




ع)  ) يداه ماما  یناگدنز  زا  یلیلحت 

: هدنسیون

یشرق فیرش  رقاب 

: یپاچ رشان 

(ع) اضر ترضح  یناهج  هرگنک 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ع)  ) يداه ماما  یناگدنز  زا  25یلیلحت 

باتک 25تاصخشم 

رشان 25يهمدقم 

مجرتم 26يهمدقم 

26میدقت

فلؤم 26همدقم 

ماما دشر  نارود  29تدالو و 

29هراشا

29ردپ

29ردام

29هراشا

يداه ماما  ردام  30مان 

یمارگ 30دولوم 

30هراشا

تدالو 30مسارم 

تدالو 30لاس 

31يراذگمان

ماما 31يهینک 

31هراشا

ماما 31باقلا 

ماما 32يامیس 

يداه ماما  32زرح 
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ماما 33دشر 

سردوز 33غوبن 

ماما لالج  34هوکش و 

ترضح نآ  هب  نایولع  34مارتحا 

ماما اب  باتک  لها  35يهطبار 

ماما تیصخش  هب  ناگدنسیون  36فارتعا 

ماما تیصخش  37رهاظم 

37هراشا

37تماما

تماما هب  37زاین 

همئا 38تمصع 

همئا 38ملع 

يداه ترضح  تماما  رب  39حیرصت 

ماما 40یگدنشخب 

ماما 41ییاسراپ 

ماما 42يزرواشک 

ناهارمگ 42ییامنهار 

نایفوص اب  ینیشنمه  زا  ماما  42عنم 

نادنمشناد هب  ماما  43مارتحا 

ماما 44تدابع 

زامن تونق  رد  ماما  44ياهاعد 

حبص زامن  بیقعت  رد  ماما  46ياعد 

رصع زامن  زا  دعب  ماما  46ياعد 

ماما ياعد  47تباجتسا 
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ماما فراعم  49مولع و 

49هراشا

49ثیدح

ربمایپ زا  يداه  ماما  49تایاور 

نینمؤملاریما ماما  زا  يداه  ماما  53تایاور 

رقاب ماما  زا  يداه  ماما  55تیاور 

قداص ماما  زا  يداه  ماما  55تایاور 

رفعج نب  یسوم  ترضح  زا  يداه  ماما  57تیاور 

اضر ماما  زا  يداه  ماما  58تیاور 

تیبلها دوخ  هب  لکشم  رابخا  58ندراذگاو 

رابخا 58فالتخا 

ماما 59هقف 

59هراشا

تاوما 59لسغ 

مشپ كرک و  سابل  رد  59زامن 

دنزاسب ناسنا  يوم  زا  هک  یسابل  رد  60زامن 

دوشیمن لطاب  زامن  رازگزامن ، يولج  زا  یسک  روبع  60اب 

نابایب رد  60زامن 

هشیش رب  60هدجس 

درادن اضق  شوهیب ، صخش  61زامن 

هکم رفس  رد  رصق  61زامن 

61سمخ

62تاکز

62هراشا
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تاکز 62قحتسم 

داد ناوتیم  تاکز  زا  رادقم  هچ  رفن  ره  62هب 

هرطف 62تاکز 

63هزور

63هراشا

دوشیم بجاو  هام  ندید  اب  63هزور 

دهدیم ریش  هچب  هک  ینز  63يهزور 

نیعم يهزور  64يهرافک 

64جح

64تراجت

64هراشا

نارگمتس اب  يراکمه  64تمرح 

65هراجا

66فقو

66همعطا

66ءاضق

67دودح

تالغ 67رفک 

یمالک 68ياهثحب 

68هراشا

تسین یندید  68ادخ 

دشاب مسج  ادخ  هک  تسا  69لاحم 

دیآرد فصو  هب  دنوادخ  هک  تسا  70لاحم 

دیحوت 70تقیقح 
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ضیوفت ربج و  71لاطبا 

ماما 84ياهاعد 

84هراشا

اهیراتفرگ تقو  رد  يداه  ماما  84ياهاعد 

باوخ ماگنه  رد  ماما  88ياعد 

ماصتعا 88ياعد 

ناطیش رش  زا  ادخ  هب  ندرب  هانپ  يارب  يداه  ماما  88ياعد 

جرا رپ  88ییاعد 

ماما 89تاجانم 

همئا يارب  يداه  ماما  89تارایز 

هعماج 90ترایز 

نآ دنس  90تحص 

هعماج ترایز  90تغالب 

هعماج ترایز  90ياهحرش 

هریبک هعماج  91ترایز 

ریدغ 96ترایز 

ناربمایپ 101ياهناتساد 

101هراشا

سیلبا اب  حون  ترضح  101ناتساد 

ادخ اب  یسوم  102ترضح 

یسیع زا  102یتمکح 

یمالسا ياهدادیور  102زا 

یلع ربمایپ و  103تلیضف 

تبیغ نامز  رد  نادنمشناد  103تلیضف 
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يرادیاپ ربص و  103تلیضف 

اهزور نتسناد  103موش 

104تفاظن

لالح لوپ  104یبایمک 

گرم تقیقح  زا  105یهاگآان 

حوصن 105يهبوت 

میجر 105يانعم 

106شابوا

رون زا  106ینانخس 

ماما ثیدح  نایوار  110باحصا و 

110هراشا

( فلا  ) 111فرح

قاحسا نب  111میهاربا 

رکبیبا نب  111میهاربا 

سیردا نب  111میهاربا 

قاحسا نب  111میهاربا 

یبوقعی دوواد  نب  111میهاربا 

هبیش نب  112میهاربا 

يروباشین هدبع  نب  112میهاربا 

هبقع نب  112میهاربا 

يروباشین سراف  نب  دمحم  نب  112میهاربا 

ینادمه دمحم  نب  112میهاربا 

رایزهم نب  113میهاربا 

ناقهد 113میهاربا 
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قاحسا نب  113دمحا 

يزار قاحسا  نب  113دمحا 

نیطقی نب  لیعامسا  نب  113دمحا 

یقرب هللادبعیبا  نب  113دمحا 

دعس نب  قاحسا  نب  نسح  نب  113دمحا 

لاضف نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  نب  114دمحا 

یمق عسی  نب  ةزمح  نب  114دمحا 

بیضخ نب  114دمحا 

یمق اباب  نب  ایرکز  نب  114دمحا 

لیضف نب  114دمحا 

يرصب يرایس  دمحم  نب  114دمحا 

یمق يرعشا  یسیع  نب  دمحم  نب  114دمحا 

يدادغب یناتربص  لاله  نب  114دمحا 

تخبون نب  لیعامسا  نب  114قاحسا 

يرصب دمحم  نب  115قاحسا 

جارد نب  حون  نب  115بویا 

ب)  ) 115فرح

يروباشین راشب  نب  115رشب 

ج)  ) 115فرح

دمحا نب  115رفعج 

حون نب  میهاربا  نب  115رفعج 

هللادبع نب  115رفعج 

دمحم نب  116رفعج 

سنوی نب  دمحم  نب  116رفعج 
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ح)  ) 116فرح

جرف نب  116متاح 

رفعج نب  116نسح 

يولع نسح  نب  116نسح 

يولع نیسح  نب  116نسح 

ذازرخ نب  116نسح 

دشار نب  116نسح 

فیرظ نب  118نسح 

یلع نب  118نسح 

ءاشولا یلع  نب  118نسح 

نامثع یبا  نب  یلع  نب  118نسح 

یمق دمحم  نب  119نسح 

یح نب  دمحم  نب  119نسح 

ینیادم دمحم  نب  119نسح 

يدهن دسا  نب  119نیسح 

يرصب دسا  نب  119نیسح 

بیکشا نب  119نیسح 

یمق هللادیبع  نب  120نیسح 

یمق کلام  نب  120نیسح 

ینیادم دمحم  نب  120نیسح 

يزورم 120صفح 

نامیلس نب  120نادمح 

یلع مالغ  120هزمح ،

خ)  ) 120فرح
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یسراف مشاه  نب  120لیلخ 

یناکاز قاحسا  نب  120ناریخ 

مداخ 121ناریخ 

د)  ) 121فرح

دیزیبا نب  121دوواد 

يرفعج مساق  نب  121دوواد 

یمرص يهنخاس  نب  121دوواد 

ر)  ) 121فرح

ناماس نب  ییحی  نب  121ءاجر 

تلص نب  121نایر 

س)  ) 122فرح

یناهفصا يهمالس  نب  122يرس 

هیوصفح نب  122نامیلس 

يزورم دوواد  نب  122نامیلس 

دمحم نب  122يدنس 

دایز نب  122لهس 

قاحسا نب  بوقعی  نب  123لهس 

ش)  ) 123فرح

هللادبع نب  123ۀیوهاش 

ص)  ) 123فرح

يزار هملس  نب  123حلاص 

عیزب نب  رمع  نب  یسیع  نب  123حلاص 

ینادمه دمحم  نب  123حلاص 

ع)  ) 123فرح
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یفوک راطع  123سودبع 

ببطتم روفیط  نب  دمحم  نب  123نمحرلادبع 

یمق فورعم  نب  دمحم  نب  123نمحرلادبع 

یمق 123دمصلادبع 

ینسح 124میظعلادبع 

124هراشا

ترضح نآ  ناشخرد  124بسن 

میظعلادبع ترضح  124تقاثو 

يداه ماما  رب  دوخ  يهدیقع  ندرک  124هضرع 

ير هب  يو  125رارف 

میظعلادبع ترضح  125تافو 

يرمع دیعس  نب  126نامثع 

ییحی نب  126ةورع 

ینادمه میهاربا  نب  126یلع 

میهاربا نب  126یلع 

هرقیبا نب  126یلع 

يدادغب لالب  نب  127یلع 

ینامه رفعج  نب  127یلع 

نسح نب  128یلع 

لاضف نب  نسح  نب  128یلع 

هبر دبع  نب  نیسح  نب  128یلع 

ینادمه نیسح  نب  128یلع 

يدادغب سیمر  نب  128یلع 

یمق يرعشا  تلص  نب  نایر  نب  129یلع 
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يرمیص دایز  نب  129یلع 

هریش نب  129یلع 

رافغلادبع نب  129یلع 

هللادبع نب  129یلع 

يریمح رفعج  نب  هللادبع  نب  129یلع 

يریبز هللادبع  نب  129یلع 

هللادیبع نب  129یلع 

ینیوزق راطع  ورمع  نب  129یلع 

يرمیص دایز  نب  دمحم  نب  130یلع 

يروباشین عاجش  نب  دمحم  نب  130یلع 

یناشاک هریش  نب  دمحم  نب  130یلع 

يرقنم دمحم  نب  130یلع 

یلفون دمحم  نب  130یلع 

یقرود يزاوها  رایزهم  نب  130یلع 

130هراشا

رایزهم نب  یلع  130تدابع 

وا زا  داوج  ماما  131تشادگرزب 

رایزهم نبا  131تافیلأت 

ثیدح رد  يو  131ماقم 

ناقهد ییحی  نب  131یلع 

دمحا نب  131یسیع 

ف)  ) 131فرح

ینیوزق متاح  نب  132سراف 

یناگرگ دیزی  نب  132حتف 
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يروباشین ناذاش  نب  132لضف 

132هراشا

وا زا  ماما  133فیصوت 

ناذاش نب  لضف  133تافیلأت 

يدادغب ریثک  نب  133لضف 

كرابم نب  133لضف 

ق)  ) 133فرح

ینیطقی ینارعش  133مساق 

لقیص 133مساق 

ك)  ) 134فرح

مداخ 134روفاک 

م)  ) 134فرح

ببطتم روفیطیبا  نب  134دمحم 

میهاربا نب  دمحا  نب  134دمحم 

يدومحم دمحا  نب  134دمحم 

روصنم نب  هللادیبع  نب  دمحا  نب  134دمحم 

رهطم نب  دمحا  نب  134دمحم 

نارهم نب  دمحا  نب  135دمحم 

یمق يرمیص  لیعامسا  نب  135دمحم 

لامج كزج  نب  135دمحم 

يرصب نومش  نب  نسح  نب  135دمحم 

یفوک تایز  باطخلایبا  نب  نسح  نب  135دمحم 

یمق يهزمح  نب  135دمحم 

يرهف نیصح  نب  136دمحم 
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نیصح نب  136دمحم 

يزار دلاخ  نب  136دمحم 

طایخ اجر  نب  136دمحم 

تلص نب  نایر  نب  136دمحم 

يزورم موثلک  نب  دیعس  نب  136دمحم 

بالج نامیلس  نب  136دمحم 

یفوک یفیص  نب  136دمحم 

رابجلادبع نب  136دمحم 

یلفون ینادمه  نمحرلادبع  نب  136دمحم 

یخرک نارهم  نب  هللادبع  نب  137دمحم 

ینادمه یلفون  هللادبع  نب  137دمحم 

هللادیبع نب  137دمحم 

یمق يرعشا  یسیع  نب  یلع  نب  137دمحم 

رایزهم نب  یلع  نب  137دمحم 

ینیطقی دیبع  نب  یسیع  نب  137دمحم 

یجخر جرف  نب  137دمحم 

لضف نب  138دمحم 

يدادغب لضف  نب  138دمحم 

یسوم نب  ةزمح  نب  مساق  نب  138دمحم 

بالج ناورم  نب  138دمحم 

باطخ ناورم  نب  138دمحم 

تارف نب  یسوم  نب  138دمحم 

یعبرلا یسوم  نب  139دمحم 

بایرد نب  ییحی  نب  139دمحم 
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يرعشا یمق  قاحسا  نب  139ۀلقصم 

میکح نب  139ۀیواعم 

يزار سابع  نب  139روصنم 

یبوقعی دوواد  نب  139یسوم 

عیزب نب  رمع  نب  139یسوم 

نیضح رمع  نب  139یسوم 

يروباشین قارو  دشرم  نب  139یسوم 

ن)  ) 140فرح

یمق مزاح  نب  140رصن 

ینادمه دمحم  نب  140رضن 

ي)  ) 140فرح

ریرض يزار  ریکبیبا  نب  140ییحی 

دمحم نب  140ییحی 

قاحسا نب  140بوقعی 

یلجب 140بوقعی 

شوقنم نب  140بوقعی 

دیزی نب  141بوقعی 

141اههینک

141هراشا

یکفهف 141رکبوبا 

لاله نب  141نیسحلاوبا 

ینیضح 141نیصحلاوبا 

141رهاطوبا

يرعشا عسی  نب  ةزمح  نب  141رهاطوبا 
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دمحم 142رهاطوبا 

يزاغم 142هللادبعوبا 

يراکم 142هللادبعوبا 

میهاربا نب  142دمحموبا 

یناگرگ 142ییحیوبا 

142نانز

142هراشا

یخرک 142موثلک 

ارماس رد  142ماما 

142هراشا

هنیدم رد  143ماما 

ماما زا  ینیچ  143نخس 

143هراشا

ماما طسوت  هئطوت ، 143تسکش 

ماما هب  لکوتم  144يهمان 

هنیدم مدرم  144ینارگن 

ماما يهناخ  145یسرزاب 

ارماس يوس  هب  ماما  نداد  145تکرح 

کیلاعصلا 145ناخرد 

لکوتم اب  ماما  145تاقالم 

لزنم 146دیرخ 

ماما ياهاوتف  هب  لکوتم  146يهعجارم 

؟ تسیک نارعاش  147نیرتهب 

دبلطیم ماما  نومزآ  يارب  ار  تیکسنبا  147لکوتم 
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147هراشا

مثکا نب  ییحی  148تالاؤس 

نینمؤملاریما دقرم  151ترایز 

ینیسح رئاح  هب  ماما  156یگدنهانپ 

ماما يهناخ  هب  157موجه 

ماما زا  يواحطب  158ییوگدب 

ماما يداصتقا  159يهرصاحم 

ماما ندش  159ینادنز 

ماما لتق  هئطوت  159تسکش 

! دراد ار  ماما  ریقحت  دصق  160لکوتم 

لکوتم رب  ماما  161نیرفن 

لکوتم 165يدوبان 

لکوتم لتق  165يهئطوت 

هئطوت 165ياضعا 

هئطوت 166يارجا 

لکوتم يارب  يرتحب  166يهیثرم 

رصتنم 167تموکح 

نایولع اب  رصتنم  167راتفر 

رصتنم زا  ارعش  167حدم 

نینمؤملاریما ربق  ترایز  167يدازآ 

نیسح ماما  ترایز  زا  عنم  167عفر 

رصتنم 168تافو 

نیعتسم 168تموکح 

168هراشا
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یجرخلو 168يراکفارسا و 

بلاج 168هاگشیامن 

نیعتسم يرانک  169رب 

يداه ماما  170رصع 

170هراشا

یسایس 170یگدنز 

170هراشا

تموکح رب  اهکرت  170طلست 

اهکرت 171یهاگآان 

تموکح هاگتسد  171داسف 

یمالسا ياهنیمزرس  172نارادناتسا 

یسابع تموکح  زا  مدرم  173یتیاضران 

نایولع 173يهجنکش 

174هراشا

يداصتقا 174رصح 

نایولع تسکش  هار  رد  لاوما  174فرص 

نایولع 177يراتفرگ 

177هراشا

حلاص نب  178دمحم 

ینیسح رفعج  نب  دمحم  نب  178دمحم 

دندش يراوتم  لکوتم  ملظ  زا  هک  178ینایولع 

دیهش ییحی  179مایق 

نیسح ماما  ربق  ندرک  180ناریو 

نیسح ماما  ترایز  زا  ناناملسم  181عنم 
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نیملسم 182يهوکش 

ماما رصع  يداصتقا  182یگدنز 

182هراشا

لکوتم 182فراصم 

« راوک رب   » 183ینامهم

نادنزرف يارب  تعیب  183نشج 

184ناکزینک

يرفعج 184خاک 

جرب 186خاک 

حیلم 186خاک 

زادنبش 187خاک 

راتخم 187خاک 

ورغ 187خاک 

راوکرب 187خاک 

ریح 188خاک 

188اهرختسا

ارعش هب  ششخب  189لذب و 

189هراشا

ربدم نب  190میهاربا 

یمجرب 190لبشوبا 

190یلوص

بونجلایبا نب  190ناورم 

مهج نب  191یلع 

یمومع يداصتقا  192یگدنز 
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تایلام 192لوصو 

یمومع يزور  193هریت 

ینید 196عاضوا 

اهبیرف 196اهتعدب و 

196هراشا

هکسحنبا ياهییوگ  196هوای 

يو زا  ماما  197يرازیب 

يرهف 197ياهتعدب 

تابجاو 197هیجوت 

درادیم رذح  رب  اهنآ  زا  ار  مدرم  198ماما 

198هراشا

دهدیم ار  سراف  لتق  روتسد  198ماما 

درمشیم زیاج  ار  ناشیا  لتق  199ماما 

تالغ يهرابرد  ماما  هب  يرس  199يهمان 

ولغ 199لماوع 

هیفقاو اب  199ماما 

نآرق قلخ  200يهلأسم 

200ینارذگشوخ

يراب دنب  یب  201یگزره و 

نیرب تشهب  202يوسب 

202هراشا

ماما هب  هنادرمناوجان  نداد  202رهز 

يدعب ماما  203نییعت 

نیرب تشهب  يوس  203هب 
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نفد 203مسارم 

عییشت 204ياههورگ 

هاگلزنم نیرخآ  204رد 

ماما فیرش  204رمع 

ماما تافو  204لاس 

204یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  233هرابرد 
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ع)  ) يداه ماما  یناگدنز  زا  یلیلحت 

باتک تاصخشم 

1926 فیرشرقاب -  یشرق  هسانشرس : 
یئاطع  اضردمحم  همجرت  یشرق  فیرشرقاب  فیلات  مالسلاهیلع  يداه  ماما  یناگدنز  زا  یلیلحت  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

مالسلاهیلع 1371. اضر  ترضح  یناهج  هرگنک  رشن :  تاصخشم 
ص 528 يرهاظ :  تاصخشم 

(40 مالسلاهیلع اضر  ترضح  یناهج  هرگنک   : ) تسورف
یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

لیلحت  هسارد و  يداهلا ع  یلع  مامالا  هایح  یلصا  ناونع  تشاددای : 
سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای : 

212 مهد ق254 -  ماما  (ع ،  دمحم نبیلع  عوضوم : 
مجرتم  اضردمحم ، یئاطع  هدوزفا :  هسانش 

(ع  اضر ترضح  یناهج  هرگنک  هدوزفا :  هسانش 
BP49/ق4ح9041 1371 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9583 ییوید :  يدنب  هدر 
م5082-71 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

رشان يهمدقم 

تلقف انرمأ ، ییحا  ادبع  هللا  محر  لوقی : مالـسلاهیلع  اضرلا  نسحلاابأ  تعمـس  لاق : يورهلا  حلاص  نب  مالـسلادبع  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
مالـسلاهیلع اضرلا  مامالا  دنـسم  انوعبتال . انمالک  نساحم  اوملع  ول  سانلا  ناف  سانلا ، اهملعی  اـنمولع و  ملعتی  لاـق : مکرمأ ؟ ییحی  فیک  هل :

طیحم هعماج و  هب  طوبرم  لئاسم  ناراوگرزب و  نآ  نانمشد  تایـصوصخ  لیلحت  دقن و  و  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا یناگدنز  یـسررب  ثحب و 
رد دشاب ؛ دـمآراک  ياهویـش  حیحـص و  دانتـسا  رب  ینتبم  دریذـپ و  تروص  یتسردـب  رگا  هک  تسا  یلئاسم  ثحابم و  هلمج  زا  نازیزع ، نآ 

تسد نیا  زا  ییاهباتک  هنادنمگوس  تشاد . دهاوخ  ییازسب  مهس  نانآ  ناگتفیش  نادقتعم و  شرگن  زرط  و  دید ، تعـسو  عضوم ، حیحـصت 
، قیمع ياهشهوژپ  ياج  تسا و  كدنا  رایسب  مالسلا ) مهیلع   ) ناماما زا  یخرب  یناگدنز  يهرابرد  هژیوب  هدش ، دای  ياوتحم  اهرایعم و  اب  و 

يراثآ شراگن  نمض  رد  یشرق ، فیرـش  رقاب  ياقآ  بانج  شوکتخـس ، رگـشهوژپ  روشیدنا و  ققحم  تسا . یلاخ  رایـسب  قیقد  هدرتسگ و 
زا هک  دناهتخادرپ ؛ زین  مالسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  یناگدنز  یسررب  لیلحت و  هب  یمالسا ، هحفص 6 ] گنهرف [  فلتخم  داعبا  رد  گنسارگ 
نآ دشر  تدالو و  خیرات  هب  باتک  نیا  لوا  لصف  رد  مرتحم  فلؤم  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  یناگدـنز  زا  یلیلحت  باتک  تساهنآ  هلمج 
هیلع  ) ماما ینیع  روضح  تیـصخش و  رهاظم  مود  لـصف  رد  و  تسا ؛ هتخادرپ  يو  يهراـبرد  ناـفلؤم  هاگدـید  و  تماـما ، تیب  رد  راوگرزب 
هیلع  ) ماما تایاور  زا  یـشخب  رگنایب  هک  ترـضح ، نآ  فراـعم  مولع و  ناونع  اـب  موس  لـصف  تسا . هدرک  یـسررب  هعماـج  رد  ار  مالـسلا )

رد تسا . هدومن  هراشا  زین  هعماج  ترایز  ياهحرـش  نتم و  دنـس و  هب  نمـض  رد  هدرک و  یگدیـسر  یفلتخم  تاعوضوم  هب  تسا  مالـسلا )
یناگدنز باتک  يدعب  ياهلـصف  تسا . هدرک  دای  يوار  زا 177  هتخادرپ و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نایوار  باحـصا و  شرازگ  هب  يدعب  لصف 

نمض رد  و  هدش ؛ هتشاذگ  یـسررب  دقن و  هب  ماما  تماما  نارود  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس و  عاضوا  ءارماس ، رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
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هدرک نییبت  نانآ  لباقم  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) ماما یلوصا  عضوم  یبوخب  و  هدرک ، میسرت  ار  ترضح  نآ  نامز  نامکاح  دیلپ  ياههرهچ  نآ 
یلیلحت شرازگ  نامز ، نآ  رد  يرعاـش  رعـش و  شقن  و  عیـشت ، يهنازیتس  متـس  ياـهتکرح  هب  اـیوگ  تسا  یتاراـشا  لـصف  نیمه  رد  تسا .

هکنیا هب  رظن  اب  تسا . باتک  نیرفآ  هبنت  یندـناوخ و  لوصف  زا  زین  اهنآ  لباقم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما عضوم  یفارحنا و  يرکف  ياـهنایرج 
نانابز یـسراف  ات  دومن  نآ  همجرت  هب  مادقا  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  یناهج  هرگنک  دنمدوس ، یندـناوخ و  تسا  يرثا  عومجم  رد  باتک 

رما هتفریذـپ و  ار  هرگنک  توعد  هک  یئاطع  اضردـمحم  ياـقآ  مرتحم  دنمـشناد  زا  همتاـخ  رد  دـننک . هدافتـسا  دـیفم  رثا  نیا  زا  دـنناوتب  زین 
تلئـسم لاـعتم  دـنوادخ  زا  مالـسلامهیلع  راـهطا  همئا  رما  ءاـیحا  رد  ار  مجرتم  فلؤم و  تاـقیفوت  میرازگـساپس و  دـنداد  ماـجنا  ار  همجرت 

هحفص 7 ] مالسلاهیلع [  اضر  ترضح  یناهج  هرگنک  میئامنیم .

مجرتم يهمدقم 

هتیب لها  یلع  هللا و  لوسر  یلع  مالسلاو  ةالـصلاو  هللا ، اناده  نا  الول  يدتهنل  انک  ام  اذهل و  اناده  ام  یلع  هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
دوب اـنب  هک  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  یناـهج  يهرگنک  نیموس  يرازگرب  زا  شیپ  لاس 1367  رد  هللا . ءادـعا  مهئادـعا  یلع  نعللاو  هللا  ءاـنما 

، متشاد ار  تاسلج  رد  تکرش  یگنهرف و  يراکمه  قیفوت  زین  بناجنیا  دوش و  رازگرب  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  متفه ، ماما  يهرابرد 
ود رد  باتک  نیا  هک  میامن  همجرت  ار  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  یناگدـنز  زا  یلیلحت  باتک  هک  مدـش  نآ  رب  هرگنک  مرتحم  ریبد  داهنـشیپ  هب 

قیفوت ات  متـساوخ  مالـسلامهیلع  تراهط  تیبلها  هبیط  حاورا  لاعتم و  دنوادخ  زا  نامز  نامه  رد  دـش و  رـشتنم  پاچ و  لاس 1368  دلجم 
هناتخبشوخ دوش  مبیصن  لامک  هب  یقیفوت  نانچ  هک  مدرکیمن  روصت  اما  میامن  میدقت  ار  يرثا  مالسلامهیلع  همئا  زا  کی  ره  يهرابرد  دهد 

يرکـسع ماما  يداـه و  ماـما  اـضرلا  ءاـنبا  زا  نت  ود  رگید و  موصعم  ماـما  ود  يهراـبرد  هتـشادرب و  هار  نآ  رد  دـنچ  یماـگ  منیبیم  زورما 
ار نکمم  ریغ  هکلب  کیدزن ، ار  يرود  ره  مالـسلامهیلع  تیبلها  تاهجوت  يراـگدرورپ و  تیاـنع  يرآ  ماهدـش ، قفوم  زین  مالـسلاامهیلع 

يهریخذ دـیامرف و  لوبق  شمرک  هب  زیچان  هدـنب  نیا  زا  ار  تمدـخ  نیا  هک  مراد  تلأسم  دـنوادخ  زا  انبر ، لضف  نم  اذـه  دزاسیم ، نکمم 
هحفص 8 ] یئاطع [  اضردمحم  سدقم -  دهشم  نامیالاب  انوقبس  نیذلا  انناوخال  انیدلاول و  انل و  رفغا  انبر  دهد . رارق  ترخآ  ملاع 

میدقت

ادـخ لوسر  بوبحم  رای و  یـصو و  هب  تیناسنا  رد  رکف  يهدـننک  داـجیا  لـقع  هب  نیمز ، يهرک  رد  یعاـمتجا  تلادـع  تمکح و  ربهر  هب 
شاهداون یناگدـنز  زا  ثحب  راختفا  هک  ار  مزیچان  درواتـسد  نیا  نامیا ، مارتحا و  تیاهن  اب  مالـسلاهیلع  ناـنمؤمریما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

ات دتفا  لوبق  دروم  هک  دیما  نادب  مرادیم . میدقت  شهاگشیپ  هب  ماهتفای  نآ  رد  ار  مالـسا  نید  يهدنزاس  زاب  مالـسلاهیلع ، يداهلا  یلع  ماما 
هحفص 9 ] فلؤم [  دشاب ! منیسپاو  زور  يارب  ياهتخودنا 

فلؤم همدقم 

دوخ یگدـنز  تسا و  هدرک  رپ  ار  ایند  ناشیا  مولع  لیاضف و  هک  میتسه  مالـسلامهیلع  تیبلها  يهمئا  زا  یماما  روضح  رد  نونکامه  - 1-
مانمه يداهلا  یلع  مهد  ماـما  وا  دناهتـشاد . زاربا  قح  هب  تبـسن  ار  صـالخا  تیمیمـص و  نیرتـالاب  هدومن و  هیدـه  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  ار 

ره زا  ندوب  اربم  تیـصخش و  ندـنام  هتخانـشان  رد  هک  تسا ، نیمز  رد  یعامتجا  تلادـع  تمکح و  يامنهار  نینمؤملاریما ، ماـما  شدـج 
، دشاب هتفگ  خساپ  سوه  اوه و  ياهشهاوخ  زا  یشهاوخ  هب  يو  هک  هتفگن  گرزب  ماما  نیا  يهرابرد  یسک  تسوا . دننامه  يدام  يهزیگنا 

ادخ هب  قشع  اب  هتشاد و  مدقم  يزیچ  ره  رب  ار  ادخ  تعاطا  اهنت  هکلب  دروآ ، دورف  میلست  رس  یناسفن  ياهـشیارگ  زا  یـشیارگ  ربارب  رد  ای  و 
دوب هدـناود  هشیر  شدوجو  يافرژ  ناج و  قامعا  رد  ادـخ  هب  نامیا  تسا . هدـینارذگ  يرادهدـنز  بش  زاین و  زار و  تداـبع و  هب  ار  اـهبش 
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رد دنمـشزرا  ياهزارف  هنامیکح و  ياهتاجانم  هفیرـش و  هیعدا  زا  دوب . هدـش  وا  ياهتلیـضف  نیرتنـشور  اهیگژیو و  نیرتزراـب  زا  هک  يروطب 
لعـشم هک  تسا  ینایامنهار  نیتسخن  زا  يو  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  دوخ  هک  تسا  هدیـسر  یمارگ  دوجو  نآ  زا  يردق  هب  دـیحوت  يهفـسلف 

هتشاد ینازرا  مالسلامهیلع  تیبلها  يهمئا  رب  ار  تمکح  ملع و  دنوادخ  - 2 [ - هحفص 10 تسا [ . هتـشارفارب  نیمز  رد  ار  نامیا  تیاده و 
هک هدنام  راگدای  هب  نانآ  زا  فراعم  مولع و  زا  يردق  هب  و  تسا . هدادن  ار  نایناهج  زا  یسک  هک  هدرک  اطع  يردق  هب  تلیضف  شناد و  زا  و 

روما مامز  یناوجون  رد  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  دـنزاتمم ؛ یگژیو  نیا  هب  یگمه  مالـسلامهیلع  يدـه  يهمئا  تسا ، تاـهابم  رخف و  ثعاـب 
، یفـسلف لئاسم  نیرتهدـیچیپ  دوب ، هام  دـنچ  لاس و  تفه  شفیرـش  رمع  هک  یعقوم  رد  تفرگ ، هدـهعرب  ار  تما  يهماع  تیعجرم  ینید و 
هک تسا  یعیبط  و  دادیم ، خساپ  اهنآ  يهمه  هب  صصختم  رحبتم و  يدنمشناد  نوچ  وا  دندیـسرپیم و  راوگرزب  نآ  زا  ار  یهقف  یمالک و 
زا ياهداعلاقوف  تردق  لاعتم  دنوادخ  هک  نیا  رب  ینبم  دراد  هیماما  يهعیش  هک  ياهدیقع  نآ  زج  تفای  ناوتیمن  راک  نیا  يارب  یلیلد  چیه 
هک روط  نامه  دوب . هدرک  تیانع  دوخ  مزعلاولوا  ناگداتـسرف  ناربمایپ و  رب  هک  نانچمه  تسا  هدرک  تمحرم  ناشیا  هب  ار  اهیهاگآ  مولع و 
نس رد  وا  دوب  نینچ  زین  مالسلاهیلع  يداه  ماما  شدنزرف  دوب ، ایند  هبوجعا  یـصخش  تایـصوصخ  بهاوم و  رظن  زا  مالـسلاهیلع  داوج  ماما 

هعجارم راوگرزب  نآ  هب  دنتشاد  تماما  يهرابرد  ار  طایتحا  نیرتشیب  هک  هعیـش  نادنمـشناد  اهقف و  دش . التبم  شردپ  تافو  مغ  هب  یناوجون 
اهنآ رظن  رد  ترـضح  نآ  تماما  رب  یعطق  لیالد  نوچ  دندرکیم و  تقد  یـسررب و  تماما  رما  رد  يواکجنک  تقد و  تیاهن  اب  دـندرک و 

دقتعم اهنآ  یتسارب  دننک ، ادیپ  ار  ياهدیقع  نینچ  تاساسحا  فطاوع و  يهزیگنا  هب  هک  دوبن  نانچ  دندرک و  ادیپ  داقتعا  هاگنآ  دـش ، تباث 
نادنمـشناد و لاح  ره  هب  تسا . نید  لوصا  زا  یکی  تماـما  اریز  دـنوشیم ، تساوخزاـب  تماـما  زا  یلاـعت  يادـخ  هاگـشیپ  رد  هک  دـندوب 

هحفـص نآ [  و  دندرک ، لاؤس  فلتخم  فراعم  مولع و  زا  دـنارذگیم  ار  دوخ  رمع  راهب  زونه  هک  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  زا  هیماما  ياهقف 
نامیا ینوزف  ثعاب  دوخ  نیا  و  دنتفای ، شیارگ  ترضح  نآ  تماما  هب  ور  نیا  زا  داد ، خساپ  اهنآ  هب  رهام ، يدنمشناد  دننامب  راوگرزب  [ 11

ریغـص و نیب  یتوافت  دروم  نیا  رد  دـشاب و  دوخ  راگزور  درف  نیرتدنمـشناد  دـیاب  ریزگان  ماما  اریز  دـش ، اهنآ  يهدـیقع  یتسرد  رب  نیقی  و 
تریح ثعاب  هک  درک  زورب  تنس  نآرق و  مولع  رد  تراهم  شناد و  لضف و  ردقنآ  مالسلاهیلع ، يداه  ماما  زا  یتسارب  تسین . ناشیا  ریبک 
رـصح دحیب و  یملع  راثآ  زا  نخـس  هتـسویپ  مالـسا ، ناهج  فلتخم  یحاون  سلاجم  لفاحم و  يهمه  رد  دش ، نامز  يالقع  يهمه  راکفا 

دـندش و مالـسلاهیلع  يداه  ماما  تعاطا  تبحم و  ترورـض  تماما و  هب  دـقتعم  ناناملـسم  زا  يریثک  هورگ  - 3 . - دنیوگیم ترـضح  نآ 
، دـندربیم ترـضح  نآ  دزن  هب  قوقح -  رگید  مهـس و  نوچمه  دـنتخادرپیم -  ماما  هب  دـیاب  هک  ار  دوخ  یعرـش  قوقح  زا  یناوارف  لاوما 

لکوتم هب  هدرتسگ  تروص  هب  ار  بلاطم  نیا  تینما  نارومأم  ناسوساج و  دنداتسرفیم . شرضحم  هب  ییاهیمیدقت  ایاده و  اهنیا  رب  هوالع 
ات داد  روتسد  تفشآرب و  ظیغ  مشخ و  طرف  زا  لکوتم  دندادیم ، عالطا  دوب  ناشنایعیـش  نایولع و  نانمـشد  نیرتتخـسرس  زا  هک  یـسابع 

ياهراک ات  درک  روبجم  اج  نآ  رد  تماقا  هب  ار  ترضح  نآ  دنروایب و  دوب  وا  تنطلس  تختیاپ  هک  يأر  نمرس  رهـش  هب  ار  مالـسلاهیلع  ماما 
يریگولج راوگرزب  نآ  تمدخ  هب  لاوما  ندروآ  زا  و  دنک ، ییاسانش  ار  ترضح  نآ  نادنمهقالع  ناتـسود و  دشاب و  هتـشاد  رظن  ریز  ار  وا 

ماـما یتـسارب  دوـش ... عناـم  دنتـشگیم -  باریـس  وا  موـلع  فراـعم و  لـالز  زا  هک   - ماـما دزن  هب  ناـیوار  نادنمـشناد و  نـتفر  زا  دـیامن و 
داتسرفیم ار  ياهژیو  نارومأم  راب  کی  تقو  دنچره  درک ، لمحت  ار  اسرف  تقاط  ياهیتخس  اههجنکش و  عاونا  لکوتم  دهع  رد  مالـسلاهیلع 

، لکوتم ربارب  رد  ار  راوگرزب  نآ  رابود  دنربب . يو  دزن  هب  دـنتفاییم  هک  یلاح  ره  رد  ار  وا  دـننک و  یـسرزاب  ار  ماما  لزنم  ات  هحفص 12 ] ] 
و هدرتسگ ، ناگدـنناوخ  ياههتـسد  یگدـنزاون و  رازبا  رامق و  تالآ  بارـش و  ياهماج  شـسلجم  ياجیاج  هک  یلاـح  رد  دـندرک  رـضاح 
، مالسلاهیلع ماما  دندوب ، هتفرگ  نارگیزاب  ناوخزاوآ و  نانز  زا  یعمج  ار  شفارطا  دوب  دوخ  یب  دوخ  زا  تسمرس و  يراوخ  هداب  زا  لکوتم 
و ندروآ ، وا  رطاخ  هب  ار  ترخآ  ملاع  ندرک و  هظعوم  هب  درک  عورـش  هکلب  تفرگن ، يزیچ  هب  ار  وا  تنطلـس  تبیه  درکن و  ییاـنتعا  وا  هب 

ماما - 4 . - درک دـهاوخ  نایب  لیـصفت  هب  ار  نآ  باـتک  نیا  هک  ندرک  دزـشوگ  وا  هب  ار  تاوهـش  زا  تعاـطا  اوه و  زا  يوریپ  دـب  تبقاـع  زا 
يارب يرگمتـس  نایغط و  ربارب  رد  يزابناج  نارادهیالط  زا  یکی  یـسابع و  تموکح  اب  فلاخم  يههبج  يهنومن  هناگی  مالـسلاهیلع ، يداه 
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یطابترا اهنآ  زا  مادک  چیه  اب  دوب ، زاتمم  تبالص  یتخس و  هب  شنامز  ناهاشداپ  ربارب  رد  ترـضح  نآ  یفنم  عضوم  یتسارب  دوب  تما  نیا 
اب زیتس  ینمشد و  دش و  نانآ  يزوتهنیک  ثعاب  هک  دوب  يرما  ناشیا  زا  نتفرگ  هلصاف  نیمه  و  درکیم ، يرود  نانآ  زا  هتسویپ  دزن و  مه  هب 

تفر دمآ و  شراگزور  ناهاش  اب  مالـسلاهیلع  ماما  رگا  هتبلا  دندرک . هلماعم  وا  اب  رتشیب  هچ  ره  تواسق  تدـش و  اب  دـنتفرگ و  لد  رد  ار  وا 
، دندرمشیمن مزال  ار  وا  يداصتقا  يهرصاحم  و  دندرکیمن ، روبجم  يأر  نمرس  رد  يرابجا  تماقا  هب  ار  وا  دوب ، نانآ  باکر  رد  تشاد و 

يزیچ ره  رب  ار  ادخ  اضر  مالـسلاهیلع  ماما  هتبلا  دندشیمن . شنایعیـش  دمآ  تفر و  عنام  دنتـشاذگیمن و  هدنـشک  یلام  يانگنت  رد  ار  وا  و 
لیمحت مدرم  هحفـص 13 ] رب [  روز  هحلـسا و  يورین  اب  ار  دوخ  تنطلـس  هک  یناهاشداپ  نآ  زا  دیزگرب و  ار  تما  تحلـصم  تشاد و  مدقم 

هضرع ار  نانیا  یگدنز  شور  تسایس و  زا  ياهرهچ  دوجوم ، رداصم  نیرتنئمطم  زا  هدافتسا  اب  باتک  نیا  هک  تسج  يرود  دندوب ، هدرک 
نیا لاگنچ  راتفرگ  اهناملسم  يهمه  هکلب  دوبن  شرصاعم  یسابع  رباج  يافلخ  متس  راتفرگ  ییاهنت  هب  مالسلاهیلع  يداه  ماما  - 5 . - دنکیم
ینعم هب  مالسا  زا  يدومن  چیه  ناشیا  تموکح  نامز  رد  و  دندوب ، هتفرگ  هچیزاب  هب  ار  اهناملسم  دیاقع  لوصا  نانآ  اریز  دندوب ، ناراکمتس 

هب ناصاقر  ناناوخزاوآ و  هب  هنادنمتواخس  ششخب  لذب و  دوخ و  تاوهـش  يافطا  يارب  ار  تما  داصتقا  نانآ  دوب ، هدنامن  یقاب  نآ  حیحص 
رود الماک  یمالسا  نیزاوم  زا  نانآ  دوب ، یهلا  تامرحم  مامت  رب  لمتشم  ارماس  دادغب و  رد  اهنآ  ینارذگـشوخ  ياهبـش  دندوب ، هتفرگ  راک 

زا - 6 . - تسا يرابودـنب  یب  یگزره و  ياههاگارچ  زا  يو  ندرک  رود  یناسنا و  ماـقم  ندرب  ـالاب  شفدـه  هک  ییاـهرایعم  نآ  زا  دـندوب ،
کی یگدنز  رصع  عاضوا  یسررب  اریز  تسوا ، نامز  رصع و  یسررب  هعلاطم و  صخش ، کی  يهرابرد  یـسررب  قیقحت و  ياهـشور  هلمج 
هراشا ماما و  یگدنز  رصع  یسررب  هب  ام  ساسا ، نیا  رب  دزاسیم ، نشور  ار  وا  یـسایس  یعامتجا و  يرکف ، یگدنز  مهم  ياههبنج  صخش 

، مالـسلاهیلع ماما  رـصع  تسا . هتـشاد  ناوارف  ریثأت  مالـسلاهیلع  ماما  یگدـنز  رد  رـصع ، نآ  عاضوا  نوچ  میزادرپیم . نآ  بناوج  مامت  هب 
 ] هب تبسن  اهنآ  یگماکدوخ  تکلمم و  نوؤش  يهمه  رب  كرت  نامالغ  طلـست  اهنآ ، نیرتصخاش  زا  هک  دوب  یمهم  ياهدادیور  رب  لمتـشم 
زا تردـق  هک  یتـسارب  دوب . هدـنامن  یـسابع  ناـهاشداپ  يارب  يذوفن  هار  چـیه  هک  يروطب  دوب ، تلود  يارب  یموـمع  داـصتقا  هحفص 14 ]

افلخ دوخ  يهدیـشک  رب  كرت  نامالغ  نیا  دـندوب  رود  هب  یجراخ  یلخاد و  ياهراک  مامت  زا  دوب و  هدـش  بلـس  نایـسابع  بصاغ  ياـفلخ 
نادناخ زا  اهکرت  هک  ار  یـسکره  دنتفرگ . رایتخا  رد  ار  نایـسابع  دـساف  تفالخ  نایک  دـندش و  طلـسم  نانآ  رب  كدـنا  كدـنا  هک  دـندوب 

ای دندرکیم و  رانکرب  دندوبن ، یضار  سکره  زا  دندوب و  وا  عیطم  رهاظ  هب  دندناشنیم و  تخت  رب  دندیـشکیم و  رب  دنتـساوخیم  یـسابع 
یتسرد یهاگآ  یـسایس  نوؤش  زا  يراد و  تکلمم  روما  زا  اهرکت  نوچ  دـش ، یگرزب  بیاصم  راـچد  روشک  تباـب ، نآ  زا  و  دنتـشکیم .

نامه تخادرپ ، دهاوخ  بلاطم  نیا  لیـصفت  هب  باتک  نیا  دندوب . هدرکن  يراد  تکلمم  دنتـشادن و  یندمت  اهنآ  راک  زاغآ  رد  دنتـشادن و 
يداه ماما  نارای  لاوحا  حرـش  باـتک ، نیا  - 7 . - داد دـهاوخ  هئارا  یتـسرد  ریوصت  رـصع  نآ  ياهدادـیور  ثداوح و  رگید  زا  هک  يروط 

اب هک  متسه  یسک  اهنت  هک  منکیم  روصت  نم  دنکیم . وگزاب  ار  ترـضح  نآ  ثیدح  نایوار  ناملاع و  يهمه  تشذگرـس  مالـسلاهیلع و 
هدیدان ار  نآ  اقلطم  هدشن و  یهجوت  تهج  نیا  هب  دـیدج ، تاقیقحت  رد  اریز  منکیم ، یـسررب  ار  مالـسلامهیلع  همئا  یناگدـنز  شور  نیا 

یگنهرف و یگدنز  رگنایب  اهثحب  لیبق  نیا  اریز  تسا ، صخش  کی  لاوحا  یـسررب  تاممتم  زا  تاهج  نیا  نایب  نم ، يهدیقع  هب  دناهتفرگ .
باتک چیه  هک  تسا  صخـش  نآ  زا  یمهم  تامولعم  رب  لمتـشم  هک  يروط  نامه  تسوا . هب  مدرم  يهقالع  مدرم و  اب  وا  يهطبار  يرکف و 

يهرابرد هک  تسین  یباتک  نیتسخن  باـتک  نیا  - 8 [ - هحفص 15 تسا [ . هدش  لقن  شباحـصا  لاح  حرـش  نمـض  رد  اهنت  و  هدرواین ، هریس 
عماج تروص  هب  ار  یباتک  [ . 1  ] هللا حیبذ  خیش  ققحم  يهمالع  هک  میتفگ  البق  تسا . هدش  مهارف  مالـسلاهیلع ، يداهلا  یلع  ماما  یناگدنز 

ءارماس رهـش  زا  نآ  رد  هک  ار  ءاربکلارثآم »  » مان هب  دوخ ، باتک  زا  موس  دـلج  ینعی  تسا  هدرک  فیلأـت  راوگرزب  نآ  يهراـبرد  هدرتسگ ، و 
مامالا ةریـس   » مان هب  یباتک  یعفاش  يردـب  رکاش  قازرلادـبع  داتـسا  نینچمه  تسا ، هداد  صاصتخا  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  هب  هتفگ ، نخس 

، باتک نیا  هلمج  زا  تسا  هدش  هتشون  راوگرزب ، ماما  نیا  يهرابرد  هک  ییاهباتک  نم  يهدیقع  هب  تسا . هدرک  فیلأت  يداهلا » یلع  رـشاعلا 
يهرابرد يزیچان  ياهتشاددای  اهعاعش و  هکلب  دشاب ، هتشاد  هراشا  ترضح  نآ  یگدنز  نوؤش  راثآ و  مامت  هب  دناوتیمن  یعطق ، تروص  هب 
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عماج هک  دشابیم  شراوگرزب  ناردپ  یناگدنز  زا  یتاذ  دادـتما  تیـصخش  نآ  تسا و  راوگرزب  ماما  نآ  يالاو  تیـصخش  ياهیگتـسجرب 
هحفـص 16] منک و [  فارتعا  یتیاـنع  هب  همدـقم  نیا  ناـیاپ  رد  هک  منادیم  ضرف  دوخ  رب  - 9 . - دـندوب ایند  ناگبخن  مراکم  ایند و  لیاضف 

هار رد  هک  مرادب ، میدقت   - هللاهظفح یشرق -  فیرش  يداه  خیش  مردارب  گرزب  يهمالع  تجح ، ماقم  هب  تبسن  ار  مناوارف  مارتحا  ریدقت و 
هعجارم نآ  ریاظن  هعیـشلا و  لئاسو  لیبق  زا  تاعوسوم  زا  یخرب  ذـخآم و  زا  يرایـسب  هب  هدومن و  ياهناـقداص  کـمک  باـتک ، نیا  فیلأـت 
دنوادـخ زا  تسا . هداد  رارق  بناج  نیا  رایتخا  رد  ار  مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  راوگرزب  ماما  یناگدـنز  زا  یناوارف  تاـمولعم  هدرک و 

هب تبـسن  دـناوتیم  يردارب  هک  ار  یـشاداپ  نیرتهب  وا  هب  نم  بناج  زا  دـنک و  تمحرم  وا  هب  ار  اهتمحز  نیا  رجا  هک  مراد  تلأـسم  لاـعتم 
هحفص 19 ] یشرق [  فیرش  رقاب  فرشا  فجن  دیامرف . تیانع  دهدب ، شردارب 

ماما دشر  نارود  تدالو و 

هراشا

دنوادخ هک  تسا ، تماما  گرب  خاشرپ و  تخرد  زا  هدنلاب  يراسخاش  توبن و  يهرجش  زا  دنمورب  ياهخاش  مالـسلاهیلع  يداهلا  یلع  ماما 
تیصخش ياهیگتسجرب  زا  نخس  زاغآ  زا  شیپ  تشارفارب . ار  دیحوت  هملک  و  دیشخب ، تزع  ار  مالـسا  شراوگرزب  ناردپ  وا و  يهلیـسو  هب 

میزادرپیم . ترضح ، نآ  دشر  نارود  تدالو و  نایب  و  تساهنآ ، زا  یعرف  راوگرزب ، نآ  هک  يدنمشزرا  لوصا  هب  ترضح ، نآ  يالاو 

ردپ

بلاطیبا نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  داوجلادـمحم  ماـما  مالـسلاهیلع ، يداـه  ماـما  ردـپ  اـما 
ار ناهج  هک  ار  بسن  نیا  زا  رتالاو  رتگرزب و  یبسن  اهنامز  مامت  رد  تیناسنا  و  تسا ، مالسا  رد  بسن  نیرتالاب  هک  دشابیم ، مالـسلامهیلع ،

شردپ تسا و  نادناخ  نیا  يهرجش  زا  ياهخاش  مالسلاهیلع ، يداه  ماما  درادن . غارس  دشاب  هدرک  نشور  نامیا  رهوگ  مالـسا و  تقیقح  اب 
، شراوگرزب ردـپ  تافو  زا  سپ  هک  تسا  هدوب  شیـصخش  ياهیگتـسجرب  اهیگژیو و  اب  ایند  ياـههبوجعا  زا  یکی  مالـسلاهیلع ، داوج  ماـما 

هام هحفـص 20 ] دـنچ [  لاـس و  تفه  شفیرـش  رمع  زا  هک  یلاـح  رد  تفرگ ، تسد  هب  ار  تما  نیا  يهماـع  تیعجرم  ینید و  روـما  ماـمز 
يارب دوب ، دوخ  رصع  نادنمـشناد  نیرتگرزب  زا  هک  ار  مثکا  نب  ییحی  و  درمـش ، تمینغ  ار  تصرف  نیا  یـسابع ، تموکح  و  دوب ، هتـشذگ 
هعیـش رکفت  رد  یلـصا  رـصانع  هلمج  زا  هک  ار  ماما  ندوب  ملعا  هلأسم  هلیـسو  نادب  ات  درک ، توعد  راوگرزب  نآ  نتخاس  بولغم  ندومزآ و 

تموکح ناگیاپدـنلب  ناریزو و  نادنمـشناد و  زا  يریثـک  عـمج  روـضح  رد  دـمآ و  تین  نیا  هب  ییحی  بیترت  نیا  هب  دنکـش . مهرد  تسا ،
دـش و ریحتم  ییحی  هک  يروطب  درک . نایب  هلأسم  نآ  يارب  عرف  نیدـنچ  مالـسلاهیلع ، ماما  و  دیـسرپ ، یهقف  يهلأسم  کی  ماـما  زا  یـسابع ،
دادـیور و نیا  درک . فارتعا  دوب ، مالـسلاهیلع  ماما  رایتخا  رد  هک  هداعلاقوف  یملع  يدـنمناوت  هب  تسب و  شقن  شاهرهچ  رد  یناوتان  راـثآ 

داوج ماـما  يهراـبرد  اـت  دـش  مبیـصن  راـختفا  نیا  هک  ار  يادـخ  ساپـس  دـش . رگید  ياـهاج  دادـغب و  لـفاحم  سلاـجم و  لـقن  نآ ، ریاـظن 
منیبیمن . راوگرزب  نآ  تاماقم  زا  يوگتفگ  هب  يزاین  هک  یلاح  رد  میوگب ، نخس  مالسلاهیلع 

ردام

هراشا

هک منک  هراشا  یبلطم  هب  ملیام  مینک ، تبحـص  مالـسلاهیلع  يداهلا  یلع  ماما  ردام  راوگرزب ، يوناـب  تاـماقم  تـالاح و  زا  هک  نآ  زا  شیپ 
مامت اب  داهن و  انب  ار  ياهملک  قافتا  یعامتجا و  تدحو  تبثم ، يهنوگ  هب  مالـسا ، هک  تسا  نیا  نآ  و  میاهدش ، روآدای  ار  نآ  راب ، نیدنچ 
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نیمه وترپ  رد  مالسلامهیلع  تیبلها  يهمئا  و  دومن ، هزرابم  درکیم  عطق  ار  تدحو  ياههتـشر  دشیم و  رجنم  فالتخا  هب  هک  ییاهـشور 
هب ات  دـندرک ، مادـقا  نازینک  اب  جاودزا  هب  ساسا ، نیا  رب  و  دـندشن ، لئاق  هایـس  دیفـس و  نیب  یتوافت  دـندرک و  تکرح  كاـنبات  يریگتهج 
هک درک  جاودزا  يزینک  اب  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیدجاسلادیـس ، نیدباعلانیز و  گرزب  ماما  و  دنهد ، همتاخ  رگناریو  ییوهایه 

مالسلاهیلع يداهلا  یلع  ماما  وا  زا  دیزگرب و  يرسمه  هب  ار  يزینک  زین  مالسلاهیلع  داوج  دمحم  ماما  دمآ و  ایند  هب  وا  زا  دیز ، دیواج  دیهش 
داوج ماـما  [ . 2 . ] دوـب هدرک  يرادـیرخ  هحفـص 21 ] ترـضح [ ، نآ  يارب  راـنید  داـتفه  هب  جرف  نب  دـمحم  ار  زینک  نـیا  هـک  دـش ، دـلوتم 

لوسر نارتخد  زا -  یلع  لآ  نانز  هک  تفای  رارقتـسا  ياهناخ  رد  وا  و  دش ، وناب  نآ  قالخا  بیذـهت  تیبرت و  رادهدـهع  دوخ  مالـسلاهیلع ،
تیاده و ریثأت  تحت  و  دـندوب ، هناخ  نآ  ياضعا  زا  دـندوب -  یگزیکاپ  ینمادـکاپ و  یگرزب ، ياههنومن  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ

نآرق نایراق  دـجهتم و  دـباع  نانز  هلمج  زا  دروآ و  ور  لاعتم  دـنوادخ  تدابع  تعاطا و  هب  ور ، نیا  زا  تفرگ ، رارق  اهنآ  كولـس  راتفر و 
نیملـسم و نارورـس  ناگرزب و  زا  یکی  هک  سب  وناـب ، نیا  تیـصخش  رد  ردـق  نیمه  [ . 3 . ] دناهدرک هراشا  نادب  ناخروم  هک  دـش  دـیجم 

تسا . هداد  رارق  تاجن  ياهیتشک  ناگدنب و  هاگهانپ  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دروآ  ایند  هب  ار  مالسلامهیلع  تیبلها  ناماما  زا  یماما 

يداه ماما  ردام  مان 

[4  ] هیبرغم يهنامـس  - 1 تسا : ریز  حرـش  هب  لاوقا  نآ  زا  یـضعب  دـنراد ، رظن  فالتخا  وناب  نیا  فیرـش  مان  يهراـبرد  ناـیوار  ناـخروم و 
نیا مان  يهرابرد  زین  يرگید  لاوقا  هحفص 22 ] [ . ] 8  ] تیوح - 4 [ . 7  ] شدی - 3 [ . 6  ] هیطبق يهیرام  - 2 [ . 5  ] لضفلاما وناب  هب  فورعم 

ياهدیاف هنوگ  چیه  نوچ  درادن ، ینادنچ  تیمها  يو  سدقم  مان  دروم  رد  قیقحت  اما  میدرک ، يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  هک  دراد  دوجو  وناب 
تسین . بترتم  نآ  رب 

یمارگ دولوم 

هراشا

هدازن يراگزیهرپ  اوقت و  ملع و  رد  راوگرزب  نآ  نوچ  ار  يدنزرف  راگزور  نآ  رد  ینز  دش ، نشور  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  تدالو  هب  ایند 
وکین و ياهتلـصخ  عیمج  عماج  تثارو ، مکح  هب  و  دـمآ . اـیند  هب  [ 10  ] هنیدـم یحاون  زا  [ 9  ] ایرـصب لحم  رد  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  دوب .

دوب . يراوگرزب  یگرزب و 

تدالو مسارم 

هماـقا شپچ  شوگ  هب  ناذا و  وا  تسار  شوگ  هب  دومرف ؛ ارجا  شیوخ  دوعـسم  دولوم  هب  تبـسن  ار  یعرـش  مسارم  مالـسلاهیلع  داوـج  ماـما 
هب هرقن ، ار  نآ  نزو  مـه  دندیـشارت و  ار  كدوـک  رـس  دـندروآ و  اـج  هـب  هـنتخ  مـسارم  تدـالو ، مـتفه  زور  رد  هـک  داد  روتـسد  تـفگ و 

دوب و مالـسلامهیلع  تیبلها  ناماما  يهنیرید  مسر  هک  يروط  ناـمه  دـندرک ، هقیقع  ار  وا  يرن  دنفـسوگ  هب  و  دـنداد ، هقدـص  نادنمتـسم 
دندرکیم . ارجا  تدالو  ماگنه  هب  ناشنادنزرف  يارب  ار  مسارم  نیا  اهنآ  يهمه 

تدالو لاس 

214 ه)  ) لاس رد  هک  دناهتفگ  یـضعب  هدـمآ و  ایند  هحفـص 23 ] هب [  212 ه )  ) لاس رد  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  هک  دـننآرب  ناـخروم  رتشیب 
تسیب زور  رد  - 1 دراد : دوجو  ریز  حرـش  هب  رظن  فالتخا  زین  هتفای  دلوت  راوگرزب  نآ  هک  يزور  هام و  يهرابرد  و  تسا . هدش  دلوتم  [ 11]
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نیمه رداصم  زا  یضعب  و  - 4 [ . 14 . ] بجر هام  موس  هبنشود ، زور  - 3 [ . 13  ] بجر هام  موس  تسیب و  زور  رد  - 2 [ . 12  ] هجحیذ متفه  و 
هدمآ نینچ  تحارصب  زین  هیعدا  زا  یضعب  رد  و  دناهدرکن ، نییعت  ام  يارب  ار  دلوت  زور  نکلو  هدمآ  ایند  هب  بجر  هام  رد  هک  دناهتـشون  ردق 

زور زا  زین ، اهباتک  زا  یخرب  و  [ . 15 « ] بجتنملا دمحم  نب  یلع  یناثلا و  یلع  نب  دمحم  بجر ، یف  نیدولوملاب  کلئـسأ  ینا  مهللا  : » تسا
[ . 16 . ] تسا هدمآ  ایند  هب  هنیدم  رد  راوگرزب  نآ  هک  دناهدرک  هدنسب  ردق  نیمه  هب  دناهتشونن و  يزیچ  ترضح  نآ  دلوت  هام  و 

يراذگمان

ماما شدج  شراوگرزب -  دـج  ود  مان  هب  نمیت  هحفص 24 ] كربت و [  باب  زا  ار  ترضح  نآ  مان  مالـسلاهیلع ، داوج  ماما  شراوگرزب  ردپ 
نیناوق مکح  هب  هک  دیمان ، یلع  مالـسلاامهیلع -  نیدجاسلادیـس  نیدـباعلانیز و  نیـسح  نب  یلع  ماما  شدـج  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما 
دننامب تعاط  تداـبع و  اوقت و  رد  و  مالـسلاهیلع ، نینمؤملاریما  ماـما  شدـج  ریظن  تغـالب  تحاـصف و  رد  اریز  دوب ؛ اـهنآ  دـننامه  تثارو 

دوب . مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  شدج 

ماما يهینک 

هراشا

دـشر هب  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  و  تسا ، هتفهن  مارتـحا  زا  یعون  كدوک  يارب  نداـهن  هینک  رد  هک  تسا  نیا  تسا ، هجوـت  لـباق  هک  يزیچ 
رد ناشنادنزرف ، يارب  دناهتشاد و  هجوت  عوضوم  نیا  هب  مالسلامهیلع  راهطا  يهمئا  و  دنکیم ، کمک  وا  یتاذ  لماکت  كدوک و  تیصخش 

دهملا یف  اـنلفطو  مارکلا  نحن  : » دومرف هک  تسا  هدیـسر  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماـما  زا  دـندرکیم ، باـختنا  ياهینک  یکدوـک ، ناـمه 
هینکأ : » دـیوگیم برع  رعاش  هراب  نیا  رد  هک  دـندرکیم  راختفا  هینک  نتـشاد  هب  اهبرع  [ . 17 « ] انمقزعلا طاسب  یلع  مائللا  دـعقاذا  انا  ینکی 

هب داد و  نسحلاوبا  يهینک  مالسلاهیلع ، يداه  ماما  شرـسپ  هب  مالـسلاهیلع ، داوج  ماما  [ . 18 « ] ابقللا ةأوسلاو  هبقلأ  الو  همرکأل  هیداـنأ  نیح 
تهج ندوزفا  اب  ثیدح  نایوار  اما  دنفورعم ، مالسلاهیلع ، اضر  ماما  و  مالـسلاامهیلع ، رفعج  نب  یـسوم  ماما  شراوگرزب : دج  ود  هینک  نیا 

مود نسحلاوبا  و  مالـسلاامهیلع ، رفعج  نب  یـسوم  ماما  ینعی  لوا ، نسحلاوبا  دنیوگیم : دـننکیم ، صخـشم  هحفـص 25 ] ار [  اهنآ  هزیمم 
مالسلاهیلع . يداهلا  یلع  ماما  ینعی  موس ، نسحلاوبا  و  مالسلاهیلع ، اضر  ماما  ینعی 

ماما باقلا 

زا حصان : - 1 زا : دنترابع  تسوا ، يالاو  تافص  هتسجرب و  ياهیگژیو  زا  گرزب  ماما  نیا  فاصوا  زا  یـضعب  رگنایب  هک  یفیرـش  باقلا  اما 
بقل نیا  دوخ  مالسلاهیلع ، ماما  لکوتم : - 2 دوب . شیوخ  تما  يارب  دارفا  نیرتـهاوخریخ  زا  راوگرزب  نآ  هک  دـناهداد  ار  بقل  نیا  ور  نآ 

، هفیلخ هک  تشادن  شوخ  ار  بقل  نیا  تهج  نآ  زا  نم ، رظن  هب  دنناوخن ، بقل  نیا  هب  ار  وا  هک  دومرفیم  شنارای  هب  تشادـن و  تسود  ار 
اریز یقت : - 3 تسا . هدوب  مالـسلامهیلع  تیبلها  نانمـشد  نیرتریرـش  نافلاخم و  نیرتدب  زا  وا  تسا و  هدوب  بقل  نیا  هب  زین  لکوتم  رفعج 
نیا ات  درک  يدایز  شالت  لکوتم )  ) نامز توغاط  دوب ، هتسویپ  قح  هب  هراومه  شلد  دوب و  دوخ  راگزور  صخـش  نیرتیقتم  ترـضح  نآ 

-4 دناهدرک . فارتعا  نادب ، هفیلخ  نایفارطا  هک  تسا  يزیچ  نیا  تسناوتن ، یلو  دـناشکب  بعل  وهل و  ياهنادـیم  هب  ار  مالـسلاهیلع  ماما  هک 
-6 دوب . نادنمـشناد  اهقف و  يالاو  عجرم  و  نامز ، مدرم  نیرتهیقف  ماـما ، نوچ  هیقف : - 5 تسا . مالسلاهیلع  ماما  بقل  نیرتروهشم  یـضترم :
-7 دوب . دمآرـس  فراعم  مولع و  مامت  رد  هکلب  یمالـسا  یعرـش  روما  رد  اهنت  هن  دوب ، نامز  مدرم  نیرتاناد  مالـسلاهیلع ، يداه  ماما  ملاـع :

نآ اریز  دیشر : - 9 دوبن . ترضح  نآ  زا  رتراوگرزب  رتهزیکاپ و  نامز  نآ  رد  یسک  بیط : - 8 دوب . ایند  نید و  رادتناما  راوگرزب  نآ  نیما :
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. ] دوب تنـس  باتک و  ماـکحا  رگناـیب  راوگرزب  نآ  هک  تهج  نآ  زا  حـضوم : - 10 دوب . رتهتفای  تیادـه  رتلماک و  مدرم  مامت  زا  ترـضح ،
-12 [ . 19  ] دنتفگیم رکسع  ار  اجنآ  تسیزیم و  يأر  نمرس  رهش  رد  هک  دش  هدیمان  بقل  نیا  هب  ور  نآ  زا  يرکـسع : - 11 هحفص 26 ]
زا دـهع  هب  ياـفو  تسا و  هدوب  مدرم  نیرتاـفواب  زا  نوچ  یفو : - 13 دیشون . تداهـش  تبرـش  ادخ  نانمـشد  تسد  هب  هک  ور  نآ  زا  دیهش :

دوب . بیع  يدب و  ره  زا  اربم  وا  هچ  صلاخ : - 14 تسا . هدوب  راوگرزب  نآ  ياهتیصوصخ  اهیگژیو و 

ماما يامیس 

. تسا هدوب  نوگمدنگ  شاهرهچ  گنر  دوب ، مالسلاامهیلع  داوج  ماما  شردپ  اضر و  ماما  شدج  يامیس  نوچمه  راوگرزب ، نآ  يامیس  اما 
، رادهلـصاف ياهنادـند  هدیـشک ، ینیب  تشرد ، ۀبـسن  ياهفک  خارف ، هایـس و  ینامـشچ  ياراد  دـناهدرک : فیـصوت  نینچ  ار  وا  ناـیوار  [ 20]
نهپ و ياههناش  دـنلب ، یلیخ  هن  هاـتوک و  داـیز  هن  دوب ، رواـنت  مالـسلاهیلع ، رقاـب  رفعجوبا ، ماـما  شدـج  ریظن  و  وبـشوخ . اـشگلد ، ياهرهچ 

[ . 22  ] تشاد هنایم  یمادنا  و  [ 21  ] تشرد لصافم 

يداه ماما  زرح 

هب و  دوب ، كانمیب  نامز  ياهینوگرگد  راگزور و  هحفص 27 ] تافآ [  زا  مالسلاهیلع  يداه  ماما  شدنزرف  يهرابرد  مالـسلاهیلع  داوج  ماما 
تدم مامت  رد  هک  ار -  فیرش  ياعد  نیا  زور  ره  دنک و  ظفح  اهیشوخان  مامت  زا  درادهگن و  يدب  ره  زا  ار  وا  ات  دوب  یجتلم  یلاعت  يادخ 

نمحرلا هللا  مسب  زا  سپ  هـک  اـعد  نآ  رد  درکیم ، ذـیوعت  ار  وا  درکیم ، هـمزمز  دوـب -  ادـخ  ریغ  زا  نتـسسگ  ادـخ و  هـب  شـصاخ  هجوـت 
یف نم  رهاق  و  نیلـسرملا ، نییبنلاو و  حورلاو ، ۀـکئالملا  بر  مهللأ  میظعلا ، یلعلا  هللااـب  ـالا  ةوق  ـال  لوح و  ـال  : » تسا هدـمآ  نینچ  میحرلا ،

، مهبولق مهراصبأ و  معأف  سنالاو ، نجلا  نم  ءوسانب  دارأ  نم  و  انئادعأ ، سأب  ینع  فک  هکلام  یئیش و  لک  قلاخ  و  نیضرألاو ، تاومـسلا 
انفاع انبر و  میکحلا . زیزعلا  وه  و  انبنأ ، هیلا  انلکوت و  هیلع  هللااب  الا  ةوقال  لوحال و  انبر و  کنا  اعفدم ، اسرح و  اباجح و  مهنیب  اننیب و  لعجا  و 

رش يذ  لک  رش  نم  و  ءوس ، لک  رش  نم  و  راهنلاو ، لیللا  یف  نکس  ام  رش  نم  و  اهتیصانب ، ذخآ  تنأ  ۀباد  لک  رش  نم  و  ءوس ، لک  رـش  نم 
یلعلا هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  و ال  کلذ ، متأب  هلآ  ادـمحم و  صخ  و  نیعمجأ ، هلآ  دـمحم و  یلع  لـص  نیلـسرملا ، هلا  و  نیملاـعلا ، بر  اـی 

نم و  نجلاو ، سنـالا  نیطایـش  نم  عنتمأ  هتعنم  هللا و  ةزعب  و  ریجتـسأ ، هللااـب  و  مصتعأ ، هللااـب  و  ذوـعأ ، هللااـب  نم و  وأ  هللااـب  هللا و  مسب  میظعلا ،
رـش نم  و  برقلاو ، دـعبلا  نم  راهنلا  تحت  لیللا و  تحت  هب  نوتأـی  اـم  رـش  مهرـش و  مهدـیک و  مهفطع و  و  مهـضکر ، مهلیخ و  مهلجر و 

سحلاو شهاندلا  رش  نم  و  اهتسوسو ، یسفن و  رش  نم  و  ۀصاخلاو ، ۀماعلا  رش  نم  و  اتاوما ... اءایحأ و  رئازلا  دهاشلاو و  بئاغلاو ، رـضاحلا 
نم یتیانع  هب  طوحت  ام  عیمج  و  یـسفن ، ینید و  ذیعأ  سیقلب  شرع  هل  زتها  يذـلا  مسالاب  و  سنالا . نجلا و  نیع  نم  سبللاو و  سمللا ، و 

لظلاو و رونلاو  تاـملظلاو  باحـسلاو  ءاوهلا  نکـس  نمم  دـهاعم  ریغ  وأ  دـهاعم  وا  لاـثمت  وأ  داوس ، وا  ضاـیب  وأ  لاـیخ  ةروص و  لـک  رش 
هحفـص 28] سیواوـنلا [  سباـنکلا و  و  ضواـفملاو ، ماـجالا  ماـکالاو و  نارمعلاو  بارخلاو ، روـعولاو  لهـسلاو  روـحبلاو  دربـلاو ، رورحلا 

ةرماـسألاو نیبیرملاو  لاـصالاو ، ودـغلاو  راـکبالاو ، یـشعلاب  و  راـهنلاب ، رـشتنی  لـیللاب و  ودـبی  نمم  نیرداـصلا  نم  تاـنابجلاو ، تاولفلاو 
، مهذخأ و  مهعاقو ، و  مهثفن ، مهزمل و  مهزمه و  نم  و  مهلئابق ، و  مهرئاشع ، مهجاوزا و  مهدونج و  نم  و  ۀسلابألاو ، ۀـنعارفلا ، ةرتافألاو و 

لک رش  نم  و  اودلو ... ام  نایبصلا و  مأ  نالیغلاو و  ةرحسلا  نم  رش  يذ  لک  رش  نم  مهلایتحا و  مهحمل ، و  مهثبع ، مهبرض و  و  مهرحـس ، و 
عبرلاو ۀثلثملا  و  یمحلا ، مدلم و  ما  ۀقیقش و  عادص  و  قرع ، نابرض  و  كرحتم ، نکاس و  و  ضرعتم ، ضراع و  و  جراخ ، لخاد و  رـش  يذ 
دمحم یلع  لص  مهللا  میقتسم ، طارص  یلع  کنا  اهتیصانب ، ذخآ  تنأ  ۀباد  لک  رش  نم  و  ۀجراخلاو ، ۀلخادلاو  ۀبلاصلاو  ۀضفانلاو  بغلاو ،

، دومرفیم هیذغت  ار  شیمارگ  دنزرف  فیرش  ياعد  نیا  اب  هراومه  مالسلاهیلع  داوج  ماما  هحفص 29 ] [ . ] 23 ...« ] اریثک ملس  دمحم و  لآ  و 
، تسا یلاعت  يادخ  اهنت  دوجو ، ملاع  رب  مکاح  یتسه و  ربدم  يورین  هک  دراد  نانیمطا  دامتعا و  هک  دنک  لابقتـسا  یلاح  رد  ار  یگدـنز  ات 
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شدنزرف لد  رد  مالسلاهیلع  داوج  ماما  درادن . دوجو  یناوت  ورین و  تسا و  بارـس  وا  زج  تسوا و  زیچ  همه  يهدننیرفآ  تایحراگدیرفآ و 
فرطرب ار  اهیدـب  اهیتخـس و  هک  تسوا  درب و  هانپ  دـیاب  وا  هب  اـهنت  هک  بیترت  نیا  هب  دومن ، سرغ  ار  یهلا  تاردـقم  هب  قلطم  ناـمیا  لاـهن 

دزاسیم .

