج  ناگمه  هجوت  تسشن  تکاس  ینالوط  یتدم  تفر  ربنم  رب  تفای و  روضح  مدرم  عمج  رد 

ناتبلق قامعا  رد  زین  امش  هک  مناد  یم  مرادن و  امش  رب  ییاورنامرف  هب  یلیامت  نم  مدرم  يا  تفگ : درک و  زاغآ  ربمایپ ص  رب  مالـس  دورد و 
امش دیگنج و  یلع ع  اب  قح  انب  هیواعم  مدج  هک  دینادب  میسانش . یم  ار  امش  ام  مه  دیا و  هدومزآ  ار  ام  امـش  مه  دیتسه  نادرگ  يور  ام  زا 

رد هیواعم  نونکا  اما  دیـسر  فدـه  هب  تفرگ و  تسد  رد  ار  تموکح  مامز  ات  دـیراد  شیرای  دـیدرک و  يوریپ  زا  زا  هنـالهاج  ماـش  مدرم 
اب يدنواشیوخ  تهج  زا  مه  تسا . رت  هتسیاش  ناگمه  زا  مالـسلا -  هیلع  یلع -  دنیب  یم  ار  شرادرک  جیاتن  درب و  یم  رـس  هب  اهنت  ربق  هناخ 

امش دینج و  مالسلا -  هیلع  یلع -  اب  قح  انب  هیواعم  مدج  ملع . تعاجش و  مالسا و  رد  تقبس  رظن  زا  مه  و  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ - 
رد هیواعم  نونکا  اما  دیـسر . فدـه  هب  تفرگ و  تسد  رد  ار  تموکح  مامز  ات  دـیداد  شنارای  دـیدرک و  يوریپ  وا  زا  هنالهاج  ماـش  مدرم 

مکح امـش  رب  یهاوخدوخ  دادبتـسا و  اب  زین  وا  دیـسر ، دیزی  مردپ  هب  تفالخ  دـنیب . یم  ار  شرادرک  جـیاتن  درب و  یم  رـس  هب  اهنت  ربق  هناخ 
درک و یخاتسگ  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ -  نادناخ  ادخ و  رب  وا  تشادنار . ص )  ) ربمایپ تما  رب  تفالخ  یگتسیاش  هک  یلاح  رد  دنار 
، هیواعم دـسر ... یم  شرادرک  رفیک  هب  و  تسا . هتفر  ایند  زا  نونکا  زین  وا  و  تسکـش . ار  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ -  نادـنزرف  تمرح 
هک ما  هیما  ینب  زا  رفن  نیموس  نم  تفگ : سپـس  تسیرگ . یم  شناکاین  یماجرفدب  رب  دوب و  هتفرگ  ار  شیولگ  هدقع  درک ، توکـس  یتخل 
نم هک  تسا  نیا  تقیقح  دـنیام . ناراداوه  زا  شیب  ام  نانمـشد  نایـضران و  هک  مناد  یم  بوخ  ما و  هدـش  راوس  تفالخ  بکرم  رب  نونکا 

دیناد یم  شیوخ  حالص  ار  سکره  دیشیدنیب و  شیوخ  تشونرـس  هب  دوخ  امـش  منک ، شود  رب  ار  امـش  رب  ییاورنامرف  هانگراب  مناوت  یمن 
دادـخر نیا  زا  هیما  ینب  هک  تسا  یهیدـب  ( 332 . ) دـیتشادرب امـش  زا  ار  تعیب  مدرک و  علخ  تفالخ  زا  ار  دوخ  نم  کـنیا  دـینک ، باـختنا 
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لالج هوکـش و  دروآ و  یم  رامـش  هب  هفیلخ  ردام  ار  دوخ  هظحل  نآ  ات  هک  هیواعم -  ردام  هک  اـج  نآ  اـت  دـندش . نارگن  تحاراـن و  رایـسب 
هب تفگ : ردام  خـساپ  رد  هیواعم  مدوب ! هدـییازن  وت  نوچ  يدـنزرف  شاک  يا  تفگ : وا  هب  شاـخرپ  اـب  دـید -  یم  هتفر  تسد  زا  ار  شیوخ 

توالح هیما  ینب  دیاب  رگم  موب . هدشن  راک  نیا  راد  هدـهع  نم ... شاک  يا  ( 333 . ) دوب یم  نینچ  هک  متـشاد  تسود  مه  نم  دنگوس  ادخ 
سپ نآ  زا  هیواعم  ( 334 . ) مرازیب تفالخ  زا  نم  زگره ! ما ، هتـشادزاب  نآ  لـها  زا  ار  قح  هک  منک  لـمحت  ار  نآ  لاـبو  نم  دـنربب و  ار  نآ 

وا گرم  یخرب  دنچ  ره  تشذگن ، هام  ود  ای  زور  لهچ  زا  شیب  درپس  ناج  هک  يزور  ات  دیسر  تفالخ  هب  هک  يور  زا  درکن و  رمع  نادنچ 
و ( 336  ) نوعاط يرامیب  ار  وا  گرم  لـماع  یخرب  دـنا . هتـشون  فلتخم  ار  وا  گرم  تلع  ناـخروم  ( 335 . ) دنا هتـسناد  هام  هس  زا  سپ  ار 
ات هدش  دیزی  نب  هیواعم  یحور  لوحت  ثعاب  یلماع  هچ  هک  نیا  اما  ( 337 . ) دنا هتسناد  یگفخ  مه  یخرب  مومسم و  تبرش  ندیشون  یضعب 

هدرک هراشا  نآ  هب  عبانم  یخرب  هک  تسا  يا  هتکن  دزاس ، المرب  ار  هیما  ینب  هنانئاخ  ياه  همانرب  دنک و  تکرح  شدج  ردـپ و  شور  هیلع  وا 
رارق هذخاوم  دروم  ار  داتـسا  دنتـسناد و  صوقلا  رمع  يو  داتـسا  میلاعت  نانخـس و  ار  هیواعم  یحور  لوحت  تلع  هیما  ینب  دنا : هتـشون  دنا و 

تموکح زا  تسد  ات  يا  هتخومآ  وا  هب  ار  نانخـس  نیا  يا و  هدروآ  دیدپ  وا  بلق  رد  ار  یلع  نادناخ  یتسود  هک  یتسه  وت  دنتفگ  دنداد و 
مالسلا هیلع  یلع -  یتسود  هب  یعیبط  يرطف و  یشیارگ  ساسارب  دوخ  دیزی  نب  هیواعم  تفگ : صوصقلا  رمع  درادرب . شناینیـشیپ  شور  و 

ار وا  دـنتفریذپن و  ار  شرذـع  هیما  ینب  اما  ما . هتخوماین  وا  هب  ار  نانخـس  نیا  نم  تسا و  هتفاـی  شیارگ  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نادـناخ  و  - 
(338 . ) دنتخاس روگ  هب  هدنز  ریگتسد و 

مکح نب  ناورم  نارود 

یلو دوـش ، دازآ  هیما  نادـنزرف  ماد  زا  تفـالخ  بکرم  اـت  تفر  یم  يو ، سردوز  گرم  تفـالخ و  زا  دـیزی  نی  ۀـیواعم  يریگ  هراـنک  اـب 
هب ود  نآ  تیمکاح  وترپ  رد  دنتشاد و  رایتخا  رد  ار  تموکح  يدیلک  ياهتسپ  دیزی ، شدنزرف  نایفس و  یبا  نب  ۀیواعم  هرود  رد  هک  نایوما 
نب ناورم  ور ، نیا  زا  دور . نوریب  نانآ  گنچ  زا  یناسآ  نیا  هب  تفالخ  هک  دندش  یمن  رضاح  زگره  دندوب ، هتفای  تسد  تورث  يرورس و 

دمآ و یم  رامـش  هب  يوما  يرـصنع  رگید  يوس  زا  تشاد و  هیواعم  نامثع و  رازگتـسایس  رد  یتسد  زین  هتـشذگ  رد  هک  صاعلا ، یبا  مکح 
هیباج هقطنم  زا  ناورم  دریگ . راـیتخا  رد  ار  تفـالخ  بکرم  اـت  داـهن  شیپ  ماـگ  تشاد ، یبسن  كارتشا  نایفـسوبا  نادـنزرف  اـب  ناـکاین  رد 

لاـس 64 رد  دـناوخ . ارف  دوخ  تعبت  هب  ار  ناـماس  نآ  مدرم  درک و  زاـغآ  ار  دوخ  شـالت  هدـش ، عقاو  ( 340  ) نراوح لامـش  رد  هک  ( 339)
ود دودـح  يو  تموکح  نارود  عومجم  دـنا ، هدرک  تبث  ناخروم  هک  نانچ  درپس . ناج  نوعاط  يرامیب  رثا  رب  یگلاس  نس 63  رد  يرجه 

هعماج رب  ناـیوما  هطلـس  موادـت  رد  عطقم  نیا  رد  وا  ياهـشالت  ناورم ، تموکح  نارود  ندوب  كدـنا  مغر  یلعاـما  ( 341  ) تسا دوب ، هاـم 
ار وا  راک  کلملادبع  شدنزرف  داهن و  یپ  ار  نایناورم  تموکح  نایناورم  تموکح  ناینب  اهشالت ، نیمهاب  ناورم  دوب . رثوم  رایسب  یمالـسا 

تـصرف المع  هاتوک  تدـم  نیا  رد  ناورم  هک  دـیآ  رظن  هب  تسا  نکمم  دومن . تیبثت  اهتدـم  يارب  ار  ناـیناورم  تیمکاـح  ياـنب  لـیمکت و 
، دنک ذاختا  هجوت  لباق  یلمعلا  سکع  داح و  یعضوم  نایمـشاه  و  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  هژیوب  نافلاخم  ربارب  رد  هک  تسا  هتـشادن 

نب یلع  تماما  لاس  نمیمهدزاود  رد  تسا : هتـشون  هراب  نیا  رد  يدوعـسم  تسا . نیا  زج  دـیآ  یم  تسد  هب  یخیراـت  عباـنم  زا  هچنآ  یلو 
ناورم ینعی ؛ دوب -  هدش  دیعبتو  درط  ص )  ) ربمایپ يوس  زا  هتشذگ  رد  هک  يرصنع  ابو  نیعل  رـسپ  نیعل  اب  مدرم  مالـسلا -  هیلع  نیـسحلا - 

هطقن ره  رد  نایعیـش  تشذگ ، یم  یتخـسب  مدرم  رب  یگدنز  دندرب و  یم  رـس  هب  افخ  رد  نانمؤم  وا  رـصع  رد  دـندرک ... تعیب  مکح -  نب 
هنوگ هب  بلاط  یبا  نب  یلع  راگزور  نیا  رد  دـش و  یم  تراـغ  ناـشلاوما  هتخیر و  هتـسباو  هتخیر و  ناـشنوخ  دـندش . یم  دـیدهت  تدـشب 

(342 ... ) تفرگ یم  رارق  ازسان  نیهوت و  دروم  رابرد  هب  هتسباو  ياهربنم  رد  راکشآ 

مدرم یسایس  ینید و  طاطحنا 
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تموکح شریذپ  هک  نیا  هچ  تسا . مدرم  شیپ  زا  شیب  یـسایس  ینید و  طاطحنا  دشاب . یم  لمءات  لباق  همه  زا  شیب  رـصع  نیا  رد  هچنآ 
هعماج رب  نانمؤملا  ریما  ناونع  هب  ار  نید  نزاوت  هنیک  هتـشذگ و  هب  تبـسن  مدرم  دح  ات  هک  دـهد ، یم  ناشن  تفالخ ، هب  ناورم  نوچ  يدرف 

 - مرکا ربمایپ  تایح  راگزور  رد  هک  تسا  یـسک  میدـش  روآ  دای  يدوعـسم  لوق  زا  نونکا  مه  هک  ناـنچ  ناورم -  دـنا . هدرک  یم  طلـسم 
هب ترـضح ، نآ  تاکرح  زا  زیمآرخـسمت  دـیلقت  و  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ -  صخـش  هب  یتمرح  یب  رطاـخ  هب  هلآو -  هیلع  هللا  یلص 
يا هویم  یـسایس ، ینید و  هنیـشیپ  رظن  زا  ناورم  دوب ! وا  ماگمه  وگلا و  دیعبت ، رد  مه  مرج و  باکترا  رد  مه  شردپ  و  دـش . دـیعبت  فئاط 

زا نیـشیپ  يافلخ  هک  يراک  نامثع . تفـالخ  ناـمز  اـت  دـندوب  دـیعبت  رد  ناـنچمه  شردـپ  ناورم و  دوب . یناطیـش  دـیلپ و  یتخرد  زا  خـلت 
شاک يا  دومن . وغل  ار  دیعبت  نامرف  درک و  ضقن  ار  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ -  مکح  داد و  ماجنا  یتحارب  نامثع  دنتـشاد ، زاب  شماجنا 

. داد یمن  رارق  دوخ  تروشم  فرط  نانیمطا و  دامتعا و  دروم  یمالـسا ، تفالخ  هاگتـسد  رد  ار  ناورم  درک و  یم  هدنـسب  رادـقم  نیمه  هب 
رب نایوما  يالیتسا  زا  سپ  وا  دیگنج . مالـسلا -  هیلع  یلع -  اب  نیفـص  هعقاو  لمج و  گنج  رد  سپ  نآ  زا  ناورم  درک ! نینچ  نامثع  یلو 

نامر یمالسا  همصاع  و  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ -  رهش  رب  اهتدم  دش و  باختنا  هنیدم  مکاح  ناونع  هب  نایوما  يوس  زا  یمالـسا ، دالب 
داهنـشیپ دیلو  هب  تشاد و  روضح  هبتع -  نب  دـیلو  هنیدـم -  مکاح  رابرد  هب  یلع  نیـسح  راضحا  نایرج  رد  هک  تسا  یـسک  ناورم  دـنار .

هک دـنایامن  یم  دوـخ  کـیرات ، هنیـشیپ  نیا  شکب ! ار  وا  اـی  ریگب و  تعیب  اـی  هدـن ؛ تـلهم  ار  مالـسلا -  هـیلع  یلع -  نـب  نیـسح  هـک  درک 
یب ملظ و  دروم  راشف و  تحت  ار  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  نادناخ  مالـسا و  تسناوت  یم  دح  هچ  ات  ناورم  نوچ  يرـصنع  تیمکاح 

. دهد رارق  يرهم 

ناورم کلملادبع  نارود 

هب ار  تموکح  وا  هک  زور  نآ  اما  دـیدرگ  بوصنم  ردـپ  ياج  هب  يرجه  لاس 65  رد  دش و  دـلوتم  يرجه  لاس 26  رد  ناورم  کلملادبع 
ات تشادن . یتفرـشیپ  نادنچ  ریبز ، نبا  ذوفن  ربارب  رد  وا  دوب و  هدرک  ادیپ  فلتخم  ياهرهـش  رد  يدایز  ذوفن  ریبز  نب  هللادبع  تفرگ ، تسد 

تفای و ینوزق  کلملادبع  رادتقا  لاس  نآ  زا  درک و  بوکرـس  ار  ریبز  نبا  ناراداوه  يرجه  لاس 73  رد  یفقث  فسوی  نب  جاـجح  هک  نیا 
کلملادبع تفالخ  لوط  رد  دز . هیکت  هنادبتسم  تفالخ  یـسرک  رب  يرجه  لاس 86  ات  نانچمه  درک و  ادـیپ  شرتسگ  شییاورنامرف  هریاد 

ار اهنآ  دـش و  طلـسم  ياهبوشآ  رب  وا  لاـح  ره  هب  اـما  تفرگ  تروص  راـتخم  ماـیق  نیباوت و  ماـیق  ریبز ، نبا  هنتف  نوچ  يدـنمورین  ياهـشنت 
سپ یلو  دنایامن  یم  تدابع  دهز و  نآرق و  لها  ار  دوخ  تفالخ  هب  یبایتسد  زا  لبق  ات  وا  دنا ، هتشون  کلملادبع  هرابرد  تخاس . شوماخ 

اب هـک  یباحـص -  ءادرردـلاوبا -  يزور  دـسیون : یم  یطویــس  ( 343 . ) تخاـس راکـشآ  ار  دوخ  حـلاصان  تیهاـم  تفـالخ  هب  ندیـسر  زا 
هب یلب  تفگ : کلملادبع  یشون ! یم  بارش  کنیا  تدابع ، دهز و  همه  نآ  زا  سپ  وت  ما  هدینش  تفگ : وا  هب  تشاد  ترشاعم  کلملادبع 

ار نآ  تشاد و  تسد  رد  ینآرق  دیـسر ، تفالخ  هب  هک  زور  نآ  دنا : هتـشون  زین  کلملادبع  هرابرد  ( 344 ! ) مشون یم  بارش  دنگوس  ادخ 
رد کلملادبع  ( 345 ! ) تسا وت  نم و  رادـید  نیرخآ  نیا  دیـسر و  ارف  ییادـج  هظحل  ینعی ؛ کب  دـهعلا  رخآ  اذـه  تفگ : داهن و  يراـنک 

و متسین ! هدش  ریقحت  نوبز و  يا  هفیلخ  نامثع ، نوچمه  نم  تفگ : نینچ  درک  داریا  مدرم  يارب  يرجه  لاس 65  رد  هک  يا  هبطخ  نیتسخن 
یم بذـج  دوخ  هب  ار  مدرم  ياهبلق  تورث  لام و  اب  هتـشذگ  ياـفلخ  دوب . مهاوخن  درخ  تسـس  دـیزی  دـننامه  ریگناـسآ و  هیواـعم  ناـنوچ 
رـس نم  ربارب  رد  یگمه  ات  درک  مهاوخ  اوادـم  ار  اـما  نیا  ياـهدرد  ریـشمش  اـب  اـهنت  نم  یلو  دنتـسج  یم  دوخ  يارب  یناراداوه  دـندرک و 
لوط رد  کلملادبع  ( 346 ! ) دز مهاوخ  ار  وا  ندرگ  دنک ، توعد  اوقت  هب  ارم  سپ  نیا  زا  یـسک  ره  ادخ  هب  دنگوس  دنروآ ... دورف  میظعت 

ناج و فسوی ! یب  جاجح  نتخاس  طلـسم  زج  یهانگ  کلملادبع  رگا  یطویـس  لقن  هب  دش و  بکترم  يدایز  ياهتیانج  اهملظ و  شتفالخ 
ياهنارود زا  کلملادـبع  تفـالخ  نارود  ( 347 . ) درک یم  تیافک  وا  ییاوسر  يارب  هانگ  کـی  نیمه  تشادـن  ناناملـسم  سوماـن  لاـم و 

رکفت نایرج  ربهر  نادناخ و  نآ  ماما  گرزب و  نیـسحلا ع  نب  یلع  هک  اج  نآ  زا  و  دیآ . یم  رامـش  هب  یلع ع  نادناخ  يارب  راوشد  رایـسب 
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تربع هتـشذگ  زا  نانآ  اما  دوب . نایرابرد  هفیلخ و  توادـع  دروم  نارگید  زا  شیب  دـمآ  یم  رامـش  هب  یناورم  دـض  يوما و  دـض  یعیش و 
يدوبان انف و  هکلب و  دـنک ، یمن  لح  نانآ  يارب  ار  یلکـشم  اهنت  هن  ناشیا  اب  راب  تنوشخ  راتفر  یلع و  نادـناخ  اب  هلباـقم  هک  دـندوب  هتفرگ 

یهاوخ یم  یتسارب  رگا  تشون : کلملادـبع  هب  دوب  هنیدـم  مکاح  کلملادـبع  يوس  زا  هک  فسوی  نب  جاجح  دـشخب . یم  تعرـس  ناـنآ 
زا ارم  تشون : وا  خـساپ  رد  کلملادـبع  ردارب ! نایم  زا  شکب و  ار  نیـسحلا  نب  یلع  یهدـن ، تسد  زا  ار  تفالخ  دـنامب و  یقاب  تتموکح 

نتـشغآ هجیتن  رد  نایفـسوبا  نادناخ  هنوگچ  هک  ما  هتفرگ  دنپ  نم  اریز  زیرم ! ار  نانآ  نوخ  رادهاگن و  رود  مشاه  ینب  نوخ  هب  ندش  التبم 
هیلع داجس -  ماما  نتشک  زا  کلملادبع  يراددوخ  ( 348 ... ) تفر رابدرب  ناشاتموکح  دندش و  لحمضم  مشاه ، ینب  نوخ  هب  دوخ  ناتسد 

. تسا هتسنادن  یسایس  يریثءات  هعماج  رد  ماما  دوجو  هدوبن و  كانمیب  ترـضح ، نآ  هیحان  زا  وا  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  زگره  مالـسلا ،- 
هتفگ شیرق  همه  ارهاظ  هک  نیا  اب  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  هک  دوش  یم  هدافتسا  ینـشورب  کلملادبع  خساپ  جاجح و  داهنـشیپ  زا  هکلب 
زگره مهام  دـیراد و  دای  هب  هشیمه  ار  هرح  زور  اریز  تشاد  دـیهاوخن  تسود  ار  ام  زگره  امـش  هک  میناد  یماـم  شیرق  تیعمج  يا  تسا :

(349 . ) میرب یمن  دای  زا  ار  نامثع  گرم  اریز  تشاد ، میهاوخن  تسود  ار  امش 

 - مالسلا هیلع  داجس -  ماما  ياهدروخرب  زا  یکی  مالسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  کلملادبع 1 - اب  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  ياهدروخرب 
: دیامرف یم  هدرک  وگزاب  ار  ناورم  کلملادبع  اب 

هک کلملادبع  هب  ییانتعا  درک و  یم  فاوط  وا  شیپاشیپ  زین  نیسحلا  نب  یلع  دوب و  فاوط  لاح  رد  ناورم  کلملادبع  مارحلا ، دجسم  رد 
دوب هدینش  ار  ترضح  نآ  تیعقوم  فصو و  نیـسحلا و  نب  یلع  مان  دنچ  ره  کلملادبع  تشادن . دوب  هتفرگ  رارق  ترـضح  نآ  رـس  تشپ 

نارـضاح دـنک ! یم  ام  هب  ییانتعا  دـنک و  یم  تکرح  اـم  زا  رتولج  هک  تسیک  نیا  تفگ : ور  نیا  زا  تخانـش . یمن  هرهچ  هب  ار  ماـما  یلو 
ماما ات  داد  نامرف  تسـشن و  شناکم  رد  فاوط  ناـیاپ  زا  سپ  کلملادـبع  تسا . مالـسلا -  هیلع  نیـسحلا -  نب  یلع  صخـش  نیا  دـنتفگ :

ام ارچ  متـسین ! امـش  ردپ  لتاق  هک  نم  تفگ : کلملادبع  تفای ، روضح  کلملادبع  سلجم  رد  داجـس  ماما  یتقو  دـنروآ . وا  دزن  ار  داجس 
دوخ راک  اب  تشک ، ارم  ردپ  هک  یسک  دومرف : وا  خساپ  رد  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  ینک  یمن  رارقرب  طابترا  ام  هاگتـسد  اب  ییآ و  یمن 
التبم تشونرس  نامه  هب  يراد  تسود  مه  وت  رگا  تخاس . هایس  دوبان و  ار  شیوخ  لتاق  ترخآ  یلو  درک  بارخ  ار  مردپ  يویند  یگدنز 

ام يویند  هاـفر  تاـناکما و  زا  دـییایب و  اـم  دزن  هک  منک  یم  توعد  یلو  دوبن ! نیا  مروـظنم  زگره  تفگ : کلملادـبع  یناوـت . یم  يوـش ،
يابع کلملادـبع ، زیمآ  توخن  ندینـش  زا  سپ  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماـما  تسا : هدـما  نینچ  تاـیاور  نیا  همادا  رد  دـیوش . دـنمهرهب 

نیا هب  ار  تناتـسود  يدنمجرا  تمرح و  اهلا ، راب  تشاد : هضرع  ادـخ  هب  تسـشن و  اعد  تلاح  هب  نیمز  رب  درک و  نهپ  نیمز  رب  ار  شیوخ 
ور هاگ  نآ  درک . یم  هریخ  ار  مشچ  دیشخرد و  یم  هک  یتارهاوج  دش ، تارهاوج  زا  هتـشابنا  ابع  ناهگان  نایامنب ! کلملادبع -  صخش - 

دنوادخ هب  ماما  سپـس  دراد ! يزاین  وت  يایند  هب  ایآ  دـشاب ، هتـشاد  دـنوادخ  دزن  یهاگیاج  نینچ  هک  یـسک  دومرف : هدرک ، کلملادـبع  هب 
زا هتـشذگ  اـهدروخرب و  عون  نیا  زا  هتـشذگ  - 2 ( 350 . ) مرادـن زاین  نادـب  اریز  ریگزاـب  نم  زا  ار  تارهاوج  نیا  اـهلا ! راـب  تشاد : هضرع 

هبرجت اما  تسا ، هتـشاد  یم  رود  نآ  زا  ار  دوخ  هتـشادن و  یـشوخ  هرطاخ  مشاـه  ینب  نوخ  نتخیر  زا  کلملادـبع  دـیامن  یم  هک  ییاـهلقن 
يریگرد زیتس و  هب  هاوخان  هاوخ  ناربکتسم  تسا و  راگزور  ياهدنپ  اهتربع و  هدهاشم  زا  رتروک  تردق ، مشچ  هک  تسا  هداد  ناشن  خیرات 

زا شخب  نیا  دـنا  هدرک  دای  ار  مشاه  ینب  نوخ  نتخیر  زا  کلملادـبع  بانتجا  هک  یناراـگنخیرات  ناـمه  دـنوش . یم  هدیـشک  ناـحلاص  اـب 
داجـس ماـما  رب  درواـین و  باـت  شیوخ  رابکتـسا  تردـق و  هسوـسو  ربارب  رد  کلملادـبع  ماجنارـس  هک  دـنا  هداد  رارق  هراـشا  زین  ار  خـیرات 

لغ و اب  ار  نیسحلا  نی  یلع  ات  دوب  هداد  روتـسد  ناورم  کلملادبع  هک  يزور  دیوگ : یم  يرهز  باهـش  نبا  درک . لامعا  ار  ییاهریگتخس 
دوخ هرصاحم  رد  ار  وا  هتفرگ و  ار  ترـضح  فارطا  نارومءام ، زا  يا  هدع  مدوب . رظان  دهاش و  نم  دنتـسرفب  ماش  يوس  هب  هنیدم  زا  ریجنز 

ترـضح نآ  کیدزن  دـنداد و  هزاجا  نم  هب  اهنآ  منک . یظفاحادـخ  وا  اب  هتفر و  یمارگ  نآ  دزن  ات  متـساوخ  هزاـجا  نارومءاـم  زا  دنتـشاد .
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ياج نم  هک  متشاد  تسود  متفگ : متـسیرگ و  هرظنم  نآ  هدهاشم  زا  دوب ، هتـسب  شیاپ  تسد و  هب  اهریجنز  هتـسشن و  یلمحم  رد  وا  مدش ،
هیلع داجـس -  ماما  لابق  رد  کلملادبع  لمع  تدش  اهلقن ، هنوگ  نیا  زا  ( 351 ... ) دیدوب و ملاس  امـش  مدش و  یم  لمحتم  ار  جنر  نیا  امش 

تـشذگ اب  هدوب و  وا  تفالخ  نارود  زاغآ  هب  طوبرم  مشاـه ، ینب  لاـبق  رد  کلملادـبع  ياهـشمرن  اـسب  هچ  دوش و  یم  هدافتـسا  مالـسلا - 
هدرک یم  رطخ  ساسحا  شیوخ  تموکح  رب  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  هیحان  زا  هتفای و  تدش  يو  رد  رابکتسا  دادبتـسا و  هیحور  نامز ،

زا ار  يزیمآزاجعا  تکرح  يرهز ، باهش  نبا  قوف ، ثیدح  همادا  رد  هتبلا  تسا . هتشاد  لامعا  ار  ياهیریگتخـس  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  و 
راچان و ارم  اهریجنز  دـنب و  نیا  ینک  یم  ناـمگ  اـیآ  يرهز ! يا  دومرف : نم  هب  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماـما  دـیوگ : یم  هدرک  لـقن  ماـما 
زا داد و  یتـکرح  ار  دوخ  ياـپ  تسد و  هاـگ  نآ  موـش  اـهریجنز  نیا  زا  مناوـت  یم  موـش  دازآ  مهاوـخب  رگا  هک  نادـب  دـنا . هدرک  بوـلغم 

نیـسحلا نب  یلع  میدرک ، تحارتسا  يردق  هار  نایم  یناکم  رد  ام  دنداد : خساپ  نانآ  تسا ؟ هدـش  هچ  رگم  مدیـسرپ  دروآ  نوریب  اهریجنز 
هدوب يرابرد  ناـملاع  زا  دوخ  يرهز  باهـش  نبا  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  دوبن ... نیـسحلا  نب  یلع  ود  وب  نیمز  رب  اـهریجنز  رد  هتـسب 

. دـش لاـبند  وا  روضح  رد  ناـیرج  متفر و  کلملادـبع  روضح  هب  هعقاو  نیا  زا  سپ  نم  هک  تسا  هتفگ  دوـخ  لـقن  نیمه  رد  یتـح  تسا و 
تیالو نداد  ناشن  اب  هک  تسا  هدوب  نیا  ددصرد  ماما  اسب  هچ  اریز  دشاب  قداص  ناتساد  نیا  لقن  رد  باهش  نبا  هک  هک  تسین  دیعب  ( 352)

يارب هکلب  يراچانرـس  زا  هن  دنریذپ  یم  ار  جنر  رگا  دنتـسین و  ناملاظ  هئطوت  روهقم  زگره  ادـخ  نادرم  هک  دـنامهفب  يو  هب  دوخ  ینیوکت 
نارگداهج و يارب  تسین  مزال  دنا و  هدش  يرابکتـسا  ياهتردق  هب  هتـسباو  وا  نوچ  هک  یناملاع  اما  و  تسا . يونعم  لماکت  هفیظو و  ماجنا 

يدروم رد  کلملادـبع  اب  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  ياهدروخرب  زا  رگید  یکی  - 3 دـننازوسب ! لد  رهاظ  هب  یهلا ، فیلکت  هب  نـالماع 
دزن تعیدو  هب  هک  ار  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  ریـشمش  شیوخ ، هاـگیاپ  تردـق و  دانتـسا  اـب  اـت  تشاد  شـالت  کلملادـبع  هک  هدوب 
دزن هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  ریـشمش  دوجو  دنک . بحاصت  دوب ، مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  دزن  نامز  نآ  رد  هتفرگ و  رارق  ناماما 

نازرو دسح  زا  یخرب  هک  تسا  یهیدب  دمآ . یم  رامـش  هب  نانآ  تیالو  تیاصو و  يرهاظ  لیالد  زا  دوب و  يونعم  یتفارـش  دوخ  ع )  ) همئا
نآ يرورس  ندید  مشچ  هک  اجنآ  زا  دندمآ ، یم  رامش  هب  ترضح  نآ  نادنواشیوخ  زا  دوخ  اسب  هچ  هک  مالـسلا ،-  هیلع  داجـس -  ماما  هب 

. دـنداد هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  ریـشمش  دروم  رد  ییاهـشرازگ  کلملادـبع  هب  دنتـشادن ، نایولع  مشاه و  ینب  ناـیمرد  ار  ترـضح 
اب دنا  هتسناوت  یم  هک  نیا  هلمج  زا  دنا ، هتـشاد  قایتشا  ییایـشا  نینچ  نتـشاد  رایتخا  رد  يارب  یفلتخم  تاهج  زا  نیطالـس  هک  تسا  یهیدب 

هیلع داجـس -  ماما  هب  يا  همان  کلملادبع  ور  نیا  زا  دننک ! دادـملق  تراما  تموکح و  قحب  ثراو  ار  دوخ  ادـخ ، لوسر  ریـشمش  بحاصت 
خساپ وا  هب  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  یلو  درک  تساوخرد  ترضح  نآ  زا  ار  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ -  ریشمش  تشون و  مالـسلا - 

رتـفد زا  ار  ترـضح  ماـن  دوشن ، هداد  تبثم  خـساپ  وا  هب  ع )  ) داجـس ماـما  یلو  درک  تساوخرد  هماـن  مود  راـب  يارب  کلملادـبع  داد . یفنم 
يا تشون : کلملادـبع  همان  نیمود  خـساپ  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  درک . دـهاوخ  فذـح  لاـملا  تیب  قوقح  ناگدـننک  تفاـیرد 

يزور دنرادن ، نامگ  هک  يریـسم  زا  دناهرب و  اهانگنت  زا  ار  ناشیا  هک  تسا  هدرک  نیمـضت  شناگدنب  يارب  دنوادخ  هک  نادب  کلملادبع !
تـسود ار  شکرـس  نانئاخ  دنوادخ  ینعی ؛ روفک  ناوخ  لک  بحیال  هللا  نا  تسا : دومرف  نآرق  رد  دنوادخ  هک  نادب  یلو  دـناسرب  ار  نانآ 

نارادمتـسایس و یـشم  طخ  میدش ، روآدای  زین  البق  هک  نانچ  - 4 ( 353 . ) میتسه هیآ  نیا  لومـشم  ام  زا  کیمادک  شیدنیب  کنیا  درادـن .
شیگدنز لوط  رد  زین  کلملادبع  تسا و  هدوب  ریغتم  یعامتجا  یـسایس -  یطیارـش  ياضتقا  هب  مالـسلا -  هیلع  همئا -  ربارب  رد  نادنمتردق 

هیلع داجـس -  ماما  اب  یتوافتم  ياهدروخرب  شیگدـنز  هاگیاج  تمظع و  هب  هاگ  تسا . هتـشاد  ع )  ) داجـس ماـما  اـب  یتواـفتم  ياـهدروخرب 
هجنکـش رازآ و  ای  ییوجبیع و  ددـص  رد  ینامز  هدرک و  رارقا  ترـضح  نآ  يونعم  عیفر  هاگیاج  تمظع و  هب  هاگ  تسا . هتـشاد  مالـسلا - 

لاس 86 ات  هدیبوک  مهرد  ار  اهـشروش  هک  مینادب  يرجه  لاس 73  ار  شلماک  رادـتقا  نارود  هک  نیا  هب  هجوت  اب  و  تسا . هدـمآ  یم  رب  ماما 
تسا یلیلد  دوخ  کلملادبع ، تموکح  هرود  ندوب  ینالوط  دیآ . یم  رامـش  هب  ینالوط  یتدم  دوخ  تسا  هدیـسر  ارف  وا  گرم  هک  يرجه 
درذگ یم  ناربکتـسم  رمع  رب  هچ  ره  اریز  دنک  هیجوت  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  ربارب  رد  ار  وا  توافتم  ياهیریگعـضوم  دـناوت  یم  هک 
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هـشیمه تفالخ ، نابـصاغ  ناربکتـسم و  يوخ  رد  دبای . یم  ینوزف  نافلاخم  هب  تبـسن  نانآ  لمع  تدـش  تردـق و  ظفح  يارب  نآ  صرح 
هدوشگ ناشیا  شیاتـس  هب  بل  ییاج  رگا  تسا و  هتـشاد  ياج  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  قحب  ناثراو  توبن و  نادناخ  اب  دانع  هنیک و 

هک تسا  هدوب  هیاپ  نادب  ات  همئا  يراوگرزب  تمارک و  لضف و  ینعی ؛ ءادـعالا  هب  تدهـشام  لضفلا  دوش  تباث  ات  تسا  یهلا  يریدـقت  دـنا 
زا کلملادبع  شیاتس  رد  ناخروم  هک  تسا  يدادخر  لقن  همدقم ، نیا  كرادت  زا  روظنم  دنا . هدرک  رارقا  نآ  هب  زین  ناشیا  نانمـشد  یتح 

ادخ و لوسر  صوصخم  هک  یقوقح  تاقدص و  کلملادبع ، تموکح  زا  لبق  ات  دنا : هتشون  دنا و  هدرک  تبث  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما 
تفالخ کلملادبع  هک  ینامز  یلو  دـش  یم  تخادرپ  نینمؤملا -  ریما  دـنزرف  یلع -  نب  رمع  هب  دوب ، مالـسلا -  هیلع  بلاط -  یبا  نب  یلع 

زا دـش و  تحاراـن  رییغت  نیا  زا  یلع ، نب  رمع  درک . تخادرپ  مالـسلا -  هیلع  نیـسحلا -  نـب  یلع  هـب  ار  قوـقح  نآ  تـفرگ ، تـسد  رد  ار 
هیلع نیـسحلا -  نب  یلع  هب  هن  دوش و  هداد  وا  هب  لاوـما  هتـشذگ  نوـچ  هک  تشاد  راـظتنا  درک و  تیاکـش  کلملادـبع  هب  دوـخ  تیمورحم 

تفایرد يارب  يو  صخش  قاقحتسا  و  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  تیناقح  شنومـضم  هک  دناوخ  ار  يراعـشا  کلملادبع  یلو  مالـسلا !- 
داقتنا حرط  اب  تشذـگ و  یمن  نآ  زا  درک ، یم  هدـهاشم  ییوجبیع  يارب  يا  هنیمز  رگا  لاح  ره  هب  کلملادـبع  - 5 ( 354 . ) دوب قوقح  نآ 

هیلع داجـس -  ماما  هک  دینـش  کلملادـبع  تشاد . دوخ  ییامنگرزب  و  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  نتخاس  ماما  ندرک  کـچوک  رد  یعس 
هلیسو هب  ات  دوب  ماما  یگدنز  رد  يا  هصیقن  نتفای  ددصرد  هرامه  هک  وا  تسا . هدیزگرب  دوخ  يرـسمه  هب  ار  يا  هدش  دازآ  زینک  مالـسلا - 

هتـسیاش زگره  امـش  نوچ  یـسک  هک  درک  دای  نآ  رد  تشون و  ع )  ) داجـس ماما  هب  زیمآ  تمالم  يا  همان  دـنک ، شنزرـس  نوچ  ار  ماـما  نآ 
یلو تسا  هدرک  رارقا  وا  یعامتجا  عیفر  هاگیاج  ماـما و  يراوگرزب  هب  هک  نیا  اـب  هماـن  نیا  رد  کلملادـبع  دـنک . جاودزا  يزینک  اـب  تسین 

هب هک  دریگب  هدرخ  ماما  رب  دنک و  تباث  یعامتجا  لیاسم  هب  تبسن  ار  دوخ  رت  قیمع  تخانش  رترب و  مهف  هک  تسا  هدوب  نیا  شیلصا  فده 
نم هب  وت  زیمآداقتنا  همان  دسیون : یم  کملادبع  هنایـشان  داقتنا  خساپ  رد  ع )  ) داجـس ماما  تسین ! دـنبیاپ  یعامتجا  تفارـش  تمارک و  مزاول 
يا هتـسیاش  نانز  شیرق  نایم  رد  هک  يدوب  هدـش  روآدای  ینک و  تمـالم  يزینک  اـب  جاودزا  رطاـخ  هب  ارم  یتشاد  یعـس  نآ  رد  هک  دیـسر 
نآ تسین و  هدوبن و  ادـخ  لوسر  زا  رت  تیـصخش  اب  یناسنا  چـیه  هک  ینادـب  دـیاب  یلو  منک  جاودزا  نانآ  اب  دوب  راوازـس  هک  دـنراد  دوجو 

ربمایپ تنس  ساسا  رب  سپس  مدرک و  دازآ  ار  وا  یهلا  ياضر  يارب  هک  متشاد  يزینک  نم  دنا . هدوب  زینک  البق  شنارسمه  زا  یخرب  ترضح 
دنوادخ دیآ  یمن  رامش  هب  یبیع  چیه  وا  اب  جاودزا  دنشاب  كاپ  اهیگدولآ  زا  شناماد  هک  یـسک  مدروآرد و  دوخ  جاودزا  هب  ار  نآ  (ص )

هتـشذگن یقاب  تمالم  يارب  ییاج  تسا و  هردـب  نایم  زا  ار  صقن  بیع و  ره  تسا و  هدرک  فرطرب  ار  یتسپ  ره  مالـسا  نامیا و  هلیـسو  هب 
هاتوک هب  ماما  خساپ  ندناوخ  اب  کلملادبع  تسا . تیلهاج  نارود  هب  طوبرم  يا ، هدرک  تمالم  ارم  نآ  ساسا  رب  وت  هک  يا  هشیدنا  تسا و 

راع دوخ  يارب  یلومعم  مدرم  هچنآ  هک  تسا  زاتمم  نانچ  نآ  نیسحلا  نب  یلع  نوچ  ییالاو  تیـصخش  تفگ : درک و  رارقا  دوخ  یـشیدنا 
زا ادابم  ات  دـننک  یم  بانتجا  هدـش  دازآ  زینک  اب  جاودزا  زا  نارگید  ینعی  (. ) 355  ) تسا تمظع  تفارـش و  هیام  وا  دروم  رد  دـنرادنپ ، یم 

، دهن یمن  جرا  ار  یلهاج  یتاقبط و  يداژن و  ياهرواب  دشیدنا و  یم  یهلا  ياهشزرا  هب  هک  ع )  ) داجس ماما  یلو  دوش ! هتساک  ناشتیـصخش 
ییانتعا یب  اب  یلهاج  یفارخ و  ياهرواب  هب  دـشخب و  یم  میکحت  ار  یمالـسا  ینید و  ياهـشزرا  هدـش ، دازآ  يزینک  اب  جاودزا  هلیـسو  هب  و 

(. درگن یم 

کلملادبع نب  دیلو  نارود 

وا اب  ات  تساوخ  مدرم  زا  و  ( 356  ) دز و هیکت  تفالخ  یـسرک  رب  دیلو  شدنزرف  يرجه  لاس 86  لاوش  همین  رد  کلملادبع  گرم  زا  سپ 
زا دوخ  هک  نیا  اب  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  ( 357 . ) دوب ملاظ  رابج و  يرصنع  دیلو  دسیون : یم  یطویـس  دنرادنرب . تفلاخم  رـس  دننک و  تعیب 

یلاو جاجح  ماش ، ياورنامرف  دـیلو  هک  يزور  نآ  تسا : هتفگ  دـیلو  تفالخ  نارود  هرابرد  دـش  هنیدـم  یلاو  دـیلو  يوس  زا  دوب و  نایوما 
، دیلو ( 358 ! ) دوب هتشگ  زیربل  متس  روج و  زا  نیمز  دنگوس  ادخ  هب  دوب  رصم  ریما  کیرـش  نب  ةرق  زاجح و  مکاح  ةرابح  نب  نامثع  قارع ،
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نم ربارب  رد  سک  ره  اریز  دیـشاب  ناگمه  هارمه  دینک و  تعاطا  نم  هک  داب  امـش  رب  مدرم ! يا  تفگ : درک  داریا  هک  يا  هبطخ  نیتسخن  رد 
هک دوش  یم  هدافتسا  یخیرات  عبانم  زا  ( 359 ! ) دریمب شیوخ  گرم  هب  دنامب  تکاس  هک  یسک  دز و  مهاوخ  ار  شندرگ  دنک  مادنا  ضرع 

هناملاظ و رایسب  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  هژیوب  مشاه  ینب  هب  تبسن  لیعامـسا -  نب  ماشه  هنیدم -  یلاو  کلملادبع  نب  دیلو  نارود  رد 
يرجه لاس 87  لوالا  عیبر  ات  دـیلو  تفالخ  زا  سپ  دوب و  هنیدـم  یلاو  کلملادـبع  تفـالخ  راـگزور  زا  ماـشه  تسا . هدرک  راـتفر  نشخ 

لزع ار  وا  دیلو  یتقو  هک  دوش  یم  هدافتسا  هتکن  نیا  زا  هنیدم -  یلاو  لیعامـسا -  نب  ماشه  ياوران  راتفر  ( 360 . ) تشاد همادا  شتیمکاح 
لیعامـسا نب  ماشه  زا  هک  یتیاکـش  ره  دـنیایب و  یهاوخداد  يارب  ات  تساوخ  مدرم  زا  داد ، رارق  هنیدـم  یلاو  ار  زیزعلادـبع  نب  رمع  درک و 

اریز نیسحلا  نب  یلع  زا  رگم  مرادن  میب  یسک  زا  تفگ : یم  دوب و  نیـسحلا  نب  یلع  نارگن  همه  زا  شیب  ماشه  نایم  رد  دننک . زاربا  دنراد 
يارب ار  ماشه  هک  طیارش  نآ  رد  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  اما  دومن ! یم  نارگ  شدوخ  رظن  رد  یتح  دوب  هتشاد  اور  ترـضح  نآ  رب  هک  یمتس 

اما دنوشن . ماشه  ضرتعم  دوب  هدرک  شرافـس  دوخ  ناهارمه  هب  البق  درک و  روبع  اج  نآ  زا  دندوب  هتـشاد  هاگن  ناورم  هناخ  رد  رب  هذـخاؤم 
تفگش هب  مالسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  تشذگ  يراوگرزب و  زا  ماشه  هظحل  نیا  رد  تشذگ . وا  دنک  زاربا  ماشه  زا  یتیاکـش  هک  نیا  یب 

(361 . ) دهد رارق  نادناخ  مادکردار  شیوخ  تلاسر  هک  تسا  هتسناد  رتهب  ادخ  ینعی ؛ ۀلاسر  لعجی  ثیح  ملعا  هللا  تفگ : دمآ و 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  رظن  زا  وا  هدنیآ  زیزعلادبع و  نب  رمع 

نب رمع  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  رظن  یـسررب  میا ، هدیـسر  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  یگدـنز  خـیرات  زا  شخب  نیا  هب  هک  نونکا 
لاس رد  دش  هتفگ  هک  نانچ  دزاس . راکشآ  ار  مالسلا  هیلع  ماما  یسایس  شنیب  زین  يونعم و  تیصخش  زا  رگید  ییایاوز  دناوت  یم  زیزعلادبع 
نب رمع  تیـصخش  ناخروم  دـش . هنیدـم  یلاو  زیزعلادـبع  نب  رمع  دـیلو ، تفـالخ  زا  هاـم  جـنپ  دودـح  تشذـگ  زا  سپ  ینعی ؛ يرجه   87

هویـش و یتسارب  دنا و  هتـسناد  يوما  يافلخ  ریاس  زا  زیامتم  ار  زیزعلادبع  نب  رمع  تیـصخش  ناخروم  دش . هنیدم  یلو  زیامتم  ار  زیزعلادـبع 
نارای و نینچمه  داجـس و  ماما  لاح  نی  یلو  دوب  نارگید  زا  رتهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نادـناخ  مدرم و  هب  تبـسن  وا  درکلمع 

ناخروم دـنا . هتـشادن  زیزعلادـبع  نب  رمع  هب  تبـسن  يدـعاسم  رظن  تماما ، تیـالو و  بتکم  یلوصا  ياـهکالم  ساـسا  رب  ناـشیا  ناـیعیش 
لوسر نادناخ  مدرم و  هب  تبـسن  وا  درکلمع  هویـش و  یتسارب  دنا و  هتـسناد  يوما  يافلخ  ریاس  زا  زیامتم  ار  زیزعلادـبع  نب  رمع  تیـصخش 

ياهکالم ساسا  رب  ناشیا  نایعیـش  نارای و  نینچمه  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماما  لاـح  نیا  اـب  یلو  دوب  نارگید  زا  رتهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
یمکاح ار  دوخ  ات  درک  یم  شالت  دـنچ  ره  وا  دـنا . هتـشادن  زیزعلادـبع  نب  رمع  هب  تبـسن  يدـعاسم  رظن  ناماما ، تیالو و  بتکم  یلوصا 

، خـیرات یهاوگ  هب  یلو  دـنادرگرب  مالـسلا  هیلع  یلع  لآ  هب  ار  كدـف  دیـسر ، تفالخ  هب  هک  يراگزور  اهدـعب  دـنک و  یفرعم  هشیپ  لدـع 
نانآ عفن  هب  ار  ناشیا  تموکح  زا  يا  هشوگ  دـیآ و  رانک  ناشیا  اب  يوما  ناـمکاح  هرمز  رد  تسناوت  یم  دوب و  یفارـشا  فرتم و  يرـصنع 
رصع راوخنوخ  رصنع  فسوی -  نب  جاجح  دیشک ، یم  شود  رب  ار  دیلو  تفالخ  یـسرک  زا  يا  هشوگ  وا  هک  راگزور  نیمه  رد  دناخرچب .
مدرم هب  متـس  ملظ و  زا  نوصم  لاح  ره  هب  دـشاب  ییاورنامرف  راد  هدـهع  یتموکح  نینچ  رد  ار  یـسرک  نیا  زا  رگید  يا  هشوگ  نایناورم - 

، دنک مادقا  یبنلا  دجسم  ياضف  هعسوت  يارب  ات  داد  روتـسد  زیزعلادبع  نب  رمع  هب  دیلو  يرجه  لاس 88  رد  دسیون : یم  یبوقعی  دـنام . یمن 
نب رمع  دـیازفیب . دجـسم  ياـضف  هب  دـنک و  بارخ  ار  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نارـسمه  ياـه  هرجح  نـینچمه  فارطا و  ياـه  هناـخ 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  ياه  هناخ  بیرخت  هب  ضارتعا  ناونع  هب  دمآ و  رمع  دزن  ریبز  ات  داد  روتـسد  وا  نامرف  ساسا  رب  زیزعلادبع 
نم کنودانی  نیذـلا  نا  دـیامرف : یم  دـنوادخ  هک  اجنآ  رادرب ، ار  نآرق  زا  يا  هیآ  سپ  نیا  زا  مهد  یم  دـنگوس  ار  وت  رمع  يا  تفگ : هلآ 

تـسا ییاه  هرجح  هرابرد  هیآ  اریز  دور  یم  نایم  زا  هیآ  نیا  قیداصم  دوش ، بارخ  رگا  هک  دوب  نیا  بیبح  روظنم  ارهاـظ  تارجحلا . ءارو 
ضارتـعا نیا  زا  رمع  تسا . نآرق  فـالخ  وا  تکرح  هک  دـنامهفب  رمع  هب  نخـس  نیا  اـب  تساوـخ  یم  بیبـح  دوـب . بیرخت  لاـح  رد  هک 

رد بیبح  دوب و  يدرـس  زور  زور ، نآ  دنزیرب . شندب  رب  درـس  بآ  سپـس  دننزب و  بیبح  ندب  رب  قالـش  دص  داد  روتـسد  دـش و  تحاران 
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اور بیبح  هب  تبـسن  هچنآ  زا  هراومه  درک و  نت  هب  دـهز  هماج  دیـسر و  تفالخ  هب  رمع  هک  ینامز  اهدـعب ، تفر . اـیند  زا  رمع  راـک  هجیتن 
مالسلا هیلع  داجـس  ماما  دش . دجـسم  دراو  زیزعلادبع  نب  رمع  هک  دوب  راگزور  نیمه  رد  دیاش  ( 362 ! ) درک یم  ینامیشپ  راهظا  دوب  هتشاد 

نایفارطا هب  ماما  تشاد . نت  رب  یفارـشا  سیفن و  ییاـه  هماـج  هک  داـتفا  رمع  هب  ناـشهاگن  دنتـشاد . روضح  دجـسم  رد  ناراـی  زا  یعمج  اـب 
یمن يرید  شتفالخ  اما  دـبای ... تسد  تفالخ  هب  هک  نیا  ات  درم  دـهاوخن  وا  دـینیب ! یم  ار  یفارـشا  نارذگـشوخ و  ناوج  نیا  اـیآ  دومرف :
ینیب شیپ  داجـس ع  ماـما  هچنآ  ( 363 ! ) دـنیامن یم  تمحر  بـلط  شیارب  ناـینیمز  دـننک و  یم  شنیرفن  ناینامـسآ  گرم و  زا  سپ  دـیاپ .

نیا ( 364 . ) تفگ تایح  دوردب  لاس 101  رد  دنیشن و  تفالخ  یـسرک  رب  يرجه  لاس 99  رد  زیزعلادبع  نبرمع  دـش و  ققحم  دوب ، هدرک 
نیرفن هک  دنناد  یم  دنیانشآ  تیب  لها  قطنم  اب  هک  نانآ  دناسر . یم  ار  تفالخ  نابصاغ  هب  تبـسن  ماما  شنیب  رگید  وس  کی  زا  ییوگـشیپ 

قح ساسا ، هشیر و  زا  نوچ  اـما  دـنک  یکین  مدرم  اـب  دـنچ  ره  زیزعلادـبع  نب  رمع  هک  دراد  نیا  هب  رظن  ناـینیمز ، ریخ  ياـعد  ناینامـسآ و 
. تسا یهلا  مشخ  دروم  هدرب ، ثرا  هب  ناملاظ  زا  ار  تموکح  درادن و  مدرم  رب  تموکح 

حلاصان نامکاح  هیلع  يرگاشفا  رد  ماما  هویش 

نییبت نایوما  تشز  هرهچ  ياشفا  رد  ترضح  نآ  هویش  اسب  هچ  میدروآ ، مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  یـسایس  یگدنز  هرابرد  نونکات  هچنآ  زا 
هدـمآ نینچ  تیاور  نیا  رد  مینک . یم  هراـشا  یتیاور  هب  لیـصفت  نآ  زا  یلاـمجا  هئارا  يریگ و  هجیتن  ناونع  هب  ناـیاپ  رد  اـما  دـشاب ، هدـش 

یم رازگرب  روج  همئا  تماما  هب  هعمج  زامن  هک  نیا  اب  درک . یم  تکرـش  هعمج  زامن  رد  هشیمه  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماـما  تسا :
یم اج  هب  ار  رهظ  زامن  ییاهنت  هب  هکلب  درمـش  یمن  فیلکت  طقـسم  یفاک و  ار  نآ  درک  یمن  ناشیا  زامن  هب  ییانتعا  ترـضح  نآ  اـما  دـش ،

داجس ماما  اریز  دیامن . یم  راگزاس  ماما  یعامتجا  یسایس -  یشم  طخ  اب  نآ  ياوتحم  ثیدح ، نیا  دنس  یسررب  زا  هتـشذگ  ( 365 . ) دروآ
ناونع هب  ار  ترـضح  نآ  لمع  یتحارب  ناـشیا  نانمـشد  درک ، یم  يراددوخ  هعمج  زاـمن  مسارم  رد  تکرـش  زا  یلک  روط  هب  مالـسلا  هیلع 

یمالـسا و هعماج  زا  ندیـشک  نماد  يانعم  هب  هعمج  زامن  رد  روضح  مدـع  رگید  يوس  زا  دـندرک و  یم  غیلبت  ربمایپ  تنـس  بجاو و  كرت 
يروضح لاح  نیع  رد  دنک . دس  ار  ءوس  تاغیلبت  ولج  ات  درک  یم  تکرـش  دش  یم  رازگرب  روج  نایلاو  هلیـسو  هب  نآ  لیاسم  تالکـشم و 

تشاد و یم  نایب  المع  ار  مکاح  ياهتسایس  زا  ار  دوخ  يرازیب  تسین ، فیلکت  طقـسم  درادن  یـشزرا  رئاج  تموکح  رب  يدییءات  رهم  يو 
نآ اب  ناطبترم  نارظاـن و  دـید  زا  هک  دوبن  يزیچ  نیا  و  تخاـس . یم  لـقتنم  شنایعیـش  ناراـی و  هب  ار  ترـضح  نآ  یـسایس  شنیب  ياـفرژ 

. دشاب یفخم  یمارگ ،

مالسلا هیلع  داجس  ماما  یملع  تیصخش  مراهچ : لصف 

ع)  ) داجس ماما  شناد  ملع و 

ملع لقع و  رد  هک  تسا  یسک  هعیش  شنیب  ود  ماما  و  دوش . یم  هدیجنس  وا  ملع  لقع و  روحم  رب  ناسنا  یشزرا  ياهیگژیو  تافـص و  مامت 
ینید و ییاوشیپ  تماما و  هب  ار  ناشیا  یعقاو ، ياـه  یگتـسیاش  نیا  ساـسا  رب  دـنوادخ  و  تسا . قلخ  همه  دمآرـس  یـشزرا ، لاـمعا  زین  و 

یتسارب ایآ  وگب  ربمایپ ! يا  ینعی ؛ نوملعی  نیذلا ال  نوملعی و  نیذلا  يوتـسی  له  لق  دیامرف : یم  نآرق  رد  دنوادخ  تسا . هدیزگرب  ییایند 
ملعلا اوتوا  نیذلاو  مکنم  اونما  نیذـلا  هللا  عفری  دـیامرف : یم  زین  و  زگره ! دـنربارب ! دـنرادن ، ملع  شناد و  هک  نانآ  اب  یهاگآ  شناد و  لها 

، يا هدـش  اطع  شناد  ملع و  هک  ار  نانآ  زین  دنتـسه و  نامیا  ياراد  هک  ار  یناسک  اـهناسنا ، امـش  ناـیم  زا  دـنوادخ  ینعی ؛ ( 366 . ) تاجرد
رد هک  همئا  دیدرت  یب  و  تسا . هدش  یفرعم  نارگید  رب  ناسنا  تفارـش  تلیـضف و  كالم  ود  ملع  نامیا و  تایآ  نیا  رد  دشخب . یم  يرترب 
ملع هک  یگژیو  نیا  اب  دـنراد . شیوخ  مکحتـسم  نامیا  رترب و  ملع  هیحان  زا  ار  زایتما  نیا  كالم  دـنزاتمم ، هدـیزگرب و  دـنوادخ  هاگـشیپ 
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ای دـیامرف : یم  ییحی  هرابرد  دـنوادخ  تسا . یهلا  میلعت  هب  دنتـسم  ءایبنا  شناد  ناـنوچ  هکلب  تسین ، يرـشب  مولع  زا  هدـش  هتفرگرب  ناـشیا 
تیدج تردق و  اب  ار  یحو  بلاطم  باتک و  ییحی  يا  داتـسرف  یحو  دنوادخ  ینعی ؛ ( 367 . ) ایبص مکحلا  هانیتا  ةوقب و  باتکلاذـخ  ییحی 

هدـش اطع  یـسک  هب  دـنوادخ  يوس  زا  هک  یملع  میدرک . اطع  دوب  لاـسدرخ  هک  یماـگنه  هب  ار  توبن  مکح  ییحی  وا  هب  اـم  نک . تفاـیرد 
! یگرزب رد  هک  دشاب  نادراک  هزادنا و  نامه  هب  دـناوت  یم  تیلوفط  رد  هکلب  دـنک  یمن  یقرف  صخـش  نآ  یلاسگرزب  ای  یلاسدرخ  دـشاب ،

هدـنب نم  ینعی ؛ ( 368 . ) ایبن ینلعج  باتکلا و  یناـتآ  هللادـبع  ینا  لاـق  دـیامرف : یم  یکدوک ، رد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  نتفگ  هراـبرد  نآرق 
همئا و ملع  ندوـب  یهلا  هراـبرد  داجـس  ماـما  تسا . هداد  رارق  ربماـیپ  ارم  هدرک و  اـطع  لـیجنا  ینامـسآ  باـتک  نـم  هـب  دـنوادخ  میادـخ و 

لها تفاتـش ، قح  تاـقالم  هب  نوچ  دوب و  نیمز  رد  دـنوادخ  نیما  یتسارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  دـیامرف : یم  نآ  هنماد  یگدرتسگ 
ناردپ مان  نایعیـش و  مان  نانآ ، دـلوم  تراهط  برع ، بسن  ( 369 ، ) ایالب ابانم و  ملع  دـندش . نیمز  رد  ادـخ  نانیما  يو و  ناـثراو  وا ، تیب 

رارق ملع  یلاع  بتارم  رد  میرتراوازـس . نید  نآرق و  هب  رگید ، درف  ره  زا  میربمایپ و  يایـصوا  ادـخ و  ناگدـیزگرب  ام  تساـم . دزن  ناـشیا 
رد ترضح  نآ  هک  ینامز  مالسلا ، هیلع  داجـس  ماما  تلحر  ماگنه  هب  ( 370 . ) تسا هدـش  هداهن  تعیدو  هب  ام  دزن  ءایبنا  همه  مولع  میراد و 

هیلع داجس  ماما  عمج ، نآ  روضح  رد  دندیسر . یم  يو  روضح  هب  ترضح  نآ  تدایع  يارب  نایعیـش  زا  یهورگ  تشاد  رارق  يرامیب  رتسب 
هرقن الط و  قودنـص  نیا  رد  نک ، ظـفح  دوخ  دزن  ار  قودنـص  نیا  دومرف : درک و  مالـسلا  هیلع  مولعلارقاـب  شدـنزرف  بناـج  هب  ور  مالـسلا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  نابز  زا  دعب  راودا  رد  هچنآ  ( 371 . ) تساهشناد زا  يا  هعومجم  نآ  رد  هکلب  هدشن ، هریخذ 
دوجو مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دزن  رد  هک  تسا  یبلاطم  نآ و  یمامت  تدش  رداص  قالخا و ... دیاقع و  ریسفت  هقف و  نید و  فراعم  هرابرد 

رد ار  شیوخ  مولع  ات  تفای  تصرف  رتمک  ناحلاص ، ياوشیپ  ماما و  نآ  یلو  دیدرگ . لقتنم  يدعب  ناماما  ریاس  هب  ترضح  نآ  زا  تشاد و 
ناوت یمن  هظعوم  شیاین و  دـهز و  هنیمز  رد  ار  یباتک  چـیه  لاح  نیا  اب  دـنک . غـالبا  شنادرگاـش  هب  يداتـسا  یـسرکرب  یملع و ! لـفاحم 

مالـسلا هیلع  داجـس  ماما  لیاضف  شناد و  ( 372  ) تسا نآ  شخب  تنیز  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ياهـشیاین  نانخـس و  هک  نیا  زج  تفاـی ،
هب يدراوم  رد  تلاسر  نادناخ  نادناعم  زین  تیالو و  ماقم  نارکنم  یتح  هکلب  دنـشاب  دقتعم  نادـب  نایعیـش  ناتـسود و  طقف  هک  دوبن  يزیچ 

ار هراچ  دنامرد و  مور  روطارپما  همان  خساپ  رد  ناورم  کلملادـبع  هک  نانچ  دـنروآ . یم  دورف  ناشیا  تالامک  ربارب  رد  میظعت  رـس  ریزگان 
(373 . ) دسیونب مور  روطارپما  هب  ار  ترضح  نآ  خساپ  دوش و  ایوج  نآ  هرابرد  ار  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  رظن  هک  دید  نآ  رد 

یهقف لیاسم  ماکحا و 

: متفگ دوب ؟ هچ  باحصا  اب  امش  يوگتفگ  دیسرپ : نم  زا  ترضح  نآ  مدیسر ، مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  روضح  هب  دیوگ : یم  يرهز 
. میرادن يرگید  بجاو  هزور  ناضمر ، كرابم  هام  هزور  زج  ام  هک  دوب  نیا  رب  مباحـصا  نم و  رظن  دوب . بجاو  ياه  هزور  هرابرد  ام  ثحب 
هس رییخت و  لحم  نآ  تروص  هد  مارح و  نآ  مسق  هد  بجاو  نآ  مسق  هد  دراد . مسق  لهچ  هزور  دیا . هتشادنپ  هک  تسین  نینچ  دومرف : ماما 

دراوم نیا  لیصفت  حرش و  هب  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  سپـس  تسا . بیدءات و ... هزور  هدنامیقاب  تروص  تفه  نذا و  هزور  نآ  رگید  مسق 
نآ رد  هماـع  ياـهقف  زا  کـی  ره  فلتخم  تاـیرظن  هب  ناـیاپ  رد  و  دومن . یم  داهـشتسا  نآرق  تاـیآ  زا  يا  هیآ  هب  دروـم  ره  رد  تخادرپ و 
هب دوخ  لیاسم  زا  يرایسب  رد  زین  هماع  ياهقف  هکلب  دوبن  نایعیش  یهقف  عجرم  اهنت  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ( 374 . ) دومرف یم  هراشا  لیاسم 

هیلع داجـس  ماما  هب  دـشاب ، هدرب  لوتقم  هک  یتروص  رد  دـمم  ریغ  لتق  مکح  نتـسناد  يارب  يرهز  هک  نانچ  دـنا . هدرک  یم  هعجارم  ناـشیا 
(375 . ) تسا هتشاد  تفایرد  يو  زا  ار  مکح  هدرک و  هعجارم  مالسلا 

ناهیقف رورس  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

باهـش نب  دمحم  مزاحوبا ، دنا : هلمج  نآ  زا  دنا ، هتـسیز  یم  هنیدـم -  رهـش  رد  هژیوب  يدایز -  ياهقف  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  رـصع  رد 
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یبا نب  دمحم  نی  مساق  ماشه ، نب  ثراح  نب  نامحرلادبع  نب  رکبوبا  ریبز ، نب  ةورع  بیسم ، نبدیعس  ریبج ، نب  عفان  هنییع ، نایفـس  يرهز ،
هک يروط  هب  دـش  عـقاو  رگیدـکی  هب  تبـسن  مک  رایـسب  يا  هلـصاف  رد  اـهقف  نیا  تاـفو  هک  تسا  نیا  تفگـش  هللادـبع و ... نب  ملاـس  رکب ،
رد ددعتم  ياهقف  هک  هک  يرصع  رد  ( 376 . ) دندیمان ءاهقفلا  ۀنـس  دنتفگ  تایح  دوردب  لاس  نآ  رد  اهقف  نیرتشیب  هک  ار  لاس 95  ناخروم 
نآ هب  ار  ءاهقفلا  دیس  ناونع  يزوج  نبا  هک  دوب  راکشآ  زراب و  يدح  هب  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  یملع  یهقف و  ماقم  دنتـشاد ، روضح  نآ 

رتاناد و ناهیقف ، نایم  رد  اـم  ینعی ؛ ( 377  ) مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نم  هقفا  انیءار  ام  دنک : یم  لقن  يرایـسب  زا  و  دهد . یم  ترـضح 
زین ادخ  لوسر  نارایو  هباحص  زا  یخرب  هرهچ  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  نادرگاش  نایمرد  ( 378 . ) میتفاین مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  رت  هیقف 
نب دیعـس  نزح و  نب  بیـسم  نب  دیعـس  يرجه ، دـلوتم 83  ینانک  هلثاو  يرجه ، دلوتم 78  يراصنا  هللادبع  نبرباج  دـننام : تسا . دوهـشم 

، ریبج نب  دیعـس  دننام  دـنا ، هتفای  ار  ترـضح  نآ  بتکم  رد  يدرگاش  راختفا  زین  ( 379  ) نیعبات زا  يرایـسب  یناه . ما  یلوم  ینونک ، ناـهج 
یبا نب  بیبح  هیفنح ، دـمحم  نادـنزرف  نسح  میهاربا  رفعج  نب  هللادـبع  نب  لیعامـسا  فوع ، نب  مساـق  یلباـک ، دـلاخوبا  ریبج ، نب  دـمحم 

كرد قیفوت  هک  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  نادرگاش  زا  هتـسد  نآ  یندـم . راـنید  نب  ۀملـسو  جرعا  مزاـح  وبا  يدـسا ، ییحیوبا  تباـث ،
نب بویا  رکب ، یبا  نبا  دـمحم  نبرباج  فنحا ، نب  تارف  یلامث ، هزمحوبا  زا : دـنترابع  دـنا ، هتـشاد  زین  ار  يدـعب  ناـماما  زا  یخرب  رـضحم 

بلغت نب  نابا  یفوک ، یسوم  نب  دیمح  ناسیک ، نب  سواط  یناسارخ ، محازم  نب  كاحض  یفوک ، یسوم  نب  دیمح  ناسیک  نب  یلع  نسح ،
لاجر تسرهف  رد  یسوط  خیش  ( 380 . ) بلاغ نب  قدزرف  یقربلا و  هللادبع  هنامر ، نب  سیق  یفریـص ، بیهـص  نب  میکح  نیریدس  حابر ، نب 

ام و  ( 381  ) تسا هدرک  دای  ابفلا  فورح  بیترت  هب  ار  مالسلا -  هیلع  نیدباعلا -  نیز  ماما  نادرگاش  باحصا و  زا  رفن  داتفه  دص  مان  دوخ ،
. تشاد میهاوخ  هراشا  اهنادب  هدنیآ  بلاطم  رد 

موتکم ياهشناد  رارسا و 

یم یفخم  نارگید  زا  هک  دـندوب  رادروخرب  یمولع  رارـسا و  زا  ینید ، فراـعم  يرـشب و  مولع  رب  هوـالع  مالـسلا -  هیلع  نیموصعم -  همئا 
تیفرظ و مدع  نتـشاد ، یفخم  نیا  تلع  دندرک و  یمن  راهظا  اهنآ  شیوخ  کیدزن  رایـسب  صلخم و  باحـصا  زا  یخرب  هب  زج  دنتـشاد و 

ادـخ هب  دـمحم  ابا ! يا  دـیامرف : یم  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماـما  هک  ناـنچ  دوب . فراـعم  نآ  كرد  لـمح و  يارب  یلومعم  مدرم  تقاـیل 
هفیظو ام  میناسرب ، قلخ  هب  مینک و  غیلبت  ار  نآ  زا  هک  میراد  تیرومءام  تسا و  یهلا  مولع  زا  یملع  یهلا و  رـس  زا  يرـس  ام  دزن  دـنگوس ،

 - داجس ماما  هب  يراعشا  ( 382 ... ) میتفاین فراعم  رارسا و  نآ  يارب  قیال  يا  هدننک  لمحت  بسانم و  یعضوم  یلو  میداد  ماجنا  ار  شیوخ 
قحلا يری  ـال  یک  هرهاوج  یملع  نم  متک  ـال  ینا  دـناسر : یم  ار  اـنعم  نیمه  هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  مالـسلا -  هیلع  مالـسلا - -  هیلع 

انثولا و دبعی  نمم  تنا  یل  لیقل  هب  حولا  ول  ملع  رهوج  برف  انسح  هلبق  یـصو  نیـسحلا و  یلا  نسح  وبا  اذه  یف  مدقت  دق  انتتقیف و  لهجوذ 
نآ نالهاج ، ات  مراد . یم  نااهنپ  ار  شیوخ  شناد  ياهرهوگ  نم  ینعی ؛ ( 383  ) انسح هنوتءای  ام  حبقا  نوری  یمد  نوملسم  لاجر  لمتس  ال 

سپس و  تساهشناد . هنوگ  نیا  هلسلس  رس  مالسلا -  هیلع  بلاط -  یبا  نب  یلع  ناینیشیپ  رد  دنهدن . رارق  ام  ماهتا  رازآ و  هیامتسد  ار  قیاقح 
ارم مزاس . شاف  ار  اهنآ  رگا  هک  ییاهشناد  رایسب  هچ  دینادرگ . لقتنم  یلع  نب  نیسح  یلع و  نب  نسح  هب  ار  شیوخ  ياهشناد  ترضح ، نآ 

. تشادنپ دنهاوخ  کین  ار  ناشراک  نیرت  تشز  نیا  و  درمش . دنهاوخ  زیاج  ار  منوخ  نتخیر  یناسک ، و  درک . دنهاوخ  یتسرپ  تب  هب  مهتم 
-2 میلعت ، - 1 تسا : هتفهن  یلوصا  دعب  ود  رد  هعیش  شنیب  رد  داجس  ماما  يدوجو  هفسلف  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  نادرگاش  باحصا و 

نامه دـنک و  یم  لابند  ار  یطخ  نامه  ماما  تسا . هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ -  تلاـسر  شخب  موادـت  ناـموصعم  تماـما  اریز  تیبرت ؛
نانآ هکلب  تسا  هدش  یمن  یحو  مالـسلا -  هیلع  همئا -  رب  یلو  هدشم  یحو  لیئربج  هلیـسو  هب  دنوادخ  ربمایپ  هک  دراد  هدهع  رب  ار  یفیاظو 
یلع هنیس  ار  شیوخ  مولع  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ -  هک  هنوگ  نآ  دنا . هتخاس  یم  لقتنم  يدعب  ناماما  هب  هنیس  هنیس ! ار  شیوخ  مولع 

نآ رد  یلع  مملع و  رهش  نم  ینعی ؛ اهباب . نم  اهتءایلف  ۀنیدملا  دارا  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  دومرف : درک و  لقتنم  مالـسلا -  هیلع  - 
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یهاگآ بسک  مالسلا -  هیلع  یلع -  قیرط  زا  هک  تسوا  رب  دبای  تسد  یهاگآ  دراو و  رهـش  نیا  هب  دهاوخ  یم  سک  ره  سپ  تسا . رهش 
هب مالسلا -  هیلع  بلاط -  یبا  نب  یلع  هب  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ -  ملع  لاقتنا  هک  تسا  یهیدب  دوش . ایوج  ارم  تنس  تریس و  دنک و 

هیلع داجـس -  ماما  زا  هک  نانچ  هدرک ، یط  ار  یعیبط  قوف  يا  هماـنرب  دـنوادخ  تیـشم  قبط  هکلب  تسا  هدوبن  یجیردـت  يداـع و  يا  هنوگ 
هملک رازه  هملک  نآ  زا  هک  تخومآ  مالـسلا -  هیلع  یلع -  هب  يا  هملک  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  تسا : هدـش  لـقن  مالـسلا - 

هللا یلص  ربمایپ -  یلصا  هفیظو  ود  هیکزت  میلعت و  هک  هنوگ  نامه  نیاربانب ، ( 384 . ) دش هدوشگ  هملک  رازه  نآ  هملک  ره  زا  دش و  هدوشگ 
ار مرکا  ربمایپ  دنوادخ  ینعی ؛ ( 385 . ) ۀتکحلا باتکلا و  مهملعی  مهیکزیو و  هتایآ  مهیلع  اولتی  تسا : هدومرف  دـنوادخ  هدوب و  هلآو -  هیلع 

همئا دزومایب . نانآ  هب  ار  تمکح  باتک و  دـهد و  دـشر و  دـیامن و  هیکزت  ار  ناـشیا  دـنک ، توـالت  مدرم  رب  ار  یهلا  تاـیآ  اـت  تخیگنارب 
یعامتجا یسایس -  عناوم  یلو  دننک  افیا  یمالسا  تما  نایمرد  ار  هفیظو  ود  نیا  ات  دندوب  شالت  رد  هراومه  زین  مالسلا -  هیلع  نیموصعم - 

ات دـنکفا و  هیاـس  هریت  يربا  نوچ  رـصع  نآ  هعماـج  رب  هک  يا  هلیبـق  ياـهتباقر  تارجاـشم و  دـمآ و  دـیدپ  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  هک 
دنتـساوخ یم  هک  يا  هنوگ  هب  نانآ  دوش و  بلـس  تیب  لها  زا  لمع  نایب و  يدازآ  هشیمه  يارب  ات  ببـس  تفر ، شیپ  زین  تفالخ  هاـگیاج 

تیبرت میلعت و  هدرتسگ  ياه  هنحص  رد  نانآ  روضح  عنام  هچنآ  دنشاب . هتـشاد  هدرتسگ  یمـسر و  يروضح  تما  تیبرت  میلعت و  رد  دناوتن 
. دوب ناشنامز  نامکاح  ياهرادنپ  اهدرکلمع و  اه و  هدیا  اب  نانآ  يدابع  یـسایس -  یتدیقع -  ياهدومنهر  میلاعت و  يزاسمهان  دوب ، تما 
، دیدهت باعرا و  اب  ور  نیا  زا  دننک ، لمحت  ار  مالـسلا -  هیلع  نیموصعم -  ياهرادشه  اهدومنهر  میلاعت و  دنتـسناوت  یمن  زگره  نامکاح 

ياهـشالت هاگ  اسب  هچ  دنتخاس و  یم  رتدودحم  دودحم و  ار  نانآ  تیلاعف  ورملق  ناشناوریپ  ناشیا و  هجنکـش  نادـنز و  اب  تراغ ، لتق و  اب 
هیلع داجس -  ماما  دندش . یم  هیقت  هب  فظوم  اهنآ  لاقتنا  زاربا و  رد  نایعیـش  دمآ و  یم  رد  يرـس  میلاعت  تروص  هب  نانآ  یتفرعم  یملع و 

 - یـسایس ياـهیناماسبان  اـهیراوشد و  تالکـشم و  هوبنا  اـما  تشاد  هدـهع  رب  ار  تما  تماـما  راوـشد ، اـهنارود  نیا  زا  یکی  رد  مالـسلا - 
ببس کی  چیه  داد ، خر  هنیدم و ... هب  هبتع  نب  ملـسم  موجه  زینو  مشاه  ینب  رب  يو  ياهیریگتخـس  ریبز و  نب  هللادبع  هنتف  رد  هک  یعامتجا 

رد ماما  دزاس ! مورحم  شیوخ  یهلا  بان  فراعم  زا  ار  تما  هنـشت  حور  هدـنامزاب و  نادرگاش  میلعت  تیبرت و  زا  یلک  روط  هب  ماما  ات  دـشن 
. تسین كدنا  ناشرامش  ترضح ، نآ  طیارش  هب  هجوت  اب  هک  دیرورپ  ار  ینادرگاش  ینارحب  طیارش  نامه 

 - مالسلا هیلع  داجس -  ماما  باحصا 

نب میهاربا  هللادبع 2- نب  میهاربا  - 1 تسا : هدرک  دای  هنوگ  نیا  ار  مالسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  باحـصا  يرجه  دلوتم 460  یسوط  خیش 
قاحسا ۀیما 7 - نب  لیعامسا  نمحرلادبع 6 - نب  لیعامسا  يراصنالا 5 - ریشب  نب  میهاربا  هصفح 4 - یبا  نب  میهاربا  هفینح 3 - نب  دمحم 

یئاطلا 12- ذـیاع  نب  بویا  بلغت 11 - نب  ناـبا  زوریف 10 - شایع  یبا  نب  ناـبا  یندملا 9 - راسی  نب  قاحـسا  ثرحلا 8 - نب  هللادـبع  نب 
نب لیعامسا  یعخنلا 17 - دـیزی  نب  میهاربا  نسحلا 16 - نب  بوـیا  عفار 15 - نب  لیعامـسا  دیمح 14 - نب  حـلفا  هللادبع 13 - نب  قاحـسا 

لاـهنملاوبا 22- سوا  نـبرکب  يدـسا 21 - بلاغ  نی  رـشب  هیوـمح 20 - نب  دـمحا  قلاخلادـبع 19 - نی  لیعامـسا  رفعج 18 - نب  هللادـبع 
یلامثلا ةزمح  وبا  ۀیفص  یبا  نی  تباث  یسرافلا 26 - زمره  نی  تباث  ریبز 25 - نب  هللادبع  نب  تباث  فاکسالا 24 - درب  هللادبع 23 - نبریکب 
نیـسحلا نب  یلع  نبرفعج  يراصنا 31 - هللادـبع  نبرباج  دـیزی 30 - نبریوث  ۀـتخاف 29 - یبا  نب  ریوـث  ینانبلا 28 - ملـسا  نب  تباـث  - 27

ینادمه دیعج  یفوکلا 35 - یلالهلا  مهج  ساـیا 34 - نب  رفعج  يرفعجلا 33 - میهاربا  نـب  رفعج  - 32 ( 386  - ) مالـسلا هیلع  قداصلا - 
هیفنح 40- نب  دـمحم  نب  نسح  يرـصبلا 39 - حاورلا  نب  نسح  عـفار 38 - یبا  نب  یلع  نب  نسح  رکب 37 - یبا  نب  دـمحم  نبرباج  - 36

یبا نب  بیبح  هبیتع 43 - نب  مکح  - 42 مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  دنزرف  نیسحلا  نب  یلع  نب  نیـسح  ةرمض 41 - نب  هللادبع  نب  نیسح 
میکح ینادمهلا 48 - رمع و  نب  نیـصح  فافخ 47 - نب  ناطح  یفوـک 46 - يدزا  بعک  نیرح  یفوک 45 - ملـسم  نب  دیمح  تباث 44 -

یندم 53- لیـضف  نب  ثراح  ناسح 52 - نب  بیبح  ینادمه 51 - عفان  نب  دـیمح  يراـصنا 50 - رمع  نب  صفح  معطم 49 - نب  ریبج  نی 
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دوراج نب  ثراح  یفریصلا 57 - بیهـص  نب  میکح  هرامع 56 - نب  نسح  يدسا 55 - نایفـس  نب  میذح  داـبع 54 - نب  میکح  نب  میکح 
یمرص 63- دوواد  یندم 62 - نب  راسی  نب  مرشخ  یناتسبحس 61 - بیبح  يدسا 60 - کیرش  نب  میذح  يرماع 59 - ناسح  یمیت 58 -

ینادمه هدـیبع  نب  حابر  نامحرلا 68- دـبع  یبا  نب  ۀـعیبر  يرجه 67- دیشر  دـیبع 66- نب  نیزر  -65 هفینحوبا ) داتـسا   ) ۀعیبر نیزر 64-
یلع نب  نسحلا  نبدیز  -71 مالسلا )-  هیلع  داجس -  ماما  دنزرف   - ) مالسلا هیلع  نیسحلا -  نب  یلع  نب  دیز  یمیت 70- نامثع  نب  هعیبر  -69

بیسم 76- نب  دیعس  يودع 75 - ملسا  نب  دیز  يرصبلا 74 - یمعلا  دیز  يریرجلا 73- ۀقوس  نبدایز  -72 مالسلا -  هیلع  بلاط -  یبا  نب 
یفوکلا 81- یلالهلا  سیق  نی  میلـس  هللادبع 80 - نب  يرـس  بیهـص 79 - نب  میکح  نبریدس  نامثع 78 - نب  دیعـس  ریبج 77 - نب  دـیعس 

ۀملس رانید 86 - نب  ۀملس  سیق 85 - نب  دیعس  نب  دعس  لیهک 84 - نب  ۀملس  - 83 هللادبع ) نبورمع  یلوم   ) ملاس دعجلا 82 - یبا  نب  ملاس 
فیرط نب  دیعـس  نابزرم 91 - نب  دیعـس  ۀـصفح 90 - یبا  نب  ملاـس  هریغم 89 - یبا  نـب  نامیلـس  برح 88 - نب  كامـس  طـیبث 87 - نب 
نامیلس نب  هللادبع  وبا   ) نامیلـس یندم 95 - هناجرم  نب  دیعـس  یندم 94 - ثرح  نب  دیعـس  يربقم 93 - دیعس  یبا  نبدعـس  یلظنح 92 -

لیبح رش  یبضلا 100 - ۀماعن  نب  ۀبیش  میکح 99 - نب  دیعس  - 98 لقیصلا ) دلاخوبا   ) دیعس یفعجلا 97 - رینتسملا  نب  مالس  - 96 یسبعلا )
میلس نب  ناوفص  تاوخ 105 - نب  حـلاص  تاوخ 104 - نب  حـلاص  ناسح 103 - یبا  نب  حـلاص  ناسیک 102 - نی  حـلاص  دعس 101 - نب 
رـضن نب  هحلط  یقرـشملا 109 - هللادبع  محازم  نب  كاحـض  محازم 108 - نب  كاحـض  یفریصلا 107 - میکحوبا  بیهـص  يرهز 106 -

( یلئد دوسالاوبا   ) ورمع نب  ملاظ  یندملا 113 - رومع  نب  ۀحلط  ناسیک 112 - نب  سوواط  نامحرلا 111 - هللادبع  نب  قراط  یندم 110 -
نامیلـس نب  هللادبع  بلاط 116 - یبا  نب  لـیقع  نب  هللادـبع  - 115 مالـسلا )-  هیلع  داجـس -  ماما  دـنزرف   ) نیـسحلا یلع  نب  هللادـبع  - 114

یمشاهلا اطع  نب  هللادبع  یموزخملا 120 - ۀیکلم  یبا  نب  هللادـبع  یندملا 119 - دروتسملا  هللادبع  رانید 118 - نب  هللادـبع  یسبعلا 117 -
دیبز نب  هللادبع  يرهزلا 124 - ةدیبع  نب  هللادبع  ورمع 123 - نب  رکب  یبا  نب  هللادـبع  - 122 دانزلاوبا )  ) ناوکذ نب  هللادـبع  - 121 31113

رفعج 129- نب  هللادـبع  ۀمرـش 128  نب  هللادبع  یندم 127 - نامحرلادبع  نب  هللادـبع  یندم 126 - نمحرلا  دبع  نب  هللادـبع  یمشاه 125 
دیبع  132 مالـسلا -  هیلع  یلع -  نبرمع  نب  دمحم  نب  هللادبع  عفار 131 - یبا  نب  یلع  نب  هللادـبع  ۀمرش 130 - یبا  نب  دیعـس  نب  هللا  دبع 
ۀلثاو نبرماع  دـعجلا 136  یبا  نب  هللادـبع  نامحرلادـبع 135 - نب  هللا  دـیبع  يرمعلا 134 - ملـسم  نب  هللا  دـیبع  میـشولا 133 - یبا  نب  هللا 
ذیاع یلع 141- نب  یسیع  تباث 140 - نب  یلع  هریغملا 139 - نب  هللا  دیبع  - 138 ییحیابا )  ) طمسملا نبرماع  - 137 لیفطلاابا )  ) ینانکلا
ریـشب نب  ۀبقع  حابرلا 145 - یبا  نب  اـطع  نب  کلملادـبع  یفعجلا 144 - دـمحم  نب  هللادـبع  راـمتلا 143  مثیم  نب  نارمع  یسمحالا 142-

رافغلادبع یقربلا 150 - نب  هللادبع  يراصنالا 149 - ةرامع  - 148 سیق )... نب  مساق  نب   ) نمؤملادـبع ریصقلا 147 - نامحرلا  دبع  - 146
ینابیـشلا فوع  نب  مساقلا  سارفابا 154 - رعاـش  قدزرف  ینابیـشلا 153 - ریکب  نب  حیلف  يدـبعلا 152 - فنحا  نب  تارف  مساقلا 151 - نب 

نب دمحم  یلباک 159 - دلاخوبا  رکنک  بیلک 158 - نب  ناسیک  رکب 157 - یبا  نب  دمحم  نب  مساقلا  نامحرلادبع 156 - نب  مساقلا  - 155
نیطبلا یلع  نب  ملـسم  يدـسا 162 - ورمع  نب  لاهنم  رقاب 161 - ماما  مالـسلا -  هیلع  نیـسحلا -  نب  یلع  نب  دـمحم  مطعم 160- نب  ریبـج 

يراصنالا سیق  نب  دمحم  ۀیطع 166 - نب  کلام  - 165 مالـسلا -  هیلع  یلع -  نبرمع  نب  دمحم  يرهزلا 164 - باهش  نب  دمحم  - 163
ارلا ما  یمعطملا 172 - لیوطلا  ما  نب  ییحی  ذوبرخ 171 - نب  فورعم  نابلا 170 - نومیم  حادقلا 169 - نومیم  يروثلا 168 - رذنم  - 167
ماما باحـصا  زا  نت  زا  نت  جنپ  مان  اهنت  صاصتخا  باتک  رد  ( 388  ) هر دیفم  خیش  ( 387  ) دشاب یم  هیبلاو  هبابج  نامه  تسا و  هدـش  هتفگ 
دیعـس معطم ) نبریبج  نب  دمحم   ) مطعم لیوطلا ، ما  نب  ییحی  یلباکلا ، دـلاخ  وبا  تسا : هدرک  دای  حرـش  نیا  هب  ار  مالـسلا -  هیلع  داجس - 

 - مالـسلا هیلع  داجـس -  ماما  نادرگاش  زا  نت  جنپ  رکذ  هب  اهنت  دیفم  خیـش  هک  نیا  تلع  ( 389 . ) ریبج نب  میکح  یموزخملا ، بیـسملا  نب 
نب یلع  ماما  تماما  لـحارم  نیتسخن  رد  دـیوگ : یم  وا  تسا . هدرک  لـقن  ناداـش  نب  لـضف  هک  دـشاب  یتیاور  اـسب  هچ  تسا ، هدرک  اـفتکا 

، معطم نبریبج  نب  دمحم  بیسملا ، نب  دیعس  ریبج ، نب  دیعس  دندوب : رفن  جنپ  اهنت  ترـضح  نآ  باحـصا  نیلوا  مالـسلا -  هیلع  نیـسحلا - 
لـضف تیاور  ترابع  اب  دیفم  ترابع  هک  یقرف  ( 390 . ) تسا هدوب  رکنک  شبقل  نادرو و  وا  مان  هک  یلباکلا  دـلاخ  وبا  لـیوط ، ما  نب  ییحی 
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زا ود  ره  هتبلا  تسا و  هدـمآ  ریبـج  نب  میکح  ماـن  ریبـج  نب  دیعـس  ياـج  هب  دـیفم  تراـبع  رد  هک  تسا  نیا  دـشاب  یم  دوهـشم  ناذاـش  نب 
هیلع داجـس -  ماما  باحـصا  زا  یهورگ  مان  هک  نیا  نمـض  بقانم  باتک  رد  بوشآ  نبا  دنا . هدوب  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  باحـصا 
ادخ لوسر  رضحم  البق  هدوب و  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  نادرگاش  زا  هک  یناسک  زا  هتسد  نآ  دیوگ : یم  تسا  هدرمـش  رب  ار  مالـسلا - 

، هللادـبع نبرباـج  زا : دـنترابع  دـنیآ  یم  رامـش  هب  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ -  باحـصا  زا  هدرک و  كرد  ار  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  - 
(391 . ) ینانکلا ناهج  نب  دیعس  نزح و  نبا )  ) بیسم نب  دیعس  ینانک ، ۀلثاو  نبرماع 

 - مالسلا هیلع  داجس -  ماما  باحصا  نیرتزاتمم 

نیرتانـشآ نیرتزربم و  ار  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  باحـصا  زا  رفن  هس  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یتیاور  زا 
نیا زا  ( 392  ) معطم نبریبج  لیوطلا 175 - ما  نب  ییحی  یلباکلا 174 - دلاخ  وبا  - 173 تسا . هتسناد  ترضح  نآ  باحصا  نایم  رد  هرهچ 

یفخم نایعیش  زا  يرایـسب  رب  نیـسحلا  نب  یلع  تماما  رما  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  تداهـش  زا  سپ  هک  دوش  یم  مامـشتسا  نینچ  تیاور 
دـنا و هدوب  ماـما  تفرعم  قیرط  ماگـشیپ  رفن  هس  تسخن  هلحرم  رد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هتـشگ  یلوتـسم  ناـشیا  رب  يرکف  نارحب  و  هدوـب ،
هک یماگنه  تسا : هدـش  لـقن  نینچ  مالـسلا -  هیلع  رفعج -  نب  یـسوم  ماـما  زا  رگید  یتیاور  رد  دـنا . هتـسویپ  ناـنآ  هب  نارگید  جـیردتب ،
 - نیسحلا نب  یلع  باحصا  نارای و  دنیاجک  دهد : یم  ادن  هک  اجنآ  ات  دناوخ ... یم  ارف  ار  همئا  باحصا  کیاکی  يدانم  دوش ، اپ  رب  تمایق 

لضف تیاور  ( 393 . ) دنتسیا یم  بیسم  نب  دیعس  یلباک و  دلاخ  وبا  لیوطلا ، ما  نب  ییحی  مطعم ، نیریبج  وا  خساپ  رد  سپ  مالسلا !-  هیلع 
. تسا هتسناد  رفن  جنپ  ماما ، باحصا  نایم  رد  ار  اه  هرهچ  نیرت  ماگشیپ  زین  میدش  روآ  دای  ار  نآ  لبق  رطس  دنچ  رد  هک  ناذاش  نب 

 - مالسلا هیلع  داجس -  ماما  باحصا  یگدنز  زا  ییاهیگژیو 

لیوطلا ما  نب  ییحی 

تسا و هدش  دای  وا  زا  درادرب  رد  ار  داجس  ماما  زاتمم  باحـصا  مان  هک  یتایاور  مامت  رد  هک  تسا  ییاهتیـصخش  هلمج  زا  لیوطلا  ما  ییحی 
عبانم یخرب  زا  تسا . هدیشخب  هژیو  يرولبت  يو  یعیش  يونعم و  هرهچ  هب  هدیدرگ  لقن  وا  یـسایس  یلمع و  تیـصخش  هرابرد  هک  یتایاور 

هب یلماوع  زا  دـناوت  یم  کیدزن  طابترا  نیا  ( 394 . ) تسا هدوب  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  هیاد  دنزرف  يو  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ 
ار لیوط  ما  ییحی  دیوگ : یم  هللادیبع  نب  نامی  تسا . هدـیرورپ  ماما  تفرعم  تیالو و  تبحم و  اب  ار  ییحی  حور  هشیدـنا و  هک  دـیآ  رامش 
رد دیهد و  یم  شوگ  نادب  امش  هچنآ  زا  میرازیب  ام  ادخ ! ناتسود  يا  دز : یم  دایرف  دوب و  هداتسیا  ربتس  هک  مدرک  هفوک  گرزب  نادیم  رد 

رازیب و ناورم  نادـناخ  زا  اـم  داـب . وا  رب  ادـخ  تنعل  دـهد ، مانـشد  مالـسلا -  هیلع  یلع -  هب  سک  ره  دـننک ! یم  اوـجن  امـش  شوـگ  راـنک 
ام شور  هار  رد  سک  ره  دنیـشنن و  وا  اب  دـهد  یم  مانـشد  ار  ادـخ  ناتـسود  سک  ره  داد - : همادا  رت  هتـسهآ  ییادـص  اـب  ییحی  میرفنتم ...

ریزگان ات  دریگ  رارق  امـش  یهجوت  یب  دروم  امـش  ناردارب  زا  یکی  رگا  هک  دینادب  دییوجن و  ددـم  يو  زا  دـیزادنین و  ور  وا  هب  دراد  دـیدرت 
زا تیامح  هب  دایرف  یطیارـش  رد  ییحی  هک  دوش  یم  هتـسناد  تیاور  نتم  زا  ( 395 ... ) دـیا هدرک  تنایخ  وا  هب  دـنک ، رقف  زاین و  راهظا  دوش 
یم جاور  ار  تلاسر  نادناخ  هب  مانـشد  هتخات و  یم  یمالـسا  هعماج  مالـسا و  رکیپ  رب  نایناورم  هک  تسا  هدرک  دنلب  مالـسلا -  هیلع  یلع - 

لیوط ما  نب  ییحی  تسا : هدومرف  يو  زاـتمم  عاجـش و  تیـصخش  هراـبرد  مالـسلا -  هیلع  رقاـب -  ماـما  هک  تسا  هدوـب  نینچ  نیا  دـنا . هداد 
نب یلع  زا  يو  ینلع  تیامح  و  مالسلا -  هیلع  نیسحلا -  نب  یلع  اب  وا  کیدزن  طابترا  ( 396 . ) دوب كاب  یب  درمناوج و  هرامه  یتیصخش 
نب جاجح  تسد  هب  طساو  رهش  رد  ات  دش  ببس  نانآ ، ناماگمه  يوما و  نارادمتسایس  هب  شراکشآ  نیهوت  و  مالـسلا -  هیلع  بلاط -  یبا 
نعل ار  مالسلا -  هیلع  یلع -  ات  تساوخ  وا  زا  تسخن  يو ، رب  طلـست  ییحی و  يریگتـسد  زا  سپ  جاجح  ( 397 . ) دسر تداهش  هب  فسوی 
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عطق و شیاهاپ ، اهتسد و  يو  روتسد  يو  روتـسد  هب  تفرگ و  رارق  جاجح  نشخ  دروم  داد  یمن  يراک  نینچ  هب  نت  زگره  هک  وا  یلو  دنک 
لیوط ما  نب  ییحی  تداهش  هک  تفگ  ناوت  یم  ییاه  هنیرق  زا  یلو  تسا  هدشن  دای  یقیقد  نامز  يو ، تداهش  خیرات  رد  دیسر . تداهش  هب 
هتخاس يرجه  لاس 84  رد  طساو  رهـش  هدوب و  طساو  رهـش  رد  يو  تداهـش  نیا  هب  هجوت  اـب  اریز  تسا ، هدوب  ات 85  ياهلاس 84  ناـیم  رد 

رد لیوط  ما  نب  ییحی  لاح  ره  هب  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  ( 399 ، ) تسا هداد  خر  لاس 95  رد  جاـجح  گرم  رگید  يوس  زا  و  ( 398  ) هدش
. تسا هتشگ  دیهش  جاجح  تسد  هب  يرجه  نایم 84-95  ياهلاس 

ریبج نب  دیعس 

هب جاـجح  تسد  هب  روـج  ياـفلخ  زا  يرازیب  تیب و  لـها  یتـفرعم  بتکم  زا  يوریپ  مرج  هب  تسا  یعیـش  نـالماع  هلمج  زا  ریبـج  نب  دـبعی 
نب دیعس  تسا : هدش  دای  نینچ  ریبج  نب  یعس  تشذگرس  تیـصخش و  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  یتیاور  رد  ( 400 . ) دیسر تداهش 

زج یببـس  جاـجح ، تسد  هب  وا  تداهـش  دوب . ترـضح  نآ  دـیجمت  دروـم  و  مالـسلا -  هیلع  نیـسحلا -  نب  یلع  ياـپ  رید  ناوریپ  زا  ریبـج 
هک تسا  هدـش  لقن  نینچ  دـندومیپ . یم  هر  قح  قیرط  رد  وا  تشادـن . مالـسلا -  هیلع  نیـسحلا -  نب  یلع  تماما  تیالو و  هب  وا  يدـنبیاپ 

یقش نامه  وت  ایآ  تفگ : درک و  دای  تشز  يریبعت  اب  ار  وا  مان  دیعس  تیصخش  هب  تناها  يارب  دش ، وربور  ریبج  نب  دیعـس  اب  جاجح  یتقو 
هب دوب  ياورماکو  یتخبکین  تداعـس و  يانعم  هدنرادرب  رد  شتعقاو  ان  هک  دیعـس  یتسه ؟ هتـسکش  مه  رد  ناسنا  دنزرف  تخبدـب  ریـسک  نب 

رمع رکبوبا و  ترظن  تفگ : جاجح  تسا . هداهن  نم  رب  ار  دیعـس  تخبکین  مان  هک  هتخانـش  یم  ارم  رتهب  هداز  ارم  هک  مردام  تفگ : جاـجح 
درک یعس  دنک ، ادیپ  وا  نتـشک  يارب  يا  هناهب  دهاوخ  یم  شـسرپ  نیا  اب  جاجح  تسناوت  یم  هک  دیعـس  یمنهج ؟ ای  دنیتشهب  ایآ  تسیچ ؟
دراو رگا  مدوب و  هدرک  یـسراو  کیاکی  ار  شنادرم  هدـش و  تشهب  دراو  رگا  داد : خـساپ  ور  نیا  زا  دـهدن ، وا  تسد  هب  يا  هناهب  نینچ  ات 

: دیعس تسیچ ؟ افلخ  هرابرد  تنخس  وگب  سپ  جاجح : مهدب ! ار  وت  خساپ  متسناوت  یم  مدوب ، هدرک  ییاسانش  ار  شنانکاس  هتـشگ و  منهج 
: دیعـس دـنرتبوبحم  وت  رظن  رد  نانآ  زا  کی  مادـک  منادـب  مهاوخ  یم  جاجح  ما ! هدوبن  نانآ  ياهراک  یـسررب  رومءام  ناـشیا و  لـیکو  نم 
ینک و قیدـصت  ارم  يرادـن  انب  ارهاظ  جاجح : دراد ! یهاگآ  قلخ  راکـشآ  ناـهن و  هب  وا  اریز  تسادـخ ، راـیتخا  رد  بلطم  نیا  هب  یهاـگآ 
، منآ ددصرد  نم  هچنآ  هن  دیعس : یهدب ! یتسرد  هب  ار  مخـساپ  ینک و  قیدصت  ارم  يرادنانب  ارهاظ  جاجح : یهدب !؟ یتسرد  هب  ار  مخـساپ 

یم يرگید  زیچ  ار  ریبج  نب  دیعـس  ندـش  هتـشک  تلع  يربط ، ریرح  نبا  ( 401 ( !؟ مهدـن خـساپ  وت  اب  تیدـض  ماقم  رد  العف  هک  تسا  نیا 
هتکن نیا  ( 402  ) دـش هتـشک  مرج  نیا  هب  دوب و  هدرک  مایق  جاـجح  دـضرب  ثعـشا  نب  نامحرلادـبع  ناراـی  هارمه  يو  دـسیون : یم  دـناد و 

هاگتـسد هب  تبـسن  هک  یقیمع  توادـع  اب  ریبح ، نب  دیعـس  نوچ  یناسک  لاح  ره  هب  اریز  مرادـن  ع )  ) قداص ماما  نایب  اب  یتاـفانم  یخیراـت 
تفـالخ جاـجح و  لالحمـضا  يارب  نوچ  يدرف  يوما و  هاگتـسد  هب  تبـسن  هک  یقیمع  توادـع  اـب  ریبح ، نب  دیعـس  نوچ  يدرف  يوما و 

 - مالسلا هیلع  قداص -  ماما  تیاور  هب  هک  تسا  هدرک  تبث  ار  یبلاطم  ریبج  نب  دیعس  تداهش  يارجام  رد  يدوعسم  دننک . هدافتسا  نایوما 
. دنا هتشامگن  اهنآ  راک  هب  ارم  تفگ : دیعس  ییوگ ؟ یم  هچ  افلخ  هرابرد  تفگ : ریبج  نب  دیعس  هب  جاجح  دسیون ... : یم  وا  تسا . رتکیدزن 

ترخآ رد  نم  ینک ، باـختنا  ار  یلکـش  ره  اریز  شکب ، یهاوخ  یم  تدوخ  روط  ره  دیعـس : مشکب ؟ هنوگچ  ار  وت  یهاوـخ  یم  جاـجح :
يا هدنخ  دندربیم  نوریب  ار  دیعـس  هک  یتقو  دنـشکب  دنرب و  نوریب  ار  دیعـس  ات  داد  روتـسد  جاجح  تفرگ . مهاوخ  ماقتنا  وت  زا  هنوگ  نامه 

ار دیعس  مدنخ . یم  ادخ  يرابدرب  ملح و  وت و  هناقمحا  تءارج  هب  تفگ : دیعس  تساوخ . حیضوت  شا  هدنخ  هرابرد  دیعس  زا  جاجح  درک !
داد و تداهـش  جاجح  رفک  ربمایپ و  تیناقح  ادخ و  یگناگی  هب  دیعـس  هلـصاف  نیا  رد  دننک . ادـج  ار  شرـس  ات  دـندنکفا  نیمز  رب  هرهچ  اب 

تداهش زا  سپ  جاجح  دشکب . ار  یـسک  نم  زا  سپ  ات  هدم  تصرف  وا  هب  نکم و  طلـسم  سک  چیه  رب  ار  جاجح  نم  زا  سپ  ایادخ  تفگ :
تحت جاجح  دیعـس ، ندـش  هتـشکزا  سپ  درم . دـیدرگ و  ـالتبم  هروخ  هلکآ  يراـمیب  هب  دوبن و  هدـنز  زور  هدزناـپ  زا  شیب  ریبج  نب  دـیعس 

! دریگ یم  ارم  يولگ  مباخب  مهاوخ  یم  تقو  ره  هک  دراد  راکچ  نم  اب  ریبج  نب  دیعـس  تفگ : یم  هراومه  تشاد و  رارق  یناور  ياـهراشف 
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داد 39 خر  يرجه  لاس 94  رد  جاجح  تسد  هب  دیعس  تداهش  ( 403)

يرجه دیشر 

یبا نب  یلع  صلخم  نایعیش  زا  تسخن  وا  درک . كرد  ار  ماما  راهچ  رضحم  هک  تسا  هعیـش  ریظن  مک  ياهتیـصخش  هلمج  زا  يرجه  دیـشر 
نارای و رامش  رد  سپس  و  مالسلا -  هیلع  یلع -  نب  نسح  باحـصا  هرمز  رد  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  سپ  دوب و  مالـسلا -  هیلع  بلاط - 

يافلخ زا  يربت  ندوب و  هعیش  مرج  هب  دایز ، نب  هللادیبع  تسد  هب  هک  دوب  هرود  نیا  رد  تفرگ و  رارق  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  نایعیش 
ار شندش  هتشک  یگنوگچ  تداهش و  ربخ  مالسلا -  هیلع  بلاط -  یبا  نب  یلع  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  دیشر  دش . دیهش  هنامولظم  روج ،

ققحت راظتنا  رد  دیشک و  یم  شود  رب  ار  شیوخ  راد  تماما ، تیالو  نادناخ  هب  قشع  عیـشت و  ریـسم  رد  هناهاگآ  وا  زا  هداد و  ربخ  يو  هب 
میارب يا  هدینـش  وا  زا  یناد و  یم  تردـپ  زا  هچنآ  متفگ : يرجه  دیـشر  رتخد  ءاونق  نم  هب  دـیوگ  یم  یلجب  نایح  یبا  دوب . شماما  هدـعو 

ربص و یگنوگچ  دیشر ! يا  دومرف : نم  هب  مالسلا -  هیلع  یلع -  نینمؤملا ، ریما  تفگ : یم  هک  مدینش  مردپ  زا  تفگ : دیشر  رتخد  وگزاب !
 - یلع دنک ! عطق  ار  تنابز  اهاپ و  اهتسد و  دنک و  راضحا  دوخ  دزن  ار  وت  هیما  ینبزا  سپ  يرـصنع  هک  ینامز  نآ  دیزرو  یهاوخ  ییابیکش 

ادـخ هب  داد : همادا  نینچ  دیـشر -  رتخد  ءاونق -  هاگ  نآ  دوب . یهاوخ  نم  اـب  ترخآ  اـیند و  رد  وت  دیـشر ، يا  يرآ  دومرف : مالـسلا -  هیلع 
مردپ يریگتسد  يارب  ار  ینارومءام  يوما ، هاگتـسد  دیلپ  تسپ و  رـصنع  نآ  دایز  نب  هللادیبع  هک  نیا  رگم  دشن  يرپس  يراگزور  دنگوس !
هرابرد بلاط  یبا  نب  یلع  ترورس  ییوگشیپ  تفگ : دایز  نبا  دیزرو . عانتما  راک  نیا  زا  مردپ  اما  دنک ! يرازیب  هب  ار  مردپ  یتقو  داتـسرف .

ینکیم و رابجا  مالسلا -  هیلع  یلع -  زا  تئارب  هب  ارم  وت  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  متـسود  الوم و  دیـشر : تسا ؟ هدوب  هچ  وت  ندش  هتـشک 
يراک دـنگوس  ادـخ  هب  دایز : نبا  ینک ! یم  ادـج  ارم  نابز  اهاپ و  اهتـسد ، وت  هاگ  نآ  میوج  یمن  يربت  مالـسلا -  هیلع  یلع -  ـالوم  زا  نم 

ادج مردپ  ياهاپ  اهتسد و  ات  داد  روتسد  دایز  نبا  دوش ! لطاب  غورد و  دباین و  ققحت  مالسلا -  هیلع  یلع -  تیالوم  نخس  هک  درک  مهاوخ 
. مشاب هتفگ  رارق  مدرم  ماحدزا  رد  هک  تسا  نیا  لـثم  ریخ ، مرتخد  تفگ : مردـپ  ینک ؟ یم  ساـسحا  يدرد  اـیآ  مدیـسرپ : وا  زا  دوب  هدـش 

یملق ذغاک و  تفگ : درک و  مدرم  هب  ور  مردپ  دندز . هقلح  شرود  وا  عضو  هدهاشم  يارب  مدرم  دندروآ ، نوریب  دایز  نبا  رصق  زا  ار  مردپ 
دایز نبا  ور  نیا  زا  دمآ ، یم  رامش  هب  يوما  هاگتسد  دایز و  نبا  هیلع  يرگاشفا  دیشر  نانخس  میوگزاب ! ناتیارب  ار  هدنیآ  لیاسم  ات  دیروایب 

(404 . ) درپس ناج  بش  نامه  رد  مردپ  دندرک و  عطق  زین  ار  مردپ  نابز  ات  داد  روتسد 

یلباک دلاخوبا 

هب يزارد  راگزور  دوب و  هیفنح  نب  دـمحم  تمدـخ  رد  تسخن  هک  یناسک  زا  دـنا  هدرک  دای  زین  نادرو  ای  رکنک  ار  وا  هک  یلباـک  دـلاخوبا 
ریما و  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  تلزنم  تمرح و  هب  ار  وا  دمآ و  هیفنح  نب  دـمحم  دزن  يزور  نیا  ات  تشاد  داقتعا  يو  هب  ماما  ناونع 

دنگوـس تفگ : دـلاخ  وـبا  هب  هیفنح  نب  دـمحم  دزاـس . نشور  وا  رب  تماـما  رما  رد  ار  تقیقح  اـت  داد  دـنگوس  مالـسلا -  هیلع  نینمؤـملا - 
هب نامز  نیا  زا  تسا . مالـسلا -  هیلع  نیـسحلا -  نب  یلع  ناناملـسم  همه  وت و  نم و  ياوشیپ  ماما و  هک  نادـب  يداـهن . مرباربرد  ار  یگرزب 

نونکات وت  رکنک  يا  ابحرم  دومرف : وا  هب  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  تاقالم  نیتسخن  رد  دمآ ، نیـسحلا  نب  یلع  بناج  هب  دلاخ  وبا  دـعب 
اج هب  دنوادخ  يارب  رکـش  هدجـس  درک و  عضاوت  نخـس  نیا  ندینـش  اب  دـلاخ  وبا  يدـمآ ؟ اجنیا  هک  هداتفا  یقافتا  هچ  يدـمآ ، یمن  ام  دزن 
نم رب  مردام  هک  دیدناوخ  یمسا  هب  ارم  امـش  هک  نیا  زا  تفگ : دلاخوبا  یتخانـش ؟ ار  مماما  مدرمن و  هک  ساپـس  ار  يادخ  تفگ : دروآ و 
نم تسا ! ماما  هیفنح  نب  دمحم  هک  رادنپ  نیا  هب  مدوب و  تفرعم  تریـصب و  دقاف  هتـشذگ  رد  نم  تسا ! هتـشادن  ربخ  نآ  زا  یـسک  هداهن و 
نیا زا  سپ  دلاخوبا  ( 405 . ) تسا يرورض  یناملسم  ره  نم و  رب  امش  تعاطا  دیتسه و  قحب  ماما  امـش  هک  متـسناد  نونکا  یلو  مدرک  یم 

هک اجنآ  ات  دمآ  رد  ترضح  نآ  هژیو  نارای  هرمز  رد  دنام و  یقاب  مالسلا -  هیلع  نیسحلا -  نب  یلع  تمدخ  رد  ار  يزارد  راگزور  خیرات ،
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هیلع داجـس -  ماما  اب  وا  دنویپ  بتارم  دلاخوبا و  یتفرعم  داعبا  زا  هتـشذگ  ( 406 . ) تسا هدش  هتخانش  باحصا  ناماگـشیپ  زا  وا  یتیاور  رد 
تماما بتکم  هب  نادقتعم  تیب و  لها  ناتسود  يارب  افلخ  هک  یناقفخ  وج  زا  زین  ییاه  هناشن  یعیش ، تیـصخش  نیا  یگدنز  رد  مالـسلا ،- 

يا هرود  نوچ  یناسک  تشگ ، دیهش  جاجح  تسد  هب  لیوطلا  ما  نب  ییحی  هک  يا  هرود  نامه  رد  اریز  تسا . دوهـشم  دندوب ، هدروآ  دیدپ 
وبا یلو  دنتشاد  رارق  جاجح  دیدعت  بیقعت و  ضرعم  رد  زین  دلاخ  وبا  نوچ  یناسک  تشگ ، دیهش  جاجح  تسد  هب  لیوطلا  ما  نب  ییحی  هک 

(407 . ) تفای ییاهر  جاجح  لاگنچ  زا  تشاد و  یفخم  ار  شیوخ  تخیرگ و  هکم  يوس  هب  دلاخ 

بیسم نب  دیعس 

نیا وا  تاراختفا  اهزایتما و  زا  دشاب . یم  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  يراوح  جنپ  رامش  زا  بیسم  نب  دیعـس  دیدرگ ، دای  زین  البق  هک  نانچ 
هیلع یلع -  ار  شیوخ  یـصو  نزح -  شدـج -  اریز  دوب . هدـش  تیبرت  هتفاـی و  دـشر  مالـسلا -  هیلع  نینمؤـملا -  ریما  هلیـسو  هب  هک  تسا 

رد هک  نانچ  دمآ  یم  رامش  هب  اهقف  زا  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  باحـصا  نایم  رد  بیـسم  نب  دیعـس  ( 408 . ) دوب هداد  رارق  مالـسلا - 
همه زا  بیسم  نب  دیعس  دومرف : یم  هک  مدینـش  مالـسلا -  هیلع  نیـسحلا -  نب  یلع  مردپ  زا  دیامرف : یم  مالـسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  یتیاور 

ار وا  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  هک  نیا  تلع  ( 409 . ) دـنک یم  كرد  رتهب  ار  شنامز  طیارـش  تسا و  رتهاگآ  هتـشذگ  لیاسم  هب  مدرم 
ساسارب تنـس  لها  يارب  تشاد و  یهاگآ  زین  تنـس  لها  هقف  رب  هیماما ، هقف  رب  هوالع  يو  هکدشاب  نیا  دـیاش  دـنا ، هتـسناد  نامز  هب  هاگآ 

تشاد و رود  زا  ار  جاجح  رـش  تیاهن  رد  هک  دوب  نیمه  هیقت و  نیمه  هیقت و  نیا  رطاـخ  هب  رگم  دوبن  نیا  داد و  ياوتف  ناـشدوخ  ياـهرواب 
بیرقت باتک  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  تفاـی . تاـفو  لاـس 95  رد  دـلوت و  يرجه  لاـس 15  رد  يو  ( 410 . ) دیدرگ وا  ندـش  هتـشک  عنام 
تایاور هک  دنراد  رظن  قافتا  ناگمه  تسا و  ردقنارگ  ياهقفو  املع  زا  یکی  بیـسم  نب  دیعـس  دسیون : یم  وا  تیـصخش  هرابرد  بیذهتلا 
ینیدـم نبا  دـیآ . یم  باسح  هب  لسرم  تایاور  نیرت  حیحـص  تسا -  هدرک  دای  دنـس  هلـسلس  رکذ  نودـب  هک  یتایاور  ینعی ؛ وا -  لـسرم 

(411 . ) مسانش یمن  وا  نوچ  شناد  یگدرتسگ  رظن  زا  ار  یصخش  نیعبات  نایم  رد  تسا : هتفگ  وا  هرابرد 

يراصنا هللادبع  نرباج 

 - مالـسلا هیلع  بلاط -  یبا  نب  یلع  تماما  تیالو و  هار  نازاتـشیپ  زا  و  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  یباحـص  زا  هللادـبع  نرباـج 
و مالـسلا -  هیلع  یلع -  نب  نیـسح  و  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نب  نسح  تماما  نارود  ع )  ) یلع زا  سپ  هک  دراد  راختفا  رباج  ( 412 . ) تسا
رد وا  قیفوت  تسا . هدناسر  رقاب  ماما  هب  ار  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ادخ -  لوسر  مایپ  ممالس و  هدرک و  كرد  ار  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما 
هک تسا  یباحص  نیرخآ  وا  هک  تسا  نیا  رب  داقتعا  دراد و  وا  نس  ترثک  زا  تیاکح  ماما ، جنپ  و  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  تاقالم 

قایتشا رد  شا و  هدشمگ  دنزرف  راظتنا  رد  هک  یسک  دننام  هاگ  تسـشن و  یم  هنیدم  دجـسم  رد  وا  ( 413 . ) تسا هتسب  ورف  ناهج  زا  مشچ 
یمن كرد  ار  وا  روـظنم  دنتـسناد و  یمن  ار  وا  نخـس  رـس  هک  مدرم  ملعلا . رقاـب  تفگ : یم  دروآ ، ناـبز  رب  ار  شدـنزرف  مماـن  وا  تاـقالم 

تلوهک هجیتن  رد  رباج  هک  دـندرک  یم  نامگ  دنتـشادن ، یعالطا  دوب  دومرف  وا  هب  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  هک  ینخـس  زا  دـندرک و 
يا هدعو  نیا  دنهد . بقل  رقاب  ار  يو  هک  دوب  نیسحلا  نب  یلع  لسن  زا  يدنزرف  تاقالم  راظتنا  رد  وا  هک  یلاح  رد  دیوگ . یم  نایذه  نس ،

، ینک تاـقالم  ار  یلع  نب  دـمحم  اـت  درک  یهاوخ  رمع  ردـق  نآ  وت  دوب : هدومرف  وا  هب  هداد و  رباـج  صخـش  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دوب 
مالـس دش و  لیان  ملعلا  رقاب  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نب  دـمحم  رادـید  هب  ماجنارـس  رباج  ناسرب ! وا  هب  ارم  مالـس  يدرک  تاقالم  ار  وا  نوچ 

تما و نامز و  هدـنیآ  لـیاسم  زا  ص )  ) ربماـیپ یهاـگآ  هک  نیا  رب  هوـالع  تشاد ، هارمه  هب  مالـسلا -  هیلع  رقاـب -  ماـما  يارب  ادـخ  لوسر 
ره زا  دوب و  هدنکفا  هیاس  ناناملـسم  هشیدـنا  رب  يرکف  جرم  جره و  هک  بوشآ  رپ  هرود  نآ  رد  تسناوت  یم  دـناسر ، یم  ار  دوخ  نادـناخ 
رد دننکن و  مگ  ار  تماما  تیالو و  طخ  نایوج ، قح  ات  دشاب  يرایعم  كالم و  دوخ  دندوب ، هدروآرب  رس  نایوج  تردق  نایعدم و  هشوگ 
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یعس نایوما  هک  طیارش  نآ  رد  هک  نیا  هچ  دوب ، رادروخرب  يا  هژیو  تماهش  زا  نس ، تلوهک  اب  رباج  دنوشن . راتفرگ  نیغورد  نایعدم  ماد 
دوب یناسک  زا  رباج  دوب ، هتفای  زکرمت  نآ  هب  مانشد  روحم  رب  ناشتاغیلبت  دنتشاد و  ناناملسم  هنیـس  زا  مالـسلا -  هیلع  یلع -  مان  ندودز  رد 

رب هاـگ  تفر و  یم  هار  درک -  یم  یگدـنز  نآ  رد  تفـالخ  هاگتـسد  سوساـج  يوـما و  رازه  زا  شیب  هک  يرهـش  هنیدـم -  رهـش  رد  هـک 
نیرترب یلع  ینعی ؛ رفک  دقف  یبا  نمف  رـشبلا  ریخ  یلع  تفگ : یم  یمومع  سلاجم  رد  زین  ناگمه و  دید  ربارب  رد  دز و  یم  هیکت  شیاصع 

يا تفگ : یم  سپـس  تسا و  هدرک  تمعن  نارفک  هدیزرو و  رفک  تقیقح  هب  دـنک  راکنا  ار  یتعامج  يا  تفگ : یم  سپـس  تسا و  ناسنا 
ینمادـکاپ رد  دـیاب  دریذـپن  ار  یتـسود  نیا  هک  يدـنزرف  دـینک و  تیبرت  مالـسلا -  هیلع  یلع -  یتـسود  اـب  ار  ناتنادـنزرف  راـصنا  تیعمج 

هتشک دیاب  جاجح  مکح  هک  دوب  یناسک  زا  زین  هللادبع  نبرباج  هنیدم ، رب  هتـشک  دیاب  جاجح  طلـست  نایرج  رد  ( 414 . ) درک دیدرت  شردام 
رباج و نس  تلوهک  اما  دوتـس . یم  ار  نانآ  درک و  یم  غیلبت  مالـسلا -  هیلع  یلع -  تلاسر و  نادـناخ  زا  راکـشآ  یلکـش  هب  اریز  دـش  یم 

هطلـس عفن  هب  ار  وا  نتـشک  یـسایس  تابـساحم  ساسا  رب  جاجح  هک  دوب  هدیـشخب  يو  هب  یهاگیاج  هنیدـم  مدرم  نایم  رد  وا  ندوب  یباحص 
هب هجوت  تسین ! شنتـشک  هب  يزاـین  درم و  دـهاوخ  يدوزب  وا  هک  درک  یم  ینیب  شیپ  اـسب  هچ  و  ( 415 . ) دیـشوپ مشچ  وا  زا  دـیدن و  دوخ 

مالسلا هیلع  ناماما -  باحصا  عمج  رد  ناشیا  روضح  هک  دراد  تیمها  تهج  نآ  زا  وا ، نوچ  یناسک  هللادبع و  نبرباج  هقباس  تیصخش و 
هللا یلـص  ربمایپ -  زا  هچنآ  هدش  دومنهر  ناماما  تیالو و  رثوک  هب  ار  تقیقح  ناگدـنیوج  تسا و  هدوب  ع )  ) همئا تلزنم  رب  یتجح  دوخ  - 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ -  یباحص  اهنت  هللادبع  نبرباج  هک  دش  روآدای  دیاب  دنتفگ . یم  زاب  مدرم  يارب  دندوب  هدینـش  همئا  هرابرد  هلآو -  هیلع 
ماما هباحـص  زا  مه  هک  تسا  یـسک  زین  ینانک  هلثاو  نیرماـع  هکلب  تسا ، هتـشاد  روضح  داجـس  ماـما  باحـصا  ناـیم  رد  هک  هدوبن  هلآو - 

باحصا زا  مه  هدمآ و  رامش  هب  هباحص  زا  مه  هک  تسا  یسک  زین  ینانک  هلثاو  نیرماع  هکلب  تسا ، هتشاد  روضح  مالـسلا -  هیلع  داجس - 
. تسا هدش  هدرمش  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما 

ینانک هلثاو  نب  رماع 

ریثا نبا  ( 416 . ) دوب هدهاشم  ار  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  مرکا -  لوسر  یگدنز  زا  لاس  تشه  تفای و  دلوت  دحا  گنج  دادخر  لاس  هب  رماع 
یمامت رد  دوب و  مالـسلا -  هیلع  بلاط -  یبا  نب  یلع  نارادتـسود  باحـصا و  زا  وا  دـسیون : یم  يو  هراـبرد  يرجه )  630-555  ) يرزج

رکبوبا و لضف  هب  هلثاو  نیرماع  هک  دیازفا  یم  ریثا  نبا  ( 417 . ) دشب یم  نیماو  ۀقث  یتیصخش  وا  تشاد ، ترضح  نآ  اب  هارمه  ياه  هنحص 
رد ریثا  نبا  نخـس  نیا  تسا . هتـشاد  یم  مدقم  نانآ  یمامت  رب  ار  مالـسلا -  هیلع  بلاط -  یبا  نب  یلع  یلو  هتـشاد  فارتعا  نارگید  رمع و 

تسا و هدوب  هکم  نکاس  رمع  نایاپ  رد  رماـع  يو ، دوخ  لـقن  رباـنب  اریز  دـشاب  هیقت  زا  یـشان  دـناوت  یم  دـشاب  هتـشاد  تیعقاو  هک  یتروص 
مکاح هفوک  هنیدم و  ياهرهـش  رب  هعیـش ، هیلع  باعرا  دیدهت و  وج  هک  دناسر  یم  نایناورم  نایوما و  تیمکاح  ياهلاس  رد  خـیرات  هعلاطم 

نب دـمحم  تماما  هب  وا  دـنا  هتفگ  دـنا و  هدرک  مهتم  ندوب  یناسیک  هب  ار  هلثاو  نیرماع  یخرب  هتبلا  هکم ! طیحم  هب  دـسر  هچ  اـت  تسا  هدوب 
هک ثعـشا  نبا  مایق  رد  زین  نآ  زا  سپ  و  ( 418  ) تسا هتفرگ  شود  رب  ار  مجرپ  هتـشاد و  لاعف  تکرـش  راتخم  مایق  رد  هتفای و  داقتعا  هیفنح 

ینقمام همـالع  یلو  ( 419 . ) تسا هدرب  رد  هب  ملاـس  ناـج  ماـیق  نآ  زا  هتـشاد و  راکـشآ  يروـضح  هداد  خر  يرجه )  85-81  ) ياهلاس رد 
هیلع داجـس -  ماـما  زا  یتاـیاور  هلثاو  نب  رمع  یفاـک  باـتک  رد  هک  نیا  هچ  تسا ، هدرمـش  قثوم  ار  وا  هدرک و  در  ار  رماـع  ندوب  یناـسیک 

همالع دنک . ثیدح  لقن  نانآ  زا  ات  درادن  ناشیا  تماما  هب  داقتعا  دشاب  هیناسیک  زا  هک  یسک  دراد و  مالسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  و  مالـسلا - 
دیوگ یم  دناد و  یم  یگتخاس  دراد ، هیفنح  نب  دـمحم  تعجر  هب  يو  داقتعا  تماما و  هب  رماع  لیامت  زا  تیاکح  هک  ار  یثیداحا  یناقمام 

رد فارحنا  هب  التبا  زا  اعطق  هدوب  ترـضح  نآ  رـس  باحـصا  زا  صاوخ و  زا  هکلب  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نایعیـش  زا  هک  رماع  نوچ  یـسک 
هب هدش ، هدرمش  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  یباحـص  نیرخآ  زین  هلثاو  نیرماع  ( 420 . ) تسا هدوب  اراد  ار  مزال  تینوصم  تیالو  رـسیم 

هدش هتفگ  نخس  نیا  زین  رباج  هراب  رد  تسا . هدوبن  یقاب  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ -  باحصا  زا  یـسک  يو  گرم  زا  سپ  هک  ياهنوگ 
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هدوب يرجه  لاس 78  تیاهن ، رد  اـی  يرجه و  لاس 74  رد  رباج  تافو  هک  دـهد  یم  ناشن  قیقحت  یلو  میدـش  روآ  داـی  ار  نآ  اـم  تسا و 
رباج هک  یناسک  تسا  نکمم  نیاربانب  ( 422 . ) دنا هتسناد  يرجه  ای 110  لاس 100  رد  ار  هلثاو  نبرماع  تافو  هک  یلاـح  رد  ( 421  ) تسا

یخرب زا  هک  نانچ  رماع  اما  و  دنا . هدوب  یقاب  هنیدم  رد  هک  دنا  هتشاد  يا  هباحص  صوصخ  هب  رظن  دنا ، هدرک  دای  هباحـص  زا  درف  نیرخآ  ار 
. تسا هدوب  نکاس  هکم  رد  ار  رمع  ییاهن  شخب  هفوک و  رد  ار  شراگزور  زا  یشخب  دش  هدافتسا  عبانم 

یلامث هزمح  وبا 

، نیسحلا نب  یلع  ینعی  ماما  راهچ  نامز  دراد  راختفا  هک  تسا  ینایعیش  نایوار و  زا  دنا  هدرک  دای  رانید  تباث  ار  شمان  هک  یلامث  هزمحوبا 
تیونعم ملع و  رـضحم  زا  دنک و  كرد  ار  مالـسلا -  هیلع  رفعج -  نب  یـسوم  تماما  رـصع  زا  یـشخب  زین  دمحم و  نب  رفعج  یلع ، دمحم 

ناونع هب  هزمح  وبا  تاـیاور  یخرب  رد  و  ( 423  ) تسا هداد  ار  نامز  نامقل  بقل  يو  هب  مالـسلا -  هیلع  اضر -  ترـضح  دـیوج . دوس  نانآ 
نوچ یناسک  هدـهاشم  اب  ترـضح  نآ  شمارآ  ساسحا  تلع  هزمحوبا ، اـب  مالـسلا -  هیلع  قداـص -  ماـما  ( 424 . ) تسا هدـش  دای  ناملس 

هک هزمحوبا  نوچ  ینایعیـش  ور  نیا  زا  دـندوب ، هدـش  هیدـیز  هیناسیک و  رب  نایعیـش  زا  یهورگ  نوچ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  هزمحوبا ،
تـسناوت یم  دوب  هتـشاد  تفایرد  ار  ناـشیا  فراـعم  هدرک  كرد  ار  مالـسلا -  هیلع  رقاـب -  ماـما  و  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماـما  تمدـخ 

 - مالسلا هیلع  قداص -  ماما  روضح  دیوگ : یم  ریصبوبا  دشاب . مالسلا -  هیلع  نیموصعم -  همئا  تیالو  هقح و  تماما  هب  نارگید  رگتیاده 
، یتشگزاب تراید  هب  یتقو  دومرف : قداص  ماما  دوب . رامیب  مدش  ادـج  وا  زا  یتقو  متفگ  دـش . ایوج  نم  زا  ار  هزمحوبا  لاوحا  ماما  متفای . راب 

گرم زا  نخـس  مالـسلا -  هیلع  ماما -  هک  نیا  زا  تسب . دـهاوخ  ناهج  زا  مشچ  زور  و  هام ... رد  هک  وگب  وا  هب  نک و  غالبا  وا  هب  ارم  مالس 
ریـصبوبا ور  نیا  زا  دنک  لا  ؤس  ترخآ  ناهج  رد  شیوخ  همئا  اب  نایعیـش  هطبار  زا  ات  داتفا  رکف  هب  ریـصبوبا  ارهاظ  دروآ ، نایم  هب  هزمح  وبا 

ادخ زا  هک  نیا  طرش  هب  يرآ  داد : خساپ  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  دوب ؟ دنهاوخ  امـش  اب  امـش  نایعیـش  ایآ  مدیـسرپ : ماما  زا  دیوگ  یم 
هک یـسک  دـنیامن . زیهرپ  ناهانگ  زا  دـنریگ و  رظن  رد  دـننک و  تیاعر  ار  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  ياهدومنهر  دنـشاب و  هتـشاد  میب 

تماما نامز  زا  یکدنا  هزمحوبا  دـیوگ  یم  هک  یتایاور  اب  تیاور  هک  ریـصبوبا  دـنزرف  ( 425 . ) دوب دـهاوخ  ام  هبتر  رد  ام و  اب  دـشاب  نینچ 
كرد ار  مظاک  ماما  تماـما  زا  لاـس  کـی  زا  شیب  يو  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تسا  هدرک  كرد  زین  ار  مالـسلا -  هیلع  رفعج -  نب  یـسوم 

ره هب  تـسا . هداد  خر  يرجه  لاـس 148  رد  ع )  ) قداـص ماـما  تلحر  هک  نیا  هچ  هدوب  يرجه  لاس 149  دودـح  وا  تافو  تسا و  هدرکن 
هژیو یباتک  ینآرق  ریـسفت  هنیمز  رد  يو  هک  دـنا  هتفگ  یخرب  دـنا و  هتـسناد  تقاثو  تیاهن  رد  ار  هزمحوبا  هعیـش ، لاجر  ياملع  همه  لاـح 