ماما دشر 

، دـندوب زیامتم  مدرم  رگید  زا  هتـسجرب  كانبات و  لـیاضف  بادآ و  راـتفر ، رظن  زا  هک  دـش  گرزب  ياهداوناـخ  رد  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما 
قالخا و زا  ياهتسجرب  ياههنومن  ناخروم  درکیم . مارتحا  کچوک  هب  گرزب  تشادیم و  یمارگ  ار  هحفص 30 ] گرزب [  اهنآ  كدوک 

ماما شردارب  روضح  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  دـناهدرک  لقن  تسا ، تاهابم  رخف و  ثعاب  هک  دـناهدرک  لـقن  ار  نادـناخ  نیا  راـتفر 
ردام و اب  تقو  چیه  مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  هک  دناهدروآ  زین  و  تفگیمن . نخس  وا ، زا  لیلجت  مارتحا و  رطاخ  هب  مالـسلاهیلع  نسح 

هجیتن رد  و  دنشاب ، هتشاد  لیم  دنکیم ، زارد  تسد  وا  هک  اذغ  زا  تمـسق  نآ  هب  وا  زا  شیپ  ادابم  هک  نآ  میب  زا  دومرفن  لیم  اذغ  شاهیاد  ای 
دنلب قالخا  الاو و  شور  ياپ  هب  تسا و  ءایبنا  راتفر  بادآ و  ریظن  اـیند  رد  موسر  بادآ و  مادـک  نیارباـنب  دوش . عقاو  اـهنآ  يرهمیب  دروم 

لـیاضف و زا  ياهنومن  ترـضح  نآ  هک  دـش  گرزب  مالـسلاهیلع  داوج  ماـما  شردـپ  يهیاـس  رد  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  دـسریم ؟ اـهنآ 
دازون دوجو  حول  رد  هک  نیا  رگم  دـنامن  یتلیـضف  دـیبات و  شدـنزرف  هب  دوخ  حور  يهعـشا  زا  دـلابیم ، اهنآ  هب  ناسنا  هک  دوب  ییاـهیگژیو 

ماما هک  یتقو  دـناهدرک  لقن  ناخروم  دـشیم . باجعا  ثعاب  رتشیب  كدوک  يدنمـشوه  اهتلـصخ و  دـشیم ، رتگرزب  هچره  و  درک ، سرغ 
هچ قارع  يابیز  ءایشا  زا  : » دومرف و  دوب -  هلاس  شش  نامز  نآ  رد  هک  دناشن -  شنماد  رد  ار  وا  دش  قارع  يوس  هب  تکرح  يهدامآ  داوج 
هب داوج  ماـما  دـشاب »... شتآ  يهلعـش  نوچمه  هک  يریـشمش  : » درک ضرع  دز و  يدـنخبل  يداـه  ماـما  يرادیم »...؟ تسود  ار  یناـغمرا 

یتفگش مالسلاهیلع  داوج  ماما  هناخ »... شرف  : » تفگ یسوم  يراد »...؟ تسود  هچ  وت  : » دومرف درک و  یهاگن  یـسوم -  شرگید -  دنزرف 
ماما ینعی  نسحلاوبا -  : » تفگ داد و  رارق  بطاخم  ار  وا  درک و  شدنزرف  هب  ور  تشاذـگن و  هدیـشوپ  يداه ، شدـنزرف  هب  تبـسن  ار  دوخ 

لاحشوخ درکیم  هحفـص 31 ] وا [  يروالد  تعاجـش و  زا  تیاکح  هک  شرـسپ  يهتـساوخ  زا  ماما  هک  یتسارب  تسا »... نم  ریظن  يداه - 
دوب . وا  ناکاین  ناردپ و  تلصخ  وا و  تلصخ  نیا  دش ،

سردوز غوبن 

ناریح ار  لوقع  و  دوبریم ، رـس  زا  شوه  هک  دوب  رادروخرب  یغوـبن  يرایـشوه و  ناـنچ  زا  شیکدوـک  زاـغآ  رد  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما 
زا دناهدرک ، لقن  ترضح  نآ  يرایشوه  زا  يدایز  ياهدادیور  نایوار  هک  تشاد  ییاسر  هداعلاقوف و  شوه  يوق و  رایـسب  ینایب  درکیم .

هنیدـم هب  ار  وا  داد و  جرف  نب  رمع  هب  یناـمرف  درک ، حرط  ار  مالـسلاهیلع  داوج  ماـما  تداهـش  يهشقن  مصتعم  هک  یتـقو  دـنیوگیم ، هلمج 
باختنا يراگزومآ  دوب ، هتـشذگ  هام  دـنچ  لاس و  شـش  شفیرـش  رمع  زا  زور  نآ  هک  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  نسحلاوبا  يارب  ات  داتـسرف 

وا هب  ار  تیبلها  يهنیک  ات  دـشاب  فورعم  مالـسلامهیلع  تیبلها  هب  نتـشادن  شیارگ  ندوب و  یبصان  هب  ملعم  نآ  هک  درک  دـیکأت  و  دـنک ،
نارگید یلاو و  دناسر . وا  عالطا  هب  هنیدم ، هب  ندمآ  زا  ار  شفده  درک و  تاقالم  هنیدم  یلاو  اب  دیسر و  هنیدم  هب  رمع  هک  یتقو  دنک . اقلا 

وا تفگ و  وا  هب  ار  نایرج  داتـسرف و  وا  لابند  هب  رمع  تشاد  يدایز  يهنیک  نایولع  هب  تبـسن  وا  و  دندرک ، ییامنهار  يدـینج  دزن  هب  ار  وا 
، دوش عنام  يو  اـب  طاـبترا  يداـه و  ماـما  دزن  هب  نایعیـش  ندـمآ  زا  هک  داد  روتـسد  وا  هب  درک و  نییعت  ياهناـیهام  يدـینج  يارب  تفریذـپ .
وا زا  دید و  ار  يدینج  رفعج ، نب  دمحم  يزور  دوب ، هدنام  نادرگرس  ماما ، یشوهزیت  زا  هک  نیا  زج  درک ، عورـش  ماما  شزومآ  هب  يدینج 
وت اـیآ  : - » تفگ درک و  ضارتعا  وا  هب  يدـینج  تسا »؟ هنوگچ  ینکیم  تیبرت  وت  هک  يداـه -  ماـما  ینعی  كدوک -  نیا  لاـح  : » دیـسرپ
زا رتهاگآ  بدا  ملع و  رد  ار  یسک  هنیدم  رد  ایآ  منیبب  وگب ، مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  ریپ ! نیا  ییوگیمن ، كدوک !!؟ نیا  ییوگیم :
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نآ هب  نم  اـهنت  هک  منکیم  روصت  میوگیم و  تاـیبدا  رد  ینخـس  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  هن - »... [ - » هحفص 32 يراد [ »...؟ غارـس  نم 
اما منکیم ، هدافتـسا  وا  زا  نم  دـنکیم و  حرطم  ار  نآ  زا  ییاهب  اب  مالـسلا - ) هیلع   ) يداه ماما  يو -  هک  منیبیم  هاگنآ  ماهدیـسر ، بلطم 
نب دمحم  تشذگ ، يزور  دنچ  مزومآیم »... زیچ  وا  زا  نم  دنگوس -  ادخ  هب  هک -  یلاح  رد  متـسه ، وا  ملعم  نم  هک  دـننکیم  رکف  مدرم 

ار فرح  نیا  : » تفگ درک و  ضارتعا  يدینج  تسا »؟ هنوگچ  كدوک  نآ  لاح  : » دیـسرپ وا  زا  درک و  تاقالم  يدینج  اب  رگید ، راب  رفعج 
دراو دهاوخیم  وا  یهاگ  تسا . هدیرفآ  دنوادخ  هک  تسا  یقولخم  نیرتالاب  و  نیمز ، يور  صخـش  نیرتهب  وا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  نزم ،

؟ مناوخب ات  یهاوخیم  ار  نآرق  يهروس  مادک  دـیوگیم : نم  باوج  رد  دـناوخب ، ار  نآرق  زا  ياهروس  ات  میوگیم : وا  هب  نم  دوش ، هرجح 
هک يروطب  دـنکیم ؛ ترداـبم  هروـس  ندـناوخ  هب  وا  تسا ، هدیـسرن  اـج  نآ  هب  زوـنه  هک  مربیم  ماـن  ار  ینـالوط  ياـههروس  زا  یکی  سپ 

دراد رب  زا  رخآ  هب  ات  لوا  زا  ار  نآرق  وا  دنکیم و  تئارق  دوواد ، ریمازم  زا  رتاشگلد  ییادص  اب  ار  هروس  ماهدینـشن  ار  وا  تئارق  زا  رتحیحص 
نیا اجک  زا  تسا  هتفای  دشر  هایـس  ياهراوید  نایم  هنیدم  رد  هک  لاسدرخ  كدوک  نیا  دوزفا : يدـینج  دـنادیم . ار  نآرق  لیزنت  لیوأت و  و 

تیـالو و هب  دودز و  دوخ  بلق  زا  ار  مالـسلامهیلع  تیبلـها  اـب  ینمـشد  یگریت  هاـگنآ ، هللا !! ناحبـس  تسا ، هتفرگارف  ار  ناوارف  ملع  همه 
هک ياهدیقع  نآ  زج  درادن ، يرگید  تلع  چیه  دادـیور  نیا  هک  تسا  یعیبط  [ . 24  ] دش تماما  هب  دـقتعم  تفای و  شیارگ  ناشیا  یتسود 

تلیضف ناشیا  هب  ردق  نآ  هدیـشخب و  تمکح  شناد و  ار  مالـسلامهیلع  تیبلها  يهمئا  دنوادخ  هک  نیا  رب  ینبم  تسا ، دقتعم  نادب  هعیش 
تسین . اهنآ  گرزب  کچوک و  نایم  یتوافت  تهج  نیا  رد  تسا ، هدادن  ناهج  مدرم  زا  هحفص 33 ] سک [  چیه  هب  هک  تسا  هداد 

ماما لالج  هوکش و 

هب شناکاین  زا  ار  لالج  هوکش و  راوگرزب ، نآ  دندروآیم و  دورف  میظعت  رس  شربارب  رد  ناگمه  هک  دوب  نانچ  مالسلاهیلع  ماما  هوکش  اما 
هک نآ  رگم  دشیمن  وربور  وا  اب  شنایعیش  ای  نانمشد و  زا  یسک  دوب . ایصوا  هوکـش  شهوکـش  ایبنا و  يامیـس  شیامیـس ، دوب ، هدرب  ثرا 
رد مردـپ  اب  نم  دـنکیم : لقن  ترـضح  نآ  تبیه  يهراـبرد  يولع  رتشا  نسح  نب  دـمحم  تفرگیم . رارق  وا  لـالج  تبیه و  ریثأـت  تحت 

ماما نسحلاوبا -  هاگان  میدوب ، هداتـسیا  هک  هاـگیاج  نآ  رد  میدوب  رفعج  لآ  نایـسابع و  ناـیبلاط ، زا  مدرم  یعمج  اـب  لـکوتم  خاـک  نوریب 
رـصق دراو  راوگرزب  نآ  هک  نیا  ات  دندش ، هدایپ  بسا  زا  ترـضح ، نآ  تشادـگرزب  مارتحا و  يارب  مدرم  مامت  دـمآ ، مالـسلاهیلع -  يداه 

زا هچب  رـسپ  نیا  يارب  ام  دیاب  ارچ  : » دـنتفگ و  دوش ! مارتحا  ردـق  نیا  ماما ، دـیاب  ارچ  هک  دـندرک  ضارتعا  هب  عورـش  مدرم  زا  یـضعب  دـش .
هدایپ بکرم  زا  دـیایب ، نوریب  هک  یتقو  دـنگوس ، ادـخ  هب  تسام ، زا  رتلاسگرزب  هن  تسا و  رتشیب  ام  زا  شتفارـش  هن  وا  میوش ؟ هدایپ  بکرم 

ات دش »... دیهاوخ  هدایپ  وا  يارب  يراوخ  یکچوک و  اب  امش  هک  دنگوس  ادخ  هب  : » تفگ اهنآ  نخـس  در  رد  يرفعج  مشاهوبا  میوشیمن »...
ور مشاهوبا  هاگنآ  دندش ، هدایپ  بسا  زا  وا  مارتحا  هب  یگمه  مدرم  و  دش ، دنلب  لیلهت  ریبکت و  يادص  دمآ ، نوریب  مالسلاهیلع  ماما  هک  نیا 

ار دوخ  يهقالع  اهنآ  دیوشن »؟ هدایپ  بکرم  زا  وا  مارتحا  هب  دیتشاد  میمصت  هک  دیدوبن  امـش  ایآ  [ » هحفص 34 تفگ [ : درک و  مدرم  نآ  هب 
زا مالسلاهیلع ، ماما  تبیه  هک  یتسارب  [ . 25 ...« ] میدش هدایپ  اهبکرم  زا  رایتخایب  ام  مسق ، ادخ  هب  : » دنتفگ دنتشادن و  ناهنپ  ماما  هب  تبـسن 

أشنم هکلب  دشاب ، هتفرگ  تأشن  تنطلـس  تردق و  زا  وا  تبیه  هوکـش و  هک  دوبن  نانچ  درکیم ، رپ  ار  اهلد  ترـضح ، نآ  تمظع  یگرزب و 
تعاطا تزع  هب  جراخ و  دنوادخ  ینامرفان  تلذ  زا  هک  دوب  راوگرزب  نآ  يهداعلاقوف  ینید  ياوقت  ایند و  رد  ییاسراپ  ادـخ و  تعاطا  نآ 

خاک رد  یـسک  دشیم ، دراو  لکوتم  هاگره  هک  تسا  هدمآ  مدرم  رظن  رد  ترـضح  نآ  يهداعلاقوف  هوکـش  يهرابرد  دوب . هدـش  لخاد  وا 
دنتسجیم تقبس  اهرد ، ندوشگ  اههدرپ و  ندز  رانک  يارب  رگیدکی ، رب  دشیم و  راوگرزب  نآ  هب  تمدخ  يهدامآ  هک  نیا  رگم  دنامیمن ،

[ . 26 . ] دندادیمن ترضح  نآ  هب  ار  لیبق  نیا  زا  يراک  چیه  تمحز  و 

ترضح نآ  هب  نایولع  مارتحا 
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دیز شردپ ، يومع  هلمج  نآ  زا  دنتشاد ، فارتعا  شتلیضف  یگرزب و  هب  هتشاد و  یمارگ  ار  مالسلاهیلع  يداه  ماما  يولع ، ناگرزب  يهمه 
فرشت هزاجا  ات  تساوخ  دوب  مالـسلاهیلع  ماما  نابرد  هک  جرف  نب  رمع  زا  دوب ، لاسنهک  يدرم  هک  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  نب 
سلجم يالاب  هک  یلاح  رد  دیـسر  ماما  تمدـخ  دـیز  دومرف ، هزاـجا  مالـسلاهیلع  ماـما  درک و  غـالبا  ماـما  هب  ار  وا  تساوخرد  رمع  دریگب ،
بایفرش ماما  رضحم  هب  دیز  زین  مود  زور  رد  و  تسشن . ماما  لباقم  ترضح ، نآ  تماما  هب  نامیا  میظعت و  مارتحا و  يارب  دیز  دوب ، هتـسشن 

هب دیز  هحفـص 35 ] مشچ [  هک  نیمه  دش ، دراو  مالـسلاهیلع  ماما  تسـشن و  سلجم  يالاب  دـیز  دوبن ، هناخ  لخاد  ماما  هک  یلاح  رد  دـش ،
رد هنابدؤم  مارتحا  يارب  وا  یلاسگرزب  ماما و  یلاسدرخ  يهمه  اب  دوخ  دناشن و  دوخ  ياج  رد  ار  راوگرزب  نآ  تساخرب و  اج  زا  داتفا ، ماما 

دومنیم و فارتعا  ترضح  نآ  تماما  هب  زین  دیز  دندوب ، دقتعم  مالـسلاهیلع  ماما  تماما  هب  هک  یمدرم  مامت  نوچمه  تسـشن ، ماما  لباقم 
تسنادیم . مزال  ار  وا  تعاطا 

ماما اب  باتک  لها  يهطبار 

هب ناـنآ  تشاد . يرـست  زین  باـتک  لـها  هلمج  زا  نارگید  هب  هـکلب  دوـبن ، رـصحنم  نیملـسم  هـب  مالـسلاهیلع  ماـما  سیدـقت  تشادـگرزب و 
ماـما تمدـخ  هـب  ییایادـه  دـمآیم ، شیپ  ناـشیارب  یلکـشم  هاـگره  دنتـشاد و  ناـمیا  ادـخ ، هاگـشیپ  رد  وا  يـالاو  هاـگیاج  تیناـحور و 

روصنمیبا نب  هللا  ۀـبه  هک  تسا  يدادـیور  نایم ، نآ  رد  دـندشیم و  لسوتم  راوگرزب  نآ  هب  ناشتالکـشم  شیاـشگ  يارب  دـندروآیم و 
يهرابرد وا  زا  مردپ  دوب  هدش  وا  نامهم  يزور  تشاد و  ییانشآ  مردپ  اب  یحیسم  بوقعی  نب  فسوی  دیوگیم : وا  دنکیم . لقن  یلـصوم 

ناج هک  نیا  زج  دنهاوخیم ! هچ  نم  زا  منادیمن  دناهدرک و  راضحا  لکوتم  دزن  ارم  تفگ : خساپ  رد  فسوی  دیـسرپ ؟ دادـغب  زا  شندـمآ 
هب مردپ  مهدب . مالـسلامهیلع  اضر  نب  دمحم  نب  یلع  هب  هک  ماهتـشادرب  مدوخ  اب  ار  غلبم  نآ  هک  مدیرخ  رانید  دص  هب  دنوادخ  زا  ار  مدوخ 

، دوب هدـنام  اج  نآ  رد  يزور  دـنچ  دورب . يأر  نمرـس  هب  اج  نآ  زا  ات  تشگرب  دادـغب  تمـس  هب  یحیـسم  درم  هاـگ  نآ  تفگ . کـیربت  وا 
يأر نمرـس  هب  نم  تفگ : مردپ  خساپ  رد  وا  دیـسرپ ، شترفاسم  ياهدادـیور  يهرابرد  وا  زا  مردـپ  تشگرب  نامداش  لاحـشوخ و  هرابود 
لاح زا  مناسرب . اضرلانبا  هب  مورب ، لکوتم  دزن  هک  نآ  زا  شیپ  ار  رانید  دـص  نآ  هک  مدوب  لیام  مدوب و  هتفرن  اج  نآ  هب  ـالبق  زگره  متفر و 

تسا هدش  هحفـص 36 ] نیـشنهناخ [  راوگرزب  نآ  دوشیم و  عنام  دورب  ییاج  هب  ماما  هک  نیا  زا  لکوتم  دـنتفگ ، مدـش  ایوج  ترـضح  نآ 
دیاـش مورب ، رهـش  لـخاد  موش و  راوس  مبکرم  رب  هک  تشذـگ  منهذ  رد  موش و  اـیوج  هک  نیا  زا  مدیـسرتیم  منکچ و  متفگ  دوخ  اـب  سپ 

زا سپ  یکی  ار  اهرازاب  اهنابایخ و  هک  ناـیم  نآ  رد  مدرک . ار  راـک  نیمه  و  منک ، ادـیپ  ار  ترـضح  نآ  يهناـخ  یـسک ، زا  شـسرپ  نودـب 
سرپب متفگ ، ممالغ  هب  دشاب ، ماما  يهناخ  دـیاب  اج  نیمه  هک  درک  روطخ  مبلق  هب  مدیـسر ، ياهناخ  رد  هب  متـشاذگیم ، رـس  تشپ  يرگید 

، دز هار  رد  مالغ  تسا . مالـسلاهیلع  اضرلانبا  هناخ  نیا  دـنتفگ : دیـسرپ ، هناخ  بحاص  زا  درک و  تعاـطا  مـالغ  تسیک ؟ نآ  زا  هناـخ  نیا 
بکرم زا  نم  وش ! هدایپ  تفگ : يرآ . متفگ : یتسه ؟ بوقعی  نب  فسوی  وت  تفگ : درک و  نم  هب  ور  دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  یهایـس  مـالغ 

راـنید دـص  نآ  تفگ : درک و  نم  هب  ور  تـشگرب و  هراـبود  دـش و  دراو  مـالغ  هاـگ  نآ  درک ، ییاـمنهار  هناـخزیلهد  هـب  ارم  موـش ، هداـیپ 
دراو نم  داد و  دورو  هزاجا  نم  هب  دـمآ و  هرابود  هک  دیـشکن  یلوط  دـناسر . مالـسلاهیلع  ماـما  هب  وا  مداد و  وا  هب  ار  اـهلوپ  نم  تساـجک ؟

تیاده وت  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  : » دومرف تسیرگن و  نم  هب  تبحم  فطل و  اب  تسا و  هتـسشن  اهنت  مالـسلاهیلع  ماما  مدید  مدـش ،
دروآ یهاوخن  مالـسا  وت  تاهیه ! : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  دـش . رهاظ  ناهرب  یفاک  رادـقم  هب  نم  يارب  نم ، يالوم  مدرک : ضرع  يوش »؟

وت لاثما  يارب  ام  تیالو  هک  دـننکیم  روصت  یهورگ  فسوی ! يا  دوب . دـهاوخ  ام  نایعیـش  زا  وا  دـش و  دـهاوخ  ناملـسم  وت ، رـسپ  نکیلو 
تفای و ققحت  هزجعم  نآ  فسوی  يارب  دیسر ». یهاوخ  يراد  هک  یفده  نآ  هب  وت  هک  هتبلا  يراد  هک  يدصقم  يوس  هب  ورب  درادن ، يدوس 

مدـید مدرک و  تاـقالم  شرـسپ  اـب  نم  تفر ، اـیند  زا  فسوی  دـیوگیم : هللا ، ۀـبه  دـش . لـیان  تساوـخیم  هچ  نآ  هب  تفر و  لـکوتم  دزن 
اما درم  تیحیسم  نید  هب  شردپ  هک  درک  لقن  میارب  هحفص 37 ] يو [  دراد . مالسلامهیلع  تیبلها  هب  تبسن  یبوخ  داقتعا  هدش و  ناملسم 
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هتبلا [ . 27  ] داد مالسلاهیلع -  يداه  ماما  میالوم -  هک  متـسه  یتراشب  نامه  نم  تفگیم : تسا و  هدش  ناملـسم  شردپ  ندرم  زا  سپ  وا 
تسا . ناکاپ  ایبنا و  یناگدنز  ياتسار  رد  هک  دندید  شیناگدنز  رد  ار  وا  دندروآ و  نامیا  ملسلاهیلع  ماما  هب  یعمج  باتک  لها  زا 

ماما تیصخش  هب  ناگدنسیون  فارتعا 

راوگرزب نآ  يالاو  تیـصخش  رد  ار  يراگزیهرپ  ملع و  يراوگرزب و  تمارک و  مالـسلاهیلع ، يداه  ماما  يهریـس  ناگدنـسیون  زا  کی  ره 
یلبنح حالفلاوبا  یحلادـبع  یلبنح  حالفلاوبا  - 1 دناهتـشاد : زاربا  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  ار  ناشتـشادگرزب  اهیدنمهقالع و  هدید و  مسجم 

ماما و هیقف ، يداه ، هب  فورعم  ینیـسح  يولع  قداـصلا  رفعج  نب  یـسوم  نب  اـضرلا  نب  داوجلا  دـمحم  دـنزرف  یلع  نسحلاوبا  : » دـیوگیم
يداهلا یلع  ماما  : » دیوگیم یعفای  یعفای  - 2 [ . 28 .« ] دننادیم موصعم  ار  اهنآ  هعیـش [!]  ةالغ  هک  تسا  یناماما  زا  یکی  وا  و  دوب ، دبعتم 

وا و  هیماما -  رظن  زا  هناگهدزاود -  ناماما  زا  یکی  یقتلا  یلع  : » دیوگیم ادفلاوبا  - 3 هحفص 38 ] [ . ] 29 « ] دوب اوشیپ  هیقف و  دبعتم ، يدرف 
تلیـضف : » دـیوگ شناد  لها  زا  یکی  دـیوگیم : یکلام  غابـصنبا  یکلام  غابـصنبا  - 4 [ . 30 ...« ] تسا داوـج  دـمحم  دـنزرف  یکز  یلع 

چیه هتـسویپ و  نامـسآ  ياـه  هراتـس  هب  ار  شیاههتـشر  هدرتسگ و  ار  شیاـهرتچ  [ 31  ] نیمز يهرک  رب  يداهلادـمحم  نـب  یلع  نسحلاوـبا 
تلصخ چیه  تسوا و  هب  قلعتم  نآ  لامک  مامت و  هک  نآ  زج  تسین  يراوگرزب  چیه  ددرگیم و  یهتنم  وا  هب  هک  نآ  رگم  تسین  یتلیـضف 

ییراوگرزب زا  ینعی  شتاذ  رهوگ  رطاـخ  هب  ار  همه  نیا  و  تساراکـشآ ، يو  رد  نآ  شزرا  هاوگ  هک  نآ  رگم  دـیامنیمن  گرزب  ییـالاو ،
هک يروط  نامه  هدـش ، يرادـهگن  وا  يالاو  تشرـس  رد  هک  تسا  یتمظع  دـجم و  رطاـخ  هب  هتـشگ و  هتـسیاش  تسوا ، ياـهیگژیو  زا  هک 

هتسجرب و شتافص  لدتعم و  ششور  هار و  عینم و  شتلـصخ  دوخ  بیترت  نیا  هب  درادیم . هاگن  ندروخ  بآ  يارب  ار  دوخ  نارتش  نابرتش ،
قلخ و يوبن و  شور  ساسارب  یگدنزارب  یگزیکاپ و  یکاپ و  شمارآ ، هوکش ، رظن  زا  تسا . هتـسیاش  نادابآ و  شدوجو  اب  یکین  راک  ره 

ياپ هب  یسک  هدیدنسپ ، اما  تخس  هار  نیا  رد  و  دوبن ، وا  ریظن  ناسمه و  مدرم  زا  یـسک  هک  هدوب  الاو  یتمه  كاپ و  یحور  يولع و  يوخ 
نیرتوگتسار نیرتوخشوخ و  مالسلاهیلع ، يداه  ماما  : » دیوگ بوشآرهشنبا  - 5 هحفص 39 ] [ . ] 32 « ] تشادن ندیسر  دیما  هدیـسرن و  وا 

، دوب هدینش  ار  درف  نیرتلماک  فاصوا  دینـشیم ، رود  زا  رگا  دوب و  هدید  ار  دارفا  نیرتحیلم  دیدیم ، کیدزن  زا  ار  وا  هک  یـسک  دوب ، دارفا 
يو دشیم ، یلوتسم  وت  رب  شتمظع  يدرکیم ، نخس  هدارا  هاگره  هتفرگارف و  ار  وت  وا  هوکـش  تبیه  يدوب  شوماخ  وا  روضح  رد  هاگره 

دبـسرس يهویم  توبن و  گرب  خاش و  رپ  تخرد  زا  اشگلد  يراسخاش  هدوب ، تفـالخ  تیاـصو و  لـماح  تماـما و  تلاـسر و  ناـمدود  زا 
شناد و لضف و  لامک  تماـما ، ياـهیگژیو  يداهلادـمحم ، نب  یلع  ماـما  : » دـیوگیم يدـنوار  بطق  - 6 [ . 33 ...« ] دوب تلاـسر  تخرد 

هلبق هب  ور  هفقویب  بش  همه  تسا ، هدوب  هداعلاقراخ  شناردـپ  قـالخا  نوچمه  وا  يوخ  قلخ و  ماـمت  دوب و  عمج  وا  رد  وکین  ياهتلـصخ 
...« دشکیم ازارد  هب  راتشون  نیا  میرامشب ، ار  شیوکین  لاصخ  میهاوخب  رگا  تشاد ، ربارب  رد  ياهداجس  رب و  رد  هنیمشپ  ياهماج  هداتسیا ،

ینیسحلا يولعلا  فیرشلا  دیـسلا  نب  نیدباعلانیز  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  : » دیوگیم یبهذ  - 7 [ . 34]
رجحنبا - 8 هحفص 40 ] [ . ] 35 ...« ] دناهداد بقل  تیادـه  رون و  زکرم  ار  وا  نایعیـش  هک  تسا  ماما  هدزاود  زا  یکی  هیقف و  مالـسلامهیلع ،

ماما : » دیوگ سانـش  بسن  هسبنعنبا  هسبنعنبا  - 9 [ . 36 « ] تسا هدوب  شردـپ  تواخـس  شناد و  ثراو  يداه  یلع  : » دـیوگیم رجحنبا 
ماما تسا . هدوب  دلو  ما  شردام  دنتفگیم ، يرکسع  ترضح  نآ  هب  دوب و  بقلم  يرکسع  هب  يأر  نمرس  رد  شتماقا  رطاخ  هب  يداه  یلع 

تلالج يداه ، یلع  بقانم  اما  : » دـیوگیم یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  هحلط  نب  دـمحم  - 10 [ . 37 ...« ] دوب جرا  لضف و  تیاـهن  رد  يداـه 
دوخ همه  نیا  و  تسا ، هتفرگ  اج  اهفدص  لخاد  رد  اهبنارگ  ياهدیراورم  نوچمه  اهلد  يافرژ  رد  شتبحم  و  هدرک ، رپ  ار  اهـشوگ  شردـق 

نیرتالاو اهتمظع و  جوا  توبن ، يهجرد  زا  سپ  تسا و  هتـسارآ  فاـصوا  نیرتـالاب  هب  يداـه  یلع  نسحلاوبا  سدـقم  دوجو  هک  دـنهاوگ 
زا مالـسلاهیلع ، يداه  ماما  : » دـیوگیم ینارهت  گرزباغآ  خیـش  گرزب  ققحم  ینارهت  گرزباـغآ  - 11 [ . 38 ...« ] تساراد ار  اهتیـصخش 

هحفص تلادع [ ، ملع ، ینعی  تماما  لماک  طیارش  دوجو  رطاخ  هب  تسا  هدوب  شناردپ  شـشخب  شناد و  ثراو  و  رتالاب ، شناردارب  يهمه 
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اج نآ  ات  ماما ، فاصوا  تفای . صاصتخا  وا  هب  ناردارب  نایم  زا  تفای و  لاقتنا  وا  هب  تماما  ندب ، ياضعا  ساوح و  تمالس  تیافک و  [ 41
-12 [ . 39 ...« ] دوب مشاهینب  نامدود  زا  نآ ، رب  هوالع  دوب و  یبرع  یـشرق  شبـسن  دیـسریمن و  وا  هب  یـسک  لـمع  هشیدـنا و  رد  هک  دوب 
، یبلاطلا ینیسحلا  رفعج  نب  یـسوم  نب  اضرلا  یلع  نب  داوجلادمحم  نب  يداه  هب  بقلم  یلع  : » دیوگ یلکرز  نیدلاریخ  یلکرز  نیدلاریخ 

يهرابرد نادنمشناد  هک  ینانخس  زا  یتمسق  دوب  نیا  [ . 40 ...« ] تسا ناحلاص  نیرتراگزیهرپ  زا  یکی  هعیـش و  ماما  هدزاود  زا  ماما  نیمهد 
تافـص یـضعب  زا  ياهنومن  هک  نانچمه  مالـسلاهیلع  ماما  تیـصخش  هب  تبـسن  نانآ  باجعا  رگنایب  نانخـس  نیا  و  دناهتفگ ، ترـضح  نآ 

. دوب یعرش  لئاسم  رد  مالسا  ناهج  عجرم  نیرتالاب  یمارگ  نآ  اریز  تسا . مالسا  تعیرش  مولع  رد  صصخت  هلمج  زا  راوگرزب ، نآ  يالاو 
هدـیدن يرادـنید  تدابع و  اوقت ، رد  ار  وا  ریظن  نامز ، نآ  رد  یـسک  اریز  ادـخ ، تعاـطا  تداـبع و  هب  ترـضح  نآ  صاـخ  هجوت  رگید  و 

هحفص 45 ] تسا [ .

ماما تیصخش  رهاظم 

هراشا

مامت دندوب ، زاتمم  نامدرم  رگید  زا  نآ  ببـس  هب  هک  یتافـص  نآ  هدوب ، شراوگرزب  ناردپ  تافـص  هباشم  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  تافص 
زا یکی  هک  سب  ردق  نیمه  وا  تمظع  رد  دوب  اهیگتسجرب  لیاضف و  عماج  ترضح  نآ  و  دوب ، هدیسر  مهب  وا  رد  تمارک  یگرزب و  رصانع 

راصتخا هب  کنیا  تسا . هداد  رارق  هزیکاپ  كاپ و  ار  نانآ  هتخاس و  رود  نانآ  زا  ار  يدیلپ  دنوادخ ، هک  تسا  مالسلامهیلع  تیبلها  يهمئا 
مینکیم : هراشا  راوگرزب  نآ  تیصخش  راثآ  زا  یخرب  هب 

تماما

هک یناسک  هب  دنکیمن  تمحرم  شناگدنب  زا  ناگدیزگرب  هب  زج  دنوادخ  هک  شناگدنب  هب  تبسن  یهلا  فاطلا  زا  تسا  یفطل  تماما ، اما 
شیوخ تافیلأت  يهمه  رد  ام  تسا  هتـشاد  هزنم  كاپ و  اهیراک  هدوهیب  روج و  ملظ و  ياـهیتساک  ماـمت  زا  هدومزآ و  ناـمیا  هب  ار  اـهنآ  لد 
رایـسب نخـس  دوخ  تافیلأت  زا  یـضعب  رد  میاهدرک و  تبحـص  تماما  يهلأسم  هب  عجار  مالـسلامهیلع ، نیرهاط  يهمئا  یناگدنز  يهرابرد 
هراـشا مهم  تاـکن  زا  یـضعب  هب  اـهنت  مینکیم و  هاـتوک  نخـس  زین  باـتک  نیا  رد  مـیاهدرک و  رازگرب  راـصتخا  هـب  یـضعب  رد  مـیاهتفگ و 

هحفص 46 ] مییامنیم [ :

تماما هب  زاین 

اهنت هک  ور  نآ  زا  هن  تفر ، ناوتیمن  تسار  هار  هب  نآ  نودب  تسین و  نکمم  نآ  زا  يزاینیب  تسا ، یمالسا  تایح  نوؤش  زا  یکی  تماما 
تینما و تسا و  تما  يدازآ  لالقتـسا و  نماض  و  یعامتجا ، یـسایس و  يداصتقا ، تایح  روحم  تماما  هکلب  تسا  ینید  یناگدـنز  روحم 
یحور و ياوق  شرتسگ  تماما ، هب  هعماـج  يدـنمزاین  لـلع  نیرتفیرظ  نیرتقیمع و  زا  یکی  دـیاش  درادیم . ینازرا  ار  شمارآ  شیاـسآ و 

اوران تافص  رگید  زا  اهنیا  ریاظن  دسح و  عمط ، رورغ ، یهاوخدوخ ، لیبق  زا  اوران  ياهتلصخ  اب  هزرابم  مدرم و  نایم  یکین  تلیـضف و  رـشن 
بیاصم زا  ار  ناهج  هک  تسا  نامیا  اهنت  تسا و  یلاعت  يادـخ  هب  ناـمیا  رب  ینتبم  ناـهج  رد  بوخ  تافـص  ماـمت  هک  اریز  دـشاب . جـک ، و 

هب مالـسلامهیلع  راـهطا  يهـمئا  تـسا . نـیمز  يور  حالـس  نیرتدنمـشزرا  نیرتدـنمورین و  وا  و  درادیم ، هاـگن  اـهگنج  ياـیالب  رگناریو و 
هب ادخ  هار  رد  دندروآرد و  زازتها  هب  هدرک و  دنلب  ار  نامیا  مچرپ  هک  دوب  نیا  دـندادیم ، تیمها  نامیا  يهدـیدپ  هب  لاعف  تبثم و  تروص 

مالسلاهیلع نینمؤملاریما  هغالبلاجهن ، یتسارب  دنتـشاذگ . راگدای  هب  دوخ  زا  یناشخرد  راثآ  ادخ  هب  توعد  هار  رد  و  دندرک ، داهج  یتخس 
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بجوم دوخ  هک  تسا  تادوجوم  شنیرفآ  رد  هشیدنا  هب  توعد  هغالبلاجهن  رد  تسادخ ؛ هب  قیمع  نامیا  تاحفن  زا  ییاهمیسن  رب  لمتشم 
يدنسپان رش و  تافص  زا  دنکیم و  توعد  هدیدنسپ  تافص  هنسح و  قالخا  یگتسارآ و  رب  هک  يروط  نامه  ددرگیم ،  نامیا  يراوتـسا 

لیجنا هک  هیداجـس  يهفیحـص  رد  ار  يدنمـشزرا  یحور  ياذغ  ام  نینچمه  درادیم . رذحرب  تسا  طاطحنا  یناگدـنام و  بقع  ثعاب  هک 
زا هدراو  ياهاعد  ریاس  رد  هک  يروط  نامه  تسا ، نامیا  يارب  یباداش  عبنم  قحب  هک  مینکیم  هداشم  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ 
. ] ددرگیم رورغ  ینادان و  تافآ  زا  نآ  تاـجن  سفن و  يافـص  یگدـنبات و  ثعاـب  هک  میباـییم  ار  یحور  ياذـغ  نیا  مالـسلامهیلع  همئا 

دناهدروآ یتاهبـش  رب  در  رد  ادخ و  میظعت  دیحوت و  رب  راهطا  همئا  هک  مینکیم  هدهاشم  ار  ینئمطم  لیالد  جاجتحا ، باتک  رد  هحفص 47 ]
ار مالسلامهیلع  نیرهاط  همئا  شناردپ ، تازرابم  مالسلاهیلع ، يداه  ماما  دناهدرک . دراو  ار  تاهبش  نآ  ادخ  نیرکنم  مالسا و  نانمـشد  هک 
هللا و یلا  ةاعدلا  یلع  مالـسلا  : » هلمج زا  تسا ، هدوتـس  [ 41 « ] هعماج ترایز   » مان هب  دوخ  يهمانترایز  رد  توعد ، ناـمیا و  ياههنحـص  رد 

هفاضا [ . 42 ...« ] هللارمأ یف  نیرهظملاو  هللادیحوت ، یف  نیصلخملاو  هللا ، ۀبحم  یف  نیماتلاو  هللارمأ ، یف  نیرقتسملاو  هللا ، ةاضرم  یلع  ءالدألا 
دقع متمکحأ  هقاثیم و  متدکو  و  هرکذ ، متمدأ  همرک و  متدجم  و  هنأش ، متربکأ  و  هللا -  لالج  يا  هلالج -  متمظعف  : » دـیوگیم دـنکیم و 

ام یلع  متربص  هتاضرم و  یف  مکـسفنأ  متلذب  ۀنـسحلا و  ۀظعوملاو  ۀمکحلاب  هلیبس  یلا  متوعد  و  ۀینالعلا ، رـسلا و  یف  هل  متحـصن  و  هتعاط ،
متنلعأ یتح  هداهج  قح  هللا  یف  متدـهاج  رکنملا و  نع  متیهن  فورعملاـب و  مترمأ  ةاوکزلا و  متیتآ  و  ةالـصلا ، متمقأ  و  هبنج ، یف  مکباـصأ 

و ءاضقلا ، هل  متملس  و  اضرلا ، یلا  هنم  کلاذ  یف  مترص  هتنس و  متننـس  هماکحا و  عیارـش  مترـشن  هدودح و  متمقأ  و  هضیارف ، متنیب  هتوعد و 
نتشارفارب رد  مالسلامهیلع  راهطا  يهمئا  هک  ار  یتازرابم  شقن  هتسجرب ، ياهزارف  نیا  هحفص 48 ] [ . ] 43 ...« ] یضم نم  هلسر  نم  متقدص 

قبط رد  ار  ناشناج  ناراوگرزب  نآ  هک  یتسارب  تسا ، هدیـشخب  مسجت  دـندرک ، افیا  مالـسا  ناـمیا و  ياهـشزرا  زا  عاـفد  دـیحوت و  يهملک 
دنیوجب . یشاداپ  دزم و  یسک  زا  ادخ  زج  هب  هک  نآ  یب  دنتشاد  میدقت  ادخ  هار  رد  ار  یناینابرق  هداهن و  صالخا 

همئا تمصع 

ریذپققحت تمصع  هک  دندقتعم  یهورگ  هک  یتروص  رد  دیآیم ، باسح  هب  یمهم  رصنع  مالـسلامهیلع ، همئا  تمـصع  هعیـش ، داقتعا  رد 
ناکما و يارب  میدرک و  تباث  ار  نافلاخم  يهدـیقع  یتسردان  میتشاد ، مالـسلامهیلع  همئا  یناگدـنز  هب  عجار  هک  ییاـهثحب  رد  اـم  تسین و 

يهراـبرد ار  يدـیدرت  نیرتمک  دـناوخب ، ار  مالـسلامهیلع  نیرهاـط  همئا  لاـح  حرـش  هک  یـسک  یتـسارب  میدروآ . یلیـالد  تمـصع  ققحت 
فرحنم تسار  هار  زا  نانآ  زا  کی  چیه  دهدیمن ، هار  دوخب  وهس -  ای  دمع و  هب  هچ  یتیصعم -  عون  ره  ندشن  بکترم  ناشیا و  تمـصع 
توغاط دنتشاد ، ار  ینید  ياوقت  يراکزیهرپ و  لامک  نانآ  يهمه  و  تسا ، هدومنن  تسرد  هار  زا  یهاتوک  چیه  شراتفر  هار و  رد  هدشن و 

 ] فرحنم شدوخ  ریـسم  زا  ار  وا  ات  دـبیرفب  ار  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  تساوخیم  تشاد  رایتخا  رد  هک  یلیاـسو  ماـمت  اـب  لـکوتم  ناـمز ،
رتمامت هچره  تدش  هب  درک و  ظفح  ار  دوخ  تمصع  مالسلاهیلع  ماما  اما  دناشکب ، يراب  دنبیب و  وهل و  ياههنحص  هب  دزاس و  هحفص 49 ]

ار ياهدیقع  یتسرد  و  هتخاس ، نهربم  ار  شراوگرزب  ناردپ  تمصع  شیوخ و  تمصع  دوخ ، جرارپ  ياهیریگعضوم  اب  درک و  يراددوخ 
تسا . هدومرف  للدم  دراد ، مالسلامهیلع  همئا  تمصع  هب  تبسن  هیماما  هعیش  هک 

همئا ملع 

هب دنوادخ  تسا ، یماهلا  ملع  نیلـسرم  ایبنا و  ملع  هک  يروط  نامه  تساک ، مک و  نودب  تسایبنا  ملع  نوچمه  مالـسلامهیلع  همئا  ملع  اما 
مالسلاهیلع قداص  ماما  تسا . نینچ  نیا  زین  مالـسلامهیلع  همئا  ملع  هدومرف ، تمحرم  ناشیا  هب  دنـشاب ، مدرم  رب  تجح  نانآ  هک  نیا  رطاخ 

تکن روبزم ، رباغ ، هب  ام  : » دیامرفیم دنادیمن ، یـسک  ار  اهنآ  ياهب  دنراد و  رایتخا  رد  هک  یمیظع  ياهجنگ  همئا و  ملع  تیفیک  يهرابرد 
، مدرم ياهیدـنمزاین  مامت  هک  هعماج  تسام و  دزن  رد  همطاف  فحـصم  ضیبا و  رفج  رمحا و  رفج  و  میراد ، ملع  اهـشوگ  رد  رقن  اهلد و  رد 
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هب ملع  رباغ ، اما  : » دومرف ماما  دندیـسرپ ، ثیدـح  زا  ياهتمـسق  نیا  ریـسفت  يهرابرد  مالـسلاهیلع  ماما  زا  تساـم »... شیپ  دـشابیم ، نآ  رد 
تسا ناگتـشرف  نخـس  اهـشوگ ، رد  رقن  و  ماهلا ، ینعی  اهلد ، رد  تکن  اما  هتـشذگ و  ياهدادیور  هب  ملع  روبزم ، اما  تسا و  هدنیآ  ثداوح 

 - هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر  يهحلسا  هک  تسا  ینزخم  رمحا ، رفج  اما  مینیبیمن . ار  اهنآ  دوخ  یلو  میونشیم  ار  اهنآ  مالک  ام  هک 
هک تسا  ینزخم  ضیبا ، رفج  اما  و  هحفـص 50 ] دنک [ . مایق  تیبلها  ام  مئاق  هک  نیا  ات  دیآیمن  نوریب  نآ  لخاد  زا  زگره  تسا و  نآ  رد 

مامت مالـساهیلع ، همطاف  فحـصم  اما  و  تسا . نآ  رد  نیـشیپ  ناربمایپ  ینامـسآ  ياهباتک  دوواد و  روبز  یـسیع و  لیجنا  یـسوم و  تاروت 
عارذ داتفه  لوط  هب  تسا  ياهتشون  هعماج ، اما  و  تسا . هدمآ  نآ  رد  دش ، دنهاوخ  کلام  ار  نآ  تمایق  زور  ات  هک  یناسک  مان  اهدادیور و 

ياهیدنمزاین مامت  هک  دنگوس  ادخ  هب  مالسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  طخ  تسد  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر  یهافـش  يالما  اب 
هب يرعم  يـالعلاوبا  و  [ . 44 ...« ] تسا هدـمآ  نآ  رد  هنایزات  مین  هنایزات و  کـی  شارخ و  همیرج  یتح  تسا ، نآ  رد  تماـیق  زور  اـت  مدرم 

رفج و کسم  یف  مهملع  مهاتأ  امل  تیبلا  لهألاوبجع  دـقل  : » دـیوگیم هدرک ، هراشا  تسا ، مالـسلامهیلع  تیبلـها  راـیتخا  رد  هک  يرفج 
یقاـب ناراوگرزب  نآ  زا  هک  تسا  یفراـعم  مولع و  عاونا  تقیقح ، نیا  رب  هاوـگ  [ . 45  ] رفق ةرماع و  لـک  هترأ  يرغـص  یه  مجنملا و  ةآرم 

ار فلتخم  مولع  ياههمشچ  هک  تسا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ -  ملع  رهـش  يهزاورد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماما  نیا  تسا . هدنام 
رتسب رد  هک  یملع  روطت  يژولونکت و  تفرشیپ  زا  راوگرزب  نامه  و  دسریم . ملع  ود  یـس و  هب  اهنآ  رامـش  داقع -  لوق  هب  هک -  تفاکش 

رد هک  نآ  تسا و  برغم  رد  هک  ار  نآ  تسا ، قرشم  رد  هک  یسک  دیایب ، مدرم  رب  يراگزور   : » دومرف هداد و  ربخ  دوشیم ، رهاظ  یگدنز 
نآ قرشم و  زا  ار  یسک  يادص  تسا  برغم  رد  هک  یـسک  [ » هحفـص 51 دومرف [ : زین  و  دنیبب ». تسا ، قرـشم  رد  هک  ار  نآ  تسا ، برغم 

: دومرف زین  و  تسویپ . تقیقح  هب  ویدار  نویزیولت و  هاگتسد  روهظ  اب  اهییوگشیپ  نیا  دونشب » برغم  زا  ار  یسک  يادص  تسا  قرشم  رد  هک 
زا يرایـسب  و  تفای . ققحت  نآ ، ریاظن  لیبموتا و  راطق و  شیادیپ  اب  زین  بلطم  نیا  دننک » تکرح  نهآ  لخاد  رد  هک  دیایب  مدرم  رب  ینامز  »
نم زا  دیهاوخیم  هچره  نآرق )  ) ادخ باتک  زا  : » دومرف هک  تسوا  و  [ . 46 « ] تسا هداد  ربخ  اهنآ  زا  مالسلاهیلع  ماما  هک  بلاطم  لیبق  نیا 

تـسا هدش  لزان  تشد  رد  زور ، رد  ای  تسا  هدش  لزان  بش  رد  هک  منادیم ، نم  هک  نیا  رگم  تسین  ياهیآ  چیه  دنگوس  ادخ  هب  دیـسرپب ،
يراج نیمز  رد  ار  هشیدـنا  ملع و  يهزجعم  تمکح و  ملع و  ياههمـشچ  هک  مالـسلامهیلع  تیبلها  يهمئا  هلمج  زا  [ . 47 « ] هوک رد  ای  و 
يروط نامه  هداد  ربخ  دـسریم ، ناسنا  هب  هیحان  نآ  زا  هک  ییاهنایز  ایرد و  اوه و  یگدولآ  زا  هک  تسا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تخاـس ،

ار دوجوم  ياهیتفگش  ناسنا و  ياضعا  ياهیگژیو  ندب و  حیرشت  نیناوق  هک  تسوا  و  داد . عالطا  ناگراتس  یـضعب  رد  تایح  دوجو  زا  هک 
راذگناینب نیتسخن  راوگرزب  نآ  هک  نانچمه  تسا . بلطم  نیمه  رگنایب  لضفم » دـیحوت   » هب فورعم  باتک  تسا و  هدرک  حرطم  راب  نیلوا 

يامنهار و  نیمز ، قرـشم  راختفا  يهیام  ناـیح -  نب  رباـج  شراوگرزب  درگاـش  تسد  هب  ار  اـهنآ  لوصا  هک  تسا  یمیـش  کـیزیف و  مولع 
هحفـص داوج [  ماما  شردپ  هک  دوبن  لاس  تفه  زا  شیب  مالـسلاهیلع ، يداه  ماما  رمع  درک . يراذگهیاپ  نیمز -  يهرک  رد  يرـشب  تایقرت 

نادنمشناد دزاسیم . ناشیرپ  ار  راکفا  هک  دش  رهاظ  يو  زا  فراعم  مولع و  زا  ردق  نآ  نس ، نیا  دوجو  اب  و  تفر ، ایند  زا  مالـسلاهیلع  [ 52
خـساپ اهنآ  يهمه  هب  صـصختم  هاگآ  ملاع  نوچمه  ترـضح  نآ  دـندومزآ و  ار  وا  یمالک  یفـسلف و  یهقف ، لئاسم  نیرتقیقد  اـب  گرزب 

تیبلها يهمئا  رب  یلاعتم  يادـخ  هک  تسا  یحـضاو  لیلد  دوخ  نیا  دـندش و  دـقتعم  راوگرزب  نآ  تماما  هب  نادنمـشناد  هک  دوب  نیا  داد ،
تسا . هدیشخبن  ناهج  مدرم  زا  سک  چیه  هب  هک  هدیشخب  تلیضف  يردق  هب  هتشاد و  ینازرا  ار  تمکح  شناد و  مالسلامهیلع 

يداه ترضح  تماما  رب  حیرصت 

زا هراومه  ناگرزب  نیا  تسا . مالـسا  لوصا  زا  یکی  اهنآ  رظن  زا  تماما  هک  اریز  دناهداد ، يدایز  تیمها  تماما  يهلأسم  هب  هعیـش  ناگرزب 
زا یهورگ  دـنوش . میلـست  تعاطا  تیالو و  هب  دـننک و  هعجارم  وا  هب  يو  زا  سپ  ات  دـندرکیم  لاؤس  يدـعب  ماـما  يهراـبرد  رـضاح ، ماـما 

لقن لیذ  حرـش  هب  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  شردـپ  زا  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  تماما  يهراـبرد  یثیداـحا  یمالـسا ، قثوم  دارفا  ناـگنازرف و 
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مالسلاهیلع داوج  ماما  تمدخ  هب  دش ، دادغب  دراو  هک  یعقوم  شرفـس  نیتسخن  رد  نارهم ، نب  لیعامـسا  نارهم  نب  لیعامـسا  - 1 دناهدرک :
اب مالسلاهیلع  ماما  تسا »؟ تماما  رادهدهع  یسک  هچ  امش  زا  سپ  مکانمیب ، امـش  رب  لاح  نیا  رد  نم  موش ، تیادف  : » درک ضرع  تفاتش و 

هحفص 53] [ . ] 48 .« ] داتفا دـهاوخن  قافتا  ياهدرک  روصت  وت  هک  يدـماشیپ  نآ  لاس ، نیا  رد  : » دومرف درک و  يو  هب  ور  نیریـش  يدـنخبل 
نوچ و  درک . فرطرب  تشاد ، ماما  يهرابرد  یـسابع  يهفیلخ  هک  یتین  ءوس  زا  لیعامـسا ، هک  ار  یـسرت  نآ  نخـس  نیا  اب  مالـسلاهیلع  ماما 

فیرشت امش  : » دیسرپ هک  دوب  نیا  دسانشب  ار  راوگرزب  نآ  زا  سپ  ماما  تساوخ  لیعامسا  هرابود  درک ، راضحا  ار  مالـسلاهیلع  ماما  مصتعم 
هک درکیم  ساسحا  و  دوب ، كانمیب  دوخ  رفـس  زا  و  درک ، هیرگ  مالـسلاهیلع  ماما  هبترم  نیا  تسیک »...؟ امـش  زا  دـعب  ماـما  سپ  دـیربیم ،
هک نونکا  : » دومرف درک و  نییعت  ار  مالـسلاهیلع -  يداه  ماما  شدنزرف  ینعی  دوخ -  زا  سپ  ماما  ور  نیا  زا  ددرگیمنرب ، هنیدـم  هب  هرابود 

، یسابع مصتعم  تسویپ و  تقیقح  هب  ماما  ییوگـشیپ  [ . 49 ...« ] تسا یلع  مرـسپ  يهدـهع  رب  نم  زا  سپ  تماما  رما  دوریم ، نم  ناج  میب 
يداـه ماـما  تماـما  رب  ثیدــح  ناـیوار  هـلمج  زا  یناریخ  - 2 تـشک . هناـیفخم  یگدـنز ، طاـشن  یناوـج و  ناوا  رد  ار  مالــسلاهیلع  ماـما 
میهاوخ لقن  هدنیآ  ياهثحب  رد  ار  وا  ثیدح  ام  هک  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  شردپ  زا  هک  تسا  یناریخ  زا  یکی  مالـسلاهیلع ،

: دیوگیم هدرک ، لقن  مالسلاهیلع  يداه  ماما  تماما  رب  ار  یثیدح  مالسلاهیلع  داوج  ماما  زا  فلدیبا  نب  رقص  فلدیبا  نب  رقـص  - 3 درک .
وا نخـس  نم ، نامرف  وا  نامرف  تسا ، یلع  مرـسپ  نم ، زا  سپ  ماما  : » دومرفیم هک  مدینـش  مالـسلاهیلع ، اـضرلا  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  زا 

نایعیش زا  یکی  - 4 [ . 50 .« ] تسا نسح  شدـنزرف  نآ  زا  تماما  يو  زا  سپ  تسا و  نم  تعاطا  وا  زا  تعاـطا  نم و  هحفص 54 ] نخس [ 
درک و نایب  ار  مالـسلاهیلع  يداه  شدـنزرف  تماـما  شنایعیـش  زا  یکی  هب  تحارـصب  دوب ، دادـغب  مزاـع  هک  یعقوم  مالـسلاهیلع  داوج  ماـما 
رب مردپ  زا  سپ  نم  هک  دراد  امش  هب  تبـسن  نم  زا  سپ  ار  یتمـس  نامه  وا  تسا و  لوحم  یلع  مرـسپ  هب  تماما  رما  موریم و  نم  : » دومرف

تبسن وا  يارب  ار  یقح  نامه  هدومرف و  دیکأت  شدنزرف  زا  تعاطا  ترورض  رب  ثیدح  نیا  رد  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  [ . 51 .« ] متشاد امش 
زا ار  یـصن  دلاخیبا  نب  دمحا  دلاخیبا  نب  دمحا  - 5 تسا . هتـشاد  شراوگرزب  ردپ  زا  سپ  دوخ  ار  نامه  نیع  هک  هدش  لئاق  نایعیـش  هب 
ام داد . رارق  دوخ  یـصو  ار  يداه  ماما  شرـسپ  مالـسلاهیلع  رفعجوبا  هک  دیوگیم  هدرک و  لقن  شدـنزرف  تماما  رب  مالـسلاهیلع  داوج  ماما 
زا هتـساخرب  ماـما  نییعت  هک  تسا  دـقتعم  هعیـش  هک  تـسا  رکذ  ناـیاش  [ . 52 . ] مینکیم لقن  هدـنیآ  ثحاـبم  رد  ار  تیـصو  نیا  ياـهزارف 

دـنکیم و نییعت  دـنیزگیمرب و  ار  ماما  هک  تسوا  تسا و  یلاـعت  يادـخ  تسد  هب  تماـما  رما  هکلب  تسین ، یناـسفن  تـالیامت  فطاوع و 
هدزاود شنانیـشناج  هک  تسا  هدومرف  نالعا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ و  دنکیم . غالبا  ار  ادخ  نامرف  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ - 

نت هدزاود  نآ  زا  یکی  مالسلاهیلع  هحفص 55 ] يداه [  ماما  و  [ ، 53  ] تسا هدیسر  رتاوت  هب  هراب  نیا  رد  یناوارف  صوصن  دنـشابیم و  نت 
دشابیم .

ماما یگدنشخب 

ناردپ هک  یلاور  نامه  هب  دوب ، مدرم  نیرتهدنشخب  وا  اریز  تسوا ، یگدنشخب  يراوگرزب و  مالسلاهیلع ، يداه  ماما  تافص  زا  رگید  یکی 
يهداوناخ رد  هک  دندادیم  نارگید  هب  ردق  نآ  دندادیم و  ریسا  میتی و  ریقف ، هب  ار  ناشدوخ  كاروخ  ادخ  رطاخ  هب  هک  دندوب  شراوگرزب 

كاروخ و مالـسلاهیلع  قداص  ماما  و  دنامیمن ، ناشدوخ  يارب  هک  دندادیم  كاشوپ  نارگید  هب  يردق  هب  دنامیمن و  یکاروخ  ناشدوخ 
يداـه ماـما  ناـسحا  زا  يداـیز  دراوم  ناـخروم  [ . 54 . ] دـنامیمن يزیچ  شاهداوناـخ  ياـضعا  يارب  هـک  دادیم  مدرم  هـب  ردـق  نآ  ساـبل 

يداه ماما  تمدـخ  هب  هعیـش  ناـگرزب  زا  هورگ  - 1 مینکیم : افتکا  دروم  دـنچ  هب  ام  هک  دـناهدرک  لـقن  ناگدـنامرد  ارقف و  هب  مالـسلاهیلع 
نب دـمحا  ینادـمح . رفعج  نب  یلع  يرعـشا و  قاحـسا  نب  دـمحا  دیعـس ، نب  نامثع  ورمعوبا  زا : دـندوب  ترابع  اهنآ  دـندمآ ، مالـسلاهیلع 

، وا هب  مهرد  رازه  یس  : » دومرف درک و  یهاگن  ورمع  شلیکو  هب  مالسلاهیلع  ماما  درک ، هوکـش  تشاد  هک  یماو  زا  ماما  روضح  رد  قاحـسا 
: دیوگیم يولع  ششخب  نیا  لیذ  رد  بوشآرهشنبا  تخادرپ . ار  غلبم  نیمه  زین  دوخ  لیکو  هب  هدب » رفعج  نب  یلع  هب  مهرد  رازه  یس  و 
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[55 « ] میاهدینشن یسک  زا  ار  یگدنـشخب  نینچ  زگره  ام  و  دنزجاع ، یـششخب  نینچ  زا  نارگید  ناهاشداپ ، زا  زج  هک  تسا  ياهزجعم  نیا  »
تخاس و فرطرب  اهنآ  زا  ار  یتسدگنت  دـندش و  رادروخرب  هک  دیـشخب  یـشیاشگ  هحفـص 56 ] ناگرزب [  نیا  یگدنز  هب  مالـسلاهیلع  ماما 

قاحسا هک  تسا  یناتـساد  مالـسلاهیلع ، ماما  یگدنـشخب  دراوم  زا  - 2 دـشاب . هتـشاد  ماود  هک  تسا  نآ  شـشخب  نیرتهب  هک  تسا  یعیبـط 
نیب ار  هـمه  ماـما ، و  مدــیرخ ، دنفــسوگ  نیدــنچ  هـیورت  زور  رد  مالــسلاهیلع  يداـه  نسحلاوـبا  يارب  دــیوگیم : هدرک ، لــقن  بــالج 

زا راوگرزب  نآ  هک  دناهدرک  لقن  ناخروم  هک  تسا  یناتساد  مالسلاهیلع ، ماما  شـشخب  هلمج  زا  و  - 3 [ . 56  ] درک میسقت  شنادنواشیوخ 
دیدن و ار  وا  تفر و  وا  يهناخ  هب  ترـضح  نآ  رادید  دصق  هب  یبرع  درم  دش ، نوریب  دوب  ترـضح  نآ  هب  قلعتم  هک  ياهیرق  دصق  هب  ارماس 
هچ دیسرپ  مالسلاهیلع  ماما  دش ، بایفرـش  ماما  روضح  هب  هک  یتقو  دش  اج  نآ  یهار  درم  نآ  تسا و  هتفر  هعرزم  هب  ماما  دنتفگ  لزنم  لها 

بلاطیبا نب  یلع  امـش  دـج  تیالو  هب  نیکـسمتم  زا  هفوک و  ياـهبرع  زا  يدرم  نم  : » درک ضرع  هتـسهآ ، يادـص  اـب  وا  يراد ؟ یتجاـح 
مالسلاهیلع ماما  مدمآ »... امش  غارس  هب  هک  نآ  زج  متفاین  ار  یسک  دنکیم و  ینیگنس  نم  رب  هک  مراد  ندرگ  هب  ینید  متـسه و  مالـسلاهیلع 

هدروآرب ار  وا  زاـین  اـت  تشادـن  راـیتخا  رد  يزیچ  دوب و  هقیـضم  رد  یلو  دـهد  رارق  هجوت  دروم  ار  وا  تساوخ  تخوس و  وا  لاـح  هب  شلد 
دومرف و  درک -  نییعت  ار  ماو  غلبم  دراد -  یبلط  نم  زا  نیـشنهیداب ، برع  نیا  دوب  هدمآ  نآ  رد  هک  تشون  یطخ  تسد  هک  دوب  نیا  دزاس ،
هبلاطم نم  زا  تسا  هدمآ  هتشون  رد  هک  ار  یماو  غلبم  نیا  وت  دندوب  نم  دزن  یتعامج  مدیسر و  ارماس  رهـش  هب  هک  یتقو  ریگب  ار  هتـشون  نیا 

، تفرگ ار  هتـشون  برع ، درم  نکم . لمع  نآ  فالخرب  میوگیم  هچ  نآ  و  نک ، شاخرپ  تما  تخادرپ و  رد  ریخأت  رطاخ  هب  نم  هب  نک و 
دمآ و برع  درم  نآ  دندیسر  ماما  روضح  هب  یماظتنا  نارومأم  یتلود و  لاجر  زا  یهورگ  تفر ، يأر  نمرس  هب  مالـسلاهیلع  ماما  هک  یتقو 
هب عورش  ماما  هحفـص 57 ] دنک و [  تخادرپ  هدش ، هتـشون  هقرو  رد  هک  یماو  غلبم  ات  تساوخ  مالـسلاهیلع  ماما  زا  درک و  هضرع  ار  هتـشون 

دـنتفر و لکوتم  دزن  یماظتنا  نارومأم  دروخ  مه  هب  سلجم  هک  یتقو  درکیم ، شاـخرپ  ماـما  هب  نیـشن  هیداـب  برع  اـما  درک  یهاوخرذـع 
، دمآ برع  درم  نوچ  و  دندروآ ، ار  غلبم  نآ  دنربب و  ماما  تمدخ  مهرد  رازه  یـس  داد ، روتـسد  لکوتم  دـندناسر ، وا  عالطا  هب  ار  نایرج 

نیا برع  درم  [ . 57 ...« ] اـمنب تاهداوناـخ  فرـص  ار  هیقب  نک و  ادا  نآ  اـب  ار  تدوخ  نید  ریگب و  ار  غلبم  نیا  : » دوـمرف مالـسلاهیلع  ماـما 
هک دـنادیم  رتهب  ادـخ  یلو  دوب ... غلبم  نیا  موس  کـی  زا  رتـمک  متـشاد  نم  هک  ینید  درک : ضرع  تسناد و  تیمها  دـجاو  ار  يراوگرزب 
هک یلاح  رد  تشگزاب ، شاهداوناخ  دزن  هب  رطاخ  هدوسآ  لاحشوخ و  تفرگ و  ار  اهلوپ  [ 58 . ] دراذگاو هداوناخ  مادک  هب  ار  دوخ  تلاسر 

یکین و يهرابرد  ناـیوار  هک  ییاهناتـساد  هلمج  زا  - 4 درکیم . اعد  داد ، تاـجن  تیمورحم  یتسدـگنت و  زا  ار  وا  هک  مالـسلاهیلع  ماـما  هب 
، دیـسر مالـسلاهیلع  ماما  تمدخ  هب  دـش ، یتسدـگنت  راچد  تخـس  يرفعج  مشاهوبا  هک  تسا  نآ  دـناهدرک ، لقن  مالـسلاهیلع  ماما  ناسحا 
زا مشاهوبا ، يا  : » دومرف دهاکب ، ار  وا  هودنا  راب  زا  يرادقم  ات  تساوخ  دـش  علطم  وا  یتسدـگنت  رقف و  زا  داتفا و  وا  هب  ماما  مشچ  هک  یتقو 

خزود شتآ  رب  ار  تندـب  هتـشاد و  ینازرا  ار  ناـمیا  تمعن  وت  هب  دـنوادخ  ییوگ ؟ ساپـس  یهاوخیم  هک  يرادروخرب  ادـخ  تمعن  مادـک 
هحفص يوشن [ »... يراکفارسا  راچد  ياهتسناوت  ات  تسا  هداد  تعانق  هدومن و  تیرای  شیگدنب  تعاطا و  رب  هداد و  یتمالس  هدرک و  مارح 

ماما هاـگ  نآ  تسا ، ناـسنا  تسد  رد  یهلا  ياـهتمعن  نیرتگرزب  هلمج  زا  تسا  هدرمـشرب  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  ار  اـهتمعن  نیا  یتسارب  [ 58
[ . 59 . ] دنداد وا  هب  رانید  دص  ات  داد  روتسد 

ماما ییاسراپ 

تدابع و لاح  رد  هراومه  درکیم ، یگدنز  ییاسراپ  تیاهن  رد  تفرگ و  هرانک  یگدنز  ذیاذل  اههبذاج و  مامت  زا  مالـسلاهیلع  يداه  ماما 
رد مالـسلاهیلع  ماما  لزنم  تشادیم ، مدقم  يزیچ  ره  رب  ار  ادخ  تعاطا  تسبن و  لد  یگدنز  رهاظم  زا  کی  چیه  هب  دوب ، دهز  ییاسراپ و 

، دندرک یسرزاب  تقد  هب  ار  لزنم  دندش و  دراو  ماما  لزنم  هب  هدزرس  لکوتم  نیرومأم  دوب  یهت  لیاسو  عون  ره  زا  يأر  نمرـس  رد  هنیدم و 
ماما دـندرک ، یـسرزاب  ار  ماما  يهناخ  لکوتم  نیرومأـم  يأر  نمرـس  رد  روط  نیمه  دـنتفاین و  اـج  نآ  رد  ار  یگدـنز  تـالمجت  زا  يزیچ 
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اپ ریز  یـشرف  هتـسشن و  نش  گیر و  يور  رب  دراد  نت  رب  هنیمـشپ  ییادر  هک  یلاح  رد  هتـسب  رد  ياهناخ  رد  اهنت  هک  دـندید  ار  مالـسلاهیلع 
ار وا  يهناخ  نارومأم  هک  یتقو  دوب ، دجسم  رد  هراومه  تشادن و  ایند  هب  یـشیارگ  چیه  يداهلا ، یلع  : » دیوگیم يزوج  نب  طبـس  درادن .

ياهنادنمتفارش یگدنز  نامه  وترپ  رد  مالسلاهیلع  ماما  دنتفاین .» يزیچ  یملع  ياهباتک  اعد و  باتک  نآرق و  دلج  دنچ  زج  دندرک  یسرزاب 
قح هب  لاصتا  طابترا و  لاح  نامه  زج  يدام ، روما  زا  يزیچ  هب  ار  دوخ  دنتـسیز و  ایند  رد  ییاسراپ  نآ  اـب  شراوگرزب  ناردـپ  هک  تسیز 

، تفرگن ياهرهب  تموکح  میانغ  زا  شتموکح  تفالخ و  نامز  رد  دوب ، رتاسراپ  مدرم  يهمه  زا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  شدـج  دولاـین .
مکش هب  گنس  یگنسرگ  زا  دوب . امرخ  فیل  زا  زین  هحفص 59 ] اهشفک [  دنب  دزیم و  هلصو  دوخ  تسد  اب  دوب و  امرخ  فیل  زا  شیاهشفک 
هیثاثا نودـب  گنت و  ياهناخ  رد  دوب و  هتفگ  كرت  ار  ایند  اـهیلع -  هللا  مالـس  ارهز -  يهمطاـف  ناـهج  ناـنز  يوناـب  شرـسمه  و  تسبیم ،

ار ایند  دندرک ، تکرح  اتـسار  نیا  رد  نیرهاط  يهمئا  دوب ... هتـسب  هنیپ  دوب ، هدرک  ایـسآ  هک  سب  زا  شکرابم  ياهتـسد  درکیم و  یگدنز 
دنداد . ماجنا  دوب  وا  هب  برقت  ثعاب  هک  ار  هچ  نآ  دنتسویپ و  یلاعت  يادخ  هب  دنتسج و  يرود  نآ  رویز  رز و  زا  دنداد و  قالط 

ماما يزرواشک 

رـس یناسفن  ياههبذاج  زا  کی  چیه  ربارب  رد  تخانـشیمن و  یهاوخدوخ  عون  چـیه  دوب و  رودـب  يدام  يهزیگنا  عون  ره  زا  راوگرزب  ماما 
نب یلع  درکیم . راک  اصخـش  هداوناخ ، يهقوذآ  ندروآ  مهارف  رطاخ  هب  ترـضح  نآ  هک  دـننکیم  لقن  ربخ  نایوار  درواـین ، دورف  میلـست 

ضرع دزیریم  شیاهاپ  زا  قرع  تسا و  راک  لوغشم  نیمز  يور  رب  مدید  ار  مالسلاهیلع ) يداه  ماما   ) ثلاث نسحلاوبا  دنکیم : لقن  هزمح 
رد لیب  اب  دوب  رتهب  مردپ  زا  نم و  زا  هک  یـسک  هزمح ، نب  یلع  يا  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  دـنیاجک »...؟ اهرگراک  موش ، تیادـف  : » مدرک

يهمه نینمؤملاریما و  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » دومرف دوـب »؟... هک  صخـش  نآ  : » مدرک ضرع  درکیم »... راـک  دوـخ  نیمز 
[ . 60 ...« ] دشابیم ناگتـسیاش  و  هحفـص 60 ] ایـصوا [  نیلـسرم ، ایبنا ، ياهراک  هلمج  زا  يزرواشک  و  دـندرکیم ، راک  ناشدوخ  مناردـپ 

لمعلا و  » باتک رد  ثیدـح  نیا  هب  ام  هدوب و  رگراک  هک  نآ  رگم  تخیگنینرب  ار  يربماـیپ  دـنوادخ  تسا ، هدوب  اـیبنا  راعـش  راـک ، یتسارب 
تسا . هدوب  گرزب  يایبنا  يهریس  زا  راک  هک  میاهدرک  تباث  ثحب و  راک  شزرا  تیمها و  رب  مالسالا » یف  لماعلا  قوقح 

ناهارمگ ییامنهار 

هلمج زا  تسا ، هدادیم  یناوارف  تیمها  تسار ، هار  هب  نانآ  ییامنهار  قح و  هار  زا  نافرحنم  ناهارمگ و  تیاده  هب  مالسلاهیلع  يداه  ماما 
یسوم ماما  تماما  هب  دوب و  بهذم  یفقاو  هک  تسا  حالم  هب  فورعم  يرـصب  نسحلاوبا  دومرف ، تیاده  ار  وا  مالـسلاهیلع  ماما  هک  یناسک 

نیا : » دومرف درک و  تاقالم  وا  اب  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  دوبن ، دقتعم  شموصعم  نادنزرف  تماما  هب  هدرک و  افتکا  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب 
هک درک  ریثأت  وا  بلق  رد  نانچ  ماما  نخـس  نیا  يوش »... رادیب  باوخ  زا  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  هک  نادب  دراد ؟ همادا  یکات  وت  باوخ 

[ . 61  ] تشگزاب تقیقح  قح و  هار  هب 

نایفوص اب  ینیشنمه  زا  ماما  عنم 

نانآ اریز  تسا  هتـشاد  رذحرب  اهنآ  اب  ترـشاعم  هحفـص 61 ] هیفوص و [  هب  نتـسویپ  زا  ار  ناناملـسم  ریاس  نارای و  مالـسلاهیلع  يداه  ماما 
دنبیرفب و ار  ماوع  حول و  هداس  دارفا  ات  دـننکیم ، ییاسراپ  دـهز و  راهظا  نانآ  هک  نیا  يارب  دـننام ، درم  یهارمگ  فارحنا و  يهمـشچرس 
: دیوگیم هدرک و  لقن  باطخلایبا  نب  نیـسح  تشاد  دیکأت  رایـسب  ناشیا  اب  ترـشاعم  زا  راهنز  رد  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  دنزاس . هارمگ 

مشاهوبا هلمج  زا  ماما  باحصا  زا  یهورگ  مدوب ، مالسلاهیلع  يداه  ماما  نسحلاوبا  تمدخ  رد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ -  دجـسم  رد 
یتعامج میدوب  دجسم  رد  ام  هک  نیب  نآ  رد  تشاد و  یبرقت  ماما  دزن  رد  دوب و  یغیلب  درم  مشاهوبا  دندش ، بایفرـش  ماما  روضح  هب  رفعج 
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درک و شباحـصا  هب  ور  مالـسلاهیلع  ماما  دندرک ، هللا » الا  هلا  ال   » نتفگ هب  عورـش  و  دنتـسشن ، يرانک  رد  دـندش و  دجـسم  لخاد  هیفوص  زا 
ییاسراپ راهظا  اهیرورپنت  رطاخ  هب  دنتـسه ، نید  ساسا  نارگناریو  نیطایـش و  نانامیپمه  اهنآ  هک  دـینکن  هاگن  نارگهلیح  نیا  هب  : » دومرف

، هللا الا  هلا  ال  دننکیم ، فرص  میس  رز و  ندروآ  تسد  هب  رد  ار  رمع  دننک ، راکش  ار  مدرم  ات  دننکیم  یگدنب  تدابع و  راهظا  دننکیم و 
ار دوخ  تبحم ، ياقلا  اب  نانادان ، رظن  بلج  گرزب و  فرظ  ندرک  رپ  يارب  رگم  دنروخیمن  مک  اذغ  مدرم و  بیرف  يارب  رگم  دنیوگیمن 

یناوخهنارت همغن و  ناشرکذ  ندز و  فک  صقر و  نانآ  درو  دـنزادنایم ، هاچ  هب  ار  مدرم  ناشیاهییامنهار  اـب  دـنزاسیم و  نارگید  راـبرس 
شتسرپ ناطیش و  رادید  هب  ایوگ  دورب ، اهنآ  يهدرم  ای  هدنز  رادید  هب  سکره  دنکیمن ، يوریپ  اهنآ  زا  یسک  نادرخیب  زج  نیاربانب  تسا 

: دندرک ضرع  باحـصا  تسا »... هدرک  يرای  ار  نایفـسوبا  دیزی و  هیواعم ، ییوگ  دنک  کمک  اهنآ  زا  یکی  هب  سک  ره  تسا و  هتفر  ناتب 
هک یـسک  وگم ، نینچ  : » دومرف درک و  عنم  یفرح  نینچ  نتفگ  زا  ار  وا  مالـسلاهیلع ، ماما  دنـشاب »...؟ هتـشاد  لوبق  ار  امـش  قوقح  دـنچره  »
 ] يهمه هک  یتروص  رد  دنتـسه  نایفوص  يهفیاط  نیرتتسپ  ناشیا  هک  ینادیمن  ایآ  دوریمن ، ام  فـالخ  هار  هب  دراد ، لوبق  ار  اـم  قوقح 
هک دنتسه  یناسک  نانآ  دنتما ، نیا  سوجم  ای  يراصن و  يهلزنم  هب  نانآ  تسام ، هار  اب  توافتم  ناشهار  ام و  فلاخم  نایفوص  هحفص 62 ]
هک دـنچ  ره  دـناسر ، دـهاوخ  لامک  هب  ار  دوخ  رون  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  دـننکیم  شالت  ناشناهد ، اب  ادـخ  رون  نتخاس  شوماخ  هار  رد 
زا یخرب  هدرک و  لالدتـسا  دـنرادن  ياهرهب  نید  زا  نانآ  هک  نیا  رب  نایفوص و  هار  یتسردان  رب  مالـسلاهیلع  ماما  [ . 62 ...« ] دندنسپن نارفاک 
هار اب  اهنآ  - 2 دنتسه . نیطایش  نانامیپمه  مدرم ، نداد  بیرف  ندز و  لوگ  رد  نانآ  - 1 تسا : هدومرف  نایب  ریز  حرش  هب  ار  نانآ  ياهیگژیو 

ناریو ار  مالسا  ساسا  ات  دناهتفرگ  تسد  هب  ياهشیت  تقیقح  رد  تسا ، رازیب  نآ  زا  ماما  هک  دنهدیم ، تبسن  نید  هب  هک  دوخ  جک  راتفر  و 
تدابع و راهظا  ناشیا و  يرادهدـنز  بش  - 4 تسا . ناشدوخ  يرورپنت  يارب  هکلب  درادـن ، تقیقح  ایند  رد  ناـشیا  ییاـسراپ  - 3 دنزاس .
، تسین تدابع  داروا  نانآ  داروا  - 5 تساهنآ . تورث  بلج  مدرم و  راکـش  يارب  هکلب  تسین ، تعاطا  رد  صالخا  ادـخ و  يارب  ناشتعاط 

عوـن ره  زا  تسا و  یناوـخ  هزاوآ  هک  اـهنآ  راـکذا  نینچمه  و  دزیخیمنرب ، ناـمیااب  ياـهلد  زا  يداروا  نینچ  هـک  اریز  تـسا ، صقر  هـکلب 
دـشر هک  دنناهلبا  نانادان و  نیا  دنکن و  يوریپ  ناشیا  زا  تسا  رایتخا  لقع و  ياراد  هک  یـسک  - 6 دشابیم . یهت  ادخ  تعاط  رد  صالخا 

هحفص 63 ] دنروخیم [ . ار  اهنآ  بیرف  دنرادن و  ینالقع 

نادنمشناد هب  ماما  مارتحا 

هک رطاخ  نیا  هب  تشادیم  مدـقم  مدرم  رگید  رب  ار  ناـنآ  و  درکیم ، شزاون  مارتحا و  ار  نارکفتم  نادنمـشناد و  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما 
مالسلاهیلع ماما  هب  هک  تشادیم  یمارگ  ببس  نادب  ار  هعیـش  ياهقف  املع و  زا  یکی  نایم  نآ  رد  دنتـسه و  نیمز  يور  رد  رون  عبنم  ناشیا 

لاحشوخ و رایسب  مالسلاهیلع  ماما  تسا ، هتخاس  بولغم  ار  وا  هدرک و  هثحابم  یبصان  رفن  کی  اب  هعیش  دنمشناد  نیا  هک  دندوب  هداد  عالطا 
، دوب نایسابع  نایولع و  زا  رپ  سلجم  هک  یلاح  رد  درک ، میظعت  مارتحا و  وا  هب  ماما  دش ، بایفرش  ماما  روضح  هب  دنمشناد  نآ  دش ، رورسم 

نارضاح رب  هک  يروطب  دیـسرپ ، يو  لاح  زا  یمرگ  هب  درک و  ندز  فرح  هب  عورـش  وا  اب  درک و  وا  هب  ور  دناشن و  یکـشت  يور  ار  وا  ماما 
ماما دیرادیم »؟ مدقم  مشاهینب  ناگرزب  رب  ار  صخـش  نیا  هنوگچ  : » دنتفگ دـندرک و  ماما  هب  ور  دـمآ ، نارگ  نایمـشاه  هژیوب  سلجم  رد 

زا هک  ار  یناسک  نآ  ینیبیمن  ایآ  : ) تسا هدومرف  اهنآ  يهرابرد  یلاـعت  يادـخ  هک  دیـشاب  یناـسک  زا  امـش  هک  اداـبم  : » دومرف مالـسلاهیلع 
ضارعا دننادرگب و  ور  اهنآ  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  دنک ، مکح  نانآ  نایم  ات  دنوش ، هدـناوخ  ادـخ  باتک  هب  هک  دـناهتفای  ياهرهب  تاروت 

ماما هللا »... لوسر  نبای  یلب  : » دـندرک ضرع  یگمه  دـیراد »...؟ لوبق  يرواد  هب  ار  لـجوزع  يادـخ  باـتک  اـیآ  [ . 63 .( ] دنشاب ناگدننک 
یتقو نانمؤم  يا  : » تسا هدومرفن  لاعتم  يادخ  ایآ  [ » هحفص 64 دومرف [ : درک و  عورش  لیلد  ندروآ  هب  دوخ  رظن  تابثا  يارب  مالـسلاهیلع 

اب دنمـشناد  رب  دـنوادخ  نیاربانب  [ . 64 .« ] دهد ناتـشیاشگ  دنوادخ  ات  دـینک  خارف  امـش  دـینک ، هداشگ  اج  اهنمجنا  رد  دـنیوگب  امـش  هب  هک 
نمؤم ریغ  رب  هک  نیا  رگم  ددنسپیمن  نمؤم  رب  هک  يروط  نامه  دشاب ، هتشاد  مدقم  دنمـشناد  ریغ  نمؤم  رب  هک  نآ  رگم  ددنـسپیمن  نامیا 
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ناششناد هک  یناسک  اب  دیراد ، نامیا  هک  ار  امـش  زا  یناسک  دنوادخ  تسا ...« : هدومرف  دنوادخ  هک  نیا  دییوگب  نم  هب  دوش ، هتـشاد  مدقم 
و تسا ؟ هداد  ییالاو  تاجرد  دنتسه  بسن  تفارـش  ياراد  هک  یناسک  هب  دنوادخ  هک  تسا  هتفگ  ایآ  [ . 65 ...« ] درب الاب  اههبترم  دناهداد ،

تشادیمارگ رطاخ  هب  ار  صخـش  نیا  هک  نم  هب  ارچ  سپ  [ . 66 [ »؟ دنربارب نادنمشناد  ریغ  اب  نادنمـشناد  ایآ  : » تسا هدومرفن  دنوادخ  ایآ 
بولغم دوب  هتخادـنا  وا  بلق  هب  دوخ  تقیقح  رد  هک  یهلا  لیالد  اب  ار  یبصان  نالف  دنمـشناد ، نیا  دـینکیم ؟ ضارتعا  مدرک ، مارتحا  ادـخ 

عطاق ناهرب  اب  ماما  اریز  دـندنام ، تکاس  نارـضاح  تسا »... هداد  يرترب  دـنراد  بسن  تفارـش  هک  یناـسک  يهمه  رب  ار  وا  تسا و  هتخاـس 
يداد و حیجرت  ام  رب  ار  وا  وت  هللا ، لوسر  نبای  : » تفگ درک و  زاغآ  نتفگ  نخـس  هب  نایـسابع  زا  یکی  هک  نیا  زج  دوب ، هداد  ار  اهنآ  خساپ 

هتشاد مدقم  نارگید  رب  هراومه  دوب  رتالاب  تفارش  رد  هک  ره  مالسا  زاغآ  زا  یتسناد و  رتمک  درادن  ام  بسن  نوچ  یبسن  هک  یـسک  زا  ار  ام 
یسابع درف  نیا  هک  تسا  یحیحـص  رایعم  ياراد  هکلب  تسین  قفاوم  ینیزاوم  نینچ  اب  مالـسا  اریز  تسا ، یـشزرایب  نخـس  نیا  دشیم »...

تعیب دوب  میت  هلیبق  زا  هک  رکبوبا  اب  سابع  ایآ  هللا ! ناحبس  : » دومرف وا  نخـس  در  رد  مالـسلاهیلع  هحفـص 65 ] ماما [  دشابیمن ، نآ  ياریذپ 
هلیبق زا  هللادبع  هک  یلاح  رد  دوبن ؟ باطخ  نب  رمع  تمدـخ  رد  سابع  نب  هللادـبع  ایآ  و  دوب ، مشاه  دالوا  زا  دوخ  وا  هک  یتروص  رد  درکن 
اروش رد  ار  یـشرق  ریغ  هناگیب و  دارفا  هک  رمع  يهرابرد  دـییوگیم  هچ  و  تسا . هدوب  يدـع  هلیبق  زا  رمع  یـسابع و  يافلخ  ردـپ  مشاـه و 

رکبوبا اب  سابع  ندرک  تعیب  سپ  تسا  یفالخ  راک  یمـشاه  هب  یمـشاه  ریغ  يرترب  رگا  درکن ؟ لخاد  اروش  رد  ار  ساـبع  اـما  درک ، دراو 
درم تسا »... تسرد  مه  نم  لمع  نیا  سپ  دوب ، تسرد  اـهنآ  رگا  دوب و  دنـسپان  رمع  هب  ساـبع  نب  هللادـبع  ندرک  تمدـخ  دوب و  هابتـشا 

شدج تعیب  مالـسلاهیلع  ماما  درکن  لوبق  ار  دیجم  نآرق  زا  دنتـسم  لیالد  يو  نوچ  [ ، 67  ] دینش ياهدنبوک  خساپ  دش و  موکحم  یـسابع 
وا يارب  دندیـسریمن -  شرـسپ  ساـبع و  هب  بسن  رد  هفیلخ  ود  ره  هک  نیا  اـب  رمع -  هب  ار  هللادـبع  ندرک  تمدـخ  رکبوبا و  اـب  ار  ساـبع 

درک . وگزاب 

ماما تدابع 

نآ ینیبیم و  تافـص  يهمه  زا  رتهتـسجرب  نایم  نآ  رد  ار  یتفـص  هک  نآ  رگم  ینکیمن  هعلاطم  ار  مالـسلامهیلع  تیبلها  يهمئا  يهریس 
هـسیاقم رد  ینادـمح  سارفوبا  تسا . دـیجم  نآرق  توالت  ادـخ و  اب  تاجانم  تدابع و  هب  يرادهدـنز  بش  وا و  اب  طابترا  ادـخ و  هب  هجوت 
راگزور رد  مدرم ، اما  هحفص 66 ] [ . ] 68  ] مغنلاو راتوألا  مکتویب  یف  ارحس و  مهتایبأ  یف  ةوالتلا  یسمت  دیوگیم : نایسابع  ناشیا و  نیبام 

نآ رگم  تفگن  كرت  ار  لفاون  زا  ياهلفان  چیه  دـندیدن ، وا  نوچ  نید ، رد  يراگزیهرپ  تیاهن  اوقت و  تدابع ، رد  ار  یـسک  ترـضح ، نآ 
رد و  [ 69 « ] رودـصلا تاذـب  میلع  هنا   » ات ار  دـیدح  يهروس  لوا  تایآ  دـمح و  يهروس  برغم ، يهلفان  زا  موس  تعکر  رد  داد ، ماـجنا  هک 
يو هک  دناهداد  تبسن  ترـضح ، نآ  هب  ياهلفان  زامن  هک  روط  نامه  دناوخیم . ار  تارجح  يهروس  نایاپ  دمح و  يهروس  مراهچ ، تعکر 
[ . 70 . ] دناوخیم ار  نمحرلا  هحتاف و  يهروس  مود  تعکر  رد  نیسای و  هحتاف و  يهروس  لوا  تعکر  رد  دروآیم ، اج  هب  هلفان  تعکر  ود 

زامن تونق  رد  ماما  ياهاعد 

ریغ و زا  وا  عاطقنا  دـح  يهنومن  اهاعد  نیا  دـناوخیم و  زامن  تونق  رد  يو  هک  هدـنام  راگدای  هب  اعد  نیدـنچ  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  زا 
باوبا و  هعرتم ، کتایطع  لیزجب  کتامارک  لـهانم  نا  مهللا :  - » فلا زا : دـنترابع  اـهاعد  نآ  یخرب  تسا ، یلاـعت  قح  هب  لاـصتا  تیاـهن 

نع زجع  و  رارطـضالا ، دتـشا  و  راذـحلا ، مجلا  دـق  ۀـعطقتم و  ریغ  کیلا  عرـض  نمل  کـتاظحل  فوطع  ۀعرـشم و  کـلما  نمل  کـتاجانم 
مناغ کیلا  بهارلاو  نمآ ، کب  ذـئاللاو  لاـهمالا ، عم  لـمهم  ریغ  مهللا و  ناـکملا ، نم  دـصرملاب  مهللا  تنأ  و  راـظتنالا ، لـهأ  رابطـصالا 

همعطأ و  هنارفک ، یف  هابقعل  هتلاهج  یلع  رمتـساو  هنایغط ، یف  نتـسا  دق  نم  لجاعف  مهللا : هحفص 67 ] [ . ] 71 . ] ملاس کبابل  مهللا  دصقلا ،
فشکا مهللا  هتیذأب ، مهناظم  یف  مهدصقی  و  هدصارم ، حئابقب  مهلصاوی  و  ههراکمب ، کئایلوأ  یلا  عرستی  وهف  هتدارا ، لین  یف  هنع  کملح 
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قحلا ۀبصع  رداب  مهللا  نیرتغملا ، یلع  هببـصاو  نیریجتـسملا ، نع  باذعلا  ففکا  مهللا  نیملاظلا ، یلع  ةرهج  هثعباو  نینمؤملا  نع  باذعلا 
ياهاعد [ . 72 ...« ] رطخلا ۀبقاعلاو و  ءادـبلا  ءوس  نم  انذـعأو  رـصنلا ، انحنماو  رکـشلاب ، اندعـسا  مهللا  مضقلاب ، ملظلا  ناوعأ  رداب  و  نوعلاب ،

رگنایب یبوخ  هب  اعد  نیا  تسا . یگدـنز  ياههبنج  مامت  لماش  هکلب  تسین ، رـصحنم  یحور  يهبنج  هب  اهنت  مالـسلامهیلع  تیبلـها  يهمئا 
متس مدرم  رب  ات  دنتـساوخیم  رتشیب  هچره  هک  تفریم  مدرم  رب  نیطالـس  زا  نارود ، نآ  رد  هک  تسا  ییاهمتـس  اهملظ و  یـسایس و  تهج 

بوکرـس ملظ و  هک  تسا  راوخنوخ  لکوتم  نامز ، توغاط  اعد ، نیا  رد  ماما  دوصقم  يوق  لامتحا  هب  و  دنیامن ، بوکرـس  ار  نانآ  دننک و 
: دناوخیم تونق  رد  هک  تسا  فیرش  ياعد  نیا  مالـسلاهیلع  ماما  جرا  رپ  ياهاعد  هلمج  زا  ب -  هحفص 68 ] دنارذگ [ . دح  زا  ار  نایولع 

لباو هثیغب  لطه  لیللا و  سدنج  هرمأب  ملظأ  و  راونألا ، هب  تقرـشأ  و  راهنلا ، همـساب  ءاضأ  نم  ای  ۀینادحولاب ، دحوت  و  ۀـیبوبرلاب ، درفت  نم  ای 
لجأ ام  مهباثأف ، نورکاشلا  هدـمح  و  مهرکـشف ، نوعئاطلا  هدـبع  و  مهنمآف ، نوفئاخلا  هیلا  أجل  و  مهباجأف ، نورطـضملا  هاعد  نم  ای  لیـسلا ،
کب ۀغمادلا ، کتملک  و  ۀغلابلا ، کتجح  فیحت ، ریغب  یضاقلاو  فلکت ، ریغب  قلاخلا  تنأ  کماکحأ ، ذفنأ  و  کناطلـس ، یلعأ  و  کنأش ،

یلع اوناعأ  و  کئایلوال ، هراکملاب  اودصرأ  و  کئامـسأ ، یف  اودحلأ  نیذلا  ةدحلملا ، تادصر  و  ةدـقعلا ، تاثفن  نم  تذوعت  تمـصتعا و 
نود کنود و  نم  اوذختاو  کتایآ  نع  اودص  و  کلـسر ، اوبذک  و  كرـس ، ۀعاذاب  كرون  ءافطال  اودـصق  و  کئایفـصأ ، کئایبنأ و  لتق 

، کئالآ میرکب  مهیلع  تدـجو  کئامعن ، میظعب  کئایلوأ  یلع  تننمف  کنم ، الدـب  مهتیغاوط  اودـبع  و  کـنع ، ۀـبغر  ۀـجیلو و  کـئایلوأ 
تعشخ و  ۀباجالا ، ۀنـسلا  دوهعلاب  مهل  تقدص  و  لبـسلا ، لالـض  و  لسرلا ، ةدناعم  نم  مهل  اظفح  کئازج  نسحب  مهتیلوأ  ام  مهل  تممتأو 

عیمج هب  تمأ  و  ءایـشالا ، تاومأ  هب  تییحأ  ضرألاو و  تاوامـسلا  هل  تعـشخ  يذلا  کمـساب  مهللا  کلأسأ  ۀـبانالا و  بولق  دوقعلاب  کل 
و نیباوتلا ، یلع  هب  تبث  و  تاـیالا ، يربک  هب  تیرأ  تاـملکلا و  هب  تممتأ  و  عمتجم ، لـک  هب  تقرف  و  قرفتم ، لـک  هب  تعمج  و  ءاـیحألا ،

نم یتعیـش  لـعجت  نا  و  دـمحم ، لآ  دـمحم و  یلع  یلـصت  نا  اریبتت ... مهتربت  اروثنم و  اءاـبه  مهلمع  تلعجف  نیدـسفملا  لـمع  هب  ترخأ 
لهأ لامعأ  و  يدـهلا ، لها  قیفوت  مهل  کلأسأ  ینا  مهللا : هحفص 69 ] [ . ] 73 . ] نینومأم نینمآ  اوقطنف  اوقطنتـساو  اوقدصف ، اولمح  نیذلا 

نع مهزجحت  ۀـفاخم  مهللا  كوفاخی ، یتح  نیقیدـصلا  نامتک  و  عرولا ، لهأ  ۀـیقت  و  رـصبلا ، لها  مزع  و  ۀـبوتلا ، لـهأ  ۀحـصانم  و  نیقیلا ،
ابح ۀبوتلا  یف  ۀحیصنلا  کل  اوصلخی  یتح  و  کنم ، افوخ  کیف  کل و  اوحصانی  یتح  و  کتمارک ، اولانیل  کتعاطب  اولمعی  یتح  کیصاعم 

اوضوفی یتح  و  کب ، نظ  نسح  اهلک  مهرومأ  یف  کـیلع  اولکوتی  یتح  و  نیباوتلل ، اـهتبجوأ  یتلا  کـتبحم  مهل  بجوتف  مهل  بجوتف  مهل 
ای مهللا  کب ، الا  ریخلا  تاجرد  نم  ۀـجرد  لانتال  و  کقیفوتب ، الا  کـتعاط  لاـنتال  مهللا  [ » هحفـص 70 [ . ] 74 . ] کب ۀـقث  مهرومأ  کیلا 

کلوسر یلع  مهلوقت  نع  نیـصارخلا  صرخأ  و  كرـشلا ، لها  سجن  نم  ضرألا  رهط  نیملاعلا  رودـص  ایافخب  ملاعلا  نیدـلا  موی  کـلام 
یلزجنا نیلوـألا و  ریطاـسأ  اولاـق : نمحرلا  تاـیآ  مهیلع  یلتت  اذا  نیذـلا  نیکاـفألا  دـبا  و  نیرتـفملا ، ربا  نیراـبجلا و  مصقا  مـهللا  کـفالا .

نم بلق  لک  نم  و  سوبلم ، سبل  لک  نم  کب  ذوعأ  و  داصرملابل ، کنا  داترم  بلاط  لک  جرف  لجع  و  داعیملا ، فلخت  ـال  کـنا  كدـعو 
تافص نع  وه  قحلل و  بلاط  نم  و  سوکعم ، لدعلا  نع  هلمع  لدع  فصاو  نم  و  سؤب ، اهباصأ  اذا  رفکت  سفن  نم  و  سوبحم ، کتفرعم 

هریظن و نم  هلک و  کـلذ  نم  کـب  ذوعأ  سوـبع ، هیلع  معنلا  عباـتت  دـنع  هجو  نم  و  سوـکرم ، همثاـب  مثا  بستکم  نم  و  سوـکنم ، قـحلا 
تیاکح مالسلاهیلع  ماما  زیگناتفگش  تغالب  تحاصف و  زا  فیرـش  ياعد  نیا  هحفص 71 ] [ . ] 75 .« ] میکح میلع  کنا  هلاثمأ  هلاکـشا و 

مالـسلاهیلع ماما  تسا . مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماما  شدج  نوچ  یگژیو  نیا  رد  راوگرزب ، نآ  هک  تسا  بلطم  نیا  يایوگ  و  دـنکیم ،
راگدیرفآ هب  یتخـس  يراتفرگ و  ره  رد  دراد ، وا  سدقم  تاذ  هب  هجوت  ادخ و  شیاتـس  دیحوت و  يهرابرد  یتانایب  فیرـش ، ياعد  نیا  رد 

هنوگ چیه  هک  یشکرس  نارابج  رش  زا  هک  نانچمه  درادن . دوجو  دنک ، الب  رش و  عفد  يراتفرگ و  عفر  هک  یـسک  وا  زج  هدرب و  هانپ  گرزب 
هب مالـسلاهیلع  ماما  دربیم . هانپ  ادـخ  هب  دنتـسین ، لئاق  یتمظع  ادـخ  يارب  دـننکیمن و  تیاـعر  ادـخ  رطاـخ  هب  ار  یناـمیپ  يدـنواشیوخ و 

ناشراتفر هار و  رد  ناناملسم  رگید  يارب  ات  دنکیم  تساوخرد  ار  رورغ  رش و  زا  يرود  یتسرد ، قیفوت ، شنایعیش ، يارب  اعد  نیا  يهلیسو 
هرخـسم هب  ار  اهنآ  هدـنادرگور و  ادـخ  تایآ  زا  هک  قاـفن ، كرـش و  لـها  رب  نیرفن  اـب  ار  اـعد  ماجنارـس ، و  دنـشاب ... ياهتـسیاش  يهنومن 
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دناسریم . نایاپ  هب  دناهتفرگ ،

حبص زامن  بیقعت  رد  ماما  ياعد 

، ریبک لک  ریبک  ای  : » دناوخیم ار  فیرش  ياعد  هحفص 72 ] نیا [  و  دیباوخیمن ، دناوخیم و  بیقعت  زامن  زا  سپ  مالـسلاهیلع ، يداه  ماما 
لفطلا قزار  ای  ریـسألا ، لبکملا  قلطم  ای  ریجتـسملا ، فئاخلا  ۀمـصع  ای  رینملا ، رمقلاو  سمـشلا  قلاخ  ای  ریزو ، ـال  هل و  کیرـش  ـال  نم  اـی 

لعاج ای  رودصلا ، یفاش  ای  روبقلا ، یف  نم  ثعاب  ای  رومألا ، ربدـم  ای  رونلارون ، ای  ریبکلا ، خیـشلا  محار  ای  ریـسکلا ، مظعلا  رباج  ای  ریغـصلا ،
ای روحسلاو . راکبالاب  ۀکئالملا  هل  حبست  نم  ای  روبزلاو ، میظعلا  ناقرفلاو  رونلاو ، باتکلا  لزنم  ای  رودصلا ، تاذب  املاع  ای  رورحلا ، لظلا و 
ای توفلا ، قباس  ای  توصلا ، عماس  ای  تاسرادـلا ، ماظعلا  ءیـشنم  ای  تاومألا ، ییحم  اـی  لاـصالاو ، ودـغلاب  تاـبنلا  جرخم  اـی  تاـبثلا ، مئاد 

ۀکرح و ال مشجت  یلا  جاتحی  نم ال  ای  لاح ، یلا  لاح  نم  ریغتی  نم ال  ای  لغش ، نع  لغش  هلغشی  نم ال  ای  توملا ، دعب  ۀیلابلا  ماظعلا  یساک 
قمرلا کسمی  نم  ای  ءاضقلا ، ءوس  نم  مربأ  متح و  ام  ءامـسلا  نانعا  نع  ءاعدلاو  ۀقدصلاب  دری  نم  ای  نأش ، نع  نأش  هعنمی  نم ال  ای  لاقتنا ،
دعوت اذا  و  یفو ، دعو  اذا  نم  ای  ءادلا ، نم  ظلغ  ام  ءاودـلا  یندأب  لیزی  نم  ای  [ » هحفص 73 [ . ] 76 .« ] ءاذغلا نم  لق  امب  قیمعلا  ضرملا  نم 

یف نم  ای  یلبیال ، هجو  هل  نم  ای  رفظلا ، میرک  ای  رطخلا ، میظع  ای  نیتماصلا ، ریمـض  یف  ام  ملعی  نم  ای  نیلئاسلا ، جـئاوح  کلمی  نم  ای  اـفع ،
ای ۀعساو ، هتمحر  نم  ای  ۀلضاف ، هیدایأ  نم  ای  ۀقداص ، هدیعاوم  نم  ای  هتمحر ، ۀنجلا  یف  نم  ای  هطخس ، منهج  یف  نم  ای  هناطلـس ، رحبلاو  ربلا 

داسجألا بر  ای  ۀینافلا ، حاورألا  بر  ای  یندألا ، رظنملاب  هقلخ  و  یلعألا ، رظنملاب  وه  نم  ای  نیرطضملا ، ةوعد  بیجم  ای  نیثیغتـسملا ، ثایغ 
قلطم ای  ایاطعلا ، باهو  ای  نیمحارلا ، محرأ  ای  نیمکاحلا ، مکحأ  ای  نیبساحلا ، عرـسأ  ای  نیعماـسلا ، عمـسأ  اـی  نیرظاـنلا ، رـصبأ  اـی  ۀـیلابلا ،
دهـشأ هددـم ، عطقنی  نم ال  ای  هددـع ، یـصحیال  نم  ای  هدـما ، كردـی  نم ال  ای  ةرفغملا ، لهأ  يوقتلا و  لـهأ  اـی  ةزعلا ، بر  اـی  يراـسألا ،
کیرش كدحو ال  تنأ  هلا  هللا ال  تنأ  کنا  ۀمادنلاو ، ةرسحلا  موی  ةاجنلا  وجرأ  اهب  و  ۀعاط ، عمس و  ینم  یه  و  ةدعو ، ۀعفر  یل  ةداهـشلاو 

امئاد و قلخت  کنا  و  کل ، هیلع  ابجاو  ناک  ام  يدأ  کنع و  غلب  دـق  هنا  و  هلآ ، هیلع و  کتاولـص  کلوسر  كدـبع و  ادـمحم  نا  و  کـل ،
و ملظت ، ـال  و  ملعت ، اـمع  زواـجتت  حفـصت و  و  محرت ، وفعت و  و  رـصنت ، لذـخت و  رقفت و  ینغت و  و  عضت ، عفرت و  و  عنمت ، یطعت و  و  قزرت ،

یندها و  دمحم ، لآ  دمحم و  یلع  لصف  تومت ، یح ال  تنأ  و  تیمت ، ییحت و  و  دیعت ، أدـبت و  و  تبثت ، وحمت و  و  طسبت ، ضبقت و  کنا 
ینتیطعأ و  لیمجلا ، نسحلاب  ینتدوع  املاطف  کتاکرب ، نم  یلع  لزنا  و  کتمحر ، نم  یلع  رشناو  کلـضف ، نم  یلع  ضفأ  و  كدنع ، نم 

و یترثع ، ینلقأ  و  یجرف ، لـجع  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لـصف  مهللا : [ » هحفـص 74 [ . ] 77 .« ] حـیبقلا یلع  ترتس  و  لـیزجلا ، ریثکلا 
یف ةریصب  و  یندب ، یف  ۀمالس  و  یتدع ، نم  ۀعـس  و  یمقـس ، نم  ۀحـص  یب  لبقتـساو  يدنع ، کتداع  لضفأ  یلا  ینددرا  و  یتبرغ ، محرا 

و هتشحو ، ربقلا و  یلع  و  هتبرک ، توملا و  یلع  ینعأ  و  لمالا ، عطقنی  و  لجالا ، ینفی  نأ  لبق  کتلاقتسا  كرافغتسا و  یلع  ینعأ  و  ینید ،
يرصب و یعمـس و  یف  ةوق  و  لجالا ، عاطقنا  لبق  لمعلا  ةاجن  کلاسأ  و  هتعور ، هحفص 75 ] و [  ۀمایقلا ، موی  یلع  و  هتلز ، طارـصلا و  یلع 
، مارکالاو لالجلااذ  ای  نانم ، ای  نانح ، ای  اننیب ، ام  ناتش  لیلذلا و  دبعلا  انأ  و  لیلجلا ، برلا  تنأ  کنا  ینتمهف  ینتملع و  ام  حلاصل  الامعتـسا 
زا یناشخرد  تاحفص  مالـسلامهیلع  تیبلها  يهمئا  ياهاعد  رد  هک  یتسارب  [ . 78 ...« ] نیرهاطلا نیبیطلا  دمحم  لآ  دـمحم و  یلع  یلص 

يدوباـن و ياـههاگترپ  رد  نداـتفا  فارحنا و  زا  سفن  تنایـص  ناـمیا و  هب  اـهاعد ، نآ ، زا  ییاـهزارف  ینعی  دراد ، دوجو  دـیحوت  ناـفرع و 
ماما تسوا ، تعاط  رد  صالخا  ادخ و  هب  تبـسن  مالـسلاهیلع ، ماما  تفرعم  لامک  رب  ینـشور  لیلد  اعد ، نیا  اما  دـنکیم . توعد  طوقس ،

تسا و هتـسناد  طوبرم  وا  تردق  هدارا و  هب  ار  روما  مامت  هدرک و  ادا  ار  وا  ییوگانث  قح  هدرک و  دـیجمت  ار  ادـخ  اعد ، نیا  رد  مالـسلاهیلع 
ادخ . هب  نیقی  لامک  تسا  نیا 

رصع زامن  زا  دعب  ماما  ياعد 
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ربحت و و  ربجتف ، طلست  نم  ای  مظعف ، الع  نم  ای  [ » هحفص 76 دناوخیم [ : رصع  زامن  زا  سپ  ار  فیرش  ياعد  نیا  مالـسلاهیلع ، يداه  ماما 
هتزعب امقتنم  ای  ماقتنا ، يذ  زیزع  ای  کلأسأ  هدابع  یلع  فورعملاب  نم  نم  ای  هقلخ ، یلع  لظلا  دم  نم  ای  ةزع  یف  ربکتساف  زع  نم  ای  طلـست ،

هب یننیعت  نا  و  دمحم ، لآ  دمحم و  یلع  یلصت  نأ  یجیاوح  يدی  نیب  همدقأ  و  بلاطیبأ ، نب  یلع  کیلو  قحب  کلأسأ  كرشلا  لهأ  نم 
اعد نیا  يهلیسو  هب  مالسلاهیلع ، ماما  [ . 79 .« ] نیمحارلا محرأ  ای  کتعاط  لامک  و  یناوخا ، رب  یـضئارف و  یلفاون و  یجیاوح و  ءاضق  یلع 

نیرتهب زا  هک  ینید  ناردارب  هب  ناـسحا  یهلا و  ضئارف  ماـجنا  تالکـشم و  اـهتجاح و  ندروآرب  رد  ار  وا  اـت  هدرک  تساوخرد  دـنوادخ  زا 
بجاو ياهزامن  بیقعت  رد  هک  راوگرزب  نآ  ياـهاعد  زا  یخرب  يهراـبرد  اـم  نخـس  اـج  نیا  رد  دـنک . کـمک  تسا ، تاداـبع  تاـعاط و 

درک . میهاوخ  لقن  مینکیم ، تبحص  ماما  فراعم  مولع و  زا  هک  اج  نآ  رد  ار  ترضح  نآ  ياهاعد  يهیقب  اما  تفرگ ، نایاپ  دناوخیم ،

ماما ياعد  تباجتسا 

ییالاو ماقم  شراوگرزب  ناردپ  وا و  اریز  تسا  ترضح  نآ  ياعد  ندش  باجتسم  دوز  مالسلاهیلع ، يداه  ماما  فاصوا  زا  رگید ، یگژیو 
رگم درکیمن ، تساوخرد  دنوادخ  زا  يزیچ  مالـسلاهیلع ، قداص  ماما  هک  دناهدرک  لقن  ناخروم  دـنراد . هحفـص 77 ] لاعتم [  يادخ  دزن 
لقن ادـخ  هاگـشیپ  رد  مالـسلاهیلع ، ماما  ياعد  تباجتـسا  زا  ار  يدایز  ياهدادـیور  رابخا  ناـیوار  [ 80  ] دوـمرفیم تباـجا  يدوزب  هک  نآ 

: مدرک ضرع  مدیسر ، يداهلا  یلع  ماما  تمدخ  دیوگیم : هدرک ، لقن  شردپ  يومع  زا  روصنم  هک  تسا  یناتـساد  - 1 هلمج : زا  دناهدرک 
هک تسا  هتـسناد  وا  هک  تسا  نآ  نم  ماهتا  و  تسا ، هدرک  هدز  مغ  ارم  عطق و  ارم  يزور  راـنک و  رب  ارم  لـکوتم -  ینعی  درم -  نیا  مرورس 

، هللاءاشنا دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  دـنک . تطاسو  لکوتم  دزن  وا  يهرابرد  اـت  تساوخ  مالـسلاهیلع  ماـما  زا  مسریم ! امـش  تمدـخ  هب  نم 
لکوتم دزن  باتـش  اب  دـش و  هدامآ  وا  دـندز ، ار  وا  هناخ  رد  لـکوتم  ناگداتـسرف  دیـسر ، ارف  بش  هک  نیمه  درک . دـهاوخ  ادا  ار  وت  قوقح 

روضح هب  ار  وا  دـعب  و  يدرک ؟ رید  ارچ  تفگ : درک و  لابقتـسا  وا  زا  هداتـسیا و  خاـک  رد  حـتف ، دـید  دیـسر ، خاـک  رد  هب  هک  یتقو  تفر ،
شومارف ار  ام  مه  وت  مینکیم  تلفغ  وت  زا  ام  یـسوموبا ! يا  : » تفگ درک و  هاـگن  وا  هب  هداـشگ  مسبتم و  يهرهچ  اـب  لـکوتم  درب ، لـکوتم 

ربارب ود  ات  داد  روتـسد  لکوتم  دناسر ، وا  عالطا  هب  ار  همه  دندوب  هدیرب  هک  يررقم  اهیدـنمزاین و  یـسوموبا ، يراد »؟ هچ  ام  دزن  ياهدرک ،
افو دوخ  دهع  هب  دمحم  نب  یلع  ایآ  تفگ - : دناسر و  وا  هب  ار  شدوخ  هلجع  اب  حتف  دش . نوریب  رابرد  زا  لاحشوخ  وا  و  دنزادرپب ، ار  اهنآ 

ینعی وا -  زا  وت  هک  مرادن  يدیدرت  نم  : » تفگ تفاتـش و  وا  رـس  لابند  حتف  تفر و  یـسوموبا  ریخ . تشون - ؟ ياهمان  ایآ  ریخ - . درک - ؟
یسوموبا نک »... اعد  سامتلا  ترـضح  نآ  زا  زین  نم  فرط  زا  دنک ، اعد  ات  ياهدرک  تساوخرد  هحفص 78 ] مالسلاهیلع [ -  يداه  ماما  زا 

یلاحشوخ و يهرهچ  هرهچ ، یسوموبا ، يا  : » دومرف تفای ، روضح  ماما ، لباقم  رد  هک  نیمه  دش ، بایفرش  مالـسلاهیلع  ماما  رادید  دصق  هب 
زا دـیاهدربن و  فیرـشت  اج  نآ  امـش  دـنتفگ : نکیلو  مرورـس ، امـش  تکرب  هب  : » درک ضرع  عضاوت  تیاهن  رد  یـسوموبا  تسا »... تیاضر 
هانپ وا  هب  زج  تالکشم  رد  ام  هک  تسا  رتاناد  ام  لاح  هب  یلاعت  يادخ  : » دومرف دنخبل  اب  مالسلاهیلع  ماما  دیاهدرکن » تساوخرد  زین  لکوتم 

میراد میب  نآ  زا  دزاسیم و  هدروآرب  مینک  تساوخرد  وا  زا  هاگره  هک  میتداع  نیا  رب  مینکیمن و  لـکوت  وا  هب  زج  دـیادش  رد  میربیمن و 
سپـس تـسا . هدرک  اـعد  وا  يارب  ناـهن  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  هـک  دـیمهف  درم  نآ  ددرگرب »... اـم  زا  زین  وا  مـیروآ ، ور  وا  ریغ  هـب  رگا  هـک 

: دومرف تفریذپن و  مالـسلاهیلع  ماما  دراد » اعد  سامتلا  امـش  زا  حـتف  نم ، يالوم  : » درک ضرع  دـناسر و  ماما  عالطا  هب  ار  حـتف  تساوخرد 
صلاخ و ادـخ  تعاطا  رد  هک  دوشیم  تباجا  شاهرابرد  یتقو  اعد  تسام ، فلاخم  نطاب  رد  یلو  دـنکیم  یتسود  راهظا  رهاـظ  هب  حـتف  »

نیرهاـط يهمئا  ياـعد  هک  یتـسارب  دـنک »... فارتـعا  تیبلـها  اـم  قح  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  قـح  هب  دـشاب و  یمیمص 
هک یناسک  اما  دوشیم و  تیبلها ، تیناقح  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر  ادخ و  هب  نمؤم  كاپ و  دارفا  لاح  لماش  مالسلامهیلع 

ییاعد يو  هب  ات  درک  تساوخرد  مالـسلاهیلع  ماما  زا  یـسوموبا ، دننکیمن . اعد  ناشیا  يارب  مالـسلاهیلع  همئا  دنرادن ، نامیا  لوصا  نیا  هب 
یفهک و  دمتعملاو ، یئاجر  ای  و  ددعلادنع ، یتدـع  ای  [ » هحفـص 79 تخومآ [ : يو  هب  ار  اعد  نیا  ماما  دشاب ، دـنمدوس  شیارب  هک  دزومایب 
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مث مهیلع ... یلـصت  نأ  مهلثم  کقلخ  یف  لعجت  مل  مهتقلخ و  نم  قحب  مهللا  کلئـسأ  دحا ، هللا  وه  لق  ای  و  دـحا ، ای  دـحاو ، ای  و  دنـسلاو ،
ناهفـصا رد  هک  دـناهدرک  لقن  ترـضح  نآ  ياـعد  تباجتـسا  دروم  رد  ناـخروم  هک  تسا  یتیاور  هلمج  زا  - 2 [ . 81 .« ] کتجاح رکذت 

: تفگ دندیسرپ ، وا  عیشت  تلع  زا  دوب ، دقتعم  مالسلاهیلع  يداه  ترضح  تماما  هب  تشاد و  عیـشت  بهذم  نامحرلادبع ، مان  هب  دوب  يدرم 
، میدیسر يأر  نمرس  رهش  هب  هک  یتقو  میتفر ، لکوتم  دزن  یهاوخداد  هب  منایرهشمه  زا  یهورگ  اب  مدوب ، رونخس  ریلد و  اما  ریقف  يدرم  نم 

اضرلا نب  دمحم  نب  یلع  هک  دش  رداص  خاک  زا  هفیلخ  نامرف  هاگان  میدوب ، هداتسیا  خاک  رد  هک  لاح  نامه  رد  میدرک ، ار  وا  خاک  گنهآ 
، دندقتعم يو  تماما  هب  اهیضفار  هک  تسا  مالسلاهیلع  یلع  دالوا  زا  يدرم  وا  دنتفگ  تسیک ؟ وا  مدیـسرپ  دننک ، راضحا  ار  مالـسلامهیلع 
! دوشیم هچ  وا  نایرج  منیبب  ات  منکیمن  تکرح  اج  نیمه  زا  متفگ : دوخ  اـب  نم  دـنک ، رداـص  ار  وا  لـتق  روتـسد  لـکوتم  هک  تسین  دـیعب 

ملد رد  وا  تبحم  مدید  ار  وا  نوچ  دنتـساخرب ، اج  زا  وا  مارتحا  هب  مدرم  دـمآ ، یبکرم  رب  راوس  مدـید  ار  مالـسلاهیلع  ماما  هک  دـییاپن  يرید 
شمشچ هک  نیمه  مالـسلاهیلع  ماما  دنک ، صالخ  لکوتم  تسد  زا  ار  ترـضح  نآ  هک  ادخ  زا  تساوخرد  هب  مدرک  عورـش  تفرگ ، ياج 

مندب درک .» تمحرم  وت  هب  يرایسب  دنزرف  لام و  دایز و  رمع  درک و  باجتـسم  ار  وت  ياعد  دنوادخ  : » دومرف درک و  نم  هب  ور  داتفا ، نم  هب 
ار نامزاین  میدـش و  دراو  لکوتم  رب  تشاد ، یهاگآ  هحفـص 80 ] دوب [  هتـشذگ  منهذ  رد  هچ  نآ  نم و  ینطاب  يهشیدنا  زا  وا  اریز  دیزرل ،

يردق هب  دوشگ  نم  يور  هب  تورث  لام و  زا  ییاهرد  دنوادخ  هک  یلاح  رد  میدرک  تکرح  ناهفـصا  تمـس  هب  دش  هدروآرب  نوچ  میتفگ 
نوریب رد  هک  یلاوما  زا  ریغ  دـسریم ، مهرد  نویلیم ) کی   ) رازه رازه  شزرا  هب  مراد  هناـخ  رد  هچ  نآ  زورما  و  مدـیدیمن ، مباوخ  رد  هک 

ماما ياعد  تکرب  هب  اهنیا  ماـمت  [ ، 82  ] تسا لاس  داـتفه  زا  زواـجتم  مرمع  درک و  اـطع  نم  هب  دـنزرف  هد  دـنوادخ  نینچمه  و  مراد ، لزنم 
يالکو زا  رفعج  نب  یلع  هک  تسا  نیا  دـناهدرک  لقن  ناخروم  هک  مالـسلاهیلع  ماما  باجتـسم  ياهاعد  هلمج  زا  - 3 دشابیم . مالسلاهیلع 

رد ینامز  تدـم  دـندرک و  ینادـنز  ار  وا  داد  روتـسد  لکوتم  دـندوب ، هدرک  ینیچ  نخـس  لکوتم  دزن  وا  يهرابرد  دوب و  مالـسلاهیلع  ماـما 
هب درک و  تبحـص  تموکح  نارازگراک  زا  یکی  اب  دوخ  يدازآ  يهرابرد  دش و  گنت  وا  رب  هصرع  هک  نیا  ات  دـنام  یقاب  نادـنز  ياهلولس 
زا تفر و  دوب ، لکوتم  ناکیدزن  زا  یکی  هک  هللادیبع  دزن  وا  تخادرپ و  دـهاوخ  يو  هب  رانید  رازه  هس  لمع  نیا  ربارب  رد  هک  داد  هدـعو  وا 

: تفگ درک و  شاخرپ  وا  هب  لکوتم  اما  تفگ ، لکوتم  هب  ار  نایرج  درک و  لوبق  وا  دنک و  تطاسو  رفعج  نب  یلع  يهرابرد  ات  تساوخ  وا 
ار وا  مراد  میمـصت  نم  تسا و  يداه  نسحلاوبا  لیکو  صخـش  نیا  رخآ  یتسه ، یـضفار  وت  متفگیم  متـشاد  کش  وت  يهرابرد  نم  رگا  »
هک تسناد  تفاتـش و  رفعج  نب  یلع  دزن  هب  زین  وا  تفگ  شتـسود  نآ  هب  ار  هیـضق  دش و  نامیـشپ  وا  يهرابرد  تطاسو  زا  هللادیبع  مشکب »

تمدخ هب  ياهمان  تفرگ و  رارق  تسبنب  رد  رفعج  نب  یلع  سپ  درادن ، دوجو  يو  يدازآ  يارب  یهار  تسا و  ممصم  وا  نتشک  رب  لکوتم 
ماما دننک » مدوبان  هک  مراد  میب  نم  دیبایرد ، ارم  ادخ  رطاخ  هب  ادخ ، رطاخ  هب  نم ، يالوم  : » تشون هلمج  زا  داتسرف ، مالسلاهیلع  يداه  ماما 
يزیچ منکیم » تساوـخرد  ار  تیدازآ  ادـخ  زا  نم  دـسرب ، اـج  نآ  هـب  راـک  هـک  یتـقو  [ » هحفـص 81 تشوـن [ : وا  خـساپ  رد  مالـسلاهیلع 

روتـسد هلمج  زا  دـننک و  دازآ  ار  ناینادـنز  مامت  داد  روتـسد  تفرگارف ، ار  وا  يدـیدش  بت  دـش و  رامیب  یتخـس  هب  لـکوتم  هک  تشذـگن 
لکوـتم سپ  مربیمن  ار  وا  ماـن  زگره  رگید  نم  تفگ : يدربـن ؟ ار  وا  ماـن  ارچ  تفگ : هللادـیبع  هب  درک و  رداـص  ار  رفعج  نـب  یلع  يدازآ 

هب تفر و  هکم  هب  اج  نآ  زا  دش و  دازآ  رفعج  نب  یلع  دنهاوخب ، رذـع  شندرک  ینادـنز  يهرابرد  وا  زا  دـننک و  دازآ  ار  وا  ات  داد  روتـسد 
نب دـمحا  هک  دـناهدرک  لقن  ناخروم  هک  تسا  یتیاور  ماـما  باجتـسم  ياـهاعد  هلمج  زا  و  - 4 [ . 83  ] درک تماقا  هکم  رد  ماـما ، روتـسد 

هب مالـسلاهیلع  ماما  دـیامن ، میلـست  وا  هب  قحانب  ار  شدوخ  لزنم  ماما ، هک  تشاد  رارـصا  دوب و  مالـسلاهیلع  ماما  نانمـشد  زا  یکی  بیـصخ 
نآ رد  یقح  هنوگ  چیه  وت  تسا و  هدمآرد  نم  کلم  هب  دنوادخ ، فرط  زا  هک  منیـشنیم  ییاج  رد  نم  : » دومرف دش و  كانمـشخ  تدـش 
دوب نیا  [ . 84  ] تخاس كاله  ار  وا  داد و  رارق  دوخ  باذع  دروم  تدش  هب  ار  دمحا  ماقتنا ، يهدنریگ  دنوادخ  هک  دیـشکن  یلوط  يرادن »

راک و اعد  تباجتـسا  هک  مینکیم  دیکأت  و  دناهدرک . لقن  مالـسلاهیلع  ماما  ياعد  تباجتـسا  يهرابرد  نایوار  هک  ییاهدادـیور  زا  یتمـسق 
همئا دیدرت  نودب  و  دنکیم ، باجتـسم  دهاوخب  ار  سک  ره  ياعد  هک  تسوا  تسا و  لاعتم  يادخ  تسد  هب  هکلب  تسین  ناسنا  دوخ  لمع 
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قح هدـیزرو و  ار  صالخا  تیاهن  ناشیا  هک  نآ  لیلد  هب  دنتـسه  یلاعت  يادـخ  هاگـشیپ  رد  يدـنمجرا  ماقم  ياراد  مالـسلامهیلع  تیبلها 
باتعا هک  روط  نامه  تسا  هداد  صاصتخا  اـعد  تباجتـسا  هحفـص 82 ] هب [  ار  نانآ  دـنوادخ  دـناهدروآ و  اج  هب  ار  وا  تعاط  یگدـنب و 

هحفص 85 ] دسریم [ . تباجا  هب  اهاج  نآ  رد  اعد  هک  تسا  هداد  رارق  ییاهاج  زا  ار  اهنآ  يهسدقم 

ماما فراعم  مولع و 

هراشا

یلکـشم لئاسم  قیاقح و  رارـسا  ات  تخاس ، هدرتسگ  ار  شـسدقم  بلق  و  درک ، اطع  ردص  حرـش  مالـسلاهیلع ، يداه  ماما  هب  لاعتم  يادخ 
یـسک اریز  دنتفگیم ، اهنخـس  راوگرزب  نآ  يهدرتسگ  فراعم  زا  مدرم  هک  يروطب  دش ، زاب  وا  يور  هب  یـششوک ، لیـصحت و  چیه  نودب 

. دوبن وا  ياتمه  مولع ، ریاس  مالک و  هفـسلف و  هقف ، ثیدـح ، زا  مولع ؛ عاونا  مامت  لـماش  هک  ترـضح  نآ  یملع  ياههیامرـس  هوبنا  ربارب  رد 
، دننک هعجارم  وا  سدقم  رظن  هب  دیاب  یمالسا  تعیرش  ماکحا  لکشم  هدیچیپ و  لئاسم  رد  هک  دندوب  هدیقع  نیا  رب  اهقف  نادنمـشناد و  مامت 

ناردـپ توادـع  ضغب و  رتشیب  سک  همه  زا  و  دوب ، مالـسلاهیلع  ماما  نانمـشد  نیرتنمـشد  زا  دوخ  هک  یـسابع  لـکوتم  هک  نآ  بیجع  و 
هعجارم ترـضح  نآ  يهیرظن  هب  شناـمز  نادنمـشناد  فـالتخا  دروـم  لـئاسم  رد  همه ، نیا  اـب  تـشاد ، لد  رد  ار  ترـضح  نآ  راوـگرزب 

تروص هب  ام  لاح ، ره  هب  درک . میهاوخ  هراـشا  بلطم  نیا  هب  هدـنیآ  ياـهثحب  رد  اـم  تشادیم  مدـقم  نارگید  رظن  رب  ار  وا  رظن  درکیم و 
فلتخم يایاضق  يهرابرد  هک  يزیوـالد  نانخـس  اـهتمکح و  هدـنام و  راـگدای  هب  ترـضح  نآ  زا  هک  یفراـعم  مولع و  یـضعب  زا  رـصتخم 

هحفص 86 ] مییوگیم [ : نخس  ریز  حرش  هب  هدرک ، نایب  یعامتجا  یتیبرت و 

ثیدح

يایاضق یعرش و  ماکحا  هب  رـصحنم  ترـضح ، نآ  تیبلها  زا  نیرهاط  يهمئا  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  لوسر  زا  هدراو  ثیداحا 
يارب ییاههمانرب  هک  تسا  مالـسلامهیلع  تیبلها  يوبن و  ثیداحا  نیا  یتسارب  دشابیم . یگدـنز  ياههبنج  مامت  لماش  هکلب  تسین  ینید 
يداـه ماـما  تـسا . هداـهن  ناـینب  ار  یعاـمتجا  يرکف و  نوگاـنوگ  ياـیاضق  زا  لـئاسم  رگید  كولـس و  نـسح  بادآ و  قـالخا و  نیناوـق 
یخرب و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ -  زا  ار  اهنآ  زا  ياهراپ  هک  تسا  هتـشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  ار  تایاور  زا  ياهعومجم  مالـسلاهیلع ،

دشابیم . ریز  حرش  هب  مالسلامهیلع  نیرهاط  همئا  شیمارگ ، ناردپ  زا  ار  رگید 

ربمایپ زا  يداه  ماما  تایاور 

: لاق يدوعسملا  يور  - 1 هلمج : زا  تسا ، هدرک  لقن  ار  ثیداحا  زا  ياهعومجم  شراوگرزب  ناردپ  زا  دوخ  دنس  هب  مالـسلاهیلع  يداه  ماما 
نب یلع  نب  دمحم  نب  یلع  تیتأ  لاق : ۀماعدوبأ  ینثدح  لاق : ناسغ ) يارس   ) ۀفورعملا ۀلحملا  یف  ناجرج  ۀنیدمب  جرفلا  نب  دمحم  ینثدح 

کثدحأ الفأ  کقح ، بجو  ۀماعدابأ  ای  یل : یلاق  فارـصنالاب  تممه  املف  ۀنـسلا ، هذه  یف  اهنم  هتافو  تناک  یتلا  هتلع  یف  ادـئاع  یـسوم 
یسوم نب  یلعیبا  ینثدح  لاق  یلع ، نب  دمحمیبأ  ینثدح  لاق : هللا ، لوسر  نبا  ای  کلذ  یلا  ینجوحأ  ام  هل : تلقف  لاق : هبرـست ؟ ثیدحب 
ینثدـح لاق  نیـسحلا ، نب  یلع  ینثدـح  هحفـص 87 ] لاـق [ : یلع  نب  دـمحم  ینثدـح  لاـق : دـمحم ، نب  رفعجیبأ  ینثدـح  لاـق : رفعج  نب 

: لاق بتکأ ؟ ام  و  تلق : لاق  بتکا ، هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : بلاطیبأ ، نب  یلعیبأ  ینثدـح  لاـق : یلع ، نب  نیـسحلایبأ 
لاق ۀـحکانملا .»... هب  تلح  و  ناسللا ، هب  يرجام  مالـسالاو  لامعألا ، هتقدـص  و  بولقلا ، هترق  وام  ناـمیالا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب   » بتکا

ءالماب بلاطیبا  نب  یلع  طخب  ۀفیحـصلا  اهنا  : » لاقف دانـسالا ؟ مأ  ثیدـحلا  نسحأ  امهیأ  هللاو  يردأ  ام  هللا  لوسر  نبا  ای  تلقف : ۀـماعدوبأ :
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هب  ) فورعم ياهلحم  رد  ناگرگ  رهش  رد  جرف  نب  دمحم  دیوگیم : يدوعسم  رباک .»... نع  ارغاص  اهثراوتن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
نیا مدیـسر و  مالـسلامهیلع  یـسوم  نب  یلع  نب  دـمحم  تمدـخ  هب  تدایع  يارب  تفگ : درک و  لقن  میارب  هماعدوبا  لوق  زا  ناسغ ) يارس 

: دومرف موش ، صخرم  شتمدـخ  زا  متـساوخ  هک  یتقو  دـیماجنا ، راوگرزب  نآ  تافو  هب  لاس  ناـمه  رد  هک  دوب  ییراـمیب  هب  طوبرم  رادـید 
: مدرک ضرع  دـیوگیم : هماعدوبا  دوش »؟ وت  يدونـشخ  ثعاـب  هک  منک  لـقن  تیارب  یثیدـح  یهاوخیمن  اـیآ  يدرک ، ادـیپ  نم  رب  یقح  »
وا و  رفعج ، نب  یـسوم  نب  یلع  شردپ  زا  لقن  هب  یلع  نب  دمحم  مردپ  : » دومرف هللا ، لوسر  نبای  یثیدح ، نانچ  هب  مدنمزاین  قیاش و  ردقچ 
نآ یلع و  نب  دمحم  شردپ  زا  ترـضح ، نآ  و  دمحم ، نب  رفعج  شردپ ، لوق  زا  ترـضح  نآ  و  دمحم ، نب  رفعج  نب  یـسوم  شردـپ  زا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هک  دـنکیم  لـقن  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  زا  وا  نیـسحلا و  نب  یلع  شردـپ  لوق  زا  راوـگرزب 
رثا اهلد  رد  هک  تسا  يزیچ  نامیا  نابرهم ، يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب  : ) سیونب دومرف : مسیونب ؟ هچ  مدرک : ضرع  سیونب ! یلع ، ای  دومرف :

هماعدوبا دشاب )... اور  جاودزا  هلیـسو  نادب  و  دوش ، هتفگ  نابز  هب  طقف  هک  تسا  نآ  مالـسا  و  دیامن ، دییأت  ار  نآ  صخـش  راتفر  دراذـگ و 
: دومرف ار ؟ نآ  دانـسا  ای  مرامـش و  وکین  تکرب و  اب  ار  ثیدح  نیا  منادیمن  هک  دنگوس  ادـخ  هب  هللا  لوسر  نبای  مدرک : ضرع  دـیوگیم :
زا ناراوگرزب  نآ  لوـق  زا  اـم  يارب  هک  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوـسر  يـالما  اـب  بلاـطیبا ، نب  یلع  طـخ  هب  تسا  ياهفیحـص  نیا 

نیا هب  تسا  مالـسا  نامیا و  نیب  توافت  رگناـیب  فیرـش  ثیدـح  نیا  [ . 85 ...« ] تسا هدـنام  هحفـص 88 ] راگدای [  هب  کـچوک  هب  گرزب 
ادـخ هب  نانمؤم  ياـهلد  زا  هک  یناـسنا  هتـسیاش  ياـهراک  دنیـشن و  لد  قاـمعا  ناـج و  ياـفرژ  رد  هک  تسا  نآ  ناـمیا  تقیقح  هک  بیترت 

 - هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ -  توبن  رب  تداهش  دیحوت و  يهملک  اهنت  مالسا ، اما  دیامن . دییأت  دنک و  قیدصت  ار  نآ  دریگیم ، همـشچرس 
نب نسحلا  يور  - 2 دوشیم . زیاج  تسا ، بترتم  مالسا  رب  هک  یعضو  راثآ  ریاس  جاودزا و  هلیسو  نیا  هب  تسا و  یفاک  ندروآ  نابز  رب  ار 

ۀمایقلا موی  سانلا  رـشح  اذا  : » لوقی هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  تعمـس  لاق : نینمؤملاریمأ : لاق  هئاـبآ  نع  يرکـسعلا  نسحلا  یبأ  نع  یلع 
، کیف مهئادـعأل  نیداعملاو  کیف ، مهل  نیلاوملا  کتیب  لهأ  یبحم  و  کیبحم ، ةازاجم  نم  کنکمأ  دـق  هللا  نا  هللا ، لوسر  ای  داـنم  یناداـن 

نـسحلاوبا زا  یلع  نب  نسح  هب ». تدحو  يذلا  دومحملا  ماقملا  کلذف  تئـش ، ثیح  اهنم  مهئوبف  ۀـنجلا  بر  ای  لوقأف : تئـشامب ، مهفاکف 
 - هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ -  زا  نم  دومرف : نینمؤملاریما  هک  هدرک  لقن  راوگرزب  ناردپ  لوق  زا  مالـسلاهیلع ، يداه -  ماما  يرکـسعلا - 
ات تسا  هداد  هزاجا  وت  هب  دنوادخ  هللا ! لوسر  ای  دهد : ادن  ارم  ییدانم  دنوش ، روشحم  تمایق  زور  رد  مدرم  هک  یتقو  رد  دومرف : هک  مدـینش 
هک یـشاداپ  ره  نونکا  یهد  شاداپ  دـنناشیا ، نانمـشد  نمـشد  ناشیا و  رادتـسود  وت  رطاـخ  هب  هک  ار  تتیبلـها  ناتـسود  دوخ و  ناتـسود 
نآ هک  هد ، ياج  ینادیم  حالص  هک  تشهب  ياج  ره  رد  ار  نانآ  تشهب ، کلام  دنوادخ  يا  میوگیم : نک ، تمحرم  نانآ  هب  یهاوخیم 

دنلب ار  مالسا  مچرپ  هک  دندوب  یناسک  مالسلامهیلع ، تیبلها  یتسارب  هحفص 89 ] [ . ] 86 «. ] ياهداد هدعو  دوخ  هک  تسا  ییالاو  هاگیاج 
راکهبت ناشکرـس  نآ  دندروآرب و  ار  یناسنا  تمارک  قوقح و  دایرف  دندیگنج و  نایغاط  ناشکرـس و  اب  دـندروآرد و  زازتها  هب  دـندرک و 
ناتـسود شاداپ  نانیا و  شاداپ  دـنوادخ  درک و  هعطق  هعطق  ار  ناراوگرزب  نیا  كاـپ  رکیپ  ناـشیاههزین  اهریـشمش و  دـندیروش و  ناـشیارب 

يور - 3 دهد . رارق  ناشیا  نابحم  ناتسود و  زا  ار  ام  دنوادخ  دنوش ، نیزگیاج  دنتـساوخ  تشهب  ياج  ره  رد  ات  داد ، رارق  تشهب  ار  ناشیا 
نوبحأ و  ۀمعن ، نم  هب  مکوذغی  امل  هللا  اوبحأ  : » لاق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  هئابآ  نع  هدنسب  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبأ  مامالا 

لوسر هک  تسا  هدرک  لقن  شراوگرزب  ناردـپ  زا  دوخ  دنـس  هب  مالـسلاهیلع ، يداه  نسحلاوبا  ماما  [ . 87 ...« ] یتیبلـهأ اوبحأ  و  هللا ، بحل 
ادخ رطاخ  هب  ارم  و  دیرادب ، تسود  تسا ، هدومرف  تمحرم  امـش  هب  هک  ییاهتمعن  رطاخ  هب  ار  ادخ  : » دومرف هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ - 
هداد روتسد  لاعتم  يادخ  نتشاد  تسود  هب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  لوسر  یتسارب ، دیرادب »... تسود  نم ، رطاخ  هب  ارم  تیبلها  و 