یم اهریبعت  نیا  ( 426 . ) تسا هدـش  لقتنم  نایوار  رگید  هب  هزمحوبا  قیرط  زا  زین  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  قوقح  هلاسر  دـنا و  هتـشاد 
مالسلا هیلع  ماما -  يوس  زا  مدرم  هب  مالسلا -  هیلع  تیب -  لها  مولع  نید و  فراعم  نداد  لاقتنا  يارب  نابا  تقایل  یملع و  ماقم  هک  دناسر 

تسبورف و ناهج  زا  مشچ  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  تایح  نامز  رد  بلغث  نب  ناـبا  تسا . هدـش  اـضما  هتفرگ و  رارق  شریذـپ  دروم  - 
. دروآ درد  هب  ار  مبلق  نبا  شگرم  دومرف : شتافو  ربخ  ندینـش  زا  سپ  هک  يا  هنوگ  هب  دربورف  هودنا  مغ و  رد  ار  قداص  ماما  وا  تافو  ربخ 

فینـصت نآرق  فراعم  میهافم و  تالکـشم  رد  یباتک  دـمآ و  یم  رامـش  هب  ناسانـش  تغل  ناهیقف و  نایراق ، هک  دوب  یتیـصخش  وا  ( 427)
رب تغل -  بدا و  ثیدح ، هقف  نآرق ، رد  شناد -  نونف  همه  رد  بلغت  نب  نابا  دسیون : یم  شیوخ  لاجر  باتک  رد  هر  یشاجن  دوب . هدرک 
هقف نآرق ، رد  شناد -  هنوـگره  رد  ناـبا  دـیوگیم : تسا  تنـس  لـها  ياـملع  زا  دوـخ  هک  یعخن  مـیهاربا  ( 428 . ) تـشاد يرترب  نارگید 

تقبـس اهنآ  رب  هدوب و  رتزاتـشیپ  لبنح  نب  دـمحا  سنا و  نب  کلام  یعفاـش و  هفینحوب و  زا  هقف  ملع  رد  و  سوماـق ، تغل و  بدا ، ثیدـح 
رب هوالع  مالسلا -  هیلع  راهطا -  همئا  نادرگاش  هیماما و  نادنمـشیدنا  یعیـش و  ناملاع  هک  دنایامن  یم  تیعقاو  نیا  رد  تقد  تسا . هتـشاد 

. تسا هتخیر  یپ  دعب  لحارم  رد  ار  مولع  دشر  ناینب  ناشیا  راظنا  ارآ و  هتـشاد و  تقبـس  نارگید  رب  زین  یملع  ياه  هتـشر  ریاس  رد  تهاقف 
(429)
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نید فراعم  يانب  دیدجت  میکحت و  و  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما 

ار نانآ  یعامتجا  تیعقوم  یملع و  یگدـنز  زا  یلامجا  میا و  هدرک  دای  باتک  نیا  رد  هک  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  باحـصا  زا  هچنآ 
تحارـصب دیاب  هکلب  دنا ، هتـشادن  يزربم  سانـشرس و  نادرگاش  نانآ  زج  مالـسلا -  هیلع  ماما -  هک  دشاب  انعم  نادـب  دـناوت  یمن  میدروآ ،

هئارا افرـص  هدـش ، دای  ياـه  هنومن  ندروآ  زا  فدـه  تسا . كدـنا  رایـسب  میا  هدرکن  داـی  هچنآ  ربارب  رد  هدـش  داـی  هچنآ  هک  مینک  مـالعا 
یـسایس تایح  ياه  هنحـص  رد  مه  بدا و  ملع و  نادـیم  رد  مه  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  رگید  يرایـسب  تیعقوم و  زا  یلامجا  یمیـسرت 

باحصا یگدنز  هچخیرات  هب  لامجا  هاگن  دراد . رگید  یلاجم  هب  اهنآ  همه  میسرت  قیقحت و  هک  دنا  هتشاد  هدنزاس  ساسح و  یـشقن  هعماج 
ماما هک  دـنایامن  یم  زین  ار  تقیقح  نیا  دراد ، هارمه  هب  هک  يا  هدـنزومآ  ياه  هتکن  اهـسرد و  همه  رانک  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماـما 

رـضحم هک  ییاهورین  یملع  تایح  هب  ندیـشخب  رارمتـسا  فلا  تسا : هدرک  افیا  ار  یـساسا  شقن  ود  شیوخ  یملع  تاـیح  رد  ع )  ) داـجس
كرد ار  مالسلا -  هیلع  یلع -  نیسح  و  مالسلا -  هیلع  یلع -  نب  نسح  و  مالسلا -  هیلع  نینمؤملا -  ریما  و  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ - 

. دـندوب مالـسلا -  هیلع  نیـسحلا -  نب  یلع  نوچ  یعجرم  دـنمزاین  شیوخ  يدابع  یتدـیقع و  يرکف و  ینابم  میکحت  يارب  دـندوب و  هدرک 
(432 ، ) يراصنا هللادـبع  نبرباج  تباث ، یبا  نب  بیبح  ( 431 ، ) یلئد دوسالاوبا  ( 430 ، ) یلاله سیق  نب  میلـس  نوچ : ییاه  هرهچ  دـننامه 
(436 ، ) یفوکلا یفریصلا  میکح  وبا  بیهص  ( 435 ، ) یعجشلا دعجلا  یبا  نب  ملاس  ( 434 ، ) يرجه دیشر  ( 433 ، ) يراصنا هللادبع  نبرباج 

میلاعت زا  هدـش و  دـنم  هرهب  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملا -  ریما  یتیبرت  یملع و  بتکم  زا  هک  دـندوب  یناسک  نانیا  ( 437  ) ینانک هلثاو  نبرماع 
هرد رد  هک  ییاهلـسن  نایم  رد  تفرعم  ياه  هیاپ  يانب  دیدجت  ب : دنتـشاد . ار  همئا  فراعم  اب  ییانـشآ  هنیـشیپ  دندوب و  هدرب  هرهب  تیب  لها 
يوس هب  ار  ياهورین  نیا  تسیاب  یم  ع )  ) داجـس ماما  دنتـشاذگ . یم  هعماج  یگنهرف  ینید و  طیحم  رد  ماـگ  ناـیناورم  ناـیوما و  دادبتـسا 

زا دیاب  هدنیآ  رد  هک  دشاب  يا  هتسرون  ياه  هشیدنا  نابهگن  دنک و  بذج  دوب ، ربمایپ  شناد  هب  یکتم  هک  شیوخ  راوتـسا  یقیقح و  شناد 
هک تسا  هنوگ  نیا  دنیآ . رامش  هب  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  و  مالـسلا -  هیلع  مولعلا -  رقاب  یملع  بتکم  دمآ  راک  نئمطم و  ياهورین 

تسین نیشیپ  ناماما  باحصا  نایم  رد  نانآ  مان  هک  میوش  یم  انشآ  یناوج  ياه  هرهچ  اب  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  باحـصا  نایم  رد  ام 
نایم زا  اسب  هچ  تسادیپ و  نانچمه  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  رقاب و  ماما  باحـصا  نایم  رد  ناشیا  هرهچ  میریگ  یم  یپ  هک  ینامز  یلو 

، بلغت نب  ناـبا  دـننامه : درک ، وجتـسج  دـیاب  ار  مالـسلا -  هیلع  قداـص -  ماـما  باحـصا  ياـه  هرهچ  نیرت  نشور  زا  یخرب  هورگ  نـیمه 
، نیـسحلا نب  یلع  نب  نیـسح  یلامث ، هزمح  وبا  فاکـسالا ، درب  قلاخلادبع ، نب  لیعامـسا  شایع ، یبا  نب  نابا  نمحرلادـبع ، نب  لیعامـسا 

دمحم وبا  نمؤملادبع ، همربش ، نب  هللادبع  یلظنخ ، فیرط  نب  دعـس  صفح ، یبا  نب  ملاس  نامحرلادبع ، یبا  نب  ۀـعیبر  یناتـسبحس ، بیبح 
تـضهن يرهاظ  تسکـش  زا  سپ  تقیقح  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  حادـقلا و ... نومیم  ورمع ، نب  لاهنم  دـمحم ، نب  مساق  تارف ،

هب تفای و  موادـت  مالـسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  طسوت  اهدـعب  هک  درک  زاـغآ  ار  یملع  یگنهرف و  یتضهن  روج ، ياـفلخ  هیلع  هعیـش  یـسایس 
. دیسر دوخ  ییافوکش  جوا  هب  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  هلیسو 

 - مالسلا هیلع  داجس -  ماما  باحصا  ناهیقف 

. دشاب یم  ترضح  نآ  باحصا  یهقف  یملع و  تیعقوم  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  یـسرد  یملع و  هزوح  تمیمظع  ياه  هناشن  هلمج  زا 
هدرک دای  هیقف  ناونع  هب  ناشیا  زا  ناسیون ، لاجر  ناققخم و  هک  میوش  یم  هجاوم  ییاه  هرهچ  اب  داجس  ماما  نادرگاش  باحصا و  رامش  رد 

شیوخ یملع  هتـسجرب  ياه  هرهچ  زا  هدوب و  رظن  بحاص  تعیرـش  ماکحا  نید و  یتفرعم  لیاسم  رد  نانآ  هک  دناسر  یم  هیقف  ناونع  دـنا .
تفر و وا  دزن  دنا و  هدید  یم  دنمزاین  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  رضحم  زا  شناد  بسک  هب  ار  دوخ  لاح  نیا  اب  دنا و  هدمآ  یم  رامـش  هب 

یفرعم ددصرد  ام  باتک  نیا  رد  دـنا . هدرک  یم  حرطم  خـساپ  تفایرد  يارب  ار  دوخ  ياهلا  ؤس  ای  هدرک و  ثیدـح  عامتـسا  هتـشاد و  دـمآ 
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نب نابا  دننام : درک ، میهاوخ  هدنسب  ییاه  هنومن  رکذ  هب  اهنت  میتسین و  دنا  هدوب  رادروخرب  تهاقف  هبترم  زا  هک  داجس  ماما  باحـصا  یمامت 
سوواط يرجه  دلوتم 94  بیسم  نب  دیعس  يرجه ، دلوتم 136  نامحرلادبع  یبا  نب  ۀعیبر  يرجه  دلوتم 119  تباث  یبا  نب  بیبح  بیلغت ،

دلوتم همربش  نب  هللادبع  (، 438  ) يرجه دلوتم 120  يراصنا  مزح  نبورمع  نب  رمع  نب  رکب  یبا  نب  هللادبع  يرجه ، دلوتم 106  ناسیک  نب 
هک ار  نانیا  رتشیب  بیذهتلا  بیرقت  باتک  رد  ینالقسع  رجح  نبا  يرجه و ... دلوتم 101  ( 439  ) رکب یبا  نب  دمحم  نب  مساق  يرجه   140

مالسلا هیلع  داجس -  ماما  باحصا  نایم  رد  يرگید  زربم  انشآ و  ياهتیـصخش  ناهیقف ، رب  هوالع  تسا . هتـسناد  ناهیقف  هلمج  زا  میدرک  دای 
 - نیسحلا نب  یلع  نب  نیسح  یلئد ، دوسالاوبا  دننام  دنا و  هدمآ  یم  رامش  هب  نارسفم  زین  نالضاف و  نایشناد و  زا  هک  دنا  هتـشاد  روضح  - 
نب لیعامـسا  دـنا و  هدـش  تسناد  لضف  لهاو  ناملاع  زا  هک  ناوکذ و ... نب  هللادـبع  مالـسلا ،-  هیلع  داجـس -  ماـما  دـنزرف  مالـسلا -  هیلع 

نارسفم هلمج  زا  هک  يرجه  دلوتم 102  ( 440  ) محازم نب  كاحض  يرجه  دلوتم 150  یلامث  هزمحوبا  يرجه  يافاوتم 127  نامحرلادبع 
(441 . ) دنا هدش  یفرعم  ریسفت  نابحاص  و 

ناملاع هب  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  رادشه 

نایم هب  مالسلا -  هیلع  همئا -  ریاس  ای  و  ع )  ) داجس ماما  نادرگاش  زا  نخس  یتقو  هک  تسا  يرورض  عوضوم  نیا  حرط  شخب  نیا  نایاپ  رد 
یمامت هک  تسا  هدوبن  هنوگ  نیا  دنا و  هدمآ  یم  نید  فراعم  شناد و  بسک  يارب  ناشیا  دزن  یفلتخم  دارفا  الوا  هک  تسناد  دیاب  دیآ  یم 

حلاص و رصانع  زا  زاغآ ، رد  یناسک  اسب  هچ  ایناث  دنشاب و  هعیش  همئا و  نانیمطا  دروم  دارفا  صاوخ و  زا  نانآ  ییاور  باحـصا  نادرگاش و 
تاهبـش یـسایس و  فلتخم  تالوحت  نامز و  تشگزاب  یلو  دنا  هدوب  هارمه  هیماما  هشیدنا  اب  دنا و  هدمآ  یم  باسح  هب  ماما  نانیمطا  دروم 

یهاگآان یمگردرس و  راتفرگ  زاغآ  رد  یناسک  سکع ، هب  یهاگ  دنا و  هدش  یم  هدیـشک  مالـسلا -  هیلع  همئا -  طخ  زا  فارحنا  هب  ینید 
هک یناسک  یمامت  درک  روصت  دـیابن  نیاربانب  دـنا . هدرب  تیادـه  هب  هار  هدـش و  رـصبتسم  ماما ، یملع  سلجم  رد  تکرـش  اب  سپـس  هدوب و 

لمع هدیقع و  رظن  زا  و  هدوب ، رادروخرب  هشیدنا  شور و  شنم و  کی  زا  هدش ، دای  ع )  ) ماما باحصا  ای  ثیدح و  نایاور  هرمز  رد  ناشمان 
هدروآ و رد  شیوخ  يایند  تمدخ  رد  ار  نید  هک  یناسک  دندوب  مالسلا -  هیلع  ماما -  ثیدح  نایوار  نایم  رد  دنـشاب . ماما  شریذپ  دروم 
هک تسا  یناسک  زا  يرهز ، باهش  نب  ملسم  نب  دمحم  دندوب . هداد  رارق  رخافت  هلیـسو  روج و  ماکح  هب  برقت  هیامتـسد  ار  تنـس  نآرق و 

هناگی ناونع  هب  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  ور  نیا  زا  ( 442 . ) دوب هتفای  فارحنا  تیالو  طخ  زا  هدـییاس و  یناورم  يافلخ  ناتـسآ  رب  رس 
هک داد  رارق  رادشه  شنزرس و  دروم  تدشب  يا  همان  رد  دمآ  یم  رامش  هب  راگزور  نآ  ياهقف  زا  هک  ار  باهش  نب  دمحم  نامز ، قحب  هیقف 

ياهـسوه ینابرق  ار  شناد  خـیرات  لوط  رد  ناهیقف  نادنمـشناد و  همه  هب  تسا  يدومنهر  رادـشه و  همان ، نآ  رد  ماما  نانخـس  تقیقح  رد 
ماما یـسایس  عوضوم  وس  کی  زا  همان  نیا  دنیامنن ! هیجوت  ار  ناشیا  ملظ  ناملاظ ، هاگتـسد  هب  برقت  اب  دننکن و  نایوگروز  نابلط و  تردق 

دناسر و یم  ار  هعماج  يراج  لیاسم  رد  ترـضح  نآ  هدـنزاس  يدـج و  رگید  يوس  زا  دراد و  یم  نایب  يوما  نامکاح  هیلع  ار  ع )  ) داجس
هتشادن و تلفغ  ینید  ماظن  هعماج و  مهم  لیاسم  رب  تراظن  زا  ماکح  یـسایس  ياهدیدهت  اهراشف و  همه  مغر  یلع  ماما  هک  دهد  یم  ناشن 

. تسا هتشاد  رفاو  یتمه  اهیجک  حالصا  رب 

يرهز ملسم  نب  دمحم  هب  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  همان 

نونکا وت  دهد ! رارق  محرت  دروم  دراد و  زاب  خزود  شتآ  رد  نداتفا  ورف  ار  وت  درادب و  رود  اههاگـشزغل و  اه و  هنتف  زا  ار  وت  ام و  دـنوادخ 
: دـنک یم  ینیگنـس  وت  شود  رب  دـنوادخ  ياـهتمعن  دـنازوس ! یم  لد  وت  رب  دـنادب  ار  وت  عضو  سک  ره  هک  يا  هدـمآ  راـتفرگ  یتیعقوم  رد 
رد دنوادخ  هلآو ...-  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  تنـس  تخانـش  ینید ، تهاقف  ینآرق و  شناد  زا  يرادروخرب  رمع ، يرادیاپ  ندـب ، یتمالس 
نا مکندـیز  مترکـش ال  نئل  تسا : هدومرف  هداهن و  وت  هدـهع  رب  یفیلکت  هدرک ، مامت  وت  رب  هک  یتجح  ره  هدرک و  اطع  وت  هب  هک  یتمعن  ره 
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تخاس مهاوخ  نوزفا  امش  رب  ار  اهتمعن  دیشاب  رازگرکش  ما ، هتشاد  ینازرا  امش  هب  هک  ییاهتمعن  ربارب  رد  رگا  ینعی ؛ ( 443 . ) دیدشل یباذع 
دیشاب رازگرکش  ما ، هتشاد  ینازرا  امش  هب  هک  ییاهتمعن  ربارب  رد  رگا  ینعی  ( 444 . ) تسا دیدش  نم  باذع  انامه  یساپسان  نارفک و  رگا  و 

. تسا دیدش  نم  باذع  انامه  دینک ، یساپسان  نارفک و  رگا  تخاس و  مهاوخ  نوزفا  امش  رب  ار  اهتمعن 

ناملاع تیلوئسم 

، تسا تشاد  ینازرا  وت  رب  هک  ییاهتمعن  زا  يریگ و  یم  رارق  دنوادخ  هاگشیپ  رد  هک  ادرف  رگنب ، يرهز ! يا  مالـسلا :-  هیلع  داجـس -  ماما 
ییوت لثم  زا  دـنوادخ  هک  نکن  نامگ  داد !؟ یهاوخ  خـساپ  هچ  وت  دوش ، یم  ایوج  هدرک  مامت  وت  رب  هک  ییاـهتجح  زا  دـنک و  یم  شـسرپ 

هک تسا  هتفرگ  نامیپ  نآرق  رد  ناملاع ؛ زا  دنوادخ  تسین ! نینچ  زگره  زگره ! دهد . اضر  وت  یهاتوک  ریـصقت و  هب  دریذپب و  هناهب  رذع و 
شود رب  هک  يراب  رتکبـس  قح  نامتک  هلحرم  نیرتمک  هک  شاب ! هاـگآ  ( 445 . ) دـنرادن ناهنپ  ار  اهنآ  دـنیوگ و  زاب  مدرم  هب  ار  نید  قیاقح 

هب ییوگخساپ  ناشیا و  هب  ندش  کیدزن  اب  يوش و  مدمه  سینا و  ناشملظ ، تشحو  ییاهنت و  رد  ار  ناملاظ  هک  تسا  نیا  دیـشک  یهاوخ 
(446 ! ) ینادرگ راومه  ناسآ و  نانآ  رب  ار  مدرم  هب  متس  زواجت و  هار  ناشتوعد 

گرزب یمرج  ناملاظاب ، یمدمه 

یم هدرک ، تاقالم  روج  ماکح  راید  هب  یکیدزن  رطاخ  هب  ار  وا  ملسم  نب  دمحم  هب  دوخ  ياهرادشه  همادا  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما 
يراذگ و تمایق  هنحص  رد  ماگ  هشیپ  تنایخ  ناراکمتس  اب  ادابم  هک  مکانمیب  تخـس  وت  يادرف  رب  نم  يرهز  ملـسم  نب  دمحم  يا  دیامرف :

قاقحتـسا هک  يا  هدرک  تفایرد  نامکاح  زا  ار  ییاهلام  وت  يوش . تساوخزاب  يا  هتـشاد  تفاـیرد  ناـملاظ  زا  هک  ییاهدزمتـسد  رطاـخ  هب 
وا هب  یکیدزن  اب  یناوت  یمن  وت  دنک و  یمن  تخادرپ  ار  سک  چـیه  قح  هک  يا  هدـش  کیدزن  يا و  هتـسج  برقت  یـسک  هب  و  يا ! هتـشادن 

بطق نوچ  ار  وت  دـنهاوخ  یم  رگمتـس  نامکاح  نانآ  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  يا ! هدـش  تسود  ادـخ  نمـشد  اب  وت  ینک ! دـس  ار  یلطاب  ولج 
ناوختـسا وت ، ياهتیامح  ياول  رد  دشخبب و  تیعورـشم  ناشتیمکاح  هب  وت  ياضما  مان و  اب  دنهد  رارق  دوخ  ياهیرگدادـیب  روحم  بایـسآ ،

يارب یناـبدرن  ناـشموش و  فادـها  يارب  یلپ  ییوـت ، نوـچ  دوـج  زا  دـنهاوخ  یم  اـهنآ  دننکـش ! مهرد  ناشدادبتـسا  بایـسآ  رد  ار  قـلخ 
(447 . ) دنور یم  شیوخ  هک  دنرب ، نامه  هب  و  دنزاسب . ناشیاهیورجک  اهیهارمگ و 

ناملاظ هاگ  هیکت  نیرتلیلصا  يرابرد  ناملاع 

: تسا هدومرف  هدنایامن و  ار  یهاگشزغل  ناملاع  همه  ملسم و  نب  دمحم  هب  رگدادیب  زا  سب  نانخـس  اب  سپـس  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما 
، تموکح هاگتـسد  زا  وت  ياهتیامح  وترپ  شیوخ و  رابرد  هبوت  نوچ  یملاع  نتخاس  کیدزن  اـب  دـناوخ  یم  رگمتـس  ناـمکاح  يرهز ! يا 

یتح ینک  یم  اهنآ  هب  وت  هک  یتمدخ  دننک ! بلج  شیوخ  يوس  هب  ار  ماوع  مدرم  بلق  دنربب و  لا  ؤس  ریز  مدرم  رظن  رد  ار  هتسراو  ناملاع 
شوپرـس نانآ ، ياهیراکبارخ  رب  وت  دـیآ . یمن  رب  ناـشیا  تسد  زا  تسا و  نوریب  ناـشناروای  نیرتیوق  ناریزو و  نیرت  صوصخم  هدـهع  زا 

رد شیوخ و  هرابرد  وت  هب  هک  يدزم  تسا  كدـنا  زیچان و  هچ  باسح ، نیا  اب  ییاشگ ! یم  ناـشیا  هاـگراب  هب  ار  ناـگمه  ياـپ  یهن و  یم 
بلج شیوخ  يوس  هب  ار  ماوع  مدرم  بلق  دـنربب و  لا  ؤس  ریز  مدرم  رظن  رد  ار  هتـسراو  ناـملاع  تموکح ، هاگتـسد  زا  وت  ياـهتیامح  وترپ 
یمن رب  ناشیا  تسد  زا  تسا و  نوریب  ناشناروای  نیرتیوق  ناریزو و  نیرت  صوصخم  هدهع  زا  یتح  ینک  یم  اهنآ  هب  وت  هک  یتمدخ  دننک !
تسا كدنا  زیچان و  هچ  باسح ، نیا  اب  ییاشگ ! یم  ناشیا  هاگراب  هب  ار  ناگمه  ياپ  یهن و  یم  شوپرس  نانآ ، ياهیراکبارخ  رب  وت  دیآ .

. دنا هدرک  ناریو  هچنآ  لابق  رد  دـننک ، یم  دابآ  تیارب  تسا  یـشزرا  یب  هچ  دـنریگ ! یم  وت  زا  هک  يزیچ  ربارب  رد  دـنزادرپ  یم  هک  يدزم 
دروم لو و  ؤسم  یناسنا  ناـنوچ  نک ، یگدیـسر  دوخ  باـسح  هب  دیـشیدنا . دـناوخن  وت  لاـح  نارگید  هک  شیدـنیب  شیوخ  لاـح  هب  دوخ 

نارگشیاین لامج  داجس  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


(448 . ) هذخاؤم

! ارگایند ناملاع  هب  رادشه 

ياهتمعن ربارب  رد  هک  رگنب  ملظ ! رابرد  هب  هتسویپ  دنمشناد  يا  ناه  تشون : ملـسم  نب  دمحم  هب  همان  همادا  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما 
زا هیآ  نیا  قادصم  هک  متـسه  نآ  نارگن  نم  داد . يزور  وت  هب  یلاسگرزب ، یکدوک و  رد  هک  ییادخ  يرازگ ! یم  رکـش  هنوگچ  دنوادخ 

نیزگیاج یلـسن  ینعی ؛ ( 449  ) انلرفغیـس نولوقی  یندـالا و  اذـه  ضرع  نوذـخءای  باـتکلا  اوثرو  فلخ  مهدـعب  نم  فلخف  یـشاب : نآرق 
هانگ و رد  دندرک و  كرت  ار  ینامـسآ  باتک  هب  لمع  دندیزگرب  ار  ایند  رادیاپان  عاتم  دندرب و  ثرا  هب  ار  ینامـسآ  باتک  هک  دندش  ناشیا 

شلیحر يادن  هک  یتسه  یلزنم  رد  یتسین ، نادواج  يارـس  رد  ناه ،! دیـشخب .! دنهاوخ  ار  ام  دـنتفگ : یم  دوخ  اب  دـندش و  ورف  یگدزایند 
دـش و هداد  وت  هب  هتـسیاب  ياهرادـشه  هک  شاب  شوهب  ناه  دـنامب . وا  سپ  زا  شناهانگ  گرم و  یپ  زا  یمدآ  ماود  اقب و  رگم  تسا . دـنلب 
وا رب  يا  هتکن  چـیه  دـناد و  یم  ار  تیاهراک  همه  هک  تسا  ییادـخ  اب  تراـک  رـس و  يرادـن ، يداـیز  تصرف  دـیدرگ . ماـمتوت  رب  تجح 

(450 ... ) تسین یفخم 

نراداوه هزیگنا  هب  هجوت  موزل 

هتسیاش و ار  شیوخ  دنوش و  هتفیرف  ایند  هب  هتسبلد  ناملاع  هک  دوش  یم  ببس  نایفارطا ، ياهراعـش  عمجت و  نایماح و  تیامح  هک  اجنآ  زا 
 - يرهز ملـسم  نب  دمحم  هب  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  دیازفیب ، ناشیا  يورجک  یهارمگرب و  رادـنپ  نیمه  درادـنپب و  شیاتـس  راوازس 

: دهد یم  رادـشه  دـنا  هدـمآ  رد  يو  يدرگاش  هب  وا  یتردـق  هب  یبایتسد  لایخ  هب  یعمج  هدرک و  ادـیپ  یعامتجا  ذوفن  هک  يرابرد -  ملاع 
وت هب  مدرم  يروآ  يور  يراد و  یتلیـضف  تفارـش و  ناـملاع  ریاـس  رب  یتـسارب  هک  نکن  ناـمگ  دـنا ، هـتفرگ  ار  تدرگ  مدرم  ینیب  یم  رگا 

دناوخ یم  دـنا و  هتخود  وت  يایند  هب  مشچ  - 1 هک : تسا  تهج  نادب  دنا  هدـش  عمج  وت  درگ  هک  نانآ  تسوت  رترب  شناد  ملع و  زا  یـشان 
، نانآ یگدـنز  طیحم  رد  - 2 دـنبای . تسد  تموکح  هاگتـسد  رد  یتیعقوم  هب  هب  اـهنآ  وت  تیعقوم  وترپ  رد  اـی  دـنریگ  هرهب  وت  تاـناکما  زا 

هدنکفا هیاس  وت  ناشیا و  رب  یهاوخ  ایند  یبلط و  تسایر  - 3 دنا . هدروآ  وت  هب  يور  دنرادن  ار  یـسک  نوچ  دنا و  هتفر  تسد  زا  ناشناملاع 
یپ رد  دنا و  هدروخ  لوگ  هنوگچ  مدرم  یبایب  ات  نک  رورم  ار  دوخ  ياهیشناد  یب  روک و  ياه  هطقن  ددرگزاب و  شیوخ  نتشیوخ  هب  تسا .

ندیسر یملع و  هبترم  بسک  هشیدنا  رد  نانآ  دنا ! هدز  وناز  وت  سرد  یسرک  ياپ  رد  هدیشک و  یگدنز  راک و  زا  تسد  هتـشگ و  ناور  وت 
(451 ! ) دنا هداتفا  ورف  نایاپ  یب  ییالب  فرژ و  ییایرد  هب  ور  نیا  زا  و  دنشاب ! یم  وت  یعامتجا  تیعقوم  هب 

تشگزاب تاجن و  هار 

هاگتـسیاش هب  ات  نادرگب  يور  شیوخ  ياوران  يدام  تاناکما  تیعقوم و  زا  یتسه  رابرد  ایند و  هب  یگتـسباو  زا  تاجن  يایوج  رگا  کـنیا 
نانآ و نایم  دوب  هدیبسچ  ناشکش  هب  ناشتـشپ  هک  یلاح  رد  دنتفگ  تایح  دوردب  شیوخ  هنادهاز  هماج  هنهک  اب  هک  یناگتـسیاش  يدنویپب ؛

هبرجت مک  شناد و  یب  ناناوج  زا  سپ  يوش ، ایند  راتفرگ  لاس  نس و  نیا  اب  یملاع  وت  نوچ  رگا  دـندشن ! اـیند  هتفیرف  دوبن ، یباـجح  ادـخ 
زا ار  دوخ  ینارگن  مغ و  ام  دـب ! هانپ  دـیاب  اجک  هب  درک و  هیکت  دـیاب  یـسک  هچ  هب  نوعجار ! هیلا  انا  هللااـنا و  تشاد ! ناوت  یم  يراـظتنا  هچ 

(452 .. ) میراذگ یم  دنوادخ  باسح  هب  مینیب  یم  وت  هیحان  زا  هک  ییاهتبیصم  تالکـشم و  میرب و  یم  هوکـش  ادخ  هاگ  رد  هب  وت  ياهراک 
فوسف تااوهـشلا  وعبتا  ةالـصلاا و  لوعاضا  دـیامرف : یم  دـنوادخ  هک  دـشاب  وت  لاح  لماش  نآرق  زا  هیآ  نیا  رگا  تسا  هدـننک  نارگن  هچ 

ياهیهارمگ رفیک  هجیتن و  يدوزب  سپ  دـندرک ، يوریپ  ار  یناسفن  تالیامت  اهتوهـش و  دـنتخاس و  عیاض  ار  زاـمن  ینعی ؛ ( 453  ) ایغ نوعلی 
(454 . ) مالسالو تشاد . نمیا  وت ، تیعقوم  تالکشم و  رد  نداتفا  ورف  زا  ار  ام  هک  ار  دنوادخ  رکش  دید ... . دنهاوخ  ار  دوخ 
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 - مالسلا هیلع  داجس -  ماما  ياهسرد  زا  ییاه  هولج  مجنپ : لصف 

مالسلا هیلع  داجس -  ماما  ياهسرد  زا  ییاه  هولج 

زا دشخب . ناوت  یمارگ و  ار  ناگدنیوج  نت  حور و  هدش و  ادج  نآ  زا  هک  تسا  ینازورف  وترپ  دیشروخ ، كانبات  يامیـس  لیلد  نیرتنـشور 
دوخ هدیـسر ، تبث  هب  هدـنام و  ياج  رب  ینید  یعباـنم  یمالـسا و  نوتم  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماـما  زا  هک  یفراـعم  اهـسرد و  ور  نیا 

اهفیصوت و هظحالم  زا  سپ  هک  تسا  هتسیاش  هچ  تسا . ترضح  نآ  يونعم  لیاضف  یقالخا و  هاگیاج  زین  یملع و  تلزنم  رب  هاوگ  نیرتهب 
، شناد تلیـضف و  هوسا  نآ  فراعم  شخبتایح  رثوک  هب  دوخ  ترـضح ، نآ  نادرگاش  باحـصا و  یگدنز  هعلاطم  نارگید و  ياهدـیجمت 

میراذـگ یهاگن  هیداجـس  سپـس  قوقح و  هلاسر  هب  تسخن  رذـگهر ، نیا  رد  میزاس . باریـس  نآ  زا  ار  هشیدـنا  ناج و  میرب و  ورف  تسد 
. تشاد میهاوخ 

قوقح هلاسر 

دندوب و یحو  نیمزرـس  زا  يدازآ  تفارـش و  رون  ندودز  ددصرد  ناوت  مامت  اب  يوما  ماکح  هک  يراگزور  رد  دادبتـسا  تیمکاح  جوا  رد 
هرابود راذـگورف  یـشالت  چـیه  زا  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  مرک -  ربمایپ  شخبتایح  هریـس  ندرب  نایم  زا  قح و  نایدانم  نتخاس  شوماـخ  رد 

عافد قح و  زا  هاگ  چـیه  زگره و  شنابز  اما  دوب ، کح  شمادـنا  رب  زونه  يوما  دادبتـسا  ياهریجنز  راثآ  دـنچره  داتـسیا ، ياج  رد  یتماق 
نامز زا  رتارف  تسا  یمایپ  روج  لهج و  تیمکاح  رـصع  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  قوقح  ماما  قوقح  هلاـسر  داتـسیان ! زاـب  اـهناسنا 

مد تسا و  یشزرا  گنهرف  ندمت و  لکش  نیرت  یلاع  هب  یبایتسد  یعدم  رشب ، هک  زورما  يرشب ! ندمت  راصعا  همه  زا  رتارف  هکلب  شیوخ ،
یم حرطم  هک  ییاهراعش  زا  يرایسب  ندوب  یلاشوپ  رب  هوالع  دنز ، یم  تسیز  طیحم  ظفح  ای  تاناویح و  زا  تیامح  یتح  رشب و  قوقح  زا 

رصنع دوش و  هسیاقم  مالسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  قوقح  هلاسر  اب  رگا  هک  دراد  ییاهفعـض  زین  يراذگنوناق  یـسانش و  نوناق  دعب  رد  دنک 
! دش دهاوخ  راکشآ  رصع  نیا  ندمتم  رشب  ياه  هتـشون  تسد  ياهیتساک  هلاسر و  نآ  ياهجوا  ددرگ ، هظحالم  زین  اهزاینو  تیفرظ  نامز و 
، دومن دناوخ  لکـشم  تلاسر  یحو و  بتکم  زا  ناگدـنام  رود  يدام و  ناگتخابلد  يارب  تسخن -  هاگن  رد  هتکن -  نیا  شریذـپ  دـنچ  ره 

لاجر دانـسا و  هرابرد  یقیقحت  هلاسر ، نیا  نتم  هب  نتخادرپ  زا  لبق  تشاد . دـهاوخاو  قح  ربارب  رد  عضاوت  هب  ار  نانآ  ینیب ، عقاو  لمءات  اما 
روط هب  ار  مالسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  قوقح  هلاسر  هک  یثیدح  عبانم  نیرت  نیـشیپ  ییاور  عبانم  رد  قوقح  هلاسر  دیامن . یم  هتـسیاش  نآ 

باتک رد  يرمق . يافوتم 381  ینارح ، هبعـش  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  نسح  فیلءاـت  لوقعلا ، فحت  - 1 زا : دنترابع  دـنا  هدرک  تبث  لماک 
يافوتم یمق ، هیوباب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  فیلءات  لاصخ  - 2 تسا . هدشن  دای  هلاسر  دنس  اما  هدش  تبث  قوقح  زا  قح  هاجنپ 

. دشاب یم  هعیـش  ربتعم  هناگراهچ  بتک  زا  هک  یلع .... نب  دمحم  رفعج  وبا  قودـص  خیـش  فیلءات  هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  - 3 يرجه .  382
عومجم رد  هدرک و  دای  جـح  قح  ناونع  تحت  ار  یقح  هناگجنپ ، رب  هوالع  هیقفلا  رـضحی  نم ال  لصخ و  ریخا  رثا  ودرد  هر  قودـص  خـیش 

هدماین نایم  هب  يدای  جح  زا  هدیدرگ  رکذ  قوقح  تسرهف  هک  اجنآ  لاصح ، همدـقم  رد  دـنچ  ره  تسا . هدـش  رکذـتم  ار  قح  کی  هاجنپ و 
زین لوقعلا و  فحت  تیاور  اب  رـضحی  نم ال  ثیدح  نایم  تسا . لسرم  ثیدح  هدشن و  لقن  دنـس  هلـسلس  رـضحی  نم ال  ثیدـح  رد  تسا .

، لاصخ دنـس  رد  ایناث  دنا . هتخادرپ  قوقح  کیاکی  لیـصفت  هب  زاغآ  زا  اهلقن  ریاس  هک  یلاح  رد  دش ، یم  هدـید  ییاهتوافت  لاصخ  تیاور 
ماما زا  تسا  يا  هلاسر  روکذم ، قوقح  هک  تسا  هدـشن  حیرـصت  رـضحی  نم ال  رد  اثلاث  تسا . هدـماین  نایم  هب  لضف  نب  لیعامـسا  زا  یمان 

دیس نیسحلا  نب  یلع  اهب  بتک  یتلا  نوسمخلا  قوقحلا  تسا : نینچ  ترابع  تسا و  هدش  حیرـصت  هتکن  نیا  هب  لاصخ  رد  یلو  ع )  ) داجس
... هباحصا ضعب  یلا  مالسلا  هیلع  نیدباعلا 
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قوقح هلاسر  نتم 

یعامتجا يدرف و  قوقح  همه  هیاپ  یهلا ، قوقح 

هاگآ دهدرارق ! تبحم  محر و  دروم  تیادخ  تشون : نینچ  قوقح  هرابرد  شیوخ  باحصا  زا  یکی  همان  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما 
تحت ياضعا  زا  يوضع  ره  يارب  یهن و  مدق  نآ  رد  هک  یهاگیاج  ره  نوکـس و  تکرح و  هرابرد  دراد . یقوقح  وت  رب  دنوادخ  هک  شاب !

یم رامـش  هب  قوقح  ریاس  زا  رتنارگ  رتمهم و  قوقح  نیا  زا  یخرب  يروآ . یم  رد  مادختـسا  هب  ار  اهنآ  هک  یتاناکما  زاربا و  ره  وت و  نامرف 
هطبار هدننک  میسرت  هک  قوقح  نیا  وا ... زا  تعاطا  ادخ و  تدابع  تفرعم و  قح  تسا  دنوادخ  هب  طوبرم  قوقح  قوقح ، نیرتگرزب  دنیآ .

رگا ( 455 . ) دـیآ یم  باسح  باـسح  هب  یعاـمتجا  يدرف و  قوقح  ریاـس  هیاـپو  اـنبریز  تسادـخ  ربارب  رد  ناـسنا  هفیظو  قلاـخاب  قلخ  يا 
هب يو  يدنبیاپ  تروص  نآ  رد  دیآ  رامـش  هب  فیلکت  دقاف  فده و  یب  لووسم و  ریغ  يدوجوم  ناسنا  دوش و  هتفرگ  هدـیدان  یهلا  قوقح 

. درادن ارجا  تنامض  یفیلکت  نوناق و  چیه  دیامن و  یم  هدوهیب  وغل و  یعامتجا  يدرف و  قوقح  ریاس 

قوقح هنماد  یگدرتسگ  يریگارف و 

، ناـبز شوگ ، مشچ  تسا . هداد  رارق  مدـق  اـت  قرف  زا  تندـب  ياـضعا  یماـمت  يارب  ار  یقوقح  قلخ  رب  دوخ  هژیو  قوـقح  یپ  رد  دـنوادخ 
هلیسو هک  اضعا  رب  هوالع  دریگ . یم  تروص  اهنآ  هلیسو  هب  یمدآ  لاعفا  هک  دنتسه  يا  هناگتفه  ياضعا  اهنیا  هاگمرـش ، مکـش و  اپ  تسد ،

ریاس هیده و  یلام ، قوقح  تخادرپ  قافنا و  هزور ، زامن ، يارب  دنوادخ  دنراد . یقوقح  ناسنا  رب  زین  لاعفا  دوخ  دنـشاب ، یم  لاعفا  رودـص 
رب عمج  اب  ناسنا  هطبار  رد  هک  یقوقح  دسر  یم  یعامتجا  قوقح  هب  تبون  موس  هلحرم  رد  تسا . هداهن  ینیناوق  قوقح و  وت  هدهع  رب  لاعفا 

قوقح نآ  زا  سپ  دـناد و  رارق  وت  یتسرپرـس  تحت  هک  یناسک  ایاعر و  قوقح  سپـس  وت و  نایاوشیپ  قوقح  تسخن  ددرگ . یم  بجاو  وا 
. دراد رارق  نادنواشیوخ 

یعامتجا قوقح  تسرهف 

 - 1 دوش . هظحالم  دـیاب  شخب  هس  رد  نایاوشیپ  قح  تسا . يددـعتم  قوقح  هاگتـساخ  دوخ  میدرمـش  رب  هک  یعاـمتجا  قوقح  زا  یک  ره 
رب الوم  قح   - 3 یگنهرف . یملع و  ناتـسرپرس  ناـملعم و  قح   - 2 یعامتجا . ماظن  ناگدننک  هرادا  نارادمتـسایس و  ناراذگتـسایس و  قح 

یتسرپرـس تحت  ياهورین  ایاعر و  قوقح  دراد . یقوقح  دیآ و  یم  رامـش  هب  ییاوشیپ  ماما و  دوخ  يا  هدـننک  هرادا  یبرم و  ره  هتبلا  هدـنب .
میلعت و تحت  ياـهورین  قـح   - 2 دـنهن . یم  ندرگ  مکاـح  اورناـمرف و  نوناـق  هب  هک  هعماـج  دارفا  اـیاعر و  قـح   - 1 تسا . هس  زین  ناـسنا 

وت هک  یناسک  قح   - 3 دیآ . یم  باسح  هب  ملاع  درف  تیعر  هدمآ  رب  ییوجشناد  ماقم  رد  دناد و  یمن  ار  يزیچ  هک  یـسک  اریز  نادرگاش ،
دـشاب رتکیدزن  يدنواشیوخ  هچ  ره  تسا و  رایـسب  نادنواشیوخ  قح  ماما  و  دـناوت . كولمم  هک  یناسک  ای  نانز و  دـننام  ینانآ  راد  رایتخا 

ردارب و قح  دعب  هلحرم  رد  دنزرف و  قح  نآ  زا  سپ  ردپ و  قح  سپـس  ردام  قح  همه  زا  رتیرورـض  دوب . دهاوخ  رتیدج  رتشیب و  زین  قوقح 
حرطم رگید  يا  هرتسگ  رد  یعاـمتجا  قوقح  میرذـگب  هک  نادـنواشیوخ  قوقح  زا  دـنرتکیدزن . رتـکیدزن و  هک  مادـک  ره  دـعب  بتارم  رد 

وا فاطلا  زا  نونکا  هک  یتسرپرس  الوم و  تسا  هتخاس  دازآ  یگدرب  دیق  زا  ار  وت  هک  یتسرپرس  الوم و  هب  طوبرم  قوقح  هلمج  نآ  زا  تسا 
قیفر هیاسمه  نیـشنمه  وت  تعامج  ماما  هدـناوخ  ارف  زامن  يوس  هب  ار  وت  شناذا  يادـن  اب  هک  نآ  هدرک  ناـسحا  وت  هب  هک  یـسک  يرو  هرهب 

اب هک  یسک  وت  اب  هدننک  تروشم  يراد  اعدا  وا  هیلع  وت  هک  یسک  دراد ، اعدا  وت  هیلع  هک  یـسک  رـشاعم ، راکبلط ، راکهدب ، لاوما  کیرش ،
يوس هب  زاین  تسد  هک  یسک  دنرتکچوک ، وت  زا  هک  یناسک  دنرتگرزب ، وت  زا  هک  نانآ  وگ . تحیـصن  هاوخ  تحیـصن  ینک  یم  تروشم  وا 

هتسنادن ای  هتـسناد  هک  یـسک  هتـشاد و  اور  يدب  وت  هب  راتفر  ای  نخـس  اب  هک  یـسک  ینک ، یم  زاین  راهظا  وا  هب  هک  سک  نآ  هدرک ، زارد  وت 
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دـنا و هدـمآ  رد  مالـسا  همذ  رد  یلو  دـنرفاک  هک  ناـنآ  زین  تناـشیکمه و  همه  قوقح  سپـس  تسا . هدرک  راـتفر  تنوـشخ  هب  وـت  هراـبرد 
یم قلعت  یعامتجا  طباور  هب  نوگانوگ  ياهتبـسانم  فلتخم و  تالاح  ساسا  رب  هک  یقوقح  ماجنارـس  و  دنا . هتفریذپ  ار  یـسایس  تیمکاح 
نیا رد  دنچ  ره  ع )  ) داجـس ماما  دشاب . قفوم  راوتـسا و  قوقح  نیا  هب  يدنبیاپ  رد  دـهد و  يرای  شیادـخ  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  دریگ .

يدرف یعامتجا و  قوقح  هک  تسا  هتخاس  راکـشآ  ار  تقیقح  نیا  نایاپ  رد  اما  هدرک  هراشا  ینوگاـنوگ  عونتم و  رایـسب  قوقح  هب  تسرهف 
فلتخم و ناکم  نامز و  طیارش و  رد  هک  دنتسه  يریغتم  هبنج  ياراد  قوقح  زا  یخرب  الوصا  هکلب  دشاب ، یمن  رصحنم  دش ، هتفگ  هچنآ  هب 

هدوزفا هلاسر  نیا  ینیب  عقاو  رابتعا و  ناقتا ، رب  هیواز  نیا  ندوشگ  کـش  یب  دـنوش . یم  حرطم  اـی  دـننک و  یم  رییغت  نوگاـنوگ  تابـسانم 
يدرف و یهلا ، قوقح  تسرهف  ندرمش  رب  زا  سپ  ع )  ) داجس ماما  دزاس . یم  راکـشآ  ار  نآ  هدنـسیون  ییارگعقاو  شنیب و  تعـسو  تسا و 
وا هک  تسا  نیا  ناسنارب  دنوادخ  رترب  قح  ناسنا  رب  یهلا  قوقح   - 1 تسا . هتخادرپ  اهنآ  زا  کی  ره  حیرشت  حیضوت و  هب  ناسنا  یعامتجا 

ار وا  ترخآ  ایند و  روما  زین  دنوادخ  دنک ، شتـسرپ  هناصلاخ  ار  شیوخ  يادخ  ناسنا ، رگا  دزرون . وا  هب  یکرـش  نیرتمک  دـنک  تدابع  ار 
هسفن قح  شیوخ  رب  ناسنا  قح  - 2 ( 456 . ) دنک یم  كرادت  ظفح و  شیارب  سا  یمدآ  بولطم  بوبحم و  هچنآ  درک و  دـهاوخ  تیافک 

. دنکن اهیهارمگ  اهیگ و  هدوهیب  فرـص  دهدن و  رده  ار  دوجو  هیامرـس  دریگ . راک  هب  دنوادخ  تعاطا  رد  ار  نآ  هک  تسا  نیا  وا  رب  یمدآ 
نیا زا  حیحـص  هدافتـسا  ياتـسار  رد  دنزادنین و  راک  هب  چوپ  لطاب و  ریـسم  رد  ار  اهنآ  دـنک  ادا  ار  تسد و ... مشچ و  شوگ ، نابز ، قح  و 
دنام نوصم  تشز  راتفگ  هب  ندش  راتفرگ  زا  هک  تسا  نیا  نابز  قح  راتفگ  نیناوق  نابز و  قح  - 3 ( 457 . ) دیوجب يرای  دنوادخ  تاناکما 
نید عفانم  ياتسار  رد  دشاب و  یشزرا  يزاین  هک  اهنآ  زج  دوش ، سوبحم  لرتنک و  دیاب  نابز  دنک . ادیپ  کین  نانخـس  اهیبوخ و  رب  تداع  و 

نخـس دـیاب  اجک  هک  دـنک  یم  صخـشم  هچنآ  تشاد . رود  دـیاب  يروآ  ناـیاز  هجیتن و  مک  هدوهیب و  نانخـس  زا  ار  نآ  دریگ . رارق  اـیند  و 
دنوادـخ هب  یکتم  رگم  تسین  ییورین  تسا -  یلجتم  وا  راتفگ  هویـش  رد  لقاع  ناسنا  لامج  تسا . لـقع  تفرگ  راـک  هب  ار  ناـبز  تفگ و 

رد ناسنا  یناوتان  رما و  يراوشد  زا  تیاکح  ارهاظ  میظعلا  یلعلا  هللااب  الا  ةوق  ـال  ینعی ؛ مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماـما  ریخا  هلمج  گرزب - 
اب تفرگ و  هرهب  یهلا ، تیمح  زا  دیاب  هار  نیا  رد  تیقفوم  يارب  هک  نیا  هب  تسا  يرادشه  و  دراد . راتفگ  میظنت  نابز و  لماک  ظفح  ریسم 

ياهیندینش هدولآ و  نانخس  ندینش  زا  ار  نآ  هک  تسا  ییاونش  ياوق  قح  ییاونش  ياوق  - 4 ( 458 . ) دیسر يزوریپ  هب  وا  هاگرد  زا  دادمتسا 
رب زج  ار  لاناک  نیا  ناسنا ، يریذـپ -  ریثءات  يریگ و  میمـصت  كاردا ، زکرم  بلق -  يوس  هب  تسا  یلاناک  شوگ  يراد . هاـگن  رود  رـضم 
وت هب  ار  يا  هنامیرک  قالخا  ای  دـنروآ و  ناغمرا  هب  تبلق  يارب  یتبثم  هجیتن  ای  هک  ینانخـس  ياـشگم ؛ نیرفآ  ریخ  یـشزرا و  نانخـس  يور 
ای دـشاب  ریخ  دـسر ، یم  بلق  هب  میهافم  یناعم و  عاونا  قیرط  نیا  زا  تسا و  یمدآ  بلق  يدورو  رد  لاـناک و  ییاونـش ، رازبا  دـنهد . میلعت 

یبای شنیب  يزومآ و  تربع  ریسم  رد  زج  يزودن و  مارح  هب  ار  نآ  تسا  نیا  مشچ  قح  ییانیب  ياوق  قح  - 5 ( 459 . ) هللااب الا  ةوق  و ال  رش !
ریـسم رد  نآ  يریگراک  هب  اـپ ، قح  - 6 ( 460 . ) تساهیزومآ سرد  اهتربع و  هاگرذـگ  مشچ  اـنامه  يریگن . شراـک  هب  يزودـنا  شناد  و 

تلذ هب  ار  شبحاص  هک  یناـشکن  یهار  هب  يریگن و  ـالتبم  یهلا  رفیک  هب  اـت  ینکن  زارد  مارح  هب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  اـپ  قح  نید  تزع و 
، تسد هللااب 7 - الا  ةوق  درب و ال  شیپ  اهـشزرا  نادیم  رد  يزوریپ  نید و  هار  رد  ار  وت  تسیاب  یم  هک  راوهار  تسا  يرتسا  نانوچ  اپ  دنکفا .

يوس زا  اـیند  رد  يدرگن و  ـالتبم  یهلا  رفیک  هب  اـت  ینکن  زارد  مارح  هب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  تسد  قح  قحاـن  زواـجت و  زا  نآ  نتـشاد  زاـب 
تابجاو هب  دودـحم  ار  نآ  ییآراک  راد . هگن  ار  شتمرح  مارح  زا  نآ  نتـشاد  رود  اـب  رادـم و  رب  تاـبجاو  زا  تسد  يوشن . تمـالم  مدرم 

 - ندب مهم  وضع  نیا  زا  هنادنمتفارـش  هنادنمدرخ و  هدافتـسا  ریگ ! شراک  هب  زین  تابحتـسم -  بجاو  ریغ  ياهـشزرا  نادـیم  رد  هکلب  زاسم 
ار نآ  هک  تسا  نیا  مکـش  قح  كاروـخ  رد  يور  هداـیز  تیعوـنمم  - 8 ( 461 . ) تشاد دـهاوخ  لاـبند  هب  ار  يورخا  ياهـشاداپ  تسد - 
يرورپ و نت  یتسـس و  هب  ار  تیوقت  راک  يزاس  هدروآ  رب  هزادـنا  هب  لـالح و  هار  زا  ار  شزاـین  یهدـن و  رارق  مارح  ياذـغ  نیرتمک  فرظ 
يراکدنک و تلاسک ، هیام  دایز ، يریـس  دشاب . لرتنک  تحت  یگنـسرگ  یگنـشت و  ماگنه  هب  دـیاب  مکـش  یناشکن . يراعیب  يدرمناوجان و 
اب يوهش  ياوق  لرتنک  - 9 ( 462 . ) دوش یم  یندوک  یمهف و  دنک  هیام  بآ ، ندیـشون  رد  يور  هدایز  تساهتمارک . اهـشزرا و  زا  ندنامزاب 
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اریز يزاس ، یلمع  هاگن  لرتنک  قیرط  زا  ار  مهم  نیا  و  يراد . هاگن  مارح  هب  ندش  التبم  زا  ار  نآ  هک  تسا  نیا  یسنج  مادنا  قح  گرم  دای 
میب یهلا و  رفیک  هب  سفن  دیدهت  گرم و  دای  دیآ . یم  رامـش  هب  ناسنا  تینوصم  لماوع  نیرتمهم  زا  زیگنا ، توهـش  رظانم  زا  نتـسب  مشچ 

زا کمک  هب  زاین  ندنام  نمادکاپ  تسا . توهـش  تافآ  زا  ناسنا  یلمع  يرکف و  تینما  لماوع  رگید  زا  زین  ادخ  تفلاخم  زا  شیوخ  نداد 
(463  ) هللااب الا  ةوق  لوح و ال  دراد ال  ادخ  يوس 

رادرک ورملق  رد  قوقح 

یم ادـخ  هاگـشیپ  رد  زاـمن  اـب  تسا . یهلا  هاـگرد  هب  تکرح  زاـمن  ینادـب  هک  تسا  نیا  زاـمن  قح  نآ  هب  طوبرم  نیناوق  زاـمن و  قح  - 10
، قح تمحر  فطل و  هب  هتخود  مشچ  لیلذ ، يا  هدـنب  نانوچ  هک  تسا  هتـسیاش  یـشاب ، هجوتم  زامن  ماـگنه  هب  ار  تقیقح  نیا  رگا  یتسیا .

نانوچ يرازگزامن . یتسیاب و  ادخ  ربارب  رد  يراز  هب  عرضت  اب  وا و  نارفغ  هب  راودیما  راگدرورپ ، رفیک  شیوخ و  لامعا  یجک  زا  كانمیب 
يدازآ دراد و  تاجانم  وا  اب  دوجو  قامعا  رد  دیاس و  یمرـس  شدنلب  ناتـسآ  هب  شنرک  عضاوت و  یگدنکفارـس و  شمارآ و  اب  هک  یـسک 
یباجح ینادب  هک  تسا  نیا  هزور  قح  نایـصع  شتآ و  زا  هدـنراد  اب  هزور ، هللااب 11 - الا  ةوق  الو  دـبلط . یم  شناهانگ  دـنب  زاب  ار  شیوخ 

شتآ زا  دهد و  یم  تینوصم  مکـش  یـسنج و  یمادـنا  مشچ و  شوگ و  نابز و  تافآ  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  شـشوپ  شخب ، ینمیا  تسا 
زا باـجح ، رپس و  نیا  سپ  رد  ار  شیوخ  ياـضعا  رگا  تسا . شتآ  ربارب  رد  يرپس  هزور  تسا : هدـمآ  نینچ  ثیدـح  رد  دراد . یم  نمیا 
زا ار  شیوخ  ياضعا  باجح ، نیا  دوجو  اب  رگا  دنام و  ناما  رد  یهلا  باذع  زا  تدوجو  هک  تسا  دیما  يراد ، هاگن  نایصع  هب  ندش  التبم 
زا دفاکشب و  میرح  نیا  اسب  هچ  دوش ، فرص  تسردان  هار  هب  تیاوق  دنک و  زیگنا  توهـش  هاگن  تمـشچ  هزور ، نتـشاد  اب  يرادزاب و  هانگ 
هک تسا  نیا  هقدـصو  قافنا  قح  دـنوادخ  دزن  تاناکما  يزاـس  هریخذ  قاـفنا ، - 12 ( 464 . ) يوش التبم  شتآ  هداـتفا ، نوریب  فاکـش  نآ 

هدیـسر تقیقح  نیا  هب  رگا  درادـن . هاوگ  هب  زاین  هک  تسا  هاوگ  هب  زاین  هک  تسا  یتناـما  قاـفنا  دوش . یم  هریخذ  تراـگدرورپ  دزن  ینادـب 
وت نایم  يرس  هراومه  اهقافنا  هک  تسازس  تسا ، نایع  رد  قافنا  زا  رتنئمطم  ناهن ، رد  قافنا  هک  درک  یهاوخ  كرد  زین  ار  هتکن  نیا  یشاب ،

يا و هدروآ  باسح  هب  ادخ  زا  رتنئمطم  ار  ناشیا  هک  تسا  نیا  لثم  قلخ ، هب  نآ  ندنایامن  قافنا و  هب  رهاظت  هک  نیا  هچ  دـشاب . تیادـخ  و 
هدرزآ نداهن و  لذب و  اهقافنا و  رد  هک  یشاب  تهج  نیا  بقارم  دیاب  دش ، دی  هک  هتکن  نیا  زا  سپ  دنـشاب ! دهاش  هاوگ  زین  نانآ  يراد  لیم 

شیانعم يا  هدرک  هک  یقافنا  رطاخ  هب  نارگید  رب  نداهن  تنم  دوش . یم  بویعم  وت  زادـنا  سپ  قافنا و  نازیم  نامه  هب  دارفا ، حور  نتخاـس 
تنم نارگید  رب  دوخ  ياه  هتخودـنا  ریاخذ و  يارب  یـسک  هک  دراد  یلیلد  هچ  هنرگو  يا  هتخودـنین  دوخ  يارب  ار  قاـفنا  نآ  هک  تسا  نیا 
افرـص دریگ . تروص  ییامندوخ  نودـب  صلاخ و  تین  اب  هک  تسا  نیا  ینابرق  قح  فلکت  یب  هناصلاخ و  راـثیا  یناـبرق ، - 13 ( 465 ! ) دهن

هک يراک  و  تسا . ییامندوخ  ایر و  زا  رود  هناصلاخ ، ینابرق  دـشابن . تفدـه  نارگید  هجوت  بلج  دـشاب و  رظن  دروم  قح  تمحر  اـضر و 
. تسا هداد  رارق  یناسآ  تلوهـس و  شناگدـنب  يارب  دـنوادخ  اریز  یناسآ ، تلوهـس و  اب  هارمه  فلکت و  زا  یلاخ  دـشابن  ییامندوخ  يارب 

یمدآ ترطف  حور و  اب  یتسیز  هداس  عضاوت و  اریز  تسا . هناشنم  ناخ  فلکت و  رپ  یگدنز  زا  رت  تحار  رایسب  هناعضاوتم  هداس و  یگدنز 
(466  ) هللااب الا  ةوق  و ال  تسا . رتراگزاس 

ناریدم نایاوشیپ و  قوقح 

. تسا هداد  رارق  وا  شیاـمزآ  هلیـسو  ار  وت  دـنوادخ  ینادـب  هک  تسا  نیا  یـسایس  ربهر  قح  هعماـج  ناریدـم  یـسایس و  ناربـهر  قح  - 14
اب زیتس  تجاجل و  رد  زا  ینک و  شتحیـصن  هناهاوخریخ  دیاب  تسوا . شیامزآ  التبا و  هیام  دراد ، وت  رب  یـسایس  ربهر  مکاح و  هک  یطلـست 

لامعا وت  هیلع  تموکح  هک  یـشاب  ییاهراک  کیرـش  دوخ  وت  هک  نکن  راتفر  هنوگ  نآ  ینکفین . تکاله  هب  ار  دوخ  وا و  يوشن و  دراو  وا 
هعیـش تیعقوم  زین  و  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماـما  یـسایس  طیارـش  هب  هجوت  دـیاب  قوقح  هلاـسر  زا  شخب  نیا  نییبت  رد  ( 467 . ) دنک یم 
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کیرات ياهنارود  زا  ترـضح  نآ  رـصع  نوچ  و  تسا . هداد  دوخ  نایعیـش  هب  ار  اهدومنهر  نیا  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  اریز  تشاد ،
ترضح نآ  دومنهر  دنچ  ره  تسا ، هدناوخ  ارف  هیقت  یعون  هب  ار  شیوخ  ناوریپ  مالسلا -  هیلع  ماما -  دیآ ، یم  رامـش  هب  یـسایس  ینید و 

زگره دشاب ، یـسایس  ياهماظن  نامکاح و  اهتموکح و  اب  هضراعم  گنج و  هب  انب  هشیمه  رگا  الوصا  اریز  تسه  زین  یمع  ياه  هبنج  ياراد 
ار هعماج  هدرک و  رادیاپانو  لزلزتم  زین  ار  یعامتجا  روما  زا  يرایسب  یـسایس  تابث  مدع  تفرگ و  دهاوخن  لکـش  یـسایس  تابث  هعماج  رد 

زین داشرا  تحیصن و  یتح  هک  اج  نآ  رگم  تسا ، داشرا  تحیصن  رادمرب و  لصا  نیا ، ربانب  دنک . یم  یگنهرف  يداصتقا و  دوکر  اب  هجاوم 
مالـسا و ظـفح  يارب  هدرک و  قرف  فـیلکت  هک  تسا  یتروـص  نینچ  رد  دـنامب . یقاـب  مدرم  نید  هن  دـبای و  هاـفر  تینما و  مدرم  ياـیند  هن 

یملع ناتسرپرس  ناملعم و  قح  یملع  نایاوشیپ  ناداتـسا و  قح  - 15 دبای . یم  ترورض  رئاج  مکاح  هیلع  داهج  یمالـسا ، هعماج  تنایص 
يرای یبلاطم  نایب  هب  ار  داتسا  يونشب . ار  شنانخس  تقد  اب  يرامش و  مرتحم  ار  شروضح  سلجم و  يرادب ، گرزب  ار  نانآ  هک  تسا  نیا 

، ینورد تالیامت  زا  نتـساک  اهتذل  زا  یـشوپمشچ  اب  يزاسایهم . ار  نهذ  غراف و  ار  رکف  يدـنمزاین . نآ  هب  دـیآ و  یم  وت  راک  هب  هک  یهد 
تلاسر يافیا  رد  نیدـب و  نارگید  هب  فراعم  نآ  ندـناسر  رد  داتـسا  کیپ  ار  شیوخ  یهد ! ـالج  ار  دوخ  مشچ  كاـپ و  ار  شیوخ  بلق 

تسا مکاح  قح  نوچ  کلام ، الوم و  قح  کلام  ناتـسرپ  قح  - 16 ( 468 . ) هللااب الا  ةوق  الو  لوح  يوشن و ال  تناـیخ  بکترم  دوخ  یملع 
هک اج  نآ  رگم  تسا  بجاو  گرزب  کچوک و  رما  ره  رد  الوم  تعاطا  ور  نیا  زا  تسین . کلام  نآ  تسا و  کلام  نیا  هک  توافت  نیا  اب 
الا ةوقالو  تسا . مزال  وت  رب  قلخ  ادخ و  قح  يادا  تروص  نیا  رد  هک  دوش  لیاح  قلخ  قوقح  ادخ  وت و  نایم  درادزاب و  ادخ  قح  زا  ار  وت 

(469 . ) هللااب

یتسرپرس تحت  رصانع  تیعر و  قوقح 

یخرب وترپ  رد  وت  ینادب  هک  تسا  نیا  دنرب  یم  رـس  هب  وت  تموکح  تیریدم و  تحت  هک  مدرم  قوقح  یـسایس  ماظن  رد  مدرم  قوقح  - 17
رب هدرکن ، هدافتسا  ءوس  نانآ  يریذپنامرف  تیعقوم  زا  هک  تسا  راوازس  سپ  يا ، هتفای  ییاورنامرف  يرورس و  نانآ  رب  اهیدنمناوت  اهیگژیو و 

نیا زا  يزیمایب و  ادخ  ناگدنب  هب  تمحر  فطل و  اب  ار  شیوخ  تردق  یهد . رارق  ییابیکش  تیامح و  دروم  ار  نانآ  يروآ و  محر  ناشیا 
يزوسلد تمحر و  تفءار و  هیاس  رد  ییاورنامرف  تموکح و  يرادیاپ  تسا . رکـش  وترپ  رد  اهتمعن  اریز  يرازگـساپس . ار  دـنوادخ  قیرط 

هچنآ دنوادخ  ینادب  هک  تسا  يا  دنزومآ ، یم  وت  زا  هک  نانآ  قح  ناملعتم  نایوجـشناد و  قوقح  - 18 ( 470 . ) هللاابالا ةوقالو  قلخ .. يارب 
يافیا رد  رگا  سپ  دشاب . ادخ  قلخ  تمدخ  رد  دـیاب  ملع  ینعی ؛ تساهنآ . نارازگتمدـخ  يارب  هداد  رارق  وت  رایتخا  رد  تمکح  شناد و  زا 

دشر هار  يدروآ ، ياج  هب  یکین  هب  شناگدنب  هرابرد  ار  ادخ  قح  يدمآ و  رامش  هب  ینابرهم  نیما و  راد  هنیجنگ  يدوب و  رادافو  شقن  نیا 
ار وت  شناد  دـنوادخ  هک  تسازـس  تروص  نیا  رد  دوب و  یهاوخ  قلخ  هب  ملاظ  ادـخ و  هب  نئاخ  هنرگو  تشاد  یهاوخ  شیپ  رد  لـماکت  و 
، دریگ یم  رارق  درم  یتسرپرـس  هریاد  رد  جاودزا  هلیـسو  هب  هک  ینز  قح  يرـسمه  ماظن  رد  درم  نز و  لـباقتم  قوقح  - 19 ( 471 . ) دریگرب
سنا و شیاسآ  شمارآ ، هیام  ار  نز  دنوادخ ، هک  دنادب  دشاب و  هتـشاد  هجوت  يو  يدوجو  شزرا  يرـسمه و  هفـسلف  هب  درم  هک  تسا  نیا 
هب هک  هاگ  نآ  درم  نز و  الوصا  تشاد . روما  نیا  اب  ریداغم  يراظتنا  وا  زا  دـیابن  و  تسا . هداد  رارق  هداوناخ  ماـظن  یگدـنز و  زا  يرادـساپ 

مادک ره  هک  تسا  يرورض  یـشرگن ، شنیب و  نینچ  اب  هاگ  نآ  تسا . هدرک  اطع  وا  هب  دنوادخ  هک  دننادب  یهلا  یتبهوم  ار  شیوخ  رـسمه 
رد درم  فیاظو  دنچ  ره  نایم  نیا  رد  دنـشاب . میحر  نابرهم و  یهارمه  سینا و  مه  يارب  هداهن ، جرا  یگتـسیاش  هب  هب  ادـخ  تمعن  نانآ  زا 

مدـقت و نیا  یلو  تسا  هدـش  تیوقت  حاـبم -  روـما  رد  يو -  تیریدـم  هبنج  تسا و  رتـنوزف  نآ  میظنت  هداوناـخ و  ماـظن  تیریدـم  نادـیم 
شمارآ سنا  تمحر ، قح  لاح  ره  هب  نز  اریز  دشاب ، نز  قوقح  هب  يرهم  یب  هلیسو  دریگ و  رارق  هدافتسا  ءوس  دروم  دیابن  زگره  تیولوا 

نتفر ناـیم  زا  هیاـم  وا  يزیر  هماـنرب  تیریدـم و  هوحن  دـیابن  دـنک و  نیمءاـت  وا  يارب  ار  قوقح  نیا  هک  تسا  وم  درم  دراد و  ییوجماـک  و 
تـسدریز ناسنا  دـنادب  کلام  هک  تسا  نیا  ناکلام  رب  ناکولمم  قح  ناکلامرب  ناکولمم  قوقح  - 20 ( 472 . ) ددرگ نز  هدـش  دای  قوقح 
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نامه ینعی  دوش  یم  الوم  نوخ  تشوگ و  هلزنم  هب  شیوخ  يالوم  کلم  رد  ندش  دراو  اب  كولمم  تسادخ . هدنبو  قولخم  وا  دننامه  وا ،
ناـکولمم و هب  تبـسن  دراد ، يزوـسلد  تفءار و  اـهنآ  هـب  تبـسن  مـه  دـشک و  یم  راـک  مـه  دوـخ ، دوـجو  ياـضعا  زا  ناـسنا  هـک  هنوـگ 
. تسوا کـلام  اـهنت  تسین ؛ شیوخ  كولمم  رازگتمدـخ و  راگدـیرفآ  هک  دـنادب  دـیاب  کـلام  تسا . نینچ  نیا  زین  شیوخ  ناراکتمدـخ 
هن بابرا ، کلام و  دشاب . هتـشاد  راظتنا  دـشکب و  راک  وت  زا  دـناوت  یم  یهلا  نیناوق  ورملق  رد  درادـن و  ییادـخ  كولمم  رب  کلام  نیاربانب 

ار كولمم  هک  تسوا  تسادـخ و  اهنت  ناسر ، يزور  هدـننیرفآ و  تسوا . ناسر  يزور  اعقاو  هن  هدـیرفآ و  ار  شراکتمدـخ  مشچ  شوگ و 
مه شیوخ  كولمم  هب  دروخ  یم  هچ  ره  دشاب  هتشاد  هنادنـسپ  ادخ  يراتفر  دیاب  کلام  نیا  زا  تسا . هدرپس  تناما  هب  کلام  نامرف  تحت 
ادیپ يرازیب  ترفن و  وا  هب  تبـسن  رگا  دـهنن و  شا  هدـهع  رب  تقاط  زا  شیب  راک  دـناشوپب ، شیوخ  كولمم  هب  دـشوپ  یم  هچ  ره  دـهدب و 

(473 . ) هللااب الا  ةوق  الو  دهدن . رارق  هجنکش  رازآ و  دروم  دشورفب و  ار  وا  درک ،

نادنواشیوخ قوقح 

دنناـم ریظن و  هک  تسا  هدـیرورپ  هداد و  دـشر  هدرک  يرادـهگن  يا  هنوگ  هب  ار  وت  وا  ینادـب  هک  تسا  نیا  رداـم  قح  نارداـم  قوقح  - 21
اب ردام  دهد . یمن  هدادن و  ماجنا  يرگید  قح  رد  سیک  ردام ، زج  هک  تسا  يراک  نیا  و  تسا ، هدـناروخ  وت  هب  شدوجو  هریـش  زا  درادـن .