تبحم دوـخ و  تبحم  هب  هک  ناـنچمه  تـسا . ناـسنا  هدافتـسا  دروـم  هـک  تـسا  یتـمعن  ره  ضیف  يهمـشچرس  لاـعتم  يادـخ  اریز  تـسا ،
لوسر نا  هئابآ  نع  هدنسب  مالـسلاهیلع  يداهلا  لا  مامالا  يور  - 4 تسا . هتفهن  ادـخ  تبحم  ناشیا  تبحم  رد  اریز  دـنکیم ، رما  شتیبلها 

مهل یـضاقلاو  مهیف ، يداـعملاو  مهل ، یلاوـملا  و  یتیبلـهأل ، بـحملا  ۀـمایقلا : موـی  عیفـش  مهلاـنأ  ۀـعبرأ  : » لاـق هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا 
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هک تسا  هدرک  تیاور  شناردـپ  زا  دوخ  دنـس  هب  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  [ . 88 ...« ] مهرومأ نم  مهبونی  اـمیف  مهل  یعاـسلاو  مهجئاوـح ،
ار یناسک  متیبلها و  ناتـسود  منکیم : تعافـش  ناشیا  زا  نم  تمایق  زور  هک  دنهورگ  راهچ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر 

ناشیا زا  تباین  هب  هک  ار  یناسک  و  ناشیا ، تجاح  ناگدنروآرب  و  دننمشد ، هحفص 90 ] ناشیا [  نانمشد  اب  تسود و  ناشیا  ناتسود  اب  هک 
درم و ره  رب  ار  ناشیا  تبحم  هدومرف و  دیکأت  شکاپ  ترتع  تدوم  موزل  رب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ -  هتبلا  دننک »... شالت  اهراک  رد 

بوشآ فارحنا و  زا  ار  اهنآ  دـننامیم و  نوصم  هقرفت  فالتخا و  زا  تما  هک  تسا  ناشیا  يوریپ  رد  اریز  تسا ، هدرک  ضرف  ناملـسم  نز 
كرابت و هللا  لوقی  : » لاق هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  هئابآ  نع  هدنـسب  مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبأ  ماـمالا  يور  - 5 درادیم . زاب 

کلم لازیال  و  دـعاص ، یلا  كرـش  و  لزان ، کیلا  يریخ  یـصاعملاب ، یلا  تقمتت  و  معنلاب ، کیلا  ببحتأ  ینفـصنت  ام  مدآنبا  اـی  یلاـعت :
تعراسل فوصوملا  نم  ملعت  تنأ ال  و  كریغ ، نم  کفـصو  تعمـس  ول  مدآنبا  ای  حـیبق ، لمعب  ۀـلیلو ، موی  لک  یف  کنع  ینیتأـی  میرک 

هیلع هللا  یلص  ادخ -  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  شراوگرزب  ناردپ  زا  دوخ  دنس  هب  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  [ . 89 ...« ] هتقم یلا 
نم رماوا  هب  تبـسن  وت  مرادیم و  ینازرا  ار  میاهتمعن  وت  هب  تبـسن  نم  ینکیم ، یفاصنایب  نم  هب  تبـسن  مدآ ، دنزرف  يا  : » دومرف هلآ -  و 

زا یمارگ  ياهتـشرف  بش  ره  زور و  ره  رد  دـنزیم  رـس  يدـب  رـش و  وت  زا  هک  یلاـح  رد  دوشیم ، لزاـن  وت  هب  نم  ریخ  ینکیم ، یناـمرفان 
وا هک  یتسنادیمن  و  يدینـشیم ، يرگید  لوق  زا  ار  وت  دوخ  فصو  وت  رگا  مدآ ، رـسپ  يا  دنکیم ! هضرع  نم  هب  ار  یتشز  لمع  وت  بناج 
زا زیهرپ  کین و  راـک  هب  توعد  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  يدرکیم »... ادـیپ  ترفن  وا  هب  تبـسن  هنیآ  ره  دـنکیم ، فیـصوت  ار  یـسک  هچ 
هیلا : » دوشیم هحفـص 91 ] هضرع [  یلاعت  يادـخ  هاگـشیپ  هب  یلمع  ره  اریز  ددرگیم ، لاعتم  يادـخ  مشخ  ثعاب  هک  تسا  يدـب  لاـمعا 

ماـمالا يور  - 6 دـهدیم . تاـفاکم  ازج و  اـیند  رد  شلمع  قباـطم  ار  یــسک  ره  دـنوادخ  و  [ 90 « ] بیطلا ملکلاو  حـلاصلا  لمعلا  دعـصی 
و اهمطف ، لجوزع  هللا  نأل  ۀمطاف  یتنبا  تیمس  امنا  : » لاق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  هئابآ  نع  هدنسب  مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبأ 

 - ادخ لوسر  هک  دنکیم  لقن  شراوگرزب  ناردـپ  زا  دوخ  دنـس  هب  مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  [ . 91 ...« ] رانلا نم  اـهبحأ  نم  مطف 
رود هب  خزود  شتآ  زا  ار  وا  نابحم  وا و  لجوزع  دنوادخ  هک  دـنتفگ  همطاف  تهج  نآ  زا  ار  همطاف  مرتخد  : » دومرف هلآ -  هیلع و  هللا  یلص 
هللا مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  شنت  يهراپ  ناهج و  نانز  يوناب  تلیـضف  رد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربمایپ  زا  هتبلا  تسا ». هتـشاد 

ترـضح نانز -  يوناب  هک  تسا  هدومرف  مالعا  یلاعتم  يادـخ  هک  تسا  فیرـش  ثیدـح  نیا  نایم  نآ  زا  هدیـسر و  هرتاوتم  راـبخا  اـهیلع ،
نع هدنـسب  مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبأ  مامالا  يور  - 7 تسا . هتخاس  راـنکرب  خزود  شتآ  زا  ار  شناـبحم  و  اـهیلع - ) هللا  مالـس   ) ارهز
یلع و  بناج ، نم  انأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دـنع  تنک  : » لاق يراصنألا  هللادـبع  نب  رباج  نع  مالـسلاهیلع  رقابلا  مامالا  هدـج  نع  هئابآ 

لوسر ای  کنع  یکح  لاق : هلاب ؟ ام  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  لاقف  هب ، ببلت  دق  لجر  هعم  باطخلانبا و  رمع  لبقأ  ذا  بناج  نم  نینمؤملاریمأ 
لاق کلذ ؟ تلق  تنأفأ  لامعألا ، یف  اوطرف  سانلا  هعمـس  اذا  اذـه  و  ۀـنجلا ، لخد  هللا  لوسر  دـمحم  هللا  الا  هلا  ال  لاـق : نم  تلق : کـنا  هللا 

يداـهلا نسحلاوـبا  ماـما  مالـسلاهیلع ». نینمؤـملاریمأ  ماـمالا  یلا  راـشأ  و  هتیـالو ، اذـه و  ۀـبحمب  اوکــسمت  اذا  مـعن  هـلآ : هـیلع و  هللا  یلص 
هحفـص 92] لقن [  يراصنا  هللادبع  نبرباج  زا  راوگرزب  نآ  مالـسلاهیلع و  رقاب  ماما  شدج ، لوق  زا  شناردـپ ، زا  دوخ  دنـس  هب  مالـسلاهیلع 

رگید فرط  مالسلاهیلع ، نینمؤملاریما  یلع  مدوب و  هتسشن  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ -  فرط  کی  رد  نم  تفگ : رباج  هک  تسا  هدرک 
؟ دراد راکچ  وا  دومرف : هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ -  دوب ، هدروآ  ار  وا  رمع  هک  دـش ، دراو  يدرم  هارمه  هب  باـطخ  نب  رمع  هک  ربماـیپ ،

تشهب دراو  دیوگب ، هللا ، لوسر  دمحم  هللا ، الا  هلا  سکره ال  دیاهدومرف : امش  هک  تسا  هدرک  لقن  امش  لوق  زا  وا  هللا  لوسر  ای  تفگ : رمع 
یلص ربمایپ -  دیاهدومرف ؟ ار  ینخـس  نینچ  امـش  ایآ  دننکیم ، زواجت  دوخ  دح  زا  اهراک  رد  دنونـشب ، مدرم  رگا  ار  فرح  نیا  و  دوشیم ،

 - دومرفیم هراـشا  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  ماـما  هب  هک  یلاـح  رد  درم -  نیا  تیـالو  تبحم و  هب  هاـگره  يرآ  دوـمرف : هلآ -  هیلع و  هللا 
قباطم وا ، يالاو  ماقم  تلیـضف و  هب  رارقا  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  ماما  تیالو  هب  کسمت  هک  تسین  يدـیدرت  [ . 92 . ] دنیوجب کسمت 

مالسلاهیلع يداهلا  مامالا  يور  - 8 تسا . خزود  شتآ  زا  يرود  ثعاب  تسا  نآ  رگنایب  مالـسلامهیلع  تیبلها  ربمایپ و  راـبخا  هک  هچ  نآ 
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نیح هرون  نم  تنأ  هللا و  ینقلخ  یلع  ای  : » لاق هنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  مامالا  دج  نع  هئابآ  نع  هدنـسب 
بلاطیبأ یف  تنأ  و  هللادبع ، یف  انأ  ترصف  بلطملادبع  نم  اقرتفا  مث  بلطملادبع ، یلا  هب  یـضفأف  هبلـص ، یف  رونلا  کلذ  غرفأف  مدآ  قلخ 

...« رانلا یف  هرخنم  یلع  هللا  هبکأ  یتوبن  دحج  نم  و  یتوبن ، دحج  کتیصو  دحج  نمف  کل ، الا  ۀیصولا  حلصت  و ال  یل ، الا  ةوبنلا  حلصت  ال 
هللا یلـص  ربمایپ -  زا  وا  و  مالـسلاهیلع ، نینمؤملاریما  ماما  شیوخ  دـج  زا  شراوگرزب  ناردـپ  لوق  زا  دوخ  دنـس  هب  مالـسلاهیلع  يداه  ماما 
قلخ هحفـص 93 ] ار [  مدآ  هک  هاگ  نآ  دیرفآ ، دوخ  رون  زا  ار  وت  نم و  دـنوادخ ، یلع ، ای  : » دومرف ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  هلآ -  هیلع و 

بلـص رد  وت  هللادـبع و  بلـص  رد  نم  دـش ، مین  ود  هب  بلطملادـبع  زا  دیـسر ، بلطملادـبع  هب  اـت  داد  رارق  وا  بلـص  رد  ار  روـن  نیا  درک ،
راکنا ار  وت  ینیـشناج  یـسک  ره  نیاربانب  تسین ، هدنبیز  یـسک  رب  وت  هب  زج  ینیـشناج  تیاصو و  نم و  زج  يربمایپ  یتفرگ ، رارق  بلاطوبا 

، لاعتم يادخ  یتسارب  [ . 93 ...« ] دزادنا خزود  شتآ  رد  ور  هب  ار  وا  دنوادخ  دنک ، راکنا  ارم  توبن  سک  ره  هدرک و  راکنا  ارم  توبن  دنک ،
ود نیا  روـن  تسا و  هدـیرفآ  روـن  کـی  زا  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  ماـما  وا ، یـصو  و  هلآ -  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم -  مرکا ، ربماـیپ 

تسا و هدرک  كاپ  تیلهاج  تافارخ  یتسرپ و  تب  ثول  زا  ار  نیمز  هدرک و  نشور  ار  رشب  یعامتجا  يرکف و  یگدنز  هک  تسا  راوگرزب 
ار هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  لوسر  توبن  تقیقح ، رد  ددرگ  مالـسلاهیلع  یلع  تیالو  رکنم  هک  ره  و  دنحور ، کی  راوگرزب ، ود  نیا 
نأ هئابآ  نع  هدنسب  مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبأ  مامالا  يور  - 9 تسا . ناراـکنایز  هلمج  زا  هرهبیب و  ترخآ ، رد  و  تسا ، هدرک  راـکنا 
دوخ دنس  هب  مالسلاهیلع ، يداهلا  نسحلاوبا  ماما  یضغبم »... کضغبم  و  یبحم ، کبحم  یلع  ای  : » یلعل لاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

نم تسود  وت ، تسود  : » دوـمرف مالـسلاهیلع ، یلع  هب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوـسر  هک  تسا  هدرک  لـقن  شراوـگرزب  ناردـپ  زا 
ماـما سک  ره  هـک  تـسا  هدیـسر  هـلآ -  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ -  زا  يداـیز  راـبخا  و  [ . 94 ...« ] تسا نم  نمـشد  وـت ، نمـشد  و  تسا ،

ار راوگرزب  نآ  سک  ره  و  دراد ، تسود  ار  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  ربمایپ  تقیقح  رد  درادـب ، تسود  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
يهزاورد ادخ و  ربمایپ  هحفص 94 ] ناج [  مالسلاهیلع  یلع  اریز  تسا ، نمشد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ -  اب  تقیقح  رد  درادب ، نمشد 

مامالا يور  - 10 دـشابیم . هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ عفادـم  اـهگنج  ماـمت  رد  اـج و  همه  رد  ربماـیپ و  يهداوـن  ود  ردـپ  و  ملع ، رهش 
هرس نم  : » لاق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  مالسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  مامالا  هدج  نع  هئابآ  نع  هدنـسب  مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبأ 

دمحم نیـسحلا و  نب  یلع  و  نیـسحلاو ، نسحلا  کینبا  لوتیل  و  یلع ، ای  کلوتیلف  ربکألا  عزفلا  هنزحی  ارهطم ال  انمآ ، لجوزع  هللا  یقلی  نأ 
يدهملا و مث  یلع ، نب  نسحلاو  دمحم ، نب  یلع  یلع و  نب  دمحم  و  یـسوم ، نب  یلع  و  رفعج ، نب  یـسوم  و  دـمحم ، نب  رفعج  یلع و  نب 

کنورثؤی و  نوملعی ، اوناک  ول  مهل  اریخ  ناک  مهوبحأ  ولو  سانلا ، مهأنـشی  یلع و  ای  کنولوتی ، موق  نامزلارخآ  یف  ننوکیلو  مهمتاخ ، وه 
ءاول تحت  نورشحی  کئلوأ  تاولصلا ، لضفأ  مهیلع  هللا  تاولـص  تابرقلاو  مهرئاشع ، یلع  مهتاوخا و  مهتاهما و  مهئابآ و  یلع  كدلو  و 
لوق زا  دوخ  دنـس  هب  مالـسلاهیلع ، يداـهلا  نسحلاوبا  ماـما  نولمعی »... اوناـک  اـمب  ءازج  مهتاـجرد  عـفری  و  مهتائیـس ، نع  زواـجتی  دـمحلا ،

سکره : » دومرف هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماـما  شراوگرزب  دـج  زا  شناردـپ ،
نیگمغ ار  وا  زیخاتـسر  سرت  فوخ و  و  تسا ، كاپ  باذـع و  زا  نمیا  هک  دـنک  تاـقالم  یلاـح  رد  ار  لـجوزع  يادـخ  هک  دراد  تسود 

نب یلع  رفعج ، نب  یـسوم  دـمحم ، نب  رفعج  یلع ، نب  دـمحم  نیـسح ، نب  یلع  نیـسح ، نسح ، تنادـنزرف : ار و  وت  دـیاب  یلع  ای  دزاـسن ،
نامزلارخآ رد  درادب . تسود  تسا  ناشیا  نیرخآ  هک  ار  يدهم  اهنآ ، زا  سپ  یلع و  نب  نسح  دـمحم ، نب  یلع  یلع ، نب  دـمحم  یـسوم ،

تـسود ار  ناشیا  و  دنتـسنادیم ، رگا  هک  یتروص  رد  دننک ، ییوگدب  ناشیا  زا  مدرم  اما  دنرادیم . تسود  ار  وت  ناشیا  هک  دنیایب  یهورگ 
نیرتهب دنرادیم ؛ مدقم  دوخ ، ناشیوخ  ماوقا و  نارهاوخ ، ناردام ، ناردـپ ، رب  ار  وت  نادـنزرف  وت و  ناشیا  و  دوب ، رتهب  ناشیارب  دنتـشادیم 

زا ناشلمع ، شاداپ  هب  و  هدـیزرمآ ، هحفـص 95 ] ناشناهانگ [  دندرگیم ، روشحم  دمح  مچرپ  ریز  نانآ  داب ، ناشیا  رب  دـنوادخ  ياهدورد 
نایب لاعتم  يادخ  هاگشیپ  رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ماما  ناتـسود  ماقم  يرترب  تیاور  نیا  [ . 95 ...« ] دنرادروخرب ییالاو  ماقم 

دنوادـخ تسا ، ناما  رد  تمایق  میظع  سرت  لوه و  زا  نامداش و  دـنک ، تاقالم  ار  ادـخ  ترـضح  نآ  تسود  هک  یماـگنه  و  تسا ، هدرک 
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نانیـشناج ناونع  هب  ماما  هدزاود  تماما  رب  تایاور ، هک  يروط  نامه  دـناسریم . دوخ  ياـیلوا  يهجرد  هب  دـهدیم و  وا  هب  ناوارف  شاداـپ 
لاق مالسلاهیلع : لاق  - 11 دنراد . حیرصت  دنـشابیم  مدرم  نیب  رد  تیاده  نارادلعـشم  هک  ترـضح  نآ  يایـصوا  شتما و  نایم  رد  ربمایپ ،

یضفأ اهبصن و  ایندلا و  نم  حارتسا  نمؤملاف  حارتسا  يذلا  امأف  حارتسا ، لجر  حارأ و  لجر  نانثا : سانلا  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
، مالسلاهیلع يداه  ماما  مدق »... ام  یلا  یضفأ  باودلا و  رجشلا و  سانلا و  هنم  حارأ  رجافلاف  حارأ  يذلا  امأ  و  هباوث ، میرک  هللا و  ۀمحر  یلا 

بلاـط یهورگ  دـنهاوخیم و  ار  اـیند  شیاـسآ  یهورگ  دناهتـسد : ود  مدرم  : » دوـمرف هلآ -  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوـسر  دـیامرفیم :
هب دنوش و  هدوسآ  نآ  يراتفرگ  ایند و  زا  دنهاوخیم  هک  دنتـسه  ینانمؤم  دنترخآ ، شیاسآ  ناهاوخ  هک  هتـسد  نیا  اما  دـنترخآ ، شیاسآ 

هدوسآ ار  تاناویح  تاتابن و  مدرم ، دوخ ، گرم )  ) اب هک  تسا  يراـکهبت  دزاـس ، هدوسآ  هک  نآ  اـما  و  دنـسرب ، یهلا  میظع  رجا  تمحر و 
ایند نیا  زا  وا  یتـقو  هک  بیترت  نیا  هب  تسا  هدرک  فیـصوت  ار  نمؤـم  تلزنم  ماـقم و  تیاور ، نـیا  [ . 96 ...« ] دسرب دوخ  رفیک  هب  دـنک و 

تانـسح رد  دهدیم و  وا  هب  ناوارف  رجا  هک  دوریم  یمیرک  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  دوشیم و  هدوسآ  اهیراتفرگ  اهجنر و  اهمغ و  زا  دوریم ،
ناشیا زواجت  رش و  زا  مدرم  دنوش ، كاله  هحفص 96 ] نوچ [  دنراوخ و  دنوادخ  هاگشیپ  رد  رجاف  دارفا  هک  نانچمه  دیازفایم ، شباوث  و 

رد هک  ار  یناهانگ  رفیک  ناشیا  دنشابیم و  يدب  ره  يهشیر  نانآ  اریز  دندرگیم ، هدوسآ  زین ، ناگدنبنج  تاتابن و  یتح  دنوشیم ، تحار 
لوسر شراوگرزب ، دـج  زا  مالـسلاهیلع ، يداهلا  نسحلاوبا  ماما  هک  یتایاور  زا  یـشخب  دوب ، نیا  دـننیبیم . يدوزب  دـناهدش ، بکترم  اـیند 

هتخاس و رود  ناشیا  زا  ار  يدیلپ  دنوادخ  هک  تسا  هرهاط  ترتع  تلیضف  رد  اهنآ  رتشیب  هک  تسا  هدرک  لقن  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ادخ - 
تسا . هداد  رارق  هزیکاپ  كاپ و  الماک 

نینمؤملاریما ماما  زا  يداه  ماما  تایاور 

، نیمز يور  رد  تلادـع  تمکح و  ياوشیپ  نینمؤملاریما  ماما  شدـج  لوق  زا  ار  بادآ  اهتمکح و  زا  ياهعومجم  مالـسلاهیلع ، يداه  ماـما 
يداه ماـما  ةرجفلا »... عیاـضب  نم  اـهناف  ینملاو  مکاـیا  : » مالـسلاهیلع نینمؤملاریمأ  لاـق  مالـسلاهیلع : لاـق  هـلمج 1 - زا  تـسا ، هدرک  لـقن 

یتسارب [ . 97 ...« ] تسا ناراکهبت  ياههتـساوخ  اهالاک و  زا  اـهنآ  هک  دـیزیهرپب  اـهوزرآ  زا  : » دومرف مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دـیامرفیم :
اهوزرآ و رب  ندرک  هیکت  هلمج  نآ  زا  و  دـماجنایم ، طاطحنا  یگدـنام و  بقع  هب  هک  یلیاـسو  ماـمت  اـب  راـختفا ، تزع و  ماـمت  اـب  مالـسا 

نم : » نینمؤملاریمأ لاق  مالـسلاهیلع : لاـق  - 2 تسا . هدرک  هزراـبم  دوشیم ، یگدـنز  رد  لـماکت  تفرـشیپ و  ثعاـب  هک  یلمع  نتـشاذگاو 
مالـسلاهیلع نینمؤملاریما  دومرف : ماـما  هحفـص 97 ] ةریـشع [ »... ریغب  زع  و  لـهأ . ریغب  سنأتـسا  لاـم و  ریغب  ینغتـسا  همه  ةرخـآلاو  حبـصأ 

[ . 98 ...« ] تسا زیزع  هلیبق ، نودب  مرگلد و  ناشیوخ ، نودب  و  ینغ ، تورث ، لام و  نودب  دـشاب ، ترخآ  شفدـه  هک  سکره  : » دـیامرفیم
، ددرگیم سونأم  زاینیب و  شیوخ  يراگزیهرپ  اوقت و  يهلیـسو  هب  دـشوکب ، هار  نآ  رد  دزرو و  ماـمتها  ترخآ  رما  هب  هک  یـسک  یتسارب 
هلیبق و نودب  يو  تزع  و  ددرگیم ، دنمجرا  زیزع و  مدرم  دزن  رد  هک  نانچمه  تسا  هتخاس  دونشخ  ادخ  هب  طابترا  اب  ار  دوخ  بلق  وا  اریز 
، ناسح للح  بادآلاو  ۀمیرک ، ۀثارو  ملعلا  : » مالـسلاهیلع نینمؤملاریمأ  لاق  مالـسلاهیلع : لاق  - 3 تساوقت . حالص و  يهلیـسو  هب  ناشیوخ ،

نینمؤملاریما دومرف : مالسلاهیلع  ماما  كریغل »... هتهرک  ام  ککرت  کسفنل  ابدأ  کب  یفک  و  حصان ، رذنم  رابتعالاو  ۀیفاص ، ةآرم  ةرکفلاو 
ردق نیمه  و  تسا . هاوخریخ  ياهدنهد  میب  يریذپدنپ  یلقیـص و  ياهنییآ  هشیدنا  وکین ، یتنیز  بدا  دنمـشزرا و  یثاریم  ملع ، : » دـیامرفیم

ياـهجنگ زا  هک  اـهبنارگ  نانخـس  نیا  [ . 99 ...« ] يوـشن بـکترم  يدنـسپیمن ، نارگید  رد  ار  هـچ  نآ  هـک  سب ، تدوـخ  ندرک  بدا  رد 
نیا رد  ناسنا  هک  دنتسه  ییاهزیچ  نیرتهب  اققحم  دنکیم ، توعد  بدا  ملع و  رویز  هب  ندش  هتسارآ  رب  هدش و  هتفرگرب  ناشخرد  تمکح 
یفاص يهنییآ  نوچمه  ار  نآ  هدرک و  هشیدنا  رکف و  رب  قیمع  یهجوت  میکح ، ماما  زا  هک  يروط  نامه  تسا . هتفای  تسد  اهنادـب  یگدـنز 

شاهشیدنا يهنییآ  رد  هک  تسا  یـسک  مالـسلاهیلع  ماما  رظن  زا  كاپ  ناسنا  و  دوشیم ، سکعنم  نآ  رد  دب  کین و  ياهتروص  هک  دنادیم 
بدا عون  نیرتالاب  ار  زیچ  نآ  مالـسلاهیلع  ماما  و  دزاـسن ، هدولآ  اـهیتشز  لـیاذر و  ریوصت  اـب  ار  نآ  دزاـس و  سکعنم  ار  کـین  ياـهتروص 
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: نینمؤملاریمأ لاق  مالسلاهیلع : لاق  - 4 دزرو . بانتجا  هحفـص 98 ] نآ [  زا  دوخ  ددنـسپیمن ، نارگید  زا  هک  ار  هچ  نآ  ناسنا  هک  دنادیم 
، تفای هار  وا  يهشیدنا  رد  یهاوخدوخ  هک  سکره   : » تسا هدومرف  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دومرف : [ . 100 ...« ] کله بجعلا  هلخد  نم  »
ملظ و ثعاب  هک  تسا  يرگناریو  ياهنایز  تافآ و  یهاوخدوخ ، رد  اریز  تسوا ، كاله  ثعاـب  ناـسنا  ینیبدوخ  یتسارب  دـش »... كـاله 

لاق - 5 دریگب . هدـیدان  ار  دوخ  ياهیدـب  اـهبیع و  هاوـخدوخ ، صخـش  هک  دوـشیم  ببـس  ددرگیم و  قحاـن  هب  زواـجت  نارگید و  هب  متس 
: دومرف نینمؤملاریما  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  ماما  [ . 101 .« ] ۀـیطعلاب داج  فلخلاب  نقیأ  نم  : » مالـسلاهیلع نینمؤملاریمأ  لاـق  مالـسلاهیلع :
دنکیم و قافنا  ادخ  هار  رد  هک  یسک  اریز  تسابیز ، نخـس  نیا  ردق  هچ  دنکیم ». قافنا  شـشخب و  رتشیب  دراد ، نیقی  شاداپ  هب  سکره  »

لاق - 6 دـنکیم . مادـقا  ناوارف ، یگدنـشخب  هب  هک  تسا  یعیبـط  دـهدیم ، وا  هب  ار  نآ  ضوـع  ترخآ  اـیند و  رد  دـنوادخ  هک  دراد  نیقی 
، هللا هملعی  امع ال  و  هللادنع ، سیل  امع  و  سیل هللا ، امع  ینربخأ  هل : لاقف  مالسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  مامالا  یلا  يدوهی  لجر  ءاج  مالسلاهیلع :
، کیرـش هل  سیلف  سیل هللا ، امع  کلوق : امأ  و  هللا ، نبریزع  متلق : ثیح  مکل  ابیذکت  ادلو ، هل  ملعی  الف  هللا  هملعی  ام ال  امأ  مالـسلاهیلع : لاقف 

تلق و  قحلا ، لهأ  نم  و  قحلا ، کـنأ  دهـشأ  [ » هحفـص 99 الئاق [ : مامالا  بطاخ  و  نیتداهـشلا ، دهـشت  و  همالـسا ، نلعأف  يدوهیلا ، رهب  و 
تـسیچ نآ  دییامرفب ، درک : ضرع  دیـسر ، مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماما  تمدخ  ییدوهی  درم  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  [ . 102 ...« ] قحلا

ادـخ هک  يزیچ  نآ  اـما  دومرف : نینمؤـملاریما  دـنادیمن »؟ دـنوادخ  هک  تسیچ  نآ  و  تسین ، ادـخ  دزن  هک  تسیچ  نآ  و  درادـن ، ادـخ  هک 
ادخ دزن  رد  هک  يزیچ  اما  تسادخ . رـسپ  ریزع  دیتفگ : هک  نایدوهی  امـش  لوق  فالخرب  دنادیمن  يدنزرف  دوخ  يارب  دـنوادخ  دـنادیمن ،

اب يدوهی  درادن . کیرش  دنوادخ  درادن ،). ادخ  هک  يزیچ  : ) یتفگ هک  نیا  اما  و  درادن . دوجو  ادخ  دزن  رد  ناگدنب  رب  متس  ملظ و  تسین ،
وت هک  مهدیم  یهاوگ  : » تفگ درک و  ماما  هب  ور  درک و  يراج  نابز  رب  نیتداهش  دروآ و  مالسا  ماجنارس  دش و  ریحتم  نانخس  نیا  ندینش 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ -  ملع  رهـش  يهزاورد  مالـسلاهیلع ، نینمؤملاریما  ماما  هک  یتسارب  یتفگ »... قح  نخـس  یقح و  لها  زا  و  یقح ، رب 
هب تاروت ، ناوریپ  و  روبز ، هب  روبز ، ناوریپ  و  لیجنا ، هب  لیجنا ، ناوریپ  يارب  هنیآ  ره  دـشیم ، هداـهن  وا  يارب  يدنـسم  رگا  و  تسا ، هلآ - 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ -  تافو  زا  سپ  رگا  نیقی  هب  دومرف . ار  بلطم  نیا  اهراب  دوخ  راوگرزب ، نآ  هک  نانچمه  دادیم ، اوتف  ناشتاروت 

-7 دوب . هتشگزاب  قح  هار  هب  هدیورگ و  مالسا  هب  هک  نآ  رگم  دوب  هدنامن  یباتک  لها  چیه  هنیآ  ره  دوب ، هدیسر  ترـضح  نآ  هب  تفالخ  - 
یلا هجورخ  نیح  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  مامالا  یلع  لخد  قارعلا  لهأ  نم  الجر  نا  هئابآ  نع  هدنـسب  مالـسلاهیلع  يداـهلا  ماـمالا  يور 

ام هللاوف  خیـش  ای  لجأ  . » الئاق میکحلا  مامالا  هباجأف  ردـق »...؟ هللا و  نم  ءاضقبأ  ماشلا  لهأ  یلا  انجورخ  نع  انربخأ  : » هل لاقف  نیفـص  فرح 
ای یئاـنع  بـستحأ  هللادـنع  : » ـالئاق خیــشلا  يربناـف  ردــق »... هللا و  نـم  ءاـضقب  هحفــص 100 ] ـالا [  داو  نـطب  مـتطبه  ـال  و  ۀــعلق ، متوـلع 

ناک ول  امزال ، اردق  و  امتح ، اءاضق  نظت  کلعل  خیـش !! ای  الهم  : » الئاق ردقلاو  ءاضقلا  ۀـقیقح  خیـشلل  حـضوی  مامالا  حارو  نینمؤملاریمأ »...
نـسحمل ـال  و  ۀـمئال ، ءیـسم  یلع  نکی  مل  و  دـعولاو ، دـیعولا  ینعم  طقـسلو  رجزلاو ، یهنلاو ، رمـألاو  باـقعلاو ، باوثلا  لـطبل  کلذـک 

ءامـصخ و  ناثوألا ، ةدـبع  ۀـلاقم  کلت  نسحملا ، نم  ناسحالاب  یلوأ  بنذـملا  و  بنذـملا ، نم  ۀـمئاللاب  یلوأ  نسحملا  ناـکل  و  ةدـمحم ،
صعی مل  و  اریثک ، لیلقلا  یلع  یطعأ  و  اریذحت ، یهن  و  ارییخت ، فلک  لجوزع  هللا  نا  خیـش : ای  اهـسوجم ، ۀـمألا و  هذـه  ۀـیردق  و  نمحرلا ،

ماما رانلا .»... نم  اورفک  نیذلل  لیوف  اورفک ، نیذلا  نظ  کلذ  الطاب ، امهنیب  ام  ضرألاو و  تاوامسلا  قلخی  مل  و  اهرکم ، عطی  مل  و  ابولغم ،
هب نیفص  گنج  هب  نینمؤملاریما  ماما  تمیزع  عقوم  قارع ، لها  زا  يدرم  هک  تسا  هدرک  لقن  شناردپ  زا  دوخ  دنـس  هب  مالـسلاهیلع  يداه 

خساپ رد  مالـسلاهیلع  ماما  هن »؟.. ای  دوب ، یهلا  ردق  اضق و  هب  ماش ، زا  ام  ندمآ  نوریب  هک  وگب  : » درک ضرع  دیـسر و  ترـضح  نآ  تمدخ 
یماش درمریپ  یهلا .»... ردق  اضق و  هب  رگم  دیدشن ، ریزارس  یتشد  هب  دیتفرن و  الاب  ياهپت  رب  هک  دنگوس  ادخ  هب  خیش ، يا  يرآ  : » دومرف يو 

تقیقح هک  یلاح  رد  مالـسلاهیلع  ماما  مراذـگب ». ادـخ  باسح  هب  ماهدرب  هک  یجنر  نینمؤملاریما  ای  : » تفگ درک و  مالـسلاهیلع  ماما  هب  ور 
هدوب مزال  ریدقت  یمتح و  ياضق  هک  يدرب  نامگ  دیاش  شاب ، تکاس  خیش ، يا  : » دومرف دادیم ، حیضوت  یماش  درمریپ  يارب  ار  ردق  اضق و 

نیب زا  رفیک  هب  دیدهت  باوث و  يهدـعو  تسا و  هدـیافیب  عنم  یهن و  رما و  هدوهیب و  باقع  باوث و  دوب ، نینچ  رگا  هک  یتروص  رد  تسا .
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راکدب و ات  دوب  دهاوخ  شنزرس  هحفص 101 ] هب [  رتراوازس  راکوکین  هکلب  تسین ، یـشیاتس  راکوکین  هب  یتمالم و  راک  دب  رب  تسا و  هتفر 
تما نیا  ياهربگ  هیردق و  نخـس  و  تسادخ . نانمـشد  ناتـسرپ و  تب  نخـس  نیا  راکوکین ، ات  دوب  دـهاوخ  ناسحا  هب  رتهتـسیاش  راکهنگ 

رجا كدـنا  لـمع  رب  تسا و  هدومرف  یهن  راـهنز  هب  هدرک و  فـلکم  تسرد  باـختنا  هب  ار  مدرم  لـجوزع  يادـخ  اـنامه  خیـش ! يا  تسا .
ناـیم رد  هچ  نآ  ار و  نـیمز  اهنامـسآ و  و  دـنکن ، تعاـطا  روز  هـب  تـسین و  روـبجم  هاـنگ  باـکترا  رد  هدـنب  زگره  و  تـسا ، هداد  ناوارف 

زا سپ   ) یماش درمریپ  خزود »... شتآ  زا  دنرفاک  هک  ینانآ  رب  ياو  دنرفاک و  هک  تسا  یناسک  نامگ  نیا  تسا  هدـیرفاین  هدوهیب  تساهنآ 
انارفغ نمحرلا  نم  ةاجنلا  موی  هتعاطب  وجرن  يذلا  مامالا  تنأ  دناوخیم : ار  راعـشا  نیا  هک  یلاح  رد  تساخرب  اج  زا  نانخـس ) نیا  ندـینش 

اناودع ال ال و ال اقـسف و  اهبکار  تنک  دـق  ۀـشحاف  لعف  یف  ةرذـعم  سیلف  اناسحا  هیف  انع  کبر  كازج  اسبتلم  ناک  ام  اننید  نم  تحـض  وأ 
هتمیزع تحـص  دق  بحی و  ینا  اناودع  املظ و  هل  یلولا  لتق  قوسفلا و ال  ءاشالو  بحأ  الو  اناطیـش  موق  ای  اذا  تدبع  اهیف  هعقوا  هیهان  الئاق 

ار ام  ینید  يههبـش  میراد ، ادـخ  زا  ترفغم  دـیما  تمایق  زور  رد  شتعاـطا  زا  هک  یماـما  نآ  وت  [ . 103  ] اـنالعا هللا  كاذ  نلعأ  شرعلاوذ 
، دوش بکترم  ار  یتشز  راک  زواجت  یـشکرس و  هار  زا  هک  یـسک  دـب  راک  رد  دـهد ، وکین  شاداپ  اـم  بناـج  زا  ار  وت  ادـخ  يدرک ، نشور 

ادخ هن  دیاهدیتسرپ . ار  ناطیـش  دینک ، روصت  نینچ  رگا  هدرکن ، شتیـصعم  راچد  هدومرف ، یهن  ار  وا  هک  ییادخ  زگره ، هن ، تسین ، ياهناهب 
یلاح رد  درادیم ؟ تسود  ار  يزیچ  نینچ  وا  اجک  تسا . هتشک  ار  دوخ  یلو  ملظ ، متـس و  هب  هن  هدومرف و  هدارا  ار  يدب  هن  دراد و  تسود 
هدنیآ ياهثحب  رد  ام  تسا . هدرک  مالعا  یبوخب  ار  نیا  اناوت  يادخ  دشابیم و  راوتسا  تساناوت  هحفص 102 ] ردتقم و [  هک  وا  يهدارا  هک 

امنا و  هسبلیل ، ابوث  جسنی  لفاغ  نم  مک  : » نینمؤملاریمأ لاق  مالسلاهیلع : لاق  - 8 درک . میهاوخ  حرش  ار  ردق  اضق و  يهلأسم  لصفم ، روط  هب 
هک هدز ، تلفغ  اسب  : » دومرف نینمؤملاریما  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  ماـما  [ . 104 ...« ] هربق عضوم  وه  اـمنا  و  هنکـسیل ، اـتیب  ینبی  و  هنفک ، وه 

راتفگ نیا  رد  تسوا »... نفد  لحم  اجنامه  هک  دوش  نکاس  ات  دـنک  انب  ياهناـخ  و  ددرگ ، شنفک  ناـمه  دـشوپب و  اـت  دـفابیم  ار  ياهماـج 
تسا .  هدومرف  توعد  يویند  ياههتساوخ  عماطم و  زا  راهنز  ساسحا و  يرادیب و  هب  دنمشزرا 

رقاب ماما  زا  يداه  ماما  تیاور 

مث هللارونب ، رظنی  هناف  نمؤملا  ۀـسارف  اوقتا  : » لاق هنا  مالـسلاهیلع  رقابلا  دـمحم  مامالا  هدـج  نع  مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبأ  مامالا  يورو 
تیاور مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  شدج  زا  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  [ . 105 ...« ] نیمسوتملل تایآل  کلذ  یف  نا  یلاعت : هلوقالت 

یف نا  : » درک توالت  ار  هفیرش  يهیآ  نیا  هاگ  نآ  و  درگنیم » ادخ  رون  يهلیسو  هب  وا  هک  دیـسرتب  نمؤم  يرایـشوه  زا  : » دیامرفیم هدرک ،
ياهیکیرات زا  هدرک و  كاپ  يدام  ياهیگدولآ  زا  ار  نتـشیوخ  یقیقح ، نمؤم  یتسارب  هحفص 103 ] [ . ] 106 .« ] نیمسوتملل تایآل  کلذ 

قح هار  زا  دنکیمن و  اطخ  زگره  دسریم و  اهنآ  تقیقح  تیعقاو و  هب  هک  درگنیم  ایـشا  هب  ياهنوگ  هب  وا  و  تسا ، هدیـشخب  تاجن  لطاب 
دتفایمن . رود  درگنیم  دنیبیم و  هچ  نآ  رد  زین 

قداص ماما  زا  يداه  ماما  تایاور 

هدرک لقن  تیناسنا ، رکفتم  زغم  مالـسلاهیلع ، قداص ، ماما  شدـج  لوق  زا  ار  ثیداحا  زا  ياهعومجم  مالـسلاهیلع ، يداـهلا  نسحلاوبا  ماـما 
و هربأ ، اذا  هدـلول  دـلاولا  ءاعد  یلاعت  هللا  نع  نبجحی  تاوعد ال  ثالث  : » مالـسلاهیلع قداـصلا  لاـق  مالـسلاهیلع : لاـق  - 1 هلمج : زا  تـسا ،

مل اذا  هیلع  هؤاعد  و  انیف ، هاسا  نمؤم و  هل  خأل  اعد  نمؤم  لجر  و  هل ، رصتنا  نمل  هؤاعد  و  هملاظ ، یلع  مولظملا  ءاعد  و  هقع ، اذا  هیلع  هتوعد 
رد انیقی  هورگ  هس  ياعد  : » دیامرفیم مالسلاهیلع  قداص  ماما  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  [ . 107 ...« ] هیلا هیخأ  رطضاو  هیلع ، ةردقلا  عم  هساوی 
وا زا  هک  یتـقو  دـنزرف ، يارب  ردـپ  نیرفن  و  تسا ، هدرک  یکین  وا  هب  هک  يدـنزرف  يارب  ردـپ  ياـعد  دوـشیم : تباـجا  راـگدرورپ  هاـگرد 

ردارب اب  ام  رطاخ  هب  هک  ینمؤم  و  تسا ، هدرک  يرای  ار  وا  هک  یسک  هب  مولظم  ياعد  و  ملاظ ، رب  مولظم  نیرفن  و  دنک ، قاع  هدوب و  یضاران 
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فیرـش ثیدح  نیا  دنکن »... تاساوم  وا  اب  شنمؤم ، ردارب  دیدش  زاین  تردق و  نتـشاد  اب  هک  یلاح  رد  شنیرفن  دـنک و  تاساوم  شنمؤم 
 ] ندش ردپ  قاع  زا  هک  نانچمه  دوشیم ، هتفریذـپ  شدـنزرف  قح  رد  ردـپ  ياعد  اریز  تسا ، ردـپ  هب  تبـسن  ناسحا  هب  توعد  رب  لمتـشم 

. دنکیمن يریگولج  یلاعت  يادخ  هاگشیپ  رد  نآ  تباجتـسا  زا  یعنام  چیه  ار  دنزرف  قح  رد  ردپ  نیرفن  اریز  هتـشاد ، رذحرب  هحفص 104 ]
هدومرف بیغرت  نمؤم  هب  کمک  يرای و  رب  مالـسلاهیلع  ماما  هک  يروط  نامه  دراد ، یعطق  ریثأت  ملاـظ  هب  تبـسن  مولظم  ياـعد  نینچمه  و 

ار کمک  ییاناوت  هک  یتروص  رد  زین -  نمؤم  رب  ندرکن  کمک  زا  نینچمه  و  دسریم ، لاعتم  يادخ  هاگـشیپ  هب  نمؤم  ياعد  اریز  تسا ،
: مالـسلاهیلع قداصلا  لاق  مالـسلاهیلع : لاق  - 2 دوشیم . تباـجا  ادـخ  دزن  رد  زین  نمؤـم  نیرفن  اریز  تسا ، هتـشاد  رذـحرب  دـشاب -  هتـشاد 
: دومرف مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دیامرفیم : ماما  [ . 108 ...« ] انیلاوی نمم  هدیری  و  هب ، هللا  نیدـت  همزالت و  يذـلا  نیدـلا  هناف  عرولاب  مکیلع  »

یتسارب دهاوخیم »... شناتسود  زا  هدرمـش و  بجاو  ار  نآ  دنوادخ  دینآ  دنبیاپ  امـش  هک  ینید  ینعی  يراگزیهرپ ، اریز  دیـشاب  راگزیهرپ  »
هک یمدآ  حور  يافرژ  رد  تسا  یتباث  هکلم  زا  فشاک  هک  تسا  ییاهزیچ  هلمج  زا  تسا و  تناـید  ساـسا  یهلا ، مراـحم  زا  ندرک  زیهرپ 
لاق - 3 دـیآیم . رامـش  هب  نید  رـصانع  زا  یمهم  رـصنع  ییاسراپ  عرو و  ور ، نیا  زا  درادیم و  زاـب  یهلا  تاـمرحم  باـکترا  زا  ار  ناـسنا 

: دومرف مالسلاهیلع  قداص  ماما  دیامرفیم : ماما  [ . 109 .« ] ۀیعرلا ۀلفس  نم  اننوصی  و  ۀیقتلا ، مزلی  مل  نم  انم  سیل  : » قداصلا لاق  مالسلاهیلع :
هب یگمه  مالسلامهیلع ، نیرهاط  يهمئا  تسین ». ام  ناوریپ  زا  درادن ، نوصم  نادان  مدرم  دنزگ  زا  ار  ام  و  دشابن ، هیقت  هب  دنبیاپ  هک  یـسک  »
اور ار  اهنآ  نتـشک  هک  ییاهتموکح  تسد  زا  ار  ناشدوخ  نوخ  هیقت  يهلیـسو  هب  ات  دناهدرک  مزلم  ار  دوخ  نایعیـش  دـناهداد و  روتـسد  هیقت 

-4 دوب . هدنامن  یقاب  مالسلامهیلع  تیبلها  نابحم  نایعیش و  هحفص 105 ] زا [  سک  چیه  دوبن ، هیقت  عیرشت  رگا  و  دننک ، ظفح  دنتشادیم ،
نم غارفلا  ذنم  يأ  ۀبوتکملا -  رثا  یف  ءاعدلا  یلاعت ، هللا  نع  ءاعدلا  اهیف  بجحی  تاقوأ ال  ۀثالث  : » مالسلاهیلع قداصلا  لاق  مالسلاهیلع : لاق 

مالـسلاهیلع قداص  ماما  دـیوگیم : مالـسلاهیلع  ماما  [ . 110 .« ] هـضرأ یف  ةزجعم هللا  ۀـیآ  روـهظ  و  رطقلا ، لوزن  دـنع  و  ۀـبجاولا -  ةالـصلا 
بجاو زامن  زا  تغارف  زا  دعب  ینعی  بجاو -  زا  سپ  ياعد  تسا : هتفریذـپ  یلاعت  يادـخ  زا  تساوخرد  هک  تسا  تقو  هس  : » تسا هدومرف 
یلاعت ادـخ  یتسار  هب  ددرگ ». رهاظ  نیمز ، رد  ادـخ  بناج  زا  یتردـق  يهناـشن  هک  هاـگ  نآ  و  کـشا ، تارطق  ندـیکچورف  ماـگنه  هب  و  - 

، تسا هدرک  تنامـض  دـناوخب ، ار  ادـخ  تاـقوا  نیا  رد  هک  ار  یـسک  ياـعد  تباجتـسا  دوـش و  هدـناوخ  تاـقوا  نیا  رد  هک  دراد  تـسود 
ءاج مالسلاهیلع : لاق  - 5 تسا . هدومرف  دـهعت  دـنناوخب ، ار  ادـخ  نیرهاط  يهمئا  ربق  رانک  رد  هک  ار  یناسک  ياعد  تباجتـسا  هک  نانچمه 

یـصعتل عیطتل ال  ةایحلا  نمث  هل : مالـسلاهیلع  لاق  توملا ، هللا  نم  ینمئاف  ایندلا  نم  تمئـس  دـق  لاقف : مالـسلاهیلع  قداصلا  مامالا  یلا  لجر 
قداص ماـما  تمدـخ  يدرم  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  ماـما  [ . 111 « ] عـطت ـال  یـصعت و  ـالف  توـمت ، نأ  نم  کـل  ریخ  عـیطتف  شیعت  نـألف 

هک تسا  نآ  یگدنز  ياهب  : » دومرف مالسلاهیلع  ماما  دیهاوخب »! ارم  گرم  دنوادخ  زا  ماهدش ، ریس  ایند  زا  : » درک ضرع  دیسر ، مالـسلاهیلع 
تعاطا یناوتن  ینک و  تیصعم  یناوتن  يریمب و  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  یشاب  هدنز  رگا  نیاربانب  ینکن ، ینامرفان  وا  زا  ینک و  تعاطا  ار  ادخ 

نآ ات  تسا  هدومرف  ررقم  مالـسلاهیلع  ماما  و  دوشیم ، عطق  دـب ، هچ  کین و  هچ  شلمع  دریمب ، هک  یتقو  ناسنا ، یتسارب ، ینک ». یگدـنب  و 
نیا هک  دنک  ریخ  لیـصحت  دروآ و  اج  هب  هتـسیاش  لمع  دـناوتب  هک  نآ  رطاخ  هب  دـنک  هحفـص 106 ] وزرآ [  ار  رمع  لوط  یگدـنز و  درم ،

انل فص  قداصلل : لیق  مالـسلاهیلع : لاق  - 6 یناـمرفان . نایـصع و  هن  تسا و  راـک  رد  یتعاـط  هن  نآ  زا  سپ  هک  تسا  ندرم  زا  رتهب  لـمع 
غدـل یعافألا و  عسلک  رفاکلل  و  هنم ، هلک  ملألاو  بعتلا  عطقنی  و  هبیطل ، شعنیف  همـشی  حـیر  بیطأـک  نمؤملل  وه  مالـسلاهیلع : لاـق  توملا ،

ۀیحرألا بطق  ریودت  و  راجحألاب ، خضر  و  ضیراقملاب ، ضرق  و  ریـشانملاب ، رـشن  نم  دشأ  هنا  نولوقی : اموق  نا  هل : لیقف  دشأ ، وأ  براقعلا 
دعب يری  يذلاو  دـئادشلا ، کلت  یناعی  نم  مهنم  نورت  الأ  نیرجافلا ، نیرفاکلا و  ضعب  یلع  وه  کلذـک  مالـسلاهیلع : لاق  قارحالا ، یلع 

وه و  یفطنیف ، عزنلا  هیلع  لهـسی  ارفاک  يرن  انلاب  امف  هل : لیق  ایندلا ، باذـع  نم  دـشأ  هناف  ةرخالا ، باذـع  وه  الأ  اذـه ، نم  دـشأ  وه  کلذ 
هذه توملا  تارکس  دنع  یـساقی  نم  نیرفاکلا  نینمؤملا و  نم  و  کلذک ، نوکی  نم  اضیأ  نینمؤملا  یف  و  ملکتی ، و  کحـضی ، ثدحی و 
ایقن ةرخالا  دریل  هبونذ  نم  هصیحمتف  هدـئادش  نم  ناک  ام  و  هباوث ، لجاع  وهف  كانه  نؤملل  ۀـحار  نم  ناک  ام  مالـسلاهیلع : لاقف  دـئادشلا ،
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هل سیل  ةرخالا  یف  و  ایندلا ، یف  هتانـسح  رجأ  فویلف  رفاکلا  یلع  كانه  ۀلوهـس  نم  ناک  ام  و  هنود ، هل  عنامال  دبألا ، باوثل  اقحتـسم  افیظن 
: دومرف مالسلاهیلع  ماما  [ . 112 ...« ] روجی لدع ال  هللا  ناف  هللا ، باذع  ءادتبا  وهف  رفاکلا  یلع  ةدش  نم  ناک  ام  و  باذعلا ، هیلع  بجوی  ام  الا 
ار یشوخ  يوب  هک  تسا  نانچ  نمؤم ، يارب  گرم  دومرف : مالسلاهیلع  ماما  دینک ؟ فیصوت  ار  گرم  دندیسرپ : مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  »

ندز شین  اهرام و  ندیزگ  دـننام  رفاک  يارب  ددرگ و  فرطرب  شیتحاران  جـنر و  مامت  هجیتن  رد  دوش و  دوخ  یب  دوخ  زا  دـنک و  مامـشتسا 
هعطق هعطق  ار  یـسک  ندب  یچیق  هرا و  اب  هک  تسا  نآ  زا  رتدب  ندرم  دـنیوگیم : یهورگ  دـندرک : ضرع  تساهنآ ، زا  رتدـب  هکلب  اهبرقع ،

نارفاـک و زا  هحفـص 107 ] یـضعب [  يارب  دومرف : مالـسلاهیلع ، ماما  دـننک ؟ مرن  ایـسآ  گنـس  ریز  ای  دننکـشب و  مهرد  اهگنـس  اـب  دـننک و 
زا رتدـب  دـننیبیم  گرم  زا  دـعب  هچ  نآ  دـنراد و  ار  یعـضو  نینچ  ندرم  عقوم  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دـینیبیمن  اـیآ  تسا ، ناـنچ  ناراـکهبت 
ناج هک  مینیبیم  ار  يرفاک  یهاگ  ارچ  سپ  نیاربانب  دندرک : ضرع  تسایند . باذع  زا  رتدب  هک  تسا  ترخآ  باذع  نآ  يرآ  تساهنیا ،

دنتسه یناسک  نارفاک  نانمؤم و  نیب  رد  و  دننینچ ، یضعب  زین  نینمؤم  نایم  رد  دنکیم و  تبحـص  دنزیم و  فرح  تسا و  ناسآ  شندنک 
، دراد دوجو  شیاسآ  زا  تقو  نآ  رد  نمؤم  يارب  هچ  نآ  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  دننکیم ؟ لمحت  ار  اهیتخـس  نیمه  نداد  ناج  عقوم  هک 

دزم رجا و  يارب  هزیکاپ  كاپ و  هک  نیا  ات  تسا  ناهانگ  زا  وا  ندرک  صلاـخ  يارب  تسا  دـیادش  یتخـس و  زا  هچ  نآ  تسوا و  يویند  رجا 
تسایند و رد  وا  ياهیبوخ  ربارب  رد  دشاب  یناسآ  رفاک  يارب  تقو  نآ  رد  هچره  و  دشابن ، وا  يارب  یعنام  و  دوش ، ترخآ  ملاع  دراو  يدبا ،

یسک هب  تسا و  لداع  دنوادخ  تسا ، رفاک  يارب  ادخ  باذع  زاغآرس  یتخس ، نیا  و  درادن ، دوجو  باذع  تابجوم  زج  يزیچ  ترخآ  رد 
و [ 114  ] يوکـش الب  ربص  يأ  [ 113 « ] لیمج ربصف  : » بوقعی لوق  یف  مالـسلاهیلع : قداصلا  لاق  مالـسلاهیلع : لاق  - 7 درادیمن ». اور  متس 
« لیمج ربصف   » بوقعی ترـضح  لوق  يهرابرد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دومرف : لیمجلاب . ربصلا  فصو  وه  کلذ  یلع  ۀـلادلا  ۀـنیرقلا  لـعل 

هدـمآ ربص  يارب  هک  دـشاب  لیمج  تفـص  ناـمه  دراد ، تلـالد  ینعم  نیا  رب  هک  ياهنیرق  دـیاش  و  هوکـش . هلگ و  نودـب  ربص  ینعی  دومرف :
نومانیال اوناک  لاق : [ 115 « ] عجاضملا نع  مهبونج  یفاجتت  : » یلاعت هلوق  ریـسفت  یف  مالـسلاهیلع : قداصلا  لاق  مالـسلاهیلع : لاق  - 8 تسا .

« عجاضملا نع  مهبونج  یفاـجتت  [ » هحفـص 108 یلاعت [  يادخ  لوق  ریـسفت  رد  مالـسلاهیلع ، قداص  ماما  دومرف : ماما  ۀـمتعلا . اولـصی  یتح 
ریسفت یف  مالسلاهیلع : قداصلا  لاق  مالسلاهیلع : لاق  - 9 [ . 116 . ] دنتفریمن باوخ  هب  دـندناوخیمن  ار  همتع  زامن  ات  هراومه  نانآ  دومرف :

لوق يهرابرد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  يداه  ماما  عونقلا . اهب  دارملا  لاق : [ 117 « ] ۀـبیط ةایح  هنییحنلف  : » یلاعت هلوق 
يداهلا نسحلاوبا  ماما  هک  يراـبخا  زا  یـشخب  دوب  نیا  تسا . تعاـنق  هبیط  تاـیح  زا  دوصقم  دومرف : ۀـبیط » ةاـیح  هنییحنلف   » یلاـعت يادـخ 

دوب . هدرک  لقن  مالسلاهیلع  قداص  ماما  شدج  لوق  زا  مالسلاهیلع 

رفعج نب  یسوم  ترضح  زا  يداه  ماما  تیاور 

ملعف قلخلا ، قلخ  هللا  نا  : » لاق هنا  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  مامالا  هدج  نع  هئابآ  نع  هدنسب  مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبأ  مامالا  يور 
لعج دـقف  ءیـش  نم  هنع  مهاهن  ام  و  هب ، ذـخألا  یلا  لیبسلا  مهل  لعج  دـقف  ءیـش  نم  هب  مهرمأ  امف  مهاهن ، مهرمأف و  نورئاص ، هیلا  مه  ام 

...« المع نسحأ  مکیأ  مکولبیل  یلاعت : هللا  لاق  امک  يولبلاب  مهربتخا  لب  ۀیـصعم ، یلع  هقلخ  نم  ادـحأ  هللاربج  اـم  و  هکرت ، یلا  لـیبسلا  مهل 
يادخ : » دـیامرفیم هدرک  لقن  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  شدـج  لوق  زا  شناردـپ  زا  دوخ  دنـس  هب  مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما 

رگم درکن  رما  يزیچ  هب  دومرف ، یهن  رما و  ار  ناشیا  هک  دوب  نیا  تسیچ ، اهنآ  راک  ماجنارـس  هک  تسنادیم  و  دیرفآ ، ار  تاقولخم  لاعتم ،
یـسک دـنوادخ  تشاد و  دوجو  ناشیا  يارب  زین  نآ  كرت  هار  رگم  درکن  یهن  يزیچ  زا  داد و  رارق  نآ  ماجنا  هب  یهار  ناشیا  يارب  هک  نیا 

«. تسا هدومزآ  ار  اهنآ  يراتفرگ  اب  [ 118 « ] المع نسحا  مکیا  مکولبیل  [ » هحفص 109 هیآ [  نیا  قباطم  هکلب  هدرکن  تیـصعم  هب  روبجم  ار 
نمـض رد  ار  هلأسم  نیا  ام  هک  تسا  هدومرف  لالدتـسا  نآ  یتسردان  رب  هدرک و  حرطم  ار  ربج  یثحب ، لباقریغ  تروص  هب  مالـسلاهیلع ، ماـما 

تخاس . میهاوخ  نشور  هدنیآ  ياهثحب 
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اضر ماما  زا  يداه  ماما  تیاور 

مامالا دنع  نم  موی  تاذ  ۀفینحوبأ  جرخ  هنا  مالسلاامهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  مامالا  هدج  نع  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبأ  مامالا  يور 
نوکت نأ  اما  ثالث : نم  ولخت  ال  : » یسوم مامالا  هباجأف  ۀیصعملا .»...؟ نمم  مالغ  ای  : » ۀفینحوبأ هل  لاقف  رفعج  نب  یسوم  هلبقتساف  قداصلا ،

سیل دـبعلا و  نم  لجوزع و  هللا  نم  نوکت  نأ  اما  و  هبـستکی ، اـم ال  هدـبع  بذـعی  نأ  میرکلل  یغبنی  ـالف  هنم -  تسیل  و  لـجوزع -  هللا  نم 
افع نا  و  هبنذبف ، هللا  هبقاع  ناف  هنم -  یه  و  دبعلا -  نم  نوکت  نأ  اما  و  فیعـضلا ، کیرـشلا  ملظی  نأ  يوقلا  کیرـشلل  یغبنی  الف  کلذک ،

هدرک لقن  مالـسلاامهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  شدـج  لوق  زا  مالـسلاهیلع  يداـهلا  نسحلاوبا  ماـما  [ . 119 ..« ] هدوـجو همرکبف ، هنع 
، دـش وربور  وا  اـب  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  و  دـش ، نوریب  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  رـضحم  زا  هفینحوـبا  يزور  هک  تسا 
هس زا  : » دومرف يو  خساپ  رد  مالـسلاهیلع ، یـسوم  ماما  هحفص 110 ] تسیک [ »؟ زا  تیـصعم  منیبب ، وگب  رـسپ ! يا  : » دیـسرپ وا  زا  هفینحوبا 

شاهدنب تسین ، اور  میرک  دـنوادخ  رب  تروص  نآ  رد  تسین -  نینچ  و  تسا -  لجوزع  يادـخ  زا  هک  تسا  نیا  ای  تسین ! نوریب  تروص 
هب تسین  اور  يوق  کیرـش  رب  تروص  نآ  رد  تسین -  نینچ  هک  تسا -  مه  اب  هدـنب  ادـخ و  زا  ای  دـنک و  باذـع  هدرکن  هک  یهانگ  هب  ار 

تبوقع وا  هانگ  لیلد  هب  دـنک  تبوقع  رگا  تروص  نیا  رد  تسا -  نینچ  هک  تسا -  هدـنب  دوخ  زا  اـی  و  دراد ، اور  متـس  فیعـض  کـیرش 
هدومرف هدرک و  لالدتـسا  ربج  یتسردان  نـالطب و  يارب  مالـسلاهیلع ، ماـما  تسا »... هدیـشخب  شمرک  دوج و  هب  دـشخبب  رگا  تسا و  هدرک 

دوخ تسد  رد  يریگمیمـصت  هدارا و  ادخ ، تیـصعم  رب  هن  تسا و  روبجم  ادخ  تعاطا  رب  هن  تسا ، دازآ  ایند  یگدـنز  رد  ناسنا  هک  تسا 
مالسلاهیلع ماما  هک  یثیداحا  زا  ياهراپ  يهرابرد  ام  نخـس  اج  نیا  رد  و  دنکیم . رایتخا  دهاوخب  ار  هچره  هک  تسوا  نیاربانب  تسا ، ناسنا 

دیسر . نایاپ  هب  دوب  هدرک  لقن  مهیلع -  هللا  مالس  شراوگرزب -  ناردپ  زا 

تیبلها دوخ  هب  لکشم  رابخا  ندراذگاو 

. تسا هتخاس  مزلم  دوشیم ، لقن  نیرهاط  يهمئا  زا  هک  يرابخا  هب  تبسن  خسار  داقتعا  يرادیاپ و  رب  ار  شنایعیش  مالـسلاهیلع ، يداه  ماما 
شیانعم كرد  هک  ار  هچنآ  دـننک و  لمع  نآ  هب  دـننادیم ، زین  ار  نآ  يانعم  هدـش و  رداص  ناشیا  زا  دـننادیم  هک  ار  یتیاور  نآ  نیاربانب ،

و دنهد ، حیـضوت  ناشیا  يارب  ات  دننادرگ  زاب  ناشیا  دوخ  هب  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هداد  روتـسد  مالـسلاهیلع  ماما  دشاب ، راوشد  ناشیارب 
دادـجا ناردـپ و  زا  هک  یلئاسم  زا  : » تسا نینچ  دوواد ، يهمان  رد  تسا . هدـمآ  یـسراف  دـقرف  نب  دوواد  هماـن  هب  ماـما  خـساپ  رد  ناـیب  نیا 

ماما مینک »؟ لمع  اهنآ  هب  هنوگچ  فالتخا ، دوجو  اب  هک  دـییامرفب  میراد ، رظن  فالتخا  هراب  نآ  رد  ام  تسا و  هدیـسر  ام  هب  امـش  نیرهاط 
هک يدراوم  رد  دـینک و  لمع  اهنآ  قباطم  تسام ، يهتفگ  بلاطم  نآ  هک  دـیتسناد  رگا  [ » هحفص 111 دومرف [ : يو  خساپ  رد  مالـسلاهیلع 

نینچ ات  تسا  هدومرف  رومأم  ار  شناوریپ  مالسلاهیلع ، ماما  [ . 120 .« ] دینادرگ زاب  ام  هب  تروص ، نآ  رد  هن ، ای  هدش ، رداص  ام  زا  دینادیمن 
دـشاب غورد  یگتخاس و  هن  رگا  دشاب و  هدـش  رداص  ناشیا  زا  هک  یتروص  رد  هتبلا  دـننادرگزاب ، ناشیا  هب  نایب  حیـضوت و  يارب  ار  یتایاور 

دش . دنهاوخ  روآدای  ناشیا  هب  مه  زاب 

رابخا فالتخا 

هب تبسن  دیاب  هنوگچ  هک  دیسرپ  فالتخا  دروم  رابخا  هرابرد  ترـضح  نآ  زا  تشون و  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  تمدخ  هب  ياهمان  يریمح 
نیا اریز  دوب ، دـهاوخن  یلکـشم  دـشاب ، دوخ  ماما  اب  طابترا  رد  هک  یـسک  يارب  : » دومرف يو  خـساپ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  درک ؟ لمع  اـهنآ 
ماـما اـب  سکره  هک  تسا  نیا  ماـما ، دوـصقم  تسا »... فاـص  لـالز و  همـشچرس  نآ  دـنیآیم و  نوریب  دوـخ  یلـصا  همـشچرس  زا  راـبخا 

هک یتقو  دریگیم . دوخ  همـشچرس  عبنم و  زا  ار  تیعقاو  وا  اریز  دوب ، دهاوخن  فلتخم  هبتـشم و  وا  يارب  يزیچ  دـشاب ، طوبرم  مالـسلاهیلع 
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هک یتروص  رد  میشاب ، طابترا  رد  نامماما  اب  میناوتیم  ام  هنوگچ  : » تشون مالـسلاهیلع  ماما  هب  دناوخ ، ار  مالـسلاهیلع  ماما  هتـشون  يریمح 
ياهتازاجم هحفص 112 ] ینعی [  یسایس  ياهراشف  دوجو  اب  هک  تسا  نآ  ترابع  نیا  زا  يریمح  دوصقم  دناهتخادنا »؟.. هلصاف  وا  ام و  نیب 
مالـسلاهیلع ماما  هک  دوب  نیا  درادن . دوجو  مالـسلاهیلع  ماما  اب  هطبار  يارب  یهار  دشاب ، طبترم  مالـسلاهیلع  ماما  اب  هک  سکره  يارب  تلود 

طبترم دـهاوخب  داـحلا  رفک و  دوـجو  اـب  هک  یـسک  نآ  رگم  تسا ، مهارف  قـح  ناـبلاط  يارب  ياهـطبار  هار و  نـینچ  : » تشوـن وا  خـساپ  رد 
دـسریم و قح  هب  دـشوکب  هناصلاخ  رگا  تقیقح  قح و  يهدـنیوپ  هک  تسا  هدومرف  هراشا  هتکن  نیا  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  [ . 121 ...« ] دوش

دوشیم . قفوم  ماجنارس 

ماما هقف 

هراشا

یمالـسا مولع  سیردـت  میلعت و  و  ماکحا ، نایب  و  یمالـسا ، تعیرـش  راثآ  رـشن  هب  ار  تیمها  نیرتشیب  مالـسلاهیلع ، يداـه  نسحلاوبا  ماـما 
زا هک  ار  یثیداحا  دندشیم و  باریـس  يو  مولع  لالز  زا  دندمآیم و  درگ  ترـضح  نآ  فارطا  رد  نادنمـشناد  اهقف و  تشادیم  لوذـبم 

. تسا هیماما -  يهعیش  هاگدید  زا  یمالسا -  ماکحا  عیرشت  عبانم  هلمج  زا  اههتشون  نیمه  هک  دنتشونیم ، دندرکیم ، هدافتسا  راوگرزب  نآ 
نیرتنمـشد و زا  هک  نیا  اب  یـسابع -  لکوتم  هک  اج  نآ  ات  دوب . دوخ  نامز  ریظنیب  عزاـنمالب و  هیقف  مالـسلاهیلع  نسحلاوبا  ماـما  یتسار  هب 

حیجرت اهقف  رگید  ياوتف  رب  ار  وا  ياوتف  درکیم و  هعجارم  ترـضح  نآ  هب  هدـیچیپ  لئاسم  رد  دوب -  نایولع  هب  تبـسن  مدرم  نیرتزوتهنیک 
رد هعیش  ياهقف  هک  ار  ترضح  نآ  زا  هدراو  ثیداحا  زا  ياهراپ  تفگ و  میهاوخ  نخـس  بلطم  نیا  هب  عجار  هدنیآ  ياهثحب  رد  ام  دادیم .

مینکیم : حرطم  هحفص 113 ] ریز [  حرش  هب  دندرکیم ، هعجارم  اهنآ  هب  هیعرش  ماکحا  طابنتسا 

تاوما لسغ 

لـسغ ار  وا  ات  دـیآیم  یـسک  دریمیم ، ینمؤم  هک  دوب  هدیـسرپ  همان  نآ  رد  تشون و  مالـسلاهیلع  ماما  رـضحم  هب  ياهمان  مساق ، نب  دـمحا 
هدیرج تسین و  مزال  همامع  نفک ، دروم  رد  و  دهد ؟ لسغ  تنـس  لها  يهنوگ  هب  ایآ  دنتـسه ، هئجرم  يهقرف  زا  یهورگ  وا  رانک  رد  دهد ،

دنشاب و دارفا  نآ  هک  دنچره  دهدیم ، لسغ  هعیش -  نمؤم -  نوچ  ار  وا  : » تشون وا  خساپ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دهدن ؟ رارق  تیم  هارمه  هب 
رب دراد  تلالد  ینـشور  هب  تیاور  نیا  [ . 122 .« ] دیامنب ار  مزال  تقد  دروم  نیا  رد  دیاب  دننیبب و  اهنآ  دیابن  درادـب و  یفخم  ار  هدـیرج  اما 

تیاور نیمه  هک  يروط  نامه  هئجرم ، روضح  هب  نتشادن  انتعا  مالـسلامهیلع و  تیبلها  شور  هب  تسا  نانمؤم  زا  هک  ار  یتیم  نداد  لسغ 
رابخا هتبلا  دریگب . تروص  هنایفخم  دـیاب  هیقت -  تیاعر  روظنم  هب  تیم -  رانک  رد  اـمرخ  تخرد  زا  هدـیرج ، ود  نداد  رارق  رد  دـیوگیم ،
بوچ زا  دوبن ، امرخ  يهخاش  هب  یسرتسد  رگا  و  تسا ، هدیسر  تیم  هارمه  هب  زبس  يهخاش )  ) يهدیرج ود  نداد  رارق  بابحتـسا  رد  يدایز 

نیا رب  تلالد  هک  تسا  مالـسلاهیلع  يداه  ماـما  زا  لـالب  نب  یلع  تیاور  راـبخا ، نآ  ناـیم  زا  و  دـنهد ، رارق  اـمرخ  تخرد  زا  ریغ  یتخرد 
[ . 123 . ] دناهدرک دانتسا  تیاور  نآ  هب  ناشیاوتف ، رد  اهقف  دراد و  بلطم 

مشپ كرک و  سابل  رد  زامن 

ناویح مشپ  كرک و  زا  دشابن و  یبصغ  دشاب و  كاپ  هک  نیا  دننام  دناهدرک ، رکذ  ار  یطیارـش  رازگزامن ، سابل  رد  هیماما  يهعیـش  ياهقف 
دانتـسا تسا  هدیـسر  مالـسلامهیلع  يدـه  يهمئا  زا  هک  ياهرتاوتم  تایاور  هب  هراـب  نیا  رد  و  دـشابن ، زین  هحفـص 114 ] محللا [  لوکأمریغ 

ایآ هک  دسرپیم  ترضح  نآ  زا  هتشاد و  مالسلاهیلع  يداه  نسحلاوبا  ماما  اب  یـسیع  نب  یلع  هک  تسا  ياهبتاکم  هلمج  نآ  زا  و  دناهدرک ،
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ماـما هن ؟ اـی  تسا  زیاـج  دـشاب ، تاـناویح  لـیبق  نیا  زا  هک  يرگید  زیچ  ره  تشوـگ و  مارح  ناوـیح  مشپ  كرک و  زا  هک  یـسابل  رد  زاـمن 
يو هک  دسیونیم  یـسیع  نب  یلع  هرابود  مناوخب ». زامن  اهـسابل  لیبق  نیا  رد  هک  مرادن  تسود  نم  : » دیامرفیم يو  خساپ  رد  مالـسلاهیلع 

تـشوگ مارح  كرک  مشپ و  زا  هک  یـسابل  نودب  اج  نآ  زا  سک  چیه  و  تسا ، هیقت  لاح  رد  اهنآ  راید  رد  هعیـش و  ریغ  زا  یعمج  نایم  رد 
زا هک  یسابل  : » دسیونیم خساپ  رد  مالسلاهیلع  ماما  تسا ؟ رطخ  رد  شناج  دنکب ، ار  شسابل  رگا  وا  و  دوش ، نوریب  دناوتیمن  هدش ، هتخاس 
رد ترورـض ، تقو  رد  زامن  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  تیاور  نیا  [ . 126 ...« ] دراد یعنام  دشاب  [ 125  ] رومس و  [ 124  ] گنف مشپ  كرک و 

تسا . زیاج  دشاب  رومس  کنف و  مشپ  زا  هک  یسابل 

دنزاسب ناسنا  يوم  زا  هک  یسابل  رد  زامن 

مارح تاـناویح  يوـم  زا  هک  یـسابل  رد  هحفـص 115 ] زاـمن [  هک  نیا  رب  ینبم  تسا  هدیـسر  مالـسلامهیلع  يدـه  يهمئا  زا  يداـیز  راـبخا 
نآ زا  فرـصنم  هلدا ، قـالطا  ریز  دوشیمن ، ناـسنا  يوم  لـماش  تاـیاور  نیا  هک  تسا  یعیبط  تسین . زیاـج  دـشاب ، هبرگ  دـننام  تشوگ ،

، دـشاب نآ  رد  ناسنا  نخان  ای  وم و  هک  ياهماج  رد  زامن  ایآ  هک  نیا  يهرابرد  مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  زا  تلـص  نب  نایر  تسا ،
[ . 127 . ] تسا زیاج  هک  تسا  هداد  اوتف  مالسلاهیلع ، ماما  تسا . هدیسرپ  هن ، ای  تسا  زیاج 

دوشیمن لطاب  زامن  رازگزامن ، يولج  زا  یسک  روبع  اب 

ناشیا لیلد  و  تسین . زامن  تالطبم  زا  دروم  نیا  دوشیمن و  لطاب  شزامن  رازگزاـمن ، يولج  زا  یـسک  روبع  اـب  هک  دـننآرب  هعیـش  ياـهقف 
نم هک  یلاح  رد  مالسلاهیلع -  ماما  نایلاوم  زا  یکی  دیوگیم : تسا ، هدرک  لقن  مالسلاهیلع  يداه  ماما  مالغ  نامیلـسوبا  هک  تسا  یتیاور 

زامن و نیب  دوشیم  هلـصاف  دنکیم و  روبع  رازگزامن  لباقم  زا  یـسک  هک  دیـسرپ  زامن  هب  عجار  ترـضح  نآ  زا  مدوب -  رـضاح  اج  نآ  رد 
الاـب شبحاـص ، تروص  ربارب  رد  زاـمن  هکلب  دورب ، شبحاـص  يورـشیپ  رد  زاـمن  هک  تسین  نینچ  هن ، دومرف : مالـسلاهیلع  ماـما  رازگزاـمن .

[ . 128 . ] دوریم

نابایب رد  زامن 

رخآ ات  دسریم ، ارف  بجاو  زامن  تقو  تسا ، نابایب  رد  هک  دیسرپ  يدرم  يهرابرد  مالـسلاهیلع ، يداهلا  نسحلاوبا  ماما  زا  رایزهم ، نب  یلع 
ماما تسا . هدـش  یهن  ناـبایب  رد  زاـمن  ندـناوخ  زا  هک  یتروص  رد  دـنک ؟ هچ  ار  شزاـمن  دوش ، نوریب  ناـبایب  نآ  زا  دـناوتیمن  زاـمن  تقو 

 - تسا نتفرگ  رارق  هار  نایم  رد  اهنت  زامن  تهارک  اریز  دریگیم ، هرانک  هار  طسو  زا  اما  دـناوخیم  ار  زاـمن  ناـبایب  رد  دومرف : مالـسلاهیلع 
هدناوخ زامن  هن  رگا  هحفص 116 ] دراد و [  تهارک  دنکن  ربعم  دس  رگا  هک  دشاب -  رذگهر  زا  یلاخ  ای  دنـشاب و  دمآ  تفر و  رد  مدرم  هچ 

[ . 129 . ] تسا مارح 

هشیش رب  هدجس 

مادـک چـیه  و  دـیوریم ، نیمز  زا  هچنآ  ای  دـشاب و  نیمز  رب  زامن  يهدجـس  دـیاب  هک  دـنراد  عامجا  مالـسلامهیلع ، تیبلـها  ياـهقف  ماـمت 
، دـننادیمن زیاج  ار  ددرگ -  ندیـشوپ  ای  ندروخ  لباق  تارییغت  زا  سپ  ینعی  هوقلاب -  هچ  لعفلاب و  هچ  یندیـشوپ ، یندروخ ، رب  يهدـجس 
زا دناهتسج . دانتسا  هدیسر  مالسلامهیلع  يده  يهمئا  زا  هک  يدایز  رابخا  هب  دروم  نیا  رد  و  دناهدرک ، عنم  هشیش  رب  هدجس  زا  هک  نانچمه 
نآ زا  تشون و  ياهمان  يرکـسعلا ، نسحلاوبا  ماـما  تمدـخ  هب  نایعیـش  زا  یکی  دـیوگیم : نیـسح  نب  دـمحم  هک  تسا  یتیاور  هلمج  نآ 

هشیش متفگ  دوخ  اب  مدرک و  رکف  دش ، مامت  همان  هک  یتقو  دیوگیم : همان  هدنسیون  هن ؟ ای  تسا  زیاج  هشیش  رب  زامن  ایآ  هک  دیسرپ  راوگرزب 
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یتفگ تدوخ  اب  وت  هک  دنچ  ره  تشون : نم  هب  مالـسلاهیلع ، ماما  : » دیوگیم مدیـسرپیم ! مالـسلاهیلع  ماما  زا  دیابن  تساهیندـییور ، زا  مه 
دنتـسه یتادوجوم  زا  ود  نیا  هک  هتفای ، بیکرت  نش  کمن و  زا  هشیـش  اریز  ناوخم ! زامن  نآ  رب  اما  تسا ، نیمز  ياهیندییور  زا  هشیـش  هک 

[ . 130 .« ] دناهدش خسم  دناهداد و  لکش  رییغت  هک 

درادن اضق  شوهیب ، صخش  زامن 

شوهیب رخآ  ات  تقو  لوا  زا  رگا  سپ  دشاب ، هتفرن  شوه  زا  فیلکت  تقو  رد  هک  دناهدرک  طرـش  فلکم  هب  فیلکت  هجوت  تحـص  رد  اهقف 
تـسا هلمج  نآ  زا  هک  دـناهدرک  دانتـسا  تاـیاور  زا  یخرب  هب  هلأـسم  نیا  رد  و  ار . نآ  ياـضق  هن  دـناوخب و  زاـمن  هک  تسا  فلکم  هن  دوـب 

 ] مدیـسرپ دوب  هتفر  شوه  زا  هک  یـصخش  يهرابرد  مالـسلاهیلع  ثلاث  نسحلاوبا  ماما  زا  هک  تسا  هدرک  لـقن  راـیزهم  نب  یلع  هک  یتیاور 
هب راوازـس  زین  دوخ  تسا ، بلاغ  وا  رب  دنوادخ  هک  ار  هچ  ره  و  ار ، شزامن  هن  دـنکیم و  اضق  ار  شاهزور  هن  وا  : » دومرف ماما  هحفص 117 ]
رـس هب  یـشوهیب  لاح  رد  رتشیب  ای  زور و  کی  هک  یـسک  هرابرد  ترـضح  نآ  زا  ياهمان  رد  حون  نب  بویا  نینچمه  تسوا ». رذع  شریذپ 

ياضق هن  : » تشون يو  خـساپ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هن ؟ ای  دـنک  اضق  دـیاب  تسا ، هدـش  توف  وا  زا  هک  ییاهزامن  اـیآ  هک  درک  لاؤس  دربیم 
زامن » ياضق  هن  تسا و  مزال  هزور 

هکم رفس  رد  رصق  زامن 

اریز دشاب ، رادهلگ  دصاق و  ادخان ، راداو ، راچ  لیبق  زا  دیابن  رفاسم  صخـش  هلمج ، نآ  زا  هک  دـنلئاق  یطیارـش  رـصق  زامن  رد  هعیـش  ياهقف 
هب دراد  موادم  ياههبرجت  يریگمیمصت و  رب  فقوتم  هک  تسا  یلمع  ترفاسم  لغش  و  دنناوخب ، لماک  رفس  رد  ار  ناشزامن  دیاب  هورگ  نیا 

ناراد هلمح  يهلاس  ره  رفـس  نیاربانب  دشابن . لومعمریغ  تسا  ترفاسم  شلغـش  هک  یـسک  يارب  و  تسین ، یقافتا  و  دروم ، کی  هک  يوحن 
هب دـیوگیم : هدرک ، تیاور  كزج  نب  دـمحم  دـنناوخب . رـصق  ار  ناشزامن  دـیاب  نانآ  هکلب  دوشیمن ، زاـمن  ندـناوخ  لـماک  ثعاـب  جـح 
اج چـیه  درذـگیم و  اـهنآ  دـمآرد  زا  نم  یگدـنز  هک  مراد  ینارتـش  هک : متـشون  مالـسلاهیلع  يداـه -  ماـما  ثلاـث -  نسحلاوبا  تمدـخ 

؟ تسیچ نم  فیلکت  نیاربانب  موریم ، رگید  ياهاج  یـضعب  هب  تردـن  هب  ای  هکم و  هب  اهنآ  اب  مراد ، هک  ياهقالع  رطاـخ  هب  رگم  موریمن ،
ماـما ماـمت ؟ اـی  تسا ، رـصق  ترفاـسم ، تدـم  رد  مفیلکت  هزور  زاـمن و  رد  اـی  موشیم ، نوریب  رهـش  زا  راـک  يارب  مدرم ، اـب  نم  هک  یتـقو 

، هکم رفس  يارب  هحفـص 118 ] زج [  یتسین  رفـس  لاح  رد  تنارتش  اب  ینکیمن و  ترفاسم  هشیمه  رگا  : » تشون يو  خـساپ  رد  مالـسلاهیلع 
مالسلاهیلع ماما  زا  هک  یماکحا  زا  یضعب  يهرابرد  ام  نخس  اج  نیا  رد  [ . 131 .« ] تسا هزور  ندرک  راطفا  زامن و  ندناوخ  رصق  تاهفیظو 

تفرگ . نایاپ  دوب ، هدش  لاؤس  اهنآ  يهرابرد 

سمخ

يرکف تفرـشیپ  گـنهرف و  شرتسگ  رقف و  زا  يریگولج  يارب  مالـسا  سدـقم  نید  هک  تسا  یمالـسا  یقرتم  ياـهتایلام  هلمج  زا  سمخ ،
، هلمج زا  دناهدرک ، نایب  ار  اهنآ  اهقف  هک  تسا  بجاو  دروم  دـنچ  رد  سمخ  تسا . هدرک  ضرف  ار  نانآ  یمالـسا  فراعم  يایحا  هعماج و 
رد اهقف  تسا . هدمآ  یهقف  ياهباتک  رد  هک  ییاهزیچ  زا  دـشاب  اهنیا  لاثما  تراجت و  عیانـص و  دوس  زا  شاهداوناخ  ناسنا و  هنوؤم  رب  دـیاز 

میهاربا زا  یفاک  باتک  هک  تسا  یتیاور  هلمج  زا  دناهتسج  دانتسا  تسا ، هدش  لقن  مالـسلامهیلع  يده  يهمئا  زا  هک  یتایاور  هب  دروم  نیا 
ار تراوگرزب  ردپ  يهتـشون  رایزهم  نب  یلع  هک  متـشون  مالـسلاهیلع  يداه  نسحلاوبا  روضح  هب  دیوگیم : هدرک ، لقن  ینادمه  دمحم  نب 
هک یـسک  رب  اما  دنزادرپب ، ار  هدـنامیقاب  مشـش  کی  زا  یمین  هنوؤم ، زا  سپ  تسا  بجاو  عرازم  نابحاص  رب  هک  نیا  رب  ینبم  دـناوخ ، میارب 
رب دناهتفگ : و  دناهدرک ، فالتخا  هراب  نیا  رد  ام  زا  شیپ  یناسک  تسین و  بجاو  يرگید  زیچ  مشـش و  کی  فصن  دـشابن  ریاد  شاهعرزم 
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ماـما تسا ؟ بجاو  سمخ  شاهداوناـخ ، هـعرزم و  بحاـص  هنوؤـم  هـن  نآ ، تاـیلام  هـعرزم و  دوـخ  يهـنیزه  ینعی  هنوؤـم ، زا  سپ  عرازم 
نب یلع  هحفص 119 ] [ . ] 132 ...« ] تلود تایلام  زا  دعب  شاهداوناخ و  هعرزم و  بحاص  يهنیزه  زا  سپ  : » دنتشون باوج  رد  مالـسلاهیلع 

زا هک  مدیـسرپ  يدرم  يهراـبرد  مالـسلاهیلع  ثلاـث  نسحلاوـبا  زا  هک  تسا  هدرک  لـقن  يروباـشین  عاجـش  نـب  دـمحم  نـب  یلع  زا  راـیزهم 
هعرزم ندرک  دابآ  يارب  زین  ار  رک  یـس  تسا و  هداد  تاکز  رک  هد  ینعی  نآ ، کی  هد  هک  هدرک  تشادرب  مدنگ  [ 133  ] رک دص  شاهعرزم 

ماما دـسریم ؟ يزیچ  شناـبحاص  هب  اـیآ  و  دوشیم ؟ سمخ -  امـش -  قح  ردـقچ ، تسا ، هدـنام  یقاـب  شیارب  رک  تصـش  هدرک ، فرص 
هچ نآ  مامت  رد  و  دناهتـسج ، دانتـسا  رابخا  نیا  هب  اـهقف  [ . 134 .« ] تسام قح  سمخ  شاهنوؤم  رب  دازاـم  : » تشون خـساپ  رد  مالـسلاهیلع ،
تسا . هدمآ  نآ  حرش  هیلمع  ياههلاسر  یهقف و  ياهباتک  رد  لیصفت  هب  هک  دناهداد  اوتف  سمخ  بوجو  هب  دوشیم  هنالاس  هنوؤم  رب  دازام 

تاکز

هراشا

هک تسا  يدنمـشزرا  لئاسو  زا  یکی  تاکز  تسا . تاکز  بوجو  یکی  دراد  شیداصتقا  ماظن  رد  مالـسا  هک  هقـالخ  ياـههمانرب  هلمج  زا 
ار تاکز  هب  طوبرم  عورف  زا  یضعب  مالسلاهیلع  يداه  نسحلاوبا  ماما  زا  دنکرب . نب  زا  ار  تیمورحم  یتسدگنت و  رقف و  ياههشیر  دناوتیم 

تسا : هداد  باوج  ریز  حرش  هب  ترضح  نآ  دناهدیسرپ و 

تاکز قحتسم 

اهنآ لیالد  هلمج  زا  داد . تاکز  دوشیمن  رفاک  هحفص 120 ] هب [  نیاربانب  دشاب ، نمؤم  هک  دناهدرک  طرش  تاکز ، قحتـسم  يهرابرد  اهقف 
 - تسا مسج  ادخ  دیوگیم  ینعی  تسا -  مسجت  هب  لئاق  هک  یـسک  هب  ایآ  هک  دناهدیـسرپ  مالـسلاهیلع  نسحلاوبا  ماما  زا  هک  تسا  یتیاور 

زامن وا  رـس  تشپ  ناوتیمن  داد و  تاکز  دـیابن  تسا  مسج  ادـخ  دـیوگیم : هک  یـسک  هب  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  داد ؟ تاـکز  ناوتیم 
ره لماش  مکح ، نیا  هکلب  دشابیمن  تسا ، دنوادخ  ندوب  مسج  هب  لئاق  هک  یسک  دروم  رد  یتیصوصخ  هک  تسا  یعیبط  [ . 135 .« ] دناوخ
هب شاهقفن  هک  دشاب  یناسک  زا  دیابن  تاکز  يهدنریگ  هک  دناهدرک  طرـش  اهقف  زین  و  درادن . نامیا  ازج  زور  ادـخ و  هب  هک  دوشیم  يرفاک 
 - دور نییاپ  هچره  رتخد ، رـسپ و  دالوا  زا  نادنزرف  و  دادجا -  ینعی  دور -  الاب  هک  دـنچره  ردام ، ردـپ و  لثم  تسا  هدـنهد  تاکز  ندرگ 

يداه ماما  ثلاث  نسحلاوبا  تمدخ  هب  تسا : هدرک  لقن  یمق ، نارمع  نب  لیعامسا  زا  یفاک  باتک  رد  ینیلک  اما  نادنزرف -  نادنزرف  ینعی 
مالسلاهیلع ماما  مزادرپب ؟ ناشیا  هب  تاکز  زا  يزیچ  هک  تسا  زیاج  ایآ  دنتسه  نانز  نادرم و  هک  مراد  يدالوا  نم  هک  متـشون  مالـسلاهیلع ،

وا ریظن  هک  یسک  ره  لئاس و  نآ  صاخ  دروم  رب  لمح  راصبتـسا  بیذهت و  رد  ار  تیاور  نیا  خیـش ، تسا .» زیاج  يرآ  : » تشون خساپ  رد 
[ . 136 . ] دشابن یفاک  شاهداوناخ  يهنیزه  يارب  شدوخ  لام  هک  یسک  ینعی  تسا ، هدرک  دشاب 

داد ناوتیم  تاکز  زا  رادقم  هچ  رفن  ره  هب 

دوجو دناهدرک -  نییعت  هک  هرطف  تاکز  هحفـص 121 ] زجب [  دایز -  ای  مک و  داد ، ناوتیم  ریقف  ره  هب  هک  تاکز  لام  زا  ینیعم  يهزادـنا 
لحم زا  مناملـسم  ناردارب  زا  يدرم  هب  . » تشون مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  هب  قاحـسا ، نب  دـمحا  طسوت  نایعیـش  زا  یکی  درادـن ،

، یلاعت هللاءاشنا  نک ، راـتفر  روط  ناـمه  : » تشون خـساپ  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  دراد ؟ تروص  هچ  مهدیم ، مهرد  هس  و  مهرد ، ود  تاـکز 
[ . 137 .« ] تسا تسرد 

هرطف تاکز 
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مامت رب  هرطف  تاکز  دندرک ، قالطا  اهندب  تاکز  رب  ار  نآ  حالطصا  رد  اهقف  و  دش ، ررقم  مالسا  رد  هک  تسا  يزیچ  نیتسخن  هرطف  تاکز 
رد مالسلاهیلع ، يداهلا  نسحلاوبا  ماما  تسا . بجاو  نز  ای  دنـشاب و  درم  کچوک ، ای  دنـشاب ، گرزب  رفاک ، هچ  دنـشاب  ناملـسم  هچ  مدرم 
زا دـشاب ، وت  روخنان  هلئاع و  هک  سکره  و  تسا ، بجاو  مدرم  مامت  رب  وت و  رب  هرطف  : » تشون نینچ  ینادـمه  دـمحم  نب  میهاربا  هب  ياهمان 

دون دص و  یلطر  ره  يزادرپب و  دشاب  یندم  لطر  شش  نزو  هب  هراوخریـشریغ ، هراوخریـش و  هدرب ، دازآ و  گرزب ، کچوک و  نز ، درم و 
تایاور دـیوگیم : ینادـمه  دـمحم  نب  میهاربا  [ . 138 « ] دوـشیم مهرد  داـتفه  دـص و  رازه و  هرطف  کـی  نیارباـنب  تسا ، مـهرد  جـنپ  و 

خساپ رد  ماما  مدیسرپ ، راوگرزب  نآ  زا  متـشون و  مالـسلاهیلع  رکـسعلا  بحاص  نسحلاوبا ، ماما  هب  ياهمان  نم  دوب ، فلتخم  هرطف  يهرابرد 
، ماش فارطا  فیاط ، نمی ، هکم ،  مدرم  نیاربانب  دـنروخیم ، رهـش  مدرم  هک  تسا  یکاروخ  زا  عاـص  کـی  يهزادـنا  هب  هرطف  : » تشون نم 

مدرم يهمه  لصوم و  هریزج ، مدرم  و  شمـشک ، ماش ، یحاون  مدرم  و  امرخ ، نامرک ، زاوها و  سراف ، مجع ، برع و  قارع  نیرحب ، همامی ،
دیاـب هـک  ير  ورم و  مدرم  زج  مدـنگ -  ناـسارخ ، مدرم  و  جــنرب ، هحفـص 122 ] ناردـنزام [ ،)  ) ناتـسربط مدرم  وج و  ای  مدـنگ و  لاـبج ،
برع مدرم  دنروخیم و  هک  يزیچ  نیرتشیب  زا  رگید  ياهاج  مدرم  اهنیا ، ریغ  و  دنهدب . دـیاب  مدـنگ ، رـصم ، مدرم  و  دـنزادرپب -  شمـشک 
بلاغ توق  نامه  هرطف  دروم  رد  یلک  يهدعاق  [ . 139 ...« ] تسا بجاو  مدرم  يهمه  رب  وت و  رب  هرطف  و  دنزادرپب . کشک  دیاب  نیـشنهیداب 

هب ینعی  تسا  عاص  کی  یسک  ره  يارب  بجاو  رادقم  و  وج ، مدنگ و  دننام : دنکیم  یگدنز  نآ  رد  صخش  هک  تسا  يرهش  نامه  مدرم 
دنکیم . تیافک  اهقف  ياوتف  قباطم  زین  نآ  ياهب  تخادرپ  ولیک و  هس  یبیرقت  نزو 

هزور

هراشا

تسا : هلمج  نآ  زا  هک  دناهدیسرپ  هزور  هب  عجار  يدایز  لئاسم  مالسلاهیلع ، يداهلا  نسحلاوبا  ماما  زا 

دوشیم بجاو  هام  ندید  اب  هزور 

اهنت وا  دوخ  هچ  دنیبب ، ار  هام  هک  یسک  ره  رب  نیاربانب  تسا ، هام  ندید  دوشیم ، تباث  ناضمر  هام  زاغآ  هک  ییاههار  نیرتشخب  نانیمطا  زا 
نآ هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  يرکـسعلا  نسحلاوبا  زا  دشار  نب  یلع  دوشیم ، بجاو  هزور  دنـشاب ، هدید  مه  نارگید  ای  دـنیبب و 

هحفـص رد [  دناهدرک  بوجو  دصق  هب  هزور  زا  یهن  رب  لمح  ار  تیاور  نیا  اهقف  [ . 140 « ] هام ندـید  اب  رگم  ریگم  هزور  : » دومرف راوگرزب 
دشاب . هدشن  تباث  لاله ، تیؤر  هک  یتروص  [ 123

دهدیم ریش  هچب  هک  ینز  يهزور 

رد ار  يرگید  يهچب  ای  و  دوخ ، دنزرف  هک  ینز  يهرابرد  ترضح  نآ  زا  و  تشون ،  مالسلاهیلع  نسحلاوبا  ماما  تمدخ  هب  رایزهم ، نب  یلع 
هزور تردـق  و  دوریم ، لاح  زا  دـهدیم  ریـش  ياهچب  هک  یماگنه  اریز  تسا ، لکـشم  وا  يارب  يرادهزور  و  دـهدیم ، ریـش  ناـضمر  هاـم 

دهدن و ریـش  هک  نیا  ای  دروآ و  ياج  هب  بسانم  نامز  رد  ار  نآ  ياضق  اهدعب  دنک و  راطفا  ای  دریگب و  هزور  نز  نیا  ایآ  درادـن ، ار  نتفرگ 
وا خـساپ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  تسیچ ؟ شفیلکت  درادـن ، ار  شدـنزرف  يارب  هیاد  نتفرگ  تردـق  هک  دوب  یناسک  زا  رگا  سپ  دریگب ؟ هزور 

لماک ار  شاهزور  دوخ  دریگیم و  شدنزرف  نداد  ریش  يارب  ياهیاد  تسا  نکمم  وا  يارب  هیاد  نتفرگ  هک  دوب  یناسک  نآ  زا  رگا  : » تشون
ار اههزور  ياضق  نکمم ، نامز  رد  و  دهدیم . ریـش  ار  شدنزرف  دوخ ، دنکیم و  راطفا  ار  شاهزور  تشادن  ییاناوت  نینچ  رگا  و  دریگیم ،

نتفرگ تسا و  مک  شریش  هک  یهدریش  نز  راطفا  هب  و  دناهتسج ، دانتـسا  ثیدح ، نیا  هب  ناشیاهاوتف  رد  هعیـش ، ياهقف  [ . 141 .« ] دریگیم
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اوتف دشابن ، شیارب  دهد  ریـش  شدنزرف  هب  هک  ياهیاد  نتفرگ  ریجا  ناکما  هک  یتقو  تسا ، شخبنایز  شاهچب  يارب  ای  وا و  دوخ  يارب  هزور 
دناهداد .

نیعم يهزور  يهرافک 

و دریگب ، هزور  زور  کی  هک  تسا  هدرک  رذن  يدرم  نم ! يالوم  تشون : مالسلاهیلع  يرکسعلا  نسحلاوبا  ماما  روضح  هب  هدیبع  نب  نیـسح 
نآ ياج  هب  زور  کی  [ » هحفص 124 تشون [ : يو  خساپ  رد  مالسلاهیلع  ماما  تسیچ ؟ شاهرافک  تسا ، هدش  رتسبمه  شرسمه  اب  زور  نآ 

يهلیسو هب  نیعم  يهزور  راطفا  يهرافک  هک  دناهداد  اوتف  اهقف  تیاور ، نیا  وترپ  رد  [ . 142 . ] دنک دازآ  هدرب  کی  دریگب و  هزور  دیاب  زور 
، دوبن رداق  اهنیا  رب  رگا  تسا و  نیکسم  هد  ششوپ  ای  نیکـسم و  هد  ماعطا  ای  و  هدرب ، هدرک  دازآ  ینعی  مسق ، تفلاخم  يهرافک  نامه  رذن 

دریگب . هزور  زور  هس  دیاب 

جح

لیذ لئاسم  هلمج  زا  تسا  هداد  خـساپ  راوگرزب  نآ  دناهدیـسرپ و  جـح  لئاسم  زا  یـضعب  يهرابرد  مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماـما  زا 
يدرم يهرابرد  دییامرفیم  هچ  متشون : مالسلاهیلع  يداه  ماما  موس -  نسحلاوبا  تمدخ  هب  دیوگیم : هدرک  لقن  رورـسم  نب  دمحم  تسا :
تکرح تاـفرع  تمـس  هب  ینم  زا  مدرم  هک  یلاـح  رد  تسا . هدرک  كرد  ار  هفرع  زور  حبـص  هتفر و  جـح  هب  عـتمت  يهرمع  دـصق  هـب  هـک 

رد عتمت  يهرمع  دـهاوخب  رگا  تسا ، تسرد  وا  يهرمع  تقو  هچ  ات  تسا ؟ هتفر  تسد  زا  هن  اـی  تسا و  تسرد  وا  يهرمع  اـیآ  دـناهدرک ،
هب اروف  : » تشون خساپ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  تسیچ ؟ شفیلکت  تسا ، هدرکن  كرد  ار  هیورت  بش  زور و  هک  یلاح  رد  دهد  ماجنا  جح  نیا 

دـهدیم و ماجنا  ار  هورم  افـص و  نیب  یعـس  دـناوخیم و  ار  فاوط  زاـمن  تعکر  ود  دـنکیم و  فاوط  و  هللاءاـش -  نا  ددرگیمرب -  هکم 
[ . ] 143 ...« ] ددرگیمرب جاحلاریما )  ) ناوراک سیئر  اب  دوریم و  فقوم  هب  ددـنبیم و  مارحا  جـح  يارب  هاگ  نآ  دروآیم ، اـج  هب  ریـصقت 

و مهن ، بش  ینم  رد  شندـیباوخ  و  هجحیذ -  متـشه  زور  هیورت -  زور  رد  دـنکیم  عـتمت  جـح  هک  یـسک  ندـش  مرحم  هتبلا  هحفص 125 ]
جح ناکرا  زا  یکی  هک  تسا  فقوم  كرد  بجاو ، هکلب  بجاو  هن  تسا ، بحتـسم  اهنیا  يهمه  تاـفرع ، دـصق  هب  اـج  نآ  زا  نتفر  نوریب 

هک تسا  بجاو  دوش ، هکم  دراو  مهن  زور  یجاـح  هاـگره  نیارباـنب  باـتفآ ، بورغ  اـت  مهن  زور  لاوز  تقو  زا  هفرع  رد  ندوب  ینعی  تسا 
تسا . هدومرف  مالسلاهیلع  ماما  هک  هچ  نآ  قباطم  دنک -  كرد  ار  نآ  ات  دنک ، چوک  تافرع  هب  دعب  دهد و  ماجنا  ار  هرمع  لامعا 

تراجت

هراشا

اهنآ هب  ناشیاهاوتف  رد  اهقف ، دـناهدرک و  لقن  تراجت  يهرابرد  ار  هلأسم  نیدـنچ  مالـسلاهیلع ، يداهلا  نسحلاوبا  ماـما  زا  ثیدـح  ناـیوار 
هلمج : نآ  زا  دناهتسج  دانتسا 

نارگمتس اب  يراکمه  تمرح 

نب یلع  نب  دـمحم  دوب . عرـش  فالخ  اـهنآ  اـب  يراـکمه  هعیـش  رظن  قبط  رب  دوب ، راوتـسا  روج  ملظ و  ساـسارب  ساـبعینب  تموکح  نوچ 
سابعینب و يارب  ندرک  راک  يهراـبرد  ترـضح ، نآ  زا  تشون و  ياهماـن  مالـسلاهیلع  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  ماـما  رـضحم  هب  یـسیع 

راک هب  جورخ  دورو و  هک  یتقو  ات  : » دومرف خساپ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دراد ؟ ياهزاجا  نینچ  ایآ  دیـسرپ ، ناشیا  لاوما  زا  يرادقم  تفایرد 
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رتهب كدنا  دمآرد  ریزگان  تسا و  دنـسپان  هورکم و  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دریذپیم ، ار  صخـش  رذع  دنوادخ  دـشاب ، ربج  روز و  هب  اهنآ 
رد هک  یلاح  رد  دسریم  وا  هب  هچ  نآ  يهرابرد  تسا  زاس  هلیسو  وا  هک  دوخ  ناسر  يزور  هب  تبـسن  دنکیمن ، یـساپسان  و  تسا ، دایز  زا 
هک تسا  هداد  خساپ  مالـسلاهیلع  ماما  هحفـص 126 ] ددرگیم [ ». ام  ناتـسود  ام و  يهرابرد  وت  يدونـشخ  ثعاب  هک  هچ  نآ  تسوا  تسد 

يور زا  هاگره  دـنکیمن و  تساوخزاب  اهنآ  زا  يراکمه  نیا  دروم  رد  یلاعت  يادـخ  دـشاب ، ربج  روز و  يور  زا  رگا  سابعینب  يارب  راک 
یهاگ تهارک  هک  اریز  دشاب  تمرح  تهارک ، زا  مالـسلاهیلع  ماما  دوصقم  دیاش  تسا و  هورکم  اوران و  اهنآ  يارب  راک  سپ  دـشاب ، رایتخا 

اب هک  دـنادیم  مالـسلامهیلع  تیبلـها  ندرک  لاحـشوخ  ار  اـهنآ  راـک  هب  دورو  يهراـفک  مالـسلاهیلع ، ماـما  و  دوشیم . قـالطا  تمرح  رب 
تلالد تایاور  زا  یهورگ  بلطم  نیمه  رب  و  دوشیم . لصاح  ناشیا  زا  اهیتخس  اهیراتفرگ و  عفر  نادنمتسم و  نانمؤم و  تجاح  ندروآرب 

نب یلع  نب  دمحم  هب  مالسلاهیلع  ماما  يهمان  هک  یتقو  [ . 144 . ] دناهدرک لقن  روج  مکاح  تیالو  هب  عجار  دوخ  ياهثحب  رد  اهقف  هک  دراد 
راک رد  ناشیا -  راک  هب  دورو  يهرابرد  نم  داقتعا  هک : تشاد  هضرع  تشون و  مالـسلاهیلع  ماما  تمدخ  هب  ياهمان  هلجع  اب  دیـسر ، یـسیع 

يهلیسو هب  ناشیا  زا  نتفرگ  ماقتنا  تهج  تسد ، ندش  زاب  ترـضح و  نآ  نانمـشد  هب  يراوشد  داجیا  يارب  تسا  یهار  نتفای  سابعینب - 
باوث رجا و  ياراد  هکلب  تسین ، مارح  وا  راک  اهنت  هن  دـنکب  ار  يراـک  نینچ  سکره  : » تشون خـساپ  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  اـهنآ . هب  برقت 

[ . 145 .« ] تسا

هراجا

رد ینیطقی  یسیع  نب  دمحم  - 1 هلمج : زا  تسا ، هداد  خساپ  اهنآ  هب  هک  دـناهدرک  یتالاؤس  مالـسلاهیلع  نسحلاوبا  ماما  زا  هراجا  يهرابرد 
ربارب رد  دنک و  راک  ات  هتـشاذگ  يدرم  دزن  ار  شرـسپ  هک  یـسک  يهرابرد  تشون و  مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  تمدخ  هب  ياهمان 

دزم ربارب  رد  ار  ترـسپ  دیوگیم : دـنکیم و  هعجارم  يرگید  درم  هاگ  نآ  دـهدب . وا  هب  ینیعم  ترجا  هنالاس  درم ، نآ  دـنکیم  هک  يراک 
ماما هن ؟ ای  دـنزب ، مهب  ار  یلوا  داد  رارق  دـناوتیم  اـیآ  درادـن ؟ اـی  دراد  خـسف  راـیتخا  درم  نیا  اـیآ  راپـسب ، هحفـص 127 ] نم [  هب  يرتـشیب 

هدـماین شیپ  یفعـض  ای  يرامیب و  شدـنزرف  يارب  هک  یتقو  ات  هتبلا  دـنک ، لـمع  لوا  دادرارق  هب  دـیاب  وا  : » تشون وا  خـساپ  رد  مالـسلاهیلع 
دوجو نآ  ندرک  خسف  يارب  یهار  چـیه  تسا و  لاکـشایب  لوا  دادرارق  يارجا  اضما و  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  تیاور  نیا  [ . 146 .« ] تسا

ییاناوت مدع  رطاخ  هب  ار  هراجا  تروص  نآ  رد  دـنک ، راک  دـناوتن  هک  دـیآ  شیپ  یفعـض  ای  يرامیب و  شدـنزرف  يارب  هک  نآ  رگم  درادـن .
يدرم : » متـشون مالـسلاهیلع ، يداـه -  ماـما  موس -  نسحلاوبا  تمدـخ  هب  هک : تسا  هدرک  لـقن  قاحـسا  نب  دـمحم  - 2 دـنزیم . مهب  راک 
شورف هب  رجأتـسم  تخورف و  رجأتـسم  روـضح  رد  دوـب  هداد  هراـجا  ار  نآ  هک  نیمز  بحاـص  تسا و  هدرک  هراـجا  یـسک  زا  ار  ياهعرزم 
ثاریم نمض  رد  نیمز  نیا  ایآ  تشاد ، هثرو  دنچ  وا  تفر و  ایند  زا  يرتشم  هک  نیا  ات  دوب ، شورف  رب  دهاش  هک  یلاح  رد  درکن ، یـضارتعا 

نایاپ ات  : » تشون وا  خـساپ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دـنامیم ؟ رجأتـسم  تسد  رد  هراجا  تدـم  نایاپ  ات  هک  نیا  ای  دـسریم ، يرتشم  يهثرو  هب 
نـالطب ثعاـب  نآ  يرتـشم  ندرم  رجأتـسم و  نیع  نتخورف  هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  تیاور  نیا  [ . 147 .« ] دنامیم رجأتـسم  تسد  رد  هراجا 

-3 دوش . یـضقنم  هراجا  تدـم  هک  نیا  ات  دـنک ، تشادرب  ار  نآ  عفاـنم  اـت  دـنامیم  هرجأتـسم  تسد  رد  هرجأتـسم  نیع  دوشیمن و  هراـجا 
هب ار  ياهعرزم  هک  مدیسرپ  ینز  يهرابرد  متشون و  ياهمان  مالـسلاهیلع  نسحلاوبا  ماما  تمدخ  هب  دنکیم : لقن  ینادمه  دمحم  نب  میهاربا 
وا هب  ار  هراجا  زا  يزیچ  هحفـص 128 ] تقو [  زا  شیپ  دنک ، تفایرد  ار  هراجالا  لام  لاس  ره  نایاپ  رد  هک  تسا  هداد  هراجا  لاس  هد  تدم 

نایاپ ات  ار  هراجا  هک  تسا  بجاو  وا  يهثرو  رب  ایآ  دوریم  ایند  زا  لاـس  هس  زا  دـعب  اـی  هدـشن و  ماـمت  لاـس  هس  زونه  نز  نآ  و  دـناهدادن ،
زونه هدش و  نییعت  تدم  رگا  : » تشون خساپ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  تسا ؟ هتفای  نایاپ  نز  نآ  ندرم  اب  هک  نیا  ای  دننادب  ءارجالا  مزال  تدـم 

ای ثلث و  هب  اما  تسا  هدـشن  مامت  تدـم  نآ  رگا  دـنریذپب و  ار  هراجا  وا  يهثرو  دـیاب  سپ  تسا  هتفر  ایند  زا  وا  و  هدـشن ، يرپس  تدـم  نآ 
دروم نیا  رد  اهقف  [ . 148  -« ] هللاءاشنا دننادب -  ذفان  ار  هراجا  تقو  زا  رادقم  نامه  هب  نز  نآ  يهثرو  تسا ، هدیـسر  يرادقم  ای  فصن و 
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نیا رب  رخأتم  ياهقف  زا  یخرب  يهدـیقع  هن ؟ ای  دروخیم  مهب  هدـننک  هراجا  ای  هدـنهد و  هراجا  ندرم  اب  هراجا  اـیآ  هک  دـنراد  رظن  فـالتخا 
نخـس نیا  نوچ  دناهتفگ  دننکیم ، هقثوم  تیاور  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  دناهدرک  لالدتـسا  تیاور  نیمه  هب  و  دوشیم ، لطاب  هراجا  هک  تسا 

يهنیرق هب  لصا ، زا  هن  دوشیم ، هدـنهد  هراجا  ندرم  نامز  زا  هراـجا  نـالطب  رب  لـیلد  تسا » طوبرم  هثرو  هب  هراـجا  نآ  : » مالـسلاهیلع ماـما 
هدش اعدا  ناهربلا ، عمجم  رد  اما  تسا . تدم  عومجم  ات  تایح  نامز  تبـسن  هب  ترجا  غلبم  عیزوت  رد  رهاظ  هک  هلمج ، نیا  زا  سپ  ترابع 

مالـسلاهیلع ماما  نخـس  رهاظ  هب  دروم  نیا  رد  وا  ایوگ  هدنهد . هراجا  ندرم  اب  هراجا  ندـشن  لطاب  رب  دراد  تحارـص  تیاور ، نیا  هک  تسا 
يهلابند تسا و  هراـجا  تحـص  رگناـیب  تراـبع  نیا  رهاـظ  اریز  تسا ، هتـسج  دانتـسا  تسا » هثرو  هب  طوبرم  هراـجا  نآ  : » تسا هدومرف  هک 

[149 . ] دنراد ار  هراجالا  لام  تفایرد  قاقحتسا  تسا ، هدش  نییعت  هراجا  دقع  رد  هک  یتدم  قباطم  هک  تسا  هدرک  لمح  نیا  رب  ار  ترابع 
هحفص 129 ] . ] 

فقو

: دیوگیم هدرک  لقن  رایزهم  نب  یلع  تسا . فقو  يهرابرد  ياهلأسم  دناهدیسرپ ، مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  زا  هک  یلئاسم  نایم  زا 
زا سپ  امش  و  مدرک ، فقو  هیریخ  روما  جح و  ترایز  يارب  مدالوا و  رب  ار  ینیمز  نم  متـشون : مالـسلاهیلع  موس  نسحلاوبا  ماما  تمدخ  هب 
ام فرط  زا  يراد و  هزاجا  وت  : » دومرف مالسلاهیلع  ماما  مداد ، رییغت  دراوم  نیا  زا  ار  نآ  نونکا  و  امـش ، زا  سپ  نم  دیراد و  قح  نآ  رد  نم 

هتفرگ تروـص  ضبق  لـیوحت و  زا  شیپ  دراوـم  رییغت  هک  تسا  هدرک  طابنتـسا  نینچ  تیاور  نـیا  زا  یلماـع  رح  خیـش  [ . 150 .« ] يراتخم
اب یتح  تروص  نآ  رد  هک  نم » زا  سپ   » ترابع يهنیرق  اب  دشاب ، تیـصو  ینعم  هب  اج  نیا  رد  فقو  دـهدیم ، لامتحا  هک  نانچمه  تسا ،

درادن . یتافانم  تسا ، تشگرب  لباقریغ  مزال و  هتفرگ و  تروص  زین  لماک  طیارش  اب  هک  یفقو 

همعطا

، موس نسحلاوبا  ماما  زا  حون ، نب  بویا  تسا ، سوماج »  » شیمواگ هب  طوبرم  يهلأسم  تسا  هدـمآ  همعطا  باـتک  رد  هک  یلئاـسم  هلمج  زا 
نیا يانعم  تسا -  هدش  خسم  تاناویح  زا  شیمواگ  دنیوگیم : قارع ، مدرم  هک : دنکیم  ضرع  ماما  هب  دسرپیم ، هراب  نیا  رد  مالسلاهیلع 

رد مالسلاهیلع  ماما  تسین -  زیاج  شتـشوگ  ندروخ  هدوب و  تشوگ  مارح  هحفـص 130 ] تسا [ ، تاخوسنم  زا  نوچ  هک  تسا  نآ  فرح 
نیا اب  مالسلاهیلع ، ماما  [ . 151 .« ] ات ود  واگ  زا  ات و  ود  رتش ، زا  : » دـیامرفیم هک  ياهدینـشن  ار  لجوزع  يادـخ  لوق  ایآ  دومرف : يو  خـساپ 

تسین . هدش  خسم  تاناویح  زا  تسا و  واگ  زا  یعون  نآ ، هک  تسا  هدرک  تباث  هدرب و  نیب  زا  ار  ههبش  نایب 

ءاضق

لقن یسیع  نب  رفعج  تسا : هلأسم  نیا  اهنآ  هلمج  زا  هک  دناهدیسرپ ، ءاضق  لئاسم  زا  یخرب  يهرابرد  مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  زا 
لاوما زا  یضعب  هک  دنکیم  اعدا  نز  نآ  ردپ  دریمیم ، ینز  متـشون ، مالـسلاهیلع  دمحم -  نب  یلع  ینعی  نسحلاوبا -  تمدخ  هب  : » دنکیم

هنیب نودـب  : » تشون مالـسلاهیلع ، ماما  هن ؟ ای  تسا ، هتفریذـپ  هنیب  نودـب  وا  ياعدا  ایآ  دوب ، هتـشاذگ  هیراـع  هب  وا  دزن  ار  شنارازگتمدـخ  و 
رداـم اـی  شرـسمه و  ردـپ  اـی  تسا و  هدرم  هک  ینز  نآ  رـسمه  رگا  هک  متـشون  مالـسلاهیلع ، ماـما  تمدـخ  هب  دـیوگیم : تسا ». هتفریذـپ 

يهلزنم هب  اهنآ  ياعدا  دروم  نیا  رد  ایآ  دوب ، هدرک  نز  نآ  ردـپ  هک  دـنکب  ییاعدا  نانچ  دوخ ، رازگتمدـخ  اـی  لاـم و  يهراـبرد  شرهوش 
لوبق رب  تلالد  ینشور  هب  تیاور  نیا  [ . 152 ...« ] تسین روط  نیا  ریخ  : » تشون خساپ  رد  مالسلاهیلع  ماما  هن ؟ ای  تسا  نز  نآ  ردپ  ياعدا 

هب و  تسا ، هداد  هیراع  وا  هب  ار  دوخ  لاوما  زا  یضعب  تسا  یعدم  هک  دراد ، تسا ، هحفص 131 ] هدرم [  هک  شرتخد  هب  تبسن  ردپ  ياعدا 
تیاور نیا  هب  لمع  زا  اهقف  هک  تسا  نآ  روهـشم  دراد . زاین  هنیب  هب  دـننکب ، ییاعدا  ناـنچ  هک  نارگید  اـما  درادـن و  يزاـین  دـهاش  ندروآ 
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یفوک رفعج  نب  دمحم  دنـس  يهلـسلس  رد  اریز  تسا ، هدرمـش  فیعـض  ار  نآ  عیارـش  رد  زین  ققحم  هک  يروط  نامه  دناهدرک ، يراددوخ 
يانبم بسحرب  ار  لوا  دروم  اما  تسا : هدرک  در  ار  دروم  ود  ره  [ 153  ] ام راوگرزب  داتسا  هتبلا  تسا ، هدمآ  ینیلک  دنس  رد  هک  تسا  يدسا 

نب رفعج  نب  دـمحم  يوار ، دـیامرفیم : ار  دروم  نیمود  اما  و  دوش . طقاس  تیجح  زا  تیاور  هک  دوشیمن  ثعاب  روهـشم  ضارعا  هک  دوخ 
یسیع نب  دمحم  يهیحان  زا  فعض  نآ  رگا  تسا ، هدماین  قودص  دانسا  رد  يو  هک  نیا  رب  هوالع  تسا  یقثوم  درف  يدسا  نوع  نب  دمحم 

هدرک فقوت  وا  يهراـبرد  دـیلونبا  هک  دـنچره  تسا  قثوم  يو  هک  تسا  نآ  حیحـص  لوق  سپ  تسا ، دوجوم  قودـص  دنـس  رد  هک  تسا 
، تسا هدمآ  قیرط  ود  ره  رد  هک  تسا  یسیع  نب  رفعج  تهج  زا  رگا  و  دناهتشاد . هجوت  نآ  هب  لاحر  ياملع  رثکا  هک  يروط  نامه  تسا ،

رهاـظ سپ  تسا . دراو  تاراـیزلا  لـماک  دانـسا  يهلـسلس  رد  يو  هک  نیا  رب  هوـالع  تسین ، قیثوت  دـح  زا  رتمک  دناهدوتـس و  یگمه  ار  وا 
[ . 154 . ] درادن دوجو  تیاور  نیا  هب  لمع  رد  یعنام  چیه  هک  تسا  نیا  بلطم 

دودح

دودـح هب  طوبرم  لئاسم  زا  یخرب  تسا ، هدـش  هضرع  ماـکحا ، ناـیب  يارب  مالـسلاهیلع  يداـهلا  نسحلاوبا  ماـما  هب  هک  یلئاـسم  يهلمج  زا 
نآ هک  تسا  هدرک  لـقن  مالـسلاهیلع  موـس  نسحلاوـبا  زا  دوـخ  دنـس  هب  هبعـش  نب  یلع  نب  نسح  - 1 هحفـص 132 ] هلمج [ : نآ  زا  تـسا ،
دوخ هکلب  تسا ، هدـشن  هماقا  وا  ررـض  رب  ياهنیب  لـیلد و  و  تسا ، هدرک  طاول  هب  فارتعا  دوخ  هک  يدرم  اـما  دومرف : یثیدـح  رد  ترـضح 
ادخ بناج  زا  دناوتیم  وا  دنک  تازاجم  ار  وا  هک  دراد  ار  قح  نیا  تسادـخ  بناج  زا  هک  یماما  هاگره  و  تسا ، هدرک  دوخ  نایز  هب  رارقا 
تنم یهاوخ  هک  ره  هب  باسحیب  کنیا  اـم ، ياـطع  تسا  نیا  : » دـیامرفیم هک  ياهدینـشن  ار  هکراـبم  يهیآ  نیا  رگم  دراذـگ ، تنم  وا  رب 

يادـخ فرط  زا  بوصنم  یعرـش  ماما  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  ینـشور  هب  تیاور  نیا  [ . 155 .« ] نک عـنم  شخبن و  اـی  شخبب و  راذـگ و 
نآ رطاـخ  هب  ار  وا  هک  نیا  اـی  و  دـشخبب ، تسا  هدرک  طاول  مرج  باـکترا  رب  فارتـعا  دوخ  ناـبز  هب  هک  ار  یـسک  دراد  ار  قح  نیا  یلاـعت 

هدـش هماقا  هنیب  هک  یـسک  يهرابرد  اـما  تسا ، هدرک  فارتعا  دوخ  وا  هک  تسا  تروص  نیا  صوصخم  شـشخب  وفع و  و  دـنک ، تازاـجم 
دزن دوب ، هدرک  انز  یناملـسم  نز  اـب  هک  ار  یینارـصن  درم  تسا : هدرک  تیاور  هللا  قزر  نب  رفعج  - 2 درادن . ار  وا  شـشخب  قح  ماما  تسا ،

دب لمع  كرش و  يو  نامیا  تفگ : مثکا  نب  ییحی  دروآ ، مالسا  درم  نآ  دنک ، يراج  یعرش  دح  وا  رب  ات  تساوخ  لکوتم  دندرب ، لکوتم 
نسحلاوبا ماما  زا  ات  داد  روتسد  لکوتم  دننک  نانچ  نینچ و  دنتفگ : یضعب  دننزب ! وا  هب  دیاب  دح  هس  تفگ : اهنآ  زا  یکی  درب و  نیب  زا  ار  وا 

ضارتعا اوتف  نیا  رب  اهقف  ریاس  ییحی و  دریمب ». ات  دننزب  ار  وا  : » دومرف خساپ  رد  مالـسلاهیلع ، ماما  دندرک  اتفتـسا  دننک ، اتفتـسا  مالـسلاهیلع 
. دنک هحفـص 133 ] نایب [  ار  دوخ  ياوتف  كردم  ات  دهاوخب  ترـضح  نآ  زا  دـسیونب و  ياهمان  ماما ، هب  ات  دنتـساوخ  لکوتم  زا  و  دـندرک .
، دندید ار  ام  باذع  نوچ  سپ  : » داد خساپ  نینچ  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  زا  سپ  مالسلاهیلع  ماما  تشون  وا  رضحم  هب  ياهمان  رد  لکوتم 

يهدهاشم زا  سپ  ناشنامیا  اما  میدش ، رفاک  میدوب ، هتفرگ  ادـخ  کیرـش  هک  ییاهتب  يهمه  هب  میدروآ و  نامیا  اتکی  يادـخ  هب  ام  دـنتفگ 
« دناهدش راکنایز  نارفاک  اج  نآ  رد  تسا و  هدوب  مکاح  ناگدنب  نایم  رد  نینچ  نیا  ادخ  تنـس  تشادن . يدوس  چیه  اهنآ  يارب  ام  باذـع 

نآرق هب  دوخ  ياوتف  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  [ . 157 . ] درم هک  دـندز  يدـح  هب  ار  وا  ات  داد  روتـسد  خـساپ ) تفایرد  زا  سپ   ) لکوتم [ . 156]
ماما تلیـضف  ملع و  زا  اهقف  ریاس  لکوتم و  تسا ، هدماین  نآ  يارب  یخـسان  نآ ، زا  شیپ  هن  نآ و  زا  دعب  هن  هک  تسا  هتـسج  دانتـسا  دـیجم 

دندنام . ریحتم 

تالغ رفک 

نآ زا  دـننادیم ، بترتم  ناـشیارب  تسا ، بترتم  نارفاـک  رب  هک  یمکح  ره  دـندقتعم و  تـالغ  تساـجن  رفک و  رب  یگمه  هیماـما ، يهعیش 
رد ار  تالغ  زا  یـسک  رگا  و  : » دومرف شباحـصا  زا  یکی  هب  مالـسلاهیلع  يداـهلا  نسحلاوبا  ماـما  دنرمـشیم . زیاـج  ار  اـهنآ  نتـشک  هلمج 
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ثحب اج  نیا  ات  تفگ . میهاوخ  نخس  لیـصفت  هب  تالغ  هب  عجار  هدنیآ ، ياهثحب  رد  ام  [ . 158 !« ] نکشب گنس  ابار  شرس  یتفای ، تولخ 
میدرک لقن  ار  مالـسلاهیلع  ماما  یهقف  تارظن  زا  یکدـنا  يهنومن  ام  هتبلا  تفای ، نایاپ  مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  هقف  يهرابرد  اـم 

هدوب و مالسا  ناهج  رد  دوخ ، رصع  ياوتف  عجرم  نیرتالاب  يو  هک  دوب  نآ  رب  لیلد  ترـضح  نآ  زا  لاؤس  دروم  لئاسم  هحفص 134 ] هک [ 
تسا . هدوب  رادروخرب  یمالسا  یعرش  ماکحا  هب  تبسن  یملع  ناوارف  ياههیامرس  زا 

یمالک ياهثحب 

هراشا

زا اهنآ  شیادیپ  زاغآ  هک  دوب  هتـشگ  جیار  یمالـسا  دیاقع  لوصا  نوماریپ  ماهوا  كوکـش و  زا  يرایـسب  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  رـصع  رد 
راک نیا  رب  ار  مدرم  و  درک ، زاب  هدننک  هارمگ  راکفا  رـشن  يارب  ار  نادـیم  هک  دوب  يوما  تموکح  تسا . هدوب  هیماینب  تموکح  ناراگزور 

، مالـسلامهیلع تیبلـها  يهمئا  اـهنآ  سأر  رد  یمالـسا و  نادنمـشناد  تفرگ و  ـالاب  هیـضق  ساـبعینب ، تموکح  ماـیا  رد  هتبلا  تشاد ، او 
رب لالدتـسا  يارب  نادنمـشناد  هک  جاـجتحا »  » ياـهباتک رد  دـندش . یملع  يهدـنبوک  لـیالد  يهلیـسو  هـب  ینید  دـض  تارظن  در  رادهدـهع 

اهنآ زا  یخرب  ام  و  تسا ... هدش  تبث  تاثحابم  نیا  دناهدرک  فیلأت  داحلا ، رفک و  اب  هزرابم  یمالـسا و  دیاقع  يرای  رد  ناشهمئا  يراکادف 
مینکیم . لقن  تصرف  نیا  رد  تسا  هدیسر  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  زا  هک  ار 

تسین یندید  ادخ 

فالتخا ادخ و  ندید  يهرابرد  ترـضح  نآ  زا  مالـسلاهیلع ، يداه -  ماما  موس -  نسحلاوبا  ماما  تمدخ  هب  ياهمان  رد  قاحـسا  نب  دمحا 
دید عاعش  هک  ییاوه  دوشیم ، هدید  هک  يزیچ  هدننیب و  نایم  هک  یتقو  ات  : » تشون يو  خساپ  رد  مالسلاهیلع  ماما  دیـسرپ  هراب  نآ  رد  مدرم 
یـش هدننیب و  نیب  رد  ییانـشور  دشابن و  نایم  رد  اوه  هاگره ، نیاربانب  تسین ، ریذپناکما  ندـید  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  دـنک ، ذوفن  نآ  رد 

وا و نیب  هک  یتهج  رد  هاگره  هدـننیب  هحفص 135 ] اریز [  تسا ، هابتـشا  يزیچ  نانچ  درادن و  ینعم  ندید  دشاب ، هتـشادن  دوجو  هدش  هدید 
بابـسا و نیب  طابترا  اریز  تسا ! يزیچ  اب  ادخ  نتـسناد  دننامه  نامه  نیا  دتفایم و  هابتـشا  هب  دوش ، ربارب  فده  اب  تسا  یندش  هدید  یش 

ییانیب هاگتسد  اریز  تسا ، هدومرف  لالدتسا  تیؤر  نتشادن  یملع  ناکما  ندوب و  لاحم  يارب  راوگرزب  ماما  [ . 159 .« ] تسا یمتح  تاببسم 
زیچ ود  نـیا  و  تـسا ، نـکممریغ  ندـید  دنـشابن ، اـهنیا  يود  ره  هاـگ  ره  سپ  روـن ، يرگید  اوـه و  یکی  دـنیبیم : ار  ایـشا  هلیــسو  ود  هـب 

هک ار  يدودحمان  يورین  دنناوتیم  هنوگچ  سپ  دنـشابیم ، دودحم  تانکمم  زا  اهنیا  يود  ره  اریز  دندرگ ، ادخ  ندـید  ثعاب  دـنناوتیمن 
یبیاجع اهیتفگش و  مامت  دوجو  اب  هک  تسا  یناگراتس  نیمه  اهنآ  نیرتهداس  هک  یملاوع  دننیبب ، تسارذگ ، ياههدیدپ  ملاوع و  نیا  ربدم 

، دشاب ربارب  نآ  اب  یناکما  ياهیگژیو  رد  هک  دنیبیم  ار  ییاهزیچ  اهنت  ییانیب ، هاگتـسد  یتسار  هب  مینکیم . یگدـنز  اهنآ  رد  ام  دـنراد ، هک 
ار ادخ  ات  دیـشوک  مالـسلاهیلع  یـسوم  دش . دهاوخن  ریذـپ  ناکما  شرگن  ندـید و  دـشابن  اهنآ  نایم  یناسمه  يربارب و  نینچ  رگا  نیاربانب 

یهاوخن ارم  زگره  دومرف : خساپ  رد  دنوادخ  منک ! هدهاشم  ار  وت  ات  امنب  راکشآ  نم  هب  ار  دوخ  ایادخ ! درک : ضرع  : » دوبن نکمم  اما  دنیبب 
دیبات هوک  رب  درک و  یلجت  ادخ  رون  هک  هاگ  نآ  دید ، یهاوخ  ارم  زین  وت  دـنام  رارقرب  دوخ  ياج  هب  هوک  رگا  نک  رظن  هوک  رد  نکیلو  دـید 
هبوت وت  هاگرد  هب  يرترب ، هزنم و  وت  ایادـخ ! درک : ضرع  دـمآ ، شوه  هب  نوچ  و  داتفا ، نیمز  رب  شوهیب  یـسوم  تخاس و  یـشالتم  ار  هوک 

تفایرد ار  ادـخ  تاملک  مالـسلا ) هیلع   ) نارمع نب  یـسوم  [ . 160 .« ] مدروآ ناـمیا  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  موق ) ناـیم  زا   ) نم مدرک و 
وا هک  دوب  هدرک  شومارف  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  درک  ییوزرآ  دوب و  ییـالاو  ماـقم  ياراد  و  هحفص 136 ] دوب [  قاتـشم  شحور  درکیم و 

نوریب نیمز  يور  رد  يرشب  ره  ناوت  زا  دوبن و  نیمز  يهنحص  نیا  رد  يرشب  چیه  قح  هک  تساوخ  ار  يزیچ  دراد ، یعضوم  هچ  تسیک و 
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عطاق ياهلمج  اب  راگدرورپ  هک  نیا  ات  دـجنگیمن ، زین  دـیما  تـالاح  قوش و  جـنر  روخ  رد  دـهاوخب و  ار  گرزب  يادـخ  ندـید  هک  تسا 
: دـنیبیمن ار  وا  زگره  ارچ  هک  دومرف  مالعا  درک و  ارادـم  يو  اب  گرزب  دـنوادخ  هاگ  نآ  تخاس ، هجوتم  ار  وا  دـید » یهاوخن  ارم  زگره  »
اب و  دوب ، دوخ  ياج  رد  تباث و  هوک  هک  یتروص  رد  دید »! یهاوخ  ارم  زین  وت  دنام  رارقرب  دوخ  ياج  هب  هوک  رگا  نک  رظن  هوک  رد  نکیلو  »

درک و یلجت  ادخ  رون  هک  هاگ  نآ  « ؟ دش هچ  همه  نیا  اب  تسا . رثا  ياریذـپ  هدرک و  لوبق  رثا  رتمک  دازیمدآ  عبط  زا  تابث  شمارآ و  دوجو 
ضرع دمآ ، شوه  هب  نوچ  و  داتفا ، نیمز  رب  شوهیب  دـید  ار  تمظع  هوکـش و  نآ  نوچ  یـسوم  و  درک ،». یـشالتم  ار  هوک  دـیبات ، هوک  رب 

نسحلاوبا ترـضح  گرزب ، ماما  هک  نیبب  [ . 161 .« ] منانمؤم نیتسخن  زا  نم  مدرک و  هبوت  تهاـگرد  هب  یهزنم ، كاـپ و  وت  ایادـخ  : » درک
تـسا یلاعت  يادـخ  هب  تبـسن  راوگرزب  نآ  تفرعم  نازیم  زا  یکاح  هک  دوخ  ینارون  نانخـس  نیا  اب  ار  یلاعت  يادـخ  مالـسلاهیلع  يداـهلا 

، تسا رصاق  تتایلجت  ندید  زا  ناگدنرگن  هاگن  ناوتان و  وت  تقیقح  كرد  زا  نایارگ  رادنپ  ماهوا  : » دیوگیم دزاسیم و  بطاخم  هنوگچ 
يدنلب ماقم و  ندوب  روصت  قوف  لیلد  هب  تسا ، داب  رب  وت  كرد  زا  نایارگ  هدوهیب  نخـس  دـننک و  نایب  ناگدـننک  فیـصوت  هک  ار  یفاصوا 

يا تاهیه ! زین  تاهیه و  دسرن ، وت  هاگیاج  هب  یترابع  چیه  اهمشچ و  يهراشا  ور  نیا  زا  یتسه ، یهانتمان  یهاگیاج  رد  وت  اریز  تاهبترم ،
هحفص [ . ] 162 « ] یتیاهن نایاپ و  ره  زا  رتالاب  تتمظع ، توربج  اب  ياهبترم و  دنلب  دوخ  یگرزب  تزع  اب  هک  اتکی ! يا  یتسه و  يا  أدـبم و 
هنوگچ و  تسا . نادرگرـس  وا  تفرعم  لامک  هب  ندیـسر  ای  ادخ و  سدقم  تاذ  تقیقح  كرد  زا  نایارگ  رادنپ  ماهوا  هک  یتسار  هب  [ 137

زا ياهشوگ  ره  ریوصت  زا  فیـصوت  نایب و  هک  دـسرب  وا  يالاو  تقیقح  كرد  هب  دـناوتیم  تسا  هتخانـشن  ار  وا  تاذ  تقیقح  هک  یناـسنا 
لیلع و اههشیدنا  وت  يهرابرد  یتسه ، يهبوجعأ  يا  دیوگیم : يراعـشا ) نمـض  رد   ) دیدحلایبا نبا  تسا . ناوتان  زجاع و  نآ  ياههشوگ 

کیدزن وت  تقیقح  هب  یبـجو  ار  ماهشیدـنا  هاـگره  ياهدوـمن  ناریح  ار  اـهدرخ  لـقع و  و  نادرگرـس ، ار  درخ  ناـبحاص  وـت  تسا . ناوتاـن 
[ . 163 . ] دربیمن ییاج  هب  هار  دنکیم ، شالت  هناروکروک  ینیشن  بقع  لاح  رد  دوشیم  رود  لیم  کی  مزاسیم ،

دشاب مسج  ادخ  هک  تسا  لاحم 

تلع هب  شدوجو  هک  تسا  دوجولا  نکمم  تافـص  زا  نتـشاد  مسج  هک  اریز  دـشاب ، مسج  ياراد  دوجولا  بجاو  دـنوادخ  هک  تسا  لاحم 
زا يرایسب  رد  مالسلاهیلع ، يداهلا  نسحلاوبا  ماما  تسا . ندوب  ثداح  يدوجوم  نینچ  يهمزال  تسا و  تلع  دنمزاین  زین  شمدع  دنمزاین و 
زا دیوگیم : فلدیبا  نبرقص  - 1 تسا : ریز  بلاطم  هلمج  زا  تسا ، هتفگ  نخـس  دننادیم  مسج  ار  ادـخ  هک  یناسک  در  رب  دوخ  ثیداحا 
زا شیپ  وا  هک  متـسه  مکح  نب  ماشه  يهدیقع  هب  نم  مدرک  ضرع  و  مدیـسرپ ، دیحوت  يهرابرد  مالـسلاامهیلع  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا 
هک یـسک  یتسار  هب  راک ! هچ  ماشه  لوق  هب  ار  امـش  : » دومرف تفـشآرب و  مالـسلاهیلع  ماما  دوب ! ادـخ  تینامـسج  هب  لئاق  شنتفاـی  تیادـه 
ادخ هک  یلاح  رد  تسا  هدیدپ  مسج  انامه  فلدوبا ! رـسپ  میرازیب . وا  زا  ترخآ  ایند و  رد  ام  تسین و  ام  زا  تسا ، مسج  ادخ  دشاب  دـقتعم 

هدـیدپ و وا  هک  تسا  نآ  دـنوادخ ، میـسجت  هب  داقتعا  يهمزال  هتبلا  هحفـص 138 ] [ . ] 164 .« ] تسا مسج  نآ  يهدنزاس  هدـنروآ و  دـیدپ 
دمحم نب  ةزمح  - 2 تسا . تلع  نتشاد  زا  رتالاب  هزنم و  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دشاب ، يو  شخب  یتسه  تلع  نآ  هک  دشاب  تلع  هب  جاتحم 

ماـما مدیـسرپ ، تروص  مسج و  هب  عـجار  ترـضح  نآ  زا  متـشون و  ياهماـن  مالـسلاهیلع  نسحلاوـبا  ماـما  تمدـخ  دـیوگیم : هدرک ، لـقن 
دمحم نب  مـیهاربا  - 3 [ . 165 .« ] درادـن تروص  مسج و  تسا و  ریظنیب  هک  ییادـخ  تسا  هزنم  كاـپ و  : » تشوـن خـساپ  رد  مالـسلاهیلع 
دنتسه یناسک  امش  ناتسود  زا  ام  رصع  رد  هک : متشون  مالـسلاهیلع -  نسحلاوبا  ینعی  درم -  نآ  تمدخ  هب  دیوگیم : هدرک ، لقن  ینادمه 
خساپ رد  مالسلاهیلع  ماما  تسا ؟ تروص  دنیوگیم : یضعب  تسا و  مسج  وا  دنیوگیم ، یـضعب  دنراد ، رظن  فالتخا  دیحوت  يهرابرد  هک 
نکمم ریغ  یتسار  هب  [ . 166 .« ] تساناد اونـش و  وا  تسا و  ریظنیب  درادن ، فصو  دودح  هک  ییادخ  تسا  هزنم  : » تشون دوخ  طخ  هب  نم 

اب تسا  لاحم  هک  يروط  نامه  دیآیم ، مهارف  نآ  زا  نکمم  ياهزیچ  قیاقح  هک  دوش  فصو  يدـح  يهلیـسو  هب  یلاعت  يادـخ  هک  تسا 
نیع ادخ  تافـص  [ 167  ] ناملکتم تاقیقحت  قباطم  اریز  تسا ، فوصوم  تفـص و  تریاغم  ددـعت و  مزلتـسم  هک  دوش  فیـصوت  یفاـصوا 
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هحفص 139 ] تسوا [ . تاذ 

دیآرد فصو  هب  دنوادخ  هک  تسا  لاحم 

هک تسا  هتشادرب  تقیقح  نیا  زا  هدرپ  راتفگ ، نیا  رد  دراد ، یناگرگ  دیزی  نب  حتف  اب  هک  ییوگتفگ  رد  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما 
نادب زج  ار  راگدیرفآ  : » تسا هدمآ  راتفگ  نآ  رد  تسا و  لاحم  دشاب ، وا  تقیقح  تاذ و  هنک  رب  طیحم  هک  یتفص  هب  اناد  قلاخ  فیـصوت 

زا ماـهوا  زجاـع و  وا  كرد  زا  ساوح  هک  درک  فصو  ار  وا  ناوـتیم  اـجک  و  درک ، فیـصوت  ناوـتیمن  تسا  هدرک  فـصو  ار  دوـخ  هچ 
فیرعت و ناگدننک  فصو  هچ  نآ  زا  دنوادخ  دنرـصاق ، وا  هب  يهطاحا  زا  اههدید  وا و  فصو  دح و  زا  اههشیدـنا  ناوتان و  وا  هب  ندیـسر 
رد کـیدزن و  تسا ، رود  هک  یلاـح  رد  وا  نیارباـنب  تسا  کـیدزن  يرود  نیع  رد  رود و  یکیدزن  نیع  رد  تـسا ، رتـالاب  دـننک  فیـصوت 

يهدـننک داـجیا  وا  تسا ، هنوگچ  وا  تفگ  ناوتیمن  سپ  تسا ، تیفیک  يهدـنروآ  دوـجو  هب  وا  دـشابیم ، رود  تسا  کـیدزن  هک  یلاـح 
همه زیچ و  همه  زا  زاـینیب  اـتکی و  ییاـهنت  وا  تسا ، هتـسسگ  ناـکم  تیفیک و  زا  وا  اریز  تساـجک ، وا  تفگ  ناوتیمن  سپ  تسا  ناـکم 

سدقم تاذ  هنوگچ  ای  و  تسالاو ، وا  تمظع  سپ  تسین  وا  ياتمه  یـسک  تسا و  یـسک  دنزرف  هن  دراد و  يدنزرف  هن  دـنیوا ، هب  دـنمزاین 
هتخاس نیرق  شیوخ  سدقم  مان  اب  ار  وا  گرزب  دنوادخ  هک  یلاح  رد  درک ، فیصوت  ناوتیم  ار  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  دمحم -  ترضح 