نیمز رب  ماگ  وت  ات  تسا  هتخاس  راومه  شیوخ  رب  ار  يرادراـب  نارود  ياهیتخـس  یماـمت  هدرک و  تبقارم  تیاـمح و  وت  زا  شدوجو  ماـمت 
باتفآ معط  دوخ  دنچره  دنکفا ، هیاس  ترس  دناشوپب ، ار  وت  دنامب ؛ هنسرگ  دوخ  دنچ  ره  دنک ، ریـس  ار  وت  هک  دوب  شوخلد  ردام  يا . هداهن 

، شنماد وت ، دوجو  فرظ  شنت  ردام ! يرآ  دنک . شون  باوخ  هب  ار  وت  دنام و  رادـیب  درورپ ؛ زان  هب  ار  وت  دـشک و  یتخـس  دوخ  دـشچب ؛ ار 
، یتبحم يراکادف و  نینچ  روخ  رد  دیاب  وت  دیرخ و  ناج  هب  وت  رطاخ  هب  ار  ناهج  مرگ  درس و  تسا . وت  يالب  رپس  شناج ، وت و  هاگشمارآ 
(474 ! ) یناوتن دنوادخ  کمک  قیفوت و  زج  ییافرژو - ! تعسو  نینچ  اب  ار -  یسانش  قح  نیا  هتبلا  و  یـشاب ! يو  سانـش  قح  رازگرکش و 

یمن دوجو  ملاع  هب  ماگ  زین  وت  تشادن  دوجو  وا  رگا  ییوا . دوجو  هخاش  وت  تسوت و  لصا  ینادب  هک  تسا  نیا  ردپ  قح  ردپ  قوقح  - 22
، وا نءاش  روخ  رد  هیاپ و  نیدب  سپ  يراد . ردپ  زا  ار  تمعن  نآ  هک  نادب  یتفای ، دوخ  دوجو  یگدنز و  رد  یـشزرا  هاگره  سپ  یتشاذگ .
وا ینک  هجوت  هک  تسا  نیا  دـنزرف  قح  ناـنآ  یتسرپرـس  تیلو  ؤـسم  نادزرف و  قـح  هللااب 23 - الا  ةوق  شاـب و ال  شرازگـساپس  نادردـق و 

يدابع و راتفر  یـسانشادخ ، بدا ، هب  تبـسن  وت  تسا . ردپ  هب  بستنم  دشاب ، هتـشاد  هک  يرـش  ریخ و  ره  اب  دنزرف  تسوت . دوجو  زا  یئزج 
راختفا و هیام  اـیند  رد  هک  هد  یـشرورپ  ناـنچ  ار  تدـنزرف  سپ  تشاد . یهاوخ  رفیک  اـی  شاداـپ و  نآ  لاـبق  رد  یتسه و  لووسم  وا  ینید 
وا هک  تسا  نیا  ردارب  قح  ناردارب  قوقح  - 24 ( 475  ) هللااب الا  ةوق  لوح و ال  و ال  یشاب . روذعم  دنوادخ  دزن  ترخآ  رد  دشاب و  وت  تنیز 
وت يورین  وا  هک  ینادب  و  يروآ . رامش  هب  دامتعا  تزع و  هیام  نما و  يا  هناوتـشپ  ار  يو  و  ینادب . شیوخ  ياشگراک  دمآ و  راک  تسد  ار 

روما حالـصا  رد  ار  وا  هدـن . رارق  یهلا  قوقح  هب  ملظ  هلیـسو  قح و  تیـصعم  هاـنگ و  رد  ار  وا  سپ  تساـهیراجنهان . تالکـشمربارب و  رد 
وا هب  هراومه  ادخ  ریسم  رد  امنن و  غیرد  وا  ندرک  تحیصنزا  وش ، عنام  نیطایش  نایم و  راذگم ، اهنت  نانمـشد  ربارب  رد  نکم و  اهر  شیوخ 
وا تساوخ  رب  ار  ادخ  تساوخ  نامرف و  دوب ، تیصعم  هانگ  لها  رگا  یلو  شاب -  شنامرف  عیطم  هدنب  ادخ و  ربنامرف  رگا  شاب  هتـشاد  هجوت 
هچ دشاب ؛ شیالوم  فطل  رازگـساپس  دیاب  هدش  دازآ  شیالوم  هلیـسوب  هک  يا  هدنب  دـبع  هدـننک  دازآ  یلوم و  قح  - 25 ( 476 . ) راد مدقم 

یمامت هتخاس و  نکمم  وا  رب  ار  ایند  لالح  روما  زا  يرو  هرهب  تسا ...، هدیشحب  يدازآ  تزع  وا  هدیناهر و  یگدنب  تلذ  زا  ار  الوم  هک  نیا 
، دزاـس یم  دازآ  ار  هدـنب  هک  ییـالوم  دزادرپب ... دـنوادخ  تداـبع  هب  تساوخ  هزادـنا  ره  هب  اـت  هداـهن  وا  راـیتخا  رد  ار  شتاـناکما  تقو و 
، درک ادـیپ  يراـیمه  کـمک و  هب  يزاـین  ـالوم  رگا  تسا . وا -  یمحر  یمحر  نادـنواشیوخ  زا  سپ  هدـش -  دازآ  نآ  هب  سک  نیرکیدزن 
ار شا  هدنب  هک  ییالوم  شیوخ  الومرب  هدـش ، دازآ  هدـنب  قح  - 26 ( 477 . ) تسوا هدـش  دازآ  نامه  وا ، نداد  يراـی  هب  سک  نیرتراوازس 

يا هلیـسو  هدش -  دازآ  هدنب  وا -  تقیقح  رد  تسا ، هداد  رارق  هانپ  یب  هدنب  نآ  هانپ  یماح و  ار  وا  دنوادخ  هک  دـنادب  دـیاب  دـنک ، یم  دازآ 
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شیوخ بیـصن  ار  یهلا  تمحر  دنک و  ادخ  ياضر  بلج  دـناوت  یم  شا  هدـنب  هب  تبـسن  تمحر  فطل و  اب  ینعی  الوم  ادـخ و  نایم  تسا 
يویند دناهرب و  خزود  شتآ  زا  ار  شیوخ  يالوم  درادن ، یتیوه  ردق و  رهاظب  هعماج  رد  هک  ناوتان  هدرب  نامه  دزس  یم  هک  اجنآ  ات  دزاس 

دشاب یلام  ربارب  رد  ات  دوب  دهاوخ  وا  رب  ثاریم  هدیشخب ، يدازآ  تمعن  وا  هب  هک  ییالوم  دشاب ، هتشادن  یثراو  هدش  هدنب  رگا  هک  تسا  نیا 
الوم رب  دبع ، نآ  ثاریم  اسب  هچ  دنکن  ادا  ار  وا  يدعب  قوقح  شیوخ ، هدـنب  يزاس  دازآ  زا  سپ  الوم  رگا  تسا . هدرک  فرـص  وا  يارب  هک 

الوصا تسین و  حرطم  هتـشذگ  تروص  هب  یگدرب  یگدرب  هلءاسم  دـنچ  ره  ام ، راـگزور  رد  ( 478 . ) هللااب الا  ةوق  و ال  دـشابن . لالح  اراوگ 
، دورب نایم  زا  يراد  هدرب  یگدرب و  هلءاسم  عماوج  ریاس  زا  لبق  یمالـسا  کلامم  رد  ات  تسا  هدیدرگ  ببـس  یمالـسا  شخب  ییاهر  ریبادت 

شخب رمث  تهج  نآ  زا  هدرک  حرطم  وا  هدـش  دازآ  هدـنب  الوم و  لباقتم  قوقح  يارب  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  هک  قوقح  نیا  تبث  اما 
ناشیا زا  یعامتجا  تیامح  نآ  زا  سپ  یگدرب و  ياـهریجنز  ندوشگ  رد  ینید  ناربهر  قیمع  ریبادـت  هاوگ  دوخ  اـهدومنهر  نیا  هک  تسا 

ماما ور  نیا  زا  تدـعاسم . تیامح و  دـنمزاین  هاـنپ و  یب  بیرغ و  هعماـج ، اـب  دـنویپ  یب  تسا  يرـصنع  دوش ، یم  دازآ  هک  يا  هدرب  تسا .
هاـنپ یب  اـهر و  ار  وا  شیوخ ، هدـنب  نتخاـس  دازآ  زا  سپ  هک  دـناد  یم  فـظوم  ار  ـالوم  ینید ، یناـبم  ساـسا  رب  مالـسلا -  هیلع  داـجس - 

ریغ عماوج  رد  يراد  هدرب  تینهذ  نایم  تسا  هلصاف  ردقچ  هک  دوش  یم  هتـسناد  نونکا  دهد . يرای  از  وا  نتـسیز  دازآ  يارب  هکلب  دنراذگن 
ناـنآ راـتفر  مالـسا و  ردـص  عماوج  ییاـپورا و  یبرغ و  عماوج  ناـیم  تسا  قرف  ردـقچ  تسا ! هدوب  یمالـسا  عماوج  رد  هچنآ  اـب  یمالـسا 
ناونع هب  هدروآ و  دوخ  کلامم  هب  هدیـشک و  تراسا  هب  ناشهایـس  تسوپ  مرج  هب  دازآ  ياهناسنا  یبرغ  عماوج  رد  هک  نیا  هچ  ناـگدرباب .

يداصتقا و عبانم  تراغ  هب  دنا  هتـشذگ  رانک  ار  يرادرب  هنوگ  نآ  رهاظب  هک  نونکا  دنداد و  یم  رارق  اه  هدافتـسا  ءوس  نیرتدـب  دروم  هدرب 
موکحم ندوب  تسیرورت  هب  ار  ناهج  ناهاوخیدازآ  رشب ، قوقح  زا  تیامح  شـشوپ  رد  دنا و  هتخادرپ  موس  ناهج  ياهتلم  یگنهرف  یلم و 

دننک و یم  یـشکرکشل  دننار ، یم  نامرف  دنیوگ ، یم  روز  دنهاوخب  هک  یتلم  نیمزرـس و  ره  هب  دوخ  نایناهج ، مشچ  ربارب  رد  دـننک و  یم 
ینارگروزت نایم  تسا  توافت  ردق  هچ  دنراد ! یم  طلسم  ناملسم  ياهتلم  رس  رب  ار  شیوخ  هب  هتسباو  ماکح  لزع و  ار  یمدرم  ياهتموکح 

اب دـنرادن ، شیوخ  هنارگ  هطلـس  عفانم  زا  تیاـمح  زج  یفدـه  دـننز و  یم  رـشب  قوقح  یـسارکومد و  زا  مد  یناـهج  هنحـص  رد  زورما  هک 
نایم هب  ناگدرب  نامورحم و  تیامح  زا  نخـس  شقوقح  هلاسر  رد  رگا  هک  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  نوچ  یقداـص  لو و  ؤسم  ناربهر 

زین تاناویح  هب  هکلب  دـنیادخ -  هدـنب  دـنناسنا و  هک  ناگدرب -  هب  اهنت  هن  هتخاس و  دازآ  ار  ریـسا  اهدـص  شیگدـنز  لوط  رد  دوخ  هدروآ ،
تـسا نیا  هدرک ، ناسحا  یکین و  وت  هب  هک  سک  نآ  قح  ناسنا  هب  ناگدننک  ناسحا  قح  - 27 تسا . هتخاسن  دراو  يرازآ  ملظ و  نیرتمک 

رد ینکدای و  یکین  هب  لفاحم  رد  ار  وا  يرآ ، نابز  هب  ار  شفطل  ییامنب ، وا  هب  ار  دوخ  یسانشردق  نانتما و  بتارم  ینک و  رکـشت  وا  زا  هک 
زا ات  ینک  اعد  هناصلاخ  شیارب  تدوجو  قامعا  رد  ینکدای و  نایع  ناهن و  رد  قیرط  نیا  زا  ات  ینک  اعد  هناصلاخ  شیارب  تدوجو  قاـمعا 

(479  ) یشاب بسانم  یتصرف  دصرتم  هنرگو  ینک  ناربج  ار  شفطل  دیاب  یتسناوت  رگا  یشاب . هدرک  یـسانشردق  نایع  ناهن و  رد  قیرط  نیا 
رد وت  هدـنهد  يراـب  نیرتهب  دـناوخ و  یم  ارف  قح  تداـبع  هب  يروآ و  یم  وت  داـی  ار  هب  يادـخ  نذؤم ، زاـمن  ناـیدانم  ناـنذؤم و  قح  - 28
رد وت  هک  هاگنآ  تسا . نارگناسحا  زا  ساپس  تقیقح  رد  نانذؤم  زا  ساپـس  تسا . هتخاس  بجاو  وت  رب  دنوادخ  هک  تسا  یتدابع  ياتـسار 
عبط اـب  راـگزاسان  نیا  دـناوخ و  یم  ارف  بارحم  هب  مرگ  رتـسب  زا  ار  وـت  هاگرحـس  رد  هک  ارچ  ینک  مهتم  ار  وا  اـسب  هـچ  يا  هدـیمرآ  هناـخ 

ياضر دروم  شا  هویـش  تسین  مهتم  زگره  ادـخ  يوس  زا  شیوخ  راـک  رد  وا  اـما  دـیآ  یمن  شوخ  ار  سفن  تسا و  یمدآ  بلط  شیاـسآ 
يونعم قح  - 29 ( 480 . ) شاب رکاش  شاب و  هتـشاد  کین  يدروخ  رب  ادخ  تمعن  اب  سپ  وت ، رب  ادخ  زا  تسا  یتمعن  ناذا  يدانم  تسادـخ .

زا تسا ، راگدرورپ  هاگرد  هب  هدـنیامن ، تسادـخ . وت و  نایم  يریفـس  دتـسیا ، یم  تماما  هب  تعامج  زامن  رد  هک  یـسک  نآ  تعامج  ماما 
، دشاب وا  راک  رد  یـصقن  رگا  دروآ ، یم  اج  هب  ار  زامن  تابحتـسم  تابجاو و  بناج ،، زا  دنک و  یم  اعد  تیارب  دـیوگ ، یم  نخـس  بناج ،
ار شزامن  دوخ و  وا  اما  يا  هدرکن  یـصاخ  ناسحا  تعامج  ماما  وت  یتسین . کیرـش  وا  لمع  ياهیتساک  رد  یلاـح  رد  وت  هن  تسوا  رـصقم 

شمرن وا  اب  هک  تسا  نیا  نیشنمه  قح  نانیشنمه  قوقح  - 30 ( 481  ) هللااب الا  ةوق  و ال  تسا . ینادردق  نایاش  فطل ، نیا  هتخاس و  وت  رهپس 
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يو اب  وا  مهف  روخ  رد  يریگنرب و  وا  زا  هاگن  يرهم  یب  اب  يرذـگن ، فاصنا  زرم  زا  وا  اب  يوگتفگ  رد  یـشاب ، هتـشاد  یقـالخا  تمیـالم  و 
ینک تکرح  يو  زا  نتساوخ  ادتبا  وت  رگا  یلو  تسوت  اب  سلجم  كرت  هب  مادقا  تکرح و  قح  يا ، هدش  دراو  وا  رب  وت  رگا  ییوگب . نخس 

یقالخا و تاکن  نیرتزیر  هب  مالـسلا -  هیلع  ماما -  دوش ، لمءات  دومنهر  نیا  رد  هک  ناـنچ  ( 482  ) هللااب ةوق  ـالو  ییوگ . كرت  ار  سلجم  و 
بادآ قـالخا و  جوا  رد  یمالـسا  هعماـج  دریگ ، رارق  هجوت  دروم  رگا  هک  یتاـکن  تسا . هدرک  هراـشا  یعاـمتجا  طـباور  لـیاسم  نیرتفطل 

-31 دوب . دهاوخ  قرش  برغ و  یتیبرت  مولع  نادنمشناد  ناسانشناور و  راجنهان  ياهدرواهر  زا  زاین  یب  دریگ و  یم  رارق  یعامتجا  حیحص 
. يراد هاگن  ار  يو  مارتحا  شروضح ، رد  یـشاب  ناـبهگن  ار  وا  تاـناکما  وربآ  يو  باـیغ  رد  هک  تسا  نیا  هیاـسمه  قح  ناـگیاسمه  قح 

تا هنیس  رد  ار  بیع  نآ  يدرک ، هدهاشم  وا  زا  یبیع  اقافتا  رگا  یشابن . شیاهـشزغل  واکجنک  وا و  ییوجبیع  ددصرد  یهد ، شیرای  هرامه 
، دیوگ یم  زار  یـسک  اب  تا  هیاسمه  رگا  دنبای ! تسد  رـس  نآ  هب  دننک و  حـتف  ار  تا  هنیـس  ژد  دـنناوتن  هزینرـس  هک  هنوگ  نآ  يراد ، ناهن 
لاجم و شنایوگدب  هب  رذـگرد ! شیاطخ  زا  ربم ، کشر  وا  رب  تمعن  رد  راذـگم ، شیاهنت  اهیتخـس ، رد  يوش . علطم  شزرا  ات  نکن  یعس 

ناهارمه قح  - 32 ( 483  ) هللااب الا  ةوق  لوح  و ال  شاب . راتفر  شوخ  تا  هیاسمه  اب  زاس ! راکـشآ  وا  رب  ار  راکلغد  رگا  هدم ، ییوگدب  هنیمز 
ربارب وا  اب  مک  تسد  یتسین  رتوزف  رگا  یـشاب و  رتنوزف  رترب و  وا  زا  تبحم  یکین و  رد  وت  هک  تسا  نیا  رفـسمه  هارمه و  قح  نارفـسمه  و 

دریگ و یـشیپ  وت  رب  يدرمناوج  رد  هدـن  هزاجا  ینک . مارکا  یهن و  تمرح  ار  وا  زین  وت  دـنک  یم  مارتحا  مارکا و  ار  وت  هک  هنوگ  نآ  یـشاب 
ادخ تعاطا  هار  رد  شاب  شیوربآ  تزع و  رادساپ  هاوخ و  ریخ  نکن . یهاتوک  یتسود  ریـسم  رد  شاب . ناربج  ددـصرد  تفرگ  یـشیپ  رگا 

. هللااب الاا  هوق  جنر و ال  باذع و  هیام  هن  شاب و  تمحر  فطل و  وا  يارب  شاب  شنواعم  هانگ  كرت  رد  نک و  شیرای 

کیرش قح 

ساسا رب  اهنت  ینک  راتفر  يربارب  تاواسم و  هب  يو  اب  شروضح  رد  یهد و  ناـماس  ار  شیاـهراک  وا  ندوبن  رد  هک  تسا  نیا  کیرـش  قح 
کچوک و عوضوم  ره  رد  ینک و  يرادـهگن  شییاراد  زا  ییاـمنن  لـمع  هنادبتـسم  يریگن  میمـصت  يو  اـب  تروشم  نودـب  شیوخ و  يار 

مه هب  هک  نامز  نآ  ات  تسا  کیرـش  ود  رـس  رب  دـنوادخ  تیامح  تسد  هک : تسا  هدیـسر  ام  هب  ثیدـح  نیا  يزرون  تنایخ  وا  هب  یگرزب 
. هللااب الا  هوق  و ال  دنزرون . تنایخ 

يدام تاناکما  اهییاراد و  قح 

رد ییامنن و  غیرد  یـشزرا  هتـسیاب و  روما  رد  نآ  فرـص  زا  يریگن  راک  هب  مارح  رد  يزاین  فک  هب  مارح  زا  ار  نآ  هک  تسا  نیا  لام  قح 
يارب يا  هلیسو  ادخ و  ریسم  رد  تسوت  هب  وا  تبهوم  تسادخ و  نآ  زا  هک  یتاناکما  اهییاراد و  یهدن . رده  هب  ار  نآ  يرورض  ریغ  لیاسم 

اب دنـشابن . يا  هتـسیاش  نیـشناج  وت  يارب  دـننکن و  مه  شیاتـس  ار  وت  اسب  هچ  هک  راذـگن  ثرا  هب  یناسک  يارب  ار  اهنآ  هد  رارق  وا  هب  برقت 
وت ناثراو  هک  ضرف  رب  يا . هداد  يراـی  تتاـناکما  لـیم  فیح و  رد  ار  اـهنآ  وت  تقیقح  رد  تسیاـشان  ناـثراو  هب  ناوارف  لاوما  نداد  ثرا 

ترـسح و دیاب  هک  یتسه  وت  نیا  دنرب و  یم  ار  شیونعم  عفانم  هک  دـنیاهنآ  نیا  زاب  دـننک  فرـص  ادـخ  هار  رد  ار  تلام  دنـشاب و  هتـسیاش 
. هللااب الا  هوق  و ال  ینک . لمحت  یشاب و  هتشاد  ار  لاوما  نآ  ندروآ  تسد  هب  هذخاوم  رفیک و  ینامیشپ و 

ناراکبلط قوقح 

اریز يراذـگن  لطعم  نادرگرـس و  ار  وا  ینک  ادا  ار  شبلط  یناوت  یم  يراد و  رایتخا  رد  ار  وا  بلط  لاـم و  رگا  هک  تسا  نیا  راـکبلط  قح 
رایتخا رد  نونکا  ار  راکبلط  قح  رگا  اما  تسا و  ملظ  راکبلط  قح  تخادرپ  هب  تبـسن  راکهدـب  يراـک  هحماـسم  : - دومرف ادـخ ص  لوسر 

وا هب  ار  شلام  مه  هک  نیا  هن  ینادرگ  شراب  فطل  اب  يریگ و  تلهم  يروآ و  تسد  هب  ار  وا  تیاضر  شوخ  نابز  اب  هک  نک  یعس  يرادن 
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. هللااب الا  هوق  و ال  تسا . یگیامورف  راک  نیا  اریز  ینک  راتفر  تنوشخ  یتشرد و  هب  وا  اب  مه  یهدن و 

نارشاعم قح 

وت هب  رگا  یبوکن  ار  وا  محریب  نمـشد  نوچ  ینکن و  شلاـفغا  يوشن  دراو  وا  اـب  غورد  بلقت و  گـنرین و  رد  زا  هک  تسا  نیا  رـشاعم  قح 
يراوخ ابر  ابر و  نانوچ  هدرک  دامتعا  وت  هب  هک  یـصخش  نداد  بیرف  اریز  يریگراک  هب  وا  لاـح  تیاـعر  ریـسم  رد  ار  تناوت  درک  داـمتعا 

هللااب الا  هوق  و ال  تسا .

نایکاش نایعدم و  قح 

وا و راـنک  رد  ار  شیوـخ  هکلب  ینکن  در  ار  وا  تسا  یقطنم  حیحـص و  شلیـالد  تسا و  قـحب  شیاـعدا  رگا  هـک  تـسا  نـیا  یعدـم  قـح 
و تسوت . رب  ادخ  قح  نیا  رواد . مه  یشاب و  هاوگ  مه  دوخ  وت  دشاب  دهاش  هب  يزاین  هک  نآ  یب  يروآ  رامش  هب  شیوخ  هیلع  وا  يادصمه 

مهرد ار  وا  یتخـسرس  ادخ  دای  اب  یهد و  دـنگوس  شنید  هب  ار  وا  يزیمآ و  مهرد  ار  دـیدهت  شمرن و  تساوران  لطاب و  وا  ياعدا  هچنانچ 
دوصقم هب  ار  وت  هن  دهاک و  یم  ار  لباقم  فرط  مشخ  هن  نانخـس  هنوگ  نیا  اریز  يرواین ، نادیم  هب  ار  لاجنج  هدوهیب و  نانخـس  يزیر  ورف 

یم شوماخ  ار  رش  شتآ  کین  نخس  دزورفا و  یم  ار  اهیدب  هرارش  راجنهان  نخـس  دنرادنپ  یم  یعقاو  مهتم  ار  وت  نارظان  هکلب  دناسر  یم 
قح هک  تسا  نیا  يراد  اعدا  تیاکـش و  نانآ  هیلع  هک  یناسک  قح  دنتیاکـش  اعدا و  دروم  هک  یناـسک  قح  هللااب 38 - الا  هوق  و ال  دـنک - .

يردق راتفگ  رد  شمرن  و   ) تسا هدـننک  تحاران  لباقم  صخـش  يارب  هرامه  اعدا  اریز  ینک  حرط  یمرنب  وا  هیلع  ار  دوخ  ياعدا  شیوخ و 
يور لاجنج  راج و  هب  ناهرب  لیلد و  ياج  هب  نک  لالدتـسا  فیطل  نشور و  نایب  یمارآ و  تمیالم و  اب  تساک ) دـهاوخ  یتحاران  نیا  زا 

قح هللااب 39 - الا  هوق  دروآ و ال  یم  دوجو  هب  ریذـپان  ناربج  یتالکـشم  دـنک و  یم  لاـمیاپ  مه  ار  تباـسح  فرح  لاـق  لـیق و  اریز  رواـین 
هک هک  تسا  نیا  دوش  یم  ایوج  يا  هلءاسم  هرابرد  ار  وت  رظن  دنک و  یم  تروشم  وت  اب  هک  یسک  قح  ناهاوخ  يءار  ناگ و  دننک  تروشم 
هار نامه  يدوب  وا  ياج  تدوخ  رگا  هک  ییامنب  وا  هب  ار  یهار  یشوکب و  وا  ییامنهار  تحیصن و  رد  يراد  يا  هتـسیاب  تسرد و  رظن  رگا 

هچنانچ و  یهد ! يرای  لمع  هب  مادقا  رد  ار  وا  ییادزب و  وا  زا  ار  تشحو  هک  ینک  راتفر  يا  هویش  دیاب  تیحـصن ، راک  رد  يدیزگ . یمرب  ار 
ار هاوخ  تروشم  تسا ، دامتعا  دروم  رظن و  بحاص  هک  یسانش  یم  ار  یسک  يرادن و  ینشور  دید  عطاق و  رظن  شتسرپ ، دروم  هلءاسم  رد 
(484 . ) هللااب الا  ةوق  الو  یـشاب . هتـشاد  نایاش  یتمدخ  وا  هب  یناوت  یم  شور  اب  وت  دنک . یهاوخ  رظن  وا  زا  ات  ینک  ییامنهار  صخـش  نآ  هب 

لیم قفاوم  درک و  زاربا  ار  شیوخ  رظن  یتقو  هک  تسا  نیا  دریگ  یم  رارق  وت  تروشم  دروم  هک  یـسک  قح  ناـنزیار  نارواـشم و  قح  - 40
تروشم هتـسیاش  وا  رگا  نیاربانب  یتسین . روبجم  وا  رظن  شریذـپ  باـختنا و  رد  وت  تسا و  فلتخم  اـهرظن  ینکن ! مهتم  ار  وا  دادـن ، رظن  وت 

فطل یفالت  قفاوم  رظن  اب  وا  رظن  هک  یتروص  رد  و  نک . ینادردق  رکشت و  وا  زا  يو ، رظن  راهظا  ربارب  رد  هکلب  نکن ! شمهتم  يا ، هتـسناد 
تسرد رظن  شنیب و  هک  تسا  نیا  شقح  دهاوخ  یم  تیحصن  وت  زا  هک  یسک  نابلط  تحیـصن  قح  - 41 ( 485  ) هللااب الا  ةوق  الو  یشاب . وا 

رد وت  هب  شور  دراد . صاخ  یلمحت  شیاجنگ و  يا ، هشیدنا  ره  اریز  ییوگ ، وا  كرد  مهف و  دح  رد  نخـس  يراد و  هضرع  وا  هب  ار  دوخ 
نایوگ تحیـصن  ناهاوخ  ریخ  قح  هللااب 42 - ( 486  ) الا ةوق  و ال  دـشاب ! تفطالم  تمحر و  اب  هتخیمآ  دـیاب  نارگید  ییامنهار  تحیـصن و 

ار تلد  یهدـن ، ناشن  یتخـسرس  یـشاب و  مرن  وا  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  شقح  دزادرپ ، یم  وت  تیحـصن  هب  یهاوخریخ  ریـس  زا  هک  یـسک 
يریذپب ار  شییامنهار  ییوگ و  ساپس  ار  يادخ  دوب ، تسرد  شنانخس  رگا  یهد . ارف  شوگ  بوخ  ینک و  هدامآ  شتحیـصن  كرد  يارب 

وت اب  تسا و  هتفر  اطخ  هب  صیخـشت  رد  وا  هک  تسا  نیا  تیاـهن  اریز  ینکن  شمهتم  یتفاـین ، تسرد  ار  شبلاـطم  رگا  و  ینک ، ینادردـق  و 
وا يءار  شریذپ  يارب  یلاجم  تروص  نیا  رد  دـشاب ، ماهتا  دروم  هدـش و  هتخانـش  وت  يارب  زاغآ  زا  وگ  تحیـصن  رگا  یلب ! درادـن ! ضرغ 

رگا و  یهن . تمرح  ار  ناـنآ  هک  تسا  نیا  دـنرتلاسگرزب  وت  زا  هک  یناـسک  قح  نـالاسگرزب  قوقح  - 43 ( 487 . ) هللااب الا  ةوق  ـال  و  تسین .
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تموصخ تفلاخم و  رد  زا  يرادب ! دنمجرا  ار  وا  زین  رطاخ  نیدب  تسا ، تلیضف  تقبس و  ياراد  تیونعم  نید و  نادیم  رد  ناشیازا  یسک 
لیلد هب  یشاب و  ابیکش  دش ، هدید  وا  زا  يراجنهان  راتفر  رگا  يرادنپن ، شدرخ  مک  يریگن ، تقبـس  وا  رب  نتفر  هار  رد  يوشن . ورایور  وا  اب 

. هللااب الا  ةوق  الو  تسا . يرادنید  مالسا و  قح  نوچ  لاس  نس و  قح  اریز  يراد  هاگن  ار  وا  يو  مارتحا  يو  یلاسنهک  يرادنید و  يداهنیشیپ 
اهنآ اهـشزغل  زا  یـشوکب ، ناشمیلعت  تیبرت و  رد  یهد و  رارق  تمحر  دروم  دیاب  ار  نالاسدرخ  نارتکچوک  نالاسدرخ و  قح  - 44 ( 488)

، نالاسدرخ هناکدوک  ياهاطخ  شـشوپ  یهد . ناشیرای  یـشاب و  راگزاس  ناشیا  اب  ینکفا ، لـفاغت  هدرپ  ناـنآ  ياـهاطخ  رب  یـشوپ و  مشچ 
ارادم كدوک  اب  دیاب  دوش . یم  ریقحت  یکاب و  یب  يرجت و  بجو  ناشیا  فعض  طاقن  رب  نداهن  تشگنا  تسا و  نانآ  راتفر  حالـصا  هنیمز 

یم زاین  راهظا  وت  دزن  هک  نانآ  قح  ناـهوخماو  نادـنمزاین و  قح  - 45 ( 489 . ) تسا رتبـسانم  يو  تیاده  دـشر و  يارب  شور  وا  اب  درک و 
رد رگا  ییامن . اعد  شیاهیراوشد  شیاشگ  يارب  ینک و  شالت  شتجاح  يراتفرگ و  عفر  رد  هک  تسا  نیا  دنراد  يرای  بلط  وت  زا  دننک و 
ایآ تسیچ ؟ لولعم  هب  وـت  يداـمتعا  یب  هک  شیدـنیب  هتکن  نیا  رد  تسخن  یتـسه ، نیبدـب  وا  هب  يراد و  دـیدرت  شییوگتـسار  تقادـص و 

ای ییوج ! برقت  راگدورپ  هب  دراذگن  دنک و  مورحم  یهلا  باوث  وا و  هب  تمدخ  زا  ار  وت  ات  تسا  هدش  دیدرت  نیا  ببـس  یناطیـش  سواسو 
رد ار  وا  شیوخ  نابز  زیرن و ! ار  شیوربآ  يزاس ، هدروآرب  ار  شزاین  يرادن  میمصت  رگا  لاح  ره  هب  دراد ؟ یقطنم  لوقعم  یتلع  وت  دیدرت 

-46 ( 490 . ) تسوت خسار  مزع  ناشن  يروآ ، رب  ار  شتجاح  ینک و  ادـیپ  هبلغ  ینورد  ياه  هسوسو  اهدـیدرت  رب  یناوتب  رگا  دـنچ  ره  نک .
هتـساوخ رگا  هک  تسا  نیا  دروآ ، رب  ار  تزاین  وا  ات  يراد  یم  راهظا  وا  دزن  ار  شیوخ  زاین  هک  یـسک  قح  نالو  ؤسم  نادروآ  رب  زاـین  قح 

تفگ دروآ و  يرذع  رگا  ینک و  ینادردق  ار  وا  لضف  بتارم  يریذپب و  وا  زا  ساپس  رکـشت و  اب  درک ، اطع  وت  هب  يزیچ  دروآ و  رب  ار  تا 
هک ضرف  رب  و  يرادنپن . ییوج  هناهب  ار  وا  رذع  يوشن و  نامگدب  وا  هب  يریذپب و  ار  وا  رذع  دزاس ، هدروآرب  ار  وت  تساوخ  رد  دناوت  یمن 

رامش هب  ملاظ  وا  تروص  نیا  رد  دنچ  ره  دننک  یمن  خیبوت  شلام  رب  ار  یـسک  تسوا و  دوخ  لام  دشاب  هدرک  غیرد  ار  شلام  تهج  یب  وا 
يدونشخ هلیسو  هک  یسک  نانیرفآ  ترسم  ناگدننک و  داش  قح  - 47 ( 491 . ) تسا ساپسان  راکهایس و  رگمتس و  رایـسب  ناسنا  انامه  دیآ 

وت نتخاس  ناـمداش  وا ، یلـصا  هزیگنا  رگا  هک  تسا  نیا  شقح  تسا ، هدـینادرگ  رورـسم  ار  وت  وا  قیرط  زا  دـنوادخ  هدروآ و  مهارف  ار  وت 
وا روظنم  رگا  و  یشاب . وا  فطل  ناربج  رکف  رد  ییامن و  ینادردق  صخش  نآ  دوخ  زا  سپس  ییوگ و  رکـش  ار  يادخ  تسخن  تسا ، هدوب 

يادخ مه  زاب  تسا  هدش  مامت  مه  وت  عفن  هب  تیاهن  رد  یلو  هداد  ماجنا  يرگید  فدـه  هزیگنا و  هب  ار  راک  تسا  هدوبن  وت  نتخاس  رورـسم 
ریخ رادب و  تسود  زین  ار  صخـش  نآ  لاح  ره  هب  و  تسا . هتـشاد  شقن  وت  هب  يداش  نیا  ندیـسر  رد  یهلا  هدارا  هک  نادب  وگ و  ساپـس  ار 

يدب قح  - 48 ( 492 . ) هللااـب ـالا  ةوق  ـالو  تسا . هتـشادن  نآ  تین  دـنچ  ره  هتفرگ ، رارق  وت  قح  رد  یهلا  فطل  هلیـسو  اریز  شاـب  شهاوـخ 
، هدوب دمع  هب  رگا  هک  تسا  نیا  شقح  تسا ، هدیسر  وت  هب  راوگان  يرما  وا  هلیسو  هب  هدش و  رش  هطساو  هک  یـسک  ناراک  افج  ناگدننک و 
هک نانآ  دیامرف : یم  دنوادخ  دشابوت . يالاو  قالخا  بدا و  ناشن  مه  دوش و  هدـنک  یهاوخدـب  يدـب و  هشیر  وت ، وفع  اب  ات  يرذـگب  وا  زا 

ناشن دنک  ربص  دشوپب و  مشچ  ماقتنا  زا  هک  سک  نآ  هتبلا  دـنریگ و ... یمن  رارق  ضرعت  دروم  دـنیآرب  ماقتنا  ددـصرد  ندـید  متـس  زا  سپ 
رتهب هتبلا  دینک  ربص  رگا  دیریگب و  ماقتنا  دیا  هدید  هک  یمتـس  ردق  هب  دیریگ  یم  ماقتنا  رگا  دیامرف : یم  دنوادخ  زینو  تسوا . مکحم  هدارا 

اطخ دیابن  یشاب و  ماقتنا  رکف  رد  دیابن  تسا ، هدرک  افج  وت  هب  هتساوخان  هتسنادن و  صخش  نآ  تسا و  هدوبن  راک  رد  يدمع  رگا  اما  تسا .
نانآ قح  ناشیکمه  قوقح  - 49 ( 493 . ) هللااب الا  ةوق  و ال  نادرگزاب . شرادرک  زا  ار  وا  هتسیاش  يا  هویـش  اب  هکلب  یهد  تافاکم  دمع  اب  ار 

ناشراتفر کین  زا  ییامن و  ناشتوعد  حالـص  هب  ینک و  ارادـم  ناشناراتفر  دـب  اب  یـشاب ، نانآ  تمحر  هیاـم  هک  تسا  نیا  دـناوت  شیکمه 
ياج هب  ار  نالاسنهک  نک ، تیاعر  ار  کی  ره  یـشزرا  تیعقوم  هد ، يرای  ار  همه  نک ، اعد  شیوخ  ناشیکمه  همه  هب  سپ  ینک ... رکـشت 

نک و نابرهم  فطل و  يو  اب  دـمآ  وت  دزن  سک  ره  روآ ، رامـش  هب  دوخ  ردارب  ياج  هب  ار  نـالاسنایم  دـنزرف و  ياـج  هب  ار  ناـکدوک  ردـپ ،
نایمذ قح  دنا  یمالسا  تموکح  هانپ  رد  هک  ینارفاک  همذ  لها  قح  - 50 ( 494  ) هللااب الا  ةوق  الو  نک . تاعارم  شقح  رد  ار  يردارب  قوقح 

هتفریذپ ار  مالسا  یسایس  تیمکاح  دننک و  یم  یگدنز  یمالسا  تموکح  هانپ  رد  ای  یمالسا و  هعماج  رد  هک  سوجم  يراصن و  دوهی و  و 
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ینک بلط  نامیپ  داد و  رارق  رد  هک  ینک  بلط  نانآ  زا  ار  يزیچ  اهنت  ینک ، تیاعر  ناشقحرد  ار  ادـخ  نامیپ  دـهع و  يریذـپب  مهوت  دـنا ،
. يرازاین ار  اهنآ  لوسر  ادخ و  مارتحا  هب  ینک و  راتفر  اهنآ  اب  هنادنـسپ  ادخ  دنا ، هتفریذپ  دوخ  هدش و  دیق  ناشیا  اب  نامیپ  دادرارق و  رد  هک 

ینمشد نم  اب  دراد ، اور  متس  هتفرگ ، رارق  مالسا  هانپ  رد  هک  يرفاک  هب  سک  ره  تسا : هدش  تیاور  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  زا  اریز 
(495 . ) هللااب الا  ةوق  لوح  نک و ال  تیاعر  یمذ  نارفاک  هرابرد  ار  یهلا  ياوقت  سپ  میوا . نمشد  نم  تسا و  هدیزرو 

قوقح يافیا  رد  دنوادخ  زا  دادمتسا 

رـسارس رب  هناگ  هاجنپ  قوقح  نیا  تسا : هدـمآ  نینچ  ناـنمؤم  يدرف  یعاـمتجا و  یهلا و  قوقح  ممیـسرت  زا  سپ  قوقح  هلاـسر  ناـیاپ  رد 
قوقح نیا  قبط  رب  لمع  دنامب . رود  هب  دناوت  یمن  قوقح  نیناوق و  نیا  هعومجم  زا  لاح  ره  هب  یمدآ  تسا و  هدنکفا  هیاس  ناسنا  یگدـنز 
يادـخ هب  یکتم  رگم  تسین  یناوت  ورین و  چـیه  تسج . يرای  تناعتـسا و  دـنوادخ  زا  ریطخ  فیاظو  نیا  يافیا  رد  دـیاب  تسا و  يرورض 

(496 . ) تسا نایناهج  راگدورپ  تدنوادخ  صوصخم  هبناج ، همه  ساپس  هناگی .

هیداجس هفیحص 

همدقم

فراعم هنیمز  رد  زین  یلقتـسم  راثآ  تسا ، هدـش  دای  یثیدـح  ياهباتک  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  زا  هک  يددـعتم  تاـیاور  راـنک  رد 
هفیحـص هک  دـنراد  ناعذا  شناد  لها  ( 497 . ) دنا هتـسناد  مالـسا  ناهج  رد  هتفای  نیودت  دننام  دـنا ، هداد  تبـسن  ترـضح  نآ  هب  یمالـسا 

(498 . ) تسا هتفرگ  ياج  یتفرعم  عبانم  نیرت  هدنزرا  رامـش  رد  دراد و  رارق  هغالبلا  جهن  نآرق و  زا  سپ  یـشزرا ، هاگیاج  رظن  زا  هیداجس 
، باتک نیا  نیماضم  يالبال  رد  هتفهن  یعامتجا  ياهدومنهر  حیاصن و  هدـنزاس و  ياهتمکح  یتح  یقالخا و  يدـیحوت ، یتفرعم ، ياوتحم 
رد باب  ره  هک  تسا  بابراهچ  هاجنپ و  رب  لمتـشم  تسام ، راـیتخا  رد  نونکا  هفیحـص  زا  هچنآ  تسا . نآ  شزرا  رب  هاوگ  نیرتاـیوگ  دوخ 

نیا ( 499 . ) تسا هدـش  هتـسناد  اعد  جـنپ  داـتفه و  هفیحـص  ياـهاعد  يدادـعت  ثیداـحا ، زا  یخرب  رد  دـشاب . یم  هژیو  یـشیاین  هدـنرادرب 
شیاین راهچ  هاجنپ و  اهنت  هک  دشاب  یم  فرشلا  ءاهب  هخسن  تسانشآ ، رتشیب  هچنآ  تسین و  سرتسد  رد  نونکا  لماک ، تروص  هب  هعومجم 

. درادرب رد  ار 

هفیحص تاکردتسم 

ات دندمآرب  ددصرد  ناملاع  زا  یخرب  تسا . هدماین  هلماک  هفیحـص  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  ياهـشیاین  هیعدا و  یمامت  هک  اجنآ  زا 
يرجه دلوتم 1104  هر  یلماع  رح  نسح  نبدمحم  گرزب ، ثدـحم  هلمج : نآ  زا  دـننک  تبث  هفیحـص  تاکردتـسم  ناونع  هب  ار  هیعدا  نآ 

. تسا هداهن  هفیحـصلا  تخا  ار  نآ  مان  هدرک و  فیلءات  هیداجـس  هفیحـص  لیمکت  رد  يا  هفیحـص  هعیـشلا  لیاسو  دنمجرا  باتک  هدنـسیون 
یتاکردتسم تسا ، هتفگ  تایح  دوردب  لئاسو  بحاص  زا  لبق  لاس  لهچ  هک  زین  یشوفرح  یلع  نب  دمحم  خیـش  هک  دنا  هدرک  لقن  یخرب 

همدقم رد  ةوکـشم  دمحم  دیـس  موحرم  زینو  ( 501  ) هعیرذـلا باتک  رد  گرزب  اقآ  خیـش  موحرم  ( 500 . ) تسا هتشاد  هیداجس  هفیحـص  رب 
. درک هعجارم  عبنم  ود  نیا  هب  ناوت  یم  رتنوزف  عالطا  يارب  هک  دنا  هدرک  دای  رگید  یتاکردتسم  اب  ار  يرگید  ناسک  هیداجس ، هفیحص 

هفیحص رب  هدش  هتشاگن  ياهحرش 

ترثک دنا . هتشاگن  يددعتم  یشاوح  حورش و  نآ  رب  هک  تسا  نیا  یمالـسا  نادمـشیدنا  نایم  رد  هفیحـص  هاگیاج  تیمها  لیالد  هلمج  زا 
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زا زواجتم  هعیرذـلا  بحاص  دـشاب . یم  نآ  دنـس  هب  نانآ  يراذـگ  شزرا  هفیحـص و  ياوتحم  نیماضم و  هب  نانآ  مامتها  هاوگ  حورـش  نیا 
نب دمحم  رفعجوبا  زا  حرـش : - 1 تسا : نینچ  اهحرـش  نآ  یخرب  ( 502 . ) تسا هدـش  فیلءات  هراب  نیا  رد  هک  هدرک  داـی  ار  باـتک  تصش 

ینابیـش ناوس  نیـسح  نب  عفار  نب  نسح  نب  دـمحا  ساـبعلا  وـبا  زا  حرـش : - 2 يرجه ؛ ياـفوتم 589  یلح  سیردا  نب  دـمحا  نب  روـصنم 
نسح نب  یلع  نب  میهاربا  نیدلا  یقت  زا  حرش  - 4 يرجه ؛ يافوتم 877  يدیز  حاتفم  حاتف  نبا  زا  حرش : - 3 يرجه ؛ يافوتم 680  یلصوم 
یلماع یثراح  دمصلادبع  نیسح  نیدلازع  زا  حرش : - 5 يرجه ؛ يافوتم 905  حابصم  بحاص  یمعفک ، لیعامـسا  نب  حلاص  نب  دمحم  نب 

؛ يرجه يافوتم 984 یئاهب  خیش  دلاو  یلماع  یثراح  دمصلادبع  نب  نیـسح  نیدلازع  زا  حرـش : - 6 يرجه ؛ يافوتم 984  یئاهب  خیش  دلاو 
هب فورعم  ییاهب  خیش  هیشاح  زا  حرش : - 8 يرجه ؛ يافوتم 1001  یکرک  یسوم  دمحم  رفعج  یبا  نب  نسح  نب  نیسح  دیس  زا  حرـش  - 7

دمحم ریم  زا  حرش  - 10 يرجه ؛ يافوتم 1001  یکرک  یـسوم  دمحم  نب  رفعج  وبا  زا  حرـش : - 9 يرجه ؛ يافوتم 1030  هیلالهلا  هقیدح 
بحاص یحیرط ، یلع  دمحم  نیدلا  رخف  هیـشاح  زا  حرـش : - 11 يرجه ؛ يافوتم 1040  داماد  ققحم  هب  فورعم  يدابآرتسا  ینیـسح  رقاـب 

-13 يرجه ؛ يافوتم 1091  یناشاک  ضیف  نسحم  یلوم  هب  فورعم  یضترم  هاش  نب  دمحم  زا  حرش : - 12 يرجه ؛ يافوتم 1085  نیرحبلا 
هب فورعم  يرتست  يوسوم  هللادبع  نب  هللا  ۀمعن  زا  حرش : - 14 يرجه ؛ يافوتم 1111  یسلجم  رقاب  دمحم  همالع  زا  هفیرطلا  دئارف  زا  حرش :

يافوتم 1118 یندـم  ینیـسح  ناخ  یلع  دیـس  همالع  زا  نیکلاسلا  ضاـیر  زا  حرـش  - 15 يرجه ؛ ياـفوتم 1112  يریازج  هللا  تمعن  دـیس 
بحاص يدنفا ، هللادـبع  ازریم  همالع  زا  حرـش : - 17 يرجه ؛ يافوتم 1129 ینالیج  ینامیلـس  قح  نب  نیـسح  اـقآ  زا  حرـش : - 16 يرجه ؛

سابع دمحم  دیس  زا  حرـش : - 19 يرجه ؛ يافوتم 1251  یماش  نسحم  دیس  زا  حرـش : - 18 يرجه ؛ يافوتم 1130  ءاملعلا  ضایر  باـتک 
(503 ( ؛ يرجه يافوتم 1334  يدهشم ، ینالیج  یهدراچ  یلع  دمحم  ازریم  همالع  زا  حرش : - 20 يرجه ؛ يافوتم 1306  يدنه  يرتست 

هیداجس هلماک  هفیحص  لاجر  دنس و 

رتاوتم ار  هفیحـص  رد  هدـش  تبث  ياهاعد  یخرب  هک  تسا  يا  هیاـپ  هب  هعیـش  یملع  لـفاحم  رد  هیداجـس  هلماـک  هفیحـص  روضح  ترهش و 
ریخءات میدقت و  زینو  اهاعد  دادعت  رد  هفیحص ، فلتخم  ياه  هخسن  ملسم  روط  هب  دنا . هدرمـش  يدنـس  یـسررب  زا  زاین  یب  ار  نآ  هتـسناد و 

رد درادـن . کیکـشت  لاجم  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  هب  نآ  باستنا  باتک و  نیا  عومجم ، رد  اما  دـنراد ، ییاهتوافت  رگیدـکی  اب  اهنآ 
تازاجا هدننک و  لقن  يرایـسب  دیتاسا  اب  ار  نآ  ات  دش  بجوم  هفیحـص  هب  نایعیـش  تیب و  لها  نداد  تیمها  تسا : هدـمآ  هفیحـص  همدـقم 

ماما هب  ماجنارس  يرصع  هقبط و  ره  رد  هفیحص  دنـس  دسیون : یم  ینارهت  گرزب  اقآ  خیـش  دیقف  همالع  ( 504 . ) دنهدب نآ  لقن  رد  یناوارف 
سپس دنا . هدرک  لقن  مالسلا -  هیلع  نیـسحلا -  نب  یلع  زا  ار  نآ  راوگرزب  ود  نآ  هک  دوش  یم  یهتنم  دیهـش  دیز  و  مالـسلا -  هیلع  رقاب - 

رب شیوخ  حرـش  رد  داماد ، هب  روهـشم  رقاب ، دمحم  دیـس  گرزب  ققحم  ( 505 . ) تسا باحـصا  دزن  تارتاوتم  زا  هفیحـص  نیا  دسیون : یم 
. دنا هدرک  لقن  ار  نآ  فلتخم  قرط  زا  تسا و  رتاوتم  هیداجس  هلماک  هفیحـص  لقن  رد  ثیدح  خویـش  دیتاسا  دسیون : یم  هیداجـس  هفیحص 

دوجو اه  هخسن  لصا  رد  هک  ییاهتوافت  اب  هفیحـص -  ياه  هخـسن  مامت  دیناسا  دیوگ : یم  هر  يرون  نیـسح  ازریم  راوگرزب  ثدحم  ( 506)
یسک دنا و  هدرک  یقلت  هدرک و  تیاور  هفیاط  ناگرزب  ار  هفیحـص  ددرگ و  یم  زاب  نوراه  نب  لکوتم  ای  ریمع  نب  لکتم  هب  یگمه  دراد - 
دمحم نسحلاوبا  فرشلا ، ءاهب  نیدلا  مجن  هب  دنس  رظن  زا  تسا  دوجوم  نونکا  هک  يا  هفیحـص  هتبلا  ( 507 . ) تسا هدماین  رب  راکنا  ماقم  رد 
دانسا فرشلا  ءاهب  نیدلا  مجن  تسا . هدوب  مشش  نرق  ياملع  زا  هک  دسر  یم  ینیسح  يولع  ییحی  نب  رمع  نب  یلع  نی  دمحا  نب  نسح  نی 

. تسا هدرک  دای  کیاکی  مالسلا -  هیلع  نیسحلا -  نب  یلع  ات  ار  هفیحص 

هفیحص ثیدح 

نیدیز تداهـش  زا  سپ  دیوگ  یم  نوراه  نب  لکوتم  یبای  تسد  یگنوگچ  زا  هک  تسا  هدش  تبث  یثیدـح  هیداجـس  هفیحـص  همدـقم  رد 
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رـسپ دوـخ و  نادـنواشیوخ  هداوناـخ و  زا  وا  دوـب . ناـسارخ  مزاـع  دـیز  نـب  ییحی  مدرک . تاـقالم  ار  ییحی  شدـنزرف  نیــسحلا  نـب  یلع 
تداهـش يارب  دنتمالـس و  رد  ترـضح  نآ  متفگ  وا  هب  درک . لاوس  مالـسلا -  هیلع  هراص -  ماما  لاح  زا  هژیوب  دیـسرپ . لاوحا  شیاـهومع 

ینب هیلع  مردـپ  جورخ  زا  لبق  مولعلا -  رقاب  مالـسلا - -  هیلع  یلع -  نب  دـمحم  میومع  يرآ  تفگ : ییحی  دـنراوگوس . تردـپ  هنامولظم 
دش و جراخ  هنیدم  زا  لاح  ره  هب  یلع -  نب  دیز  مردپ -  یلو  دش . دهاوخ  تداهـش  هب  یهتنم  وا  مایق  جورخ و  هک  دش  روآ  دای  وا  هب  هیما ،

ایآ دیسرپ : و  درک : نم  بناج  هب  ور  ییحی  ماگنه  نیا  رد  داد . خر  دوب ، هدرک  ینیب  شیپ  وا  يارب  مالسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  هچنآ  ماجنارس 
ما هدینش  یبلاطم  یلب  متفگ : خساپ  رد  نم  يا ؟ هدینش  يزیچ  نم  تشونرـس  هرابرد  مالـسلا - -  هیلع  دمحم -  نب  رفعج  میومع -  رـسپ  زا 
وا هب  ار  تقیقح  ریزگان ، یناسرت ! یم  گرم  زا  ارم  ایآ  تفگ : ییحی  مزاس ؟ ناشیرپ  ار  وت  رطاخ  اهنآ  ندرک  وگزاب  اـب  مرادـن  تسود  یلو 
هب زین  وا  تسا و  هدرک  ینیب  شیپ  شیارب  مالسلا -  هیلع  یلع -  نبدیز  یتشونرس  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  هک  مدش  يروآ  دای  متفگ و 

؛ ینعی ( 508 . ) باتکلا ما  هدنع  تبثی و  ءاشیام و  هللاوحمی  تفگ : تفای و  رییغت  بلطم  نیا  ندینش  اب  ییحی  گنر  دش ! دهاوخ  هتخیوآ  راد 
. باتکلا ما  تسادخ  دزنو  دیامن  یم  تیبثت  دناوخب  ار  هچنآ  دهد و  رییغت  دناوت  یم  ار  تشونرس  دنک  یم  وحم  دنک  هدارا  ار  هچنآ  دنوادخ 
رقاب و ماما  ام -  ياهومع  رسپ  یلو  هداد  رارق  ریـشمش  ملع و  ام  يارب  هک  تسا  یهلا  ریدقت  نیا  لکوت ! يا  تفگ : داد و  همادا  ییحی  سپس 

مدرم شیارگ  ارچ  یتسارب  متفگ : ییحی  هب  نم  دیوگ : یم  لکوتم  تسا ! هدرک  دـییءات  ملع  هلیـسو  هب  اهنت  ار  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما 
هیلع قداص -  ماـما  رقاـب و  ماـما  اـهنآ -  اریز  تفگ : ییحی  تسا ؟ دـیز  تردـپ  وت و  هب  شیارگ  زا  شیب  مالـسلا -  هیلع  قداـص -  ماـما  هب 

ییحی امـش ؟ ای  دـنرتاناد  اهنآ  اـیآ  متفگ : مینک ! یم  توعد  تداهـش  گرم و  هب  ار  مدرم  اـم  دـنناوخ و  یم  یگدـنز  هب  ار  مدرم  مالـسلا - 
مالسلا هیلع  قداص -  اما  شور  یتسرد  تسناوت  یم  رترب  ملع  نوچ  دیشیدنا ، یم  لکوتم  لا  ؤس  تیمها  هب  ییوگ  دنکفا  ریز  هب  رـس  تدم 

رب تشاد  یعـس  هظحل  نیا  ات  هک  ییحی  دشاب . رتشیب  یهاگآ  ملع و  هب  یکتم  هک  تسا  رتدنمـشزرا  یمایق  تکرح و  اریز  دنک ، تابثا  ار  - 
راـهظا یتخل  زا  سپ  ییحی  تفگ . ار  تیعقاو  دیـشوپن و  قح  نخـس  زا  مشچ  لاـح  نیا  اـب  دـیزرو  رارـصا  شردـپ  دوخ و  شور  تیناـقح 
دننادیم مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  رقاب و  ماما  میناد  یم  ام  هچنآ  هک  قرف  نیا  اب  میراد  ملع  زا  يا  هرهب  ناممادک  ره  نادـناخام ، تشاد :

نیا همادا  رد  ییحی  تسا . هدرتسگ  دارفا  ریاس  زا  مالـسلا -  هیلع  همئا -  شناد  ملع و  هریاد  ینعی  میناد . یمن  ام  دـنناد  یم  اـهنآ  هچنآ  یلو 
وگزاب وا  يارب  ار  میاه  هتخومآ  زا  یشخب  يا ؟ هتفرگ  اف  يا و  هدرک  تشاددای  یبلاطم  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  ایآ  دیـسرپ : وگتفگ 

ماما شراوگرزب  ردـپ  زا  ترـضح  نآ  ایوگ  و  دوب . هدرک  الما  نم  رب  نآ  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  هک  دوب  ییاـعد  هلمج  نآ  زا  مدرک ،
هعلاطم ار  نآ  تخادـنا و  اعد  هب  یهاگن  ییحی  تسناد . یم  هلماک  هفیحـص  ياهاعد  زا  ار  نآ  دوب و  هتـشاد  تفایرد  مالـسلا -  هیلع  رقاـب - 
هزاجا نم  زا  ایآ  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ادخ -  لوسر  رـسپ  يا  متفگ : مسیونب ؟ ار  اعد  نیا  زا  يا  هخـسن  یهد  یم  هزاجا  ایآ  تفگ : درک و 

زا دیز  مردپ  هک  داد  مهاوخ  ار  يا  هفیحـص  وت  هب  کنیا  تفگ : ییحی  تسامـش ! هب  قلعتم  ناناخ و  امـش  دوخ  زا  هک  یلاح  رد  دـیریگ  یم 
بجاو ام  رب  امش  تبحم  متفگ ، مدیسوب و  ار  ییحی  یناشیپ  ربخ  نیا  اب  نم  تسا ... هدرک  تفایرد  مالسلا -  هیلع  نیـسحلا -  نب  یلع  مردپ 
شیوخ نامـشچ  هب  دوشگ و  ار  هحفـص  تسیرگ ! دز و  هسوب  نآ  رهم  رب  دروآ ، نوریب  ار  يا  هفیحـص  درک ، زاب  ار  ياهتـسب  ییحی  تسا ...
هفیحص نیا  تسا ، هداد  ربخ  نم  تداهش  زا  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  میومع -  رسپ  هک  دوبن  رـسپ  هک  دوبن  رگا  تفگ : هاگ  نآ  دیـشک 

دتفیب و هیما  ینب  تسد  هب  هفیحـص  نیا  هک  مراد  میب  یـشوگب ، نآ  يرادهگن  ظفح و  رد  ات  مهد  یم  وت  هب  نونکا  یلو  مداد ، یمن  وت  هب  ار 
 - مالـسلا هیلع  قداص -  ماما  تمدـخ  ات  تمدـخ  ات  دوب  نم  هارمه  هفیحـص  دـیوگ : یم  نوراه  نب  لکوتم  دـنراد ... غیرد  شلها  زا  ار  نآ 
دج ياعد  دیز و  میومع  طخ  نیا  دنوادخ ! هب  دنگوس  دومرف : دش و  رورسم  رایسب  ناشیا  مداد و  ناشن  ترضح  نآ  هب  ار  هفیحص  مدیـسر ،

ار يا  هفیحص  نآ  دومرف : درک و  ور  لیعامسا  شرسپ  هب  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  هاگ  نآ  تسا . مالسلا -  هیلع  نیسحلا -  نب  یلع  نم 
 - مردپ طخ  هب  هفیحص  نیا  دومرف : دیشک و  شنامـشچ  هب  دیـسوب و  ار  نآ  ماما  دروآ ، ار  يا  هفیحـص  لیعامـسا  روایب ! ما  هدرپس  وت  هب  هک 
رد مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  دیوگ : یم  لکوتم  تسا . ع )  ) نیدباعلا نیز  نیسحلا  نب  یلع  مدج  يالما  و  مالـسلا -  هیلع  رقاب -  ماما 
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ود نآ  نایم  یتواـفت  چـیه  مدرک و  هلباـقم  ار  هفیحـص  ود  نم  دومرف و  هزاـجا  ماـما  منک . هلباـقم  مه  اـب  ار  هفیحـص  ود  هک  مدرک  تساوخ 
.. مدیدن

هیداجس هفیحص  رد  فراعم  هدرتسگ 

اب ناسنا  زاین  زار و  ناونع  هب  نآ  بلاطم  مامت  تسا و  شیاین  اعد و  رـسارس  دـنچ  ره  هیداجـس  هفیحـص  میدرک ، دای  هتـشذگ  رد  هک  ناـنچ 
ياج دوخ  اهشیاین  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  یفراعم  میهافم و  هرتسگ  رد  قیقحت  لمءات و  یلو  تسا ، هدش  هئارا  شیوخ  راگدرورپ 

ياوجن تقیقح  رد  هفیحـص ، ياهتاجانم  دراد . شیوخ  يادخ  اب  یگدـنز ، تالکـشم  نارحب  دوخ و  ییاهنت  تولخ  ناسنا  کی  تسا  هداد 
ياهناطیش اب  هزرابم  هنحص  داهج و  نادیم  تدابع و  بارحمرد  هک  ینایتاجانم  نادحوم و  حور  اب  تسا  تسایـس  هدیقع و  قالخا و  ملع و 

هدروآ و دـیدپ  شرورپ  شزومآ و  زا  راشرـس  یبـتکم  شیاـین ، بارحم  زا  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماـما  دـنراد . روضح  ینوریب  ینورد و 
تخانـش هاگیاج  ات  ار  قح  لامج  ناگتفیـش  هتخیمآ و  مهرد  تاجانم  رطع  تفاطل و  اب  ار  اه  هشیدنا  نیرت  هدنزرا  اهتلـصخ و  نیرت  هتـسیاب 

. تسا يرگتیده  غیلبت و  رنه  هدنزرا  لماک و  يدومن  شیتفرعم ، ریاخذ  اب  هفیحص  ياهاعد  تسا . هداد  جوا  قیاقح 

يرگتیاده غیلبت و  رنه 

ماما و ره  فیاظو  نیرتراکـشآ  زا  نادواج ، یهلا و  ياهـشزرا  يوس  هب  نانآ  تیاده  اهناسنا و  ناج  يافرژ  هب  یحو  مایپ  ندـناسر  غیلبت و 
 - مالسلا هیلع  بلاط -  یبا  نی  یلع  نینمؤملا  ریما  هک  دوب  اراد  ار  یتیلووئسم  نامه  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  تسا . یهلا  ماما  ياوشیپ 

اهتلاسر و دـندرک . افیا  دنتـشاد و  هدـهع  رب  ار  نآ  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نب  نیـسح  و  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نب  نسح  تشاد و  هدـهع  رب 
توافتم رـصع  ره  مدرم  ياهزاین  نامز و  تایـضتقم  طیارـش و  یلو  تسا  ربارب  مه  اب  ناـینب  لـصا و  رد  مالـسلا -  هیلع  ناـماما -  فیاـظو 

اه و هویـش  دـبای  یم  یلو  دـیامن ، طقاس  رابتعا  شزرا و  زا  ار  اهنآ  دـنک و  اجباج  ار  لوصا  دـناوت  یمن  تایـضتقم  طیارـش و  توافت  تسا .
قحب تفالخ  دـنک و  هزرابم  فارحنا  ملظ و  اب  ات  تشاد  هفیظو  مالـسلا -  هیلع  بلاط -  یبا  نب  یلع  لاثم  ناونع  هب  دـهد . رییغت  ار  اهـشور 
نیمه دریگ و  هدـهع  رب  بان  مالـسا  یقالخا  یـسایس و  یتدـیقع ، ماـظن  يوس  هب  ار  یمالـسا  تما  يربهر  دناسانـشب و  مدرم  هب  ار  شیوخ 

یم خـیرات  كرادـم  دانـسا و  تیعقاو  هک  یلاـح  رد  دنتـشاد . هدـهع  رب  زین  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نب  نیـسح  یلع و  نب  نسح  ار  اـهتلاسر 
هک تسا  یلاح  رد  نیا  دـندرک . ذاختا  دوخ  هناـگی  تیلووسم  تلاـسر و  ياـفیا  رد  ار  يا  هژیو  شور  ناـماما  نیا  زا  کـی  ره  هک  دـنایامن 
هب طوبرم  دشاب ، یم  دوهشم  همئا  یگدنز  رد  هک  يزیامت  توافت و  تسا . هتـشادن  رگیدکی  اب  يزیامت  نیرتمک  اهنآ  فده  مایپ و  هدیقع و 

ینابم و توافت  هب  طوبرم  هن  دوش و  ذاختا  رـصع  تایـضتقم  تاناکما و  طیارـش و  هب  هجوت  اب  تسیاب  یم  هک  تسا  ییاه  هماـنرب  اهـشور و 
همئا نانخس  هریس و  خیرات و  علاطم  اب  مه  تسا و  هتفرگ  رارق  حیرصت  دییءات  دروم  ینید  عبانم  ییاور و  كرادم  رد  مهم  هتکن  نیا  اهرواب .
ماما تیصخش  یگدنز و  رد  ار  هدش  دای  تقیقحات  میتسه  ددصرد  باتک ، زا  لصف  نیا  رد  ام  دوش . یم  هدافتسا  ینشورب  مالـسلا -  هیلع  - 

تدابع و لها  ياوشیپ  اهنت  داجس  ماما  یحطس ، تسـس و  ياهرادنپ  یخرب  فالخ  رب  هک  مینایامنب  هدرک و  قیقحت  مالـسلا -  هیلع  داجس - 
ریذپانراکنا يروضح  قالخا  ملع و  هنحـص  رد  هدوب و  ینیـسح  يولع و  لوصا  نامه  ياراد  تسایـس  نادیم  رد  هکلب  تسا  هدوبن  بارحم 

دوخ نایعیـش  ناوریپ و  هب  اهتاجانم  اهاعد و  يـالبال  رد  شیوخ  رـصع  تاـناکما  طیارـش و  نایـضاقتم  هب  ار  هر  همه  نیا  یلو  تسا  هتـشاد 
یطیارـش ره  رد  هن  دـنک و  یم  لابقتـسا  هناـمیکح  هناـبیدا و  یه  هبطخ  نیـشتآ و  ياـه  هباـطخ  زا  هشیمه  هن  اـهنامز  اهلـسن  تسا . هدـناسر 

اهدرد مایتلا  هب  دنوش و  یم  ارگنورد  اهتلم  ینالوط ، گرزب و  یئالتبا  نارحب و  زا  سپ  زا  هکلب  دنراد  ار  دربن  زیتس و  يارب  یحور  یگدامآ 
ناوت یمن  رگید  يوس  زا  یلو  دوش  هجاوم  تسکـش  اب  اسب  هچ  دربن ، يدج  ياهنحـص  هب  مدرم  یناوخارف  یطیارـش  نینچ  رد  دنـشیدنا . یم 

یم یعس  میکح  رایشه و  ياوشیپ  دنوش . هدیـشک  رگناریو  ياههار  نویفا و  اوزنا و  هب  شیوخ  مالآ  نیکـست  يارب  ات  داهناو  دوخ  هب  ار  اهنآ 
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دهد یم  ناشن  خیرات  دنک . هدافتسا  اهلسن  ناج  رد  اهشزرا  نتـشادهاگن  هدنز  مدرم و  داشرا  تیاده و  عفن  هب  یطیارـش  نینچ  زا  یتح  دنک 
ناورهن و نیفص و  گنج  تفالخ و  بصغ  راگزور  زا  هک  ینیگنس  ياهتحارج  اب  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  تماما  رصع  رد  نایعیش  هک 
تفالخ و هاگتـسد  نوزفا  زور  ياهراشف  دنتـشادن . يوما  هاگتـسد  اب  هرابود  يدربن  يارب  یلاـجم  دـندرک ، یم  ساـسحا  راـگزور  لـمج و 
هن مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  یطیارـش ، نینچ  رد  دوب . هتخاس  هدـنکارپ  اهحور  رد  ار  يدـیماان  سءای و  رذـب  نیباوت ، ياهمایق  یماجرفان 
هن دزادرپب و  دوخ  ناوریپ  شزومآ  میلعت و  هب  مالـسلا -  هیلع  قداـص -  ماـما  رقاـب و  ماـما  دـننام  ینلع  یمـسر و  روط  هب  هک  تشاد  هزاـجا 

نادـیم رد  لکـشم  ود  نیا  دروآ . درگ  يوما  هاگتـسد  هیلع  ار  ییاوـق  مالـسلا -  هیلع  بلاـط -  یبا  نب  یلع  دـننام  اـت  تشاد  ار  نآ  ناـکما 
تـسب نب  هب  ار  نآ  ات  یهد  رارق  تلفغ  دروم  ار  یعیـش  فراعم  هشیدـنا و  ینالوط  یتدـم  يارب  تسناوت  یم  هعماج  تسایـس و  گـنهرف و 

تما اب  ار  شطاـبترا  اـهیراوشد ، همه  مغر  یلع  يربهر  اـت  درک  یم  اـضتقا  هعماـج ، غیلبت  تیادـه و  رد  يربهر  رنه  دـنک ! یفرعم  هدیـسر ،
اب نآ  زار  زمر و  رـسارس  ياهـشیاین  هیداجـس و  هفیحـص  دراد . هاگن  هدنز  ناشیا  نهذ  رد  ار  لوصا  دناسرب و  نانآ  هب  ار  شمایپ  دـنک  ظفح 
زا يا  هشوگ  ناـیب  هب  نونکا  تسا . يرگتیادـه  رنه  يربـهر و  هنوگ  نیا  زا  نشور  يدوـمن  دوـخ ، یـسایس  یقـالخا و  یتدـیقع ، ياوـتحم 

. مینک میسرت  سوملم  يا  هنوگ  هب  ار  نآ  یعامتجا  یسایس و  یقالخا و  یملع ، داعبا  ات  میزادرپ  یم  هیداجس  هفیحص  رد  هتفهن  فراعم 

هیداجس هفیحص  رد  یلوصا ، ياهرواب 

همدقم

 - يدمحم بان  مالـسا  زا  هدـش  هتفرگرب  هک  ار  هعیـش  نیداینب  ياهرواب  دـیاقع و  لوصا  دوخ ، ناوارف  بلاطم  يالبال  رد  هیداجـس  هفیحص 
نآ زا  یـشخب  هب  میـشاب  هبناج  همه  یـشواک  ددصرد  هک  نیا  نودب  ام  تسا . هتخاس  حرطم  تسا ، ینآرق  لالز  عبنم  هلآو -  هیلع  هللا  یلص 

: تشاد میهاوخ  هراشا  قیاقح 

دنوادخ تخانش  دیحوت و 

تافـص دنوادخ و  تفرعم  عبانم  نیرت  ینغ  زا  هیداجـس  هفیحـص  ياهزارف  دوبعم ، تخانـش  اب  شیاین  اعد  ریذپان  ییادج  طابترا  هب  هجوت  اب 
نیا لاجم  رد  اهنآ  هنوگ  تسرهف  يروآ  دای  یتح  هک  تسا  يردـق  هب  هنیمز  نیا  رد  بلاطم  یناوارف  دـیآ . یم  رامـش  هب  وا  لالج  لاـمج و 

. مینک یم  هراشا  هدرتسگ  فراعم  نآ  زا  یشخب  هب  میشاب  هتشاد  اصقتسا  ياعدا  هکنیا  نودب  ور  نیا  زا  دجنگ . یمن  هتشون 

شیوخ فرعم  دوخ  دنوادخ ،

. هدـیحوت یف  هل  صالخالا  نم  هیلع  انلد  هتیبوبرب و و  ملعلا  باوبا  نم  انل  حـتف  و  هرکـش ، نم  انمهلا  هسفن و  نم  ااـنفرع  اـم  یلع  هللادـمحلا  و 
ربارب رد  يرازگ  رکش  درک و  یفرعم  ام  هب  ار  شیوخ  نالوسر  نتخیگنا  رب  یحو و  هلیـسو  هب  هک  رطاخ  نادب  دنوادخ ، هژیو  ساپـس  ( 509)
ماـقم هب  ملع  زا  ییاـهرد  دوـمن و  ماـهلا  اـم  هب  ار  شیاـهتمعن  ربارب  رد  يرازگرکـش  درک و  یفرعم  اـم  هـب  ار  شیوـخ  نـالوسر  شیاـهتمعن 

. درک ییامهار  دیحوت  رد  صالخا  هب  ار  ام  دوشگ و  ام  يور  رب  ار  شیراگدورپ 

اتمه یب  هناگی و  دنوادخ ،

یتلیل هذه و  یتعاس  اذه و  یموی  یف  کقلخ  رئاسو  کتکئالم  نم  امهتنکسا  نم  کضراو و  كءامس  ادیهش  کب  یفکو  دهشا  ینا  مهللا 
نیمز و نامسآ و  و  تسا . یفاک  دوخ  وت  یهاوگ  مریگ و  یم  هاوگ  ار  وت  دنوادخ ! ( 510 . ) تنا هلا  يذلا ال  هللا  تنا  کنا  دهشا  ینا  هذه ،
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وت یگناگی  هب  نم  هک  مبلط  یم  یهاوگ  هب  هاگماش  نیا  رد  تعاس و  زور و  نیا  رد  زین  ار  تاقولخم -  ریاس  ناگتـشرف و  ود -  نآ  نانکاس 
. تسین يدوبعم  وت  زج  هک  یتسه  ییادخ  نآ  وت  مهد و  یم  تداهش 

کیرش یب  دض و  یب  دنوادخ 

رد وت و  زا  لقتـسم  دناوتب  هک  ییورین  دوجو و  دـض  وت  يارب  نم  دـنوادخ ..! ( 511  ) ادـن کعم  وعدا  ادـض و ال  کل  لعجا  ینا ال  مهللا ...
اهشیاین اهاعد و  نیا  یگژیو  مناوخ . یمن  وت  کیرـش  شتـسرپ  رد  ار  یـسک  چیه  زیچ و  چیه  مهد و  یمن  رارق  دیامن  مادنا  ضرع  وت  لابق 

يدـنبیاپ و هب  ار  وا  داهن  دراد و  یم  او  رکفت  هب  ار  ناسنا  رارقا ، هویـش  ریخ و  نایز  اـب  هدروارد و  راـبخا  تروص  هب  ار  اهدـیاب  هک  تسا  نیا 
مل يذـلا  تنا  دـیآ . یم  رب  شیاین  دـمآ  راک  هویـش  زا  هک  تسا  یتالاسر  نامه  نیا  دـناوخ و  یم  ارف  دـنک  یم  رارقا  هچنآ  لاـبق  رد  دـهعت 

شنیرفآ و راـک  هک  ینآ  وت  دـنوادخ ! ( 512 . ) ریظن ـال  دـهاشم و  کـل  نکی  ملو  كرما  یف  كرزاوی  ملو  کیرـش  کـقلخ  یلع  کـنعی 
رظان و وت  يارب  دیامن و  کمک  ار  وت  هک  يرادن  يریزو  روما ، ریبدت  ماجنا و  رد  دهد و  يرای  اروت  هک  يرادن  یکیرش  قلخ ، هب  یگدیـسر 

يورین هک  ینآ  وت  دنوادخ ! ( 513 . ) کضرایف کل  دن  و ال  كرثاکیف ، کل  لدع  و ال  كدناعیف ، کعم  دض  يذـلا ال  تنا  تسین . يریظن 
ات يرادن  کیرش  دیوج و  ینوزف  وت  رب  ات  تسین  تدننامه  نوگمه و  یـسک  دزیخرب و  وت  اب  زیتس  دانع و  هب  ات  تسین  ترانکرد  یـضراعم 

. دنک مادقا  وت  هضراعم  هلباقم و  هب 

دیحوت هب  داقتعا  یتیمها 

دننام نم  دنچ  ره  دنوادخ ...! ( 514  ) کنع هابـشالا  دادضاال و  یفن  كدیحوت و  دقف  تاحلاصلا  نم  هودق  ام  مدـقا  مل  نا  ینا و  و  مهللا ...
اما ما  هیامورف  تسدیهت و  دنچ  ره  ما  هداتسرف  شیپ  ترخآ  ناهج  يارب  ار  یحلاص  کین و  لامعا  تدابع ، تعاط و  نادیم  رد  نارگـشالت 

دـض و هنوگره  ما و  هتخاس  شیوخ  هشوت  ار  سدـقم  راـب  نیا  مراد و  دـیحوت  هب  داـقتعا  هک  تسا  نیا  نآ  مراد و  اـهبنارگ  هتخودـنا  کـی 
نانچ زا  دـیحوت  هب  داـقتعا  هک  دـهد  یم  ملعت  ناـسنا  هب  ناـیب  نیا  اـب  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماـما  ما . هدرک  یفن  وت  زا  ار  هیبش  کـیرش و 

هتـشاد راظتنا  دـنک و  ناربج  نآ  لامک  تیمها و  وترپ  رد  ار  دوخ  اهییاسران  اـهیتساک و  همه  دـناوت  یم  ناـسنا  هک  تسا  رادروخرب  یتیمها 
. دریذپب ار  وا  هتخودنا  نیا  رطاخ  هب  دنوادخ  هک  دشاب 

دنوادخ تافص 

، دـیآ رد  سح  ورملق  رد  هک  تـسا  نآ  زا  رترب  دـجنگب و  ناـیمدآ  نـهذ  هدودـحم  رد  هـک  تـسا  نآ  زا  رتارف  دـنوادخ  تاذ  هـک  اـجنآ  زا 
تاجانم وا و  تفرعم  میرح  هب  ندش  کیدزن  يارب  راومه ، تسا  یهار  تافص ، نآ  ندرمش  رب  و  سوسحمان ، تقیقح  نآ  تافص  تخانش 

یعیبط هنوگ  هب  تسا ، هدش  هداهنادخ  اب  يوگتفگو  شیاین  رب  شناینب  هک  نیا  لیلد  هب  هیداجس  هفیحص  شا . هناگی  ترضح  اب  زاین  زار و  و 
هیعدا ریاس  هیداجـس و  هفیحـص  هک  يراکـشآ  زایتما  یلو  تسا . نایامن  نآ  رد  يرگید  نخـس  دای و  ره  زا  شیب  ادخ ، تافـص  مان و  دای و 

انغ و زا  یهلا  تافص  امسا و  دعب  رد  اهدمایپ -  ياوتحم  رب  هوالع  هک -  تسا  نیا  دراد  نارگید  ياهشیاین  اهاعد و  اب  مالسلا ) مهیلع   ) همئا
اب ار  ادـخ  اهنت  دوخ  یعامتجا  یـسایس و  یملع ، يرکف ، هژیو  شیارگ  شنیب و  اـب  ـالومعم  ناـیتاجانم ، تسا . رادروخرب  يا  هژیو  يریگارف 

تسا رترو  هلعش  ناشدوجو  رد  يورخا  ياهتمعن  تشهب و  هب  قایتشا  هک  نانآ  دنیب . یم  رتجاتحم  اهنادب  ار  شیوخ  هک  دنناوخ  یم  یتافص 
رتشیب تمایق  ربق و  ياهجنر  میحج و  نازوس  بیهل  زا  هک  نانآ  دـنیوج و  یم  کـسمت  رتشیب  یهلا  ناـنتما  تعـسو و  لـضف و  تمحر و  هب 

ع)  ) نیموصعم زا  هدیـسر  هیعدا  ریاـس  هفیحـص و  ياـهاعد  یلو  دـنناوخ . یم  باـهو و ... باوت و  روفغ و  فاـصوا  اـب  ار  ادـخ  دـنکانمیب ،
تـسا یهیدـب  دـشاب . یم  زاتمم  قح  ياهولج  تافـص و  داعبا  هب  هجوت  رد  تسا  ریگارف  ینغ و  یتفرعم  یملع و  ياوتحم  رد  هک  هنوگنامه 
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غالبا شناواریپ  نادرگاش و  هب  ار  يا  هژیو  مایپ  هدرک و  لاـبند  ار  یـصاخ  فدـه  یهلا ، تافـص  زا  تفـص  ره  ندرک  داـی  اـب  ع )  ) ماـما هک 
تافص نآ  زا  یـشخب  هنوگ  تسرهف  یلامجا و  نایب  هب  ور  نیا  زا  درادن . ار  یلیـصفت  یـسررب  نآ  شیاجنگ  هتـشون ، نیا  یلو  تسا  هدومن 

، داوجلا دیمحلا ، رخالا ، لوالا  تسا : رارق  نیا  زا  هدرک ، دای  اهنادـب  ار  دـنوادخ  ع )  ) داجـس ماما  هک  یهلا  تافـص  زا  یـشخب  میزادرپ . یم 
، دـحالا دـحاولا ، باوتلا ، دـیعملا ، نانملا ، فوئرلا ، روفغلا ، میلعلا ، عیمـسلا ، بیجملا ، بیرقلا ، میدـقلا ، میظعلا ، ریدـقلا ، زیزعلا ، میرکلا ،
، میلحلا ظـفاحلا ، عساولا ، ردـقملا ، روصملا ، قلاـخلا ، نماـضلا ، بحملا ، وفعلا ، کـلاملا ، لـجملا ، نسحملا ، رکاـشلا ، باـهولا ، دمـصلا ،
، ناـنحلا رظاـنلا  مئادـلا ، ریبـخلا ، ریـصبلا ، میحرلا ، نمحرلا ، یلعلا ، ریبـکلا ، درفلا ، ثراوـلا ، قازرلا ، یلوـلا ، رـصانلا ، دوـمحملا ، دـیدشلا ،
، کلملا کـلام  میظعلا ، شرعلاوذ  هفیحـص ، نیماـضم  رد  يا  هدرتسگ  رایـسب  یبیکرت  ياهتفـص  تافـص ، نیا  راـنک  رد  یفاـکلا . دـیجملا ،
ود میحر ، لک  نم  محرا  مارکالا ، لالجلاوذ و  میرکلا ، باهولا  نانتمالاب ، لوطتملا  ناسحالاب ، لضفتملا  میظعلل  رفاغلا  میـسجلاب ، ناـنملا ،
ریخ نیلوئـسملا ، مرکا  نیلداعلا  لدعا  مغلا ، فشاک  مهلا ، جراف  نیرفاغلا ، ریخ  دجملا ، اهبلاوذ و  نمیعنملا ، ریخ  ۀعـساو ، ۀمحر  وذ  ۀمحر ،

.... نیریجملا و ریخ  نیقزارلا ،

یهلا لدع 

 - هاجس یضعب  ماما  تسا . یهلا  لدع  هب  قیمع  داقتعا  یمالسا ، بهاذم  رگید  اههورگ و  زا  یـضعب  رب  هعیـش  تازایتما  اهیگژیو و  زا  یکی 
کنا دهشا  ینا  هلمج : نآ  زا  تسا . هداد  رارق  هجوت  دروم  شنانوگانوگ  ياهدربراک  رد  فلتخم و  يایواز  زا  از  هدیقع  نیا  مالسلا -  هیلع 

راگ دنوادخ  وت  زج  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  دنوادخ ! ( 515 . ) دابعلاب فور  مکحلا ، یف  لدع  طسقلاب ، مئاق  تنا ، الا  هلا  يذلا ال  هللا  تنا 
یخرب ناـیب  هک  اـج  نآ  زا  ناگدـنب ، رب  تمحر  تفءار و  ياراد  لدـع و  هب  هدـننک  مکح  طـسق و  هدـنراد  اـپ  هب  ییوـت  تسین ، يدوـبعم  و 

لدع و تیاعر  نآ ، تازاجم  هانگ و  نایم  یتسارب  ایآ  هک  دروآ  دیدپ  هدنونش  نهذ  رد  ار  لا  ؤس  نیا  تسا  نکمم  ناهانگ ، يارب  اهتازاجم 
و لاضفالا ، کتنـس  نا  تسا .... : دومرف  هداد و  خساپ  شـسرپ ، نیا  هب  اهاعد  رد  اهراب و  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  تسا ، هدش  فاصنا 

رقم لک  تیفاع و  نم  یلع  لضفتم  کناب  ةدـهاش  تبقاع و  نمل  ملاظ  ریغ  کناب  ۀـفرتعم  ۀـیربلا  لکف  وفعلا  کلیبس  و  ناسحالا ، کـتداع 
هویش ناسحا و  وت  موادم  همانرب  تسا و  ششخب  لذب و  وت ، یگشیمه  شور  تنس و  دنوادخ ! ( 516 . ) تبجوتسا اامع  ریصثقتلاب  هسفن  یلع 

یم یهاوگ  دنراد  فارتعا  تیرفیک  ماظن  اهتبوقع و  رد  ملظ  نتـشادن  هار  هب  ناگدیرفآ ، همه  ساسا  نیا  رب  دشاب ، یم  تشذـگ  وفع و  تا 
رد شیوخ  ریـصفت  یهاتوک و  هب  ناگمه  و  تسا ، هتـسج  هرهب  وت  تبانع  فطل و  زا  دهر  تبوقع  جنر و  درد و  دنب  زا  سک  ره  هک  دـنهد 

. دنراد رارقا  تهاگشیپ 

یهلا تمحر  فطل و 

همزمز سرد و  نیرتشیب  ادخ ، هدرتسگ  تمحر  دای  هیداجس ، هفیحص  رد  ور  نیا  زا  تسادخ . تمحر  فطل و  هب  اجتلا  شیاین ، اعد و  حور 
یم هضرع  دـنوادخ  هب  دوخ  شیاینزا  يزارف  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  دـشخب . یم  دـیما  ار  ناـج  دزاون و  یم  ار  حور  هک  تسا  يا 

تمحر هنازخ  اه و  هنیجنگ  هک  يدنوادخ  يا  کتمحر . نم  ابیـصن  انل  لعجا  هلآ و  دمحم و  یلع  لص  هتمحر  نئازخ  ینفت  نم ال  ای  دراد :
نینچ ماما  رگید  ییاعد  رد  زاس .! دنم  هرهب  ارم  شیوخ  تمحر  نارکیب  زا  تسرف و  دورد  وا  نادناخ  دـمحم و  رب  دریذـپ ، یمن  انف  شیوخ 

یم تکرح  تبـضغ  شیپاـشیپ  رد  تتمحر  فطل و  هک  ینآ  وت  دـنوادخ ! ( 517  ) هبضغ ماما  هتمحر  یعـست  يذلا  تنا  تسا : هتـشاد  نایب 
رارق دـنراد و  ياج  شتردـق  فطل و  هدرتسگ  رد  اه ، هدـیرفآ  یماـمت  هک  ینآ  وت  ( 518  ) هعـسو یف  مهلک  قئالخلا  عستا  يذلا  تنا  دـنک .

. دنا هتفرگ 
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یهلا تردق  ملع و 

هک نآ  يا  دنوادخ ! ( 519 ... ) هربدـت تنا  ام  یهلا  ای  کیلع  یفخی  فیک  وءامـسلا  یف  ضرالا و ال  یف  یـش ء  هیلع  یفخی  يذـلا ال  هللا  ای 
هدـیرفآ ار  نآ  دوخ  وت  هک  نیا  اب  دـشاب  یفخم  وت  رب  يزیچ  تسا  نکمم  هنوگچ  دـنوادخ ! تسین  یفخم  وا  رب  نامـسآ  نیمز و  رد  يزیچ 

زا تسا  نکمم  هنوگچ  يا ! هتخاس  ار  نآ  دوخ  هک  ار  يدوجوم  یشاب  هتشادن  شرامش  لرتنک و  تراظن و  تحت  تسا  نکمم  هنوگچ  يا !
رب هوالع  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  اهزارف ، نیا  رد  يا . هداد  رارق  ربدت  تحت  يا و  هدرک  يزیر  همانرب  شیارب  دوخ  هچنآ  دشاب  ناهن  وت 

ماما تسا . هتشاد  نایب  میقتسم  ریغ  يا  هنوگ  هب  ار  قلخ  لیاسم  يایاوز  رب  ادخ  ملع  هرطیـس  یلقع  لیالد  ادخ ، ملع  هدرتسگ  نتخاس  حرطم 
. فطل نا  یـش ء و  اهتوفی  و ال  مظع ، نا  وء  ییـش  نع  زجعت  یتلا ال  هتردق  دیامرف .... : یم  یهلا  تردق  نایب  رد  مالـسلا -  هیلع  هیداجس - 
وا زا  دشابزیر -  دنچ  ره  يزیچ -  چیه  تسین و  زجاع  دشاب -  نارگ  گرزب و  دنچ  ره  يراک - ، جـیه  زا  نآ  دوجو  اب  هک  یتردـق  ( 520)

رگا هک  تسا  هدش  روآ  دای  رگید  یترابع  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  دش . دـهاوخن  توف  هطاحا  تردـق و  هریاد  زا  هدـنامن و  یفخم 
هرهب دوخ  عفانم  تهج  رد  تعیبط  نیمز و  رصانع  زا  هاوخلد  يا  هنوگ  هب  میناوت  یم  ام  دراد و  رارق  رـشب  نامرف  تحت  نآ ، رهاظم  تعیبط و 

ناسنا و تمدـخ  رد  هک  هدرک  يزیر  یپ  يا  هنوگ  هب  ار  ناهج  ماـظن  هک  تسوا  نیا  تسادـخ و  تردـق  هدارا و  هب  دوخ  نیا  مینک ، يریگ 
دنیام راربنامرف  مار و  وا ، تردق  هب  ادخ ، ياه  هدیرفآ  یمامت  ( 521 ... ) هتردقب انل  ةداقنم  هتقیلخ  لک  دشاب ... . وا  روهقم 

دنوادخ يزاین  یب  تزع و 

نامزالا یضاوم  ناوعالا و  یکاوخ  روهدلا و  رم  لع  یقابلا  زعلا  ناوع ، دونج و ال  ریغب  عنتمملا  ناطلسلا  دولخاب و  دبتملا  کلملااذ  ای  مهللا 
، نابیتشپ رکـشل و  نودـب  هک  یتسه  رب  هطلـس  هدـنراد  يا  تسا ، يدـبا  تییاورنامرف  هک  نادواج  ياورناـمرف  يا  اـهلا ! راـب  ( 522  ) ماـیالا و 

يزاین یب  هرابرد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  تسا . یقاب  نانچمه  مایا ، تشذگ  ناراگزور و  لوط  رد  يدنمتزع  يا  ییاناوت ، دنمورین و 
لها ممهورقفلا  یلا  مهتبـسن  مهنع و  ینغلا  لـها  تنا  کـقلخ و  نع  ءاـنعغلاب  تحدـمت  دراد : نینچ  نیا  یناـیب  قلخ ، زا  دـنوادخ  ياـنغ  و 
رگید يوس  زا  و  یتسه ، يزاین  یب  هتسیاش  وت  یتسارب  يا و  هدوتس  تیاه  هدیرفآ  زا  يزاین  یب  ار  شیوخ  وت  دنوادخ ! ( 523 . ) کیلا ارقفلا 

. دنا هتسباو  دنمزاین و  وت  هب  اهنآ  یتسارب  يا و  هداد  تبسن  زاین  رقف و  هب  ار  تیاه  هدیرفآ 

دنوادخ لماک  فیصو  زا  ناسنا  یناوتان 

حیرـصت تقیقح  نیا  هب  يددعتم  دراوم  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  یلو  تسادخ  فصو  دای  اب  هتخیمآ  هفیحـص ، ياهـشیان  دـنچ  ره 
ریوصت فیـصوت  تسوا ، تاذ  هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  ار  یهلا  تافـص  هک  تسین  رداـق  زگره  ناـیمدآ  مهف  لـیخت و  يورین  هک  تسا  هدرک 

مل کتیفیک و  نع  ماهفالا  تزجع  کیتاذ و  نع  ماهوالا  ترصق  يذلا  تنا  تسا : هدومرف  هراب  نیا  رد  مالسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  دیامن .
دنناوتان وت  فیصوت  رد  اه  هژاو  ( 524 ... ) ادوجوم نوکتفت  لثمت  مل  ادودحم و  نوکتف  دحت  يذلا ال  تنا  کتینیا ، عضوم  راصبالا  كردت 

ياه هشیدنا  دلسگ . یم  مه  زا  وت  شیاتس  راب  ریز  رد  ظافلا  دوپ  رات و  دنور و  یم  یهارمگ  هب  یناوتان  زا  تیاهـشزرا ، میـسرت  ماگنه  هب  و 
. دننام یم  نادرگرس  وت  ییایربک  يداو  رد  دنرذگ  یم  تفرعم  ياههاگرذگ  نیرتکیراب  نیرت و  هدیچیپ  زا  هک  دنمورین 

خیرات لوط  رد  تلاسر  طخ  موادت 

لها ةداق  يدهلا و  ۀمئا  نم  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  دمحم -  یلا  مدآ  ندل  نم  الیلد  هلهال  تمقا  و  الوسر ، هیف  تلـسرا  نامز  رهد و  لک  یف 
راگزور زا  یتشاد ، اپ  رب  ار  یلیلد  لسن  ره  يارب  يداتـسرف و  ار  یلوسر  یناـمزو  رـصع  ره  رد  دـنوادخ ! ( 525 . ) الـسلا معیمج  یلع  یقتلا 
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لها ناورـشیپ  تیاده و  نایاوشیپ  هک  ینادناخ  شنادناخ ؛ وا و  رب  وت  دورد  هک  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم -  متاخ  ربمایپ  رـصع  ات  مدآ 
. دورد اهنآ  یمامت  رب  دنیاوقت ،

ناربمایپ متاخ  مالسا ، ربمایپ 

نالوسر لسن  دمآرس  ناربمایپ و  هلـسلس  شخب  نایاپ  هک  دمحم  رب  دنوادخ ! ( 526 . ) نیلسرملا دیـس  نیبنلا و  متاخ  دمحم  یلع  لص  مهللا 
! تسرف دورد  تسا ،

 - هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ -  نیتسار  باحصا 

نک اطع  کین  شاداپ  دنوادخ ! ( 527 ... ) هوفناک هرصن و  یف  نسحلا  ءالبلا  ولبآ  نیذلا  و  ۀباحصلا ، اونسحا  ۀصاخ  دمحم  باحصا  مهللا و 
ترـضح نآ  يرای  رد  هک  نانآ  دنتـشاد و  وکین  هرامه  ار  ربماـیپ  اـب  یهارمه  هک  ناـنآ  هژیوب  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم -  باحـصا  هب 

. دندش اریذپ  ار  شتلاسر  لیالد  هتفگ ، کیبل  ار  شتوعد  تعرس ، اب  دنتفاتش و  شنارای  عمج  هب  دندناسر ، کمک  دنداد ، هتـسیاش  ینومزآ 
دـندش و ورر  دور  اـهنآ  نادـنزرف  ناردـپ و  اـب  ربماـیپ  تلاـسر  تیبثت  هار  رد  دنتـسسگ و  دـنزرف  نز و  زا  مالـسا ، يـالتعا  نید  راـهظا  رد 

. دندیسر يزوریپ  هب  ترضح  نآ  دوجو  وترپ  رد  دندیگنج و 

 - هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ -  تیناقح  لیلد  نآرق 

(528 . ) ۀمارکلا لزانم  فرشا  یلا  انل  ۀلیسو  نآرقلا  لعجا  و  هلآ ، دمحم و  یلع  لصف  کیلع ... ۀلالدلل  املع  دمحم  هب  تبصن  امک  مهللا و 
هب قلخ  تیاده  ییامنهر و  يارب  ار  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم -  نآ ، يزاجعا  ياه  هولج  نآرق و  هلیـسو  هب  هک  هنوگ  نامه  دـنوادخ !
! هد رارق  تمارک  بتارم  نیرتدنمتفارش  هب  ام  یبایهار  هلیسو  ار  نآرق  تسرف و  دورد  شنادناخ  وا و  رب  یتشاد ... بوصنم  تدوخ ، يوس 

ینامسآ ياهباتک  همه  زا  رتارف  نآرق 

رد ار  نآرق  هک  ياوـت  نـیا  يدـنوادخ ! ( 529  ) هتـصصق ثیدـح  لک  یلع  هتلـضف  و  هتلزنا ، باـتک  لـک  یلع  اـنمهم  هتلعج  کـنا ... مهللا 
يرترب دیا ، هتفگ  نایمدآ  يارب  هک  ینانخس  ریاس  رب  يداد و  اهنآ  رادتناما  هاوگ و  نیشیپ و  ینامسآ  ياهباتک  یلوصا  قیاقح  همه  هدنرادرب 

. يدیشخب

اهتملظ رگنشور ، نآرق 

یهارمگ و ملظ  نآ  زا  يوریپ  وترپ  رد  ام  هک  يداد  رارق  يرون  ار  نآرق  دنوادخ ! هعابتاب . هلاهجلا  ۀـلالظلا و  ملظ  نم  يدـتهن  ارون  هتلعج  و 
. میرب تیاده  هب  هر  میهرب و  تلاهج 

نایوجقح شخبافش  نآرق 

شوگ نادب  قح  شریذپ  يارب  هک  یسک  يارب  يداد  رارق  افش  هیام  ار  نآرق  دنوادخ ! هعامتـسا . یلا  قیدصتلا  تصنا  نمل  ءافـش  ۀلعج ... و 
. دهد ارف 

قح صیخشت  كالم  نآرق 
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، يداد رارق  یتسرد  لدع و  شجنـس  كالم  طسق و  يوزارت  ار  نآرق  دـنوادخ ! ( 530 . ) هناسل قحلا  نع  فیحی  ـال  طـسق  نازیم  هتلعج .. و 
. درذگ یمن  رد  یتسرد  قح  زا  شنیهاش  هک  ییوزارت 

یهلا يرسفم  دنمزاین  نآرق ، قیاقح 

تربمایپ رب  ار  نآرق  دـنوادخ ! ( 531 . ) المکم هبئاجع  ملع  هتمهلا  المجم و  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم -  کیبن  یلع  هتلزنا  کـنا  مهللا 
تربمایپ هب  لماک ، تروص  هب  ار  نآرق  رد  هتفهن  ياهیتفگش  هب  یهاگآ  يداتسرف و  ورف  لمجم  يا  هنوگهب  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  دمحم - 

.. هملع لهج  نم  یلع  انتلـضف  و  مالـسلا ،-  هیلع  ناـماما -  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ملع  ناـثراو  مالـسلا ) هیلع   ) ناـماما يدرک . ماـهلا 
ار ام  شناد  نیا  وترپ  رد  يداد و  رارق  نآ  ریـسفت  اب  هارمه  نآرق  ملع  ناثراو  ار  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  نادناخ  ام  دنوادخ ! ( 532)

. يدیشخب يرترب  دنمورحم ، یشناد  نینچ  زا  هک  یناسک  رب 

نآرق فراعم  ناراد  هجینگ  ناماما ،

! اهلاراب ( 533 . ) هل نازخلا  هلآ  یلع  هب و  بیطخلا  دـمحم  یلع  لصف  هلـضف ، هفرـش و  کتمحرب  انتفرع  ۀـلمح و  هل  انبولق  تلعج  امکف  مهللا 
، يدناسانش ام  هب  شیوخ  فطل  ام  هب  شیوخ  فطل  هب  ار  نآرق  تفارـش  لضف و  يداد و  رارق  نآرق  مولع  لماح  ار  ام  ياهلبق  هک  هنوگ  نآ 
هک هلآو -  هیلع  هللا  یلص  دمحم -  رب  يدناسانـش ، ام  هب  شیوخ  فطل  هب  ار  نآرق  هب  شنابز  هرامه  هک  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  دمحم -  رب 

موـلع نآرق  ناراد  هنیجنگ  هک  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم -  نادـناخ  رب  نینچمه  و  تسرف ، دورد  دوـب ، اـیوگ  نآرق  هب  شناـبز  هراـمه 
! دنوادخ ( 534 . ) کیلا اضرلا  لبس  هلاب  تجهنا  و  مهللا ... ادخ  يوس  هب  قلخ  ناربهر  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ناربمایپ -  نادناخ  دنا . ینآرق 
اب تناگدنب  یتخاس و  راکشآ  دوش ، یم  یهتنموت  يوس  هب  هک  ار  يدونشخ  اضر و  اههار  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ -  نادناخ  هلیـسو  هب 

بر ادخ  ناگدیزگ  رب  هلآو ،-  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ -  نادناخ  دنروآ . تسد  هب  ار  وت  يدونـشخ  اضر و  دنناوت  یم  نادناخ  طخ  زا  يوریپ 
(535 . ) کـضرا یف  كءاـفلخ  و  کـنید ، ۀـظفح  و  کـملع ، هنزخ  مـهتلعج  كرم و  ـال  مهترتـخا  نیذـلا  هـتیب  لـها  بئاـطا  یلع  لـص  - 

رما يارب  هک  نانآ  تسرف ؛ دورد  مالـسلا -  هیلع  نیموصعم -  همئا  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  نادـناخ  زا  ناگ  هزیکاـپ  رب  راـگدرورپ ! )
 - ربمایپ نادـناخ  يا . هداد  رارق  نیمز  رد  شیوخ  نانیـشناج  تنید و  ناظفاح  تملع و  ناراد  هنازخ  ار  ناـشیا  يا و  هدرک  ناـشباختنا  نید 
هب ار  تربمایپ  نادناخ  وت  راگدرورپ ! ( 536 . ) کتداراب ارهطت  سندـلا  سجرلا و  نم  مهت  رهط  هانگ و  زا  ناگزیکاپ  هلآو ،-  هیلع  هللا  یلص 

. یتخاس هزنم  یکاپان ، يدیلپ و  ره  زا  شیوخ  هدارا 

تماما موادت  هفسلف 

زا یلـصف  ره  رد  یتسارب  هک  يا  وت  ادـنوادخ ! كدالب . یف  ارانم  و  كدابعل ، اـملع  هتمقا  ماـماب  ناوا  لاـک  یف  کـنید  كدـیا  کـنا  مهللا 
يایفارغج رد  ار  ماما  نا  هدرک و  يراـی  يا ، هدرک  بصن  ناـمدرم  يارب  ار  دوخ  هک  ییاوشیپ  ماـما و  هلیـسو  هب  ار  شیوخ  نید  ناراـگزور ،

يربهر تماما و  موادـت  ترورـض  هفـسلف  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  ياعد  زارف  نیا  زا  يا . هداد  رارق  يرگنـشور  ینـشور و  هیام  نیمز 
دنوادخ هب  بستنم  دیاب  ناربهر  نآ  و  تسا . یهلا  یتماما  اوشیپ و  دـنمزاین  يراگزور  ره  ماما  نآ  هدومرف  هب  اریز  دوش ، یم  هدافتـسا  ینید 

. دنشخب عمجت  نانآ  هب  دننک و  توعد  ینید  ياهشزرا  يوس  هب  ار  قلخ  شیوخ  تیاده  رون  اب  دنناوتب  ات  دشاب  وا  يوس  زا  هدش  دییءات  و 

 - مالسلا هیلع  ماما -  زا  تعاطا  موزل  هفسلف 

مالسلا هیلع  نیموصعم -  ناماما  ! ) ادنوادخ هتیصعم ... ترذح  و  هتعاط ، تضرتفا  کناوضر و  یلا  ۀعیرذلا  کلبحب و  هلبح  تلصو  نا  دعب 
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تدوخ ناشیا و  نایم  یهلا  هطبار  و   ) يدز دـنویپ  شیوخ  نامـسیر  هب  ار  نانآ  نامـسیر  هک  نیا  زا  سپ  يرامگ ) مدرم  تیادـه  يارب  ار  - 
هیلع ناماما -  نینچ ، نیا  و  دننک ) ادـیپ  ار  يرگتیادـه  يربهر و  یگتـسیاش  دـنیآ و  رتارف  یلومعم  ياهناسنا  دـح  زا  نانآ  ات  يدرک  رارقرب 

ناشیا اب  تفلاخم  زا  ار  قلخ  یتخاس و  بجاو  ار  ناشیا  زا  تعاطا  يداد و  رارق  یتشهب  دوخ و  يدونـشوخ  هب  یبایهار  هلیـسو  ار  مالـسلا - 
. یتشاد رذح  رب 

 - مالسلا هیلع  نیموصعم -  همئا  ماقم  هب  نافراع 

... مهتیـالوب نیکـسمتملا  مهتورعب ، نیکـسمتسملا  مهراـثآ ، نیفتقملا  مهجهنم ، نیعبتملا  مهماـقمب ، نیفرتـعملا  مهئاـیلوءا  یلع  لـص  مهللا 
فارتعا مالـسلا -  هیلع  ناماما -  تلزنم  هاگیاج و  هب  هک  نانآ  تسرف ؛ دورد  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  نادناخ  ناتـسود  رب  ادنوادخ !

یم گنچ  نانآ  فراعم ) تبحم و   ) نامـسیر هب  دـنریگ ، یم  یپ  ار  نیموصعم  ياه  هناشن  راـثآ و  دـننک ، یم  يوریپ  ار  ناـشیا  هار  دـنراد ،
ناـشتعاط هار  رد  دنمیلـست ، ناـشیا  ناـمرف  ربارب  رد  دـننک ، یم  ادـتقا  ناـشتماما  ییاوـشیپ و  هـب  دـنیوج ، یم  کـسمت  ناـشتیالو  هـب  دـننز ،

ناشیا يوس  هب  مشچ  دـنرب ، یم  رـس  هب  مالـسلا -  هیلع  نامزلا -  بحاـص  روهظ  ناـنآ  تیمکاـح  يزوریپ و  زور  راـظتنا  رد  و  دنرگـشالت ،
 - داجـس ماما  یـشیاین ، ياهتدابع  نیا  رد  هاگنابـش . دادماب و  ره  رد  هدنلاب  هزیکاپ و  رادیاپ ، ییاهدورد  تسرف ؛ دورد  نانیا  رب  دـنا . هتخود 

هدرک نیقلت  نداد و  میلعت  شیاین  نابز  اب  اهلسن  هب  ار  ناموصعم  تیمکاح  سدقم  نامرآ  ندوب و  هعیش  موهفم  تیالو و  زغم  مالسلا -  هیلع 
. تسا هدروآ  دیدپ  فرژ  يدنویپ  نامرآ  لمع  تبحم و  نایم  تسا و 

 - مالسلا هیلع  ماما -  هاگن  رد  هعیش ، يدنمجرا 

و نیرفاـغلا ، ریخ  و  میحرلا ، باوتلا  کـنا  مهیلع ، بتو  مهنووش  مهل  حلـصا  و  مهرما ، يوقتلا  یلع  عـمجا  مهحاورا و  یل  مهیلع و  ملـس  و 
مالـس نانآ  حور  رب  و  مالـسلا -  هیلع  تیب -  لها  ناتـسود  رب  دـنوادخ ! ( 537 . ) نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  مالـسلاراد  یف  مهعماـنلعجا 

ناشیاهـشزغل نانآ  رب  نک و  حالـصا  ار  نانآ  یگدنز  فلتخم  نو  ؤش  شخب و  ناماس  يراکزیهرپ  اوقت و  روحم  رب  ار  ناشیاهراک  تسرف ،
مالـسلاراد رد  ار  ام  دنوادخ ! يا . هدـنیاشخب  نیرتهب  ینیرفآ و  تمحر  ریذـپ و  هبوت  رایـسب  وت  اریز  ریذـپ  هبوت  رایـسب  وت  اریز  ياشخبب ، هر 

! نانابارهم نیرتنابرهم  يا  هد ! رارق  تیب  لها  ناتسود  اب  هارمه 

راظتنا بتکم  رد  یلاعتم ، ياهنامرآ 

... هرزا ددشاو  زعالا ، کنکرب  هنعا  اریسی و  احتف  هل  حتفا  اریـصن و  انطلـس  کندل  نم  هتآ  و  هیلع ... هب  تمعنا  ام  رکـش  کیلاول  عزواف  مهللا 
ماهلا ار  تیاهتمعن  ربارب  رد  رکـش  حور  تسین  وا  دوجو  زا  یلاخ  نامز  دراد و  روضح  نامز  ره  رد  هک  یماما  نآ  شیوخ  یلو  هب  دنوادخ !
ریذپان تسکش  ناکرا  اب  اشگب و  شیارب  یناسآ  هب  ار  تالکشم  ياهرد  نک . تیانع  ریگمشچ  یناوت  ورین  وا  هب  شیوخ  بناج  زا  و  نک ...

یلو هلیـسو  هب  دـنوادخ ! کلـسور . ننـس  کعئارـش و  كدودـح و  کباتک و  هب  مقا  و  شخب .. ینوزف  ار  شناوت  هد و  يرای  ار  وا  شیوخ 
هتاماام هب  یحا  و  شخب . يرادـیاپ  ار  تلوسر  اهتنـس  اهتعیرـش و  راد و  اپ  ربار  تنارق  تفواعم  نیناوق و  ماـکحا و  ع )  ) رـصع ماـما  شیوخ 

رصع ماما  شیوخ  یلو  هلیـسو  هب  دنا ، هدناریم  ناملاظ  هک  ار  يزراب  ياه  هناشنو  ینید  ياهـشزرا  نآ  دنوادخ ! کنید  ملاعم  نم  نوملاظلا 
یهلا تعیرش  كانبات  يامیس  رب  هتسشن  راگنز  نآ  ار ، متس  راگنز  دنوادخ ! کنید . ملاعم  نم  نوملاظلا  هتاماام  هب  یحا  نادرگ .! هدنز  (ع )

نآ ار ، متـس  راگنز  دـنوادخ !  ) کتقیرط نع  راوجلا  ءادـص  هب  لجا  و  ییازب ! تعیرـش  هرهچ  زا  مالـسلا -  هیلع  رـصع -  ماـما  هلیـسو  هب  ار 
نم ءارظلا  هب  نبا  و  يادزب ! تعیرـش  هرهچ  زا  مالـسلا -  هیلع  رـصع -  ماـما  هلیـسو  هب  ار  یهلا  تعیرـش  كاـنبات  يامیـس  رب  هتـسشن  راـگنز 

قیرط زا  ناگدننک  لودـع  کطارـص  نع  نیبکانلا  هب  لزا  و  نادرگ ! فرط  رب  وا  هلیـسو  هب  ار  شیوخ  هار  ياهیراوشد  اهیتخـس و  کلیبس .
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هاوخدب هک  ار  نانآ  ( 538  ) اجوع كدصق  ةاغب  هب  قحما  و  رادرب ! نایم  زا  مالسلا -  هیلع  رصع -  ماما  هلیـسو  هب  ار  تعیرـش  نید و  نامیا و 
ماما هک  دوش  هجوت  رگا  نادرگ ! دوبان  مالسلا -  هیلع  رـصع -  ماما  هلیـسو  هب  دننک ، یم  وزرآ  يراومهان  یجک و  تسار ، هار  يارب  دننید و 
نیا ینشورب  تسا ، هدناسر  یم  دوخ  ناوریپ  شوگ  هب  ار  يا  هنوگ  همزمز  ياهـسرد  اهاعد و  نیا  یطیارـش  هچ  رد  مالـسلا -  هیلع  داجس - 
رئاج ياهتیمکاح  هیلع  یمزر  ياوق  ریقحت  هب  ینلع  روط  هب  هک  نیا  دوجو  اب  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماـما  هک  دـش  دـهاوخ  راکـشآ  هجیتن 

یهلا و ياوشیپ  يربهر  ترورـض  نید و  تیمکاـح  هب  داـقتعا  يزیتس و  ملظ  هشیدـنا  ناـینب  دوخ  میلاـعت  رد  یلو  تسا  هتخادرپـن  شناـمز 
ار شیوخ  نامز  نامکاح  هشیپ  متس  رگداسف و  زیتس و  نید  تیهام  رگید  يوس  زا  هتخیر و  یپ  ار  یمالسا  تموکح  ياه  همانرب  فادها و 

ناراداوه دنریگن . سرد  دننکن و  مامشتسا  ترضح  نآ  ياهـشیاین  زا  وا  ناراداوه  نایعیـش و  هک  دوبن  ییاهزیچ  اهنیا  و  تسا . هتـشاد  مالعا 
مالسلا هیلع  داجس -  ماما  دنتفای . یم  رد  یناسآب  ار  وا  نانخس  زمر  زار و  دندرک و  یم  كرد  ار  ترضح  نآ  طیارش  مالـسلا -  هیلع  ماما - 

هعیـش ياهرواب  هب  درک  یم  تیاده  يرتسگ ، لدع  يزیتس و  ملظ  يرادنید و  یهاوخ و  نید  تهج  رد  ار  راظتنا  نامرآ  تالمج ، نیا  اب  - 
يزیرگ فیلکت  توخر و  يداو  رد  نداتفا  ورف  زا  ار  راظتنا  تیالو و  حور  هک  مینآ  دنمزاین  ام  زورما  هک  نانچ  دیـشخب . یم  هتـسیاب  یتهج 

. میهد قوس  یعامتجا  ینید و  یگدنز  هدنز  ياهتیعقاو  يداو  هب  هتخاس و  رود  یتوافت  یب  و 

تما ماما و  تابسانم 

ؤسم تما و  ربارب  رد  ماما  فیاظو  ای  تما ، لباقتم  قوقح  ناونع  تحت  تما  ماما و  تابسانم  نینمؤملا  ریما  هژیوب  نید  نایاوشیپ  نانخس  رد 
رد قیاقح  زاربا  هویش  نامه  هک  دوخ -  صوصخم  نایب  اب  تقیقح  نیا  زا  زین  هفیحـص  ياهاعد  تسا . هدش  حرطم  ماما  لابق  رد  تیعر  تیل 

یلع هدی  طسباو  کئایلو ، هبناج ال  نلا  و  تسا ... : هدومرف  نینچ  هراب  نیا  رد  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  هدرک و  دای  تسا -  شیاین  بلاق 
نیفنکم و هته  هعفاملا  هترـصن و  یلا  نیعاـس و  هاـضر  یف  و  نیعیطم ، ننیعماـس  هل  اـنلعجا  هفطعت و  هتمحر و  هتفءار و  اـنل  بهو  کئادـعا ،

رارق راگزور  ره  رد  تما  يارب  هک  ییاوشیپ  رـصع و  ماما  هب  دـنوادخ ! ( 539  ) نیبرقتم کلذب  هلآ  هیلع و  مهللا  کتاولـص  کلوسر  کیلا 
وا ياـضر  تمحر  تفار و  ياـشگب  تنانمـشد  هیلع  ار  شناتـسد  نک ، تیاـنع  تناتـسود  ربارب  رد  ییوخمرن  يراـبدرب و  ربـص و  يا ، هداد 

شخب نیا  رد  مییوج . برقت  ص )  ) مرکا ربمایپ  وت -  لوسر  هب  رذـگهر  نیا  زا  میرامگ و  تمه  وا  زا  عافد  يو و  يرای  رد  مینک و  شـالت 
ینمـشد ییوخمرن و  هدش و  يروآ  دای  یمالـسا  هعماج  یناسنا و  يورین  تریدم  رد  يربهر  ياهـشزرا  ینمـض  هنوگ  هب  هفیحـص  ياعد  زا 

رب زین  هاوخ  ریخ  حلـصم  لدـع و  ماـما  ربارب  رد  تیعر  فیاـظو  رگید  يوس  زا  تسا . هتفرگ  رارق  حیرـصت  دروم  تیعر  هب  تفءار  يزیتس و 
موزل - 2 ینید ، ياه  همانرب  دـننامه  یتموکح  یعاـمتجا و  ياـه  هماـنرب  رد  وا -  زا  تعاـطا  يونـش و  فرح  موزل  - 1 تسا : هدـش  هدرمش 

شزرا شاداپ و  ياراد  دوخ  ماما ، زا  تیاـمح  تعاـطا و  - 4 يو ، میرح  زا  عافد  ماـما و  يراـی  موزل  - 3 ماما ، يدونـشخ  تیاضر و  بلج 
هب هک  یـسک  ره  هن  تسا و  یهلا  لدع  ياوشیپ  ماما ، زا  داجـس ع  ماما  روظنم  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دیابن  تسادخ . هب  برقت  هیام  ینید و 

لدع و ماما  تاصخشم  اعد  نیا  هب  لبق و  اریز  دنار ! مکح  دنک و  يرورس  مدرم  رب  ینامیا  یملع و  تیحالص  نتـشاد  نودب  متـس و  ربج و 
رتمامت هچ  ره  تحارص  اب  رگید  ياهاعد  زا  یخرب  رد  هک  نانچ  تسا . هدرب  نیب  زا  ار  ههبـش  هنوگ  ره  لاجم  هتـشاد و  نایب  ار  یهلا  يربهر 

ادی و کباتک  وحم  یلع  مهل  و ال  اریهظ ، نیملاظلل  ینلعجت  و ال  تسا : هدومرف  هتسج و  يرازیب  ناگشیپ  متس  يراکهیس  ملظ و  هنوگ  ره  زا 
! نادرگم نآرق ، ندرب  نایم  زا  ریسم  رد  ناملاظ  يزوریپ  تردق و  هلیسو  هدم و  رارق  ناراکمتـس  ناگـشیپ  رای و  ارم  دنوادخ ! ( 540  ) اریصن
ار يریذـپ  نآرق  يرادـنید و  حور  هدرک و  یفرعم  نآرق  نتفر  نایم  زا  هنیمز  ار  ناملاظ  يرای  ترابع  نیا  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما 

هتیب لها  بئاطا  یلع  لص  بر  قلخرب  ادـخ  تجح  مالـسلا ،-  هیلع  ناماما -  ناربمایپ و  تسا . هدناسانـش  یناملاظ  هب  یناسرددـم  اب  نیابم 
زا ناگزیکاپ  رب  اراگدرورپ ! ( 541 . ) كدابع یلع  کججح  کضرا و  یف  كءافلخ  کنید و  ۀظفح  مهتلعج .. كرمال و  مهترتخا  نیذـلا 

يربهر رما  يارب  ار  ناشیا  هک  یهزنم  ياهتیصخش  نآ  تسرف ؛ دورد  مالسلا -  هیلع  نیموصعم -  هلآو - -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  نادناخ 
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. يداد رارق  تناگدنب  رب  تجح  نیمز و  رد  دوخ  نانیشناج  نید و  نارادساپ  ار  نانآ  يدیزگرب و  تعیرش  میلعت  تما و  تیاده  ینید و 

نانآ تیلوئسم  هنیمز  اهناسنا ، رب  ادخ  تجح  مامتا 

ماجنا ریـسم  رد  يا  هناهب  نیرتمک  اـهناسنا  تجح ، ماـمتا  نیا  زا  سپ  اـت  تسا  ناگدـنب  رب  تجح  ماـمتا  ناـماما ، يربهر  نـالوسر و  تثعب 
 - مالسلا هیلع  داجس -  ماما  دنشاب . رادافو  اهنادب  دنـسانشب و  ینـشورب  ار  دوخ  یهلا  یناسنا و  ياهتیلوئـسم  دنـشاب و  هتـشادن  دوخ  فیاظو 

ار يریذـپ  تیلوئـسم  یهن و  رما و  یگتـسیاش  هتفای و  هار  یناسنا  ماقم  هب  اهتخانـش  اه و  تفرعم  ياطعا  یهلا و  ياـهتمعن  درک  داـی  زا  سپ 
هدرکن راذگورف  ار  یلیلد  تجح و  اهناسنا  ام  زا  کی  چیه  يارب  دنوادخ  ( 542  ) ارذع ۀجح و ال  انم  دح  عدی ال  مل  دیامرف : یم  دـنا ، هتفای 
تبرـض تبرـض و  بیغرتلا و  یف  تفطلت  دیعولاب ، تمدقت  دق  و  ارذعالا ، تیلبا  ججحلا و  ترهاظ  دقف  تسا . هتـشاذگن  یقاب  ار  يرذع  و 

رد نتخاس  ادـج  راکـشآ و  لیالد  نایب  اب  يا و  هتخاس  راکـشآ  یپایپ  ار  دوخ  لیالد  اهتجح و  دـنوادخ ! ( 543 . ) لاهمالا تلطا  و  لاـثمالا ،
ار نایمدآ  تفاطل ، فطل و  اب  هتخیمآ  يا  هویـش  اب  يا و  هداد  هک  نیا  هچ  يا ، هدناشک  یتسـس  هب  ار  ارذع  يا  هنوگ  ره  اهیتسردان ، زا  اهیتس 

تلهم نانآ  هب  يرگنشور  همه  نآ  سپ  زا  يا و  هدروآ  اه  هنومن  ياهلاثم و  تناگدنب  هب  میهفت  يارب  يا و  هدومن  قیوشت  اهشزرا  ریـسم  رد 
. يا هداد 

اهتیلووسم هب  ییوگخساپ  زور  تمایق 

لعجا و  هلآ ، دـمحم و  یلع  لصف  اهتباجا  نم  انم و  دـبال  یتلا  کتوعد  انترـضحتسا  و  نرامعا ، ددـم  تمرـصت  انتایح و  مایا  تضفنا  اذا  و 
هک هاگ  نآ  ( 544 . ) دابع رابخا  ولبت  موی  داهشالا ، سوور  یلع  هترتس  ارتس  انع  فشکتال  و  هلوبقم ... هبوت  انلامعا  ۀبتک  انیلع  یصحتام  ماتخ 

خـساپ نادب  دیاب  ریزگان  هب  هک  یتوعد  نآ  دناوخ ، ارف  ار  ام  دنادخ ! وت  توعد  دش و  يرپس  نامرمع  دیـسر و  نایاپ  هب  نامیگدنز  راگزور 
یسررب دروم  هبـساحم  نازیم  رد  ار  تناگدنب  راک  شرازگ  هک  زور  نآ  و  هد ! رارق  نیتسار  يا  هبوت  دننک ، یم  تبث  ناملمع  سپ  تفگ - ،

. زاسم نامیاوسر  رادنرب و  ام  تسیاشان  لامعا  زا  هدرپ  یهدیم ، رارق 

یهلا لدع  همزال  تمایق ، ییاپ  رب 

روذحم وا  هباوث ، ورفوم  نم  هیلا  هبدـنام  یلا  هضبق  هرمع ، باسح  بعوتـسا  یـصقا و  غلب  اذا  یتح  اتوقوم ... الجا  ةویحلا  یف  هب  ترـض  مث  )
تدم مدآ  دنزرف  يارب  ایند ، یگدنز  رد  دنوادخ  ( 545 ... ) هنمالدع ینسحلاب ، ونسحا  نیذلا  يزجب  اولمع و  املا  ؤاسا  نیذلا  يزجیل  هباقع ،

ياهـشاداپ هب  ار  وا  دنک  تفایرد  ار  شناج  دش ، يرپس  شرمع  ياهزور  دیـسر و  شیگدـنز  نایاپ  هب  هک  مگنه  نآ  ات  داد ... رارق  ار  ینیعم 
لمع يازج  ناراکدب  هک  تسا  نیا  يارب  شاداپ  رفیک و  نیا  دـناوخ . ارف  تسا ، هدرک  يروآ  دای  البق  هک  زیگنا  لوه  ياهرفیک  ای  راشرس و 

. تسا یهلا  لدع  زا  یشان  اهنیا  و  دنراد . تفایرد  ار  دوخ  ياهیکین  شاداپ  ناکین  دنشچب و  ار  شوخ 

ملظ نودب  یهلا ، شاداپ  رفیک و  ماظن 

. تبحوتـسا امع  ریـصقتلاب  هسفن  یلع  رقم  لک  تیفاع و  نم  یلع  لظفتم  کناب  ةدـهاش  تبقاع و  نمل  ملاظ  ریغ  کناب  ۀـفرتعم  هیربلا  لـکف 
هک دندهاش  ناگمه  و  يراد ، یمن  اور  متـس  نیرتمک  ناراک ، اطخ  رفیک  رد  وت  هک  دـنراد  فارتعا  تیاه  هدـیرفآ  یمامت  دـنوادخ ! ( 546)

دننک و ادا  ار  تقح  دنا  هتسناوتن  هک  دننک  یم  رارقا  تهاگشیپ  رد  یگنه  و  تسا ، شـشخبو  لضفت  يور  زا  ناگدنب  هب  وت  تیانع  فطل و 
، اهزارف نیا  زا  لبق  هکلب  تسا ، هدرواین  ناهرب  نودب  همدقم و  یب  ار  نیا  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  دنیامن . ماجنا  يراوازـس  يا  هنوگ  نآ 

نمؤم ناسنا  هنوگ  هب  هدـش ، روآدای  ار  ناراکاطخ  وفع  رب  ادـخ و  تنـس  ناگدـنب و  قح  رد  ار  یهلا  باـسح  یب  فاـطلا  هک  دراد  یبلاـطم 
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. دناد یم  هزنم  متس  ملظ و  زا  ار  دنوادخ  تحاس  دنیشن و  یم  قح  هاگشیپ  رد  فارتعا  هب  دوخ  دنمشیدنا 

یشخبازج ماظن  رد  یهلا  لدع  هفسلف 

وا ضراعم  یب  هدارا  تایح و  هنهپ  رب  ادخ  يارچ  نوچ و  یب  تیمکاح  تسخن  هفیحص ، ياهشیاین  زا  یتایب  رد  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما 
امنا ۀلجع و  کتمعن  یف  ملظ و ال  کمکح  یف  سیل  هنا  تملع  دق  و  دراد : یم  هضرع  دنوادخ  هب  سپـس  هدـش ، روآ  دای  قلخ  دروم  رد  ار 

! دنوادخ ( ) 547 . ) اریبک اولع  کلذ  نع  یهلا -  ای  تیلاعت -  دـق  فیعـضلا و  مظلا  یلا  ملظلا  یلا  جاتحی  امنا  و  توفلا ، فاـخی  نم  لـجعی 
هدرا و نیا  اما  دـنرادن ، ار  وت  تردـق  اب  ییورایور  هضراعم و  يارای  یتردـق ، چـیه  تسا و  یتسه  رد  ذـفان  هدارا  هناگی  وت ، هدارا  دـنچ  ره 

باتـش دیاب  یـسک  اریز  مکح و  رد  هک  مناد  یم  نیقی  هب  نم  دوش ) یمن  کیدزن  تیرابج  دادبتـسا و  هب  زگره  وت ، ضراعم  نودب  تردـق 
فیعض و هک  دروآ  یم  ور  متس  هب  دوش و  یم  هدیـشک  ملظ  هب  یـسک  دشاب و  هتـشاد  ار  دوخ  تردق  تصرف و  نتفر  تسد  زا  میب  هک  دنک 
یناوتان و فعـض و  زا  دنوادخ -  يا  وت -  هک  یلاح  رد  دنیبن  لدع  تیاعر  رد  ار  دوخ  عفانم  ای  دریگ و  راک  هب  ار  لدع  دناوتن  دشاب  ناوتان 

هفسلف شیاین ، هژیو  نابز  اب  هک  نیا  رب  هوالع  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  تساهتبسن . نیا  زا  رتارف  تهاگیاج  یتسه و  اربم  متـس  ینارگن و 
لیجعت ناراک و  طخ  هب  دنوادخ  تلهم  هک  نیا  نآ  تسا و  هدرک  هراشا  زین  رتارف  يا  هتکن  هب  هتشاد ، نایب  ار  متـس  ملظ و  زا  ادخ  ندوب  اربم 

هب ات  تسا  هدـش  ببـس  وا  فطل  یلو  تشادـن  وا  لدـع  اب  یتاقانم  درک ، یم  تازاـجم  تعرـسب  ار  ناراکدـب  زا  ماـقتنا  رد  ادـخ  ندـیزرون 
. دنهرب تیانع  زا  دنروآ و  ور  هبوت  هب  دیاش  ات  دهد  دیاش  ات  دهد  یتلهم  ناراکهانگ 

نازیرگ تیلو  ؤسم  هب  یهلا  تلهم 

دقل یتح  نیدـتعملا  یلع  ءاقبالا  کتنـس  نیملـسملا و  یلا  ناسحالا  کتداع  كاوان  نمل  ضرتعم  کملح  كاسع و  نمل  طوسبم  کقزر 
تیـصعم رایتخا  رد  یتح  وت  يویند  ياـهتمعن  اـهیزور و  دـنوادخ ! ( 548 ( ) ع  ) وزنلا نع  کـلاهما  مهدـص  و  عوـجرلا ، نع  کـتانا  مهترغ 

تسا و ناراکاطخ  یتح  ناگمه  هب  ناسحا  وت  شور  تسا . هتفرگ  رب  رد  زینار  تنانمـشد  یتح  وت  يرابدرب  ملح و  تسا و  هدرتسگ  ناراـک 
ياـج هب  ناـنآ  هک  سوسفا  اـما  دـنا ! هدرک  زواـجت  وت  نیناوق  ماـکحا و  زا  هک  تسا  یناـسک  سرتـسد  رد  اـهتمعن  نتـشاذگ  یقاـب  وت  تنس 
ناشن هبوت  هب  یلیامت  هدش و  رورغ  راتفرگ  هک  اجنآ  ات  هدروآ  يور  یـساپسان  هب  شیوخ  ياهاطخ  زا  تمادن  راهظا  وت و  فطل  زا  ینادردق 

! دوش یمن  شیوخ  عضو  رد  نانآ  يرگنزاب  تربع و  هیام  يا  هداد  ناشیا  هب  هک  ییاهتلهم  و  دنهد ! یمن 

نایصع لها  هب  دنوادخ  تلهم  هفسلف 

ار ناـنآ  يا و  هداد  تلهم  نایـصع  لـها  هـب  رگا  دـنوادخ ، ( 549 ... ) کـکلم ماودـب  ۀـقث  مهتلهما  و  كرما ، یلا  اوـیفیل  مهب  تیناـت  اـمنا  و 
ناشیا هب  هک  یتلهم  هتبلا  و  دنهن . وت  تعاطا  طخ  رد  رس  دنادرگزاب و  وت  نامرف  هب  نانآ  هک  تسا  نیا  ببس  هب  يا  هدرکن  تازاجم  تعرسب 

. داد یهاوخن  تسد  زا  ار  ناراکهنگ  تازاجم  تصرف  تسا و  یگشیمه  وت  ییاورنامرف  رادتقا و  یناد  یم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  یهد  یم 

تمایق رد  تعافش ، ییآراک 

: تسا ریوصت  لباق  هنوگ  ود  هب  تعافـش  هلاسم  هتفرگ ، رارق  هجوت  دروم  هفیحـص  هدرتسگ  فراعم  نمـض  رد  هک  یتدـیقع  لئاسم  هلمج  زا 
! دوخ زا  یهلا  باقع  نتخاس  رود  هدارا و  ققحت  زا  يریگـشیپ  يارب  ادـخ  ریغ  تیاـمح  زا  ناـسنا  ندـش  رادروخرب  ياـنعم  هب  تعافـش  - 1

عفنت ذـئموی ال  مالـسلا .-  هیلع  داجـس -  ماما  ناـیب  تاـیاور و  رد  مه  تسا و  هتفرگ  رارق  راـکنا  دروم  نآرق  رد  مه  اـنعم ، نیا  هب  تعاـفش 
هک یـسک  تعافـش  رگم  دشخب  یمن  دوس  یتطاسو  تعافـش و  چیه  تمایق  زور  زور  نآ  رد  ینعی : ( 550  ) نمحرلا هل  نذا  نمالا  ۀعافـشلا 
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هتـشاد نایب  نینچ  هراب  نیا  رد  زین  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  دوش . هطـساو  ادخ  قلخ و  نایم  ات  دـشاب  هداد  هزاجا  وا  هب  نامحر  دـنوادخ 
کلضف ینتعنموا  میرکلا  کهجو  ینع  تفرص  نا  کنا  مهللا  برهملا ... رفملا و  کیلا  و  ببـسلا ، کلذ  عیمج  یهلا ، ای  كدیب ، و  تسا :

بابسا لماوع و  یمامت  دنوادخ ! ( 551 ... ) کمکح یف  ضام  كرما  عم  یل  رماال  كریغ  یلما  نم  یـش ء  یلا  لیبسلا  دجا  مل  میـسجلا ...
تمارک فطل و  وت  رگا  دنوادخ ! ییوت ! شخب  ینمیا  هاگهانپ و  اهنت  دنک . ریثات  دناوت  یم  وت  هدارا  هب  تسوت و  تسد  هب  رثؤم  دـمآ و  راک 

نامرف دوجو  اب  وت !... هار  زج  تفای ، مهاوخن  میاهوزرآ  يوس  هب  یهار  رگید  يرادزاب  نم  زا  ار  دوخ  لـضف  ینک و  غیرد  نم  زا  ار  شیوخ 
زا ناسنا  ندش  رادروخرب  يانعم  هب  تعافـش  - 2 تسا . ذـفان  ارذـگ و  نم  هرابرد  وت  مکح  تسین ، ینامرف  نم  عفانم  تهج  رد  وت ، مکح  و 

هتفرگن رارق  راکنا  دروم  نآرق  رد  مه  انعم  نیا  هب  تعافـش  وا . هدارا  تساوخ و  لابق  رد  هن  دـنوادخ  هزاجا  نذا و  هب  یهلا  ياـیلوا  تیاـمح 
هلاـسم هب  يددـعتم  يدراوم  رد  زین  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماـما  تسا . هدـش  یفرعم  ریذـپ  ققحت  يرما  نیموـصعم  میلاـعت  تاـیاور و  رد 

رد زین  داجس  ماما  تسا . هدش  یفرعم  ریذپ  ققحت  زا  يریگشیپ  يارب  تداعس  تاجن و  لها  تعافش  و  مالـسلا -  هیلع  همئا -  ربمایپ  تعافش 
ناگداتفارداپ و زا  يارب  تداعس  تاجن و  لها  تعافش  همئا و  تعافش  هلآو ،-  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ -  تعافش  هلاسم  هب  يددعتم  يدراوم 

. تسا هدرک  هعاشا  تعاط ، يادا 

اهتما يارب  ناربمایپ  تعافش 

وت دورد  هک  ار  ام  ناربمایپ  دنوادخ ! ( 552 . ) ۀعافـش کنم  نییبنلا  نکما  مهنکما  ۀمایقلا .. موی  هلآ  یلع  هیلع و  کتاولـص  انیبن  لعجا  مهللا 
دوجو لصا  نایب ، نیا  اب  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  نک . تیانع  تعافش  قح  ناربمایپ  ریاس  زا  شیب  تمایق  زور  رد  داب -  شنادناخ  وا  رب 

يرتشیب تعافش  ناکما  تسایبنا ، نیرترب  هک  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  مرکا -  ناربمایپ  يارب  ور  نیا  زا  هدرمـش و  ملـسم  ایبنا  يارب  ار  تعافش 
. تسا هدرک  وزرآ  ار 

ناربمایپ يارب  مالسلا -  هیلع  تیب -  لها  تعافش 

نم هب  دنوادخ ! ( 553 . ) کمالس مهیلع  هیلع و  هتیب  لها  دمحم و  ۀعافشب  الا  هتوجر  فولخم  ۀعافـش  ال  ینم ... ۀقث  کتآ  مل  یناف  مهللا ...
 - شنادناخ ربمایپ و  رب  وت  دورد  وا -  تیب  لها  دمحم و  تعافش  دیما  هب  رگم  ما  هدرواین  تهاگرد  هب  ور  قولخم ، زا  نتسج  تعافش  دیما 

.