، تسا هدومرف  ررقم  ار  دوخ  تعاطا  شاداپ  ریظن  یشاداپ  دنک  تعاطا  وا  زا  هک  ره  يارب  هداد و  رارق  کیرـش  دوخ  یگدنـشخب  رد  تسا و 
يزاینیب رطاخ  هب  هک  نآ  ياج  هب  ناقفانم ) نارفاـک و  : ) ینعی [ . 168 .« ] هلـضف نم  هلوسر  هللا و  مهانغأ  نأ  الا  اومقن  ام  و  : » دیامرفیم اریز 

لوق زا  لـقن  هب  و  هحفـص 140 ] دندمآرب [ ». ینمـشد  ماقتنا و  ددص  رد  دنیوگ ، رکـش  دش ، نانآ  بیـصن  ادـخ  لوسر  ادـخ و  فطل  هب  هک 
انتیل ای  : » دیامرفیم دنکیم ، باذع  نارطق  زا  ییاهـششوپ  خزود و  تاقبط  رد  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـناهدرک و  كرت  ار  وا  تعاطا  هک  یناسک 

فـصو ار  یناسک  تقیقح  ناوتیم  هنوگچ  ای  و  میدرکیم . تعاطا  شربمایپ  ادـخ و  زا  اـم  شاـک  يا  ینعی : [ . 169 .« ] هلوسر هللا و  اـنعطأ 
هللاوعیطأ و : » دیامرفیم هتخاس و  نیرق  شربمایپ  تعاطا  هب  ار  مالـسلامهیلع -  تیبلها  همئا  ینعی  ناشیا -  تعاط  گرزب  يادـخ  هک  درک 

هودر ول  : » تسا هدومرف  و  دـیربب . نامرف  ار  ناتدوخ  زا  رما ، نابحاص  و  ربماـیپ ، ادـخ و  زا  ینعی  [ . 170 .« ] مکنم رمألا  یلوأو  لوسرلاوعیطأ 
ناـمرف ناـبحاص  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هب  رگا  هک  یتروص  رد  ناـقفانم ) : ) ینعی [ . 171 .« ] مهنم رمـألا  یلوأ  یلا  لوـسرلا و  یلا 

ار اهتناما  هک  دنکیم  رما  امش  هب  دنوادخ  ینعی : [ . 172 .« ] اهلهأ یلا  تانامألاودؤت  نأ  مکرمأی  هللا  نا  : » تسا هدومرف  و  دندرکیم . هعجارم 
رکذ و لها  زا  دینادیمن ، امـش  رگا  ینعی : [ . 173 .« ] نوملعت متنک ال  نا  رکذلا  لهأ  اولئـساف  : » تسا هدومرف  زاب  و  دیهد . زاب  شنابحاص  هب 

لوتب يارهز  ترضح  هحفـص 141 ] نادنزرف [  شلیلخ و  ربمایپ و  گرزب و  دنوادخ  هک  يروط  نامه  حـتف ! يا  دیـسرپب . تما  نادنمـشناد 
نیا [ . 174 ...« ] درک فصو  ناوتیمن  تسام ، رما  میلست  هک  ار  یسک  نمؤم و  ماقم  نینچمه  درک ، فیصوت  ناوتیمن  ار  اهیلع ) هللا  مالس  )

يرما لاحم و  دشاب  هتشاد  یلاعت  قح  تاذ  هنک  هب  هراشا  دنک و  نایب  ار  وا  تاذ  تقیقح  هک  ياهنوگ  هب  ار  ادخ  فیـصوت  فیرـش ، ثیدح 
نیموـصعم يهـمئا  راوـگرزب ، نآ  نانیـشناج  و  هـلآ -  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  لوـسر  هـب  تبــسن  نـینچمه  تـسا و  هتــسناد  نـکممریغ 

نیا يالاو  تافص  اهیگژیو و  نایب  زا  فاصوا  هک  اریز  دشاب ، مالسلامهیلع  تیبلها  رادربنامرف  هک  ار  یناملـسم  نمؤم  هکلب  مالـسلامهیلع ،
تسا . ناوتان  رصاق و  هسدقم  تاوذ 

دیحوت تقیقح 

چیه هدوب و  اهنت  هراومه  یلاعت ، يادخ  : » دومرف ترـضح  نآ  دندیـسرپ ، دـیحوت  تقیقح  يهرابرد  مالـسلاهیلع ، يداهلا  نسحلاوبا  ماما  زا 
. دناهدوب يو  اب  لزا  زا  فورح  ءامـسا و  نآ  هراومه  و  دیزگرب ، دوخ  يارب  ار  ءامـسا  درک و  عادبا  ار  ءایـشا  هاگ  نآ  تسا ، هدوبن  وا  اب  زیچ 
زا دناوتیمن  یتردق  چیه  و  تسین ، یهلا  ياضق  ربارب  رد  یعنام  چیه  و  درک ، داجیا  دومرف ، هدارا  هک  ار  نآ  سپس  تسا ، هدوب  ادخ  هشیمه 
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یناملسم ره  تسا  مزال  هک  دراد  هراشا  دیحوت  ياههبنج  زا  یـضعب  هب  مالـسلاهیلع ، ماما  نانخـس  نیا  [ . 175 ...« ] دـنک يریگولج  وا  مکح 
اضق و ربارب  رد  یعنام  چـیه  هک  دـنادب  ییاتکی  تسا ، شخب  یتسه  ناهج و  راگدـیرفآ  هک  ار  شراگدرورپ  ات  دـشاب  هتـشاد  ناـمیا  اهنادـب 

تسین . وا  هحفص 142 ] نامرف [ 

ضیوفت ربج و  لاطبا 

نیرز ياهلاسر  هدنام ،  راگدای  هب  یملع  يرکف و  ياههیامرـس  مامت  نایم  زا  مالـسلاهیلع ، يداهلا  نسحلاوبا  ماما  راثآ  نیرتزیوالد  زا  دیاش 
هدرک در  ار  ربج »  » رکفت قیقد ، یعوضوم و  تروص  هب  هلاسر  نیا  رد  و  تسا ، هداتسرف  زاوها  مدرم  يارب  ار  نآ  مالـسلاهیلع ، ماما  هک  دشاب 

دنروبجم ناشیاهراک  رد  ادخ  ناگدنب  دنتفگ : دندرک و  توعد  هدیقع  نیا  هب  ار  مدرم  دـنداهن و  هرعاشا  ار  نآ  ساسا  هک  ياهدـیقع  تسا ،
هلزتعم هک  تسا  هدرک  در  زین  ار  ضیوفت  يهدیقع  فیرش  يهلاسر  نیا  رد  هک  يروط  نامه  دنرادن ... ناشدوخ  زا  يرایتخا  هدارا و  چیه  و 
ماجنا دـنهاوخیم  هک  يراک  ره  دوخ  يهدارا  تردـق و  اب  ات  هتـشاذگاو  ار  شناگدـنب  لاعتم  يادـخ  هک  دـنتفگیم  دـناهدوب و  لئاق  نادـب 
لیالد اب  دنکیم ،  لطاب  ار  هدیقع  ود  نیا  مالـسلاهیلع  ماما  هک  نآ  زا  سپ  درادن . ناشیارب  یتنطلـس  هدارا و  هنوگ  چـیه  دـنوادخ  و  دـنهد ،

نیا راذـگناینب  ناـنآ  دـنراد و  شود  رب  مالـسلامهیلع  تیبلـها  يهمئا  ار  نآ  مچرپ  هک  ار  ياهیرظن  ینعی  نـیرما » نـیب  رما   » هدـنبوک یملع 
يراتفگشیپ اب  مالـسلاهیلع  ماما  تسا ، ضیوفت  ربج و  ثحابم  ياهـسرد  نیرتدیفم  نیرتروراب و  زا  هلاسر  نیا  دیامرفیم . تابثا  دناهدیقع ،

نید لوصا  اهفده و  نابیتشپ  مالسا و  ربمایپ  غلبم  نیتسخن  نینمؤملاریما ، ماما  شدج  تماما  هب  راتفگـشیپ  نیا  رد  هتخاس و  هدامآ  ار  بلطم 
يادـخ زا  و  میزادرپیم . نآ  نیماضم  زا  یخرب  حرـش  فیرـش و  يهلاسر  نیا  حرـش  هب  رـصتخم  روط  هب  ام  هک  تسا  هدرک  زاـغآ  ار  نخس 

تمحر و دورد و  دمحم ، نب  یلع  فرط  زا  : » دـیامرفیم میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » زا سپ  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  میبلطیم . قیفوت  یلاعت 
فالتخا هحفـص 143 ] يهراـبرد [  هچ  نآ  دیـسر و  نم  هب  امـش  يهماـن  دـشاب ، تسار  هار  وریپ  هک  یـسک  ره  هـب  امـش و  رب  ادـخ  تاـکرب 

لئاق هک  ار  یخرب  تسا و  ربج  هب  لئاق  هک  ار  امـش  زا  یـضعب  نخـس  و  دیدوب ، هدش  روآدای  یهلا  ریدقت  رد  ثحب  نید و  رما  رد  ناتیاهرظن 
ار همه  هدمآ ، دوجو  هب  امـش  نیب  هک  ییاهینمـشد  رگیدکی و  زا  امـش  یگتـسسگ  دیاقع و  نیا  رد  ار  امـش  یگدنکارپ  و  تسا ، ضیوفت  هب 

نانخس زا  شخب  نیا  مدش ». هاگآ  اهنآ  يهمه  زا  منک ، وگزاب  امش  يارب  ار  بلطم  تقیقح  نم  هک  دیدوب  هتـساوخ  نم  زا  هاگ  نآ  مدیمهف ،
هک اج  نآ  ات  دوب ، هدـش  ادـیپ  ناناملـسم  نیب  رد  لئاسم  نیا  رطاخ  هب  هک  دـنکیم  یکانرطخ  فالتخا  نازیم  زا  تیاکح  مالـسلاهیلع ، ماـما 

ناشنید زا  هلیسو  نادب  و  دوب ، هتشگ  ناشیا  نایم  رد  زیتس  ینمـشد و  جاور  و  رظن ، فالتخا  ناشیا و  يدنب  هتـسد  هقرفت و  ثعاب  اهدروخرب 
ار امـش  ادخ  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  دـندوب . هتفرگ  هلـصاف  دـنکیم ، توعد  نیملـسم  نیب  ام  تیمیمـص  تبحم و  رـشن  تدـحو و  هب  هک 
، دـننادیم مالـسا  دـنبیاپ  ار  دوخ  هک  یمدرم  ماـمت  لوق  هک  میتسناد  میدرک و  رظن  هدیـسر ، هک  یناوارف  راـبخا  راـثآ و  رد  اـم  هک  دزرماـیب ،

دیاب هک  تسا  لطاب  ای  درک و  يوریپ  نآ  زا  دیاب  تسا و  قح  ای  تسین : نوریب  تروص  ود  زا  دنلقعت ، رکفت و  هب  رومأم  ادخ ، زا  هک  یناسک 
نآرق تیناقح  رد  يدیدرت  اههورگ  رظن  زا  تسا و  قح  نآرق  دنیوگیم ، یفالتخا ، چیه  نودب  یمالـسا  تما  يهمه  تسج ، يرود  نآ  زا 

یلـص ادخ -  لوسر  يهدومرف  قبط  دناهتفر ، ار  تسرد  هار  فارتعا  نیا  رد  و  دنراد ، فارتعا  نآ  یتسرد  نآرق و  قیدصت  هب  همه  تسین و 
تما هک  ار  هچ  نآ  ره  هک  تسا  هداد  ربخ  و  دنوشیمن ) هدـیقع  مه  تسدـمه و  یهارمگ  رب  نم  تما  : ) تسا هدومرف  هک  هلآ -  هیلع و  هللا 

رد تما  نایم  یفالتخا  چـیه  تسا و  قح  نآرق  سپ  دـنرادن ، یفالتخا  مه  اـب  همه  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  تسا ، قح  تشاد  رظن  قاـفتا 
دنادب تسرد  ار  نآ  دهد و  یهاوگ  يربخ  یتسرد  هب  نآرق  رگا  نیاربانب  درادن ، دوجو  نآ ، هب  قیدصت  هدش و  لزان  ادخ  فرط  زا  هک  نیا 
نآرق یلک  هحفص 144 ] لصا [  رب  هک  تهج  نآ  زا  دننک ، فارتعا  نادب  هک  تسا  مزال  ناشیا  رب  دنـشاب ، ربخ  نآ  رکنم  تما  زا  یهورگ  و 

رد مالـسلاهیلع ، ماما  دننوریب »... مالـسا  تلم  زا  دنریذپن  دـننک و  راکنا  تسا ، نآرق  قفاوم  هک  ار  يربخ  هورگ  نآ  رگا  دـنراد و  رظن  قافتا 
يرکف ياههدیدپ  رد  تسا ، ریذپ  هشدخ  شنیناوق  اهدعب  هن  شیپ و  زا  هن  هک  ار  میرک  نآرق  هب  عوجر  ترورض  رب  شنانخـس  زا  شخب  نیا 
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قفاوم نآرق  اب  صاخـشا  دیاقع  تارظن و  زا  هچ  ره  نیاربانب  تسا . هتـسناد  لصا  ار  نآ  هدرک و  هیکت  تما  فالتخا  دروم  یبهذم  دیاقع  و 
يهریاد زا  دورگب  یلطاب  دیاقع  نینچ  هب  سک  ره  تسا و  لطاب  هدوهیب و  دوب  نآرق  فلاخم  هچنآ  ره  درک و  دیدرت  دیابن  تسا و  قح  دوب ،

يربخ تسا  نآ  هاوگ  نآرق  دیآیم و  تسد  هب  نآرق  زا  نآ  یتسرد  هک  يربخ  نیتسخن  : » دـیامرفیم مالـسلاهیلع  ماما  تسا . نوریب  مالـسا 
هک تسا  نیا  تسین ، نآ  رد  یفـالتخا  تسا و  نآرق  قباـطم  قیدـصت و  دروـم  هدیـسر و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  زا  هک  تـسا 

هارمگ زگره  دینک ، کسمت  ود  نیا  هب  امـش  ات  متیبلها -  مترتع -  ادخ و  باتک  مراذگیم : مهم  تناما  ود  امـش  نایم  رد  نم  : ) دیامرفیم
نیا دـهاوش  نوچ  سپ  دـندرگ ). زاـب  نم  رب  رثوک  ضوح  راـنک  رد  هک  نیا  اـت  دـنوشن  ادـج  رگیدـکی  زا  ود  نیا  هک  یتـسار  دـیوشیمن و 

ةالصلا و نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلاو  هلوسر  هللا و  مکیلو  امنا  : » لجوزع يادخ  لوق  دننام  مینکیم  ادیپ  نآرق  رد  تحارـص  هب  ار  ثیدح 
ادخ امش  رما  یلو  انامه  ینعی : [ . 176 .« ] نوبلاغلا مه  هللا  بزح  ناف  اونمآ  نیذـلاو  هلوسر  هللا و  یلوتی  نم  نوعکار و  مه  ةوکزلا و  نوتؤی 

یلو و هک  سک  ره  و  دـنهدیم . تاکز  عوکر  لاح  رد  دـنرادیم و  اپ  هب  ار  زاـمن  هک  دنتـسه  یناـنمؤم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ و 
يرابخا هراب  نیا  رد  تنـس  لها  و  هحفـص 145 ] تسا [ . زوریپ  ادخ  هاپـس  اهنت  هک  یتسار  هب  دننامیا ، لها  لوسر و  ادـخ و  وا ، يامرفنامرف 

يهیآ نیا  درک و  ینادردق  وا  لمع  زا  لاعتم  دنوادخ  داد و  هقدص  ار  شرتشگنا  عوکر  لاح  رد  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  دناهدرک  لقن 
الوم و نم  هک  ار  سک  ره  : » تسا هدومرف  نینچ  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  هک  مینیبیم  ام  .و  دومرف لزان  وا  يهرابرد  ار  هفیرش 
هک نیا  زج  یسوم  هب  تبسن  ینوراه  نوچمه  نم  هب  تبسن  وت  : » دومرف مالسلاهیلع  یلع  هب  مه  و  تسوا » ياقآ  الوم و  یلع  متسه ، وا  ياقآ 
وا و  دنکیم ، لمع  ماهداد  هک  ياهدعو  هب  نم  فرط  زا  دزادرپیم و  ارم  ماو  یلع ، : » دـیامرفیم هک  مینیبیم  و  تسین ». يربمایپ  نم  زا  سپ 

هراشا نیلقث  ثیدـح  ینعی  يوبن  ثیدـح  نیرتهتـسجرب  هب  دوخ ، نانخـس  زا  شخب  نیا  رد  راوگرزب  ماما  نم »... زا  سپ  تسا  نم  نیـشناج 
يزوریپ يهناتسآ  رد  ار  وا  هدرک و  مالعا  ار  تما  یعطق  ماجنارس  ثیدح  نیا  رد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ -  لوسر  هک  تسا  هدومرف 

هب هک  طرـش  نیا  هب  ددرگیمن ، فرحنم  هارمگ و  دراد  شیپ  رد  هـک  یهار  تـکرح و  ریـسم  رد  هـک  تـسا  هدوـمرف  تنامـض  هداد و  رارق 
هدرک فرطرب  ار  يدیلپ  ناشیا  زا  دنوادخ  هک  دراپسب  مالسلامهیلع  تیبلها  هب  ار  دوخ  یمسج  یحور و  يربهر  دنزب و  گنچ  ادخ  باتک 

دنـس و رظن  زا  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  تسا  هدـیزگرب  ار  نیلقث  ثیدـح  تهج  نآ  زا  مالـسلاهیلع  ماما  تسا . هداد  رارق  هزیکاپ  كاپ و  و 
رداصم زا  یـضعب  هب  یقرواپ  رد  ام  و  دـنراد . عامجا  ثیدـح  نیا  یتسرد  رب  یمالـسا ، ياملع  تسا و  رادروخرب  تیمها  تیاهن  زا  تلـالد 

نآرق نیرق  ار  نانآ  لاعتم  يادخ  هک  تسا  حضاو  مالـسلامهیلع ، تیبلها  يوریپ  موزل  رب  ثیدـح ، تلالد  اما  و  [ 177  ] مینکیم هراشا  نآ 
تـسا كاـپ  اـطخ  نـالطب و  زا  نآرق  هک  يروط  ناـمه  تسا ، بجاو  نآرق  زا  تعاـطا  يوریپ و  یناملـسم  ره  رب  هک  تسا  هدوـمرف  دـیجم 

ره رب  هک  يروـط  هحفـص 146 ] نامه [  و  دوبن . حیحـص  ود  نآ  يهسیاقم  هن  رگا  دـننوصم ، اـطخ  زا  مالـسلامهیلع  هرهاـط  ترتع  نینچمه 
لیالد اب  ار  ثیدح  نیا  مالسلاهیلع ، ماما  دنک ، هدافتسا  ترتع  میلاعت  زا  دیاب  نینچمه  دنک ، هدافتسا  نآرق  میلاعت  زا  تسا  بجاو  یناملـسم 

یمالـسا نادنمـشناد  هک  اونمآ »... نیذلاو  هلوسر  هللا و  مکیلو  امنا   » يهکرابم يهیآ  يهلیـسو  هب  فلا -  تسا : هداد  رارق  دـیکأت  دروم  ریز 
هقدص ریقف  هب  ار  دوخ  يرتشگنا  ترضح  نآ  هک  یعقوم  تسا ، هدش  لزان  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  يهرابرد  هک  دناهتفگ  تحارص  هب  همه 

نینمؤملاریما ماـما  تیـالو  نینچمه  تسارجـالا ، مزـال  ذـفان و  نیملـسم  يهراـبرد  لوسر  ادـخ و  تیـالو  هک  يروط  ناـمه  و  [ 178 . ] داد
نم هک  ار  سک  ره  : » دومرف هک  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماما  يهرابرد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ -  نخس  ب -  تسا . ذفان  مالـسلاهیلع 
 - هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ -  هک  تسا  روهـشم  يوبن  ثیدح  زا  یـشخب  تمـسق ، نیا  تسوا » رورـس  الوم و  یلع  سپ  میوا  رورـس  اقآ و 

هدومرف مالعا  شدوخ -  زا  دعب  نیملسم -  نیب  رد  دوخ  ینیشناج  هب  ار  ترضح  نآ  بصن  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  ماما  يهماع  تیالو 
نید ماـمت و  ادـخ  گرزب  تمعن  زور  نآ  رد  هک  تسا  مالـسا  يهنادواـج  ياـهزور  زا  زور  نآ  هک  دوـب  مخ ) ریدـغ   ) زور رد  نآ  تـسا و 

 - ج [ . 179 . ] تسا مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماـما  تماـما  لـیالد  نیرتنـشور  نیرتحیرـص و  نیرتنئمطم و  زا  ثیدـح  نیا  دـش . لـماک 
نیا یـسوم ،»... هب  تبـسن  تسا  نوراـه  يهلزنم  هب  نم  هب  وت  تبـسن  یلع ! اـی  : » دومرف هک  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  لوسر  يهدومرف 
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و [ 180  ] تسا هدمآ  هحفص 147 ] اهباتک [  رگید  حاحـص و  بتک  رثکا  رد  هک  تسا  يوبن  ثیداحا  نیرتروهـشم  هلمج  زا  فیرـش  ثیدح 
هک تسا  هتـسناد  نوراه  ریظن  ار  وا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دراد و  تلالد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  تفالخ  رب  تحارـص  هب  ثیدح  نیا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ يهفیلخ  ریزو و  زین  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماما  نینچمه  هدوب ، مالسلاهیلع  یسوم  نیـشناج  ریزو و  نوراه ،
، نم زا  سپ  وا  و  دنکیم ، افو  نم  ياههدـعو  هب  و  دزادرپیم ، ارم  ماو  یلع  : » دومرف هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نخـس  نیا  د - تسا .

هیلع هللا  یلص  مرکا -  لوسر  زا  سپ  مالسلاهیلع ، نینمؤملاریما  ماما  تفالخ  رب  ینـشور  هب  تیاور  نیا  [ . 181 .« ] تسا نم  نیشناج  امش  رب 
ياج هب  وا  زا  رتراوازـس  یـسک  و  دنکیم ، مایق  يو  ياههدعو  ماجنا  ترـضح و  نآ  ماو  تخادرپ  هب  وا ، هک  نیا  رب  دراد و  تلالد  هلآ -  و 

رد ندـمت  يرکف و  تکرح  ربهر  قرـش و  راختفا  يهیام  یلع -  ماما  زا  بصنم ، نآ  هب  رتهتـسیاش  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  لوسر 
رد ار  اـهنآ  هدروآ و  نیلقث  ثیدـح  رب  دـیکأت  رد  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  هک  یتاـیاور  زا  یـشخب  دوب  نیا  درادـن . دوـجو  نیمز -  حـطس 

ار تما  نیا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر  هک  هدرک  نایب  تما  يارب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ -  كاپ  ترتع  يربهر  رب  لالدتسا 
: دومرف مالـسلاهیلع  ماما ، دـنوشیمن . فرحنم  تیادـه  هار  زا  دـنریگن ، یـشیپ  اهنآ  زا  و  دـننک ، يوریپ  ناشیا  زا  هک  یتقو  ات  درک  تناـمض 
دنرادن و یفالتخا  هنوگ  چـیه  هک  تسا  یقافتا  دروم  حیحـص  ربخ  تسا ، هدـمآ  تسد  هب  نآ  زا  رابخا  نیا  هک  يزیچ  نیتسخن  نآ  زا  سپ  »

نادـب عطق  روطب  هک  تسا  مزـال  تما  رب  دراد ، زین  رگید  دـهاوش  و  دـهدیم ، یهاوگ  نآ  یتـسرد  هب  نآرق  نوـچ  تسا و  نآرق  قـفاوم  زین 
قفاوم زین  هحفـص 148 ] نآرق [  دننآرق و  قفاوم  رابخا  نیا  تساهنآ و  يایوگ  ینآرق  دهاوش  هک  دنتـسه  يرابخا  اهنیا  اریز  دننک ، فارتعا 
نئمطم نامدرم  هدیسر و  مالسلامهیلع ) همئا   ) ناتسار لوق  زا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ -  لوسر  زا  تقیقح  اب  يرابخا  سپـس  تساهنآ .

اهنآ زا  نافلاخم ، دانع و  لها  زج  و  تسا ، بجاو  ضرف و  نمؤم  درم  نز و  ره  رب  راـبخا  نیا  زا  يوریپ  دـناهدرک ، لـقن  ار  اـهنآ  فورعم  و 
هک يروط  نامه  تسا ، لصتم  ادخ  يهتفگ  هب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  ربمایپ  نادناخ  ياههتفگ  هک  نآ  حیـضوت  دننکیمن  یچیپرس 
[ . 182 .« ] انیهم اباذع  مهل  دـعا  ةرخالا و  ایندـلا و  یف  هللا  مهنعل  هلوسر  هللا و  نوذؤی  نیذـلا  نا  : » دـیامرفیم دـیجم  نآرق  رد  لاعتم  يادـخ 

راوخ باذـع  ناـشیارب  و  دـنکیم ، تنعل  ترخآ  اـیند و  رد  ار  اـهنآ  دـنوادخ  دـندرزآ ، ار  شلوـسر  ادـخ و  هک  یناـسک  یتـسار  هب  ینعی :
ارم هک  ره  تسا و  هدرزآ  ارم  درازایب ، ار  یلع  هک  ره  : » دـیامرفیم هک  تسادـخ  لوسر  لوق  هیآ  نیا  ریظن  و  تسا . هدرک  هداـمآ  ياهدـننک 
هک تسا  ترـضح  نآ  لوق  نینچمه  و  تسا ». کیدزن  وا  هب  تبـسن  یهلا  ماقتنا  درازایب ، ار  ادـخ  هک  ره  و  تسا ، هدرزآ  ار  ادـخ  درازاـیب ،

ربمایپ لوق  ریظن  و  تسا ». هتشاد  تسود  ار  ادخ  درادب ، تسود  ارم  هک  ره  و  هتشاد ، تسود  ارم  درادب ، تسود  ار  یلع  هک  ره  : » دیامرفیم
شلوسر ادخ و  وا  دشاب ، مدوخ  نوچ  هک  متـسرفیم  ار  يدرم  اهنآ  رـس  رب  هنیآ  ره  [ . » 183 : ] هعیلوینب يهرابرد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  - 

رد هک  راوگرزب  نآ  نخـس  و  وش ! هناور  ناشیا  يوس  هب  یلع  اـی  زیخرب  دـنرادیم ، تسود  ار  وا  زین  شلوسر  ادـخ و  و  درادیم ، تسود  ار 
تـسود ار  وا  زین  لوـسر  ادـخ و  و  درادیم ، تسود  ار  شلوـسر  ادـخ و  هـک  متـسرفیم  ناـشیا  يوـس  ار  يدرم  ادرف  : » دوـمرف ربـیخ ، زور 

.« دنک حتف  ار  ربیخ  يهعلق  وا  يهلیـسو  هب  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  ددرگیمنرب  وا  و  تسا ، هحفص 149 ] راوتـسا [  ياهدننک  هلمح  دنرادیم ،
زین هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ -  باحصا  درک و  يزوریپ  مالعا  مالسلاهیلع ، یلع  نداتسرف  زا  شیپ  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر 
لها بناج  هب  ار  وا  و  دیبلط ، ار  مالسلاهیلع  یلع  ربمایپ ، دیسر ، ارف  زور  نآ  يادرف  هک  نیمه  دندوب  ادرف  راظتنا  هب  ربمایپ ، نخـس  هب  هجوت  اب 

ادـخ و هک  داد  ربخ  و  دـناوخ ، شلوسر  ادـخ و  رادتـسود  ار  وا  و  دـیمان ، ریزگاـن  روهلمح  و  دـیزگرب ، تبقنم  نیدـب  ار  وا  داتـسرف و  ربیخ 
باتک اب  ندوب  قباطم  حیحص  ربخ  تخانش  رد  سایقم  هک  درک  مالعا  مالسلاهیلع  ماما  هک  نآ  زا  سپ  دنرادیم ». تسود  ار  وا  زین  شلوسر 

مه هک  هدیـسر  یتـسرد  زا  یمتح  یعطق و  يهبترم  هب  نیلقث  ثیدـح  یلک ، يهدـعاق  نیا  وترپ  رد  تسا و  دـیجم  نآرق  اـب  تقفاوم  ادـخ و 
رد تسا و  هدش  دییأت  هدرک ، رکذ  مالـسلاهیلع  ماما  هک  یحیحـص  رابخا  زا  یهورگ  يهلیـسو  هب  مه  تسا و  دیجم  نآرق  اب  قفاوم  قباطم و 

نمؤم و اهنآ  تیالو  هب  ربمایپ و  كاپ  راوگرزب و  ترتع  هب  دشاب و  دـقتعم  فیرـش  ثیدـح  نیا  رب  هک  تسا  بجاو  یناملـسم  ره  رب  هجیتن 
اباذـع مهل  دـعا  ةرخالاو و  ایندـلا  یف  هللا  مهنعل  هلوسر  هللا و  نوذؤی  نیذـلا  نا  : » هکرابم يهیآ  نیا  مالـسلاهیلع  ماما  هاگ  نآ  ددرگ . دـنبیاپ 
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مالسلاهیلع نینمؤملاریما  ماما  شملع  باب  یـصو و  يهرابرد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ -  زا  هک  یتایاور  زا  یعمج  اب  ار  [ 184 .« ] انیهم
هیلع و هللا  یلـص  ادخ -  لوسر  - 1 مینکیم . لقن  رداصم ، هب  هراشا  رطاخ  هب  اددـجم  ار  تایاور  نیا  ام  هک  تسا  هدرک  لقن  تسا ، هدیـسر 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ -  لوسر  - 2 هحفص 150 ] [ . ] 185 ...« ] هللا يذآ  دـقف  یناذآ ، نم  و  یناذآ ، دـقف  اـیلع  يذآ  نم  : » دومرف هلآ - 
مهیلا نثعبأل  : » دومرف ربیخ  زور  رد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر  - 3 [ . 186 .« ] هللا بحا  دقف  ینبحأ  نم  ینبحا و  بحا  نم  : » دومرف
يوبن تایاور  زا  یخرب  دوب  نیا  [ . 187  ...« ] هیلع هللا  حتفی  یتح  عجریال  رارف  ریغ  ارارک  هلوسر  هللا و  هبحی  هلوسر و  هللا و  بحی  الجر  ادغ 

یلع ماـما  نسحلاوـبا  تلیـضف  و  دـنراد ، قاـفتا  عاـمجا و  اـهنآ  تحـص  رب  نیملـسم  ماـمت  هک  یتاـیاور  تسا و  قـفاوم  میرک  نآرق  اـب  هک 
حرش نیا  ام  : » دیامرفیم مالسلاهیلع  ماما  درمشیم . بجاو  ضرف و  نیملسم  مومع  رب  ار  وا  تماما  تیالو و  دنکیم و  نایب  ار  مالـسلاهیلع 
ینعی  ) نیتلزنم نیب  ۀلزنم  ضیوفت و  ربج و  يهرابرد  هک  ار  هچ  نآ  دییأت  رطاخ  هب  ام و  روظنم  دوصقم و  رب  ییامنهار  يارب  میتشاد  مدقم  ار 
قداص ماما  يهتفگ  اب  ار  نخس  ام  هتبلا  مینکیم . لکوت  روما  مامت  رد  وا  رب  میبلطیم و  ادخ  زا  ورین  کمک و  و  درک ، میهاوخ  نایب  رایتخا )

هار ندوب  زاب  و  تقلخ ، تمالـس  نامه  ماقم  نیا  و  تسا ، ود  نیا  نیب  یماقم  هکلب  ضیوفت  هن  تسا و  ربج  هن  : » مینکیم زاغآ  مالـسلاهیلع ،
جنپ اهنیا  تسا ». راک  ماجنا  رب  لعاف  صخـش  يهزیگنا  هلیـسو و  و  يراوس ، بکرم  دـننام  یگدـنز  يهشوت  و  یفاـک ، تلهم  و  يدازآ -  - 

هتـشادن ار  اهنآ  زا  یکی  ياهدنب  هاگره  تسا و  هدرک  دومناو  ییادـخ  شـشخب  فطل و  عماوج  ار  اهنآ  مالـسلاهیلع ، قداص  ماما  هک  دـنرما 
مدرم دـیاب  هک  تسا  هداد  ربخ  یلـصا  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هاگ  نآ  تسا . هتـشادرب  وا  زا  فیلکت  دراد ، هک  یـصقن  نآ  قباطم  دـشاب 

. دنهاوگ نآ  رب  زین  تسا  هداتـسرف  هک  ياهمکحم  تایآ  تسایوگ و  نآ  قیدـصت  هب  مه  نآرق  دنـشاب و  هحفـص 151 ] نآ [  ندیمهف  لابند 
هاگره و  دننکیمن ، زواجت  نآرق  دودح  زا  مالسلامهیلع -  شتیبلها -  راتفگ  دوخ و  راتفگ  رد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ -  لوسر  اریز 

نیا زا  يوریپ  تساهنآ  یتسرد  رب  لیلد  اهنآ و  قفاوم  میدـید  میدرک و  وجتـسج  نآرق  زا  ار  اهنآ  رب  هاوگ  دیـسر و  ناشیا  زا  یتسرد  رابخا 
هب نوچ  و  دنرذگن . نآ  زا  میدش -  روآدای  همان  زاغآ  رد  هک  يروط  نامه  نانمشد -  دانع و  لها  زج  یـسک  تسا و  بجاو  همه  رب  رابخا 
رب هاوگ  نآرق  هک  میدـید  میتفر ، ضیوفت  ربج و  راکنا  نیتلزنم و  نیب  ۀـلزنم  يهرابرد  ینعی  مالـسلاهیلع ، قداص  ماما  يهتفگ  قیقحت  لابند 
ایآ هک  دندیـسرپ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  اریز  تسا ، نآ  قفاوم  راوگرزب  نآ  زا  زین  يرگید  ربخ  دـنکیم و  قیدـصت  ار  نآ  تسا و  نآ 

. تسا نآ  زا  رتلداع  دـنوادخ  دومرف : خـساپ  رد  مالـسلاهیلع ، قداص  ماما  دـنکیم ؟ روبجم  ناهانگ  ماـجنا  هب  ار  شیوخ  ناگدـنب  دـنوادخ 
زا زاب  و  تسا . نآ  زا  رتطلـسم  شناگدنب  هب  رتزیزع و  دنوادخ  دومرف : تسا ؟ هدراذگاو  ناگدنب  هب  هرـس  کی  ار  اهراک  ایآ  دندرک : ضرع 
هب ار  راک  دـنوادخ  هک  دـنکیم  روصت  یکی  دناهتـسد : هس  ردـق »  » هب يهدـیقع  يهرابرد  مدرم  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  ترـضح  نآ 

ار شناگدنب  لاعتم  دنوادخ  هک  درادنپیم  يرگید  و  تسا ، تکاله  رد  تسا و  هتفرگ  زیچان  ار  ادخ  تردـق  وا  تسا ، هدراذـگاو  وا  دوخ 
رگمتس ملاظ و  ار  ادخ  دوخ ، تواضق  رد  زین  وا  تسا ، هدومن  فیلکت  ناوت ، دح  زا  شیب  ناشیارب  و  تسا ، هدومرف  روبجم  ناهانگ  ماجنا  رب 

زا جراخ  هدرک و  فیلکت  ناشناوت  دح  رد  شناگدـنب  هب  دـنوادخ  هک  تسا  دـقتعم  يرگید  نآ  و  تسا . تکاله  رد  تسا و  هدرک  یفرعم 
دنوادخ زا  دوش ، دب  راک  بکترم  نوچ  و  دـیوگ ، ساپـس  ار  ادـخ  دـهد ، ماجنا  کین  راک  نوچ  تسا و  هدومرفن  یفیلکت  ناشیا  ناوت  دـح 
ضیوفت ربج و  يهدیقع  وریپ  سک  ره  هک  داد  ربخ  ماما  هاگ  نآ  تسا . یتسرد  غلاب و  ناملسم  یسک  نینچ  دنک ، ششخب  شزرمآ و  بلط 

سک ره  مداد و  حرش  تساطخ ، رب  تشاد و  شیارگ  سک  ره  هک  ار  يربج  نآ  نم  و  تسا ، قح  فالخرب  وا  ددرگ ، دنبیاپ  نآ  هب  دشاب و 
رد يدازآ  رایتخا و  رد  ینعی  نیتلزنم -  نیب  تلزنم  رد  رـصحنم  قح  سپ  تسا ، هدـیدرگ  لطاب  هحفـص 152 ] راچد [  دشاب ، ضیوفت  وریپ 

، تسا دیجم  نآرق  قفاوم  هک  يربخ  هب  دیاب  هک  دـندرک  نایب  ار  هتکن  نیا  الوا  ناشنانخـس  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  تسا . لمع - 
هب دـندرک ، رکذ  ضیوفت ، ربج و  نالطب  يارب  رابخا  زا  ياهراپ  هب  لالدتـسا  تهج  بلطم  يزاس  هدامآ  يارب  ياهمدـقم  و  تسج ، کـسمت 

نانخـس رد  دـندومرف و  لیلد  يهماقا  ضیوفت  ربج و  نالطب  رب  لامجا  تروص  هب  هک  يروط  نامه  دـندومرف ، هراشا  یلقع  لیالد  هب  هوالع 
مهف هب  ار  دوصقم  ات  منزیم  یلثم  لاوقا  نیا  زا  کی  ره  يارب  دیامرفیم : هدروآ ، ار  ضیوفت  ربج و  نالطب  لیالد  لصفم  تروص  هب  يدعب 
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نادنمدرخ دزن  رد  دنک و  قیدصت  ار  نآ  دیجم  نآرق  يهمکحم  تایآ  دنادرگ ، ناسآ  ار  نآ  حرش  یسررب  دزاس و  کیدزن  تقیقح  بلاط 
اریز تسا ، هتـشگ  اطخ  راچد  دشاب ، دقتعم  نادب  سک  ره  هک  يربج  اما  تسادـخ . تسد  رد  اطخ  زا  ظفح  قیفوت و  دـتفا و  لوبق  دروم  زین 

دنکیم تازاجم  ناهانگ  رطاخ  هب  ار  ناگدنب  هدرک و  روبجم  هانگ  باکترا  رب  ار  شناگدـنب  لجوزع  يادـخ  دـنکیم  روصت  هک  سک  نآ 
و [ . 188 « ] درادیمن اور  متس  یـسک  هب  تراگدرورپ  : » دیامرفیم هک  ار  ادخ  نخـس  هتـشادنپ و  وگغورد  ار  وا  هدرمـش و  رگمتـس  ار  ادخ 
و [ . 189 .« ] دنکیمن متـس  شناگدنب  رب  دنوادخ  هک  یتسار  هب  و  دناهداد ، ماجنا  البق  دوخ  تسد  هب  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  : » دیامرفیم
اب هحفص 153 ] [ . ] 190 .« ] دننکیم متـس  نتـشیوخ  هب  دوخ  مدرم ، هکلب  درادیمن ، اور  مدرم  رب  یمتـس  چیه  دنوادخ  انامه   : » هدومرف زین 

هانگ هتـشگ  راداو  یـصاعم  رب  روز  هب  هک  دشاب  دقتعم  هک  ره  و  تسا ، هتـسناد  دودرم  ار  همه  تسا  هنیمز  نیا  رد  هک  يرگید  رایـسب  تایآ 
ره هدرک و  بیذکت  ار  نآرق  دنادب  رگمتـس  ار  ادخ  هک  ره  تسا و  هدرمـش  رگمتـس  دوخ  تازاجم  رد  ار  وا  هدرک و  هلاوح  ادخ  هب  ار  دوخ 

چیه هک  دراد  يدیرخرز  يهدنب  هک  تسا  یسک  نآ  دننام  یـسک  نینچ  لثم  تسا . هتـشگ  رفاک  تما  عامجا  هب  درادنپب  غورد  ار  نآرق  هک 
روتسد وا  هب  وا ، يزیچیب  هب  هجوت  اب  دنادیم و  ار  نیا  زین  شبابرا  تسین و  ایند  ياهالاک  زا  ییالاک  چیه  کلام  درادن و  دوخ  زا  يرایتخا 

عاتم نیا  يارب  دنادیم  هک  نیا  اب  دـهدن ، يو  هب  ار  نآ  ياهب  دروایب و  وا  يارب  درخب و  دراد ، زاین  وا  هک  ار  يزیچ  دورب  رازاب  هب  ات  دـهدیم 
اب ار  دوخ  اـقآ  نیا  هک  یتروص  رد  دـهدیمن ، یـسک  هب  ییـالاک  رظن  دروـم  ياـهب  تفاـیرد  لـباقم  رد  زج  هک  تسا  یبحاـص  زاـین  دروـم 
ار وا  درواـین ، ار  زاـین  دروـم  يـالاک  نآ  رگا  هک  دـنکیم  دـیدهت  ار  شاهدـنب  یفرط  زا  دـنادیم و  متـس  ملظ و  زا  رود  مـیکح و  فاـصنا ،

نوچ و  درادن ، ار  نآ  ياهب  مه  هدنب  هک  دنادیم  و  دـش ، دـهاوخ  عنام  زاین  دروم  يالاک  نآ  بحاص  دـنادیم  هک  نیا  اب  دـنکیم  تازاجم 
ایآ دـنک . تازاجم  ار  وا  الاک  ندرواین  رطاـخ  هب  دـهد و  رارق  مشخ  دروم  ار  وا  اـقآ  تشگرب ، شیاـقآ  دزن  یلاـخ  تسد  اـب  دـیماان و  هدـنب 
دوخ تسین و  ایند  لاوما  زا  یلام  کلام  هدنب  نیا  هک  دنادیم  هک  یلاح  رد  دنکن  تازاجم  ار  وا  هک  دوبن  نآ  يو  تمکح  لدع و  ياضتقم 

یتمکح لدع و  نآ  هدومن و  زواجت  وا  هب  لیلدیب  هدوهیب و  هدرک و  متـس  دنک  تازاجم  ار  وا  رگا  لاح  نیا  اب  تسا ، هدادـن  وا  هب  یلوپ  زین 
غورد و هب  هک  هدرک  بیذکت  وا  يهرابرد  ار  دوخ  دـیدهت  دـنکن ، تازاجم  ار  وا  رگا  تسا و  هدرک  لطاب  دوب  هدوتـس  نآ  هب  ار  دوخ  هک  ار 
هب سک  ره  سپ  دنیوگیم . هچ  نآ  زا  تسا  رترب  رایسب  دنوادخ  و  دراد . تافانم  تمکح  لدع و  اب  ود  ره  نیا  هک  هدرک  دیدهت  ار  وا  متس 
هب هک  یسک  يارب  اریز  تسا  هداد  تبسن  متس  ملظ و  هب  ار  وا  هدرک و  ملظ  ادخ  هب  دشاب  هتـشاد  داقتعا  دشاب  ربج  مزلتـسم  هک  یبلطم  ای  ربج 

، هدومن روبجم  هانگ  باکترا  رب  ار  ناگدـنب  دـنوادخ  هک  دـنک  روصت  نینچ  سک  ره  تسا ! هدرک  تابثا  تبوقع  هدـش  راداو  هاـنگ  هب  روز 
ار وا  دنکیم  عافد  راکهنگ  هحفـص 154 ] يهدنب [  تبوقع  زا  دنوادخ  هک  درادنپب  سک  ره  و  دنادب ، ناگدنب  تبوقع  عفادم  ار  ادخ  دـیاب 
ار وا  شیاطخ  دشاب و  رادرک  دب  هک  یـسک  يرآ  : » دیامرفیم دنوادخ  هک  یلاح  رد  تسا ، هتـسناد  وگغورد  هدرک ، هک  يدیدهت  يهرابرد 

متـس هب  ار  نامیتی  لاوما  هک  یناسک  یتسار  هب  : » دیامرفیم و  [ . 191 .« ] دنـشابیم هنادواج  اج  نآ  رد  دنخزود و  لها  نانآ  دریگ ، نایم  رد 
تایآ هک  یناسک  یتسار  هب  : » دیامرفیم و  [ . 192 .« ] دنراتفرگ خزود  نازورف  شتآرد  دنراد و  شتآ  زا  هتشابنا  یمکـش  انامه  دنروخیم 

ار باذـع  اـت  مینک ، ضوع  يرگید  تسوپ  اـب  دزوـسب ، ناشتـسوپ  هک  یناـمز  ره  مینکفایم و  خزود  رد  يدوز  هب  ار  ناـنآ  دـنرکنم  ار  اـم 
یسک بیترت  نیا  هب  و  تسا ، هدمآ  هراب  نیا  رد  هک  يرگید  ناوارف  تایآ  و  [ . 193 .« ] تسا میکح  زیزع و  دنوادخ  هک  یتسار  هب  دنشچب ،

يهرابرد دنوادخ  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  تسا و  هدش  رفک  راچد  دنک  بیذـکت  ار  نآرق  يهیآ  کی  درامـش و  غورد  ار  دوخ  دـیدهت  هک 
زج دـشاب  نینچ  هک  امـش  زا  یـسک  يازـس  دـیرفاک ، نانآ  زا  یـضعب  هب  دـیراد و  نامیا  ادـخ  باتک  زا  یـضعب  هب  اـیآ  : » تسا هدومرف  اـهنآ 
.« تسین لفاغ  دیهدیم ، ماجنا  امـش  هچ  نآ  زا  دنوادخ  دـیراد و  تشگزاب  باذـع  نیرتتخـس  هب  زین  تمایق  رد  تسین و  ایند  رد  ییاوسر 

يهطـساو هب  دـنکیم  رفیک  ناشدـب  راک  هب  ار  اـهنآ  دـهدیم و  ازج  ناـشدوخ  رادرک  هب  ار  ناگدـنب  دـنوادخ  مییوگیم ، اـم  هکلب  [ . 194]
: تسا بلطم  نیا  يایوگ  نآرق  تسا و  هدرک  یهن  رما و  اهنآ  هب  هک  تسا  نیمه  يارب  تسا و  هداد  ناشیا  هب  هک  ییاناوت  راـیتخا و  نتـشاد 

مدرم نیا  تسا و  نآ  دننامب  شیازج  دروآ  اج  هب  دـب  هحفـص 155 ] راک [  هک  ره  دراد و  شاداپ  ربارب  هد  دهد ، ماجنا  کین  راک  سک  ره  »
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شاک دنک ، وزرآ  تسا ، هدرک  يدب  هک  ره  و  دنیبب ، رضاح  هدرک ، یبوخ  هک  ره  هک  يزور  : » تسا هدومرف  زین  و  [ . 195 .« ] دنوشیمن متس 
ره هک  تسا  زورما  : » تسا هدومرف  و  [ . 196 .« ] درادیم رذحرب  دوخ  باذع )  ) زا ار  امـش  دنوادخ  دوب و  يرود  تفاسم  دب ، راک  وا و  نایم 
ربج هب  هک  ار  سک  ره  هدرک و  یفن  ار  ربج  تامکحم ، تایآ  نیا  [ . 197  .« ] تسین راک  رد  یمتس  زورما  دنیبب ، ار  دوخ  لمع  شاداپ  سک 

قیفوت دوشن ، ینالوط  همان  ات  میدرک  هدنسب  راصتخا  هب  ام  هک  تسا  رایسب  دیجم  نآرق  رد  تایآ  نیا  ریظن  و  درامشیم ، دودرم  دشاب  دقتعم 
زا هک  هتشاد  نایب  تسا  بترتم  ربج  رب  داقتعا  رب  هک  ار  يدسافم  هدرک و  تمحرم  ار  ربج  زا  ینشور  تروص  مالسلاهیلع ، ماما  تسادخ . اب 
راب کی  مالسلاهیلع ، ماما  یهگناو  تسا -  نآ  زا  رترب  یسب  دنوادخ  هک  تسا -  دنوادخ  هب  روج  ملظ و  تبسن  نآ  نشور  ياهدمایپ  هلمج 

هب و  درادـن ، دـیدرت  لادـج و  ياج  چـیه  هک  ینادـجو  لیالد  هب  رگید  راب  اب  هدومرف و  لالدتـسا  نآرق  يهمیرک  تایآ  هب  ربج  نالطب  يارب 
لباـقم رد  وا  دوشیم و  بکترم  هک  یناـهانگ  ربارب  رد  تسا  ناـسنا  دوـخ  تیلوؤـسم  رب  لـیلد  ینـشور  هب  هک  ياهمیرک  تاـیآ  نآ  لاـبند 

رب تسا  هدرکن  روبجم  ار  وا  یلمع  چـیه  رب  هتـشاد و  ینازرا  وا  رب  ار  رایتخا  هدارا و  دـنوادخ  هک  نآ  دوجو  اب  ددرگیم و  هبـساحم  شلمع 
ماما سپس  تسا . هدش  هانگ  يدب و  بکترم  دوخ  فالخ  رایتخا  باختنا و  لیلد  هب  ناسنا  هک  بیترت  نیا  هب  دوشیم  هذخاؤم  دوخ  ناهانگ 
قداص ماما  هک  ضیوفت  هب  داقتعا  اما  [ » هحفـص 156 دیامرفیم [ : هتخادرپ و  ضیوفت  نالطب  هب  ربج -  نالطب  زا  سپ  مالـسلاهیلع -  يداه 
يادخ دیوگیم ، هک  تسا  یسک  يهدیقع  نآ  تسا ، هتـسناد  راک  اطخ  ار  نآ  ناوریپ  نادقتعم و  تسا و  هدرمـش  لطاب  ار  نآ  مالـسلاهیلع 
يارب تسا  یقیقد  نخـس  هراب  نیا  رد  و  تسا ، هدرک  اهر  دوخ  هب  ار  نانآ  هدرپس و  ناگدنب  هب  ار  دوخ  ماکحا  یهن و  رما و  رایتخا  لجوزع ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر  نادناخ  زا  يده  يهمئا  ار  ینیب  کیراب  نیا  و  دنک ، تقد  دمهفب و  بوخ  ار  بلطم  دهاوخب  هک  یـسک 
هچ ره  تسیابیم  دوب  هدرک  راذگاو  ناشیا  هب  ار  دوخ  ماکحا  مدرم ، نتشاذگ  دوخ  رـس  تروص  هب  دنوادخ  رگا  دناهتفگ : هک  دناهتـشاد  - 

، دننیبب رفیک  دیابن  دننک ، فالخ  هچنآ  رد  و  دنشاب ، باوث  رجا و  راوازـس  ادخ  يوس  زا  نآ  ربارب  رد  دشاب و  یـضار  دندیزگرب ، اهنآ  هک  ار 
هچره ات  دناهتـشاداو  ار  وا  دنطلـسم و  وا  رب  ادخ  ناگدنب  هک  نیا  یکی  دراد : ینعم  ود  یفرح  نینچ  نیا  دنرادن و  یفیلکت  تقیقح  رد  اریز 
رگید تسادخ و  رد  یتسس  فعـض و  ثعاب  نیا  دهاوخن ، هچ  دهاوخب و  ادخ  هچ  نیاربانب  دریذپب ، دننک ، رایتخا  دوخ  رظن  لیم و  هب  هک  ار 

دنهاوخن ای  دـنهاوخب و  اـهنآ  هچ  تسا ، ناوتاـن  شیوخ  يهدارا  قباـطم  دوخ  یهن  رما و  هب  اـهنآ  نتخاـس  عیطم  زا  لاـعتم  دـنوادخ  هک  نیا 
ور نیا  زا  دوب ، ناوتان  شیوخ  يهدارا  قباطم  ناـنآ ، ندروآ  ناـمرف  ریز  زا  نوچ  تسا و  هداد  ناـشیا  هب  ار  نآ  يارجا  یهن و  رما و  راـیتخا 

شزرا دنک و  تمدخ  وا  هب  ات  هدـیرخ  ار  ياهدـنب  هک  تسا  يدرم  لثم  نآ ، لثم  تسا . هدرک  راذـگاو  اهنآ  دوخ  هب  ار  نامیا  رفک و  رایتخا 
نامرف شاهدنب  هب  و  تساناد ، زیزع و  تردـق و  اب  هک  تسا  یعدـم  زین  وا  ياقآ  دـشاب و  وا  یهن  رما و  وریپ  و  دراد ، یمارگ  ار  وا  یتسرپرس 

هب شینامرفان  لـباقم  رد  ناوارف و  باوث  رجا و  يهدـعو  شناـمرف  زا  يوریپ  ربارب  رد  تسا و  هدرک  یهن  ییاـهزیچ  زا  ار  وا  هداد و  ار  مزـال 
ره و  تسا ، هدرکن  يوریپ  شیهن  رما و  زا  هدرک و  راتفر  اقآ  تساوخ  فالخرب  هدنب  نآ  همه  نیا  اب  تسا ، هدرک  دـیدهت  یکاندرد  باذـع 

ياوه زا  يوریپ  هب  شدوخ و  تساوخ  قباـطم  اـقآ و  لـیم  فـالخرب  تسا ، هتفریذـپن  هدرک  یهن  هک  يزیچ  ره  زا  هداد و  ناـمرف  هک  ار  هچ 
ور نیا  زا  دزاس . راداو  دوخ ، يهدارا  هب  دـنادرگرب و  شیوخ  یهن  رما و  زا  تعاطا  هب  ار  وا  دـناوتیمن  زین  اقآ  و  تسا . هدرک  لمع  شـسفن 

لابند هب  ار  وا  اقآ  تسا  یضار  هحفـص 157 ] دهد [ ، ماجنا  شدوخ  تساوخ  قباطم  هدنب  هک  هچنآ  هب  هدرپس و  هدنب  هب  ار  یهن  رما و  رایتخا 
راتفر شیوخ  سفن  ياوه  زا  يوریپ  هب  يو  ناـمرف  فـالخرب  هدـنب  اـما  دربیم  ماـن  مسا  هب  ار  نآ  دتـسرفیم و  دوخ  ياهیدـنمزاین  زا  یکی 

ار راک  نیا  نم ، نامرف  فالخرب  ارچ  دـیوگیم ، وا  هب  تسا ، هداد  ماجنا  ار  وا  تساوخ  فالخ  دـنیبیم  اـقآ  ددرگیمرب  هک  یتقو  دـنکیم 
هب هک  یـسک  اریز  مدرک ، نینچ  دوخ  لیم  قباطم  نم  يداد و  نم  تسد  هب  ار  راک  رایتخا  دوخ  وت  دیوگیم : يو  خساپ  رد  هدـنب  ياهدرک ؟

، ضیوفت تقیقح  یتـسار ، هب  تسا »... لاـحم  ضیوفت  نیارباـنب  [ ، 198  ] دشاب عونمم  زین  راک  زا  دـناوتیمن  دـشاب ، هدـش  هتـشاذگاو  دوخ 
يهدارا هک  نیا  نودـب  هتـشاذگاو  ناـشیا  دوخ  راـیتخا  هدارا و  هب  ار  شناگدـنب  ياـهراک  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  هدـیقع  نیا  رب  يدـنبیاپ 

هدروآ ياهدـیقع  نینچ  ندوب  لاحم  نالطب و  رب  ياهدـنبوک  نقتم و  لیالد  ماسلاهیلع  يداـه  ماـما  دـشاب ، هتـشاد  نآ  رد  یتلاـخد  دـنوادخ 
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یهن رما و  هب  ار  دوخ  يهدـنب  دـناوتیم ، هک  ياهدـنب  نینچ  ياقآ  ای  هک  دـیآیمن  مزال  نیاربانب  اـیآ  : » دـنکیم هفاـضا  نآ ، زا  سپ  و  تسا ،
ییاـناوت تردـق و  وا  هب  شیهن  رما و  ماـجنا  قباـطم  تروص  نآ  رد  و  دراداو ، هدـنب -  يهدارا  قباـطم  هن  دوخ -  يهدارا  تساوخ و  قـفاوم 
حیـضوت اب  دراد و  رذحرب  دوخ  تفلاخم  زا  ار  وا  دنامهفب و  وا  هب  ار  اهنآ  رفیک  شاداپ و  ربارب  رد  درک ، یهن  ای  داد و  نامرف  نوچ  و  دـهد ،

وا هب  هک  یهن  رما و  زا  تعاطا  يورین  يهلیـسو  هب  شیاقآ -  تردـق  هب  هدـنب ، نآ  ات  دـنک ، قیوشت  شیوخ  تعاطا  هب  ار  وا  باقع ، باوث و 
میب ییوج و  هناهب  زا  يریگولج  يارب  شتجح  تسا و  ریگارف  اقآ  فاصنا  لدع و  هک  دـنادب  ات  دوش ، هاگآ  يو -  رادـشه  قیوشت و  هداد و 

هک نیا  ای  و  دـنک . رفیک  درک ، ینامرفان  رگا  دـهد و  شاداپ  درک  راتفر  شیاقآ  نامرف  قفاوم  هدـنب  نآ  رگا  ددرگ ، ماـمت  وا  رب  تفلاـخم ، زا 
دشاب و رادربنامرف  هچ  دب ، راک  هچ  دـهد و  ماجنا  بوخ  راک  هچ  تسا ، هتـشاذگاو  شدوخ  هب  ار  هدـنب  راک  تسا و  نوتان  زجاع و  اقآ ، نیا 
، ادخ زجع  تابثا  دزاس و  راداو  دوخ  نامرف  يوریپ  هب  ار  وا  دـناوتیمن  تسا و  زجاع  وا  ندرک  تازاجم  هحفص 158 ] زا [  اقآ  نامرفان ، هچ 
هک تسا  نآرق  تایآ  اب  فلاخم  ددرگیم و  یهلا  رفیک  شاداپ و  یهن و  رما و  نالطب  ثعاب  دراد و  تافانم  دـنوادخ  ییادـخ  تردـق و  اب 
نآ دـنوادخ ، زا  [ . » 199 .« ] ددنـسپیم ار  نآ  امـش  زا  دینک ، يرازگـساپس  رگا  ددنـسپیمن و  شناگدنب  يارب  ار  رفک  دنوادخ  : » دیامرفیم
ارم هـک  نآ  رگم  مدـیرفاین ، ار  سنا  نـج و  نـم  : » دــیامرفیم و  [ 200 .« ] دـیریمب ناملـسم ، ریغ  دـیابن  و  دـیزیهرپب ، تسا  هتـسیاش  هک  روط 

ار يزیچ  دـیتسرپب و  ار  ادـخ  : » تسا هدومرف  و  [ . 201 .« ] دنهد ماعط  ارم  متـساوخن  و  دنهد ، يزور  نم  هب  نانآ  ات  متـساوخن  نم  دنتـسرپب ،
ار وا  نانخـس  هک -  یلاح  رد  دینک و  تعاطا  ادخ  لوسر  زا  دینک و  تعاطا  ادخ  زا  : » تسا هدومرف  زاب  و  [ . 202 .« ] دیهدن رارق  وا  کیرش 

هدراذـگاو شناگدـنب  هب  ار  شیهن  رما و  لاعتم ، يادـخ  هک  دـنک  روصت  سک  ره  نیارباـنب  [ . 203 .« ] دـینادرگنرب يور  وا  زا  دیونـشیم  - 
دیعو دـعو و  یهن و  رما و  دریذـپب و  ار  نانآ  دـب  بوخ و  راک  ره  هک  تسا  هتـسناد  مزال  وا  رب  هدرک و  تباث  ار  ادـخ  یناوتان  زجع و  تسا 
لمع شدوخ  تساوخ  قفاوم  ات  هدراذـگاو  وا  هب  ار  اهراک  يهمه  دـنوادخ  دـیوگیم ، هک  تسا  تهج  نیدـب  تسا  هدرمـش  لطاب  ار  ادـخ 

هب دـقتعم  ینعم  نیا  هب  سک  ره  بیترت ، نیا  هب  درادـن ، یتیعونمم  تسین و  وا  عناـم  یـسک  نمؤم ، اـی  دـشاب و  رفاـک  تساوخ  رگا  و  دـنک !
نیا لومشم  تسا و  هتـسناد  لطاب  میدرمـشرب  یهلا ، یهن  رما و  و  هحفـص 159 ] دیعو [  دـعو و  زا  هک  ار  هچ  نآ  یتسار  هب  دـشاب  ضیوفت 

زج دشاب  نینچ  اهامـش  زا  هک  یـسک  يازـس  دیرادن ، نامیا  رگید  تمـسق  هب  و  دیراد ، نامیا  باتک  زا  یـشخب  هب  ایآ  : » تسا هفیرـش  يهیآ 
دنوادخ [ . 204 .« ] دشابیمن لفاغ  امـش  ياهراک  زا  دنوادخ ، تسین و  تمایق  زور  رد  باذـع  نیرتتخـس  هب  يراتفرگ  ایند و  رد  ییاوسر 
ناوتان زجاـع و  ار  یلاـعت  يادـخ  تسا ، ضیوفت  هب  دـقتعم  هک  یـسک  یتسار  هب  دـنیوگیم .» ضیوفت  هب  نادـقتعم  هک  تسا  نآ  زا  رتـالاب 

نیا يهمزال  هک  نانچمه  تسا ، هدرک  بلس  وا  سدقم  تاذ  زا  شتاقولخم  ناگدنب و  روما  رد  فرـصت  هب  تبـسن  ار  همان  تردق  هتـسناد و 
هب تسامـش و  شاداـپ  تشهب  هک  نارادربناـمرف  هـب  یهلا  يهدـعو  رگید  هدـیقع ، نیارباـنب  تـسا  یهلا  دـیعو  دـعو و  يراـبتعایب  هدـیقع ،

هنوگچ درک ، راذگاو  شناگدـنب  هب  ار  اهراک  یلاعت  يادـخ  هک  نآ  زا  سپ  اریز  درادـن ، انعم  تسامـش ، رفیک  مئاد  باذـع  هک  ناراکهنگ 
ربج و لاطبا  هب  دومرف  عورـش  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  هاگ  نآ  دنکیم ! تازاجم  رفیک و  ار  اهنآ  لیلد  هچ  هب  دـهدیم و  دزم  رجا و  ار  نانآ 

 - تیبلها ام -  یلو  : » دومرف دـندقتعم ، مالـسلامهیلع  تیبلـها  يهمئا  هک  ياهیرظن  ینعی  نیرمـألا » نیب  رمـالا   » يهیرظن تاـبثا  ضیوفت و 
هتساوخ هچ  نآ  هب  سپس  هداد ، ناشیا  هب  ار  دوخ  شتـسرپ  یگدنب و  ییاناوت  هدیرفآ و  دوخ  تردق  هب  ار  مدرم  لجوزع  يادخ  مییوگیم ؛

شینامرفان زا  ار  اهنآ  و  هتـشگ ، دونـشخ  اـهنآ  زا  هلیـسو  نادـب  هتفریذـپ و  ناـشیا  زا  ار  شناـمرف  يوریپ  هدومرف و  یهن  رما و  ار  ناـنآ  تسا 
دهاوخب و ار  هچ  ره  تسا و  راتخم  دوخ  یهن  رما و  رد  دنوادخ  و  دیامن ، رفیک  هلیـسو  نادب  هدرک و  شهوکن  ار  نامرفان  هتـشاد و  رذـحرب 

شناگدنب هب  هک  ییاناوت  هحفص 160 ] لیلد [  هب  دهد ، رفیک  هلیسو  نادب  دیامرف و  یهن  نآ  زا  ددنسپن ، ار  هچ  ره  دیامرف و  رما  دنک ، رایتخا 
و تسادـیپ ، راکـشآ و  یهلا  يهغلاب  تمکح  فاصنا و  لدـع و  اریز  تسا . هداد  دوخ -  ياهینامرفان  زا  بانتجا  نامرف و  زا  يوریپ  يارب  - 

شتلاسر غیلبت  يارب  دهاوخب ، ار  شیوخ  ناگدنب  زا  هک  ره  ات  تسوا  سدقم  تاذ  اب  رایتخا  و  تساسر ، رادشه ، ییوجهناهب و  رب  وا  تجح 
يوس هب  دوخ  تلاسر  يارب  دیزگرب و  ار  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم -  ترـضح  هلمج -  زا  دنک ، باختنا  شناگدنب ، رب  تجح  مامتا  و 
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لزاـن هیرق  ود  نیا  زا  گرزب  يدرم  رب  نآرق  نیا  ارچ  : » تفگ یهاوخدوخ  دـسح و  يور  زا  يو  موق  نارفاـک  زا  یـسک  سپ  داتـسرف ، قلخ 
و درمـش ، لطاب  ار  اهنآ  رظن  دنوادخ  و  یفقث -  دوعـسموبا  يرگید  و  دوب ، تلـصلایبا  نب  ۀیما  یکی  درم  ود  نآ  زا  دوصقم  [ . 205 .« ] دشن

نایم ار  ایند  یگدنز  رد  يزور  هک  میتسه  ام  دننکیم ، میسقت  ار  تراگدرورپ  تمحر  نانآ  ایآ  : » دومرف تسناد و  دودرم  ار  اهنآ  داهنـشیپ 
تمحر و  دـنراد ، دوخ  رخـسم  ار  رگید  ضعب  اهنآ  زا  یـضعب  اـت  میهدیم ، يرترب  مه  رب  یتاـجرد  هب  ار  ناـنآ  و  مینکیم ، میـسقت  ناـشیا 

هچ ره  درک و  رایتخا  تساوخ ، ار  هچ  ره  دـنوادخ  ور ، نیا  زا  و  [ . 206 .« ] دـننکیم يروآعمج  نانآ  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  تراگدرورپ 
. دیامن باقع  رفیک و  دنک ، ینامرفان  هک  ره  دنک و  تمحرم  شاداپ  رجا و  دنک  تعاطا  وا  نامرف  زا  سک  ره  سپ  دومرف ، یهن  دیدنـسپن  ار 

دوب هدرک  اضما  شیرق  فرط  زا  ار  یفقث  دوعـسموبا  تلـصلایبا و  نب  ۀـیما  باـختنا  دوب ، هدرک  ضیوفت  شناگدـنب  هب  ار  دوخ  راـک  رگا  و 
هک درک  بدا  نخـس  نیا  اـب  ار  ناـنمؤم  دـنوادخ  نوـچ  و  دـندوب ! رترب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم -  زا  ناـنآ ، رظن  رد  نت  ود  نیا  اریز 

رایتخا بحاص  دوخ ، زا  شیپ  اهنآ  دـننک  مکح  يراـک  رد  شربماـیپ  دـنوادخ و  هاـگره  هک  درادـن  قح  یناـمیااب  نز  درم و  چـیه  : » تفگ
نامرف زا  يوریپ  زج  اـهنآ  زا  دادـن و  اـهنآ  هب  ار  هنارـسدوخ  سفن و  ياوه  يور  زا  راـیتخا  بیترت ، نیا  هب  هحفـص 161 ] [ . ] 207 .« ] دنشاب

وا زا  هک  ره  هدیـسر و  قـح  هب  دـنک  تعاـطا  وا  زا  سک  ره  و  تفریذـپن ، شیوـخ ، يهدـیزگرب  هلیـسو  هب  ار  شیناـمرفان  زا  يرود  دوـخ و 
شینامرفان زا  بانتجا  روتـسد و  زا  يوریپ  يارب  هک  نآ  رطاخ  هب  تسا  مامت  يور  هب  تجح  و  تسا ، هدش  كاله  هارمگ و  دـنک ، ینامرفان 

رد مالـسلاهیلع  يداه  ماما  دـناسرب .»... شهانگ  رفیک  هب  دزاس و  مورحم  شیوخ  باوث  رجا و  زا  ار  وا  ور  نیا  زا  هداد و  ییاـناوت  يو  هب  ار 
، تسا هدرک  تابثا  ار  نیرمألا » نیبرمألا   » هیرظن ینعی  دننآرب ، مالسلامهیلع  تیبلها  همئا  هک  یحیحـص  يهیرظن  شنخـس ، زا  ياهزارف  نیا 

لباق تروص  هب  دوخ ، لوصا  ياهثحب  رد  یئوخ  ماما  ام  راوگرزب  داتسا  تسا . راوتـسا  قطنم  هشیدنا و  رکف و  نئمطم  يهیاپ  رب  رظن  نیا  هک 
لح هک  ياهنایم  هار  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  تسین  يدـبعت  لئاسم  زا  هلأسم  نیا  دومرف : هدرک  لالدتـسا  هراب  نیا  رد  شخب  ناـنیمطا  لوبق و 

فقوتم ناگدنب  ياهراک  تسا : رارق  نیا  زا  بلطم  لیصفت  تسا  هار  نیا  هب  رصحنم  تسا ، ریذپناکما  هلیسو  نادب  ضیوفت  ربج و  لکـشم 
يارب تردـق  نتخادـنا  راک  هب  هدارا و  - 2 تسا . مزال  راک  ماجنا  يارب  اهنیا  ریاـظن  یهاـگآ و  ییاـناوت و  تاـیح ، - 1 تسا : همدـقم  ود  رب 

دراد یتاذ  طابترا  ادخ  تاذ  اب  دوشیم و  هضافا  شناگدنب  هب  یلاعت  يادخ  بناج  زا  لوا  يهمدقم  تسا . يرورـض  جراخ  رد  لمع  داجیا 
رد ادـخ و  هب  طوـبرم  دنـشاب و  يزیچ  هک  نآ  هن  تسین  وا  راـیتخا  زج  يزیچ  هدوـب و  طاـبترا  نیع  فاـصوا  نیا  ینعی  تسوا  راـیتخا  رد  و 

عطق روطب  هدنب  تایح  يهتشر  ینآ  رد  دوش ، عطق  ناحبس  يادخ  بناج  زا  هضافا  رگا  حیضوت  نیا  وترپ  رد  و  دنـشاب ، هتفرگ  رارق  وا  رایتخا 
طوبرم تقیقح  رد  دنزیم و  رـس  لوا -  يهمدقم  دوجو  ضرف  هب  ناگدنب -  بناج  زا  مود ، يهمدقم  اما  هحفص 162 ] دوشیم [ . هتسسگ 

رگا اما  دنزیمن و  رـس  هدـنب  زا  همدـقم ، ود  ره  شیادـیپ  اب  زج  یلمع  چـیه  نیاربانب ، تساهنآ . تاذ  زا  هتـساخرب  تسا و  ناگدـنب  دوخ  هب 
شدانسا هک  يروط  نامه  تسا ، تسرد  ادخ  هب  لعف  دانـسا  ساسا ، نیا  رب  تسین و  لوبق  لباق  لمع  ققحت  تشادن ، دوجو  ود  نآ  زا  یکی 