شیوخ ناگتسباو  يارب  ناحلاص ، تعافش 

! دنوادخ ( 554 . ) کتمارک راد  یف  کتفارب  عمتجن  یتح  امهیف  ینعفشب  یل  تقبس  نا  و  یف ، یماهعفـشف  امهل  کترفغم  تقبـس  نا  مهللا و 
 - تمرک هناخ  رد  وت و  فطل  وترپ  رد  اـت  نارگ ، عیفـش  اـهنآ  سپ  دـش ، مرداـم  ردـپ و  لـماش  نم -  زا  لـبق  وت -  نارفغ  شیاـشخب و  رگا 
هار تشهب  هب  دریگ و  رارق  یهلا  نارفغ  دروم  هاگره  هک  دوش  یم  هدافتسا  شیاین  نیا  زا  میشاب . مه  رانک  رد  مه و  درگ  نادیواج -  تشهب 

. دنک تعافش  دوخ  ناگتسباو  يارب  یهلا  نذا  هب  دناوت  یم  دبای 

نانآ يارب  نانمؤم ، لامعا  تعافش 

رد دناوتب  هک  يدورد  تسرف ؛ درود  وا  نادناخ  دمحم و  رب  دـنوادخ ! ( 555 .. ) ۀمایقال موی  انل  عفشت  ةالـص  هلآ ... دمحم و  یلع  لص  مهللا 
 - داجـس ماما  تسا و  نانمؤم  هتـسیاش  لامعا  زا  یکی  وا ، نادناخ  و  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  رب  دورد  ددرگ ... ام  عیفـش  تمایق  زور 

تمایق زور  رد  ناسنا  عیفـش  دـناوت  یم  دوخ  کین  لمع  نیا  هک  تسا  هتخومآ  دوخ  ناوریپ  باحـصا و  هب  اـهترابع  نیا  رد  مالـسلا -  هیلع 
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. دریگ رارق 

هیداجس هفیحص  رد  یناسنا  لیاضف  ناسنا و  يامیس 

ناسنا لماکت  شیادیپ و  لحارم 

رادمایپ هک  نانچمه  یتفرعم  هعومجم  نیا  اما  دنایامن ، یم  ار  قلاخ  اب  قلخ  زاین  زار و  تسخن  هاگن  رد  دنچ  ره  هیداجس ، هفیحص  ياهشیاین 
لیاـضف ندومن  رد  هکلب  هدـنامن ، رود  یناـسنا  ياهـشزرا  ناـسنا و  هب  نتخادرپ  زا  تسا ، یمالـسا  باـن  دـیاقع  رگناـیب  یلوـصا و  فراـعم 

: تسا هتـشاد  نایب  نینچ  ار  ناسنا  لماکت  شیادـیپ و  لحارم  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  رهوگ . رپ  اهبنارگ و  تسا  يا  هنیجنگ  یقـالخا ،
تلج کلـضف ، ثایغ  نع  ءام  ینتردـح  تنا  کقزر و  یلا  تجتحااذا  یتح  ماظعلا ... قئاضتم  بلـص  نم  انیهم  ءام  ینتردـح  تنا  مهللا و 

يا هرطق  نم  دنوادخ ! ( 556 ... ) الزتعم ینع  وحلا  نکل  یتوق  یلا  ینرطـضت  وا  یلوح ، یلا  تالاحلا  کلت  یف  بر  ای  ینلکت  ول  و  اتوق .. یل 
ییاضف يدنکفا ؛ ورف  ردام  محر  کچوک  ياضف  رد  رادقم ، یب  يا  هیام  تروص  هب  بلص ، ياهناوختـسا  يانگنت  زا  ارم  وت  هک  مدوب  زیچان 

هب یناسنا  لماک و  یلکشم  هک  اج  نآ  ات  يدروآ  دیدپ  نم  رد  یپایپ  ياهینوگرگد  سپ  نآ  زا  ددعتم . اهششوپ  اهباجح و  رد  هدش  هدیشوپ 
نوخ هلقع  سپـس  هفطن ، تسخن  يا  هتـشاد  نایب  شیوخ  نآرق  رد  ار  لحارم  نیا  هک  نانچ  متفای . بسانم  هتـسیاب و  یمادـنا  متفرگ و  دوخ 

تشوگ و هلیسو  هب  اهناوختـسا  ندش  هدیـشوپ  زین  ناوختـسا و  هب  ندش  لیدبت  دعب  هلحرم  رد  تشوگ و  هراپ  تروص  هب  نآ  زا  سپ  هتـسب ،
وت يزور  هیذغت و  دـنمزاین  نم  نت  ماگنه  نیا  رد  یناسنا . ناج  زا  ندـش  رادروخرب  یگدـنز و  دـیدج  هلحرم  هب  نتفای  هار  هاگ  نآ  زا  سپ 

دیدپ ییاذغ  دروخ ، یم  وا  هچنآ  زا  یتخاس و  دـنهرهب  ارم  درک ، یم  هیذـغت  دیـشون و  یم  مردام  هچنآ  زا  ناهن  ياضف  نآ  رد  وت  تشگ و 
زا يراک  يدوب ، هداهناو  شیوخ  هب  ارم  رگا  انـشآ ، یب  يانگنت  نآ  رد  ادیپان و  هدکتملظ  نآ  رد  دشاب . نم  ياهزاین  اب  بسانتم  هک  يدروآ 
دنم هرهب  ارم  بسانتم  هتـسیاش و  ییاذغ  زا  تشاذگن و  اهنت  ارم  وت  فطل  لضف و  اما  متـشادن ! رایتخا  رد  یناوت  هراچ و  دـمآ و  یمن  رب  نم 

. یتخاس

ادخ هب  یکتم  یناسنا  يورین 

(557 . ) کنوعب الا  انل  ةوق  و ال  کتوقب ، الا  انل  لوح  الف  انتادـتبا  نیهم  ءام  نم  و  اـنتینب ، نهولا  یلع  و  اـنتقلخ ، فعـضلا  نم  کـنا  مهللا و 
یتخاس و ام  شیادیپ  زاغآ  ار  رادقم  یب  یبآ  يدادرارق و  ناوتان  تسـس و  يا  هدام  فیعـض و  يا  هیام  ار  ام  دوجو  نیتسخن  يانب  دنوادخ !

میتسناوت یمن  يداینب  نینچ  اب  ام  نیاربانب  ینیرفآ . یم  دنمورین  تمارک و  اب  يدوجوم  نانیرتمک ، زا  هک  تسا  وت  شنیرفآ  راک  یتفگش  نیا 
. وت ياهتیامح  يرای و  وترپ  رد  رگم  یتوق  توق و  هب  زج  میرادن  يورین  هک  تسا  نیا  میشاب و  هتشاد  یناوت  شیوخ  زا 

ناسنا شنیرفآ  هفسلف 

ؤس نیا  هب  هک  ییاهخساپ  تسا ؟ هدوب  هچ  ناسنا  شنیرفآ  زا  دنوادخ  فده  هک  تسا  نیا  شیادیپ  هرابرد  ناسنا  مهم  ياهـشسرپ  هلمج  زا 
داـعبا و همه  زا  هن  دنـشاب و  هدرک  حرطم  يا  هیواز  زا  ار  يا  هلاـسم  مادـک  ره  اـسب  هچ  دراد و  یم  ناـیب  ار  یتهج  مادـک  ره  هدـش ، هداد  لا 
، ناسنا شنیرفآ  زا  دـنوادخ  فدـه  هک  تسا  هدرک  هراشا  تهج  نیا  زا  شنیرفآ  هفـسلف  هب  زین  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماـما  نآ . ياـیاوز 

 - یهلا ای  کبهوتسا  تسا . هدیرفآ  دوخ  هک  دشاب  تاقولخم  هب  جاتحم  دناوت  یمن  وا ، زاین  یب  تاذ  اریز  ددرگزاب ، ادخ  هب  هک  تسین  یعفن 
نآ يراد ؛ یلع  هب  اجاجتا  اهلثم و  یلع  کبردـقل  اهتابثا  اهتاشنا  نکل  عفن و  یلا  اهب  قرطتل  وا  ءوس  نم  اـهب  عنتمتل  اـهقلخت  مل  یتلا  یـسفن 

تردـق رب  دـشاب  یهاوگ  ات  يدروآ  دـیدپ  ار  نآ  هکلب  دـناسرب ! وت  هب  ار  يدوس  ای  دـنادرگ ، رود  وت  زا  ار  ینایز  ات  شیدـیرفاین  هک  یـسفن 

نارگشیاین لامج  داجس  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


. یتسه اراد  ار  اه  نآ  ندیرفآ  ناوت  هک  ییاهزیچ  شنیرفآ  زا  دشاب  يدومن  وت و  يرگشنیرفآ 

یهلا نومزآ  ضرعم  رد  هراومه  ناسنا ،

يارب اهنآ  رد  هک  یعفانم  اهـشیاسآ و  زور  بش و  شنیرفآ  رد  دنوادخ  نوگانوگ  اهتمعن  ندرمـش  رب  زا  سپ  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما 
و هضورف ، لزانم  هتعاط و  تاقوا  یف  مه  فییک  رظین  و  مه ، رابخا  اولبی  مهناش و  حلـصی  کلذ  لـکب  دـیامرف : یم  تسا  هداد  رارق  ناـیمدآ 

نیذـلا يزجیل  هماـکحا  عقاوم  هضورف و  لزاـنم  و  هتعاـط ، تاـقوا  یف  مه  فیک  رظین  و  اولمعاـمب ، اواـسا  نیدذـلا  يزجیل  هماـکحا ، عـقاوم 
اهتذل و یهافر ، ایند ، یگدـنز  يایازم  تاناکما و   ) اهنیا همه  هلیـسو  هب  دـنوادخ  ( 558 . ) ینسحلا اونـسحا  نیذلا  يزجی  و  اولمعامباواسا ،

رارق نومزآ  دروم  ار  ناشیا  رگید  يوس  زا  هتخاس و  هدروآ  رب  ار  ناشیاهزاین  هدیـشخب و  ناـماس  اـهناسنا  یگدـنز  هب  وس  کـی  زا  اهـشالت )
دزاس و راکشآ  تعیرش  ماکحا  لابق  رد  ار  اهنآ  يریگعضوم  دنز و  کحم  تدابع  تعاط و  ماگنه  هب  ار  نانآ  درکلمع  ات  تسا  تسا  هداد 

. دنک اطع  کین  یشاداپ  ار  ناشور  کین  دهد و  رفیک  ار  ناراکدب  نومزآ ، نیا  هجیتن  رد 

ناسنا هناگود  ياهتیلباق 

دراد رارق  یهلا  يایلوا  رامش  رد  هک  تسا  یتوکلم  یهلا و  يا  هرهچ  هاگ  دنایامن ، یم  ناسنا  زا  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  هک  يا  هرهچ 
تیلباق یلاعتم و  هرهچ  ندومن  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماـما  دراد . ياـج  ادـخ  نانمـشد  ههبج  رد  هک  تسا  یناطیـش  يا  هرهچ  هاـگ  و 

رد نآ  هلیـسو  هب  هک  يدمح  ار ، يادخ  دـنوادخ  ( 559 . ) هئایلوا نم  ءادعـسلا  یف  اهب  دعـسن  ادمح  هللادمحلا ... دـیامرف : یم  ناسنا  لماکتم 
رب دنوادخ ! ( 560 . ) کیدل نیصاحلا  کتصاخ  نم  انلعجا ... و  هلآ ، دمحم و  یلع  لص  مهللا  میریگ . رارق  ادخ  ناتـسود  ناتخبکین و  هرمز 
دح ات  یلاعت  لباق  تسا  يدوجوم  اهزارف  نیا  رد  ناسنا  هد ! رارق  تهاگ  رد  ناصاخ  نیرتصاخ  زا  ار  اـم  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دـمحم 

هلغشا و  دریگ . رارق  ادخ  نانمـشد  رامـش  رد  دوخ ، تسردان  باختنا  اب  دناوت  یم  ناسنا  نیمه  یلو  ادخ . ناصاخ  هعومجم  رد  نتفرگ  رارق 
لوغشم و تنانمشد  اب  ار  يو  نک و  هناور  تنانمـشد  يوس  هب  رادزاب و  ام  زا  ار  ناطیـش  دنوادخ ! ( ) 561 . ) کئادعا ضعبب  انع  ناطیش  يا 

نازیرگ ناشیا  زا  ارم  زاس و  هناگیب  ترورـش  ناگدـنب  اـب  ار  مبلق  دـنوادخ ! ( 562 . ) کقلخ رارـش  نم  ۀـشحولا  یبلق  سبلا  و  زاس ! مرگرس 
!. مریگ رارق  نانآ  رامش  رد  هدش ، کیدزن  نانآ  هب  ادابم  ات   ) نادرگ

لطاب هب  لیامتم  ادخ ، تیامح  یب  ناسنا ،

هدنرادرب رد  هار  کی  هک  دوش  یم  هجاوم  ییاهیهارود  اب  هشیمه  یگدـنز  هنحـص  رد  یمدآ  هک  دوش  یم  روآ  دای  تسخن  ع )  ) داجـس ماما 
رد ار  امش  هک  یهاوخب  ادخ  زا  يدراوم  نینچ  رد  هک  تسا  هداد  میلعت  ام  هب  ماما  تسوا . يدونشخان  بجوم  يرگید  دنوادخ و  يدونـشخ 
هب هر  امش  یناسفن  ياهشهاوخ  هراما و  سفن  دراذگ ، اهنت  ار  امـش  دنوادخ  ییاهنادیم ، نینچ  رد  رگا  اریز  دهد ، يرای  حیحـص  هار  باختنا 

کلذ یف  لخت  و ال  مینک : ضرع  شیوخ  راگدرورپ  هب  هک  تسا  هتخومآ  ام  هب  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  دیـشک . دـنهاوخ  لطاب  يوس 
ینورد ياهشهاوخ  اب  ار  ام  دنوادخ ! ( 563 . ) تمحر ام  الا  ءدوسلاب  ةراما  تقفو ، ام  الا  لطابلل  ةراتخم  اهناف  اهناف ، اهرایتخا ، انـسوفن و  نیب 

یفنم ياهـشیارگ  اب  هزرابم  هار  رد  وت  هلیـسو  هب  هک  یـسفن  نآ  رگم  دنیزگ ، یم  رب  ار  لطاب  هار  ام  سفن  اریز  نکم ! اهر  راذگم و  اهنت  نام 
حالـص هب  وت  تیانع  تمحر و  وترپ  رد  هک  یـسفن  نآ  رگم  دزات ، یم  شیپ  اهیدـب  يوس  هب  تعرـس  اـب  اـم  سفن  دـشاب ! هدـش  قفوم  سفن 

. دشاب هدییارگ 

حالص هب  لیامتم  ناسنا ، تشرس 
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! تسا یتسپ  يدب و  هب  لیامتم  ناسنا  تشرـس  ترطف و  هک  دیآ  دیدپ  نامگ  نیا  هک  تسا  نکمم  هدش ، دای  نیـشیپ  ياهرطـس  رد  هچنآ  زا 
هب لیامت  تساهـشزرا و  هب  لیامتم  حالـص و  رب  هدش  هتـشرس  یمدآ ، داهن  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیداجـس  هفیحـص  رگید  ياهزارف  زا  یلو 

داجس ماما  ددرگ . یم  فرحنم  دوش و  یم  لیمحت  سفن  رب  ینوریب  لماوع  یناطیش و  سواسو  هجیتن  رد  هک  یـضراع  هک  تسا  يرما  لطاب 
(564 . ) لاض کقیرط  نع  لض  ام  قحلا  لاثم  یف  لطابلا  مهلروص  ناطیـش ) يا   ) هنا ول ال  دـیامرف : یم  نینچ  هراب  نیا  رد  مالـسلا -  هیلع  - 
ادـخ و هار  زا  یناسنا  چـیه  داد ، یمن  هولج  قح  بلاق  رد  ار  لطاب  دوبن و  رگریوزت ) زومرم  رـصانع  فارحنا و  ینوریب  لماوع   ) ناطیـش رگا 

دش یمن  هارمگ  قح  هار  تعیرش و  هار  ادخ و  هار 

ناسنا هب  یهلا  تبهوم  نیرتیلاع  تفرعم ،

نیرتـمهم ناونع  هب  یـسانشقح  تفرعم و  تمعن  زا  ع )  ) داجـس ماـما  تسا ، هدرک  اـطع  مدآ ، نادـنزرف  هب  دـنوادخ  هک  ییاـهتمعن  ناـیم  رد 
شیوخ تمعن  بحاـص  معنم و  ربارب  رد  اـت  هداد  رارق  تشرـس  تروص  هب  ناـسنا  دوجو  رد  دـنوادخ  هک  یتـفرعم  تسا ؛ هدرک  داـی  تمعن 

 - دوخ تمعن  بحاص  ات  هدرک  اطع  ناسنا  هب  نوریب  زا  یحو  میلاـعت  ءاـیبنا و  نداتـسرف  هلیـسو  هب  هک  یتفرعم  دـشاب و  رازگـساپس  رکاـش و 
سبحول يذلا  هللادمحلا  و  دیامرف : یم  هنیمز  نیا  رد  ع )  ) داجس ماما  دهد . ماجنا  يو  ربارب  رد  ار  یگدنب  قح  دسانشب و  ار  ناهج -  يادخ 

ساپس ( 565 . ) هورکـشی مفل  هقزر  یف  اوعـسوت  و  هودمحی ، هننم  یف  اوفرـصتفل  ۀعباتتملا ... هننم  نم  مهالبا  ام  یلع  هدمح  ۀـفرعم  هدابع  نع 
رکذت يارب  ار  ناربمایپ  داد و  یمن  رارق  نایمدآ  داهن  رد  ار  یسانشقح  ترطف  و   ) تشاد یم  غیرد  ناسنا  زا  ار  تخانـش )  ) رگا هک  ار  يادخ 

یمن يور  وا  ساپـس  رکـش  هب  دـنوادخ ، ياهیزور  اهتمعن و  هدرتسگ  زا  يرو  هرهب  مغر  یلع  اهنآ  دنداتـسرف  یمن  نانآ  میلعت  تیادـه و  و 
! دندروآ

تیناسنا كالم  یسانش ، قح 

زا اهناسنا  ییادـج  زرم  ار  نآ  هک  تسا  هدرمـش  مهم  لیـصا و  نادـب  ات  ناـیمدآ ، داـهن  رد  ار  تفرعم  رـصنع  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماـما 
یعیبط مولع  یبرجت و  ياهتخانـش  هدرمـش ، یناـسنا  یعقاو  كـالم  ار  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هک  یتفرعم  تسا . هدرک  یفرعم  تاـناویح 

مالـسلا هیلع  ماما -  هک  یتفرعم  دراد . دوجو  يزیرغ  تروص  هب  رتقیقد و  يا  هنوگ  هب  هاگ  زین  تاناویح  یخرب  رد  اهتخانـش  نیا  هچ  تسین ،
ضیف ءادـبم  ربارب  رد  ناسنا  يرازگـساپس  هب  هک  تسا ؛ نیرفآ  تمعن  راگدرورپ  قلاـخ و  تفرعم  هتـسناد ، یناـسنا  شزرا  كـالم  ار  هک  - 

نا هباتک  مکحم  یف  فصو  امک  اوناکاف  هیمیهبلا  دـح  یلا  هیمیهبلا  دـح  یلا  هیناسنالا  دودـح  نم  وجرخل  کلذـک  اوناک  ولو  ددرگ . یهتنم 
یمن اج  هب  یگدـنب  قح  دـنرب و  یم  هرهب  ادـخ  ياهتمعن  زا  دـندوب  یم  نینچ  نیا  نایمدآ  رگا  ( 566 . ) الیبس لضا  مه  لب  ماعنالاک  ـالا  مه 

دنوادخ هک  دندش  یم  نآرق  زا  هیآ  نیا  قادصم  دنداهن و  یم  نایاپراچ  یگدـنز  ورملق و  رد  مدـق  هدـش و  جراخ  تیناسنا  زرم  زا  دـنروآ 
! نایاپراچ زا  رت  هارمگ  یتادوجوم  هکلب  نایاپراچ ، دننام  رگم  دنتسین  نانآ  تسا : هدومرف 

ناسنا یشزرا  تافص 

نآ ياهاعد  ریاس  رد  قالخالا  مراکم  ياعد  رب  هوالع  تسا ، یناسنا  لیاضف  قـالخا و  زا  یمیظع  هنیجنگ  نآ  فراـعم  هیداجـس و  هفیحص 
هدش هراشا  اهنآ  هب  قالخالا  مراکم  ياهاعد  رد  هک  یتافص  زا  یخرب  تسا . هتشگ  حرطم  شیاین  اعد و  شـشوپ  رد  یقالخا  ياهـشزرا  زین 

یشورف رخف  نودب  یگرزب  تنم ، زا  نارود  هب  تواخس  بجع  نودب  تدابع  ربکت ، نودب  تزع  یهاوخ ، شزرا  نامیا ، تسا : نینچ  تسا ،
ادخ ناتـسود  یتسود  يامیا ، هعماج  اب  یماگمه  نیقتم ، تافـص  تلادـع ، طسب  يزیتس ، ملظ  یعامتجا ، کین  تافـص  عضاوت ، اب  هارمه  و 

رگید ناوت  یم  رتمک  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  لاـح و ... ره  رد  لـمع  نسح  یهاوخ ، وربآ  يور ، هناـیم  داـصتقا و  ادـخ ، نانمـشد  ینمـشد 
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: تشاد میهاوخ  هراشا  يدراوم  هب  هنومن  ناونع  هب  تفای . یهت  یقالخا  هدنزرا  تافص  مان  دایزا و  ار  هفیحص  اهاعد 

ییوج حالص  يزاسدوخ و 

ماما تسا و  یناسنا  لـیاصخ  یقـالخا و  ياـهتمارک  يوس  هب  ناـسنا  تکرح  طرـش  نیتسخن  ییوج ، حالـص  هیحور  يزاـسدوخ و  هشیدـنا 
ینلح هلآ و  دمحم و  یلع  لص  مهللا  هلمج : نآ  زا  تسا ، هتخاس  لقتنم  نانمؤم  هب  شیوخ  ياهاعد  رد  ار  هیحور  هشیدنا و  نیا  ع )  ) داجس

هفراعلاءاشفا و و  نیبلا ، تتاذ  حالصا  هقرفلا و  لها  مض  و  هرئانلا ، ظیغلا ، مظک  لدعلا و  طسب  یف  نیقتملا ، هنیز  ینسبلا  و  نیحلاصلا ، هلیحب 
تنیز اب  يار و  اـیب  ناـحلاص  رویز  هب  ارم  تسرف و  دورد  شنادـناخ  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم -  رب  دـنوادخ ! ( 567 ... ) هبئاعلا رتس 

یهاوخدـب و ینمـشد و  شتآ  نتخاس  شوماخ  مشخ ، ندروخ  ورف  لدـع ، شرتسگ  تهج  رد  هک  یتنیز  رویز و  زاـس ! نیزم  ناگـشیپاوقت 
اهبیع روهظ  زا  يریگشیپ  اهشزرا  هب  ندیشخب  مسجت  نتخاس و  راکشآ  ندش  ینلع  اهبیع و  روهظ  زا  يریگشیپ  اهشزرا ، هب  ندیشخب  مسجت 

ناراکتـسرد و زا  ارم  دـنوادخ ! دابعلا . یحلاص  نم  و  داشرلا ، هلدا  نم  دادـسلا و  لـها  نم  ینلعجا  و  دـشاب . یم  اـهیتشز و .. ندـش  ینلع  و 
ینادـمه همومذـملا و  بئارـضلا  هـب  اـنبنج  و  اـنرهاظ ... حالـص  نارقلاـب  مدآ  هد . رارق  حـلاص  ناگدـنب  زا  لاـمک و  دـشر و  هار  ناـیامنهار 

رادب هتسارآ  هرامه  یتسرد  یکاپ و  حالص و  هب  ار  ام  رهاظ  نآ ) هدنزاس  ياهمایپ  اهسرد و  و   ) نآرق هلیـسو  هب  ادنوادخ ! ( 568 .. ) قالخالا
. نادرگ رود  تسپ  هدیهوکن و  قالخا  زا  ار  ام  نآ ) هدنهد  رادشه  رگتیاده و  ياهمایپ  و   ) نآرق هلیسو  هب  و 

کین هشیدنا  تین و 

اهتین و نیرت  کین  هب  ارم  ینورد  ياـه  هشیدـنا  تین و  ادـنوادخ ! ( 569 ... ) یتـین کـفطلب  رف  مهللا و  تاـینلا ... نسحا  یلا  یتـینب  هتنا  و  ... 
(570  ) هـینلا حـلاص  یلع  ینعا  و  نادرگ . راـب  رپ  شیوـخ  فـطل  هـب  ارم  ینورد  فادـها  اـه و  هشیدـنا  ادـنوادخ ! نادرگ . یهتنم  اـهنامرآ 

. هد يرای  کین ، داهن  حلاص و  تین  هب  یبایتسد  هار  رد  ارم  اراگدرورپ !

تفارش تزع و 

اب ارم  یعامتجا  تلزنم  جرا و  امن و  ظفح  يرگناوت  اب  ار  میوربآ  تزع و  اهلاراب ! ( 571 . ) راتقالاب یهاج  لذتبت  و ال  راسیلاب ، یهجو  نص  و 
رد ندوبن  تسدگنت  نارگید و  تاناکما  زا  يزاین  یب  اب  ات  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  اعد ، نیا  رد  هک  ع )  ) داجـس ماما  زیرم . ورف  یتسدـگنت 

تفارـش و كالم  دیابن  هک  تسا  هدـش  روآ  دای  رگید  ییاعد  رد  رگید  يوس  زا  دـنامب ، ظوفحم  هعماج  رد  شتزع  وربآ و  یگدـنز ، هرادا 
نم ینمصعا  و  درمـش ... . راوخ  ناشرقف  یتسدگنت و  ببـس  هب  ار  ناتـسدگنت  دیابن  تسناد و  يرگناوت  تورث و  نارگید ، هرابرد  ار  تزع 
یلع لصف  کتدابع ، هتزعا  نم  زیزعلا و  و  کتعاط ، هتفرـش  نم  فیرـشلا  ناف  الـضف ، هورث  بحاـصب  نظاوا  هساـسخ ، مدـع  يذـب  نظا  نا 

یب تسپ و  ناشرقف  ببـس  هب  ار  تسدیهت  ریقف و  ياهناسنا  هک  نیا  ات  راد  هاگن  ارم  ادـنوادخ ! ( 572 ... ) دقفیال زعب  اندیا  و  هلآ ... دـمحم و 
وترپ رد  هک  تسا  یسک  یعقاو  فیرش  اریز  مرواین ، باسح  هب  دنمجرا  تلیضف و  اب  ناشتورث  رطاخ  هب  ار  نادنمتورث  زین  مرامـشن و  شزرا 

ص)  ) دمحم رب  سپ  دشاب ، هتفای  تسد  تزع  هب  وت  یگدنب  تدابع و  هجیتن  رد  هک  تسوا  یعقاو  زیزع  دشاب و  هدیسر  تفارش  هب  وت  تعاط 
... یگشیمه نادواج و  نک  اطع  یتزع  نم  هب  تسرف و  دورد  شنادناخ  و 

تزع جوا  رد  عضاوت 

هلذ یل  تثدـحا  الا  ارهاظ  ازع  یل  ثدـحت  اهلثـصم و ال  یـسفندنع  ینتططح  الا  ۀـجرد  سانلا  یف  ینعفرت  الو  ربکلاب .. ینلتبت  ینزعا و ال  و 
رترب هب  هعماج ، نایم  رد  زاسم .. التبم  ینیبدوخ  ربک و  هب  ارم  یلو  نک  اطع  یگرزب  تزع و  نم  هب  اهلا ! اب  ( 573 .. ) اهردقب یسفن  دنع  هنطاب 
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رد هک  نیا  رگم  نکن  تیاـنع  نم  هب  يرهاـظ  تکوش  تزع و  يرواـیب ! نییاـپ  مدوخ  دزن  ارم  رادـقم  ناـمه  هک -  نیا  رگم  هدـم  یتـعفر  و 
! ییامنب کچوک  راوخ و  ارم  هزادنا  نامه  هب  نم ، نورد 

یعامتجا تدوم  تبحم و 

یف انل  لعجا  و  زاس . نک  هشیر  ما  هنیـس  زا  ار  نانمؤم  هب  تبـسن  یهاوخدـب  هنیک و  راگدرورپ ! ( 574 ... ) نینمؤملل يردـص  نم  لغلا  عزنا  و 
خلت ار  ام  یگدنز  هد و  رارق  ار  ام  تدوم  تبحم و  نانموم ، هنیـس  رد  دنوادخ ! ( 575 . ) ادکن انیلع  ةویحلا  لعجت  و ال  ادو ، نینمؤملا  رودص 

ياهزرم تشذـگ ، یتسود و  هب  ناـنمؤم  بیغرت  یعاـمتجا و  تدوم  زا  دـیجمت  جوا  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماـما  نادرگم . هتفـشآ  و 
یشاح انداع ، نم  ملاسن  نا  انملظ و  نم  فصنن  نا  انرجاه و  نم  عجارن  نال .. انقفوو ... تسا : هتـشاد  نایب  هتخاس و  صخـشم  زین  ار  یتسود 

، دنا هدیرب  ام  زا  هک  نانآ  اب  ات  هد  قیفوت  ار  ام  دوبعم ! ( 576 . ) هیفاصن يذلا ال  بزحلا  و  هیلاون ، يذلا ال  ودـعلا  هناف  کل  کیف و  يدوع  نم 
هک دنتـسه  ینانمـشد  زج  مییآ ، رد  حلـص  مییآ و  رد  حلـص  تملاسم و  رد  زا  دـنراد  ام  هب  هک  نانآ  اب  مینک و  رارقرب  تدوم  دـنویپ  هرابود 

. دریذپ یمن  نایاپ  ناشیا  اب  نامیاهترودک  هک  دنتسه  یبزح  دنریگ و  یمن  رارق  ام  یتسود  تبحم و  دروم  زگره 

اهنآ هب  مازتلا  یعامتجا و  قوقح  تیاعر 

هب هک  نیا  زا  مرب .. یم  هاـنپ  وت  هب  دـنوادخ ! ( 577 . ) دـحا شغ  یلع  يوطنن  نا  کبذوعن  و  قحب ... انل  سیل  اـم  مورن  نا  کـبذوعا ... مهللا 
یـسک اب  یتورم  یب  تنایخ و  هزیگنا  هب  هک  نیا  زا  وت  هب  میرب  یم  هاـنپ  و  میبلطب .. تسین  اـم  قح  ار  هچنآ  میروآ و  ور  تسین  اـم  قح  هچنآ 

(578 . ) فیهللا كارا  فیعضلا و  هنواعمل  انمایا ... عیمج  یف  و  هاذه ، انتیل  انموی و  یف  انقفوو  مییامن . ریوزت  مینز و  شغ 

نامورحم زا  يریگتسد  تیامح و 

. میشاب ناگدیدمتس  سر  دایرف  نافیعض و  رای  ات  نک  اطع  قیفوت  نامیگدنز ، هظحل  هظحل  رد  ار  ام  اراگدرورپ !

نارگید رازآ  زا  زیهرپ 

. رادزاب یناملسم  درم  نز و  ره  نموم و  درم  نز و  ره  رازآ  زا  ارم  اهلاراب ! ( 579 . ) ۀملسم ملسم و  ۀنمؤم و  نمؤم  لک  يذا  نع  ینعنما  و 

راتفگ نابز و  تافآ  زا  زیهرپ 

بـس وا  بئاغ  نمؤم  بایتغا  وا  لطاب  ةداهـش  وا  ضرع  متـش  وا  رجه  وا  شحف  ۀـظفل  نم  یناـسل  یلع  ناطیـشلا )  ) يرجا اـم  لـعجا .. مهللا 
ییوگازـسان و زا  تسا  ترابع  هک  مزاس ، یم  يراج  منابز  رب  ناطیـش  هچنآ  دنوادخ ! ( 580 .. ) کل دمحلاب  اقطن  کلذ ، هبشا  ام  رـضاح و 
رد ینابزدـب  يو و  رـس  تشـسپ  رد  نمؤم  تبیغ  لطاب ، هب  یهاوگ  مزیر ، یم  ار  نارگید  يوربآ  هک  ییاهینابزدـب  هدوهیب ، نانخـس  مانـشد ،

. نک ایوگ  دوخ  شیاتس  دمح و  ریسم  رد  ار  منابز  زاس و  رود  نم  زا  ار  راتفگ  تافآ  اهیتشز و  نیا  وت  دنوادخ ! وا و ... يور  شیپ 

ییورود قافن و  زا  زیهرپ 

، قافن هب  شیارگ  هناـقفانم و  ياـه  هزیگنا  زا  نآرق  هلیـسو  هب  ار  اـم  دـنوادخ ! ( 581 ... ) قافنلا یعاود  نم ... نآرقلاـب )  ) هبانمـصعاو مهللا !
بصن هدئاکمب و  یناغب  غاب  نم  مک  تسا : هدرک  میـسرت  انعم و  نینچ  ار  قافن  رگید  یترابع  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  رادب . نوصم 

هک یناسک  رایسب  هچ  ( 582 . ) قنحلا هدش  یلع  ینرظین  و  قلملا ، ۀشاشب  یل  رهظن  وه  و  هتسیرفل ، ۀصرفلا  زاهتن  راظتنا ال  هدئاصم ... مرش  یل 
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هب هک  یلاح  رد  دنتسشن  بسانم  تصرف  راظتنا  رد  دندرتسگ و  میاپ  شیپ  رد  ار  ناشراکـش  ياهماد  دندرک و  متـس  نم  هب  هعدخ  رکم و  اب 
... دنتسیرگن یم  مشخ  هب  ارم  لد  قامعا  رد  دندرک ، یم  ییورشوخ  نم  اب  ارهاظ 

تاوهش زا  زیهرپ  ربکا و  داهج 

هار اب  تفلاـخم  سفن و  ياوه  يوریپ  زا  مرب  یم  هاـنپ  وت  هب  دـنوادخ ! ( 583 ... ) يدهلا ۀـفلاخم  و  يوهلا ، ۀـعباتم  نم ... کبذوعا  ینا  مهللا 
تانهشلاب انل  ضرعتی  هنعانطبث ، حلاص  لمعب  انممه  نا  و  اهیلع ، انعجش  ۀشحافب  انممه  نا  میجرلا .. ناطیشلا  نم  یتیرذ  یندعا و  و  تیاده .

یتشز راک  هب  ام  هاگره  هک  نیا  هچ  هدب ، هانپ  ناطیش  ياه  هسیـسد  اهریوزت و  زا  ار  ملـسن  نم و  اراگدرورپ ! ( 584 . ) تاهبشلاب انل  بصین  و 
ار نآ  هناکاب  یب  ات  دهد  یم  يریلد  عیجشت و  ار  ام  ناطیش  میدروآ ، ور  یتشز  راک  هب  ام  هاگره  هک  نیا  هچ  هدب ، هانپ  ناطیش ، میدروآ ، ور 

ایبنا ياهدـیدهت  ياهتراشب و  نید و  تیناقح  رد  ناطیـش  دراد ، یم  زاب  نآ  زا  ار  ام  میدروآ  کین  ياهراک  هب  ور  هاگ  ره  میوش و  بکترم 
شیاین و ار  یناطیش  ياه  هسیسد  ناطیش و  اب  هلباقم  لماوع  زا  یکی  نانخس ، نیا  همادا  رد  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  دزادنا . یم  کش  هب 

یف هدـیک  نم  حبـصنف  ءاعدـلا  ةرثکب  انع  هسبحت  یتح  کناطلـسب  انع  هناطلـس  رهقاف  مهللا  دراد : یم  نایب  دـناد و  یم  ادـخ  هاگرد  هب  اـجتلا 
اعد هلیسو  هب  هک  اجنآ  ات  زاس  روهقم  ار  ناطیـش  ناوتو  رادزاب  ام  زا  تدوخ  يورین  اب  ار  ناطیـش  هطلـس  ادنوادخ ! ( 585 . ) کب نیموصعملا 

تیصعم هانگ و  زا  ناگتفای  ینمیا  هرمز  رد  میهرب و  ناطیش  اهماد  زا  هجیتن  رد  ددرگن و  ام  رب  طلست  هب  رداق  ناطیش  وت  هاگرد  هب  ام  شیاینو 
. میریگ رارق 

هیداجس هیفیحص  رد   - مالسلا هیلع  داجس -  ماما  یعامتجا  یسایس  عضاوم 

همدقم

، هفیحص ياهشیاین  ياوتحم  تسوا . نایعیـش  ماما  نایم  يزمر  زار و  رگید  يدعب  رد  تسادخ ، اب  زاین  زار و  یتهج  زا  هک  هفیحـص  ياهاعد 
رد شترضح  هک  تسا  یطیارش  تیعقوم و  ماما و  یـسایس  شنیب  رگ  میـسرت  فیرظ  یلکـش  هب  یقالخا ، لئاسم  یلوصا و  دیاقع  رب  هوالع 
 - هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ -  تیب  لها  تلیضف  تماما و  هلاسم  زاغآ ، زا  هعیش  ياعدا  دروم  عوضوم  نیرت  هدمع  تسا . هدرب  یم  رـسب  نآ 
 - ربمایپ زا  سپ  هک  هدوب  ییاهتموکح  اهتردـق و  راکنا  دروم  هلاسم  نیرتمهم  عوضوم  نیمه  تسا و  هدوب  تفالخ  يارب  نانآ  تیحالـص  و 

ناشملسم قح  زا  ار  همئا  مالـسلا -  هیلع  یلع -  تفالخ  نارود  كدنا -  یتدم  زج  دندز و  تموکح  دنـسم  رب  هیکت  هلآو -  هیلع  هللا  یلص 
 - یلع نی  نیسح  شردپ  دننامه  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  دندرک ! عنم  دوب ، یعامتجا  یسایس و  ینید و  تایح  دعب  رد  تما  يربهر  هک 

هبطخ اب  هن  اما  درک ، عافد  تما  يربهر  ماظنرد  همئا  هاگیاج  تماما و  ماقم  زا  مالسلا -  هیلع  بلاط -  یبا  نب  یلع  شدج  و  مالـسلا -  هیلع 
هدنز بش  ناج  يرحـس  میـسن  نوچ  هک  ییاهـشیاین  اب  اب  هکلب  اروشاع ، تضهن  نوچ  ینینوخ  تضهن  اب  هن  هیقـشقش و  نوچ  ینیـشتآ  ياه 

نادناخ رب  ررکم  ياهدورد  درک ! یم  همزمز  نانآ  اب  ار  هعیـش  رارـساو  دـناوخ  یم  ارف  تمواقم  يرادـیب و  هب  ار  يوما  کیرات  رـصع  ناراد 
روضح هفیحص  ياهاعد  رتشیب  ای  همه و  رد  هک  یمایپ  هعیـش  یـسایس  یتدیقع و  شنیب  تیناقح  رب  يدیکات  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ - 
حرطم زا  لبق  اهدورد  نیا  رارکت  تسوا . نادناخ  ربمایپ و  رب  دورد  تاولـص و  دنام ، یمن  یفخم  يا  هدنناوخ  چیه  نهذ  مشچ و  زا  دراد و 
اهلیلحت ریاس  هک  نیا  نودب  ام  دشاب . هتـشاد  لابند  هب  دناوت  یم  ار  يددعتم  اهریـسفت  اهلیلحت و  ادخ ، هاگرد  زا  اعدتـسا  وزرآ و  ره  نتخاس 

زا لبق  مه  نآ  هلآو ،-  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ -  نادناخ  مان  نتخاس  حرطم  رب  ماما  رارصا  اهتاولـص و  رارکت  هک  میرواب  نیا  رب  مینک  راکنا  ار 
رتراکـشآ هاگ  نآ  داقتعا  نیا  یتسرد  تسا . یـسایس  يداـقتعا -  یماـیپ  هدـنرادرب  رد  ادـخ ، هاـگرد  زا  یهاوخ  تجاـح  تساوخرد و  ره 

رد دریگ . رارق  هجوت  دروم  عیـشتوحم  تهج  رد  ار  ناـنآ  يوـلع  دـض  ياهمادـقا  ناـیوما و  تیمکاـح  کـیرحت  رـصع  هک  تشگ  دـهاوخ 

نارگشیاین لامج  داجس  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 122 

http://www.ghaemiyeh.com


دای مان و  نتخاس  شوماخ  رد  دنـشارت و  یم  حـلاصان  نامکاح  يارب  نیغورد  ییاهتمارک  ضرغم ، راـبرد و  هب  هتـسباو  ناـیوار  هک  يرـصع 
هک یسدقم  راکذا  ناونع  هب  همئا  مان  نتخاس  حرطم  دنراد ، ریگیپ  یـشالت  مالـسلا -  هیلع  یلع -  و  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  نادناخ 

تسا یتدابع  هکلب  تسین  يدابع  افرـص  یتکرح  دوش ، یم  یهلا  لضف  نارفغ و  تمحر و  بلج  بجوم  دراد و  شقن  اهاعد  تباجتـسا  رد 
دیاب هک  هنوگ  نآ  ار  اهدورد  نیا  هتفهن  رـس  تاجانم ، لها  زا  يرایـسب  هک  سوسفا  مایق . مایپ و  رـسارس  تسا  یتاـجانم  تسایـس و  رـسارس 

هک يرصع  رد  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  نادناخ  رب  دورد  هک  نیا  زا  لفاغ  دنداد  رارق  توکـس  اوزنا و  هیام  ار  تاولـص  اعد  دنتفاین و 
هتفهن دوخ  رد  ار  يداقتعا  شنیب  یسایس و  عضوم  هک  يراعـش  دوب ، تفالخ  نابـصاغ  تیمکاح  هیلع  راعـش  نیرت  هدنبوک  تسیز ، یم  ماما 
ۀظفح مهتلعج ... كرمال و  مهترتخا  نیذلا  هتیب  لها  بئاطا  یلع  لص  بر  مالـسلا -  هیلع  همئا -  یـسایس  هاگیاج  هب  ماما  حیرـصت  تشاد .

هک ار  نانآ  تسرف ؛ دورد  ناربمایپ  نادـناخ  زا  ناگزیکاپرب  راـگدرورپ ! ( 586  ) كدابع یلع  کججح  کضرا و  یف  اـفلخ ك  کـنید و 
ماما يداد . رارق  تناگدـنب  رب  تجح  نیمز و  رد  شیوخ  نانیـشناج  نید و  ظفاح  ار  ناشیا  يدـیزگرب و  ناـنمؤم  تیادـه  نید و  رما  يارب 
هیلع نیموصعم -  همئا  ماـقم  بصنم و  ندوـب  یهلا  - 1 تسا : هدرک  حیرـصت  یـساسا  هتکن  دنچ  هب  ترابع  نیا  رد  مالـسلا -  هیلع  داجس - 

زا هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  نادنواشیوخ  نارـسمه و  همه  هک  نیا  ربمایپ و  نادناخ  نایم  رد  نیموصعم  همئا و  یگژیو  - 2 مالسلا .- 
نآ زا  سپ  هلآو ،-  هیلع  هللا  یلص  ناربمایپ -  نادناخ  زا  مالـسلا -  هیلع  نیموصعم -  - 3 دنا . هدوبن  دنرادروخرب  تمصع  تراهط و  هبترم 
زین یعاـمتجا  ماـظن  رد  يوـنعم ، يربـهر  رب  هوـالع  مالـسلا -  هـیلع  نیموـصعم -  - 4 دنتـسه . يونعم  ياهـشزرا  نید و  رادـساپ  ترـضح 

. تسین نارگید  قح  مدرم ، يایند  نید و  يربهر  دنتسه ، تما  نایم  رد  نانآ  هک  ینامزات  دنتسه و  یهلا  تفالخ  ماقم  زا  رادروخرب 

تفالخ نابصاغ  هیلع  ماما  يرگاشفا 

یتح اهوزتبا ... دق  اهب  مهتـصصتخا  یتلا  ۀعیفرلا  ۀجردلا  یف  کئانما  عضاوم  کئایفـصا و  کئافلخل و  ۀـفالخلا ) يا   ) ماقملا اذـه  نا  مهللا 
يربهر و تفالخ و  ماـقم   ) ماـقم نیا  يایادـخ ! ( 587 . ) ۀـکورتم کیبن  ننـس  کعارـشا و  تاهج  نع  ۀـقرحم  کئافلخ  مکتوفـص و  داع 

یلو دنراد ، رارق  دوخ  هژیو  یلاع  هاگیاج  رد  هک  تسا  ینیما  ياهتیصخش  روخ  رد  تسوت و  ناگدیزگرب  نانیشناج و  نآ  زا  تما ) یسایس 
شلیـصا هریـش  زا  وت  تاـبجاو  تفرگ و  رارق  رـس  تشپوت  باـتک  دـش و  هداد  رییغت  وت  مکح  دـندش . روهقم  بوـلغم و  تماـما ، ماـقم  نیا 

هیلع همئا -  تیمکاح  نامرآ  زا  مالـسلا -  هیلع  یلع -  ماما  جیورت  دیدرگ ! كرت  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  ياهـشور  دش و  فرحنم 
يزوریپ زین  اهیراوشد و  شیاشگ  جرف و  ندیسر  ارف  رد  اهلاراب ! مهلدییاتلا . نیکمتلا و  رصنلا و  حاورلا و  جرفلا و  لجع  و  مهللا .. مالسلا - 

رد مالسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  امن ! لیجعت  ناشیا  رایتخا  رد  تاناکما  نتفرگ  رارق  و  مالـسلا -  هیلع  همئا -  يارب  مدرم  ندروآ  دورف  رـسو 
هدـنز دوخ  رد  ار  یهاوخنامرآ  دـیما و  راظتنا  حور  هک  دزومآ  یم  اهمایپ  نیا  اب  دوخ  نایعیـش  هب  هعیـش ، نامرح  يوما و  دادبتـسا  راـگزور 

يرادساپ رب  مالسلا -  هیلع  ماما -  دیکات  دنشاب . هتشاد  ار  یهلا  تموکح  قح و  تیمکاح  ندیسر  ارف  دیما  دنوادخ  هاگرد  زا  دنراد و  هاگن 
صاقتنا و  مالـسالا ، ۀطایح  رکنملا و  نع  یهنل  فورعملاب و  رمالل  انقفو ... و  هلآ ، دـمحم و  یلع  لص  مهللا  لطاب  اب  هلباقم  نید و  میرح  زا 

فورعم و هب  رما  يارب  نک  اطع  قیفوتام  هب  تسرف و  دورد  وا  نادـناخ  دـمحم و  رب  دوبعم ! ( 588 . ) زع نا  قحلا و  ةرـصن  هلالذا و  لطابلا و 
. تسا موجه  دروم  قح  هک  یطیارش  رد  يرای  نآ و  نتخاس  لیلذ  لطاب و  فیعضت  شهوکن و  مالسا و  زا  يرادساپ  رکنمزا و  یهن 

ملاظ اب  هلباقم  مولظم و  زا  تیامح 

هن درک  تیامح  ناشیا  زا  هن  تفرگ  رارق  دبتـسم  نامکاح  ناملاظ و  رانک  رد  يا  هظحل  هن  خـیرات  یهاوگ  هب  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماـما 
دنداهن و یم  مه  رب  مشچ  اهتیرابج  اهیتلادع و  یب  هدهاشم  اب  هک  یناگتفخ  نتخاس  رادـیب  يارب  یلو  دومن  غیرد  نامولظم  تیامح  زا  یتح 

یم ناـیب  نینچ  هتخادرپ ، اهیتلادـع  یب  ربارب  رد  تواـفت  یب  رـصانع  ملظ و  نارواـی  شهوکن  هب  اـعد ، ناـبز  اـب  دـنز ، یم  تلفغ  هب  ار  دوخ 
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نم دنوادخ ! ( 589 . ) هرفوا ملف  نم  ؤمل  ینمزل  قح  يذ  قح  نم  و  هرـصنا ..، ملف  یترـضحب  ملظ  مولظم  نم  کیلا  رذـتعا  ینا  مهللا  تشاد :
هک یقح  ره  زا  و  مبلط ... یم  شزوپ  وت  هاگرد  زا  مشاب ، هدرکن  يرای  ار  وا  دشاب و  هتفرگ  رارق  متس  دروم  نم  نامشچ  ربارب  یمولظم  نیازا 

دنوادخ هب  رگید  یشیاین  رد  مالـسلا -  هیلع  ماما -  میوج . یم  رذع  ما ، هدرواین  اج  هب  ار  نآ  نم  تسا و  هدوب  نم  هدهع  رب  ینموم  هیحان  زا 
. اریـصن ادی و ال  کباتک  وحم  یلع  مهل  و ال  اریهظ ، نیملاظلل  ینلعجت  لا  و  نیقـسافلا ، دـنع  ام  سامتلا  نع  ینبذ  و  دراد : یم  هضرع  نینچ 

یلمع هلیسو  هدم و  رارق  ناملاظ  نابیتشپ  روای و  ارم  نادرگ و  رود  نانآ ، دزن  زاین  راهظا  ناقساف و  هب  ندروآ  يور  زا  ارم  ادنوادخ ! ( 590)
ینید و يربـهر  قح  دـنیب و  یم  ناـحلاصان  تسد  رد  ار  تفـالخ  دـنچ  ره  نادرگم . نآرق  وـحم  رد  ناراکمتـس  هناـنئاخ  فادـها  نتخاـس 
نآ و نتخاس  لیلذ  لطاب و  فیعـضت  شهوکن و  مالـسا و  هلاسم  ماما ، شنیب  رد  اجنآ  زا  اما  دناد  یم  ماکح  موجه  دروم  ار  همئا  یعامتجا 

نامکاح ناملاظ و  رانک  رد  يا  هظحل  هن  خیرات  یهاوگ  هب  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  تسا . موجه  دروم  قح  هک  یطیارـش  رد  قح  يرای 
رادـیب يارب  یلو  دومن  غیرد  ناـمولظم  تیاـمح  زا  یتـح  هن  درک و  تیاـمح  زا  یتـح  هن  درک و  تیاـمح  ناـشیا  زا  هن  تفرگ ، رارق  دبتـسم 

شهوکن هب  اهعد ، نابز  اب  دنز ، یم  تلفغ  هب  ار  دوخ  دنداهن و  یم  مه  رب  مشچ  اهتیرابج  اهیتلادـع و  یب  هدـهاشم  اب  هک  یناگتفخ  نتخاس 
یترـضحب ملظ  مولظم  نم  کیلا  رذتعا  ینا  مهللا  تشاد : یم  نایب  نینچ  هتخادرپ ، اهیتلادـع  یب  ربارب  رد  توافت  یب  رـصانع  ملظ و  ناروای 

رارق متـس  دروم  نم  نامـشچ  ربارب  رد  یمولظم  هک  نیا  زا  نم  دنوادخ ! ( 591 . ) هرفوا ملف  نمومل  ینمزل  قح  يذ  قـح  نم  و  هرـصنا ...، ملف 
نآ نم  تسا و  هدوب  نم  هدـهعرب  ینموم  هیحان  زا  هک  یقح  ره  زا  و  مبلطم ... شزوپ  وت  هاگرد  زا  مشاب ، هدرکن  يراـی  ار  وا  دـشاب و  هتفرگ 

ام سامتلا  ینبذ  و  دراد : یم  هضرع  نینچ  دـنوادخ  هب  رگید  یـشیاین  رد  مالـسلا -  هیلع  یلع -  ماما  میوج . یم  رذـع  ما ، هدرواین  اـج  هب  ار 
ناقساف و هب  ندروآ  يور  زا  ارم  دنوادخ ! ( 592 . ) اریصن ادی و ال  کباتک  وحم  یلع  مهل  و ال  اریهظ ، نیملاظلل  ینلعجت  نیقـسافلا و ال  دنع 
، نآرق وحم  رد  ناراکمتس  هنانئاخ  فادها  نتخاس  یلمع  هلیـسو  هدم و  رارق  ناملاظ  نابیتشپ  روای و  ارم  نادرگرود و  نانآ ، دزن  زاین  راهظا 

. نادرگم

یمالسا ياهنیمزرس  نایک  ظفح  هب  ماما  مامتها 

ماکح موجه  دروم  ار  همئا  یعامتجا  ینید و  يربهر  قح  دنیب و  یم  ناحـصان  تسد  رد  ار  تفالخ  دـنچ  ره  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما 
بتکم یـسایس  فادـها  سار  رد  یمالـسا  ياهرواب  يدـیحوت و  هشیدـنا  شرتسگ  مالـسا  هلاسم  ماما ، شنیب  رد  هک  اجنآ  زا  اـما  دـناد  یم 

عوـضوم مالـسلا -  هیلع  ماـما -  تسا ، هدـش  حرطم  فادـها  نیمه  حیحـص  نیمءاـت  تهج  رد  تیـالو  هلاـسم  ـالوصا  دراد و  رارق  تماـما 
یسایس هاگتسد  اب  هک  يداضت  لیلد  هب  هتخاس و  ادج  یمالسا  ياهنیمزرس  مالـسا و  نایک  زا  يرادساپ  لصا  زا  ار  حلاصان  رابج و  نامکاح 

اب هکلب  دنام ، یمن  توافت  یب  مالـسا  ناهج  يراج  تالوحت  ربارب  رد  دـشک و  یمن  رانک  یعامتجا  ياهتیعقاو  ریاس  زا  ار  دوخ  دراد ، مکاح 
عـضوم دنک ، یم  دـیدهت  ار  یمالـسا  ياه  نیمزرـس  ياهزرم  هک  یلماوع  لابق  رد  دراد و  یم  نایب  ار  دوخ  عضوم  رتمامت  هچ  ره  تحارص 

يارب تسا  يا  هیمالعا  تقیقح  رد  نارادزرم ، يارب  ماما  ياهاعد  دیامن . یم  جـییهت  ياهزرم  زا  يارادـساپ  يارب  ار  ناناملـسم  دریگ و  یم 
نیا ناناملـسم . یماظن  یـسایس -  ياهدرواتـسد  زا  يرادیاپ  مالـسا و  یجراخ  نانمـشد  اب  لباقم  يارب  ياهزرم  يوس  هب  ناناملـسم  جیـسب 
زیتس رد  هکلب  درادن ، شرصع  نادرمتلود  یسایس و  هاگتسد  هب  یگتسبلد  دامتعا و  نیرتمک  ماما ، هک  دریگ  یم  تروص  یطیارش  رد  جیـسب 
هیاپ میکحت  هب  رهاظ  رد  دـنچ  ره  اهزرم ، زا  يرادـساپ  داهج و  هب  ندروآ  يور  يارب  ماما  يوس  زا  ناناملـسم  قیوشت  تسا . نانآ  اب  لـماک 

، دراد مالـسا  هب  هک  یقیمع  یگتـسبلد  دوخ و  فرژ  یـسایس  شنیب  اب  ماما  اما  دـنک ، یم  کمک  رـصع  نادرمتلود  تموکح  یـسایس  ياه 
نییعت هب  ناوت  یم  هک  تسا  یمالسا  هعماج  نایک  موادت  اب  دراد و  رارق  تسخن  تیولوا  رد  مالسا  نایک  ظفح  طیارـش  رد  هک  تسا  هتفایرد 
تماق رد  هک  يا  هسامح  تسا . جـییهت  دومنهر و  حور و  رـسارس  هنیمز  نیا  رد  ماـما  نانخـس  تخادرپ . ناـمکاح  حالـصا  تموکح و  عون 
مهللا تسا : هتشاد  نایب  شیاین  نیا  زا  یشخب  رد  ماما  تسا . هداد  دنویپ  نایتاجانم  عوکر  هدجس و  نازیتس و  رفک  مایق  اب  ار  بارحم  شیاین ،

نارگشیاین لامج  داجس  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


دمحم و یلع  لص  مهللا  کتدج  نم  مهایاطع  غبساو  غبسا  کتوقب و  امهتامیا  و  کتزعب ، نیملسملا  روغث  نصح  و  هلآ ، دمحم  یلع  لص 
 - دمحم رب  دنوادخ ! ( 593 ... ) مهرما ربد  مهعمج و  فکا  مهتموح و  عنما  مهتزوح و  سرحا  مختحلساذحشا و  مهتدع و  رـصک  وک  هلآ ،

نادرگ ریذپانذوفن  راوتسا و  ار  ناملسم  نیمزرـس  ياهزرم  تریذپان  تسکـش  يورین  هب  تسرف و  دورد  شنادناخ  و  هلآو -  هیلع  هللا  یلص 
ناشیاهرگنس اهژد و  هب  امن و  تظافح  ناشهاگیاپ  ورلق  زا  نکاطع و  شخب و  ییاناوت  ار  یمالسا  ياهنیمزرس  ورملق  نایماح  تیرگناوت ، اب 

. شخب ناماس  امن و  ریبدت  ار  ناشیاهراک  نک و  اطع  تفلا  ار  ناشیاهلد  هد ! يرادیاپ  ماکحتسا و 

داهج هب  قیوشت  بیغرت و 

یفوالا کظح  قوقالا و  کبزح  لیعالا و  کنید  نوکبل  کتنـس  عابتا  نم  مه  دـهاج  دـهاجم  وا  کتلم  لها  نم  مهازغ  زاغ  اـمیا  مهللا و 
ای درامگ و  تمه  مالسا  ورملق  هب  نامجاهم  ناکرشم و  اب  زیتس  هب  هک  یناملـسم  هدنمزر  ره  دنوادخ ! ( 594 .. ) رمالا هل  ییه  رسیلا و  هفقلف 

عفانم اهدرواتسد و  دوش و  تیوقت  وت  بزح  دبای و  يرتربوت  نید  هک  نیا  ات  دزیخرب  داهج  هب  نید  زا  يوریپ  ياتسار  رد  هک  يرگداهج  ره 
شخب و ناماس  ار  شیاهراک  زاس و  راومه  ار  شهار  رادرب و  شیاپ  شیپ  زا  ار  تالکـشم  دـنوادخ ! دوش ، رتلماک  یمالـسا  اهتما  مالـسا و 

... نک كرادتوا  يارب  هتسیاش  ینارای  هدرک ، نیمضت  شیارب  ار  يزوریپ 

مالسا نانمشد  اب  دربن  داهج و  هیحور  تشادگرزب 

ۀقاف هب  تاطبا  وا  فعـض  هب  دـعقف  داـهجب  مهوا  يوزغ ، يونف  مهیلع  كرـشلا  لـها  برحت  هنزحا  مالـسالا و  رما  همها  ملـسم  اـمیا  مهللا و 
هک یناملـسم  ره  دوبعم ! ( 595 . ) نیحلاصلا ءادهـشلا و  ماظن  یف  هلعجا  و  نیدـهاجملا ، باوث  هل  بجوا  ثداـح ... هنع  ثداـح  هنع  هرخاوا 

نیمغ لد  نوزحم و  دنا ، هدش  جیسب  ناناملسم  هیلع  تکرش  ياوق  هک  نیا  زا  تسا و  ناملسم  تشونرس  مالـسا و  راک  لوغـشملد  نارگن و 
هتسناوتن هداد و  خر  هتساوخان  يا  هثداح  ای  يدوبمک و  یلکـشم ، شیارب  اما  تسا ، هداد  داهج  مزع  ای  هتفرگ و  دربن  هب  میمـصت  دشاب و  یم 
. هد رارق  ناحلاص  نادیهش و  فص  رد  هب  يو  نک  اطع  وا  هب  ار  نارگداهج  باوث  دنوادخ ! دوب ، ناهوخدب  نامجاهم و  دربن  هب  تسا 

نادیهش ماقم  تداهش و  شزرا 

يادخ هاگرد  هب  شیاتـس  دمح و  ( 596 . ) هئادعا فویسب  ءادهشلا  مظن  یف  هبرـصن  و  هئایلوا ، نم  ءادعـسلا  یف  هب  دعـسن  ادمح  هللادمحلا ...
تداهش هب  ادخ  نانمشد  ریشمش  اب  هک  ینادیهش  فص  رد  میوش و  لیان  ادخ  دنمتداعس  ناتـسود  هبترم  هب  نآ  وترپ  رد  هک  يدمح  هناگی ...

: درادیم هضرع  قح  هاگرد  هب  ادخ  هار  نارگداهج  ناملسم و  نارواگنج  يارب  اعد  رد  مالسلا -  هیلع  داجس -  ماما  میریگ . رارق  دنا ، هدیسر 
نا دـعب  و  لتقااب ، كودـع  حاتجی  نا  دـعبف  ةداهـشلاب  هل  تیـضق  ةداعـسلاب و  هل  تمتح  ناف  هنیع ... یف  مهللقف  هودـعو  كودـع  فاص  اذاف 
هب ناملـسم  هدنمزر  هک  هاگ  نآ  دـنوادخ ، ( 597 . ) نیربدم كودع  یلوی  نا  دعب  و  ینملـسملا ، فارطا  نمءات  نا  دـعب  رـسالا و  مهبدـهجی 

هدـنمزر يارب  ار  نمـشد  ياهورین  رامـش  دور ، یم  دنتـسه -  زین  وا  نانمـشد  هک  تنانمـشد  اـب  فاـصم  هب  مالـسا  ورملق و  زا  عاـفد  هزیگنا 
، يا هدز  مقر  شیارب  نآ  زا  سپ  تداهـش  تداعـس و  نیا  هب  يو  یباـیتسد  يا  هدز  مـقر  شیارب  ار  تداهـش  يا و  هـتفرگ  رظن  رد  ناملـسم 

نیمزرس یحاون  هب  هدرک و  ریسا  ار  ناش  هدنامزاب  هورگ  هتشک و  ار  وت  نمشد  هک  دشاب  نآ  زا  سپ  تداهش  تداعـس و  نیا  هب  يو  یبایتسد 
. دنشاب هتخیرگ  مالسا  نانمشد  هدیشخب و  یمالسا 

داهج یلالاو  فادها 

، یمالسا ياهنیمزرس  اه و  هشیدنا  ورملق  هب  نامجاهم  اب  دربن  داهج  هلاسم  هب  دوخ  هبناج  همه  عماج و  هاگن  رد  مالسلا -  هیلع  داجـس -  ماما 
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وق مهللا و  تسا . هتخادرپ  زین  مهم  نیا  هب  شیاین  هژیو  نایب  اـب  هکلب  تسا ، هدـنامن  غراـف  داـهج  یـشزرا  ياـه  هزیگنا  فادـها و  میـسرت  زا 
یتح ال کب  هولخلل  مهتذـبانم  نع  کتدابعل و  مهتبراحم  نع  مهغرف  و  مهلاوما ، هب  رمث  و  مهراید ، هب  نصح  مالـسلا و  لها  لاحم  کلذـب 
فعض و ناملـسم و  نارواگنج  يدنمناوت  هلیـسو  هب  اهلاراب ! ( 598 . ) کنود ههبج  مهنم  دـح  رفعت ال  كریغ و ال  ضرـالا  عاـقب  یف  دـبعی 
هدـنلاب و ار  ناشلاوما  نادرگ ، مکحتـسم  ار  ناشراید  ياهژد  شخب  توق  ار  یمالـسا  ياهنیمزرـس  اههاگیاپ و  رفاک ، نامجاهم  لالحمـضا 

شمارآ تغارف و  ناشیا  هب  تدوخ  اب  زاین  زار  تولخ و  تدابع و  يارب  اـمن و  هدوسآ  نانمـشد  اـب  گـنج  زا  ار  ناـش  رطاـخ  زاـس و  رمثرپ 
كاخرب یناشپپ  وت  يراگدـنوادخ  هاگرد  هب  زج  یـسک  دریگن و  رارق  شتـسرپ  دروم  وت  زج  نیمز  ياج  ياج  رد  هک  اجنآ  اـت  نک  تیاـنع 

. دیاسن

نایاپ رد  ینخس 

نایم زا  ییاه  هنومن  باختنا  رد  یتسارب  لو  مینایامنب  ار  هفیحص  هدرتسگ  بلاطم  فراعم و  زا  يا  هشوگ  ات  میدرک  شالت  شخب  نیا  رد  ام 
هکلب اهنیرترب ، شنیزگ  يانعم  هب  هن  هچنآ  میتشاد و  ترسح  ساسحا  هراومه  تسا  هدش  حرطم  هفیحص  رد  هک  هدنزرا  مایپ  سرد و  اهدص 

رتنوزف و یلمءات  اب  اـت  تسا  یفاـک  ار  تریـصب  ناـبحاص  هک  يا  هولج  هفیحـص ، هراـمه  شباـت  زا  تسا  يا  هولج  ندـنایامن  روظنم  هب  اـهنت 
. دنسانشزاب دنبایزاب و  ار  یمالسا  شنم  قالخا و  یهلا و  فراعم  زا  يرگید  ياهنارک  هفیحص  یلاع  نیماضم  رد  يرگنزاب 

اه تشون  یپ 

98 ات  1

بقانم يدرولا 151 ؛ مالعا  داشرا 2/139  یفاک 2/368 ؛ لوصا  همامالا 80 ؛ لئالد  زا : دـنترابع  دـنا ، هتفریذـپ  ار  لقن  نیا  هک  یعبانم  - 1
يرولا مالعا  - 2 راـصبالا 139 . رون  نایعالا 2/260 ؛ تاـیفو  صاوخلا 291 ؛ رکذـت  همهملا 201 ؛ لوصف  همغنلا 2/260؛ فـشک  2/310 ؛

یمعفک 29. حابصم  دهتجملا 733 ؛ حابصم  دشاب  یم  لمج  گنج  اب  نراقم  لاس 36  - 3 هعیشلا 2/629 . نایعا  صاوخلا 29 : رکذت  : 251
نیا نآ  همزال  دوش ، هتفریذـپ  لـقن  نیا  رگا  تسا ، هتـسناد  يرمق  يرجه  لاس 35  ار  داجـس  ماما  ردام  تافو  خـیرات  هر  یناـشاک  ضیف  - 4

فاعس ۀـمهملا 201 ؛ لوصف  همغلا 2/260 ؛ فـشک  - 5 دـشاب . هدـش  دـلوتم  لبق  ياهلاسرد  ای  لاـس و  نیمه  رداـی  داجـس  ماـما  هک  تسا 
همهملا 187؛ لوصف  همغلا 2/201 ؛ فشک  يرولا 251 ؛ مالعا  بقانم 3/310 ؛ داشرا 2/138 : ۀعیشلا 1/629 6 - راصبالارون  نیبغارلا 216 ؛

نیمه ساسارب  رـصاعم  ناگدنـسیون  زا  یخرب  - 8 همامالا 80 . لـئالد  - 7 هعیـشلا 1/629 . نایعا  رـصبالا 139 ؛ رون  نیبغارلا 216 ؛ فاعسا 
روضح هنیدـم  رد  ع )  ) یلع نادـناخ  یلاس  نینچ  اریز  تسا  هدوب  يرمق  يرجه  رد 36  داجـس  ماما  تدالو  لاس  هک  دـنا  هتفای  داقتعا  ههبش 

لئالد - 9 يدیهـش 17 . رفعج  دیـس  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  یناگدـنز  كر : دـشاب . یم  روهـشم  يار  فلاخم  هیرظن ، نیا  یلو  دـنا . هتـشاد 
راونالا راحب  هرهازلا 1/229 ؛ موجنلا  دعس 5/157 ؛ نبا  تاقبط  - 10 همغلا 2/297 . فشک  دـیلاوملا ؛ جات  يرولا 251 ؛ مالعا  همامالا 80 ؛
همئالا خیرات  دعس 5/157 ؛ نبا  تاقبط  - 12 هعیشلا 1/679 . نایعا  راصبالا 139 ؛ رون  همئالا 4 ؛ دیلاوم  همامالا 80 ؛ لئالد  - 11 . 45/329

صاوخلا هرکذت  يرولا 251 ؛ مـالعا  داشرا 139 ؛ - 15 ءالبنلا 4/386 . مالعا  ریـس  - 14 ریـسلا 2/62 . بیبح  - 13 . 28 هسیفن ) هعومجم  )
بیبح بقانم 4/175 ؛ عئارشلا 232 ؛ للع  - 17 همهملا 201 . لوصف  صاوخلا 291 ؛ هرکذت  بقانم 4/175 ؛ - 16 راصبالا 139 . رون  298 ؛
نامه - 20 همغلا 2/73 / . فشک  - 19 داشرا 138 . دیدحلا 10/79 ؛ یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  همغلا 2/72 ؛ فـشک  - 18 ریسلا 2/62 .
همغلا فشک  - 24 بقانم 4/175 . ءاـیلوالا 3/133 ؛ هیلح  - 23 بقانم 4/175 . - 22 همغلا 2/73 . فـشک  بقاـنم 4/175 ؛ - 21 كردم .

-27 هترتع 207 . لوسرلا و  باـقلا  - 26 راصبالارون 139 ؛ همهملا 201 ؛ لوصف  صاوخلا 291 ؛ هرکذت  - 25 همهملا 201 . لوـصف  2/74 ؛
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همغلا 2/260؛ فشک  يربط 4/347 ؛ خیرات  یبوقعی 2/246 و 264 ؛ خیرات  هبیتق 214 ؛ نبا  فراعم  - 28 يرولا 251 . مالعا  داشرا 2/136 ؛
لها ریخ  کلدلتـسف  اـهیلا  نسحا  اـهب و  ظـفتحا  - 29 هعیـشلا 1/629 . نایعا  و 387 ؛ ءالبنلا 4/321  مـالعا  ریـس  نایعالا 2/429 ؛ تاـیف  و 

يدرولا 250، مالعا  ناـنز ، هاـش  تاجردـلا 335 ؛ رئاصب  - 30 هعیـشلا 1/629 . نایعا  هیـصولا 145 ؛ تابثا  یفاک 2/369 ؛ لوصا  ضرـالا .
تاقبط - 32 اضرلا 4/8 . رابخا  نویع  فارشالا 3/102؛ باسنا  هبیتق 214؛ نبا  فراعم  - 31 هرهازلا 1/229 . موجنلا  صاوخلا 291 ، هرکدت 

ءالبنلا 386؛ مالعا  ریـس  یفاـک 2/368؛ لوصا  - 33 نایعالا 2/429 . تایفو  هوفصلا 2/52؛ ۀفص  یبوقعی 2/303؛ خـیرات  دعـس 5/156؛ نبا 
رهش نبا  بقانم  كردم 36 - نامه  - 35 ناویحلا 2/196 . ةایح  همغلا  فشک  بوشآ 3/311  رهش  نبا  بقانم  - 34 ناویحلا 1/196 . ةایح 

-40 یبوقعی 2/303 . خیرات  - 39 ۀیصولا 145 . تابثا  تاجردلا 335 ؛ رئاصب  - 38 صصقلا 456 . خیراوتلا و  لمجم  بوشآ 3/311 37 -
اضرلا 2/128؛ رابخا  نویع  - 44 كردم . نامه  بقانم 3/311 43 - - 42 صاوخلا 921 . ةرکذت  - 41 . 24 هیسفن ) هعومجم   ) همئالا خیرات 

تابثا - 46 نایعالا 2/431 . تایف  و  هبیتق 214 ؛ نبا  فراـعم  دعس 5/211 ش  نبا  تاقبط  - 45 هعیشلا 1/629 . نایعا  ارونالاراحب 46/11 ؛
نم هتریخف  ناـتریخ ، هداـبع  نم  هللا  نا  ص :)  ) هللا لوـسر  لاـق  - 47 هعیـشلا 1/629 . نایعا  و  دوواد 371-372 ؛ نبا  لاـجر  ۀیصولا 140 ؛؛

ةادهلا تابثا  نایعالا 2/429 ؛ تایف  2/369 ؛ مجرتم ، ۀـجحلا  باتک  یفاک  لوصا  دربم 300 ش  لـماک  سراـف . مجعلا  نم  شیرق و  برعلا 
رد مخز  مشچ  زا  ات  دنا  هتـسب  یم  دنبوزاب  ناکدوک  يوزاب  رب  هک  زور  نآ  یعامتجا  مسر  زا  رعاش  - 49 یفاک 2/365 . لوصا  - 48 . 214/

نیرخآ دزگدزی ، رتخد  وناب  رهش  نیا  رد  - 50 نک /  نایب  ار  دوخ  شیاتس  دروم  تیصخش  یگنومن  غوبن و  ات  تسا  هتسج  هرهب  دنشاب ، ناما 
. تسا هدـمآ  رد  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نب  نیـسح  يرـسمه  هب  تسا و  هتفاـی  لاـقتنا  هنیدـم  هب  ناریا  زا  یخیراـت  هـچ  رد  یناـساس  هاـشداپ 

تراسا هک  دوش  یم  هدافتـسا  عبانم  یخرب  زا  فلا -  دنا : هدرک  زاربا  ار  هیرظن  هس  عومجم  رد  دنرادن و  يدحتم  يءار  ناثدحم  ناخروم و 
یهورگ ب -  قحلا 12/54 . قاقحا  یفاک 2/369  لوصا  كر : تسا  هتفرگ  تروص  رمع  تفالخ  نامز  رد  هنیدـم  هب  يو  مازعاو  وناـبرهش 

اـضرلا 2/128؛ راـبخا  نویع  يربـط 3/248 ؛ خـیرات  كر : تسا  هداد  خر  ناـمثع  تفـالخ  نارود  هنیدـم  هب  ونابرهـش  لاـقتنا  هک  دـندقتعم 
ریما تفـالخ  رـصع  رد  هدـش  داـی  عوـضوم  هک  دـنا  هدـیقع  نـیا  رب  یـضعب  و  ج -  راونلاراـحب 46/10 . رـشبلا 1/561 ؛ رابخا  یف  رـصتخملا 

همغلا فشک  يدرولا 251 ؛ ممالعا  2/138 ؛ داشرا ، يربط 4/46 ؛ خیرات  دربـم 300 ؛ لـماک  كر : تسا . هتفاـی  ققحت  ع )  ) یلع نینمؤملا 
نیا هلمج  نآ  زا  دـنک ، یم  فیعـضت  تدـش  هب  ار  تسخن  هیرظن  هک  دراد  دوجو  ییاه  هناشن  نایم  نیا  رد  نایعالا 2/430 . تایفو  2/275 ؛

ناولح و هب  ادتبا  تسا و  هداد  همادا  تموکح  هب  اهلاس  نامز  نآ  زا  سپ  هکلب  تسا  هدـشن  هتـشک  نئادـم  طوقـس  زا  سپ  دزگدزی  - 1 هک :
هتـشاد هارمه  هب  ار  شناگتـسب  هداوناخ و  ریـسم  نیا  لوطرد  هدرک و  ینیـشن  بقع  ورم  ناـمرک و  ناهفـصا ، ناـشاک ، مق ، بناـج  هب  سپس 

رد زین  يو  نادـنزرف  تراـسا  تسا ، هتفرگن  تروـص  مود  هفیلخ  دـهع  رد  ناریا  یقرـش  یبوـنج و  هیحاـن  حـتف  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  تـسا .
لاس رد  مود  هفیلخ  - 2 تسا . هداتفا  قافتا  مالـسلا -  هیلع  یلع -  تفالخ  لیاوا  ای  نامثع  تفالخ  رخاوا  رد  هدوبن  رمع  تفـالخ  راـگزور 

لاس 36-38 رد  ونابرهش  دنزرف  نیرخآ  نیتسخن و  ناونع  هب  داجس  ماما  تدالو  هک  یلاح  رد  تسا  هتـسب  ناهج  زا  مشچ  يرمق  يرجه   23
اه هنیرق  نیا  دشاب . هدرواین  يدنزرف  یلع و  نب  نیسح  يرسمه  هب  ونابرهـش  هلاس ، هلـصاف 15  نیا  لوط  رد  هک  دیامن  یم  دیعب  تسا و  هدوب 

همغلا فـشک  بقاـنم 3/338  يرولا 259 ؛ مـالعا  - 51 درک . وجتـسج  موـس  اـی  مود و  لاـمتحا  رد  دـیاب  ار  حیحـص  هیرظن  هک  دـنیامن  یم 
ار هللادـبع  ربـکا و  نیـسح و  نسح و  دـمحم ، نوـچ  يرگید  نادـنزرف  مالـسلا -  هیلع  رقاـب -  ماـما  زج  ناراـگنخیرات  یخرب  - 52 . 2/322
داشرا 5/154؛ - 53 یبوقعی 2/305 ، خـیرات  فارـشالا 3/147 ؛ باسنا  دعـس 5/156 ؛ نبا  تاقبط  كر : دنا . هدرمـش  هللادبع  ما  نادـنزرف 
-55 هعیـشلا 1/630 . نایعا  همغلا 2/286 ؛ فـشک  يرولا 297 ؛ مـالعا  - 54 راصبالارون 142 . همئالا 124 ؛ ةرکذـت  همهملا 206 ؛ لوـصف 

همغا فشک  يدرولا 297 ؛ مالعا  - 58 داشرا 2/154 . - 57 هدیزگ 203 . خیرات  دمحم 127 ؛ لآ  خـیرات  - 56 دعـس 5/156 . نبا  تاقبط 
بیذهت داشرا 2/159 ؛ - 61 هبیتق 216-215 . نبا  فراعم  - 60 بلاطلا 138 . ةدمع  راصبلا 142 59 - رون  ۀمهملا 209 ؛ لوصف  2/284 ؛

هیتق نبا  فراـعم  - 64 یلکرز 99-3/98 . مـالعا  - 63 راونالاراحب 47/19 . لاقملا 1/668 ؛ حـیقنت  - 62 قحلا 12/178 . قاـقحا  9/352 ؛
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همهملا لوصف  البنلا 4/400  مالعا  ریس  صاوخلا 341 ؛ ةرکذت  لووئسلا 79 ؛ بلاطم  ریثا 4/238 ؛ نبا  لـماک  همغلا 4/275 ؛ فـشک  215 ؛
؛ ۀمئالا خیرات  ۀمامالا 80 ؛ لئالد  یبوقعی 2/303 ؛ خیرات  - 65 نیبغارلا 220 . فاعـسا  راونالاراحب 64/8-13 ؛ همئالا 124 ؛ ةرکذـت  208 ؛

حابصم نایعالا 2/431 ؛ تاـیفو  بلاطلا 306 ؛ ۀـیافک  يرولا 251 ؛ مـالعا  داـشرا 2/139 ؛ یفاـک 2/372 ؛ لوصا  بهذـلا 3/160 ؛ جورم 
خیرات - 69 ناریا 548 . نیـسح و  ماما  البنلا 4/400 ؛ مالعا  ریس  قحلا 12/10 68 - قاقحا  يربط 5/362 67 - خیرات  - 66 یمعفک 509 .

-73 . 629 هعیشلا 1 /  نایعا  297 ؛ همغلا 2 /  فشک  لووسلا 79 72 - بلاطم  يرولا 251  مالعا  كردم 71 - نامه  - 70 یبوقعی 2/303 .
دروم یب  لامتحا  نیا  یلو  دشاب  میدق  رصم  کیدزن  ییاتـسور  رد  ع )  ) داجـس ماما  دقرم  هک  تسا  هداد  لامتحا  تاقبط  باتک  رد  ینارعش 
یخرب ساسا  رب  تسا و  نیـسحلا  نب  یلع  نبدیز  هب  بوسنم  هک  دـشاب  يرازم  هدـش ، نیا  مهوت  نیا  شیادـیپ  ببـس  هچنآ  اسب  هچ  تسا و 

يرولا 252؛ مالعا  داشرا 2/139 ؛ همهملا 208 75 - لوصف  - 74 نیبغارلا 221 . فاعسا  كر : تسا ، نوفدم  اجنآ  رد  دیهش  دیزرـس  اهلقن 
هیـسفن 37. هعومجم  دیلاوملا  جات  - 77 . 46/154 راحب هیصولا 148 ؛ تابثا  یفاک 2/372 ؛ همامالا 80 ؛ لـئالد  - 76 همغلا 2/276 . فشک 

نویع - 80 رودصملا 63 . ۀثفن  - 79 هدوملا 332 . عیبانس  هقحرملا 199 ؛ قعاوصلا  لو 81 ؛ ؤسلا  بلاطم  30 ؛ رایخالا ، بقانم  راتخملا  - 78
-83 ةادهلا 5/216 . تابثا  - 82 همغلا 2/278 . فشک  - 81 ةادهلا 2/480 . تابثا  بقانم 1/284 ؛ يرولا 261 ؛ مالعا  اضرلا 1/41 ؛ رابخا 

نب یلع  یلع  صنلا  ةراـشالا و  ۀـجحلا ، باـتک  یفاـک ، لوصا  - 84 ع .)  ) نیـسحلا نب  یلع  صنلا  ةرـشالا و  ۀـجحلا ، باـتک  یفاـک ، لوصا 
قداص و ماما  مولعلا و  ماما  مولعلارقاب و  تماما  دنناد و  یم  ع )  ) نیـسحلا نبدیز  وریپ  ار  شیوخ  هیدیز  پ 85 - مالسلا .-  هیلع  نیسحلا - 

تداهـش هب  هدرک  مایق  تموکح  هیلع  ریـشمش  اب  هک  یلع  نبریز  ع )  ) داجـس ماما  زا  سپ  دندقتعم  هکلب  دریذـپ . یمن  ار  ناشیا  زا  سپ  همئا 
ماما رقاب و  ماما  ییالو  ماقم  رکنم  تماما و  یعدم  دـیز  دوخ  هک  تسین  تسد  رد  یهاوگ  یخیرات  عبانم  زا  هتبلا  تسا . ماما  تسا ، هدیـسر 

ینایرج هیلیعامسا  ای  هینطاب  - 86 تسا . هتفرگ  لکش  وا  تداهش  زا  سپ  هیدیز  یـسایس  يداقتعا و  يرکف و  نایرج  الوصا  و  دشاب . قداص 
ات تفگ و  دوردب  ار  ناهج  قداص -  ماما  شردپ  تایح  نامز  رد  لیعامسا  تسا . هتفرگ  لکش  رفعج  نب  لیعامسا  تافو  زا  سپ  هک  تسا 

لیکـشت رد  یبلط  تصرف  ضرغم و  رـصانع  شقن  رب  دشاب  یهاوگ  دناوت  یم  نیا  تشادندوجو و  مان  نیدـب  يا  هقرف  زگره  شتافو  زا  لبق 
تسا و هدش  فقوتم  نآ  زا  سپ  هتفای و  موادـت  مظاک  ماما  نامز  ات  تماما  رما  هک  دـندقتعم  هیقفاو  هقرف  - 87 يو . گرم  زا  سپ  هقرف  نـیا 

عمج هب  دنتشادرب و  دوخ  فارحنا  زا  تسد  زاغآ  رد  هقرف  نیا  ناوریپ  زا  يرایسب  تسا . هدوبن  دجاو  مالسلا -  هیلع  اضرلا -  یسوم  نب  یلع 
-91 لحنلاو 137-2/131-1 . لـلملا  - 90 كردـم . نامه  - 89 نایعالا 4/173 . تاـیف  و  - 88 دنتـسویپ . ع )  ) اضر ماما  نایعیـش  ناراـی و 
ۀیصولا 143؛ تابثا  یفاک 2/155 ؛ همامالا 87 ؛ لئالد  نایعالا 4/171 94 - تایفو  - 93 لاقملا 3/112 . حیقنت  - 92 نایعالا 4/170 . تایفو 

بقل هیفنح  - 97 كردم . نامه  - 96 لاقملا 3/111 . حیقنت  - 95 ةادهلا 5/233 . تابثا  ۀمغلا 2/309 ؛ جاجتحا 2/316 . يرولا 253 ؛ مالعا 
. كردم نامه  - 98 لاقملا 3/111 . حیقنت  تسا . هدوب  سیق  نب  رفعج  تنب  هلوخ  وناب  نآ  مان  دشاب . یم  نینموملاریما  نب  دمحم  ردام 

189 ات  98

دنتفگ اراصن  ینعی : . 30 هبوت /  هللا  نبا  حیسملا  يراصنلا  تلاق  و  تسا : هدمآ  میرک  نآرق  رد  - 100 . 296 فارشالا 3/276 -  باسنا  - 99
حیسم نامه  ادخ  دنتفگ  هک  نانآ  دندش  رفاک  ینعی : . 17 هدئام /  میرم  نب  حیسملا  موه  هللا  نا  اولاق  نیذلا  رفک  دقل  تسادخ . دنزرف  حیسم 

. دشاب ادخ  هدنب  هک  نیا  زا  تشادن  زیهرپ  ابا و  زگره  حیسم  ینعی ، . 172 ءاسن /  هللادبع  نوکی  نا  حیسملا  فکنتـسی  نل  تسا . میرم  دنزرف 
جورم - 103 مجرتم 2/78 . بهذلا ، جورم  - 102 تسادخ . دنزرف  ریزع  دنتفگ : دوهی  ینعی  . 30 هبوت /  هللا  نبا  ریزع  دوهیلا  تلاق  و  - 101

-104 هیمالسا 1/68 /  فراعملا  هرئاد  71 ؛ یلکرز 8/70 -  مالعا  ءالبنلا 4/191 ؛ مالعا  ریس  لودلا 331 ؛ رصتخم  100 ؛ بهذلا 3/96 - 
ةادهلا تابثا  بقانم 4/144 ؛ لاجرلا 128 ؛ ۀـفرعم  رایتخا  - 106 راحب 45/351 . لاقملا 3/203 ؛ حیقنت  - 105 لاجرلا 125 . ۀـفرعم  رایتخا 

ناونع هب  لتاقم  رد  هک  تسا  یـسک  هلمرح  - 109 لاقملا 3/204 . حیقنت  - 108 لاقملا 3/204 . حیقنت  - 107 هیشلا 1/636 . نایعا  5/229 ؛
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نادناخ زا  یخرب  هویش  نیمه  اب  هک  تسا  هدوب  يزادناریت  يو  هدمع  شقن  هدش و  یفرعم  اروشاع  زور  رد  دیزی  هاپس  لاعف  رـصانع  زا  یکی 
لاقملا 3/204 112- حیقنت  - 111 هیعشلا 1/636 . نایعا  راحب 5/332 ؛ بقانم 4/133 ؛ - 110 تسا . هدیناسر  تداهـش  هب  ار  ع )  ) نیـسح
صاوخلا 294؛ ةرکذت  دعس 5/158 ؛ نبا  تاقبط  - 115 لاقملا 3/205 . حیقنت  - 114 راحب 45/339 . - 113 لاجذرلا 125 . ۀـفرعم  رایتخا 
راونالا 45/339. راحب  - 118 102  / هبوت - 117 راثلا . اذه  فنصم  ان  نبرفعج  نانخـس  راحب 45/386  كر : - 116 لاقملا 3/205 . حییقنت 

هیفنح دمحم  يوس  زا  يا  همان  هک  هتشاد  راهظا  نینچ  هدش و  هداد  وا  هب  رتشا  نب  میهاربا  نتخاس  دعاقتم  يارب  راتخم  هک  يا  همان  رد  - 119
مالعا - 122 راونلاراحب 46/60 . - 121 . 2  / حتف - 120 راحب 45/366 . تسا ! هدیدرگ  دای  يدهم  دـمحم  ماناب  هیفنح  دـمحم  هدـش  هتـشون 
قحلا قاقحا  - 125 ءایلوا 133 . ۀـیلح  - 124 ۀـمهملا 201 . لوصف  همغلا 2/280 ؛ فشک  يرولا  مـالعا  داشرا 1632 : يرولا 255 123 -

ۀمهملا 202؛ لوصف  ءالبنا 4/392 ؛ مالعا  ریس  مالسالا 1/208 ؛ مئاعد  قحلا 12/26 128 - قاقحا  يرولا 256 127 - مالعا  -126 . 12/26
دعس نبا  تاقبط  - 130 قحلا 2/23 . قاقحا  نیحایرلا 55 ؛ ضور  رکاسع 4/392 ؛ نبا  خیرات  لو 79 ؛ ؤسلا  بلاطم  - 129 راصبالاون 139 .

هقرحملا قعاوصلا  همهملا 201 ؛ لوصف  ظفاحلا 1/75 ؛ ةرکذت  راونالا 119 ؛ قراشم  رایتخا 27 ؛ بقانم  راتخم  ءایلالوا 133 ؛ ۀیلح  5/160 ؛
قراشم ءایلولا 133 ؛ ۀیلح  - 131 یجنلبش 140 . راصبالا  رون  نیبغارلا 239 ؛ فاعسا  ُةدوملا 5/160 ؛ عیبانی  ۀیردا 1/139 ؛ بکاوکلا  119 ؛

فشک تازجعملا 73 ؛ نویع  - 132 نیبغارا 216 . فاعسا  ةدوما 15/160 ؛ عیبانی  ءالبنا ؛ مـالعا  ریـس  صاوخلا 293 ؛ ةرکذـت  راونلا 119 ؛
فشک يرولا 256 ؛ مالعا  داشرا 2/146 ؛ هسیفن 52 ؛ هعومجم  هترتع  لوسرلا و  باقلا  - 133 لوالا 108 . راثآ  لودا و  رابخا  همغلا 2/302 

نبا تاقبط  - 135 مالسالا 4/37 . خیرات  بیذهتلا 7/305 ؛ بیذهت  392 ؛ ءالبنالا ، مالعا  ریـس  بلاطلا 301 ؛ هیاـفک  - 134 همغلا 2/280 .
فشک ءایلوالا 3/135 ؛ ۀـیلح  یناغا 14/75 ؛ - 137 همغلا 2/266 . فـشک  - 136 همغلافـشک 2/266 . يرولا 256 ؛ مـالعا  دعس 5/164 ؛

-139 هیعشلا 1/633 . نایعا  ۀمغلا 2/266 ؛ فشک  ءایلوالا 3/135 ؛ ۀیلح  قودص 517 ؛ لاصخ  - 138 هیعشلا 1/633 . نایعا  ۀمغلا 2/266 ؛
رد هرح  - 142 . 153 بقانم 4 / عئارـشلا 231 ، للع  - 141 همغلا 2/303 . فـشک  ءایلوالا 3/140 ، ۀـیلح  - 140 دعـس 5/160 . نبا  تاقبط 

للع - 144 هعیشلا 1/633 . نایعا  دعـس 5/164 ، نبا  تاقبط  - 143 (. 247 نادـلبلا 2 / مجعم   ) دراد رارق  قیتعلا  نطب  هیحاـن  رد  هکم  ریـسم 
رون هیشاح  نیبغارلا  فاعـسا  راـصبالا 128  رون  - 147 ردـم ؟ نامه  - 146 صاوخلا 184 . ةرکدـت  - 145 . 153 بقانم 4 /  عئارشلا 231 ،

ةرکذت راونالا 119 ؛ قراـشم  همغلا 2/262 ؛ فـشک  بقاـنم 4/158 ؛ صانوخلا 295 149 - هرکذـت  داـشرا 2 146  راصبالا 208 148 -
يرولا 259؛ مالعا  142 ؛  / داشرا - 153 . 134  / نارمع لآ  مالسالا 2/301 152 - مئاعد  همغلا 2/279 151 - فشک  - 150 صاوخلا 295 .

لوصف نایعالا 3/267 ؛ تاـیفو  هیعـشلا 1/633 157 - نایعا  هیعـشلا 2/633 156 - نایعا  - 155 . 22  / روـن - 154 همغلا 2/274 . فـشک 
صاوخلا ةرکذت  همغلا 2/380 ؛ فشک  بوشآ 4/159 ؛ رهـش  نبا  بقانم  ءایلولا 3/141 ؛ ۀیلح  - 158 رـشع 75 . ینثالا  ۀمئالا  ۀمهملا 77 ؛

نبا خیرات  ءالبنالا 4/390 ؛ مالعا  ریس  همغلا 2/280 ؛ فشک  داشرا 2/145 ؛ - 159 بیذهتلا 7/305 . بیذهت  ظافحلا 1/75 ؛ ةرکذت  182 ؛
بقانم 4/167؛ - 162 هعیشلا 1/631 . نایعا  بقانم 4/167 ؛ - 161 همغلا 2/258 /  فشک  دعس 5/158 ؛ نبا  تاقبط  - 160 رکاسع 12/19 .

دقعلا يواسملا 212 ؛ نساـحملا و  9 ؛ ارعشلا رعـشلا و  نییتلا 1/370 ؛ ناـیبلا و  - 164 لو 77 . ؤسلا  بلاـطم  - 163 هعیـشلا 1/631 . نایعا 
بادالارهز 1/59؛ یضترم 67 ؛ دیـس  یلاما  ءایلوالا 3/139 ؛ ۀـیلح  داشرا 2/150 ؛ ریبـکلا 143 ؛ مجعملا  یناغالا 21/376 ؛ دیرفلا 1/27 ؛

ةرکذت لو 79 ؛ ؤسلا  بلاـطم  همغلا 2/92 ؛ فشک  بوشآ 4/169 ؛ رهـش  نبا  بقانم  يرـشخمز 8/219 ؛ قیاف  ءابدالا 1/299 ؛ تاارضاحم 
یـشک لاجر  لاجرلا  ۀفرعم  رایتخا  - 166 یسوط 100 . لاجر  - 165 هدـیزگ 213 . هسامح  ناوید  نایعلا 5/145 ؛ تاـیف  و  صاوخلا 338 ؛

، دسانـش یم  ار  وا  زن  ادـخ  هناخ  و  تسانـشآ . شیاهماگ  زا  هدـنام  ياجرب  يراـثآ  اـب  توبن  نیمزرـس و  اـحطب  هک  تسوا  نیا  - 167 . 129
-169 تسا . تیادـه  كالم  امنهار و  هناشن  هزیکاپ و  هزنم ، راکزیهرپ ، تسادـخ . ناگدـنب  نیرترب  دـنزرف  - 168 مرح . لح و  هک  اـنانوچ 
؛ تسیک وا  یسرپ ؛ یم  یـسانشان  ياعدا  هب  هک  نیا  - 170 یسانش ! یمن  ار  وا  یلهاج و  یتسار  رگا  تسا ، مالـسلا  اهیلع  همطاف  دنزرف  نیا ،

یب دوش  یم  تفایرد  نآ  زا  اهـششخب  هراومه  رمث  رپ  تسا  يا  هدرتسگ  ناراب  وا  تسا  یبوخ  مزن  - 171 دنز . یمن  شتمظع  وا و  هب  ینابز 
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: هدیـشخب تنیز  ار  وا  تلـصقود  تسا . هدـشن  كاـنمیب  ساره و  وا  زا  یـسک  هک  تسا  یبوخ  مرن  - 172 دکـشخب ! دریذپ و  نایاپ  هک  نیا 
نتفگ يرآ  هک  ییامیـس  شوخ  هدید . نامرح  يراتفرگ و  مدرم  ياهجنر  ياهزاین و  هدنـشک  شود  رب  يراتفر 173 - کین  یقلخ و  کین 
دروم ار  ادخ  ناگدنب  یمامت  - 175 شزامن . دهـشت  رد  زج  هتفگن  هن  زگره  - 174 تسا . نیریـشو  شوخ  شیارب  مدرم  شهاوخ  زاین و  هب 

اهتمارک اهشزرا و  همه  دنیوگ : درگنب  ار  وا  نوچ  شیرق  - 176 دیادزب . نانآ  زا  ار  يرادان  رقف و  یگریت  ات  تسا ، هداد  رارق  شیئخ  ناسحا 
ورف وا  تلالج  زا  قلخ  هدید  دندنب و  یم  ایح  يور  زا  شیوخ  مشچ  وا  - 177 تسا . هتفریذپ  لامک  هدش و  هصالخ  وا  لیاضف  مراکم و  رد 

، دروآ تفگـش  هب  ار  هدننیب  دـنکارپ . یم  رطع  شنارزیخ ، ياصع  - 178 دشاب . مسبت  لاح  رد  هکنیا  رگم  دیوگن  ینخـس  زگره  دـنتفا . یم 
هک دـهاوخ  دراد  وا  هب  رجح  هک  یناـفرع  اـب  دـیآ  میطح  نکر  دوسلا  رجح  ندوس  يارب  نوچ  - 179 دراد . هرهچ  رد  هک  یبسانت  ییاـبیز و 

. تسا هتشاگن  حول  رب  ار  یگرزب  فرش و  نیا  ریدقت  ملق  هدیرفآ و  گرزب  فیرـش و  ار  وا  ادخ  نامزرید ، زا  - 180 دراذگناو . ار  وا  تسد 
هتفاـی هتـشررس  نادـناخ  نیا  زا  مدرم  نید  هک  ارچ  تسوا ، ناردـپ  مرازگـساپس  تقیقح  رد  درازگ ، یم  رکـش  ار  يادـخ  هک  یـسک  - 181

همه هک  تسا  یـسک  وا  - 183 دباین . هار  هشیدـنا  ياپ  دـسرن و  نادـب  اهتـسد  هک  هتـسویپ  جوا  هب  نانچ  نآ  وا  ینیدـهاگیاج  - 182 تسا .
لاهن - 184 دندمآ . رامش  هب  اهتما  نیرترب  شتما  دنداهن و  ندرگ  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  دمحم -  شدج -  نیرترب  تیلیـضف و  هب  ناربمایپ 

نادناخ نآ  تبحم  هک  تسا  ینادـناخ  زا  وا  - 185 تسا . تریس  کین  وخ و  هزیکاپ  داژن و  كاپ  تسا ، توبن  ناتـسوب  زا  هتـسر  شدوجو 
، درد یم  ار  تملظ  هدرپ  شیناـشیپ  رون  - 186 تسا . ینمیا  تاجن و  هیام  ناشیا  هب  ندـش  کیدزن  یهارمگ و  ناـنآ  ینمـشد  تسا و  نید 
-188 يراتفگ . ره  نایاپ  رد  زین  تسا و  ناشیا  دای  مان و  ینخـس و  ره  شیپاشیپ  ادخ ، دای  زا  دفب  - 187 ار . یکیرات  هنیس  باتفآ  هک  نانچ 

يا هدنشخب  چیه  - 189 دنناشیا . دنیوگ : همه  دنریگ ، غارس  اهناسنا  نیرتهب  زا  رگا  دننانآ و  رورـس  نادناخ  نیا  دنرامـش ، رب  اوقت  لها  رگا 
. دناسر نانآ  هب  یگرزب  رد  ار  دوخ  هک  دوشن  رسیم  ار  سک  چیه  و  دناوتن ، نانآ  اب  يربارب 

288 ات  190

ناسکی نانآ  يارب  دنـشخب ، یم  یتسد  خارف  اب  یتسدـگنت  رد  - 191 ناریـش . رازراک  نادیم  رد  دنا و  هدـنزیر  ناراب  یلاسکـشخ  رد  - 190
حیقیت - 193 تمعنو . ناسحا  تداـیز  بجوم  تسا و  تمقن  رـش و  هدـنرادزاب  ناـنآ  یتسود  - 192 دنمتـسم . اب  دنـشاب  زاین  یب  هک  تسا ،

گنروا یماج ، گنروا  تفه  يونثم  - 196 یلکرز 4/67 . مالعالا  بهذلا 7/360 ؛ تارذش  - 195 لاقملا 2/4 . حیقنت  لاقملا 2/4 194 -
-200 رصم . یـساسلا  عبط  یناغالا 14/75  یضترم 68-1/67 199 - دیـس  یلاما  - 198 داـشرا 2/150 . بهذلا 141 197 - هلـسلس  لوا 

حرش نایعالا 146-5/145 204 - تاف  و  همغلا 93-3/93 203 - فشک  - 202 نیظعاولا 200-201 . ۀضور  - 201 بقانم 172-4/169 .
سوا نب  بیبح  مامت  وبا  ناوید  ینغم 734 ؛ دهاوش  حرش  همغلا 2/43 207 - فشک  - 206 هیعشلا 1/269 . نایعا  - 205 دهاوش 734-732 .

یبا نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 211 ناویحلا 3/133 . ةایح  كر : بادالاهز 69-1/62 210 - هعیشلا 1/269 209 - نایعا  یئاط 2/284 208 -
همغلا فـشک  همامالا 80 ؛ لـئالد  صاوخلا 291 214 - ةرکذـت  دعـس 5/166 213 - نبا  تاـقلط  راـحب 46/143 212 - دیدحلا 4/104 ؛
هعیشلا قئادحب  سدقلا  صایر  - 215 هعیشلا 1/365 . نایعا  یجنلبش 139 ؛ راصبالارون  قحلا 12/9 ؛ قاقحا  همهملا 209 ؛ لوصف  4/258 ؛
باسنا فنخم 150 ؛ یبا  همجرت  - 218 راونالاراحب 45/132 . - 217 راونالاراحب 45/114 و 196 . مرقم 355 ؛ نیسحلا  لتقم  - 216 1/365

لتقم یناردنزام 13 ؛ راصبالارون  ةدوما 350 ؛ عیبانی  راونالاراحب 45/114 و 168 ؛ داشرا 2/123 ؛ يربط 4/352 ؛ خیرات  فارشالا 3/206 ؛
کیرـش نب  میذح  لاق  موصعم 712-711 221 - هدراهچ  یناگدـنز  - 220 ناریا 480 . نیـسح و  ماـما  كر : - 219 مرقم 314 . نیسحلا 

یلع یلص  هیلع و  ینثا  هللادمحف و  مئاق  وه  و  اوتکسف ، اوتکـسا  نا  مهیلا  یموا  سانلا و  یلا  مالـسلا -  هیلع  نیدباعلا -  نیز  جرخ  يدسالا :
انا تارت ، لحذ و ل  ریغ  نم  تارفلا  طشب  حبذملا  نیسحلا  نب  یلع  انءاف  ینفرعی  مل  نم  و  ینفرع ! دقف  ینفرع  نم  سانلا ، اهیا  لاق : مث  هیبن ،
له هللااب  دشان  سانلا  اهیا  ارخف . کلذـب  یفکف  اربص ، لتق  نم  نبا  انءا  هلایع ، یبس  هلام و  بهتنا  همیعن و  بلـس  و  هممیرح ، کهتنا  نم  نبا 
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مکـسفن و متمدق ال  ام  مکل  ابتف  هومتلتاق  مث  ۀعبیلا ؟ قاثیملا و  دهعلا و  مکـسفنا  نم  هومتیطهعا  و  هئمتعدخ ، یلا و  یلا  متبتک  مکنا  نوملعت 
نوعماس هللا  لوسر  نبا  ای  اـنلک  نخن  مهعمجاـب : ولاـقف  - 222 هلآو .-  هیلع  هللا  یلـص  هللا -  لوـسر  یلا  نورظنت  نیع  هیءاـب  مـکیارل ، ءوـس 

، کملـسل ملـسو  کبرحل ، برح  اناف  هللا  کمحر  كرمءاب  انرمف  گـنع ، نیبغار  ـال  کـیف و  نیدـهاز  ریغ  کمامذـل ، نوظفاـح  نوعیطم 
فلتخم تاهج  زا  هک  دراد  هراشا  يا  هیآ  هب  اجنیا  رد  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  - 223 انملظ . کملظ و  نمم  انئرت ، کئرت و  نذـخءانل 

رب ترـضخ  نآ  هطاحا  ماما و  ملع  يافرژ  هدـش  داـی  عوضوم  اـب  هیآ  نیا  قیمع  دـنویپ  دراد . طاـبترا  ترـضح  نآ  نخـس  دروم  عوضوم  هب 
هب منک  یم  هظعوم  ار  امـش  وگب  شیوخ  تما  هب  ربمایپ  يا  دـیامرف : یم  ربمایپ  هب  دـنوادخ  تایآ  نیا  رد  دـناسر . یم  ار  یحو  مایپ  میهاـفم 
هب دـنوادخ  هیآ  نیا  همادا  رد  تسامـش ... دوـخ  عفاـنم  تهج  رد  مبلط  یم  امـش  زا  نم  هجنآ  وـگب : ناـنیا  هب  ربماـیپ  يا  ادـه .. هار  رد  ماـیق 
یم هدش و  برطـضم  نارگن و  یهلا  باذغ  هدهاشم  ماگنه  نارفاک  دیامرف : یم  هداد و  رادشه  ربمایپ  يرای  داهج و  زا  نافلختم  نامرجم و 

دندش و رفاک  دنتشاد  هنیمز  تصرف و  هک  اجنآ  رد  ایند و  یگدنز  رد  اهنآ  اجک ! نامیا  اجک و  اهنآ  یلو  میدروآ  نامیا  قح  به  ام  دنیوگ 
ات 54. هیآ 46  ءابس  هروس  كر : نوهتشی  ام  نیب  مهنیب و  لیح  و  دننز ! یم  نامیا  زا  مد  هداتفا ، هلصاف  ناشیاهنامرآ  ناشیا و  نایم  هک  زورما 

امکیلا اوتءات  نا  نودیرتا  مکـسفنا ، تاوهـش  نیب  مکنیب  لی  ةرکملا ، هردغلا ، اهیا  تاهیه ! مالـسلا :-  هیلع  نیـسحلا -  نب  یلع  لاقف  - 224
لکث ینـسنی  ملف  هعم ، هتیب  لها  سمالاب و  یبءا  لتق  لمدـنی ، اـمل  حرجلا  نءاـف  ینم ، یلا  تاـصقرلا  بر  ـالک و  لـبق . نم  یئاـبآ  یلا  متیتا 

یتلءاـسم ال يردـص و  يرجت  هصـصغ  یقلح و  يرجاـنح و  نیب  هترارم  زاـهل و  قـش  يدـج  یبءا و  ینب  یبءا و  لـکث  و  ص )  ) هللا لوـسر 
لآ - 226 42  / دمز یـسربط 2/306 225 - جاجتحا  هخیـش ... نیـسحلا و  لتق  نا  ورغ  ال  مالـسلا :-  هیلع  لاق -  مث  اـنیلع . ـال  اـنلا و  ونوکت 

باسنا راوـنا 45/154 229 - راـحب  يربـط 4/350 228 - خـیرات  فارـشالا 3/206 ؛ باـسنا  دعـس 157  نبا  تاـقبط  نارمع 145 227 -
باسنا فـنخم 142 ؛ یبا  لـتقم  هـمجرت  يربـط 454-4/352 232 - خـیرات  فارـشالا 3/212 231 - باـسنا  - 230 3/206 فارشالا ،

نیسح و ماما  ناریا 492-485 236 - نیسح و  ماما  راحب 45/184 235 - - 234 فنخم 162 . لتقم  - 233 فوهللا 84 . فارشالا 3/214 ؛
، عاالطالا دـصارم  دارد  رارق  هریبه  یبا  رـصق  یکیدزن  رد  قارع و  ياهاتـسور  زا  مود  دـیدشت  حـتف و  هب  هصاصح ، ناریا 492-485 237 -

نادلبلا مجعم  دراد . رارق  هلجد  برغ  دادغب و  یخسرف  یس  هلـصاف  رد  لصوم و  دادغب و  نیب  فورعم  تسا  يرهـش  تیرکت  - 238 1/404
نیا - 240 عـالطالا 2/552 . دـصارم  تسا . هدرک  اـنب  روعا  ماـن  هب  عورعم  صخـش  ار  نآ  تسا و  هفوـک  تشپ  رد  روـعا ، رید  - 239 2/38

هک تسا  لحک  رغصم  لیحک  عالطالا 3/1196 241 - دصارم  دیآ . یم  رامش  هب  لصوم  یـضارا  زا  دراد و  رارق  رقع  یمکیدزن  رد  عضوم 
عـالطالا دـصارم  دراد . رارق  هلجد  برغ  رد  تسا و  لـصوم  یکیدزن  رد  هدـمآ و  رد  يا  هیرق  تروص  هب  نـالا  هدوـب و  یگرزب  رهـش  ـالبق 

عـالطالا 1/363 243- دـصارم  تسا . هدـش  عـقاو  هلجد  هیحاـن  رد  هک  تسا  لـصوم  گرزب  ياهاتـسور  زا  یکی  هنیجح  - 242 . 3/1150
ات دنا و  هدـیمان  لصوم  ار  نآ  قارع ، هریزج و  هب  ای  تارف و  هلجد و  هب  نآ  لاصت  تلع  هب  هک  تسا  قارع  عورعم  ياهرهـش  یکی ز  لصوم 

رارق ماش  هب  لصوم  هار  رس  رب  هک  تسا  قاارع  دابآ  ياهرهـش  زا  یکی  نیبیـصن  نادلبلا 5/223 244 - مجعم  دراد  هلـصاف  خسرف  دادغب 74 
نادـلبلا 5/288 245- مجعم  دـنراد . هعموص  رید و  نینچ  نآ  فارطا  رد  نایحیـسم  نآ  هوـالع ر  تسا و  عـقاو  نآ  رد  یگرزب  رید  دراد و 

ییاهرهش زا  یکی  رهـش  نیا  عالطالا 2/979 246 - دصارم  تسا . تاونق  زا  يرایـسب  بآ  ءاشنمرـس  تسا و  هریزح  هب  روهـشم  درولا : نیع 
ایوگ هک  تسا  یباحص  ریشب  نب  نامعن  هب  بوسنم  رهش  نیا  نادلبلا 4/403 247 - مجعم  دراد . هلصاف  هلحرم  کی  بلح  رهـش  ات  هک  تسا 

: باط رفک  عـالطالا 1/1288 248 - دـصارم  تسا . عقاو  بلح  ةاـمح و  یب  رهـش  نیا  نون و  نب  عشوی  هب  فورعم  تسا  يربـق  نآ  هلبق  رد 
یمقلع فنکم  نب  صمح  ار  نآ  هک  هیروس  گرزب  ياهرهش  زا  یکی  ةامح : نادلبلا 4/470 249 - مجعم  بلح . هرعم و  نیب  تسا  يرهش 

نب صمح  ار  نآ  هیروس  گزرب  ياهرهـش  زا  یکی  صمح  - 250 نادـلبلا 2/302 . مجعم  دـشاب . یم  بلح  قشمد و  نیب  تسا و  هدرک  انب 
اب زور  هس  هک  فورعم  ياهرهـش  زا  کـبلعب  - 251 نادـلبلا 2/302 . مجعم  دـشاب . یم  بلح  قـشمد و  نب  تسا و  هدرکاـنب  یقلع  فـنکم 

-253 دـشاب . روزلا  رید  ناـمه  تسین  دـیعب  هدـش و  یم  یهتنم  ماـش  هب  هک  هدوب  یلزنم  نیرخآ  بهار : هعموص  - 252 دراد . هلـصاف  هیروس 
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عیبانی - 256 فنخم 121 . یبا  لـتقم  همجرت  يربط 7/375 255 - خیرات  لامالا 1/303/304 254 - یهتنم  فنخم 180-198 ؛ یبا  لتقم 
لبازحا - 262 . 41  / لافنا - 261 41 لافنا /  - 260 . 22  / يروش بهذلا 2/73 259 - جورم  - 258 هدوملا 352 . عیبانی  هدوملا 352 257 -

-265 رـشبلا 1/173 . رابخلا  یف  رـصتخملا  یبوقعی 2/182 ؛ خـیرات  - 264 یمزراوخ 62-61 . لـتقم  جاـجتحا 2/305-307 ؛ - 263 . 33/
خیرات - 270 30  / يروش دیدح 22-23 269 - - 268 ارونلا 45/131 . راحب  البنلا 3/216 267 - مالعا  ریـس  یسوط 2/290 266 - یلاما 

هلاال اولاـق : یح  قلخلا  میطارخ  برـض  نم  اـنا  یـضترملا ، یلع  نبا  اـنا  راحب 45/175 272 - دیرفلا 5/124 271 - دـقعلا  يربط 7/376 ؛
هللااب رفکی  مل  نینحوردـب و  لتاق  و  نیتعیبلا ، عیاب  و  نیترجهلارجاـه ، و  نیحمرب ، نعط  نیفـسب و  هللا  لوسر  يدـی  نیب  برـض  نبااـنا  هللاـالا .
جات و  نیدباعلا ، نیز  نیدـهاجملارون و  و  نیملـسملا ، بوسعی  و  نیدـحلملا ، عماق  و  نییبنلا ، ثراو  و  نینمؤملا ، حـلاص  نبا  انا  نیع  ۀـفرط 

، لیئربجب دـیوملا  نلا  انا  نیملاعلا  لوسر  نیـسای  لآ  نم  نیملاعلا  بر  لوسر  نیـسای  لآ  نم  نیمئاقلا  لضفا  نیرباصلا و  ربصا  و  نیئاکبلا ،
رخفا نیبصانلا و  ءاغدذعا  دـهاجملا  و  نیطـساقلاو ، نیثک  انلا  نیقراملا و  لاق  و  نیملـسملا ، مرح  نع  یماحملا  نبا  انات  لیئاکلیمب  روصنملا 

و نیکرشملادیبم ، نیدتعملا و  مصاق  نیقلاسلا و  لوا  و  نینمؤملا ، نم  لوسرل  باجتـساو و  باجا  نم  لوا  نیعمجا و  شیرق  نم  یـشم  نم 
،، یخـس حمـس  هملع . ۀـبیع  هللا و  ۀـمکح  ناتـسب  و  هللارما ، یلو  هللا  نیدرـصان  نیدـباعلا و  ۀـمکح  ناسل  نیقفاملا ، لع  هللا  یمارم  نم  مهس 

قارعلا شبک  زاجحلا و  بازحـالا  قرفم  و  بالـصالا ، عطاـق ، ماوق ، بذـهم ، ماوص ، رباـص ، ماـمعت ، مادـقم  یـضر ، یحطبا  یکز ، لولهب ،
كاذ نیسحلا ، نسحلا و  نیرعشملا  ثراو  اهثیل  یغولا  نم  ون  اهدیس  برعلا  نم  يرجاهم  يرخش  يدحا  يردب  یبقع  یفیخ  یندم  یکمت 

ءاکیلاب و سانلا  جـض  یتح  انا ، انا  لوقی : لزی  ملف  ءاسنلا ، ةدیـس  نبا  انا  ءارهزلا ، همطاـف  نبا  اـنا  لاـق : مث  بلاط 273 - یبا  نی  یلع  يدـج 
ربکا یـش ء  لع ال  لاق  ربکا  هللا  ربکا  هللا  نذؤملا  لاق  املف  مالکملا  هیلع  عطقف  ندؤملا  رمءاف  ۀتنف  نوکی  نا  هللا  ۀنعل  دیزی  یـشخ  و  بیخنلا ،

ادمحم نا  ادهشا  نذؤملا  لاق  املف  یمد ، یمحل و  يرشب و  يرعش و  اهب  ادهش  نیسحلا : نب  یلع  لاق  هللا ، هلا  نا ال  دهـشا  لاق : املف  هللا ، نم 
نا ترفک و  تبذک و  دقف  كدج  هنا  تمعز  ناف  دیزی ؟ ای  كدج  ما  يدـج  هذـه  دـمحم  لاقف : دـیزی  یلا  ربنما  قوف  نم  تفتا  هللا  لوسر 

فنخم یبا  لتقم  همجرت  رهظلا ، ةالـص  یلـصف  دـیزی  مدـقت  ۀـماقالا و  ناذالا و  نم  نذؤملا  غرف  لاق و  هترتع ؟ تلتق  ملف  يدـج  هنا  تمعز 
نازحالا 54؛ ریثم  قحلا 2/126-128 ؛ قاقحا  یمزراوخ 2/69 ؛ لتقم  یسربط 2/310-311 ؛ جاجتحا  نیبلاطلا 2/121 ؛ لتاقم  193-196 ؛
راونالا 45/139 276- راحب  فنخم 197 275 - یبا  لتقم  همجرت  - 274 نیسحلا 352 . لتقم  مومهما 242 ؛ سفن  راونلاراحب 138-139 ؛

جاجتحا 2/310 فنخم 198 278 - یبا  لتقم  همجرت  دعس 5/157 277 - نبا  تاقبط 

ات 368  289

سانلا یلا  ءاموءاف  لیوع ، ءاکب و  یف  مه  هلابقتـس و  اهلها ال  جرخ  ءالبرک و  ۀعقو  دعب  هنیدـملا  یلا  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  لبقا  اامل  - 279
تاومـسلا یف  عفتاف  دعب  يذلا  نیعمجا  قئالخالا  يراب ء  نیدـلا ، موی  کلام  میحرلا ، نمحرلا  نیملاعلا ، بر  هللادـمحلا  لاق : توکـسلاب و 

میظع و  ءزرلا ، لـیلج  و  عذاوللا ، ۀـضاضم  عئاـجلا و  ملا  و  روههدـلا ، عئاـجف  و  رومـالا ، مئاـظع  یلع  هدـمحن  يوجنلادهـشف  برق  و  یلعلا ،
و مالـسلا -  هیلع  نیـسحلا -  هللادـبع  وبا  لتق  میظع ة  مالـسالا  یف  ۀـملث  بئاصمب و  ان  التلا  دـمحلا  هل  یلاعت و  هللا  نا  سانلا  اهیا  باـصملا ،

تالاجر يءاف  سانلا  اهیا  ۀـیزرااهلثم ، ۀـیزرلا ال  هذـه  و  ناسنلا ، لـماع  قوف  نم  نادـلبلا  یف  هسءارب  وراد  هتیبص و  هواـسن و  تیبس  وهترتع 
هلتقل دادشلا  عبسلا  تکب  دقلف  اهل ، امهنا  نع  نضتوا  اهعمد ، سبحت  مکنم  نیع  ۀیا  ما  هلجا ، نم  نزحیلا  داوف  يا  ما  هلتق ، دعب  نورسی  مکنم 

هکئـالملا و  راـحبلا ، جـجل  یف  ناـتیحلا  اـهناصغءاب و  راجـشالا  اـهئاجراب و  ضراـالا  اـهناکراب و  تاوامـسلا  اـهحومءام و  راـحبلا  تـکب  و 
فوفطلا 88 ش یلتق  یف  فوـهللا  یـسوط 66 ؛ خیـش  یلاما  هلتقل  عدـصنی  بلق ال  يا  سانلا  اهیا  توعمجا ، تاوامـسلا  لـها  و  نوبرقملا ،

راحب ءایلوالا 3/138 ؛ ۀیلح  راحب 109-46/108 281 - فوهللا 92 ؛ - 280 هعیشلا 1/617 . نایعا  مرقم 360 ؛ نیدباعلا  نیز  انتمئا 1/280 ؛
كرالل كراتلا  مالـسلا :-  هیلع  لاـق -  هعـشلا 1/633 284 - نایعا  - 283 78/162 راحب 46/110 ، ةرایزلا 107 ؛ لـماک  - 282 46/109
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نع يرهزلا  نع  - 285 ةاقت ؟ یقتی  ام  و  هل : لـیق  ةاـقت  یقتی  نا  اـالا  هرهظ ، ءارو  هللا  باـتک  ذـبانلاک  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـالل 
جلی نلف  هللا  الاا  هل  ال  لاق : نم  لاق : و  رکنملا ، نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالااب  هللا  نونیدـی  موقل ال  لـیو  لاـق  هنا  مالـسلا :-  هیلع  امهدـحا - 

. رباقملا اوراز  یتح  رثاکتلا  مهاهلا  م  قلا . لک  و  لاق : مث  ماظلا  ۀـعاطب  هللا  ناد  نمل  نید  حـلاص و ال  لـمعی  هلوق  متی  یتحءاامـسال  توکلم 
تما لااهنم  ای  مهءاسن ، نویحبسی  مهانبا و  نوجیذی  نوعرف  لآ  یف  لیئارسا  ینبک  هللا  تیسما و  راونلاراحب 78/152 286 - دیفملا  سلاجم 

لآ انیـسمءاو  اـهنم  ءادـمحم  نءاـب  برعلا  رئاـس  یلع  رختفت  شیرق  تسمءا  و  یبرع ، ص )  ) دـمحم نءاـب  مجعلا  یلع  رختفت  برعلا  تسما 
 - مالـسلا هیلع  هلاق -  لاهنم . ای  انیـسما  ام  یلع  نوعجار  هیلا  اـنا  هللااـناف و  نودرـشم  نولوتقم  نوررهقم  نومولظم  نوبوصغم  نحن  دـمحم و 

. هللا لوسر  نبا  ای  تیـسمءا  جرخ  فیک  لاـقف : یبابـضلا  ورمع  نیا  لاـهنملا  هلبقـساف  قشمد  قوس  یف  یـشمی  لـعجف  موی  تاذ  جرخ  نیح 
نیتوطخ نم  هللا  یلا  بخا  ةوـطخ  نم  اـم  هلآو :-  هیلع  هللا  یلـص  هللا -  لوـسر  لاـق  لاـق : نیـسحلا  یلع  نع  قحلا 12/121 287 - قاقحا 

ظیغ ۀـعرج  نیتعرج : نم  هللا  یلاا  بحاا  ۀـعرج  نم  ام  و  اهلـصی ، عطاق  محر  يذ  یلا  دوطخ  یلاـعت و  هللا  لـیبس  یف  افـص  اـهب  دـسی  هوطخ 
لیلا داوس  یف  عمد  هرطق  هللا و  لیبس  یف  مد  ةرطق  نیت : رطق  نم  هللا  یلا  بحا  هرطق  نم  ام  ریصب و  نموم  ااهدری  ۀعرج  و  ملحب ، نموم  اهدری 
قحلا قاقحا  انقح  اانل  هللا  دـخءای  یتح  انملظ  نم  عنمو  نیف  دـهاج  نم  انتعیـش  امنا  راحب 78/152 288 - دیفملا 5 ؛ سلاجم  هللا  ۀیـشخ  نم 

نا ناطلـسلا  قح  میظعت و  ریقوت و  یلع  مهنطااـب  مه و  رهاـظ  یف  هوـعیطز  نا  ساـنلا  یلع  ماـمال  قـح  ةدوملا 276 289 - عیباـنی  12/108 ؛
ضفر تاذلل و  رتسب  کتنطف  هل  ذحتشت  کعمس و  هل  رکذت  کنهذ و  رفحت  کبلق و  هل  غرفت  نا  ملعلا  قح  و  لاق : طقف  رهاظلا  یف  هوعیطی ،