رما هیماما -  رظن  اب  ضیوفت  ربج و  هیرظن : ود  ره  اـت  میروآیم  یفرع  يهنومن  کـی  بلطم ، رتشیب  حیـضوت  يارب  تسا . تسرد  زین  هدـنب  هب 
نودـب هک  ییاهراک  - 1 تسا : عوـن  هس  دریگیم ، تروـص  جراـخ  رد  هدـنب  زا  رگا  یلعف  هک  بیترت  نیا  هب  دوـش ، صخـشم  نیرما -  نـیب 
هسیاقم رد  درادن  ار  شتسد  تکرح  رایتخا  تردق و  دراد و  هشعر  یسک  تسد  اضرف  رگا  هک  وحن  نیا  هب  دنزیم  رس  وا  زا  هدارا  رایتخا و 

، دشاب هدیباوخ  رفن  کی  وا  رانک  رد  هک  مینکیم  ضرف  و  دزیوایب ، وا  بویعم -  تسد -  هب  ار  يریشمش  شیاقآ  هاگره  يرگید ، صخش  اب 
هک تسا  یعیبط  دـشکیم ، نیقی  هب  ار  وا  دـیآیم و  دورف  يو  رب  صخـش  نآ  تسد  رد  هتخیوآ  ریـشمش  يدوز  هب  دـنادیم ، هک  یلاـح  رد 

هثداـح نیا  لوؤـسم  ار  وا  نادـنمدرخ  داد و  تبـسن  وا  هـب  دوـشیمن  تـسا و  نوریب  صخـش  نآ  راـیتخا  زا  دـتفیب  قاـفتا  رگا  یلمع  نـینچ 
وا بویعم  تسد  هب  ار  ریـشمش  هک  تسا  یـسک  نآ  هثداح  نیا  لوؤسم  هکلب  درادـن  شهوکن  شنزرـس و  ياج  هجو  چـیه  هب  دـننادیمن و 

رایتخا هب  نارگید  کمک  نودب  هک  ییاهراک  - 2 تسا . ربج  يهیرظن  نامه  تقیقح  رد  نیا  تسوا ، هجوتم  شنزرـس  تمالم و  هتخیوآ و 
صخـش نیا  هک  تسا  هداد  ار  يریـشمش  يدازآ  درف  تسد  هب  ییاـقآ  مینک  ضرف  هک  بیترت  نیا  هب  دـنزیم  رـس  وا  دوخ  زا  القتـسم  و  وا ،

ع)  ) يداه ماما  یناگدنز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلیلحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


هک یسک  هب  هن  دراد  دانتسا  وا  هب  لتق  نیا  دنزب ، رـس  يو  زا  یلتق  جراخ  رد  رگا  يدروم  نینچ  رد  دراد ، ار  شتـسد  تکرح  هدارا و  تردق 
نامه دوشیم ، یهتنم  لتق  هب  يدرف  نینچ  تسد  هب  ریشمش  نداد  هک  تسنادیم  ریـشمش  يهدنهد  هک  دنچ  ره  تسا  هداد  وا  هب  ار  ریـشمش 
بحاص هحفـص 163 ] هب [  ار  لتق  لمع  ناوتیمن  همه ، نیا  اب  دریگب ، وا  زا  ار  ریـشمش  دـناوتیم ، دـهاوخب  هاگره  صخـش  نیا  هک  يروط 

تسا نیا  ضرف  دشاب و  هتشاد  تلاخد  لمع  نیا  یجراخ  دوجو  رد  صخش  هک  تسا  نیا  هب  طوبرم  لمع  تبسن  اریز  داد . تبـسن  ریـشمش 
تسا و هداد  تکرح  القتسم  دوخ  يهدارا  هب  ار  شدوخ  تسد  لتاق  هک  نیا  زج  تسا  هتـشادن  يریثأت  چیه  لتق  یجراخ  دوجو  رد  يو  هک 
هک نیا  مغریلع  دوشیم ، رداص  صخـش  دوخ  زا  تردق  ندرب  راک  هب  رایتخا و  اب  هک  یلعف  - 3 تسا . ضیوفت  يهیرظن  نامه  تسرد  نیا 
وا زا  يروف  راک  ماجنا  دوش ، بلـس  وا  زا  ینآ  يرگید  کمک  رگا  هک  يروطب  دراد  جایتحا  يرگید  هب  ینآ  ره  رد  تسا و  دـنمزاین  اتاذ  وا 

هتـسیرتکلا نایرج  اقآ  تسا ، ناوتان  شتـسد  تکرح  زا  هک  دراد  یلولعم  يهدنب  ییاقآ ، مینک  ضرف  ام  رگا  حیـضوت  نیا  اب  دوشیم . بلس 
تکرح رب  هلیـسو  نادـب  دـناوتب  ات  دوش ، ادـیپ  راک  نآ  ماجنا  هب  تبـسن  یکرحت  ورین و  هدـنب  تالـضع  رد  ات  دـنکیم  لـصو  وا  ندـب  هب  ار 
شاهدنب ندب  هب  ورین  هظحل  ره  رد  ات  دنکیم  یعس  هتفرگ و  شیوخ  تسد  هب  ار  هتـسیرتکلا  نایرج  رـس  هک  قیرط  نیدب  دوش  رداق  شتـسد 

نآ رگا  نیاربانب  ددرگیم . ناوتان  دوشیم و  عطق  يو  ندب  زا  قرب  يورین  درادرب ، قرب  میس  زا  ار  شتسد  ياهظحل  رگا  هک  يروطب  دناسرب 
نینچ رد  هدوب ، ربخاب  وا  لمع  زا  شیالوم  هک  یلاح  رد  دـشکب ، ار  یـسک  دورب و  اقآ  رایتخا  هب  وا  دـناسرب و  هدـنب  ندـب  هب  ار  ورین  نیا  اقآ 

هک نآ  زا  سپ  ار  لعف  ندادن  ماجنا  لعف و  ماجنا  ناوت  وا  نوچ  تسا ، طوبرم  هدـنب  هب  اما  تسا ، طوبرم  اهنآ  يود  ره  هب  لتق  لمع  يدروم 
ار راک  تردق  نآ  نتخادـنا  راک  هب  رایتخا و  اب  هدروآ و  تسد  هب  درک ، داجیا  يو  تالـضع  رد  ناوت  تردـق و  و  داد ، وا  هب  ار  تردـق  اقآ 
، تسوا لتق  رودص  لعف و  ماجنا  نیح  رد  یتح  وا  هب  توق  تردق و  يهدـنهد  هک  تهج  نآ  زا  تسا  طوبرم  اقآ  هب  اما  و  تسا . هداد  ماجنا 

رما يهیرظن  تقیقح  رد  تسا  نیا  دیامن . بلـس  وا  زا  دنک  هدارا  دـهاوخب و  هک  ینآ  ره  رد  ار  تردـق  ورین و  تسناوتیم  هک  نیا  دوجو  اب 
مالسلامهیلع تیبلها  همئا  هک  نیرمالا » نیب  رمالا   » هیرظن حرش  رد  ییوخ  ياقآ  هحفص 164 ] [ . ] 208 ...« ] هیرظن نیا  تیعقاو  نیرما و  نیب 

هک تسا  هدرک  تباث  هدومرف و  لالدتـسا  یلقن  یلقع و  لیالد  زا  ياهعومجم  هب  دراد ، دوجو  هک  يدامتعا  نانیمطا و  اب  تسا ، دقتعم  نادب 
هن نیبانیب ، يهدیقع  نیا  و  : » دیامرفیم مالسلاهیلع ، يداه  ماما  نانخس  هب  میدرگیمرب  بلاطم ، نیا  زا  سپ  دوب . هدیقع  نیا  رب  دیاب  ریزگان ،

يهراـبرد ترـضح  نآ  زا  هک  یعقوـم  ار  نآ  يدـسا ، یعبر  نب  ۀـیابع  هب  هـیلع -  هللا  تاولـص  نینمؤـملاریما -  ضیوـفت ، هـن  تـسا و  ربـج 
تردق نودب  ار  نآ  هک  يدیسرپ  یتردق  ییاناوت و  زا  وت  دومرف : يو  خساپ  رد  دیسرپ ، راک  ماجنا  نتسشن و  نتساخرب و  ناوت  تعاطتـسا و 

ضرع نزب ، فرح  هیابع ! يا  دومرف : مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دـنام و  تکاس  هیابع  يراد ؟ دـنوادخ  کمک  اب  اـی  يرادادـخ و  کـمک  و 
نودـب دوخ  وت  یتفگیم : مه  رگا  و  متـشکیم ، ار  وت  ادـخ ، هارمه  هب  یتردـق  نآ  ياراد  دوخ  وت  یتفگیم  رگا  دومرف : میوگب ؟ هچ  درک :

مالـسلاهیلع نینمؤملاریما  میوگب ؟ هچ  نینمؤملاریما ! ای  سپ  درک : ضرع  هیابع ، متـشکیم ! مه  زاب  يراد ، ار  یتردـق  نانچ  القتـسم  ادـخ ،
شـشخب فطل و  يور  زا  تسا  هداد  وت  هب  رگا  تساراد و  ار  تردق  نآ  هک  ییادخ  يهلیـسو  هب  اما  یتردـق  نآ  ياراد  وت  هک  وگب  دومرف :

هدش هداد  وت  هب  هک  تسا  يزیچ  همه  یقیقح  کلام  وا  وت . يارب  تسا  ینومزآ  ناحتما و  يور  زا  دریگب ، وت  زا  دـشاب و  هداد  رگا  و  تسا ،
، دـنیوگیم دـننکیم و  تساوخرد  تردـق  توق و  دـنوادخ  زا  مدرم  هک  ياهدینـشن  ایآ  هتخاس ، اناوت  ار  وت  هک  تسا  اـناوت  يزیچ  ره  رب  و 

رداق یـصاعم  زا  يراددوخ  رب  وت  ینعی  دومرف : تسیچ ؟ نخـس  نیا  لیوأت  نینمؤملاریما ! ای  درک : ضرع  هیابع  هللااـب .، ـالا  ةوق  ـال  لوحـال و 
اج زا  هیابع  هاگ ، نآ  دـیوگ : ادـخ . کـمک  هب  رگم  تسین  ییورین  اـم  يارب  ادـخ  تعاـطا  رب  دراد ، نوصم  ار  وت  ادـخ  هک  نیا  رگم  یتسین 
رب داقتعا  موزل  ترورض و  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماما  یتسار  هب  دیـسوب ». هحفـص 165 ] ار [  مالـسلاهیلع  ماما  ياپ  تسد و  تسج و 
زا : » دومرف مالسلاهیلع  يداه  ماما  تسا . هتسناد  نید  یساسا  تامدقم  زا  مالسا و  هب  داقتعا  زا  یئزج  ار  نآ  هداد و  روتسد  نیرما » نیب  رما  »

ضرع دیسرپ ، لاعتم  يادخ  تخانـش  يهرابرد  دمآ و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  هدجن  هک  یعقوم  دناهدرک ، لقن  مالـسلاهیلع ، نینمؤملاریما 
هداد و نم  هب  هک  يزیمت  يهلیسو  هب  دومرف : يو  خساپ  رد  مالسلاهیلع  ماما  یتخانـش ؟ ار  تراگدرورپ  هلیـسو  هچ  هب  نینمؤملاریما ! ای  درک :
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یکین ربارب  رد  هک  دوب  نینچ  رگا  دومرف : تسوت ؟ یتاذ  يرطف و  تخانـش  نیا  اـیآ  درک : ضرع  تسا . هداد  رارق  نم  دوـمنهر  هک  یلقع  اـب 
متسناد اج  نیا  زا  دوب . رتراوازس  شنزرـس  هب  راک  دب  زا  راکوکین  تروص ، نآ  رد  و  مدشیمن ، شهوکن  دب  راک  لباقم  رد  مدوبن و  هدوتس 

، هدجن تسین . رادیاپان  يهدیدپ  نوچمه  یقاب  هدنیاپ و  و  تسا ، ریذـپ  لاوز  ثداح و  وا  زج  هچ  ره  تسا و  دـیواج  رادـیاپ و  دـنوادخ  هک 
دوـخ منک ، يدـب  یکین ، ياـج  هب  رگا  مراـتخم و  دوـخ  راـک  رد  نم  دوـمرف : یتـمکح ! ياراد  هک  مـنیبیم  نینمؤـملاریما ! اـی  درک : ضرع 
وگب نینمؤملاریما ! ای  دیـسرپ  هک  يدرم  خساپ  رد  تشگرب  ماش  زا  مالـسلاهیلع ، نینمؤملاریما ، هک  یتقو  تسا ، هدش  لقن  موشیم . تازاجم 

هب رگم  دیدشن  ورف  یتشد  زا  دـیدماین و  الاب  ياهپت  هب  درمریپ ، يا  يرآ  دومرف : دوب ؟ یهلا  ردـق  اضق و  هب  ماش  زا  ام  ندـمآ  نوریب  هک  منیبب 
تکاس خیـش ! ای  دومرف : مراذـگب ! ادـخ  باسح  هب  دـیاب  ماهدرب  هک  یجنر  نیاربانب ، نینمؤملاریما ! ای  دیـسرپ : درمریپ  نآ  یهلا . ردـق  اضق و 

. داد رجا  دزم و  امش  تشگزاب  تسشن و  تساخرب و  هب  دراد و  یگرزب  دزم  هحفص 166 ] امش [  هب  رفس  نیا  يهلیسو  هب  دنوادخ  اریز  شاب !
امـش رفـس  نیا  رگا  و  تسا ، هدوب  مزال  یهلا  ریدـقت  یمتح و  ياضق  هک  يدرب  نامگ  دـیاش  دـیتسین ، ریزگان  روبجم و  ناـتیاهراک  رد  اـمش 
تب يهدـیقع  نیا  دـنام ، دـهاوخن  قیاقح  يهیاپ  رب  يزیچ  چـیه  دوب و  هتفر  نایم  زا  هدوهیب و  دـیعو  دـعو و  باـقع ، باوث و  هک  دوب  نینچ 

ار ادـخ  تسا . هدومرف  یهن  راهنز  يارب  هداد و  ناـمرف  راـیتخا ، نسح  يارب  لـجوزع  يادـخ  هک  یتسار  هب  تسا . ناطیـش  ناراـی  ناتـسرپ و 
هدیرفاین هدوهیب  تساهنآ  نایم  هچ  نآ  نیمز و  اهنامسآ و  دنوادخ  و  تسین ، بولغم  ادخ  تیصعم  رد  یسک  دنکن و  تعاطا  ربج  هب  یـسک 

رس رب  تساخرب و  اج  زا  نانخس  نیا  ندینش  زا  سپ  درمریپ  خزود ! باذع  زا  نارفاک  رب  ياو  و  دنرفاک ، هک  تسا  یناسک  نامگ  نیا  تسا ،
وأ انارفغ  نمحرلا  نم  ةاجنلا  موی  هتعاطب  وجرن  يذلا  مامالا  تنأ  دناوخ : دورس و  ار  ریز  راعشا  دز و  هسوب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  يور  و 

هتبلا [ . 209  ] انایـصع املظ و  اهبکار  تنکدـق  ۀـشحاف  لعف  یف  ةرذـعم  سیلف  اناوضر  هیف  انع  کبر  كازج  اسبتلم  ناک  ام  اننید  نم  تحض 
یفن تسا ، نآرق  بیذـکت  رفک و  اهنآ  هب  داقتعا  هک  ار  ضیوفت  ربج و  هدومرف و  ییاـمنهار  دـیجم  نآرق  قباـطم  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 

هک میراد  هدیقع  لزنم  ود  نیب  تلزنم  هب  هکلب  میتسین ، دـقتعم  ضیوفت  ربج و  هب  و  رفک ، یهارمگ و  زا  میربیم  هانپ  ادـخ  هب  و  تسا ، هدرک 
تدابع هب  ار  ام  هلیـسو  نادـب  تسا و  هدرک  تمحرم  ام  هب  دـنوادخ  هک  یناوت  تردـق و  يهلیـسو  هب  شیامزآ  ناـحتما و  زا  تسا  تراـبع 

...« ] دندقتعم نادب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ -  تیبلها  زا  راربا  يهمئا  دهدیم و  یهاوگ  نآ  رب  دیجم  نآرق  هک  نانچ  تسا  هتـشاداو 
يهدیقع هدیسر ، هلأسم  نیا  يهرابرد  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماما  شدج  زا  هک  یبلاطم  يهلیـسو  هب  مالـساهیلع  يداه  ماما  هحفص 167 ]

دییأت يارب  مالسلاهیلع  ماما  هاگ  نآ  تسا  هدیشخب  ماکحتـسا  هدومرف و  راوتـسا  نیرما  نیب  رما  تابثا  ضیوفت و  ربج و  نالطب  رب  ار  شدوخ 
ياهدنب هک  تسا  يدرم  لثم  یسک ، ناوت  تردق و  يهلیـسو  هب  ندومزآ  لثم  : » دومرف تخادرپ و  ییاههنومن  اهلاثم و  رکذ  هب  دوخ  نانخس 

زا هتـساوخ  ار  هچ  نآ  و  دـیامزایب ، ار  وا  دـهاوخیم  شاهدـنب  راـک  ماجنارـس  هب  ملع  اـب  و  تسوا ، راـیتخا  رد  یناوارف  تورث  لاـم و  دراد و 
وا هب  هک  ار  یلاـم  هک  تسا  هداد  روتـسد  وا  هب  دـهاوخیم و  هچ  هک  هتـساوخ  وا  زا  مه  ییاـهراک  تسا و  هداد  شاهدـنب  هب  شیوخ  ییاراد 
هب هچ  نآ  زا  دنک و  يرود  اهنآ  زا  هک  تسا  هتفگ  وا  هب  البق  هدرک و  عنم  ار  وا  درادن  تسود  هک  ییاهراک  زا  دنک  فرـص  هار  نآ  رد  هداد 

دنـسپ اقآ و  نامرف  هار  رد  ار  لام  نآ  یکی  لاح  تسا ، فرـص  لباق  هار  ود  ره  رد  غلبم  نآ  هک  یلاح  رد  دنکن  فرـص  هار  نآ  رد  هداد ، وا 
هدرک مالعا  يو  هب  هداد و  اـج  نومزآ  يهناـخ  رد  ار  وا  اـقآ  و  تسا ، هدرک  جرخ  وا  مشخ  یهن و  زا  يوریپ  رد  يرگید  هدرک و  فرـص  وا 
رفیک شاداپ و  هناخ  نآ  رد  و  دورب ، دیاب  هاوخان  هاوخ و  هک  دراد  شیپ  رد  يرگید  يهناخ  وا  تسا و  یتقوم  اج  نآ  رد  تنوکس  هک  تسا 

رد هنادواج  شاداپ  باوث و  نآ  دناهداد  روتسد  وا  هب  هک  دنک  فرص  یهار  نآ  رد  دناهداد  يو  هب  هک  ار  هچ  نآ  هدنب  رگا  تسا . یگشیمه 
تازاجم تروص  نآ  رد  هدش ، عنم  هک  دـنک  فرـص  یهار  رد  دـناهداد  يو  هب  هک  ار  یلام  رگا  و  داد ، دـنهاوخ  وا  هب  ار  يدـبا  يهناخ  نآ 

تقوم يهناخ  نیمه  هب  طوبرم  هک  هدومرف  ررقم  ار  ینیعم  دـح  هناخ  نیا  رد  اـقآ  داد . دـنهاوخ  يو  هب  یگـشیمه  يهناـخ  نآ  رد  ار  یمئاد 
کلام هشیمه  اقآ  نآ  هک  نیا  اب  دنک  اجباج  ار  هدنب  نآ  لام و  نآ  دسرب و  دح  نیا  هب  هدـنب  نوچ  هک  تسا  هدومرف  مالعا  تسوا و  يهیلوا 
تدـم هک  نیا  ات  دریگن  وا  زا  تسا  هیلوا  يهناـخ  نیا  رد  اـت  ار  لاـم  نآ  هک  تسا  هداد  هدـعو  وا  هب  هک  نیا  زج  تسا ، لاـم  نآ  هدـنب و  نآ 
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ایآ دنتـسه ، وا  تافـص  هلمج  زا  تمکح  فاصنا و  افو ، لدع ، اریز  تسا  رادافو  دوخ  لوق  نیا  هب  اقآ  دـنارذگب و  ار  دوخ  تنوکـس  ررقم 
افو تسا ، هحفـص 168 ] هداد [  هک  یباوث  رجا و  يهدعو  هب  اقآ  دیابن  دنک ، فرـص  دوخ  هار  رد  دـناهداد ، وا  هب  هک  ار  یلام  هدـنب ، نیا  رگا 

رادیاپ يدبا و  ياهناخ  رد  هنادواج  یتمعن  ار  وا  تعاط  باوث  تسا ، هتشاداو  شراک  هب  هک  رادیاپان  هناخ  نیا  رد  ات  دنک  فطل  وا  هب  دنک و 
هک دنک  فرـص  یهار  رد  هیلوا  يهناخ  رد  تنوکـس  نامز  رد  دوب ، هداد  يو  هب  اقآ  هک  ار  یلام  نآ  هدـنب ، نیا  رگا  و  دـنک ؟ تمحرم  وا  هب 
هب تازاجم  نیا  رد  اقآ  دوب ، هدش  هداد  هدعو  يو  هب  هک  دنک  یمئاد  تازاجم  رفیک و  نینچمه  دزرو ، تفلاخم  اقآ  نامرف  اب  هدومرف و  یهن 

نینچ طلـسم  اناوت و  ییاقآ  هک  تسا  بجاو  وا  رب  دـیعو  دـعو و  هب  يافو  دوب و  هدرک  مالعا  هتفگ و  وا  هب  البق  اریز  تسا  هدرکن  یمتـس  وا 
تردـق و نامه  ییاراد  لام و  تسوا و  يهدـیرفآ  هک  تسا  ناسنا  نیمه  هدـنب  اما  تسا و  لـجوزع  يادـخ  ناـمه  یلوم  اـقآ و  اـما  تسا .
زا یخرب  تسایند و  نیمه  رادیاپان  يهناخ  و  دشابیم ، یلاعت  قح  تردق  تمکح و  راهظا  ناحتما  زا  دوصقم  تسادخ و  عیـسو  ییاناوت و 
دنک فرـص  ار  لام  نآ  ات  تسا  هداد  روتـسد  دنوادخ  هک  يروما  دراد و  یمدآ  هک  تسا  یتردق  زا  رادقم  نامه  هداد  هدـنب  هب  اقآ  هک  لام 
اهنآ زا  هک  تسا  یلیاسو  زا  ندرک  يرود  و  دـناهدروآ ، لجوزع ، يادـخ  فرط  زا  هچ  نادـب  رارقا  ناربمایپ و  زا  يوریپ  رب  ییاـناوت  ناـمه 

رادـیاپان يهناخ  اما  تسا و  تشهب  نامه  تسا  هنادواج  تمعن  هک  ادـخ  يهدـعو  و  تسا ، یناطیـش  ياهـشور  هار و  ناـمه  هک  هدـش  یهن 
هک تسا ، شیامزآ  رایتخا و  نامه  ضیوفت ، ربج و  نیب  ام  يهدـیقع  و  تسا . ترخآ  تسا ، دـیواج  یقاب و  هک  رگید  يهناخ  ایند و  نیمه 

، هدرب مان  ار  اهنآ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هداد  حرـش  ار  نآ  تمـسق  جنپ  رد  هداد و  ناگدنب  هب  دـنوادخ  هک  یتردـق  يهلیـسو  هب 
یتسار هب  داد ».)... مهاوخ  حیـضوت  هللاءاشنا -  نایب -  ینآرق و  دهاوش  اب  ار  اهنآ  نم  تسا و  تلیـضف  عماوج  رب  لمتـشم  اهنآ  : ) دیامرفیم

وا تسا و  نتـشیوخ  رایتخا  هدارا و  کلام  ناسنا  هک  نیا  رد  تسا  حـضاو  نشور و  تسا  هدروآ  مالـسلاهیلع ، يداه  ماما  هک  ار  یلاثم  نیا 
زا دنکیم و  ینامرفان  هک  یتقو  نینچمه  دشاب و  روبجم  هک  نآ  هن  دنکیم  تعاطا  رایتخا  لیم و  يور  زا  دنکیم  تعاطا  ادخ  زا  هک  یتقو 

و هحفـص 169 ] تسا [  راوتـسا  نیرما ) نیب  رما   ) رایتخا نیمه  يهیاپ  رب  و  تسا ، باختنا  يور  زا  مه  زاب  دـهنیم  نوریب  ار  اپ  الوم  تنطلس 
مالسلاهیلع ماما  نانخـس  هب  بلاطم ، نیا  لابند  هب  دناهداهن . داینب  ار  نآ  مالـسلامهیلع  تیبلها  همئا  هک  تسا  ییالاو  يهشیدنا  يهجیتن  نآ 

شنیرفآ و لامک  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  هراـب ، نیا  رد  مالـسلاهیلع ، قداـص  ماـما  نخـس  اـما  : » دـیامرفیم هک  میهدیمارف  شوگ 
یمارگ هنیآ  ره  : » دـیامرفیم هک  یلاعت  يادـخ  لوق  يانعم  تسا  نیا  تسا ، رادروخرب  ینابز  هداشگ  زیمت و  لقع و  تابث  لـماک و  ساوح 

تاقولخم زا  يرایـسب  رب  میدرک و  يزور  نانآ  هب  بوخ  ياهیندروخ  زا  میدـینادرگ و  طلـسم  ایرد  نابایب و  رب  ار  نانآ  ار و  نایمدآ  میتشاد 
ییایرد و ناروناج  ناگدـنرد و  نایاپ ، راهچ  زا  تاقولخم  رگید  رب  ار  نایمدآ  دـیامرفیم ، لاعتم  يادـخ  [ . 210 .« ] میداد يرترب  یکین  هب 

تـسا نیا  و  میداد ، يرترب  ییایوگ  درخ و  لـقع و  زیمت و  يهوق  يهلیـسو  هب  دـنک ، كرد  دازیمدآ  ساوح  هک  ياهدـنبنج  ره  ناگدـنرپ و 
هب تبـسن  ار  وـت  زیچ  هچ  ناـسنا ، يا  : » هـیآ نـیا  و  [ . 211 .« ] میدـیرفآ لکـش  نیرتهب  رد  ار  ناـسنا  هتبلا  : » يهیآ زا  لاـعتم  يادـخ  دوصقم 

هدومن يدنب  بیکرت  ار  وت  هتـساوخ  هک  یتروص  ره  رد  تسا و  هدینادرگ  لدتعم  هتخاس و  راوتـسا  هدـیرفآ و  ار  وت  هک  تمیرک  راگدرورپ 
درخ و لقع و  یتسرد  ناسنا  يارب  دنوادخ  تمعن  نیتسخن  بیترت ، نیا  هب  رگید . رایـسب  تایآ  رد  و  [ . 212 [ »؟ تسا هتخاس  رورغم  تسا ،

يور رد  ياهدـنبنج  ره  هک  تسا  رطاخ  نادـب  نیا  و  تسا . نشور  نایب  لقع و  لامک  يهلیـسو  هب  تاقولخم  زا  يرایـسب  رب  وا  نداد  يرترب 
رگید رد  هک  لـقع  قطن و  يهوـق  اـب  ناـیمدآ  اـما  تسا . ناور  شیوـخ  لاـمک  تمـس  هب  تسا و  راوتـسا  دوـخ ، ساوـح  يهلیـسو  هب  نیمز 

ات هدومرف  طلـسم  تاقولخم  رگید  رب  تسا  هداد  دـنوادخ  هک  یلقع  قطن و  اب  دـناهتفای و  يرترب  هحفـص 170 ] تسین [  سوسحم  تاقولخم 
ار ادخ  ات  امش  يارب  ار  نآ  درک  رخـسم  نینچ  نیا  : » دیامرف لاعتم  يادخ  هک  نانچ  دنیوا ، نامرف  رخـسم  ناگمه  دنیامن و  یهن  رما و  اهنادب 

تشوگ ات  هدرک  مار  امـش  يارب  ار  ایرد  هک  تسوا  و  : » تسا هدومرف  زین  و  [ . 213 .« ] دییوگ ریبکت  تسا ، هدرک  هک  ییامنهار  نیا  ربارب  رد 
اهنآ كرک  مشپ و  زا  ات  تسا  هدـیرفآ  امـش  يارب  ار  نایاپراهچ  : » دـیامرفیم و  [ . 214 .« ] دیـشوپب دیروآرب و  رویز  دـیروخب و  نآ  زا  هزات 

ارچ زا  بش  ماگنه  هب  هک  یعقوم  تسا  ییابیز  اهنآ  دوجو  رد  امش  يارب  و  دیروخب ، اهنآ  زا  دینک و  هدافتسا  رگید  عفانم  امرـس و  عفد  يارب 

ع)  ) يداه ماما  یناگدنز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلیلحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


هب اهنآ  دیربب ، رگید  رهـش  هب  يرهـش  زا  دیناوتن  تقـشم  هب  زج  هک  ار  امـش  نیگنـس  ياهراب  و  دنور ، نوریب  ارچ  هب  هاگحبـص  ای  دندرگرب و 
لقع لامک  تقلخ و  یتسرد  هب  نارگید  رب  ار  وا  هک  درک  توعد  دوخ  تعاـط  زا  يوریپ  هب  ار  یمدآ  هار  نیا  زا  و  [ . 215 .« ] دنشکب شود 
ادـخ زا  دـیناوتیم  ات  : » دومرف و  تخاـس . فلکم  رادـقم  نآ  هب  تبـسن  درک ، تمحرم  يو  هب  هک  یتردـق  لاـبند  هب  داد و  يرترب  تفرعم  و 

.« دـیامرفن فیلکت  شییاناوت ، رادـقم  هب  زج  ار  یـسک  دـنوادخ  : » دومرف زین  و  [ . 216 .« ] دـینک تعاطا  وا  زا  دـیهد و  ارف  شوگ  دیـسرتب و 
رد و  [ . 218 .« ] دنکن فیلکت  هحفـص 171 ] تسا [ ، هداد  ار -  نآ  ماجنا  ناوت  ناـسنا -  هب  هک  ار  هچ  نآ  زج  ادـخ  : » دومرف زاـب  و  [ . 217]

انیبان صخش  رب  : » دیامرفیم هک  نانچ  دهاوخن ، يو  زا  ار  سح  نآ  راک  دریگب ، ار  شساوح  زا  یکی  یسک ، زا  نوچ  و  رگید . رایسب  تایآ 
ماجنا اپ  مشچ و  نتشاد  نودب  هک  ار  یلمع  ره  داهج و  دنـشاب ، فصو  نیا  ياراد  هک  یناسک  زا  [ . 219 .« ] تسین یجرح  گنل ، دارفا  رب  و 

نینچمه و  تسا ، هتـشادرب  اهنآ  زا  دریگیمن ، ماجنا  اپ  مشچ و  نتـشاد  نودب  هک  ار  یلمع  ره  داهج و  دنـشاب ، هتـشادرب  اهنآ  زا  دریگیمن ،
ار تاکز  هن  ریقف  رب  اما  تسا ، هدرک  متحرم  يو  هب  ار  اهنآ  ییاـناوت  هک  نیا  يارب  هدـینادرگ ، بجاو  رادـلام  صخـش  هب  ار  تاـکز  جـح و 
ار نآ  ناوت  هک  تسا  یـسک  ره  رب  هناـخ  جـح  تسا ، مدرم  يهدـهع  رب  دـنوادخ  قح  : » دـیامرفیم ور  نیا  زا  ار ، جـح  هن  هدوـمرف و  بجاو 

نامیـشپ دوخ  يهتفگ  زا  دـعب  دـننک و  راهظ  ار  دوخ  نانز  هک  یناـسک  نآ  و  : » دـیامرفیم [ 221  ] راهظ يهراـبرد  و  [ . 220 .« ] دشاب هتشاد 
لیلد اهنیا  يهمه  [ . 222 .« ] دننک ماعط  ار  نیکسم  تصش  دیاب  دنناوتن  رگا  دیامرفیم - : هک  اج  نآ  ات  دنزاس -  دازآ  ار  ياهدنب  دیاب  دنوش 

يهلیـسو هب  ناشیا -  هب  ار  نآ  ماجنا  تردق  هک  يزیچ  نآ  هب  رگم  تسا  هتخاسن  فلکم  ار  شناگدنب  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  تسا  نآ 
اما و  یتسردنت . یتمالس و  ینعم  تسا  نیا  تسا . هدومرف  یهن  ییاناوت -  دوجو  اب  زین -  نآ  ریاظن  زا  تسا و  هدرک  تمحرم  لمع -  يورین 

، دراد زاب  ار  وا  ادخ  روتسد  هب  ندرک  لمع  زا  دریگب و  هحفـص 172 ] ار [  شهار  ولج  ات  دشابن  یعنام  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  هار ، يدازآ 
يارب یهار  تسا و  هراچیب  هدش و  هتـشادزاب  دـنوادخ  روتـسد  هب  لمع  زا  تسا و  ناوتان  هک  یـسک  يهرابرد  يو  نخـس  ینعم  تسا  نیا  و 

.« دنـسانشیمن ار  هار  دـنراچان و  هک  ناکدوک  ناوتان و  نانز  نادرم و  رگم  دـیامرف ...« : لاعتم  يادـخ  هک  يروط  نامه  درادـن ، راک  ماجنا 
. تسین یجرح  دـشاب  ناـمیا  هب  نئمطم  شبلق  رگا  نآ ، فـالخ  راـتفگ  رب  درادـن و  یهار  ناوتاـن  صخـش  هک  تسا  هدوـمرف  مـالعا  [ 223]
ات تسا  بجاو  يو  رب  تفرعم  بسک  هک  یماگنه  نآ  زا  تسا ، دنمهرهب  نآ  زا  ناسنا  هک  تسا  يرمع  نارود  تقو ، رد  تلهم  اما  [ . 224]
مه نآ  لاـمک  هب  هک  یلاـح  رد  دریمب  تقیقح  يوپاـکت  هار  رد  سک  ره  نیارباـنب  ندرم ، ناـمز  اـت  غولب  زیمت و  تقو  زا  ینعی  رمع ، ناـیاپ 
رگا و  [ . 225 ...« ] دور ربمایپ  ادخ و  يوس  هب  ترجاهم  يارب  شاهناخ  زا  سک  ره   » هیآ زا  دوصقم  تسا  نیا  و  تسا ، ریخ  هب  تبقاع  دسرن ،

رب تسا ، عونمم  غلاب  صخـش  رب  هک  یلاـمعا  هتبلا  و  تسین ، لوؤسم  تسا ، هتـشادن  ماـمتا  تلهم  نوچ  دـنکن  لـمع  تاررقم  لاـمک  هب  هچ 
[226 ...« ] دنشوپب مشچ  هک  نامیا  اب  نانز  هب  وگب  : » دیامرفیم هک  تسا  نیا  و  تسین ، عونمم  دناهدیسرن ، غولب  دح  هب  هک  یتقو  ات  ناکدوک 

اما و  دوشیمن . يراج  ناـکدوک  رب  یهلا  ماـکحا  روط  نیمه  دـنیامنب و  كدوک  رب  ار  دوخ  تنیز  هک  تسین  یجرح  ناـنز  رب  هجیتن  رد  و  . 
رب : » هیآ يانعم  تسا  نیا  یهلا و  نامرف  يارجا  يارب  تسا  هدنب  يدـنمتورث  ییاناوت و  دوصقم ، هشوت ، داز و  مالـسلاهیلع ، قداص  ماما  لوق 

هتفریذپ ناشرذع  دنرادن ، ار  جح  ترفاسم  يهنیزه  هک  ار  یناسک  ینیبیمن  ایآ  هحفص 173 ] [ . ] 227 .« ] تسین تیلوؤسم  هار  ناراکوکین 
ریاظن داهج و  جح و  ماجنا  يارب  دـنراد  زین  يراوس  بکرم  تسا و  مهارف  رفـس  هنیزه  دـنراد و  تاناکما  هک  یناسک  رب  ار  تجح  و  تسا ،

هدومرف ررقم  ناـشیا  يارب  یقح  نادـنمتورث  ییاراد  رد  هتفریذـپ و  دـنزیچیب  هک  ار  ینادنمتـسم  رذـع  نینچمه  تسا و  هدرک  ماـمت  اـهنیا ،
دنراد فاعم  ار  اهنآ  ات  تسا ، هداد  روتسد  و  [ . 228 .« ] دندش هرصاحم  ادخ  هار  رد  هک  تسا  ینادنمتـسم  قح  نیا  : » هیآ نیا  قباطم  تسا ،

يهرابرد مالسلاهیلع ، قداص  ماما  نخس  اما  تسا . هدومرفن  يرما  دنتـسه ، رادان  ناوتان و  دنرادن و  یگدامآ  هک  ییاهراک  يارب  ناشیا  هب  و 
تسا و لد  نآ  ساسحا  لحم  هک  دزیگنایمرب  یناسفن  شهاوخ  لامعا و  تمـس  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یتین  نآ  زا  دوصقم  شزیگنا ، تلع 
، تین قدص  اب  رگم  تسین  اریذپ  وا  زا  ار  نینچ -  نیا  یلمع -  چیه  دنوادخ  درادـن و  نآ  هب  لد  هک  دـهد  ماجنا  ینید  لمع  کی  سک  ره 

یتروص رد  دـنرادن  لوبق  لد  رد  هک  ار  يزیچ  نآ  دـنیوگیم  دوخ  نابز  هب  : » تسا هدومرف  مالعا  ناـقفانم  لاـح  زا  دوخ  لوق  هب  ور  نیا  زا 
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یناسک يا  : » درک لزان  ار  هیآ  نیا  شربمایپ  هب  نانمؤم  شنزرس  يارب  سپس  [ . 229 .« ] تسا رتاناد  دنرادیم  ناهنپ  هچ  نآ  هب  دنوادخ  هک 
، دیوگب ار  يزیچ  هدیقع  يور  زا  یـسک  نوچ  [ . 230 ...« ] دیهدیمن ماجنا  ار  نآ  دوخ  هک  ار  يزیچ  دـییوگیم  ارچ  دـیاهدروآ ، نامیا  هک 

میمـص زا  هدیقع و  يور  زا  شراتفگ  رگا  دیامن و  دـییأت  ار  شاهتفگ  لمع ، اب  دـنک و  لمع  دوخ  يهتفگ  هب  ات  درادیماو  ار  وا  شتین  امتح 
یعنام ببـس  هب  هک  دنچ  ره  تساریذپ ، ار  یبلق  يهدـیقع  تین و  قدـص  نامه  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  تشاد ، دـناوتن  یتقیقح  دـشابن ، لد 
هحفـص رد [  دروایب - نابز  هب  ار  یبلق  نامیا  فالخ  دوش - راداو  هک  یـسک  رگم  : » دـیامرفیم هک  نانچ  دـنک ، زاربا  لمع  ماـقم  رد  دـناوتن 

.« دنکیمن هذخاؤم  ناتهدوهیب  ياهمسق  ببس  هب  ار  امـش  دنوادخ  : » دیامرفیم زین  و  [ . 231 .« ] تسا راوتسا  نامیا  هب  شلد  هک  یلاح  [ 174
یمدآ ساوح  مامت  رایتخا  بحاص  لد  هک  دـنراد  تلالد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  رابخا  دـیجم و  نآرق  نیا  نیاربانب  [ . 232]

جنپ حرـش  دوب  نیا  دزاس . لطاب  دـناوتیمن  یلماع  چـیه  دـنک ، تسرد  لد  هک  ار  هچ  نآ  و  دـنکیم ، تسرد  لد  ار  ناـسنا  لاـمعا  تسا و 
يهنایم هک  دـشابیم  رایتخا  نیتلزنم و  نیب  تلزنم  يهیاپ  ساسا و  اهنآ  هک  هدوب  هدومرف  رکذ  ار  اهنآ  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  هک  ياهنومن 

تسا و بجاو  شربمایپ  لجوزع و  يادـخ  نامرف  قبط  رب  لمع  دـشاب ، عمج  ناـسنا  کـی  رد  هنومن  جـنپ  نیا  نوچ  تسا و  ضیوفت  ربج و 
هک ار  ياهنومن  جنپ  مالـسلاهیلع ، يداه  ماما  ددرگ ». هتـساک  وا  رادرک  شزرا  زا  هزادنا  نامه  هب  دـشاب  هتـشادن  ار  اهنیا  زا  یکی  یـسک  رگا 

دنمـشزرا یقطنم و  یـشور  اب  ار  اهنآ  يهفـسلف  دومرف و  هجوت  روما  نیا  هنک  هب  هداد و  حیـضوت  دوب ، هدومرف  نایب  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما 
رگید يهدیقع  ود  نایم  عماج  هدیقع  نیا  هک  ییاناوت ، لیلد  هب  شیامزآ  ناحتما و  يهدیقع  رب  ینآرق  دهاوش  اما  : » دومرف سپـس  درک ، نایب 

ار امـش  زا  نارباص  نادـهاجم و  اـت  مییاـمزایب  ار  امـش  هنیآ  ره  : » یلاـعت يادـخ  لوق  هلمج  زا  تسا  رایـسب  دـشابیم ، اـهنآ  نیب  نیب  تسا و 
[234 .« ] مینک ریگلفاغ  دننادیمن  هک  ییاج  زا  ار  نانآ  یتسار  هب  : » تسا هدومرف  و  [ . 233 .« ] مییامزایب ار  امش  رابخا  تاراهظا و  میسانشب و 

هدومزآ دـنوشیم و  اـهر  میدروآ ، ناـمیا  اـم  دـنیوگب  هک  نآ  ضحم  هب  هک  دـننکیم  روـصت  مدرم  اـیآ  [ » هحفـص 175 هدوـمرف [ : زاـب  و  . 
[ . 236 « ] ار نامیلـس  میدومزآ  هنیآ  ره  ، » تسا شیامزآ  نامه  شیانعم  هک  تسا  هدروآ  هنتف  ظفل  هب  لاعتم ، يادـخ  [ . 235 .« ] دندرگیمن

نانآ يرماس  هک  یلاح  رد  میدومزآ ، ار  وت  موق  وت ، تبیغ  زا  سپ  ام  هک  یتسار  هب  : » دیامرفیم مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترضح  ناتساد  رد  و 
هک تایآ  نیا  وت ، ناحتما  ینعی  [ . 238 « ] وت شیامزآ  رگم  دوبن  نیا  : » دنکیم ضرع  مالسلا ) هیلع   ) یـسوم و  [ . 237 .« ] تخاس هارمگ  ار 

یلاعت يادخ  لوق  هلمج  زا  تسا ، هدـمآ  شیامزآ  ناحتما و  ینعی  يولب »  » ظفل اب  هک  یتایآ  اما  دـنرگیدکی . هاوگ  دـنوشیم  هسیاقم  مه  اب 
ار امـش  ات  تشادزاب  امـش  زا  ار  اـهنآ  سپـس  : » هیآ نیا  و  [ . 239 .« ] دـیامزایب هدرک ، تمحرم  هچ  نآ  هب  تبـسن  ار  امـش  ات  : » دـیامرفیم هک 

دنوادـخ : » هکراـبم يهیآ  نیا  و  [ . 241 .« ] ار غاب  نآ  ناـبحاص  هک  يروط  ناـمه  میدومزآ  ار  ناـنآ  اـم  : » دـیامرفیم و  [ . 240 .« ] دیامزایب
و : » یلاعت يادخ  لوق  و  هحفص 176 ] [ . ] 242 .« ] دیراد يرتهب  لمع  امش  زا  کی  مادک  هک  دیامزایب ، ار  امش  ات  دیرفآ  ار  یگدنز  گرم و 

یلو تفرگیم  ماـقتنا  ناـنآ  زا  تساوخیم  دـنوادخ  رگا  : » هیآ نیا  و  [ . 243 .« ] دومزآ دـنچ  یتاملک  هب  ار  میهاربا  دـنوادخ  هک  هاـگ  نآ 
نادـب هیآ  زاـغآ  هک  تسا  هدـمآ  يولب »  » ظـفل هب  دـیجم  نآرق  رد  هچ  ره  و  [ . 244 .« ] دیامزایب رگیدـکی  يهلیـسو  هب  ار  امـش  هک  نیا  يارب 

هک یتـسار  هب  تسا . شیاـمزآ  ناـحتما و  تاـبثا  رد  اـهنیا  و  تسا ، ناوارف  نآرق  رد  اـهنیا  ریاـظن  تسا و  شیاـمزآ  ياـنعم  هب  هدـش  عورش 
ور نیا  زا  تـسا و  هدادـن  رارق  هچیزاـب  ار  شیوـخ  تـمکح  هتـشاذگناو و  دوـخ  هـب  ار  ناـنآ  هدـیرفاین و  هدوـهیب  ار  مدرم  لاـعتم  دـنوادخ 

شناگدنب يهدنیآ  لاعتم  دنوادخ  رگم  دیوگب ؛ یـسک  رگا  سپ  [ . 245 [ )؟ میاهدیرفآ هدوهیب  ار  امـش  هک  دینکیم  روصت  ایآ  : » دیامرفیم
نیمه و  درک ، دـنهاوخ  هچ  نانآ  هک  دـنادیم  هدرکن  شیامزآ  ارچ  مییوگیم ، خـساپ  رد  دـنکیم ؟ شیامزآ  ار  اـهنآ  هک  تخانـشیمن  ار 

اهنآ دنوادخ  هتبلا  و  [ . 246 .« ] دناهدش یهن  هک  دناهتشگرب  يراک  نامه  هب  دندرگرب  رگا  و  : » دیامرفیم هک  یلاعت  يادخ  لوق  ریسفت  تسا 
هدومرف دوخ  دنکن و  باذـع  لیلد  نودـب  يراکهنگ  دـب و  لمع  زا  لبق  ار  اهنآ  و  دـهد . ناشن  اهنآ  هب  ار  شیوخ  تلادـع  ات  دـیامزآیم  ار 

زین و  [ . 247 [ »؟ يداتـسرفن يربمایپ  ام  يارب  ارچ  اراگدرورپ  دـنتفگیم  میدرکیم ، دوباـن  باذـع  يهلیـسو  هب  ار  ناـنآ  رتشیب  رگا  : » تسا
تراـشب ینـالوسر  : » هفیرـش يهیآ  نیا  و  [ . 248 .« ] مینکیمن باذـع  ار  یموق  میتسرفن  ار  يربماـیپ  اـت  اـم  [ » هحفـص 177 تسا [ : هدومرف 
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تـسا نیا  تسا و  هدرک  تمحرم  شناگدـنب  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یتردـق  يهلیـسو  هب  شیامزآ  نیارباـنب  [ . 249 ...« ] هدنناسرت هدـنهد و 
تقیقح نیمه  يایوگ  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ -  تیبلها  يهمئا  زا  لوقنم  راـبخا  دـیجم و  نآرق  ضیوفت و  ربج و  نیب  اـم  يهدـیقع 

ینعی اهنیا ، ریاظن  و  دزاس ». هارمگ  دهاوخب ، ار  هک  ره  دنک و  تیاده  دهاوخ  ار  هک  ره  : » دیامرفیم دـنوادخ  هک  دـنیوگب ، رگا  سپ  تسا .
دراد تردق  لاعتم  يادخ  ینعی  دهدیم ، ربخ  دنوادخ  تردق  زا  هک  نیا  یکی  تسا ، هنوگ  ود  تایآ  نیا  شور  هار و  دوشیم ، هتفگ  هچ ؟

، درکیم روبجم  یهارمگ  ای  تیاده و  رب  ار  مدرم  دوخ  تردق  اب  رگا  و  دزاس ، هارمگ  دهاوخب  ار  هک  ره  دنک و  تیاده  دـهاوخب  ار  هک  ره 
، تیادـه زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  رگید  يانعم  و  میدرک . نایب  همان  نیا  نمـض  رد  هک  يروط  ناـمه  دوبن ، راـب  اـهنآ  لـمع  رب  رفیک  رجا و 

اما میداد -  ناشن  ناشیا  هب  ار  قح  هار  ینعی  میدرک -  تیادـه  ار  دومث  موق  اـما  و   » يهفیرـش يهیآ  رد  هک  يروط  ناـمه  تسا ، ییاـمنهار 
هار هب  دنتسناوتیمن  دوب  هدرک  روبجم  قح  رب  ار  نانآ  دنوادخ  رگا  هک  یلاح  رد  تسا ، هدمآ  [ 250 .« ] دندیزگرب تیاده  رب  ار  يروک  دوخ 
هب و  مینک ، لمع  اهنآ  قباطم  دـیاب  ام  هک  ددرگ  نشور  تایآ  فالخ  رب  لیلد  دـشاب ، هیآ  رد  یماهبا  رگا  هک  تسین  نینچ  دـنورب . یهارمگ 
نآ اما  مهبم ، هباشتم و  يرگید  تایآ  و  دنباتکلا ، ما  اهنآ  هک  تامکحم  نشور -  تایآ  تسا  هلمج  نآ  زا  : » كرابم يهیآ  تسانعم  نیمه 

هحفـص 178] دـیدپ [  يرگهنتف  ههبـش و  هار  نید  رد  نآ  لیوأت  اب  اـت  دـننک ، يوریپ  هباـشتم  تاـیآ  زا  دـنراد ، لد  رد  یفارحنا  هک  یناـسک 
ینعی [ . 252 .« ] دننک يوریپ  اهرتهب  زا  دنونشب و  ار  اههتفگ  هک  یناسک  نآ  هب  هد ، تراشب  مناگدنب  هب  : » تسا هدومرف  زین  و  [ . 251 .« ] دنرآ

[ . 253 .« ] دـننادنمدرخ نانآ  هدومرف و  تیادـه  ار  ناشیا  دـنوادخ  هک  دنتـسه  ناـنآ  ، » دـننک يوریپ  نانخـس  نیرتنـشور  نیرتراوتـسا و  زا 
رود شیاهینامرفان  زا  ار  امـش  ام و  و  ددنـسپیم ، درادیم و  تسود  ار  نآ  دوخ  هک  دهد  ار  يرادرک  راتفگ و  قیفوت  امـش  ام و  هب  دـنوادخ 

و داب ، وا  راوگرزب  كاپ و  نادناخ  دمحم و  رب  ادخ  دورد  تسا و  هتسیاش  وا  هک  نانچ  ار  يادخ  ناوارف  ساپـس  شمرک و  فطل و  هب  دزاس 
هک ار  یملع  شزرارپ  ياههیامرـس  زا  یلوصا  تمـسق  هک  هکرابم  يهمان  نیا  [ . 254 ...« ] تسا یلیکو  وکین  وا  تسا و  سب  ار  ام  دـنوادخ 

هلزتعم هرعاشا و  چوپ  تارظن  همان  نیا  رد  مالسلاهیلع  ماما  دیـسر . نایاپ  هب  دوب ، هدیـشخب  تینیع  تشاد ، رایتخا  رد  مالـسلاهیلع  يداه  ماما 
و دناسر ، توبث  هب  دنرواب ، نآ  رب  مالسلامهیلع  تیبلها  يهمئا  هک  ار  يدنلب  يهدیقع  ینعی  نیرما » نیب  رما   » هدنبوک لیالد  اب  درک و  در  ار 

هحفص 179 ] تفرگ [ . نایاپ  دوب  هدش  دراو  مالسلاهیلع  ماما  زا  هک  یفسلف  یمالک و  ثحابم  زا  یخرب  يهرابرد  ام  نخس  هلیسو  نیدب 

ماما ياهاعد 

هراشا

رد ریز  بلاطم  هک  تسا ، نآ  تلاصا  یمالسا و  ثاریم  يالاو  شزرا  شخب  مسجت  مالـسلامهیلع ، تیبلها  يهمئا  ياهـشیاین  اهاعد و  ماما 
ششخرد ثعاب  یناور  رترب  ياوق  زا  هک  ار  هچ  نآ  ره  و  قالخا ، لوصا  و  كولس ، ریس و  نیناوق  اهـشور و  اهاعد ، - 1 تسا : هدمآ  اهاعد 

نازیم اهاعد  هک  بیترت  نیا  هب  تسا ، یـسایس  مهم  دنمـشزرا و  ياهنامیپ  رب  لمتـشم  اهاعد  - 2 دزومآیم . ام  هب  تسا ، یناسنا  تیـصخش 
یششوک چیه  زا  هک  هدوب  التبم  یسابع  يوما و  نامکاح  تسد  رد  ناراگزور  نآ  رد  مالسا  ناهج  هک  دنشخبیم  مسجت  ار  یمتـس  ملظ و 

نازیم ندرک  دوـمناو  ندیـشخب و  تینیع  اـهاعد  - 3 دـندرکیمن . یهاـتوک  فـالخ ، روـما  رب  ناـنآ  نتخاـس  راداو  مدرم و  هب  مـلظ  هار  رد 
ناشلد بلق و  فطاوع و  ساوح و  مامت  اب  ناشیا  هک  نیا  تسادخ و  هب  ناشیا  کسمت  یلاعت و  يادخ  ریغ  زا  مالـسلامهیلع  همئا  نتـسسگ 

مالسلاهیلع يداه  ماما  ياهاعد  زا  یخرب  نونکا  مالسلامهیلع و  همئا  شیاین  ياهیگژیو  اهاعد و  ياوتحم  زا  یشخب  دوب  نیا  دنتـشاد . نامیا 
میدروآ . میتفگیم -  نخس  ترضح  نآ  تدابع  هب  عجار  هک  اج  نآ  رد  زین -  ار  اهنآ  زا  یخرب  مینکیم و  لقن  ار 

اهیراتفرگ تقو  رد  يداه  ماما  ياهاعد 
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هک یماگنه  هب  ای  خـلت و  دادـیور  زیگنامغ و  دـماشیپ  تقو  رد  راوگرزب  نآ  هک  تسا  فیرـش  ياـعد  نیا  ترـضح  نآ  ياـهاعد  هلمج  زا 
، هبنـشراهچ ياهزور  اعد ، نیا  زا  شیپ  ترـضح  نآ  هک  دـننکیم  لقن  ربخ  نایوار  دـناوخیم  دوش ، هدروآرب  شمهم  تجاح  تساوخیم 

دناوخیم زامن  تعکر  راهچ  دادیم و  هقدص  نیکسم  هب  درکیم و  لسغ  هعمج  زور  زاغآ  رد  سپس  تفرگیم ، هزور  ار  هعمج  هبنشجنپ و 
ار ناخد  مح  يهروس  دـمح و  يهروس  هحفـص 180 ] مود [  تعکر  رد  سی و  يهروس  باـتکلا و  ۀـحتاف  يهروس  نآ ، لوا  تعکر  رد  هک 
دناوخیم و ار  كرابت  يهروس  دـمح و  يهروس  مراهچ  تعکر  رد  هعقاو و  يهروس  اب  ار  دـمح  يهروس  موس  تعکر  رد  درکیم و  تئارق 
زا سپ  هک  [ ، 255  ] دناوخیم ار  اعد  نیا  بلق  میمـص  زا  تفرگیم و  نامـسآ  تمـس  هب  ار  شتـسد  فک  ود  دـشیم ، غراف  زامن  زا  نوچ 

، کل دمحلا  بجوأ  و  کل ، دمحلا  یـضرأ  و  کب ، دـمحلا  نوکی  ادـمح  دـمحلا  کل  مهللا  : » تسا هدـمآ  نینچ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
کل و  کقلخ ، عیمج  نم  هدمح ، تیضر  نم  كدمح  امک  کسفنل و  هتیـضر  امک  و  هلهأ ، تنأ  امک  دمحلا  کل  و  کیلا ، دمحلا  بجاو 
لکت ادمح  دمحلا  کل  و  کتمظع ، و  کئایربک ، و  كزعل ، یغبنی  امک  و  کتکئالم ، کلـسر و  و  کئایبنأ ، عیمج  هب  كدمح  اک  دمحلا 
ایادـخ راب  . » كدـماحم نم  ءیـش  هلـضفی  و ال  كاضر ، نع  رـصقی  ادـمح ال  دـمحلا  کل  و  هاهتنم ، نع  لوقلا  فقی  هتفـص و  نع  نسلألا 
یساپس نیرتيرورض  نیرتمزال و  وت و  هاگشیپ  هب  ساپس  نیرتهدیدنـسپ  دشاب و  وت  هب  تبـسن  ساپـس  نیرتهتـسیاش  هک  نانچ  ار ، وت  ساپس 

ناگدنب و زا  هک  يروط  نآ  يدنسپیم و  دوخ  يارب  وت  هک  نانچ  نآ  يراوازس و  وت  هک  نانچ  ار  وت  ساپـس  و  دوشیم ، هدروآ  ياج  هب  هک 
نانچ نآ  و  دنروآیم ، اج  هب  وت  ناگتشرف  ناگداتـسرف و  ءایبنا و  مامت  هک  یـساپس  دننامه  ساپـس  ار  وت  و  يدنـسپیم ، تتاقولخم  مامت  زا 

هب ندیسر  زا  نخس  تسا و  زجاع  نآ  فیصوت  زا  اهنابز  هک  یساپس  نانچ  ار  وت  و  تسا ، هدنبیز  وت  تمظع  یئایربک و  تزع و  ماقم  هب  هک 
تاذ يهرابرد  هک  ییاهـساپس  دمح و  زا  يزیچ  چیه  و  دشابن ، رتمک  وت  يدونـشخ  دح  زا  هک  یـساپس  نانچ  ار  وت  و  دنامیم ، زاب  نآ  نایاپ 

نینـسلاو ءالبلاو ، ۀـیفاعلاو  ءاخرلا  ةدـشلاو و  ءارـضلا  ءارـسلا و  یف  دـمحلا  کـل  مهللا : دـشاب . هتـشادن  يرترب  نآ  رب  دـناهتفگ ، وت  سدـقم 
و ینتیطعأ ، و  ینتقزر ، و  ینتیفاـع ، ینتیلبأ و  و  ینتیلوأ ، اـم  یلع  و  يدـنع ، و  یلع ، کـئامعن  و  کـئالآ ، یلع  دـمحلا  کـل  و  روهدــلاو ،

کل مهللا : هحفـص 181 ] لئاق [ . لوق  هکردـی  و ال  فصاو ، فصو  هغلبی  ادـمح ال  کنیدـل  ینتیدـه ، و  ینتمرک ، و  ینتفرـش ، ینتلـضف و 
و یقلخ ، نم  تیوسام  یلع  دمحلا  کل  و  يریغ ، یلع  يایا  کلـضفت  و  یلع ، کلاضفأ  و  يدنع ، کناسحا  یلا  هتیتآ  امیف  ادمح  دـمحلا 

کفطلب تیضر  ینم ، بجوتست  مل  رکشلا  يأ  و  يدنع ، ذختت  مل  بر  ای  معنلا  يأف  ینم ، تناک  ۀقباسل  کنم ال  انم  یبدأ  تنسحأف  ینتبدأ 
، ماظعلا معنلاو  لضاوفلاو  مارکالاو ، لالجلاوذ  لیمجلا ، لضفتملا ، نسحملا ، یلع ، معنملا  تنأ  بر  ای  اقلخ . قلخلا  عیمج  نم  کتیافکب  و 
رسع و لک  دنع  كؤامعن  لزت  مل  ةریرسب ، ینحـضفت  مل  ةریرجب و  ینملـست  مل  و  ةدیدش ، یف  ینلذخت  مل  بر  ای  کلذ ، یلع  دمحلا  کلف 
یتمالس و رد  و  یناسآ ، یتخس و  رد  اهیشوخان و  اهیـشوخ و  رد  ار  وت  ساپـس  ایادخ  راب  وفعلا . میدق  يدنع  کل  ءالبلا و  نسح  تنأ  رـسی 
زا نونکامه  ياهداد و  نم  رب  هک  يرهاظ  ینطاب و  ياهتمعن  رطاـخ  هب  میوگیم  ساپـس  ار  وت  و  ناراـگزور ،  اـهلاس و  لوط  رد  يراـتفرگ ،

ياهدننک فصو  چیه  هک  یساپس  نانچ  ار  وت  يدومرف ، متیاده  تنید  هب  و  يداد ، تمارک  يداد و  فرش  يرترب و  ارم  و  مرادروخرب ، اهنآ 
و مرادروخرب ، نم  ياهدرک و  نم  هب  هک  ییاهیکین  رطاخ  هب  ار  وت  ایادخ  راب  دسرن . نآ  هب  ياهدنیوگ  نخـس  چـیه  دـنک و  فیـصوت  دـناوتن 

وکین ارم  دوخ ، فطل  هب  يدیرفآ و  راوتسا  هک  نآ  رطاخ  هب  میوگیم و  ساپس  يرگید  رب  ارم  تنداد  يرترب  ياهداد و  نم  هب  هک  ییاهتمعن 
وت هک  تسا  رکـش  مادـک  ياهدرکن و  تمحرم  وـت  هک  نـم  دزن  تـسا  یتـمعن  مادـک  ایادـخ  سپ  نـم ، زا  ياهقباـس  يارب  هـن  يدرک ، بدا 

، يدرک ناسحا  يداد ، تمعن  نم  رب  هک  ییوت  ایادـخ  مدونـشخ . وت  تاـقولخم  زا  يدرف  ناونع  هب  وت و  فطل  زا  يرادـن ؟ ار  نآ  قاقحتـسا 
ساپـس اهنیا  يهمه  رطاخ  هب  ار  وت  سپ  یگرزب ، ياهتمعن  فاطلا و  شـشخب و  لالج و  بحاص  لاـمج و  تفـص  ياراد  وت  يراد  تیاـنع 

رد ار  تیاهتمعن  نکم و  شاف  ارم  زار  زاسم و  اهر  یتیـصعم  هانگ و  رطاخ  هب  راذگم و  اهنت  یتخـس  تلاح  رد  ارم  راگدرورپ  يا  میوگیم ،
. تسا هدوب  نم  لاح  لماش  تتـشذگ  وفع و  میدـق  زا  و  هحفـص 182 ] ینکیم [  شیامزآ  کین  وت  روایم  لاوز  یناسآ  یتخـس و  ره  تقو 
و یتبغر ، نم  کیلا  بلطأ  و  یتجاح ، نم  کلأسأ  ام  لوأ  نا  مهللا و  ینم ، ضرألا  تلقأ  ام  و  یحراوج ، يرصب و  یعمسب و  ینعتم  مهللا :
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مهیلع هیلع و  یلـصت  نأ  کلأسا  و  دـمحم ، لآ  دـمحم و  یلع  ةالـصلا  یتبلط  يدـی  نیب  کـیلا  هب  برقتاو  یتلأـسم ، يدـی  نیب  هب  لـسوتأ 
مهیلع لصف  مهللا  ۀـمایقلا ، موی  یلا  مهل  لوؤسم  تنأ  امک  و  کقلخ ، نم  دـحأ  کلأس  ام  لضفاک  و  مهیلع ، یلـصی  نأ  ترمأ  ام  لـضفأک 

کلسر و کئایبنا و  عیمج  یلع  یلص  ۀلیضفلاو و  ۀعفرلاو  ۀلیسولاب  اهلـصت  ۀمئاد  ةالـص  مهیلع  یلـصی  نم  ددعب  و  مهیلع ، یلـص  نم  ددعب 
بلط نم  بیخت  کنا ال  کمرک  كدوج و  نم  و  مهللا : اریثک . امیلست  مهیلع  ملس  و  هلآ ، دمحم و  یلع  مهللا  یلص  و  نیحلاصلا ، كدابع 
یتقثو کترفغم ، و  کتمحر ، یف  بر  ای  عمط  و  كریغ ، دـحأ  سیل  و  کلأسی ، مل  نم  ضغبت  و  كدـنع ، امیف  بغر  و  کلأس ، کـیلا و 

قلاب ءاج  يذلا  کیبنب  هجوتلا  یتلأسم  مامأ  تمدق  دق  و  کب ، یتجاح  لزنا  و  کیلا ، ۀبغرلاو  کئاعد ، یلع  ینادـح  کلـضف  کناسحاب و 
هتمرکا و  ۀـمارکلاب ، هتـصصخ  و  دالبلا ، هرونب  تییحاو  دابعلا ، هب  تیدـه  يذـلا  میقتـسملا  کطارـص  كرون و  و  كدـنع ، اـمیف  قدـصلاو 

مهنع تبهذأ  نیذـلا  هتیبلهأ  رـس  و  هتینـالع ، هرـسب و  نمؤم  ینا  مهللا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لـسرلا  نم  ةرتف  نیح  یلع  هتثعب  و  ةداهـشلاب ،
ییاونـش و زا  ارم  ایادـخ  راـب  ـالبقتم . مهب  یلمع  لـعجاو  ةرخـالا ، ایندـلا و  یف  مهنیب  ینیب و  عطقت  ـال  مهللا و  اریهطت ... مهترهط  سجرلا و 

تـساوخرد وت  زا  هک  یتجاح  نیتسخن  ایادـخ ، دریگب . نم  زا  ار  اـهنآ  نیمز  هک  اداـبم  اـمرف و  رادروخرب  مندـب  ياـضعا  تمالـس و  ییاـنیب 
برقت وت  هاگـشیپ  هب  مراد  هک  یـشهاوخ  زا  شیپ  هلیـسو ، ندب  ملـسوتم و  نادـب  زیچ  ره  زا  شیپ  مراد و  وت  زا  هک  یبلق  ياضاقت  منکیم و 

نوچ یتـسرف ، دورد  شنادـناخ  رب  راوگرزب و  نآ  رب  هک  منکیم  تساوخرد  وت  زا  و  تسا ، دـمحم  نادـناخ  دـمحم و  رب  دورد  میوجیم ،
تساوخرد وت  روضح  زا  تناگدنب  زا  یکی  هک  یتساوخرد  نیرتالاب  نوچمه  و  دوش ، هداتسرف  ناشیارب  ياهداد  روتسد  هک  يدورد  نیرتهب 

، دنتسرفیم دناهداتسرف و  دورد  ناشیارب  هک  یناسک  رامش  هب  ایادخ  سپ  دنهاوخب . هحفص 183 ] وت [  زا  تمایق  زور  ات  هک  نانچمه  و  دنک ،
دورد تاهتـسیاش  ناگدـنب  ناگداتـسرف و  ناربماـیپ و  ماـمت  رب  و  تسرفب ، ناـشیارب  تلیـضف  يرترب و  هلیـسو و  ناوـنع  هب  یگـشیمه  دورد 

زا دهاوخب ، وت  مرک  زا  دنک و  تساوخرد  اضاقت و  وت  زا  هک  ره  ایادخ  تسرفب . ناوارف  مالس  دورد و  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  تسرف ،
هب عمط  مشچ  ایادـخ  تسین ، نینچ  وـت  زج  یـسک  يریگیم و  مشخ  دـنکن  تساوـخرد  هک  سک  رب  ینکیمن و  دـیماان  تشـشخب  دوـج و 

متـساوخرد زا  شیپ  و  تشاداو ، مزاـین  راـهظا  وـت و  هب  قاـیتشا  اـعد و  رب  ارم  تفطل  ناـسحا و  هـب  ناـنیمطا  مراد و  وـت  ترفغم  تـمحر و 
وا رون  هب  ار  نیمز  يدرک و  تیاده  هلیـسو  نادب  ار  تناگدنب  هک  ار  یتسار  هار  رون و  هدمآ و  وت  بناج  زا  یتسار  قح و  هب  هک  ار  تربمایپ 

هطـساو يداتـسرف ، ار  وا  ناربمایپ  زا  هلـصاف  ینامز  زا  سپ  يداد و  تزع  تداهـش  ضیف  هب  يداد و  هژیو  تمارک  ار  وا  يدینادرگ و  هدـنز 
ایند و رد  اهنآ  نم و  نیب  ایادخ  مراد ... نامیا  ياهتشاد  كاپ  يدیلپ  ره  زا  هک  وا  تیبلها  رـس  وا و  راکـشآ  ناهن و  هب  ایادخ  مهدیم ، رارق 

يدابع کلأس  اذا  و   » تیلاعت كرابت و  تلقف : کسفن  یلع  كدابع  تللد  مهللا : ریذـپ ! اهنآ  رطاخ  هب  ارم  لـمع  زادـنیم و  ییادـج  ترخآ 
یلع اوفرـسأ  نیذلا  يدابع  ای  : » تلق و  [ 256 « ] نودـشری مهلعل  یب  اونمؤیل  یلاوبیجتـسیلف و  یناعداذا  عادـلا  ةوعد  بیجأ  بیرق  یناف  ینع 

« نوبیجملا معنلف  حوـن  اـنادان  دـقل  و  : » تلق و  [ 257 « ] میحرلا روفغلا  وـه  هنا  اـعیمج  بونذـلا  رفغی  هللا  نا  هللا  ۀـمحر  نم  اوطنقتـال  مهـسفنأ 
ءامـسألا هلف  اوعدـت  امایأ  نمحرلا  اوعداو  هللا  اوعدا  لق  : » تلق بیجملا و  معن  و  تنأ ، برلا  معن  و  تنأ ، وعدـملا  معن  بر  اـی  لـجأ  [ 258]

اعرضتم هحفـص 184 ] كوعدا [  و  تیطعأ ، اهب  تلئـس  اذا  و  تبجأ ، اـهب  تیعد  اذا  یتلا  کئامـساب  مهللا  كوعدا  اـنا  و  [ 259 « ] ینسحلا
لیزج کترفغم و  میظعل  كاجر  و  هبنذب ، فرتعاو  ناکتسا ، نم  ءاعد  كوعدا  ۀجاحلا ، هتدهجاو  ۀلفغلا ، هتملسا  نم  ءاعد  انیکـسم ، کیلا 

زا مناگدـنب  هاـگره  و  : » يدومرف دوخ  گرزب ، دـنوادخ  يا  وت  يدومرف و  ییاـمنهار  نتـشیوخ  رب  ار  تناگدـنب  دوخ  وت  ایادـخ  کـتبوثم .
نانآ سپ  منادرگ ، باجتـسم  ار  وا  ياعد  دناوخب  ارم  هک  ره  و  دوب ، مهاوخ  کیدزن  اهنآ  هب  نم  هک  دننادب  دنـسرپب ، نم  یکیدزن  يرود و 

رب هک  مناگدنب  نآ  هب  ربمایپ -  يا  وگب -  : » ياهدومرف زین  و  دنـسرب ». تداعـس  هب  هک  دشاب  دنروآ ، نامیا  نم  هب  دنریذپب و  ارم  توعد  دـیاب 
رایسب دنوادخ  وا  هک  دیشخب  دهاوخ  ار  امش  ناهانگ  مامت  دنوادخ  هتبلا  دیشابم ، دیماان  ادخ  تمحر  زا  زگره  دندرک  متـس »  » فارـسا دوخ 

وت نم ، راگدرورپ  يا  يرآ  میدرک » تباـجا  وکین  هچ  ار  وا  اـم  درک و  ادـن  ار  اـم  حون  اـنامه  و  : » ياهدومرف و  تسا ». ناـبرهم  هدـنیاشخب و 
هب نمحر ، مان  هب  ای  هللا و  مان  هب  ار  ادخ  ربمایپ -  يا  وگب  : » يدومرف و  ياهدننک ، تباجا  وکین  يراگدرورپ و  وکین  هدش و  تساوخرد  وکین 
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یهدیم و خساپ  دنناوخب  هاگ  ره  هک  مناوخیم  ییاهمان  هب  ار  وت  ادخ  يا  نم ، و  تسوا » صوصخم  همه  وکین  ءامـسا  دیناوخب ، یمـسا  ره 
یـسک نوچ  هک  مناوخیم  ياهراچیب  هدزتلفغ و  تساوخرد  ياهدـنامرد و  نوچمه  يراز  هب  ار  وت  یـشخبیم ، دـننک  تساوخرد  هاگره 

کتمحرب تصصخ  تنک  نا  مهللا : مناوخیم . ار  وت  تسوت  ناوارف  رجا  دایز و  شـشخب  هب  راودیما  دراد و  هانگ  هب  رارقا  تسا و  لیلذ  هک 
هدـفر و ءاجر  قولخم  ةدافول  دعتـساو  دـعأ  نم  مهللا  کقیفوتب ، کب و  الا  کلذ  غلبی  مل  هناف  هتقلخ  هل  امیف  کل  لمع  و  هترمأ ، امیف  اعئاط 
یتلأسم و ینیطعت  نأ  و  دمحم ، لآ  دمحم و  یلع  یلصت  نا  کلأسأف  كزئاوج  كدفر و  ءاجر  يدادعتـسا  ناک  يدیـس  ای  کیلاف  هزئاوج 
، هناسل محقاو  هردـص ، جرحاف  کقلخ  نم  ءوسب  ینادرأ  نم  و  هلآ ، دـمحم و  یلع  یلـص  نینـسحملا  لضفاو  نیمعنملا ، مرکا  ای  یتجاح ...