تیدـتقا ینا  هللاو  تددو  لاـق : مالـسلا -  هیلع  نیـسحلاا -  نـب  یلع  نـع  یلاـمثلا  ةرمح  یبا  نـع  قحلا 12/117 290 - قاقحا  تاوهـشلا 
بوشآ و رهـش  نبا  بقانم  یف  و  يوفطـصم 3/314 291 - یفاک  لوصا  نامتکا  ۀلق  قزنلا و  يدعاس  محل  ضعبب  انل  ۀعیـشلا  یف  نیتلـصخ 

یلع تلبقا  ۀتبوعص و  دااهجلا و  تکرت  نیسحلا  نب  یلع  اای  هل : لاقف  ۀکم  قیرط  یف  نیسحلا  نب  یلع  يرصبلا  دابع  یقل  یسربطلاا : جاجحا 
نولتقی نولتقیف و  هللا  لیبس  یف  نولتاقی  هنجلا  مهل  ناـبمهلاوماو  مهـسفنا  نینمؤملا  نم  يرتشا  هللا  نا  لوقی : لـجوزع  هللا  نا  هنیل و  جـحلا و 

هعیشلا 1/635 نایعا  جحلا  نم  لضفا  مهعم  داهجلااف  مهتغص  هذه  نیذلا  ءال  ؤه  اانیءار  اذا  نیسحلا  نب  یلع  لاقف  نینمؤملا  رشب  هلوق و  یلا 
يربط 7/403 296- خیرات  يربط 7/402 295 - خیرات  - 294 هبطخ 93 . حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن  نادلبلا 2/315 293 - مجعم  - 292
هیهبلا 100 300- رونا  رشبلا 1/193 ؛ رابخا  یف  رصختملا  هیعشلا 1/636 299 - ناایع  یلکزر 8/119 298 - مالعا  هباصالا 3/494 297 -

یبوقعی خیرات  دشرا 2/152 304 - نادـلبلا 2/249 303 - مجعم  رـشبلا 1/192 302 - رابخا  یف  رـصتخملا  نندلبلا 2/249 301 - مجعم 
رـشبل 2/181 305- خیرات  یف  رـصتخملا  نادـلبلاا 2/249 ؛ مجعم  داـشرا 2/152  بهذـلا 2/96 ش  جورم  يربط 2/409 ؛ خـیرات  2/223 ؛

ریثا نبا  لـماک  دعـس 5/158 307 - نبا  تاقبط  مجرتم 2/37 306 - نودـلخ ، نب  خـیرات  فارـشالا 264 ؛ هیبـنتلا و  يربط 2/421  خـیرات 
بوشآ رهش  نبا  بقانم  داشرا 12/151 ؛ يربط 7/421 309 - خیرات  - 308 افصلا 3/187 . ۀضور  خیرات  ءالبنلا 2/321  مالعاا  ریس  4/112 ؛

یلع یناگادنز  كر : هعیشلا 1/633 312 - نایعا  راونال 77/50 311 - راحب  لامعلا خ 5915 ؛ راحب  - 310 همغلا 2/282 . فشک  4/145 ؛
همشچ تسا ! يا  هیرق  عبنی  مجرتم 152-2/151 315 - دیفم ، دشرا  همغلا 2/304 314 - فشک  يدیهش 85 313 - رفعج  دیس  نیسحلا  نب 
هعیشلا نایعا  ناادـلبلا 5/449 316 - مجعم  تسا  هدوب  نسحلا  ینب  هب  قلعتم  هتـشاد و  رارق  يوضر  هوک  تسار  تمـس  رد  هک  ناوارف  ياـه 

يربط خـیرات  هیهبلا 100 318 - راوـنا  قحلا 12/93 ؛ قاـقحا  ریثاا 4/112-113 ؛ نبا  لـماک  خـیرات  يربط 7/409 ؛ خـیرات  - 317 1/636
لمجلا - 323 153 بهذلا 3 /  جورم  هیصولا 146 322 - تابثا  ریثا 4/123 321 - ثبا  لمااک  هعیشلا 1/636 320 - ناایعا  - 319 7/409

-326 56 بهذلا 3 /  جورم  افلخلا 213 325 - خیرات   56 بهذلا 3 /  جورم   289 يربط 4 /  خیرات  - 324 543 راحبلا 1 /  هنیفـس   175
 / يوفطصم 3 همجرت  یفاک  لوصا  عبنم 76 330 - نامه  - 329 79 بهذلا 3 / جورم  - 328 289 يربط 4 /  - 327 26 يربط 4 /  خیرات 

قحلا قاقحا  همهملا 203  لوصف  265 و 281  همغلا 2 /  فشک   137 بقانم 4 /  ءایلوالا 134  هیلح  دیفم 204  یلاما   147 داشرا 2 /   104
ءافلخلا 210 خیرات   125 لماک 4 /  فارشالا 265  هیبنتلا و   384 يربط 4 /  خیرات  هبیتق 352  نبا  تفراعم  راصبالا 142 331 - رون   97  / 12
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ناویحلا 1/89 ةایح  بهذلا 3/73 335 - جورم  ناویحلا 1/89 334 - ةایح  مالسا 6/354 333 - یسایس  خیرات  ناویحلا 1/88 ؛ ةایح  - 332
نبا لماک  بهذلا 3/73 ؛ جورم  یلکرز 8/175 337 - مالعا  دیرفلا 5/140 ؛ دقعلا  يربط 4/386 ؛ خیرات  یبوقعی 2/254 ؛ خـیرات  - 336

نادـلبلا 2/91 340- مجعم  داد . رارق  نالوج  ياه  هپت  هب  کـیدزن  ماـش و  یحاون  رد  هیباـج  ناویحلا 1/89 339 - ةایح  ریثا 4/130 338 -
هبیتق 353- نبا  فراعم  - 341 تسا . هدش  عقاو  قشمد  هلبق  تمس  رد  دشاب و  یم  رایسب  ياهاتسور  لماش  هک  تسا  یعیـسو  هقطنم  ناراوح 
یلکزر 8/312 344- مالعا  ۀیصولا 146-147 343 - تابثا  - 342 یلکرز 2/94 . مـالعا  ۀیاغلا 384 ؛ دـسا  ریثا 4/74 ؛ نبا  لـماک  354 ؛

ءافلخلا خـیرات  كر : - 149 ءافلخلا 218 346 - خـیرات  رـشبلا 1/194 ؛ رابخا  یف  رـصتخملا  - 148 افلخلا 217-216 345 - خـیرات  - 147
قاقحا ۀمهملا 204 ؛ لوصف  همغلا 2/311 ؛ فشک  ۀیصولا 146 ؛ تابثا  ءافلخلا 220 348 - خیرات  -150 هعیشلا 8/377 347 - نایعا  218 ؛

همغلا فـشک  ةادـهلا 2345-235 ؛ تابثا  بهذـلا 3/122 350 - جورم  - 349 ةدوملا 358 . عیباـنی  ةادـهلا 5/235 ؛ تابثا  قحلا 12/99 ؛
ةرکذت هـمغلا 2/263 ؛ فـشک  ءاـیلولا 135 ؛ ۀـیلح  - 351 ةادـهلا 5/242 . تاـبثا  قـحلا 12/94 ؛ قاـقحا  صاوـخلا 292 ؛ ةرکذـت  2/263 ؛

راحب - 353 ةدوما 358 . عیبانی  صاوخلا 292 ؛ ةرکذت  بقانم 4/132 ؛ ةادـهلا 5/242 352 - تابثا  قحلا 14/94 ؛ قاـقحا  صاوخلا 292 ؛
دیرفلا 7/140؛ دـقعلا  5/158 ؛ دعـس ، نبا  تاقبط  - 355 همغلا 2/282 . فـشک  داشرا 1492 ؛ هعیـشلا 1/635 354 - نایعا  راونلا 46/95 ؛

نامه - 358 افلخلا 223 . خیرات  - 357 ءافلخلا 224 . خیرات  رشبلا 1/198 ؛ رابخا  یف  رصتخملا  یبوقعی 2/283 ؛ خیرات  انتمئا 2/287 356 -
يربط 5/217 خیرات  یبوقعی 2/283 ؛ خیرات  - 361 متفه . داتشه و  لاس  ثداوح  يربط ، خیرات  یبوقعی 2/283 360 - خیرات  - 359 ردم ؟

 - رـشبلا 201 رابخا  یف  رـصتخملا  بهذلا 3/182 ؛ جورم  ةادـهلا 5/229 364- تابثا  بقانم 4/143 ؛ یبوقعی 2/284 363- خـیرات  -362
میرم 29 -368 12  / میرم -367 . 9  / رمز مالسالا 1/182 366- مئاعد  -365 ءافلخلا 228 . خیرات  1/200 ؛

464 ات  369

راحب 139و 42/123 كر : دوش . یم  هدافتسا  تایاور  یخرب  زا  انعم  نیا  تساهناسنا . تاردقم  تشونرـس و  هب  ملع  ایالب ، وابانم  ملع  -369
قودص لاصخ  یبوقعی 2/304 374- خیرات  هعـشلا 1/631 373- ناایعا  تاجردـلا 165 372- رئاصب  تاجردـلا 120 371- رئاصب  -370

دیرفلا 5/127- دقعلا  دعس 5/158 ؛ نبا  تاقبط  - 375 هعیشلا 1/622 . نایعا  ءایلوالا 3/140 ؛ ۀیلح  هیقفلا 2/46  هرضحی  نم ال  635-639 ؛
زا رـصع  نآ  ياهقف  رتشیب  هک  تسا  يروآدای  هب  مزـال  صاوخلا 241 378- ةرکذت  يربط 5/263 377- خیرات  بقانم 4/159 376- 128 ؛

ایوگ یلو  درب  ماان  هعیـش  ياهقف  نااونع  هب  ناوت  یم  بیـسم  نب  دیعـسو  رکب  یبا  نب  دـمحم  نب  مساق  زا  نایم  نآ  رد  دـندوب و  تنـس  لـها 
هتفگ یناسک  هب  هباحص  هعیشلا 38 379 - خیرات  كر : دنا . هدرب  یم  رـس  هب  هیقب  رد  هداد و  یم  يءار  هماع  هقیرط  هب  رهاظ  رد  زینود  نامه 
هیلع هللا  یلـص  ربمایپ -  باحـصا  یلو  دنا  هدیدن  ار  ربمایپ  هک  دنتـسه  ینانآ  یعبات  دنا و  هدرک  كرد  ار  ادـخ  لوسر  رـضحم  هک  دوش  یم 

-383 2/256 مجرتم ، یفاک ، یلوصا  یسوط 82-101 382 - لاجر  - 381 638  - هعیشلا 1/637 نایعا  - 380 دنا . هدرک  كرد  ار  هلآو - 
.2  / هعمج 164 ؛  / نارمع لآ  راحب 7/282 385 - صاصتخا 285 ؛ هعیشلا 1/650 384 - نایعا  ةدوملا 368 ؛ عیبانی  قحلا 12/128 ؛ قاقحا 

نی رفعج  حیحـص  دشاب ، مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  روظنم  رگا  هک  یلاح  رد  تسا ، هدمآ  نینچ  ترابع  یـسوط  خیـش  لاجر  رد  - 386
-390 صاصخالا 8 . یـسوطلا 120-81 389 - لاجر  یـسوطلا 120-81 388 - لاجر  - 387 دوب . دـهاوخ  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم 

ۀفرعم رایتخا  لاجرلا 9 393 - ۀـفرعم  رایتخا  هیعـشلا 11/637 392 - نایعا  راونلا 46/133 ؛ راـحب  بقانم 3/311 ؛ یشک 76 391 - لاجر 
خیرات هرامش 194/195 397 - ثیدح  لاجرلا 123 ؛ ۀفرعم  رایتخا  یفاک 4/89 396 - یلوصا  تازجعملا 73 395 - نویع  لاجرلا 9 394 -

هک اجنآ  زا  تسا و  هدش  انب  جاجح  تسد  هب  هک  تسا  يرهـش  طساو  همامالا 80 398 - لئالد  هعیشلا ؛ نایعا  يدادغب 28 ؛ جلثلا  یبا  همئالا 
نادلبلا مجعم  تسا . هدـش  هدـیمان  طساو  دراد ، هلـصاف  رهـش  ود  نیا  اب  خـسرف  هاجنپ  فرط  زا  هتفرگ و  رارق  هفوک  هرـصب و  نایم  رهـش  نیا 

ۀضور صاصتخا 205 ؛ لاجرلا 79 ؛ ۀـفرعم  رایتخا  یقرواپ ص 90 401 - یـسوطلا ، لاـجر  یبوقعی 2/290 400 - خـیرات  - 399 5/347
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لاجرلا 78- ۀفرعم  رایتخا  بهذلا 3/164 404 - جورم  مجرتم 3/3873 403 - يربط ، خیرات  راونلاراحب 46/136 402 - نیظعاولا 248 ؛
ثیدح 194 ش كردم 123  نامه  ةادهلا 5/251 406 - تابثا  ثیدح 192 ؛ لاجرلا 120 ، ۀـفرعم  رایتخا  همامالا 90 ؛ لئالد  - 405 75

نامه لاجرلا 115 409 - ۀفرعم  رایتخا  دواد 281 408 - نبا  لاجر  ثیدح 195 ؛ لاجرلا 123 ، ۀفرعم  رایتخا  لاقملا 2/42 407 - حیقنت 
لاجر لاجرلا 126-125 ؛ ۀـفرعم  رایتخا  دعـس 7/106 ؛ نبا  تاقبط  - 411 هیعـشلا 38 . خیرات  كردـم 124 ؛ نامه  - 410 كردم 119 .

-413 ثیدح 78 . لاجرلا 38 ، ۀـفرعم  رایتخا  ةاورلا 1/362 412 - عماـج  ناـیعالا 2/375-378 ؛ تاـیف  و  كر : یقرواپ 90 و  یـسوطلا ،
فراعملا 307 414- كر : دنا . هتـشاد  تایح  اهرهـش  ریاس  رد  هباحـص  زا  یناسک  وا  زج  تسا و  هدوب  هنیدم  رد  هباحـص  نیرخآ  وا  ارهاظ 

ۀباغلادسا هعیشلا 5/45 416 - نایعا  لاقملا 2/117 ؛ حیقنت  ثیدح 195 ؛ لاجرلا 124 ، ۀفرعم  رایتخا  ثیدح 93 415 - كردم 44  نامع 
لماکلا 4/642 لاقملا 2/118 419 - حیقنت  فراعملا 341 ؛ ش 149 ؛ لاجرلا 94 ؛ ۀفرعم  رایتخا  ریبکلا 6/64 418 - تاقبط  - 417 3/145
ش 357 424- لاجرلا ؛ ۀـفرعم  راـیتخا  لاقملا 2/118 423 - حـیقنت  هعیـشلا 4/45 422 - نایعا  لاقملا 119-2/118 421 - حـیقنت  - 420
لاقملا 1/4 427- حیقنت  ش 604 ؛ لاجرلا 331 ؛ ۀفرعم  رایتخا  ش 356 426 - لاجرلا 202 ؛ ۀفرعم  رایتخا  ش 919 425 - كردم ، نامه 

خیش لاقملا 1/4 430 - حیقنت  یشاجن 7 429 - لاجر  لاقملا 1/4 428 - حیقنت  یشاجن 7 ؛ لاجر  ش 601 ؛ لاجرلا 330 ؛ ۀـفرعم  رایتخا 
نب یلع  لع و  نب  نیسح  یلع ، نب  نیح  رایسب  نایم  رد  و  مالسلا -  هیلع  نینمؤملا -  ریما  باحصا  نایم  رد  مه  ار  یلاله  میلـس  هر  یـسوط 

یفرعم لوصا  نآ  نیرتمدقم  تمدق  رظن  زاو  دـیآ  یم  رامـش  هب  نارای  زا  وا  تسا . هدرک  دای  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نب  دـمحم  و  نیـسحلا ،
یسوط 91 لاجر  كر : دشاب . یم  رابتعا  ياراد  قیقحت  رظن  زا  شباتک  تسا و  قثوم  هعیش  ياملع  مظعا  رظن  زا  تیـصخش  نیا  تسا . هدش 

 - مالسلا هیلع  داجـس -  ماما  نیـسح و  ماماو  نسح  ماما  نینمؤملا و  ریما  باحـصا  زا  یلئد  دوسلاوبا  لاقملا 54-2/52 431 - حیقنت  و 74 ؛
رد قثوم  هعیـش و  رعاش ، وا  تسا : هتفگ  يو  هراـبرد  دعـس  نبا  دـنا . هرمـش  لـضاف  نئمطم و  هقث و  ار  وا  تنـس  لـها  هیماـما و  دـشاب و  یم 
 - مالـسلا هیلع  یلع -  داهن و  هرـصب  تموکح  هب  دوخ  ياج  هب  ار  دوسالاوبا  دش  جراخ  هرـصب  زا  سابع  نبا  هک  ینامز  تسا ، هدوب  ثیدح 

. تخادرپ وحن  ملع  نیودـت  هب  مالـسلا -  هیلع  یلع -  دومنهر  هب  اریز  دـنا  هتـسناد  وحن  ملع  عضاو  نیتسخن  ار  دوسـالاوبا  درک . تیبثت  ار  وا 
نآ اب  دوب و  نینمؤملا  ریما  رای  ناشیا و  ناسانـشرس  ناگرزب و  زا  هقث و  لضاف ، یتیـصخش  دوسالا  وبا  دسیون : یم  وا  هرابد  یناقمام  موحرم 

: كر تفگ . تایح  دوردب  يرجه  لاس 69  رد  دمآ و  یم  رامش  هب  مدرم  نیرتلماک  زا  هشیدنا  يءار و  رد  دوب و  هارمه  نیفص  رد  ترضح 
هیلع رقاب -  ماما  و  ع )  ) داجس ماما  و  مالسلا -  هیلع  یلع -  باحصا  زا  تباث  بیا  نبا  بیبح  لاقملا 2/111 432 - یقرواپ  یسوط -  لاجر 

هناشن ار  ریبعت  نیا  قیقحت  لها  تسا و  هتسناد  هفوک  هیقف  ار  يو  هر  یسوط  خیش  تسا و  هدش  هتخانش  مالسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  و  مالسلا - 
بیبح دنا . هدیزور  دیکءات  وا  ندوب  هقث  رب  زین  نوچ  تنس  لها  لاجر  ياملع  زا  یخرب  دنا . هدروآ  رامـش  هب  وا  حدم  بیبح و  ندوب  یماما 

تیـصخش یگدنز و  لامجا  لاقملا 1/251 433 - حـیقنت  یـسوط 87 ؛ لاجر  كر : تسا . هتفاـی  تاـفو  يرجه  لاـس 119  رد  تباـث  یبا 
بحاص - 435 تشذگ . رد ص 210  يرجه  دیـشر  تیـصخش  یگدـنز و  لمجا  - 434 تشذگ . رد ص 213  يراصنا  هللادـبع  نبرباـج 
یسوط خیش  و  تسا . هتسناد  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملا -  ریما  کیدزن  نارای  صاوخ  زا  ار  دعجلا  یبا  نب  ملاس  لاجر ، ملع  رد  هیماما  نارظن 

لاجر كر : دنا  هتـسناد  يرجه  لاس 100  لبق ز  ار  وا  تافو  تسا  هدرک  دای  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماـما  باحـصا  رامـش  رد  ار  شماـن 
وا تسا . هدروآ  رامشب  ع )  ) داجس ماماو  نینمؤملا  ریما  باحصا  زا  ار  میکح  وبا  بیهص  یسوط  خیش  لاقملا 2/1 436 - حیقنت  یسوط 91 ؛

مثیم تداهش  زا  سپ  تخاس . علطم  شتداهش  يریگتید و  یگنوگچ  زا  ار  وا  داد و  يو  هب  ار  دوخ  تداهش  ربخ  رامت  مثیم  هک  تسا  یسک 
هب ناشرامـش  هک  نانآ  دندروآ و  نوریب  تموکح  نانابهاگن  لاگنچ  زا  ار  مثم  ندب  هک  دنتفرگ  میمـصت  ناشورفامرخ  زا  یعمج  اب  بیهص 

. درپس كاخ  هب  ینما  ياـج  رد  هتخاـس و  رود  طـیحم  نآ  زا  ار  مثیم  ندـب  دـندرک و  روبع  ناـنابهاگن  ناـیم  زا  هنابـش  دیـسر  یم  رفن  تفه 
شریذپ اریز  تسا . هتسناد  يو  ندوب  یعیش  هناشن  عیشت و  قیرط  رد  وا  يراکادف  بیهص و  لاح  نسح  لیلد  ار  نایرج  نیا  یناقمام  موحرم 
گرزب يدج و  يرطخ  شریذپ  اریز  تسا ، هتـسناد  تیب  لها  تبحم  نامیا و  توق  دنمزاین  مثیم  ندب  تاجن  يارب  گرزب  يدج و  يرطخ 
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لاقملا حیقنت  یـسوط 94 ؛ لاجر  كر : تسا  هدوب  نانآ  ناتـسود  تیب و  لها  تبحم  نامیا و  توق  دـنمزاین  مثیم  ندـب  نداد  تااـجن  يارب 
يرجه لاس 120  رد  ار  يو  تافو  یـسوط  خیـش  - 438 تشذگ . رد ص 215  هلثاو  نبرماع  تیـصخش  یگدـنز و  عامجا  - 437 2/102

ماما يردام  دج  نب  دمحم  نب  مساق  - 439 یقرواپ 96 . یـسوط ، لاجر  كر : دنا  هدرک  دای  ار  يرجه  لاس 135  یضعب  یلو  تسا  هتسناد 
، ود ره  دـمحم  نب  مساق  ردام  و  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  ردام  اریز  دـشاب  یم  ع )  ) داجـس ماـما  هلاـخ  رـسپو  مالـسلا -  هیلع  قداـص - 

 - مالسلا هیلع  داجس -  ماما  باحـصا  زا  یخرب  یقرواپ 100 440 - یـسوط -  لاجر  كر : دندوب . ناریا  رایرهـش  نیرخآ  درگدزی  نارتخد 
يارب هک  تسا  ناـشیا  زا  محازم  نب  كاحـض  دـنا و  هتـشاد  رفاو  یتـمه  مالـسا  ناـهج  زور  نآ  طاـقن  یـصقا  هب  شیوخ  شناد  راـشتنا  رد 

: كر تفگ : تایح  دوردب  خلب  رد  درک و  رفس  ورمو  دنقرمس  خلب و  اراخب و  ياهرهش  هب  یمالسا  تما  هتـسرون  ياهلـسن  هب  نآرق  شزومآ 
میهاربا 7. راونلاراـحب 46/143 443 - یقرواپ 101-82 442 - یـسوط ، لاـجر  لاقملا 2/105 441 - حـیقنت  یقواپ 94 ؛ یـسوط ، لاجر 

یغبنی لاحب  تحبصادقف  رانلا ، نم  کتمر  نتفلا و  نم  كایاو  هللا  انافک  هظعی : يرهزلا  ملسم  نب  دمحم  یلا  مالـسلا -  هیلع  ۀباتک -  - 444
نم کلمح  امب  هللا  جـجح  کیلع  تماقو  كرمع  نم  لاطا  کندـب و  نم  حـصا  امب  هللا  معن  کتلقنا  دـقف  کـمحری  نا  اـهب  کـفرع  نمل 

کیلع اهب  جـتحا  ۀـجح  لک  یف  کیلع و  اهب  معنا  ۀـمعن  لک  یف  کل  یـضرف  دـمحم  هیبن  ۀنـس  نم  کفرع  هنید و  نم  هیف  کهقف  هباتک و 
. دیدشل یباذـع  نا  مترفک  نئل  مکندـیزال و  مت  رکـش  نئل  لاقف : کیلع  هلـضف  هیف  يدـبا  کلذ و  یف  كرکـش  یلتبا  الا  یـضقامب  ضرفلا 

يدی نیب  تفقو  اذا  ادغ  نوکت  لجر  يارظناف  نارمع 187 446 - لآ  ۀمکحلا 61 445 - نداعم  راونلا 78/131 ؛ راحب  لوقعلا 274 ؛ فحت 
ایضار ریذعتلااب و ال  کنم  الباق  هللا  نبسحت  الو  اهتیضف  فیک  کیلع  هجججح  نع  اهیتعر و  فیک  کیلع  دمعن  نع  کلاسف  هللا 

479 ات  465

هل کتباجا  توند و  ینح  هنم  کنودب  یغلا  قیرط  هل  تلهـس  ملاظلا و  ۀشحو  تسنا  نا  تلمتحا  کلاذـک  سیل  تاهیه  تاهیه  ریـصقتلاب ،
ملظ یلع  کتناعاب  تذـخا  امع  لاست  نا  ۀـتوخلا و  عم  ادـغ  کـمئامبءوبت  نوکت  نا  ینفوخا  اـمف  لوقعلا 275 447 - فـحت  تیعد  نیح 

هللاداح نم  تببحا  و  اندا ؟ نیح  الطاب  درت  مل  اـقح و  دـحا  یلع  دری  مل  نمم  توند  كاـطعا و  تنمم  کـل  سیلاـم  تذـخا  کـنا  ۀـملظلا 
مهتلاظ یلا  املـسو  مهای  الب  یلا  کیلع  نوربعی  ارـسج  مهمللااظم و  یحر  کب  اوراوا  ابطق  کلمعج  كاعد  نیح  كاـیا  هئاهعدـب  سیلوا 
صخا غلبی  ملف  میهلا ، لاهجلا  بولق  کب  نداتقی  ءاملعلا و  یلع  کشلا  کب  نولخدی  كردم 448 - نامه  مهلیبس  اکلاس  مهیغ  یلا  ایعاد 

کنم وذخا ا  امردـق  یف  كوطعا  ام  لقا  امف  مهیلا . ۀـماعلا  ۀـصاخلا و  فالتخا  مهداسف و  حالطا  نم  تغلب  ام  مهناوعا  يوقا  مهئارزو و ال 
لوقعلا 276؛ فحت  لو  ؤسم  لجر  باسح  اهبساح  كریع و  اهلرظنی  وناف ال  کسقنل  رظناف  کیلع  اوبرخ  ام  فیکف  کلاورمع ، امرسیاامو 

هللا لاق  امک  نوکت  نا  ینفوخا  امف  اریبک  اریغص و  ۀمعنب  كاذغ  نمل  كرکش  فیک  رظنا  و  فارعا 168 450 - راونلا 78/132 449 - راحب 
راد یف  تنا  ماقم  راد  تسل ف  کنا  انلرفغیـس  نولوقی  یندالا و  اذه  ضرع  نوذخءای  باتکلا  اوثرو  فلخ  مهدـعب  نم  فلخف  هباتک : یف 
دقف رذحا  هدعب . نم  هبونذ  یقبت  تومی و  نمل  سوبای  لجو ، یلع  ایندلا  یف  ناک  نمل  یبوط  هئانرق . دـعب  ءرملا  ءاقب  امف  لیحرب ، تنذا  دـق 
دقف ککبند  واد  دیعب و  رفـس  کنم  انددـقف  زهجت  لقعی  کیلع ال  ظفحی  يذـلا  نا  لهجی و  لا  نم  لماعت  کنا  تفجا . دـقف  رداب  تئبن و 

نا اولحا و  تللحا  نا  رماب ؟ نولمعی  کـیارب و  نوردـتقی  اوراـص  ذا  ارونلاراحب 78/133 451 ..- لوقعلا 276 ؛ فحت  دـیدش . مقـس  هلخد 
بح مهیلع و  کیلع و  لهجلا  ۀبلغ  مهئاملع و  باهذ  کیدـل ، امیف  مختبغر  کیلع  مه  رهظا  مکل  كدـنع و  کلذ  سیلو  اومرح  تمرح 

لغـشلاب مهنتف  متهیلتبا و  دق  ۀنتفلا  ءالبلا و  نم  هیف  سانلا  امو  ةرغلا  لهجحلا و  نم  هیف  تنا  ام  يرتاما  مهنمو . کنم  ایندـلا  بلط  دـسائرلا و 
رحب ال یف  کـنم  وعق ا  وف  كردا ، يذـلا  لـثم  هب  اوکردـی  وا  تغلب  اـم  ملعلا  نم  اوـغلبی  نا  یلا  مهـسوفن  تقاـتف  تاوراـمم  مهبـساکم  نع 

نع ضرعاف  دعباما  راونالاراحب 78/134 452 - لوقعلا 277 ؛ فحت  ناعتسملاوه . کل و  انل و  هللااف  هردق . ردقی  ءالب ال  یف  هقمع و  كردی 
ایندلا مهقت  باجح و ال  هللا  نیب  مهنیب و  سیل  مهروهظب ، مهنوطب  ۀقصال  مهلامـسا ، یف  اونفد  نیذلا  نیحلاصلاب  قحلت  یتح  هیف  تنا  ام  لک 
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روضح کملع و  خوسر  کنس و  ربک  عم  غلبملا  اذه  کلثم  نم  غلبت  ایندلا  تناک  اذاف  اوقحل  نا  ناوثبل  امف  اوبلطفا  اوبغر  ياهب  نوتتفی  و ال 
؟ لوعملا نم  یلع  نوعجار . هیلا  انا  هللاانا و  هلقع  یف  لوخدملا  هیءار ، یف  نوقاملا  هملع  یف  لهاجلا  هنـس ، یف  ثدحلا  ملـسی  فیکف  کلجا 

ینفوخا اام  میرم 59 454 - كردم 453 - نامه  کب  انتبیصم  هللادنع  بسبخن  کیف و  يرنام  انثب و  هللا  یلا  اوکشن  بتعتـسملا ؟ نم  دنع  و 
اامم انافاع  يذـلا  هللادـمحنف  اهتعـضاف ، هملع  کعدوتـسا  هباـتک و  کلمحتـسا  ةولـصلا  اوعاـضا  هباـتک : یف  یلاـعت  هللا  لاـق  نمک  نوکت  نا 
ملعا ۀباحصا . ضعب  یلا  ع )  ) نیدباعلا نیز  نیـسحلا  نب  یلع  بتک  راونالاراحب 78/135 455 - لوقعملا 277 ؛ فحت  مالـسلاو  هب  كالتبا 

تفرـصت هلآ  اهتبلق و  هحراج  وا  اهتلزن  هلزنم  واا  اهتنکـس  هنکـس  وا  اهتکرحت  هکرح  لک  یف  کب  هطیحم  اقوقح  کیلع  هللا  نا  هللا  کـمحر 
عرفت 456- هنم  قوقحلا و  لصا  وه  يذـلا  هقح  نم  یلاعت  كرابت و  هیـسفنل  هبحوا  ام  کیلع  هللا  قوقح  ربکا  ضعب و  نم  ربکا  اهـضعب  اهب 
هرخ و الا  ایندلا و  رما  کیفکی  نا  هسفن  یلع  کل  لعج  صالخاب  کلذ  تلفع  اذاف  ائیـش  هب  كرـشت  عهدـبعت ال  کناف  ربکالا  هللا  قح  اماف 

یلاو هقح  کعمـس  یلا  هقح و  کناسل  یلا  يوتف  هللا ، ۀـعاط  یف  اهیفوتـست  ناف  کیلع  کسفن  قح  ام  و  - 457 اهنم . بحت  ام  کل  ظـفحی 
قخ اما  و  - 458 کلذ . یلع  هللااب  نیعتـستو  هقح  کجرف  یلا  هقح و  کنطب  یلا  اهقح و  کلجر  یلا  اـهقح و  كدـی  یلا  هقح و  كرـصت 
نع هوافعا  انیدلا و  نیدللا و  ۀعفنملا  ۀـجاحلا و  عضومل  الا  همامجا  بدالا و  یلع  هلمح  ریخلا و  یلع  هدـیوعت  ینخلا و  نع  همارکاف  ناسللا 
یف هتریـس  نسح  هلقعب  لقاعلا  نیزت  هیلع و  لیلذلا  لقعلا و  دهاش  دعی  اهتدئاع و  ۀلق  عم  اهررـض  نم  ؤی  یتلا ال  ةدـئاقلا  ۀـلیلقلا  ۀعنـشلا  لوا 
الا همامجا  بدالا و  یلع  هلمح  ریخلا و  یلع  هدـیوعت  ینخلا و  نع  همارکاف  ناسللا  قح  اـما  و  - 459 میظعلا . یلعلا  هلللاب  الا  هوق  هناـسل و ال 

میظعلا یلعلا  هللااب  الا  ةوق  هناسل و ال  یف  هتریـس  نسح  هلقعب  ۀـلیقلا  ۀعنـشلا  لوضفلا  نع  هرافعا  ایندـلا و  نیذـلل  ۀـعفنملا  ۀـجاحلا و  عضومل 
قح اما  و  - 461 هللااب . الا  ةوق  ارـصب و ال  اهب  لبقتـست  دربع  عضومل  الا  هلاذـتبا  كرتو  کل  لحی  ـال  اـمع  هضغف  كرـصب  قح  اـما  و  - 460

کل لجاعلا  یف  همئالا  ناسلب  ساناا  نم  لجالا و  یف  ۀبوقعلا  هللا  نم  هیلا  اهطـسبت  امب  لانتف  کل  لحی  الام  یلا  یلا  اهطـسبت  نءاف ال  كدـی 
تلقع و دق  یه  اذاف  اهیلع ، سیل  امم  ریثک  یلا  اهطسب  اهب  لحی  امم  ریثک  نع  اهضبقب  اهرقو  نکل  اهیلع و  هللا  ضرتفا  امم  اهضبقت  لانتف و ال 

دـصتقت ریثکل و : مارحلا و ال  نم  لیلقل  ءاعو  هلعجت  نءاف ال  کنطب  قح  اما  و  - 462 لجالا . یف  باوثلا  نسح  اهل  بج  لجاعلا و  یف  تفر 
یلا هبحاصب  یهتنملا  عبـشلا  نافامظلا  عوجلاب و  مهاذا  هطبظو  ةورملا  باهذ  نیوهتلا و  دح  یلا  ۀیوقتلا  دـح  نم  هجرخت  لالحلا و ال  یف  هل 

قح اما  و  - 463 ةورملل . ۀـبهذم  ۀـلهجم و  ۀفخـسم و  رکـسلا  یلا  هبحاصب  یهتنملا  يرلا  نا  و  مرک . رب و  لـک  نع  ۀـطبثم  ۀلـسکم و  مختلا 
هللااب و کسفنل  ددـهتلا  توملا و  رکذ  ةرثک  و  ناوعالا ، نوعا  نم  هناف  رـصبلا  ضغب  هیلع  ۀناعتـس  الا  کـل و  لـحی  ـال  اـمم  هظفحف  کـجرف 

کناسل یلع  هللا  هبرـض  بلاـجح  هنا  ملعت  ناـف  موصلا  قح  اـما  و  - 464 هللااب . الا  ةوق  لوح  ـال  دـییاتلا و  ۀمـصعلا و  هللااـبو  هباـهل . فیوختلا 
یف کفارطا  تنکـس  ناف  رانلا  نم  ۀنج  موصلا  ثیدـحلا  یف  ءاج  اذـکه  رانلا و  نم  هب  كرتسیل  کنطب  کجرف و  كرـصب و  کعمـسو و 

ۀیعادـلا رظنلااب  اهل  سیل  ام  یلا  علطتف  باجحلا  تابنج  عفرت  اـهباجح و  یف  برطـضت  اـهتکرت  تنا  نا  اـبوبحم و  نوکت  نا  توجر  اـهتجح 
قح اما  و  - 465 هللااب . الا  هوق  هنم و ال  جرخت  باجحلا و  قرختو  باجحلا  قرخت  نا  نمءات  مل  هیقتلا هللا  دـح  نع  ۀـجراحلا  ةوقلا  ةوهـشلل و 
امب قثوا  ارـس  هتعدوتـسا  امب  تنک  کلذ  تملع  اذـع  داهـشالا  یلا  جاتحت  ـال  یتلا  کـتعید  کبردـنع و  كرخذ  اـهنا  ملعت  ناـف  ۀـقدصلا 
هیلع رهظتـست  مل  لاح و  لک  یلع  ارـس  اهیف  هنیب  کنیب و  رمالا  ناک  هتنلع و و  ارما  هیلا  تررـسا  نوکت  نا  اریدج  تنک  ۀـینالع و  هتعدوتـسا 
اهب نتنمت  مل  مق  کیا  کتعیدو  ۀیدءات  یف  هب  قثت  کناک ال  کسفن ال  یف  قثوا  اهناک  اهب  هیلعراص  عامسالا ال  داهش  اهنم -  هیعدوتسا  امیف 
اهب تننتما  اذاف  کلذ  یف  نال  هیلع  اهب  تننم  نم  یلا  اهنم  کلاح  نیجهت  لثم  اهب  نوکت  نا  نمءات  مل  اهب  تنتنتما  اذاف  کلاهن  دحا ال  یلع 

تدراول اهب و  کسفن  درت  مل  کنا  یلع  لیلذ  کـلذ  یف  نـال  هیلع  اـهب  تننم  نم  یلا  اـهنم  کـلاح  نیجهت  لـثم  اـهب  نوکت  نا  نمءاـت  مل 
ضرعتلا کبر و  یلا  ةدار  الا  اهب  صلخت  ناف  يدـهلا  ناـف  يدـهلا  قح  اـماو  - 466 هللااب . الا  ةوق  دـخا و ال  یلع  اـهب  نتمت  مل  اـهب  کـسفن 

هللا نا  ملعا  هللا و  یلا  دـصقت  امنا  تنک  اعنـصتم و  افلکتم و ال  نکت  مل  کلاذـک  تنکاذاف  هنود  نیرظانلا  نیع  دـیدرت  هلوبق و ال  هتمحرل و 
ۀفلکلال و نال  نقهدـتلا . نم  کب  یلوا  للذـتلا  کلاذـک  رثصعتلا و  مهب  دری  مل  ریـسیتلا و  دـقلخب  دارا  امک  ریـسعلاب  داری  ریـسیلب و ال  داری 
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الا ةوق  ۀعیبطلا و ال  یف  نادوجومامه  ۀقلخلا و  امهن  اهیلع ال  ۀنوؤم  امهیف و ال  ۀفلک  لاف  نکـسمتلا  للذتلا و  امءاف  نینقهدتملا . یف  ۀنوؤملا 
نم کیلع  هل  هههللا  هلعهج  امب  کیف  یلتبم  هنا  هنتف و  هل  تلعج  کنا  ملعت  ناف  ناطلـسلاب  کسئاس  قح  اـماف  ۀـمئالا  قوقح  مث  - 467 هللااب .

فطلت ال للذت و  هکاله و  کسفن و  كاله  ببس  نوکتف  کیلع  هدی  تطسب  دق  هکحامت و  نا ال  ۀحیصنلا و  یف  هل  صلخت  ناو  ناطلـسلا 
تققع هتققع و  کلذ  تلعف  ناکناف  هدـنغعت  هزاعت و ال  هللااب  کلذ  یف  هیلع  نعیتست  کنیدـب و  رـضی  کنع و ال  هتفکیام  یـضرلا  نم  هئاـع 

یتا امیف  هل  اکیرـش  کسفن و  یلع  هل  انیعم  نوکت  نا  اقیلخ  تنک  کیف و  ۀکهلل  هتـضع  ههورکمل و  هتـضرع  ههوکملا و  اهتـضرعف  کسفن 
یلع هل  ۀنوعملا  هیبع  لابقالا  هیلا و  عامتسالا  نسح  هسلجمل و  ریقوتلا  هل و  میظعتلاف  ملعلاب  کسئاس  قح  اما  و  - 468 هللااب . الا  هوق  کیل و ال 

صقن تاذـللا و  كرتب  كرـصب  هب  یلجت  هل و  یکزت  کمهف و  هرـضحت  کـلقع و  هل  غرفت  ناـب  ملعلا  نم  هنع  کـب  ینعـال  اـمیف  کـسفن 
هتلاسر و ۀـیدءات  یف  هنخت  میهلا و ال  هنع  ۀـیداتلا  نسح  کمزلف  لهجلا  لها  نم  کیقل  نم  یلا  هلـسر  یقلا  امیف  کنا  ملعت  ناو  تاوهـشلا 

مهتیعرتسا امنا  کنا  ملعت  ناف  ناطلسلاب  کبیعر  قوقح  اماف  هیعرلا  قوقح  مث  - 469 هللااب . الا  ةوق  لوح و ال  اهتدلقت و ال  اذا  هنع  اهب  مایقلا 
ریـص ۀـیعر و  کل  هریـص  یتح  هلذ  هفعـض و  هلافک  نم  یلوا  امف  مهلذ  مهفعـض و  کل  ۀـیعرلا  لحم  مهلحا  امنا  هناف  مهیلع  کتوق  لضعب 

تفرعاذا ا كالوا  ام  ةانالا و  ۀطایحلا و  ۀـمحرلاب و  الا  کنم  همظاعت  امیف  رـصنتست  ةوق و ال  ةرعب و ال  کنم  عنتمی  ال  اذـفان ، هیلع  کمکح 
اماف - 470 هللااب . الا  ةوق  هیلع و ال  معنا  امیف  هاطعا  هللا  رکش  نم  ارکاش و  هللا  نوکت  نا  اهب  ترهق  یتلا  ةوقلا  ةرعلا  هذه  لضف  نم  هللا  كاطعا 
امف مهلذ ، مهفعـض و  کل  هیعرلا  لحم  مهلحا  امنا  هناف  مهیلع  کتوق  لضفب  مهتیعرتسا  اـمنا  کـنا  ملعت  نءاـف  ناطلـسلاب  کـبیعر  قوقح 

همظاعت امیف  رـصنتسن  ةوقال و ال  ةرعب و  کنم  عنتمی  ال  اذـفان ، هیلع  کمکح  ریـصو  ۀـیعر  کل  هریـص  یتح  هلذ  هفعـض و  هکاـفک  نم  یلوا 
هللا نوکت  نا  اهب  ترهق  یتلا  ةوقلا  ةرعلا و  اذـه  لضف  نم  هللا  كاطهعا  ام  تفرع  اذا  كالوا  اـم  ةاـنالا و  ۀـطایحلا و  دـمحرلاب و  ـالا  کـنم 

كاتآ امیف  مهل  کلعج  دـق  هللا  نا  ملعت  ناف  ملعلاب ، کتیعر  قح  اـماو  - 471 هللااب . الا  ةوق  هیلع و ال  معنا  امیف  هاطعا  هللارکـش  نم  ارکاـش و 
مهل هب  تمق  کلاذ و  نم  هللا  كالو  امیف  تنسحا  ناف  ۀمکحلا ، ۀنازخ  نم  كالو  امیف  تنسحا  ناف  ۀمکحلا ، ۀنازخ  نم  كالو  ملعلا و  نم 

ادـشار و تنک  هیدـی  یف  یتلا  لاوملا  نم  هل  جرخا  ۀـجاجاذ  يءار  اذا  يذـلا  بستحملا  رباصلا  هدـیبع  یف  هالوملانلا  قیفـشلا  نزاخلا  ماـقم 
نا ملعت  نءاف  حاکنلا ، کلمب  کیعر  قح  اما  و  - 472 اضرعتم . هزع  هلبسل و  املاظ  هقلخل  انئاخ و  هل  تنک  الا  ءادقتعم و  المآ  کلاذل  تنک 

ظلغا و اهیلع  کقح  ناک  نا  اهب و  قفری  اـهمرکی و  هللا و  ۀـمعن  لـک  کلذـک  دـیقاو و  اـسنا و  اـحارتسم و  اـحارتسم و  انکـس و  اـهلعج  هللا 
اهیلا ءاضق  اهیلا  نوکـسلا  عضوم  و  ۀـسناؤملا . ۀـمحرلا و  قح  اهل  ۀیـصعم  اهل  ناف  ۀیـصعم  نکت  ملام  تهرک  تیبحا و  اـمیف  مرلا  اـهبکتعاط 

و کبر ، قلخ  هنا  ملعت  ناف  نیمیلا  کـلمب  کـیعر  قح  اـما  و  - 473 هللااب . الا  ةوق  میظع و ال  کلذ  اهئاضق و  نم  دـب  ـال  یتلا  ةذـللا  ياـضق 
مث کلذ . كافک  هلللا  نکلو  اقزر  هل  تیرجا  ارصب و ال  انعمس و ال  هل  تقلخ  ههلا و ال  نود  هتعنص  تنا  هکلما ال  کنا  کمد و  کمحل و 

تهرک نءاـف  قیطی  ـالام  هفلکت  ـال  هسبلتو و  لـکءات  اـمم  همعمطنف  هتریـست . هیف و  هظفحتل  هاـیا  کعدتـسا  هیلع و  کـنمنثا  کـل و  هرخس 
دحا لمحی  ثیح ال  کتلمح  اهنا  ملعت  ناـف  کـما  قحف  - 474 هللااب . الا  هوق  ـال  هللا و  قلخ  بذـعت  ملو  هب  تلدبتـسا  هنم و  هللا  یلا  تجرخ 

اههراوج عیمج  اهرشب و  اهرعشو و  اهلجر  اهدی و  اهرصب و  اهعمـسب و  کتقو  اهنا  و  ادحا . دحا  معطی  ام ال  اهلبق  ةرمث  نم  کتعمطا  ادح و 
ضرالا یلا  کمتجرخا  ةردـهلا و  دـس  کنع  اهتعفد  یتح  اـهمغ  اـهلقث و  راـهملا و  اـههورکم و  هیف  اـمل  ۀـلبآؤم  ۀـحرف  کلذـب  ةرـشبتسم 

اهـس ؤبب  کمعنت  یحـضت و  کللظت و  امظت و  كرورت و  يرعت و  کـسکت و  یه و  عوجت  عبـشت  نا  تیـضرف  عوجت  عبـشت و  نا  تیـضرف 
، کنود کل و  اهدرب  ایندلا و  رح  رشبت  ءاقو ، کلاهسفن  ءاقـس و  کلاهیدث  ياوح و  کل  اهرجح  و  ءاع ، کل و  اهنطب  ناک  اهقراب و  مونلاب 

لجاع یف  کیلا  فاضم  کنم و  هنا  ملعتف  كدـل  قح و  اـما  و  اما 475 - و  هقفوتو . هللا  نوعب  الا  هلع  ردقت  کلذ و ال  ردـق  یلع  اهرکـشتف 
ردق یلع  هرکـشا  هللادمحا و  هیف و  کیلع  ۀنوعملا  ۀبر و  یلع  ۀـلالدلا  بدالا و  نسح  نم  هتیل  امع و  لو  ؤسم  کنا  هرـش و  هریخب و  ایندـلا 

کتوق هیلع  دمتعت  يذلا  كزع  هیلا و  یجتلت ، يذلا  كرهظ  اهطسبت و  یتلا  كدی  هنا  ملعتف  کیخا  قح  اما  و  هللااب 476 - الا  هوق  الو  کلذ 
هنیب و لوحلاو  ةودع  یلع  ههتنعم  هسفنی و  لع  هترصن  عدت  هللا و ال  قحب  ملظلل  ةدع  الو  هللا  ۀیـصعم  یلع  احالـس  هذختت  الف  اهب  لوصت  یتلا 
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. هنم کیلع  مرکاو  كدنع  رثا  هللا  نکیلف  الا  ۀـباجالا و  نسحا  هبربل و  داقنا  ناف  هللا  یف  هیلع  لابقالا  هیلا و  ۀحیـصنلا  ۀـیدءات  هنیطایـش و  نیب 
نم کقلطا  اهـسنا و  ۀـیزحلا و  زع  یلا  هتـشحو  قرلا و  لذ  نم  کجرخا  هلام و  کیف  قفنا  هنا  ملعت  ناف  ءالاب  کیلع  معنما  قح  ما  و  - 477

ناسلب لک  طـسب  رـسعلا و  کـنع  عفد  رهقلا و  نجـس  نم  کـجرخا  زعلا و  ۀـحیار  كدـجوا  ۀـیدبعلا و  قلح  کـنع  کـف  دـکلملا و  رـسا 
یلوا هنا  ملعتف  هلام . یف  ریصقتلا  کلذب  لمتحا  کبر و  ةدابعل ، کمغرف  كرسا و  لحو  کسفن  ککلمف  اهلک  ایندلا  کحابا  فاصنالا و 

ام کسفن  هیلع  رثوت  الع  هللا ، تاذ  یف  کتفناکم  کتنوعم و  كرصنب و  قخلا  قحا  کتومو و  کتایح  یف  کمحر  یلوا  دعب  کب  قلخلا 
کل هلمج  القعم و  ارـصان  ۀـیقاو و  هیلع و  ۀـیماح  کلعج  هللا  نا  ملعت  نءاف  کتمعن  هیلع  ۀـیراجلا  كالوم  قح  اـما  و  - 478 کیلا . جاتحا 
ملاذا لجاعلا  یف  هثاریمب  کل  مکحب  لجلا و  یف  هنم  باوث  کلذ  یف  نوکیف  رانلا  نع  کبجحی  نا  يرحلا  اـبف  هنیب  کـنب و  اببـس  ۀلیـسو و 
کل بیطی  نا ال  کـیلف  فیخ  هقحب  مقت  مل  ناـف  کـلام  قاـفنا  دـعب  هقح  نم  هب  تمق  هیلع و  کـلام  نم  هتقفنااـمل  ةاـفاکم  محر  هل  نکی 
امیف ءاعدلا . هل  صلخت  ۀنسحلا و  ۀلاقملا  هل  رشنت  ۀفورعم و  رکدت  هرکشت و  نءاف  کیلع  فورعملا  قح  اما  و  - 479 هللااب . الا  ةوق  هثاریم و ال 

هل دـصرم  تنک  الا  هتافاک و  لعفلاب  هتافاکم . نکما  نا  مث  هینالع  رـس و  هترکـش  دـق  تنک  کلذ  تلعفاذا  کناف  هناحبـس  هللا  نیب  کـنیب و 
. اهیلع کسفن  انطوم 

598 ات  480

کیلع هللااهضرتفا  یتلا  هضیرفلا  اضق  یلع  کناوعا  لفا  کظح و  یلا  کیعاد  کبرب و  كرکذم  هنا  ملعت  نءاف  ندذوملا  قح  اما  و  - 480
کـشال کیلع  هللا  نم  ۀـمعن  هنا  ملع ، امهتم و  رما  یف  نکت  مل  کلذـل ، امهتم  کتیب  یف  تنک  نا  و  کیلا . نسحملل  کلذ  یلع  هرکـشتع 

دلقت دق  هنا  ملعت  ناف  کتالص  یف  کماما  قح  اما  و  - 481 هللااب . الا  ةوق  الا  لاح و  لک  یلع  اهیلع  هلللادمحب  هللا  ۀمعن  ۀبحص  نیحءاف  اهیف 
بلطت مل  بلطت و  مل  کیف و  بلط  هل و  عدـت  کلاعد  هنع و  ملکتت  مل  کنع و  ملکت  کبر و  یلا  ةدافولا  هللا و  نیب  کنیب و  امیف  ةرافـسلا 

نا کنودـهب و  ناک  ریـصقت  کلذ  نم  یـش ء  یف  ناک  نءاف  کلذ  هفکت  مل  و  کیف . هل  ۀـل  ءاسملا  هللا و  يدـی  نیب  ماقلا  مه  كافک  هیف و 
الا ةوق  لوح و ال  الو  کلذ  یلع  هل  رکشتف  هتالطت ، کتالـص  یقوو  هسفنب  کسفن  یقوف  لضف ، کیلع  ملو  هیف  هکیرـش  نکت  مل  امثا  ناک 

تظحلا و اذا  ظحلا  عزن  یف  قرغت  ظفللا و ال  ةاراجم  یف  هفـصتن  کبناج و  هل  بیطت  کفنک و  هل  نیلت  نءاف  سیلجلا  قح  اماو  - 482 هللااب .
الا موقت  لا  رایخلااب و  ناک  کیلا  سلاجلا  ناک  نا  رایخلاب و  هنع  مایقلا  یف  تنک  هیلا  سیلجلا  تنک  ناو  تظفل  اذا  هماهفا  ظفللا  یف  دصقت 
نع هل  ثحبتال  ةروع و  هل  عبتت  ال  اعیمج ، نیلاحلا  یف  هترصن  ادهاش و  هتمارک  ابئاغ و  هظفحف  راجلا  قح  اما  و  - 483 هللااب . الا  ةوق  هنذاب و ال 

هترثع و لیقت  ۀمعن  هنع  هنـسالا  تثحبول  اریتس  ارتس  انـصح و  تملع  تنک ال  فلکت  کنم و ال  ةدارا  ریغ  نه  هنم  اهتفرع  ناف  اهفرعتل ، ءوس 
لطبت همیتشلا و  ناسل  هنع  درت  همیتشلا و  ناسل  هنع  درت  هب  امل  نوکت  نا  جرخت  لا  کیلع و  لـهج  اذا  هنع  کـملح  ریخذـت  ـال  و  هتلز . رفغت 
تدهج يءار  هجو  هل  كرضح  ناف  ریـشتسملا  قح  اما  و  - 484 هللااب . الا  ةوق  الو  لوح  همیرک و ال  ةرشاعم  هرشاعت  ۀیـصنا و  لماح  دیک  هیف 

ۀشحولا و سنوی  نیللا  ناف  نیل ، ۀمحر و  یف  کنم  نکیل  کلذ  هب و  تلمع  هناکم  تنک  ول  کنا  ملعت  امب  هیلع  ترـشا  حیـصنلا ة و  یف  هل 
مل تنکف  هیلا  هتدـشرا  هیلع و  هللاد  کسفنل  هب  یـضرت  هیارب و  قثت  نم  هل  فرع  يءار  هل  كرححی  مل  سنـالا و : عضوم  شحوی  ظـلغلا  نا 
اذا هیءار  نم  هیلع  کقفاوی  امیف ال  همهتت  الف  کیلع  ریـشملا  قح  اـما  و  - 485 هللااب . الا  ةوق  لوح و ال  راحـصن و ال  هرخدـت  مل  اریخ و  هلءات 

نـسح هیءار و  هتمهت  اماف  هیءار ، تمهت  اذا  ریخلاب  هیءار  یف  هیلع  نکف  مهغالتخا  اهیف و  سانلا  فرـصت  ءارـالا و  یه  اـمنااف  کـیلع  راـشا 
اذاف هتروشم ،، هجو  نسح  هیءار و  صاخـشا  نم  کل  ادـبام  یلع  هرکـش  عدـت  ـال  ةرواـشملا و  فحتـسن  نمم  كدـنع  اذاـف  هتروشم ، هجو 

قح اـما  و  - 486 هللااب . ـالا  ةوق  ـال  کـیال و  عزف  اـهلثم  ثیف  ةاـفاکملاب  داـصرالا  رکـشلاب و  کـیخانم  کـلذ  تلبق  هلللا و  دـمح ، کـقفاو 
نم هملکت  و  هعمـسام . یلع  نیلی  يذلا  جرخملا  جرخت  لمحی و  هنا  هل  يرت  يذـلا  قحلا  یلع  ۀحیـصنلا  هیلا  يدوت  نا  هقح  ناف  حصنتـسملا 
قح اـما  و  هللااب 487 - الا  ةوق  ـال  ۀـمحرلا و  کلهذـم  نکیل  هبیتجی و  هفرعی و  مـالکلا  نم  هقبط  لـقع  لـککل  ناـف  هلقع  هقیطی  اـمب  مـالکلا 
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باوصلل اهیف  قق  ناک و  ناف  اهیرظنت  مث  هتحیـصن  هنع  مهفت  یتح  کعمـس  هل  حتفت  کبلق و  هل  بئرـشت  مث  کحانج  هل  نیلت  نءاف  حصانلا 
هنا الا  احـصن  کلء  مل  هنا  تملع  همهتت و  مل  ۀتمحر و  اهیف  اهل  ققو  نکی  مل  نا  هتحیـصن و  هل  تفرع  هنم و  تلبق  کلذ و  یلع  هلا  تدمح 

ریقوت دـقح  ناف  ریبکلا  قح  اما  و  - 488 هللااب . الا  ةوق  لاح و ال  لک  یلع  هرما  نم  یـشب ء  ابعت  الف  ۀهمهتلل  اقحتـسم  كدـنع  نوکی  نا  اطخا 
یف هموت  قیرط و ال  یلا  هقبـست  ماصحلا و ال  دـنع  هتلباقم  كرت  هیف و  همیدـقتب  مالـسالا  یف  لضفل  لها  نم  ناک  اذا  همالـسا  لالجا  هنس و 
اما و  - 489 هللااب . الا  ةوق  مالسالا و ال  ردقب  نسلا  قح  امناف  هنس  عم  همالـسا  قحب  همرکا  تلمحت و  کیلع  لهج  نا  هلهجتـست و  قیرط و ال 

ةارادملا ببـس و  هنءاف  هتئادح  رئارج  لع  رتسلا  هل و  ۀـنوعملا  هب و  قفرلا  هیلع و  رتسلا  هنع و  وفعلا  همیلعت و  هفیقثت و  هتمحرف و  ریغـصلا  قح 
امیف هل  ءاعدلا  هتجاح و  دس  یلع  تردق  هقدص و  تنیقت  اذا  هواطعاف  لئاسلا  قح  اما  و  - 490 هدشرل . یندا  کلر  ناف  هنکحامم  كرت  هل و 

ناطیشلا دیک  نم  نوکی  نا  نمءات  مل  کلذ  یلع  زعت  مل  هل و  ۀمهتلا  هیلا  تقبس  هقدص و  یف  تککش  نا  هتبلط و  یلع  هل  ۀنواعملا  هب و  لزن 
هتیطعا هرما و  یف  کسفن  تبلغ  نا  الیمج و  ادر  هتددر  هرتسب و  هتکرتف  کبر  یلا  برقتلا  نیب  کنیب و  لوحی  کظح و  نع  كدـصی  دارا 
ۀفرعملا هل و  رکـشلاب  یطعا  ام  هنم  لبق  یطعاعهقحف  لووسملا  قح  اـما  و  رومالا 491 - مز  نم  کلذ  ناف  هنم . کـسفن  یف  ضرع  اـم  یلع 

مولضل ناسنالا  نءاف  املاظ  ناک  نا  هلام و  یف  بیرثتلا  سیل  نا  عنم و  هلام  عنم  هنا  ملعا  نظلا و  هب  نسح  هعمیف و  رذعلا  هجو  بلطو  هلضفل 
عـضوم یف  هردقب  کلذ  یلع  هترکـش  مث  الا  هلللا  تدـمح  کل  اهدـمعت  ناک  ناف  هیدـی . یلع  هب و  هللا  كرـس  نم  قح  اما  و  - 492 رافک .

اهب و كدحوت  هنم ، هنا  تملع  هترکـش و  هللا و  تدمح  اهدـمعت  نکی  نل  نا  ةافاکملا ، هل  تدـصرا  ءادـتبالا و  لضف  یلع  هتافاک  ءازجلا و 
دمعتی مل  ناک  ناو  تناکام  ثیح  ۀکرب  معتلا  بابسا  ناف  ءاریخ ، کلذ  دعب  هل  وجرتو  کیلع  هللا  معن  بابـسا  نم  اببـس  ناکاذا  اذه  تببحا 

مقلا نم  هل  هیف  امل  کب  یلوا  وفعلا  ناک  اهدـمعت  ناک  ناف  لعف  وا  لوقب  هیدـی  یلع  ءاـضقلا  كاـس  نم  قح  اـما  و  - 493 هللااب . الا  ةوق  ـال  و 
 - لیبس نم  مهیلع  ام  کئلواف  هملظ  دـعب  رـصتن  نمل  و  لوهی : هللا  ناف  قلخلا . نم  هلاصما  ریثک  عم  بذالا  نسح  مقلا و  نم  هل  هیف  اـمل  کـب 
مل ناف  دـمعلا  یف  اذـه  نیرباصلل  ریخ  وهل  متربص  نئلو  هب  متبقوعام  لثمب  اوبقاعف  متبقاع  نا  و  لـجوزع : لاـق  رومـالا و  مزع  نم  هلوق -  یلا 
الا ةوق  هیلع و ال  ردـقت  ام  فطل  هتددرو ! هب  تقفر  و  اطخ . یلع  دـتمعت  یف  هتافاک  دـق : نوکنف  هنم  راصتنالا  دـمعتب  هملظت  مل  لدـمع  نکی 

مهنسحم رکش  مهحالصتسا  مهفلءات و  مهئیـسمب و  قفرلا  ۀمحرلا و  حانج  رـشن  ۀمالـسلا و  رامـضاف  ۀماع  کتلم  لها  قح  اما  و  - 494 هللااب .
اعیمج مهمعف  هسفن  کـنع  سبح  هتنووـم و  كاـفک  هاذا و  کـنع  فـک  اذا  کـیلا  هناـسحا  هـسفن  یلا  هناـسحا  ن  کـیلا ف . هـسفن و  یلا 
ۀلزنمب مهطسوا  دلولا و  ۀلزنمب  مهریغص  دلاوال و  ۀلزمب  مهریبک  مهلزانم ، ککنم  اعیمج  مهتلزنا  کترصنب و  اعیمج  مهرـصنا  کتوعدب و 

لبقت نامهی  مککحلاف  ۀـمذلا  لها  فح  اما  و  - 495 هیخا . یلع  خالل  بجیامب  كاخا  لصو  ۀـمحر  فطلب و  هتدـهاعت  كاتا  نمف  هخالا .
هللا مکحامب  مهیف  مکحت  هیلع و  اوربجا  مهـسفنا و  نم  اوبلط  امیف  هیلا  مهلکت  هدـهع و  هتمذ و  نم  مهل  هللا  لعج  امب  یفت  هللا و  لبق  اـم  مهنم 
هللا یلـص  هللا  لوسر  دـهع  و  هدـهعب . ءافولاو  هللا  ۀـمذ  ۀـیاعر  نم  مهملظ  نیب  کنیب و  کیل  ۀـلماعم و  نم  کنیب  يرج  امیف  کسفن  یلع  هب 

کب ال اطیحم  اقح  نوسمخ  هعذـهف  هللااب 496 - الا  ةوق  لوح و ال  هللا و ال  قتاـف  هصمخ  تنک  دـهعم  ملظ  نم  لاـق : هنا  اـنغلب  هناـف  هلآ  یلع 
الا ةوق  لوح و ال  کلذ و ال  یلع  هوانث  لج  هللااب  هتتاعتـس  الا  اهتیدءات و  یف  لمعلا  واهتباعر  کیلع  بجی  لاوحالا  نم  لاـح  یف  اـنم  جرخت 

ییامنهر نیسحلا 193 ؛ نب  یلع  یناگدنز  رازملا 288 ؛ راوز  نع  رازوالا  طح  یف  رازالا  دـش  كر  - 497 نیملاعلا . بر  هللادـمحلا  هللااب و 
همدقم - 499 تسا . هدـیدرگ  طبـض  هفیحـص  لوا  رد  هدـش و  لقن  نوراه  نب  لـکوتم  زا  قیدـح  نیا  یناـیب 11-10 498 - ینآرق  هنیجنگ 

هعیرذـلا 1327-13/1281 503- هعیرذـلا 20-15/18 502 - هعیرذـلا 15/19 501 - - 500 ةوکـشم . موـحرم  ملق  هب  هیداجـس  هـفیحص 
، هیداجس هفیحص  همدقم  - 504 . 14-12 ینارعش ، نیسحلاوبا  ازریم  همالع  هلماک ، هفیحـص  حرـش  همجرت و  دلج 13/345-395 ؛ هعیرذلا :
لیاسولا 3/838 كردتسم  - 507 داماد 45 . رقاب  دمحم  دیس  هیداجس ، هفیحـص  حرـش  هعیرذلا 15/18 506 - - 505 ةوکـشم . دمحم  دیس 
8و - 516 6/21 - 515 47/72 - 514 47/20 - 513 47/14 - 512 2/22 - 511 6/21 شخب 10 510 - ياعد 1  دهر 39 509 - - 508
-526 4/2 - 525 32/7 - 524 13/11 ، 12 - 523 32/1/3 - 522 1/18 - 521 2/1 - 520 52/1 - 519 16/10 - 518 16/8 - 517 37/7
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-536 47/56 - 535 42/8 - 534 42/6 - 533 42/5 - 532 42/5 - 531 42/3 - 530 42/1 - 529 42/8 - 528 4/803 - 527 17/15
-545 11/4 - 544 46/21 - 543 1/23 - 542 67/56 - 541 47/132 - 53-540 47/63 - 539 47/62 - 538 47/66 - 537 ردم ؟ نامه 
24/15 - 554 48/6 - 553 24/18 - 552 6-21/4 هط 109 551 - - 550 64/17 - 549 46/16 - 548 48/15 - 547 37/8 - 546 7-1/6
37/9 - 564 9/4 - 563 12/11 - 562 17/4 - 561 5/15 - 560 5/15 - 559 7-6/5 - 558 9/5 - 557 26-32/23 - 556 31/30 - 555
4 و 5.  / 35 - 572 . 26  / 20 - 571 . 113  / 47 - 570 1 و 2 .  / 20 - 569 11 و 12 .  / 42 - 568 20/10 - 567 1/9 - 566 1/8 - 565
-582 49/12 - 581 20/13 - 580 39/1 - 579 6/18 - 578 . 5-8/4 - 577 44/10 - 576 42/16 - 575 47/127 4و 2/3 574 - - 573
38/1 - 591 132-47/131 38/1پ 590 - - 589 6/18 - 588 48/9 - 587 47/56 251/8پ 586 - - 585 25/7 - 584 8/2 - 583 49/7

27/7 - 598 27/15 - 597 1/30 - 596 27/13 - 595 2-27/1 - 594 2-27/1 - 593 132-47/131 - 592
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