اهب كوعدا  یتلا  سلاجملا  رخآ  یـسلجم  لعجت  و ال  کتوق ، کلوحب و  هینفکاو  هسفن ، یف  الغـش  هل  لعجاو  هسأر ، عمقاو  هرـصب ، ددساو 
یف یلمع  و  باجتـسملا ، یف  یئاعد  لعجاو  ابنذ ، اهب  یل  رداغت  ةرفغم ال  اـهلک  یبونذ  یل  رفغاـف  هتلعج  هحفص 185 ] ناف [  کیلا  اعرـضتم 

نیعمجا مهیلع  کتاولص  ۀمئألاو  کیفـصو ، کیبن  عم  ینلعجاو  بیطلا ، لمعلا  نم  کیلا  دعـصی  امیف  یمالک  و  كدنع ، لبقتملا  عوفرملا 
ناگدنـشخب و نیرتهدنـشخب ، يا  . » تارثـعلا نم  ینلقاو  نیمحارلا ، محرا  اـی  یئاـعد  بجتـساف  بغرا ، مهب  کـیلا  و  لـسوتا ، مهللا  مهبف  ، 
نک و نوریب  ار  شاهنیـس  دراد ، يدـصق  ءوـس  نم  هب  تبـسن  قوـلخم  زا  سک  ره  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ناراـکوکین ، نیرترب 

نم زا  ار  وا  دوخ  تردـق  ورین و  اـب  و  نک ، راـتفرگ  شدوخ  هب  ار  وا  زاـس و  ادـج  شنت  زا  ار  شرـس  نادرگ و  شیاـنیبان  و  ربـب ، ار  شناـبز 
مامت سپ  دشاب  مسلجم  نیرخآ  هک  تسا  رارق  رگا  و  مناوخیم ، يراز  اب  ار  وت  هک  هدـم  رارق  نم  سلجم  نیرخآ  ارم  سلجم  نیا  و  رادزاب ،
رارق تدوخ  هاگـشیپ  رد  لوبق  دروم  ارم  لمع  امرف و  باجتـسم  ارم  ياعد  و  دنامن ، نم  ندرگ  رب  یهانگ  چیه  هک  زرمایب  نانچ  ارم  ناهانگ 

 - ناماما تاهدـیزگرب و  ربمایپ و  اب  ارم  و  امرف ، بوسحم  دوریمرب  وت  بناج  هب  هک  ياهدیدنـسپ  بوخ و  لاـمعا  ناـیم  رد  ارم  نخـس  هد و 
سپ مراد ، شیارگ  وت  هب  اـهنآ  يهطـساو  هب  میوجیم و  لـسوت  وت  هب  نآ  يهلیـسو  هب  ایادـخ  اـمرف ، روشحم  نیعمجا -  مهیلع  هللا  تاوـلص 

تساوخرد ار  دوخ  تجاح  مالسلاهیلع ، ماما  هاگ  نآ  رذگرد ». نم  ياهشزغل  زا  ناگدنیاشخب و  نیرتهدنشخب  يا  امرف  باجتسم  ارم  ياعد 
نیضرألا بر  و  عبسلا ، تاومسلا  بر  هللا  ناحبـس  میظعلا ، یلعلا  الا  هلا  ال  میرکلا ، میلحلا  الا  هلا  ال  دیوگیم : دوریم و  هدجـس  هب  هدرک و 

، کتحدم غلبا  ال  کنم ، کب  ذوعا  و  کطخس ، نم  كاضرب  ذوعا  و  کتبوقع ، نم  كوفعب  ذوعا  ینا  مهللا  میظعلا ، شرعلا  بر  و  عبسلا ،
ةرق لعجاو  رـش ، لک  نم  یل  ۀحار  یتافو  لعجاو  ریخ ، لک  نم  یل  ةدایز  یتایح  لعجا  کسفن ، یلع  تینثأ  امک  تنأ  و  کیلع ، ءانثلا  و ال 

 ] یلع نملا  کل  کب  کیلع  ینم  نم  ریغ  نم  يدیـس  ای  کل  يدوجـس  دـعب  رانلاب  یهجو  قرحتال  یئاـجر  یتقث و  اـی  کـتعاط  یف  ینیع 
و هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ۀـقفارم  ینقزراو  ةرخـالاو ، ایندـلا  رمأ  نم  ینمها  اـم  ینفکاو  يدـلج ، ۀـقرو  یفعـض  محراـف  هحفص 186 ]

مل نم  ای  دمـص  ای  دحأ  ای  دجاو ، ای  دجام ، ای  داوج  ای  رومألاربدم ، ای  رونلارون ، ای  ۀنجلا ... نم  تاجردـلا  یف  مالـسلامهیلع  هیلع و  هتیبلهأ 
یلفـسلا نیـضرألا  یف  الو  یلعلا ، تاومـسلا  یف  سیل  نم  ای  هریغ  اذکه  نوکی  و ال  اذکه ، وه  نم  ای  دحأ  اوفک  هل  نکی  مل  دلوی  مل  دـلی و 

...« ینع جرف  و  دـمحم ، لآ  دـمحم و  یلع  لصف  يربص ، لینع  کلالج  کتزع و  دـق و  زیزع ، لک  لذـم  ای  و  لیلذ ، لک  زعم  ای  هاوس ، هلا ،
راگدرورپ هک  ییادخ  تسا  هزنم  درادن ، دوجو  گرزب  يهیاپدنلب  يادخ  زج  ییادخ  تسین ، هدنشخب  ملح و  اب  ياتکی  يادخ  زج  ییادخ ،

زا و  مربیم ، هاـنپ  تشـشخب  وفع و  هب  وت  رفیک  زا  نم  ایادـخ  تسا ، میظع  شرع  راـگدرورپ  و  هناـگتفه ، ياـهنیمز  هناـگتفه و  ياهنامـسآ 
رب دوخ  هک  ینانچ  نآ  وت  متـسین و  رداـق  وت  ياـنث  حدـم و  هب  نم  مروآیم ، هاـنپ  تدوخ  هب  وت  زا  و  مربیم ، هاـنپ  وت  يدونـشخ  هب  تمـشخ 

نادرگب و يرـش  ره  زا  یگدوـسآ  ثعاـب  ار  متاـفو  هد و  رارق  تاریخ  عاوـنا  زا  ینوزف  ثعاـب  ارم  یگدـنز  ایادـخ  ياهـتفگ ، اـنث  نتـشیوخ 
شتآ رد  مدرک ، وت  يارب  هک  ياهدجس  نیا  زا  سپ  ارم ، تروص  نم ، دیما  هاگهیکت و  يا  هد  رارق  تدوخ  تعاطا  رد  ار  ممـشچ  ییانـشور 
محر مندب  تسوپ  یکزان  یناوتان و  هب  سپ  يراد ، تنم  نم  رب  وت  مشاب  هتشاد  یتنم  وت  هب  نم  هک  نیا  نودب  نم ! ياقآ  يا  نازوسم . خزود 

تاماقم رد  ار  مالـسلامهیلع -  شتیبلها -  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ اب  یهارمه  امرف و  تیافک  ارم  ترخآ  اـیند و  مهم  روما  و  نک ،
يا اهنت ، يا  هناـگی ، يا  اـتکی ، يا  راوگرزب ، يا  هدنـشخب ، يا  روما ، يهدـننک  ربدـت  يا  رون ، شخب  ینـشور  يا  نادرگ ...، مبیـصن  تشهب 
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رد هک  یـسک  يا  تسین . نینچ  يرگید  ینینچ و  هـک  يا  تـسوا و  ياـتمه  یـسک  هـن  تـسا و  یـسک  يهدـییاز  هـن  هدازن و  هـک  يزاـینیب 
هک یتسار  هب  زیزع ، ره  يهدـننکراوخ  يا  لیلذ و  ره  يهدـنهد  تزع  يا  درادـن ، دوجو  وا  زج  ییادـخ  نییاپ  ياـهنیمز  ـالاب و  ياهنامـسآ 

هحفـص 187] زاس [ ».! فرطرب  ارم  ياهیراتفرگ  تسرف و  دورد  دـمحم  نادـناخ  دـمحم و  رب  سپ  درب ، ار  مناوت  بات و  وت  یگرزب  تزع و 
و دبای ، مسجت  وا  رد  ناشیا  نانیشناج  تسادق  ناربمایپ و  تیناحور  مالسلاهیلع ، ماما  سدقم  دوجو  نوچمه  هک  تسا  یتوکلم  سفن  مادک 

راگدیرفآ دنوادخ  تسد  هب  اهنت  اهنت و  اهدماشیپ  اهدادیور و  لماوع  مامت  هک  دشاب  دقتعم  و  دشاب ؟ هتـسویپ  ادـخ  هب  هدـیرب و  زیچ  همه  زا 
تاریبعت ياراد  تسابیز و  فیرـش  ياعد  نیا  ردـقچ  درب ؟ هانپ  وا  هب  شیاهراک  مامت  رد  دـنز و  گـنچ  وا  هب  تسا و  شخبتاـیح  یتسه و 

تسا ! هدش  حرطم  ابیز  يهنوگ  هب  تساضاقت و  ضرع  بدا و  بلاج و 

باوخ ماگنه  رد  ماما  ياعد 

: لیذ تارابع  اب  دناوخیم  ار  نآ  باوخ ، زا  ندش  رادیب  تقو  ای  باوخ و  عقوم  هک  تساعد  نیا  مالـسلاهیلع ، يداه  ماما  ياهاعد  هلمج  زا 
، نهیف ام  عبسلا و  تاومسلا  بر  هللا  ناحبس  و  نیلسرملا ، هلا  نیملاعلا و  بر  هللا  ناحبس  ریدق ، ءیش  لک  یلع  وه  و  مویقلا ، یحلا  الا  هلا  «ال 
زج ییادـخ  تـسین  .« » نیملاـعلا بر  هللا  دـمحلاو  نیلـسرملا ، یلع  مالــس  و  مـیظعلا ، شرعلا  بر  و  نـهیف ، اـم  عبــسلا و  نیــضرألا  بر  و 

ناربمایپ يادـخ  نایناهج و  راگدرورپ  هک  يدـنوادخ  تسا  هزنم  تساناوت ، يزیچ  ره  رب  وا  تسا و  راوتـسا  هدـنز و  هشیمه  هک  يدـنوادخ 
تادوجوم هناگتفه و  ياـهنیمز  راـگدرورپ  اـهنآ و  تادوجوم  هناـگتفه و  ياهنامـسآ  راـگدرورپ  هک  ییادـخ  تسا  هزنم  و  تسا ، لـسرم 

تسا ». نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  لسرم و  ناربمایپ  رب  دورد  و  تسا ، میظع  شرع  راگدرورپ  تساهنآ و 

ماصتعا ياعد 

یئاجر ای  و  ددعلا ، دنع  یتدع  ای  : » دوشیم لسوتم  ادـخ  هب  ترابع  نیا  هب  هک  تسا  فیرـش  ياعد  نیا  مالـسلاهیلع  ماما  ياهاعد  هلمج  زا 
یف لعجت  مل  و  کقلخ ، نم  هحفص 188 ] هتقلخ [  نم  قحب  کلاسأ  دحأ ، هللاوه  لق  ای  دحأ ، ای  دحاو  ای  و  دنسلاو ، یفهک ، ای  و  دمتعملاو ،
يا و  نم ، هاگهیکت  نابیتشپ و  يا  و  نم ، يهناوتـشپ  دـیما و  يا  و  رامـش ، ماـگنه  هب  نم  توق  يا  مهیلع ». یلـصت  نا  ادـحأ  مهلثم  کـقلخ 
نوچ ياهدرک و  قلخ  هک  یتاقولخم  زا  یـسک  ره  قح  هب  ار  وت  تساتکی ، يادـخ  وا  وگب ، تربمایپ ): هب  یتفگ  هک   ) يا هناگی ! يا  و  اـتکی ،
ماما لسوت  نازیم  رگنایب  فیرش  ياعد  نیا  دننام  تسرف ». دورد  ناشیارب  هک  مهدیم  تدنگوس  ياهدادن ، رارق  قولخم  زا  ار  یـسک  ناشیا 

تسادخ . ریغ  زا  نتسسگ  ادخ و  هب  مالسلاهیلع 

ناطیش رش  زا  ادخ  هب  ندرب  هانپ  يارب  يداه  ماما  ياعد 

: درکیم ضرع  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  زا  سپ  دربیم ، هانپ  ادخ  هب  میجر  ناطیش  رش  زا  فیرش  ياعد  نیا  يهلیسو  هب  مالـسلاهیلع ، ماما 
، کعفدب ینع  عفداو  نیطایشلا  تازمه  ینع  عفداو  كرصنب ، یندیاو  كزعب ، ینزعا  زیزع  ای  هزع و  یف  زیزع  زعا  ای  هزع ، یف  زعلا  زیزع ، ای  »
، يزیزع دوخ ، هب  صوصخم  یتزع  رد  هک  يزیزع  يا  .« » دمـص ای  درف ، ای  دـحأ ، ای  دـحاو ، ای  کقلخ ، رایخ  نم  ینلعجاو  کعنـصب ، عنماو 

نطایـش رـش  و  نک . يرای  تدوخ ، يرای  اب  اـمرف و  زیزع  تدوخ  تزع  هب  ارم  زیزع  يا  دوخ ، هب  صوصخم  تزع  رد  نازیزع  نیرتزیزع  يا 
يا اتکی  يهناگی  يا  هد ، رارق  تناگدنب  نیرتهب  زا  ارم  و  راد ، زاب  نم  زا  دوخ  تردق  اب  نک و  عافد  نم  زا  دوخ  عافد  اب  نک و  رود  نم  زا  ار 

زاینیب ». ياهنت 

جرا رپ  ییاعد 
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، هدرک لقن  يرفعج  مساـق  نب  دوواد  مشاـهوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  یـسربط  هک  تسا  فیرـش  ياـعد  نیا  مالـسلاهیلع  ماـما  ياـهاعد  هلمج  زا 
رد مالسلاهیلع  ماما  هحفص 189 ] درک [ ، ییاعد  تساوخرد  ترـضح  نآ  زا  تشون و  ياهمان  ماما ، تمدخ  شناتـسود  زا  یکی  دیوگیم :
ای نیمحارلا ، محرا  ای  نیبساحلا و  عرسأ  ای  و  نیرظانلا ، رظنا  ای  و  نیرصبملا ، رـصبا  ای  و  نیعماسلا ، عمـسا  ای  : » تشون ار  اعد  نیا  يو  خساپ 

رصتنت نمم  ینلعجاو  کتمحرب ، یلع  ننماو  يرمع ، یف  یلدم  و  یقزر ، یف  یل  عسوأ  و  دمحم ، لآ  دمحم و  یلع  یلص  نیمکاحلا  مکحا 
هک یسک  يا  و  نارظان ، نیرترظان  يا  و  ناگدننیب ، نیرتانیب  يا  و  ناگدنونش ، نیرتاونـش  يا  [ . » 260 .« ] يریغ یب  لدبتست  کنیدل و ال  هب 

دورد دـمحم ، لآ  دـمحم و  رب  نارواد ، نـیرترواد  يا  و  ناگدنـشخب ، نیرتهدنـشخب  يا  یـسریم و  اـهباسح  هـب  رتدوز  يرگباـسح  ره  زا 
هک دـهد  رارق  یناـسک  زا  ارم  و  راذـگ ، تنم  نم ، رب  تتمحر  يهلیـسو  هب  و  هد ، ینوزف  نـم  رمع  رد  و  نادرگ ، خارف  ارم  يزور  و  تـسرف ،

، هدـنیآ رد  ام  و  مالـسلاهیلع ، يداه  ماما  ياـهاعد  زا  یخرب  دوب  نیا  راـمگم »... ار  يرگید  سک  نم  ياـج  هب  و  دـننکیم ، يراـی  ار  تنید 
درک . میهاوخ  رکذ  ار  رگید  یخرب  باتک  نیا  زا  ییاهثحب  نمض 

ماما تاجانم 

هک درکیم ، زاین  زار و  یلاعت  يادخ  اب  نئمطم  مارآ و  یسفن  هتسکش و  یلد  اب  بش  رخآ  ياهیکیرات  رد  مالسلاهیلع  يداه  نسحلاوبا  ماما 
[ . 261 .« ] هاطخ هل  رفغاو  همحرا  و  هاعـسم ، بیخت  ال  دصق ، دق  ریقف  و  درو ، دـق  ءیـسم  یهلا  : » تسا لیذ  دراوم  ماما ، ياهتاجانم  هلمج  زا 
.« رذگرد شیاطخ  زا  و  زرمایب ، ار  وا  نکم و  دیماان  ار  شدیما  تسا ، هدومن  ار  وت  گنهآ  ییادگ  هدمآ و  وت  يهناخ  رد  يراکهنگ  ایادخ  »

ایندلا نم  عطقنا  اذا  ینمحراو  دمحم ، لآ  دمحم و  یلع  یلـص  یهلا  [ » هحفـص 190 درکیم [ : ضرع  هک  تسا ، ماما  تاجانم  هلمج  زا  - 2
، ینم رهدلا  لان  و  یمظع ، قد  يدـلج و  قرو  ینـس ، ربک  یهلا  یـسن ، نمک  نییـسنملا  یف  ترـص  و  يرکذ ، نیقولخملا  نم  یحم  يرثأ و 

لآ دمحم و  رب  ایادـخ  [ . » 262 .« ] یتروص تریغت  اذا  ینمحرا  یهلا  یتاعبت ، تیقب  یتاوهـش و  تبهذ  و  یماـیأ ، تذـفن  و  یلجأ ، برقتاو 
نم هب  مشاـب ، ناگدـش  شومارف  وزج  دـننک و  شومارف  ارم  مدرم  و  دـنامن ، نم  زا  يرثا  اـیند  رد  هک  یماـگنه  نآ  و  تسرف ، دورد  دـمحم ،

کیدزن و مگرم  هتفرگ و  ار  مناوت  راـگزور  تسا و  هدـش  مرن  مناوختـسا  كزاـن و  مندـب  تسوپ  و  ماهدـش ، هدروخلاـس  ایادـخ  نک ، محر 
محر نم  رب  دوش ، نوگرگد  ماهرهچ  هک  هاگنآ  ایادخ  تسا ، هدـنام  اهنآ  دـب  ياهدـمایپ  هتفر و  نایم  زا  متاوهـش  و  هدیـسر ، نایاپ  هب  مرمع 

فاصوأ تشالت  و  نیفراطلا ، فرط  رـصق  و  نیمهوتملا ، ماهوأ  تهات  یهلا  : » درکیم زاین  زار و  تارابع  نیا  اب  مالـسلاهیلع  ماما  - 3 نک »!
و یهانتیال ، يذلا  ناکملا  یف  تنأف  كولع  یلا  غولبلاب  عوقولا  وأ  کنأش ، بیجعل  كردـلا  نع  نیلطبملا  لیواقا  تلحمـضا  و  نیفـصاولا ،

ءارو نم  تعفتراو  زعب ، ولعلا  یف  تخمـش  ینادرف ، ای  ینادـحو ، ای  یلوأ ، ای  تاهیه  مث  تاهیه  ةرابع ، ـال  و  ةراـشاب ، نویع  کـیلع  عقت  مل 
فیـصوت فاصوا  رـصاق و  ناگدنرگن  شرگن  و  نادرگرـس ، نادنمـشیدنا  يهشیدنا  ایادخ  [ . » 263 .« ] رخفلا توربجب  ۀـیاهن  ةردـغ و  لک 

رد وت  ایادخ  تسا ، هدنامرد  تلالج  هاج و  هب  ندیـسر  زا  ای  تفرگـش و  ماقم  كرد  زا  نایوگ  هدوهیب  ياههتفگ  هتخیر و  مه  هب  ناگدننک 
رد وت  اتکی ، يا  اهنت ، يا  زاغآرـس ، يا  تاهیه ، زین  تاهیه و  تسین ، وت  نایب  هراشا و  ناکما  ار  اهمـشچ  هک  يراد  رارق  یهانتمان  یهاگیاج 

هحفص 191 ] ینآ [ ». زا  رتالاب  نایاپ و  اب  هدنامیقاب و  ره  قوف  تیگدنلاب  رخف و  توربج  اب  يراد و  رارق  تزع  يادنلب 

همئا يارب  يداه  ماما  تارایز 

، شراوگرزب ناردـپ  ماما ، هلیـسو ، نادـب  هک  تسا  هدـنام  یقاب  يردـقنارگ  تارایز  زا  ياهعومجم  مالـسلاهیلع ، يداـه  نسحلاوبا  ماـما  زا 
یمالـسا تفالخ  هب  مالـسلامهیلع  تیبلها  ندوب  رتهتـسیاش  رب  لیالد  زا  رپ  اهنآ  يهمه  درکیم و  ترایز  ار  مالـسلامهیلع  نیرهاط  يهمئا 

مینکیم . هراشا  تارایز  نآ  زا  یخرب  هب  کنیا  هک  تسا ، ناشیا  بقانم  لیاضف و  راثآ و  زا  یمهم  ياهتناما  ياراد  هک  نانچمه  تسا 
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هعماج ترایز 

، مالسلامهیلع تیبلها  نایعیش  ناوریپ و  تسا ، تارایز  نیرتعیاش  نیرتجرارپ و  مالسلامهیلع و  راهطا  يهمئا  ياههمانترایز  نیرتروهشم  زا 
راصتخا هب  نآ  يهرابرد  ام  و  دـننکیم ، تراـیز  يهماـنترایز  نیا  اـب  هعمج  زور  رد  صوصخب  ار  مالـسلامهیلع  همئا  هدرک و  ظـفح  ار  نآ 

مینکیم : تبحص 

نآ دنس  تحص 

سیئر و  بیذـهت ، باتک  رد  یـسوط -  خیـش  هفیاطلا -  خیـش  تسا ، هدیـسر  تحـص  زا  نیقی  عطق و  يهجرد  هب  هعماـج  تراـیز  دنـس  اـما 
: دیوگیم یـسلجم  موحرم  دناهدرک . لقن  ار  نآ  نارگید  نویع و  باتک  رد  هیقفلا و  هرـضحی  نم ال   » باتک رد  قودص  خیـش  نیثدـحملا ،
اـههمانترایز و نیرتغیلب  ینعم ، رظن  زا  نیرتحیـصف و  ظـفل  رظن  زا  نیرتـقیمع و  بلطم  رظن  زا  نیرتتسـس و  رد  دنـس ، رظن  زا  تراـیز  نیا  »
هب شوگ  ام  تسا و  هدرک  لقن  ار  تراـیز  نیا  یعخن  هللادـبع  نب  یـسوم  زا  یکمرب  لیعامـسا  نب  دـمحم  [ . 264 .« ] تسا همه  نیرتجرارپ 

دمحم نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  هب  دیوگیم : دـنک ، وگزاب  ام  يارب  ار  بلطم  یگنوگچ  ات  میراپـسیم  يو  نانخس 
عقوم هک  دیزومایب  نم  هب  ار  ینخس  هللا ! لوسر  نبای  مدرک : ضرع  مالسلامهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  هحفص 192 ] نب [ 
نابز رب  ياهدرک  لسغ  هک  یلاح  رد  تسیاب و  يدیسر  رد  يهناتسآ  هب  هک  یتقو  : » دومرف میوگب . ار  نآ  لماک  غیلب و  امـش  زا  یکی  ترایز 

وگب و ریبکت  ار  ادخ  رگید - هبترم  یـس  ربکا -  هللا  ربکا ، هللا  وگب : تسیاب و  يدـید  ار  سدـقم  ربق  يدـش و  مرح  دراو  نوچ  و  نک ، يراج 
ار ترایز  نانخـس ، نیا  زا  سپ  مالـسلاهیلع  ماما  دوشب . هبترم  دص  اعومجم  هک  وگب  ریبکت  ار  ادخ  هبترم  لهچ  زاب  و  ورب ، ربق  کیدزن  دعب ،

[ . 265 .« ] درک عورش 

هعماج ترایز  تغالب 

تغالب و تحاصف و  رهاوج  اب  هک  يروط  نامه  تسا  هدـیچ  مه  رانک  ار  ظافلا  نیرتقیقد  تسالاب ، حطـس  رد  یبدا  رظن  زا  هعماـج  تراـیز 
تـسا مالـسلاهیلع  ماـما  زا  تراـیز  نیا  رودـص  رب  لـیلد  دوـخ  هک  يزیچ  تسا ، هتـسارآ  قـیقد  یناـعم  اـبیز و  تاریبـعت  بلاـج و  يزاـغآ 

راسهمشچ مالسلامهیلع  نیرهاط  يهمئا  اریز  دشاب . تغالب  يهجرد  نیرتالاب  رد  هک  تسا  نآ  حیحص  ربخ  یناشن  هک  دندقتعم  نادنمشناد 
حیصف مالک  بتارم  نیرتالاب  رد  ناشیا  نانخس  نیاربانب  دناهداهن ، ناینب  ار  غیلب  نانخـس  ياههیاپ  هک  دننانآ  دنـشابیم و  تحاصف  تغالب و 

دوب . دهاوخ 

هعماج ترایز  ياهحرش 

، تسا ترایز  نیا  رد  هک  یبلاج  روما  جرا و  رپ  رارسا  یلاع و  بلاطم  رطاخ  هب  دناهتشاد  هعماج  ترایز  حرـش  هب  يدایز  هجوت  نادنمـشناد 
نب نیدلانیز  نب  دمحا  خیش  همالع  زا  هریبک ، يهعماج  ترایز  حرـش  - 1 هحفص 193 ] میربیم [ : مان  ار  اهحرش  نآ  زا  یـضعب  لیذ  رد  ام 
حرش - 3 [ . 266  ] یـسلجم دوصقم  دـنزرف  یقتدـمحم  زا  هعماج  ترایز  حرـش  - 2 تسا . یلـصفم  گرزب و  حرـش  هک  یئاـسحا  مـیهاربا 

ربش اضردمحم  دیـس  نب  هللادـبع  دیـس  هعماج  ترایز  حرـش  - 4 ینادـمه . یقتدـمحم  دیـس  نب  نیـسح  دیـس  زا  یـسراف  هب  هعماج  ترایز 
. یفجن یتشر  یلعدمحم  خیش  زا  هعماج  ترایز  حرـش  - 6 يرئاح . یقن  یلع  دیس  زا  هعماج  ترایز  حرـش  - 5 هعماللاراونا . مان  هب  ینیسح 

یئابطابط میرکلادـبع  نب  دـمحم  دیـس  زا  هعماـج ، تراـیز  حرـش  - 8 ینیـسح . رقابدـمحم  نب  دـمحم  دیـس  زا  هعماـج ، تراـیز  حرـش  - 7
هک تسا  يدایز  تیمها  رب  لیلد  اهنیا  مامت  دناهتشون و  هفیرش  ترایز  نیا  رب  هک  یتاقیلعت  اهحرش و  زا  یضعب  دوب  نیا  [ . 267 . ] يدرجورب
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هب هبترم  اهدـص  هک  مینک  لقن  ار  نآ  نیملـسم  نیب  رد  نآ  راشتنا  ندوب و  روهـشم  دوجو  اـب  هک  مینیبیمن  يزاـین  اـم  و  دراد ... تراـیز  نیا 
هحفص 194 ] [ . ] 268 . ] تسا هدیسر  پاچ  هب  اههمانترایز  اعد و  ياهباتک  نمض  رد  لقتسم و  تروص 

هریبک هعماج  ترایز 

نازخ ۀمحرلا و  ندعم  یحولا و  طبهم  ۀکئالملا و  فلتخم  ۀلاسرلا و  عضوم  هوبنلا و  تیب  لها  ای  مکیلع  مالـسلا  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب  »
باوبا دالبلا و  ناکرا  دابعلا و  ۀـساسو  رایخألا  مئاعد  راربالا و  رـصانع  معنلا و  ءایلوا  ممـألا و  ةداـق  مرکلا و  لوصا  ملحلا و  یهتنم  ملعلا و 

يدهلا و ۀمئا  یلع  مالـسلا  هتاکرب  هللا و  ۀـمحر  نیملاعلا و  بر  ةریخ  ةرتع  نیلـسرملا و  ةوفـص  نییبنلا و  ۀلالـس  نمحرلا و  ءانما  نامیألا و 
ججح ینـسحلا و  ةوعدلا  یلعألا و  لثملا  ءایبنألا و  ۀـثرو  يرولا و  فهک  یجحلا و  یلوا  یهنلا و  يوذ  یقتلا و  مالعا  یجدـلا و  حـیباصم 

ناگتـشرف و لوزن  لحم  تلاسر ، هاگیاج  توبن و  نادناخ  يا  امـش  رب  مالـس  هتاکرب . هللا و  ۀمحر  یلوالا و  ةرخالا و  ایندـلا و  لها  یلع  هللا 
يراوگرزب و ناکرا  اهتمعن ، نابحاص  اهتما و  نایاوشیپ  تمارک ، ياهناینب  يرابدرب و  تیاهن  شناد ، نارادهنازخ  قح و  تمحر  ناک  یحو ،

نامدود يهصالخ  نامحر ، يادخ  رارسا  نیما  نامیا و  ياهرد  اهرهش ، راوتسا  ياههیاپ  ادخ و  ناگدنب  تسرپرس  نابوخ ، هاگیاپ  ساسا و 
رب مالـس  داب . امـش  رب  وا  تاکرب  ادـخ و  تمحر  نایناهج ، راـگدرورپ  يهدـیزگرب  ربماـیپ ، نادـناخ  ناگداتـسرف و  يهدـیزگرب  ناربماـیپ و 

، نامدرم هاگهانپ  درخ و  ناگدـنراد  لقع ، نابحاص  يراگزیهرپ و  ياههناشن  اهیکیرات ، رد  نازورف  ياهغارچ  تیادـه و  قیرط  ناماگـشیپ 
هحفـص داب [ . امـش  رب  وا  تاکرب  ادخ و  تمحر  ترخآ . ایند و  لها  رب  دـنوادخ  ياهتجح  وکین ، توعد  رترب و  يهنومن  ناربمایپ و  ناثراو 

ۀیرذ هللا و  یبن  ءایـصوا  هللا و  باتک  ۀلمح  هللارـس و  ۀظفح  هللا و  ۀـمکح  نداعم  هللا و  ۀـکرب  نکاسم  هللا و  ۀـفرعم  لاحم  یلع  مالـسلا  [ 195
هللارما و یف  نیرقتـسملا  هللا و  تاضرم  یلع  ءـالدألا  هللا و  یلا  ةاعدـلا  یلع  مالـسلا  هتاـکرب . هللا و  ۀـمحر  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

هرماـب مه  لوقلاـب و  هنوقبـسیال  نیذـلا  نیمرکملا  هداـبع  هیهن و  هللارمـأل و  نیرهظملا  هللا و  دـیحوت  یف  نیـصلخملا  هللا و  ۀـبحم  یف  نیماـتلا 
ۀیقب رمألا و  یلوا  رکذلا و  لها  ةامحلا و  ةداذلا  ةالولا و  ةداسلاو  ةادهلا  ةداقلاو  ةاعدلا  ۀـمئألا  یلع  مالـسلا  هتاکرب . هللا و  ۀـمحر  نولمعی و 

امک هل  کیرش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  هتاکرب  هللا و  ۀمحر  هناهرب و  هرون و  هطارـص و  هتجح و  هملع و  ۀبیع  هبزح و  هتریخ و  هللا و 
هلوـسر بجتنملا و  هدـبع  ادـمحم  نا  دهـشا  میکحلا و  زیزعلا  وـه  ـالا  هلا  ـال  هقلخ  نم  ملعلاوـلوا  هتکئـالم و  هل  تدهـش  هسفنل و  هللا  دـهش 

باتک نالماح  نارادزار و  تمکح و  نداعم  تکرب و  عضاوم  دـنوادخ و  تفرعم  ياههاگیاج  رب  مالـس  نید  يدـهلاب و  هلـسرا  یـضترملا 
نایعاد رب  مالس  داب . امش  رب  وا  تاکرب  ادخ و  تمحر  وا -  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  ادخ -  لوسر  نادنزرف  ادخ و  ربمایپ  نانیشناج  ادخ ،
راکـشآ ادـخ و  دـیحوت  رد  ناصلاخ  ادـخ ، یتسود  رد  نـالماک  ادـخ و  رما  رد  ناراوتـسا  ادـخ ، يدونـشخ  رب  ناـیامنهار  ادـخ و  يوس  هب 

رب وا  تاکرب  ادخ و  تمحر  دننک . لمع  وا  نامرف  هب  دنریگن و  یـشیپ  وا  رب  راتفگ ، رد  هک  وا  یمارگ  ناگدـنب  ادـخ ، یهن  رما و  ناگدـننک 
یقاب تایآ  رمألا ،» یلوا   » و رکذ » لها  ، » ادخ نید  نایماح  تسرپرس و  نارورس  امنهار ، نایاوشیپ  هدننک و  توعد  ناماما  رب  مالس  داب . امش 

مهدیم یهاوگ  داب . امـش  رب  وا  تاکرب  ادخ و  تمحر  وا ، ناهرب  رون و  هار ، تجح ، وا و  شناد  هاگیاج  وا ، بزح  هدیزگرب و  دـنوادخ و 
ناگتـشرف و تسا و  هداد  یهاوگ  شیوخ  ییاتکی  هب  دـنوادخ  هک  نانچمه  درادـن ، یکیرـش  تسا و  هناـگی  وا  تسین ، هللا  زج  ییادـخ  هک 

هرک ول  هلک و  نیدـلا  یلع  هرهظیل  قـحلا  هحفـص 196 ] هک [  وا  زج  تسین  يدوبعم  هک  دـنهدیم  یهاوگ  زین  شناگدـیرفآ  زا  نادنمـشناد 
نوعیطملا هللا نوفطـصملا  نوقداـصلا  نوقتملا  نوبرقملا  نومرکملا  نوـموصعملا  نویدـهملا  نودـشارلا  ۀـمئألا  مکنا  دهـشا  و  نوکرـشملا .
هادهب و مکزعا  هتردقب و  مکیبتجا  هرسل و  مکراتخا  هبیغل و  مکاضترا  هملعب و  مکافطصا  هتمارکب  نوزئافلا  هتداراب  نولماعلا  هرماب  نوماوقلا 

ۀنزخ هرـسل و  ۀظفح  هنیدل و  اراصنا  هتیرب و  یلع  اججح  هضرا و  یف  ءافلخ  مکیـضر  هحورب و  مکدیا  هرونل و  مکبجتنا  هناهربب و  مکـصخ 
هطارـص یلع  ءالدا  هدالب و  یف  ارانم  هدابعل و  امالعا  هقلخ و  یلع  ءادهـش  هدیحوتل و  اناکرا  هیحول و  ۀـمجارت  هتمکحل و  اعدوتـسم  هملعل و 
یهاوگ تسا و  میکح  زیزع و  اریهطت . مکرهط  سجرلا و  مکنع  بهذا  سندـلا و  نم  مکرهط  نتفلا و  نم  مکنماو  للزلا  نم  هللا  مکمـصع 
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قح نید  تیادـه و  اـب  ار  وا  هک  تسوا  يهدیدنـسپ  لوسر  هدـیزگرب و  يهدـنب  شنادـناخ -  رب  وا و  رب  ادـخ  دورد  دـمحم -  هک  دـهدیم 
، موصعم هتفای  تیاده  امنهار ، ناماما  امش  هک  مهدیم  یهاوگ  دشاب . راوگان  ار  ناکرـشم  دنچره  دنادرگ  هریچ  اهنید  يهمه  رب  ات  داتـسرف 
تمارک و هب  دـینکیم و  لمع  وا  يهدارا  هب  راوتـسا و  وا  رما  رد  هک  دـیدنوادخ  ربنامرف  هدـیزگرب و  وگتـسار ، راگزیهرپ ، برقم  راوگرزب ،
هب دومرف و  رایتخا  شیوخ  رـس  ظفح  يارب  و  دیدنـسپ . شیوخ  بیغ  يارب  دیزگرب و  شیوخ  ملع  هب  ار  امـش  وا  دـیدش . راگتـسر  وا  فطل 
اب درک و  باختنا  شیوخ  رون  يارب  دینادرگ و  صوصخم  دوخ  ناهرب  هب  دومن و  دنلبرـس  دوخ  تیاده  هب  تخاس و  ناتزاتمم  دوخ  تردق 

شرـس و نانابهگن  شنید و  نارای  ناگدنب و  رب  وا  ياهتجح  نیمز و  يور  رد  شیوخ  يافلخ  ار  امـش  دـنوادخ  دومن . ناتدـییأت  دوخ  حور 
يارب هتـشارفارب  ياـهمچرپ  شقلخ و  رب  ناـهاوگ  شدـیحوت و  ياـهناینب  شیحو و  نارـسفم  شتمکح و  نارادـتناما  شملع و  نارادهنازخ 

نمیا و اههنتف  زا  تشاد و  هاـگن  اهـشزغل  زا  ار  امـش  دـنوادخ  داد . رارق  شهار ، ناـیامنهار  شیاهرهـش و  رد  نشور  تمـالع  شناگدـنب و 
متربکا هلالج و  متمطعف  هحفص 197 ] تخاس [ . هزیکاپ  كاپ و  درک و  رود  امـش  زا  ار  يدیلپ  دومن و  ناتکاپ  یگدولآ  زا  تخاس . هدوسآ 

ۀمکحلاب هلیبس  یلا  متوعد  ۀینالعلا و  رـسلا و  یف  هل  متحـصن  هتعاط و  دقع  متمکحا  هقاثیم و  متدک  هرکذ و  متمدا  همرک و  متدـجم  هنأش و 
فورعملاب و مترما  ةوکزلا و  متیتا  ةولـصلا و  متمقا  هبنج و  یف  مکباصا  ام  یلع  متربص  هتاضرم و  یف  مکـسفنا  متلذب  ۀنـسحلا و  ۀظعوملاو 

هتنس متننس  هماکحا و  عیارـش  مترـشن  هدودح و  متمقا  هضئارف و  متنیب  هتوعد و  متنلعا  یتح  هداهج  قح  هللا  یف  متدهاج  رکنملا و  نع  متیهن 
یف مترص  هتنس و  متننس  هماکحا و  عیارش  مترـشن  هدودح و  متمقا  هضئارف و  متنیب  ءاضقلا و  هل  متملـس  اضرلا و  یلا  هنم  کلذ  یف  مترـص  و 

مکقح یف  رـصقملاو  قحال  مکل  مزاللاو  قر  ام  مکنع  بقارلاف  یـضم . نم  هلـسر  نم  متقدـص  ءاضقلا و  هل  متملـس  اضرلا و  یلا  هنم  کلذ 
مکیلع و مهباسح  مکیلا و  مکیدـل  هللا  باـیا  مکدـنع و  ةوبنلا  ثاریم  هندـعم و  هلها و  متنا  مکیلا و  مکنم و  مکیف و  مکعم و  قحلا  قهاز و 
ار شناـمیپ  دـیداد و  همادا  ار  شرکذ  دیدوتـس ، یگرزب ، هب  ار  شمرک  ییاـیربک و  هب  ار  وا  نأـش  تـمظع و  هـب  ار  وا  لـالج  زین  امـش  سپ 

توعد وا  هار  هب  وکین  دنپ  تمکح و  اب  دیداد ، دنپ  ار  قلخ  اراکـشآ  ناهنپ و  رد  دیتخاس و  راوتـسا  ار  شتعاطا  يهدهاعم  دـیدومن ، مکحم 
دیتشاد اپ  هب  ار  زامن  دیدرک و  ربص  ادخ  يارب  دیسر ، امـش  هب  تما  زا  هک  یبیاصم  رب  دیتخاس ، ادف  وا  ياضر  هار  رد  ار  ناتیاهناج  دیدرک و 

ات دـیدرک  داهج  تسوا ، يارب  داـهج  يهتـسیاش  هک  ناـنچ  ادـخ  هار  رد  دـیدومن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـیتخادرپ ، ار  تاـکز  و 
ياهتنـس دـیداد ، رـشن  ار  شماکحا  ياهروتـسد  دـیدرک و  هماقا  ار  شدودـح  دـیدومن ، نایب  ار  شتاـبجاو  دـیتخاس و  راکـشآ  ار  شتوعد 

. دیدرک قیدصت  ار  شاهتشذگ  ناربمایپ  دیداد و  نت  وا  ياضق  هب  دیدش ، لیان  وا  يدونشخ  ماقم  هب  راک  نیا  رد  و  دیداهن ، ناینب  ار  دنوادخ 
رد سک  ره  تسا . هدیسر  ادخ  نید  هب  دوب ، مزالم  امـش  اب  سک  ره  و  تسا . هدش  جراخ  ادخ  نید  زا  تشگرب ، امـش  هار  زا  سک  ره  سپ 
هللا تایا  مکدنع و  باطخلا  لصف  هحفص 198 ] يوس [  هب  امش و  زا  امش و  نادناخ  رد  امش و  اب  قح  تسا ، دوبان  دنک ، یهاتوک  امـش  قح 
دقف مکبحا  نم  هللا و  يداع  دـقف  مکاداع  نم  هللا و  یلاو  دـقف  مکالاو  نم  مکیلا  هرما  مکدـنع و  هناـهرب  هرون و  مکیف و  همئا  زع  مکیدـل و 

ءاقبلا راد  ءاعفـش  ءانفلاراد و  ءادهـش  موقألا و  طارـصلا  متنا  هللااـب  مصتعا  دـقف  مکب  مصتعا  نم  هللا و  ضغبا  دـقف  مکـضغبا  نم  هللا و  بحا 
یلا کله . مکتای  مل  نم  یجن و  مکیتا  نم  سانلا  نم  سانلا  هب  یلتبملا  بابلا  ۀظوفحملا و  ۀنامألا  ۀنوزخملا و  ۀیألا  ۀلوصوملا و  ۀـمحرلاو 

کله مکالاو و  نم  دعـس  نومکحت . هلوقب  نودشرت و  هلیبس  یلا  نولمعت و  هرماب  نوملـست و  هل  نونموت و  هب  نولدـت و  هیلع  نوعدـت و  هللا 
يوس هب  قلخ ، تشگزاب  تسامـش . دزن  يربمایپ  ثاریم  دینآ . ندعم  نآ و  لها  امـش  تسامـش و  لض  مکدحج و  نم  باخ  مکاداع و  نم 

شناهرب رون و  امش و  رد  ادخ  ياههدارا  امش و  دزن  ادخ  تایآ  تسامش . دزن  لطاب  زا  قح  يهدننک  زاتمم  مکح  امش و  اب  ناشباسح  امش و 
ادخ اب  دزرو  ینمـشد  امـش  اب  هک  نآ  هدومن و  یتسود  ادـخ  اب  دـنک  یتسود  امـش  اب  هک  نآ  تسامـش . هب  طوبرم  دـنوادخ  رمأ  امـش و  دزن 

هب هکنآ  هدرک و  يزروهنیک  ادخ  اب  دزرو  هنیک  امش  اب  هک  نآ  هتشاد و  تسود  ار  ادخ  درادب  تسود  ار  امـش  هک  نآ  تسا . هدرک  ینمـشد 
، ترخآ دیواج  يارـس  ناعیفـش  ایند ، یناف  يارـس  ناهاوگ  راوتـسا ، تسار و  هار  امـش  تسا . هتـسج  کسمت  ادـخ  هب  دـیوج  کسمت  امش 
هب هک  نآ  دـیتسه . دـنوشیم ، شیامزآ  نآ  هب  مدرم  هک  يرد  ظوفحم و  تناما  یهلا ، يهنیجنگ  سیفن و  تیآ  لـصتم ، هتـسویپ و  تمحر 
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، دییامنیم ییامنهار  وا  يوس  هب  دینکیم و  توعد  ادخ  يوس  هب  ار  مدرم  امـش  دش . كاله  دماین  هک  نآ  تفای و  تاجن  دـمآ  امـش  يوس 
هک نآ  دینکیم . مکح  وا  يهتفگ  هب  دییامنیم و  داشرا  وا  هار  هب  دینکیم ، لمع  وا  نامرف  هب  دیتسه ، میلـست  وا  يارب  دـیراد و  نامیا  وا  هب 
زا هک  نآ  دش و  دیماان  درک ، راکنا  ار  امـش  هک  نآ  دش . كاله  درک ، ینمـشد  امـش  اب  سک  ره  دش و  دنمتداعـس  دیزرو ، یتسود  امـش  هب 
نم زاف  مکقراف و  نم  هحفص 199 ] هانپ [  امـش  هب  هک  نآ  دیدرگ و  بایماک  تسج  کسمت  امـش  هب  هک  نآ  دیدرگ . هارمگ  دش ، ادج  امش 
نم هیوثم  رانلاف  مکفلاخ  نم  هیوأم و  ۀنجلاف  مکعبتا  نم  مکب  مصتعا  نم  يدـه  مکقدـص و  نم  ملـس  مکیلا و  أجل  نم  نما  مکب و  کسمت 
امیف مکل  راج  یضم و  امیف  مکل  قباس  اذه  نا  دهشا  میحجلا . نم  كرد  لفسا  یف  مکیلع  در  نم  كرشم و  مکبراح  نم  رفاک و  مکدحج 

نم یتـح  نیقدـحم  هشرعب  مکلعجف  اراونا  هللا  مکقلخ  ضعب  نم  اهـضعب  ترهط  تباـط و  ةدـحاو  مکتنیط  مکروـن و  مکحاورا و  نا  یقب و 
ةراهط انقلخل و  ابیط  مکتیالو  نم  هب  انـصخ  ام  مکیلع و  انتاولـص  لعج  همـسا و  اهیف  رکذی  عفرت و  نا  هللا  نذا  تویب  یف  مکلعجف  مکب  انیلع 
یلعا نیمرکملا و  لحم  فرشا  مکب  هللا  غلبف  مکایا  انقیدصتب  نیفورعم  مکلضفب و  نیملسم  هدنع  انکف  انبونذل  ةرافک  انل و  ۀیکزت  انـسفنأل و 

قیدـصت ار  امـش  هک  نآ  تشگ . نمیا  دروآ ، هقبـسی  قئاف و ال  هفوفی  قحال و ال  هقحلی  ثیح ال  نیلـسرملا  تاجرد  عفرا  نیبرقملا و  لزانم 
امـش اب  هک  نآ  تسوا و  ياـج  تشهب  درک ، يوریپ  امـش  زا  هک  نآ  تفاـی . تیادـه  دز ، گـنچ  امـش  نماد  هب  هک  نآ  دـنام و  ملاـس  درک ،

ار امش  مکح  هک  ره  تسا . كرشم  دگنجب ، امـش  اب  هک  ره  رفاک و  دنک ، راکنا  ار  امـش  هک  ره  تسوا . ياوأم  خزود  شتآ  درک ، تفلاخم 
زین هدـنیآ  رد  هدوب و  هتـشذگ  رد  امـش  يارب  ماقم  نیا  هک  مهدیم  یهاوگ  دوب . دـهاوخ  خزود  يهقبط  نیرتتسپ  رد  دریذـپن ، دـنک و  در 

رهوگ کـی  زا  همه  دـیتسه . هزیکاـپ  كاـپ و  تسا  یکی  امـش  تشرـس  امـش و  رون  امـش و  حاورا  هک  مهدیم  یهاوـگ  زین  دوـب و  دـهاوخ 
امش رب  امش  يهلیسو  هب  هک  هاگ  نآ  ات  دینادرگ  طیحم  دوخ  شرع  درگ  هب  ار  امش  سپ  دیرفآ . ییاهرون  ار  امـش  دنوادخ  دیتسه و  یتوهال 

رب تاولص  دنوادخ ، دوش . هدرب  اهنآ  رد  ادخ  مان  دنشاب و  عیفر  هک  هدومرف  هزاجا  دنوادخ  هک  داد  رارق  ییاههناخ  رد  ار  امـش  هداهن و  تنم 
ام و يهیکزت  ام و  ياهناج  تراهط  ام و  شنیرفآ  یگزیکاپ  بجوم  تخاس -  زاتمم  نادـب  ار  مالـسا  تما  ام  هک  ار -  امـش  یتسود  اـمش و 
ار امش  دنوادخ  سپ  میدش . هتخانش  امش  قیدصت  هب  میتشگ و  فرتعم  امش  تلیضف  هب  وا  هاگـشیپ  رد  ام  سپ  داد . رارق  ام  ناهانگ  يهرافک 
لسرم و ال یبن  برقم و ال  کلم  یقبیال  یتح  عماـط  هکاردا  یف  عمطی  ـال  قباـس و  هحفص 200 ] هب [  ناراوگرزب و  هاگیاج  نیرتفیرـش  هب 

قلخ دیرم و ال  ناطیش  دینع و ال  رابج  حلاط و ال  رجاف  حلاص و ال  نمؤم  لضاف و ال  یند و ال  لهاج و ال  ملاع و ال  دیهش و ال  قیدص و ال 
فرـش مکماقم و  تابث  مکدعاقم و  قدص  مکرون و  مامت  مکنأش و  ربک  مکرطخ و  مظع  مکرما و  ۀلالج  مهفرع  الا  دیهـش  کلذ  نیب  امیف 

هللا و دهـشا  یترـسا  یلام و  یلهأ و  یما و  متنا و  یباب  هنم . مکتلزنم  برق  هیدـل و  مکتـصاخ  هیلع و  مکتمارک  هدـنع و  مکتلزنم  مکلحم و 
مکئایلوأل مکل و  لاوم  مکفلاخ  نم  ۀلالـضب  مکنأشب و  رـصبتسم  هب  مترفک  امب  مکودـعب و  رفاـک  هب  متنما  اـمب  مکب و  نمؤم  ینا  مکدهـشا 

تاجرد نیرتعیفر  نابرقم و  بتارم  نیرتالاب  متققح  امل  ققحم  مکبراـح  نمل  برح  مکملاـس و  نمل  ملـس  مهل  داـعم  مکئادـعأل و  ضغبم 
چیه دریگن و  یـشیپ  نآ  رب  يورـشیپ  چیه  دباین و  هار  نآ  هب  يرترب  ناهاوخ  چیه  دسرن و  نادب  يدرف  چـیه  هک  اج  نآ  دـناسر . شنالوسر 

هن ملاع و  هن  يدیهـش و  هن  یقیدص و  چـیه  یلـسرم و  ربمایپ  برقم و  يهتـشرف  چـیه  هک  اج  نآ  ات  دزرون . عمط  نآ  كاردا  هب  يراکعمط 
رد هک  یقلخ  هن  یـشکرس و  ناطیـش  هن  هشیپ و  لطاب  رابج  هن  يدساف و  راکدـب  هن  هتـسیاش و  نمؤم  هن  يدـنمجرا و  هن  تسپ و  هن  یلهاج ،

یتسرد رون ، تیمامت  نأش ، یگرزب  امـش ، فرـش  تمظع  امـش ، رما  تلالج  دـنوادخ  هک  نآ  زج  دـنامن  یقاـب  دـنراد ؛ روضح  اـهنیا  ناـیم 
وا هب  ار ، ناتندوب  برقم  ناتیگژیو و  شدوخ و  شیپ  ار  ناتتمارک  شدوخ و  دزن  ار  امـش  يهبتر  تفارـش  ماقم و  يراوتـسا  امـش و  ياهلزنم 
نآ هب  امش  هچنآ  هب  امـش و  هب  هک  مریگیم  هاوگ  ار  امـش  دنوادخ و  داب . ناتیادف  منادنواشیوخ  ملام ، ماهداوناخ ، مردام ، مردپ ، دناسانـشب .

تفلاخم امش  اب  هک  یـسک  یهارمگ  هب  امـش و  نأش  هب  مرفاک . دیرفاک ، نآ  هب  امـش  هچنآ  هب  امـش و  نمـشد  هب  مراد و  نامیا  دیراد ، نامیا 
مراد تقفاوم  دراد ، شزاس  حلص و  امش  اب  سک  ره  اب  مرادیم . نمشد  ار  ناتنانمشد  مراد . تسود  ار  ناتنرادتسود  امش و  مهاگآ . دزرو ،

لمتحم مکلضفب  رقم  مکقحل  فراع  مکل  عیطم  متلطبا  امل  لطبم  هحفص 201 ] ار [  هچره  مگنجیم . دراد ، گنج  رس  امـش  اب  هک  ره  اب  و 
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مکرماب لماع  مکلوقب  ذـخآ  مکتلودـل  بقترم  مکرمـأل  رظتنم  مکتعجرب  قدـصم  مکباـیاب  نموم  مکب  فرتعم  مکتمذـب  بجتحم  مکملعل 
یتدارا یجئاوح و  یتبلط و  ماما  مکمدقم  هیلا و  مکب  برقتم  مکب و  لجوزع  هللا  یلا  عفشتسم  مکروبقب  ذئاع  ذئال  مکل  رئاز  مکب  ریجتـسم 

هیف ملسم  مکیلا و  هلک  کلذ  یف  ضوفم  مکرخا و  مکلوا و  مکبئاغ و  مکدهاش و  مکتینالع و  مکرـسب و  نموم  يروما  یلاوحا و  لک  یف 
هلدـعل و مکرهظی  همایا و  یف  مکدری  مکب و  هنید  یلاـعت  هللا  ییحی  یتح  ةدـعم  مکل  یترـصن  عبت و  مکل  ییأر  ملـسم و  مکل  یبلق  مکعم و 

امـش ار  هچنآ  منادیم و  قح  دینادب ، تقیقح  قح و  امـش  امب  مکرخا  تیلوت  مکب و  تنما  مکریغ  عم  مکعم ال  مکعمف  هضرا . یف  مکنکمی 
ریز رد  میامـش ، ملع  ياریذـپ  لمحتم و  مراد . رارقا  امـش  لضف  هب  میامـش . قح  هب  فراع  میامـش ، ربناـمرف  منادیم . لـطاب  دـینادب ، لـطاب 

هدامآ میامش ، رما  رظتنم  منکیم ، قیدصت  ار  امش  تعجر  مدقتعم ، امش  تشگزاب  هب  مفرتعم . امش  تیناقح  هب  ماهدنهانپ ، امش  ناما  ششوپ 
هاگشیپ رد  مروآیم و  هانپ  امش  هاگرد  هب  منکیم . لمع  امـش  نامرف  هب  میامـش ، راتفگ  يهدنریگ  میامـش ، تلود  راظتنا  رد  هار  هب  مشچ  و 

، مروما لاوحا و  يهمه  رد  ار  امـش  میوجیم و  برقت  شهاگرد  هب  امـش  يهلیـسو  هب  مهدیم و  رارق  عیفـش  ار  امـش  لیلج  زیزع و  يادـخ 
، امش رخآ  امش و  لوا  امش و  بیاغ  امش و  رضاح  امش و  راکشآ  امش و  ناهنپ  هب  مهدیم . رارق  میاهدارم ، جیاوح و  اههتساوخ و  شیپاشیپ 

يأر عبات  میأر  امش و  ياریذپ  میلست و  ملد  ممیلست . امش ، هارمه  نآ  رد  منکیم و  راذگاو  امش  هب  ار  راک  روما  نیا  يهمه  رد  مراد . نامیا 
شتموکح راـگزور  رد  ار  امـش  هدـنز و  ار  شنید  امـش  يهلیـسوب  یلاـعتم  يادـخ  اـت  ماهداـمآ ، امـش  يراـی  يارب  ورین  ماـمت  اـب  تساـمش .

هدوب و امش  اب  هشیمه  نم  سپ  دشخب . رادتقا  نیکمت و  دیامن و  اناوت  نیمز ، يور  رد  شتلادع  ندروآرد  ارجا  هب  يارب  ار  امش  دنادرگزاب و 
توغاـطلاو تبجلا  نم  مکئادـعا و  نم  لـجوزع  هللا  یلا  تئرب  مکلوا و  هب  تیلوت  هحفص 202 ] امش [  هب  امـش ، نانمـشد  اب  هن  دوب  مهاوخ 

مکنع و نیفرحنملا  مکیف  نیکاشلاو  مکثرأل  نیبصاغلا  مکتیالو و  نم  نیقراملا  مکقحل و  نیدـحاجلا  مکل  نیملاـظلا  مهبزح  نیطایـشلاو و 
مکتبحم و مکتالاوم و  یلع  ثییح  ام  ادـبا  هللا  ینتبثف  رانلا  یلا  نوعدـی  نیذـلا  ۀـمئالا  نم  مکاوس و  عاـطم  لـک  مکنود و  ۀـجیلو  لـک  نم 

کلسی مکراثا و  صتقی  نمم  ینلعج  هیلا و  متوعد  امل  نیعباتلا  مکیلاوم  رایخ  نم  ینلعج  مکتعافـش و  ینقزر  مکتعاطل و  ینقفو  مکنید و 
مکمایا و یف  نکمی  مکتیفاع و  یف  فرـشی  مکتلود و  یف  کلمی  مکتعجر و  یف  رکی  مکترمز و  یف  رـشحی  مکادهب و  يدـتهی  مکلیبس و 

يادخ يوس  هب  ماهتفریذپ . ار  امـش  نیتسخن  تیالو  هک  نانچمه  ماهتفریذپ  ار  امـش  نیرخآ  تیالو  هدروآ و  نامیا  مکتیؤرب . ادـغ  هنیع  رقت 
زا دـندرک و  راکنا  ار  امـش  قح  دـندرک و  ملظ  امـش  هب  هک  اهنآ  بزح  اهناطیـش و  و  توغاط »  » و تبج »  » زا ناتنانمـشد و  زا  لـیلج  زیزع و 

فرحنم امش  هار  زا  دندرک و  دیدرت  امش  تلزنم  ماقم و  رد  دندرک و  بصغ  ار  امـش  ثراو  دندرک .  یچیپرـس  امـش  تیالو  زا  هک  یناسک 
خزود يوس  هب  ار  قلخ  هک  ینایاوشیپ  زا  امـش و  زا  ریغ  ياهدنوش  تعاطا  ره  زا  امـش و  زج  يزار  مرحم  ره  زا  میوجیم و  يرازیب  دـندش ،

و دراد . اجرباپ  امش ، نید  رب  امش و  نتشاد  تسود  امش و  هب  يزرورهم  رب  ماهدنز -  ات  هشیمه -  ارم  دنوادخ  سپ  مرازیب . دننکیم ، توعد 
دنوادخ دهد . رارق  دنتسه -  امش  رماوا  عیطم  هک  ناتناتسود -  نیرتهب  زا  ارم  دزاس و  دنمهرهب  ناتتعافش  زا  دزاس و  قفوم  امش  تعاطا  يارب 
يهرمز رد  دنوشیم و  ییامنهار  امـش ، تیاده  هب  دنوریم و  امـش  هار  هب  دنتـسه و  امـش  راثآ  یپ  رد  هک  دهد  رارق  یناسک  يهلمج  زا  ارم 

امش تیفاع  شیاسآ و  نارود  رد  دنوشیم و  دنمتردق  امـش ، تلود  رد  دندرگیم و  زاب  امـش ، تعجر  ماگنه  رد  دنوشیم و  روشحم  امش 
، مردام مردپ ، ددرگیم . نشور  امش  رادید  هب  ناشنامشچ  ادرف  دنباییم و  تلزنم  تردق و  امـش ، نارود  رد  دنریگیم و  رارق  مارتحا  دروم 
مکب و أدـب  هللا  دارا  نم  یلام  یلها و  یـسفن و  یما و  متنا و  یباب  هحفـص 203 ] ار [  ادخ  سک  ره  داب . ناتیادـف  ملام ، ماهداوناخ و  مدوخ ،

متنا مکردـق و  فـصولا  نم  مکهنک و  حدـملا  نم  غـلبا  ـال  مکئاـنث و  یـصحأ  ـال  یلاوـم  مکب  هجوـت  هدـصق  نم  مکنع و  لـبق  هدـحو  نم 
الا ضرألا  یلع  عقت  نا  ءامـسلا  کسمی  مکب  ثیغلا و  لزنی  مکب  متخی و  مکب  هللا و  حـتف  مکب  رابجلا . جـجح  راربألا و  ةادـه  رایخألارون و 

ةراـیزلا تناـک  اذا  و  . ) مکدـج یلا  هتکئـالم و  هـب  تـطبه  هلــسر و  هـب  تـلزن  اـم  مکدـنع  رــضلا و  فـشکی  مـهلا و  سفنی  مـکب  هنذاـب و 
لذ مکلـضفل و  رابج  لک  أطأط  نیملاعلا  نم  ادـحا  تؤی  مل  ام  هللا  مکاتا  نیمألا  حورلا  ثعب  کیخا  یلا  و  لقف ) مالـسلاهیلع  نینمؤملاریمال 
وا سک  ره  درک . زاغآ  امش  زا  تساوخ ، ناوضرلا و  یلا  کلسی  مکب  مکتیالوب  نوزئافلا  زاف  مکرونب و  ضرألا  تقرـشا  مکل و  ءیـش  لک 
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امـش و يانث  شرامـش  زا  نم ! نایاوشیپ  يا  دروآ . ور  امـش  هب  درک ، دنوادخ  رادید  گنهآ  سک  ره  تفریذـپ و  امـش  زا  دـناوخ ، هناگی  ار 
دنوادخ ياهتجح  ناکین و  نایامنهار  نابوخ ، رون  امش  مزجاع . نآ  كرد  زا  ناوتان و  امش  تلزنم  ردق و  فیصوت  امش و  تقیقح  شیاتس 

ناراب امـش  يهطـساو  هب  دیـشخب و  دـهاوخ  نایاپ  نآ  هب  امـش  ببـس  هب  دوشگ و  ار  شنیرفآ  يهحفـص  امـش  ببـس  هب  دـنوادخ  دـیردتقم .
جنر و دربیم و  نیب  زا  ار  هودـنا  امـش  ببـس  هب  دـتفین . نیمز  رب  وا  نذا  هب  زج  هک  درادیم  هگن  ار  نامـسآ  امـش  ببـس  هب  دتـسرفیمورف و 

ماگنه رد   ) امـش دج  رب  لیئربج  تسامـش . دزن  دندروآ ، دورف  نیمز  رب  دنوادخ  ناگتـشرف  نالوسر و  هچنآ  دـیامرفیم . فرطرب  ار  یتخس 
اطع نایناهج  زا  کی  چیه  هب  دومرف  تیانع  امـش  هب  دنوادخ  هچنآ  دیدرگ . لزان  وت  ردارب  هب  وگب ): مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  ترایز 

يرترب لضف و  ربارب  رد  يرگمتس  ره  داهن و  ندرگ  امش  تعاطا  هب  يربکتم  ره  دروآ و  دورف  رس  امش  تفارـش  ربارب  رد  یفیرـش  ره  درکن .
امـش تیالو  نتفریذـپ  اب  ناراگتـسر  هتـشگ و  نابات  امـش  رون  هب  نیمز  تسا . هتـشگ  لیلذ  راوخ و  امـش  يارب  زیچ  همه  درک . ینتورف  اـمش 

یما و متنا و  یبأب  نمحرلا . بضغ  مکتیـالو  دـحج  نم  یلع  هحفص 204 ] تشهب [  هب  ندش  راپـسهر  هار  امـش  زا  يوریپ  دندش . راگتـسر 
یف مکـسفنا  حاورألا و  یف  مکحاورا  داسجألا و  یف  مکداسجا  ءامـسألا و  یف  مکؤامـسا  نیرکاذـلا و  یف  مکرکذ  یلاـم  یلها و  یـسفن و 

مکدهع و یفوا  مکرطخ و  لجا  مکنأش و  مظعا  مکـسفنا و  مرکا  مکئامـسا و  یلحا  امف  روبقلا  یف  مکروبق  راثالا و  یف  مکراثا  سوفنلا و 
قحلا و مکنأش  مرکلا و  مکتیجـس  ناسحألا و  مکتداع  ریخلا و  مکلعف  يوقتلا و  مکتیـصو  دشر و  مکرما  رون و  مکمالک  مکدعو  قدـصا 
. هاـهتنم هاوأـم و  هندـعم و  هعرف و  هلـصا و  هلوا و  متنک  ریخلا  رکذ  نا  مزح  ملح و  ملع و  مکیأر  متح و  مکح و  مکلوق  قـفرلاو و  قدـصلا 
بورکلا و تارمغ  انع  جرف  لذـلا و  نم  هللا  انجرخا  مکب  مکئالب و  لیمج  یـصحا  مکئانث و  نسح  فصا  فیک  یـسفن  یما و  متنا و  یباب 
. داب امـش  يادف  ملام  لهأ و  ناج و  مردام ، مردـپ ، تسا . نامحر  يادـخ  بضغ  مشخ و  بجوم  امـش  تیالو  راکنا  تسا و  یهلا  ناوضر 
، حاورا ریاس  نایم  رد  ناتحاورا  اهدسج ، نایم  رد  امش  ياهدسج  اهمان ، نایم  رد  امـش  ياهمان  تسا ، ملاع  ود  نارکاذ  يهقلح  رد  امـش  دای 
امش و ياهمان  تسا  نیریش  هچ  سپ  تساهربق . رگید  نایم  رد  امش  روبق  راثآ و  رگید  نایم  رد  امش  راثآ  سوفن ، ریاس  نایم  رد  امش  سوفن 

تـسا تسار  هچ  امـش و  نامیپ  تسافو  اب  هچ  امـش و  تلزنم  تسالاو  هچ  امـش و  نأش  تسا  گرزب  هچ  امـش و  ياهناج  تسا  یمارگ  هچ 
یتسار و قح و  ناتنأش  مرک ، ناتیوخ  یکین ، ناتهویـش  ریخ ، ناتراک  اوقت ، ناتـشرافس  تیادـه ، ناـتنامرف  رون ، امـش  مـالک  امـش ! يهدـعو 
، عرف لصا ، زاغآ ، امـش  دوش  داـب  ریخ  یکین و  زا  رگا  تسا . يدنمـشیدنا  يراـبدرب و  شناد ، ناـتیأر  عطاـق و  مکحم و  ناـتراتفگ  ارادـم ،
ار ناتناسحا  ییابیز  منک و  فصو  ار  امـش  يانث  ییوکین  هنوگچ  داب . ناتیادـف  مدوخ  مردام ، مردـپ ، دـیتسه . نآ  تیاهن  هاگیاج و  ندـعم ،

یسفن یما و  متنا و  یباب  رانلا . نم  تاکلهلا و  فرج  افـش  نم  انذقنا  و  هحفص 205 ] ار [  ام  دنوادخ  امش  ببس  هب  هک  یلاح  رد  مرمـشرب ،
ۀعیفرلا تاجردلاو  ۀبجاولا  ةدوملا  مکل  ۀضرتفملا و  ۀعاطلا  لبقن  مکتالاومب  ۀـقرفلا و  تفلتیا  ۀـمعنلا و  تمظع  ۀـملکلا و  تمت  مکتالاومب 
لوسرلا انعبتاو  تلزنا  امب  انما  انبر  ۀـلوبقملا  ۀعافـشلا  ریبکلا و  نأشلاو  میظعلا  هاجلاو  لجوزع  هللا  دـنع  مولعملا  ناکملاو  دومحملا  ماـقملاو 
الوعفمل انبر  دعو  ناک  نا  انبر  ناحبـس  باهولا  تنا  کنا  ۀمحر  کندل  نم  انل  بهو  انتیده  ذا  دعب  انبولق  غزتال  انبر  نیدـهاشلا  عم  انبتکاف 

تلذ و زا  نرق  هقلخ و  رما  مکاعرتسا  هرـس و  یلع  مکنمتیا  نم  قحبف  مکاضر  الا  اهیلع  یتأیال  ابونذ  لجوزع  هللا  نیب  ینیب و  نا  هللا  یلو  اـی 
نامتاجن خزود  شتآ  زا  تکاله و  ياههاگترپ  رد  طوقس  زا  دیـشخب و  ییاهر  تخـس ، ياهیراتفرگ  اههودنا و  زا  دروآ و  نوریب  يراوخ 

نامایند روما  زا  هچنآ  تخومآ و  ام  هب  ار  نامنید  فراعم  دنوادخ  امش ، تیالو  یتسود و  ببس  هب  امـش ، يادف  مدوخ  مردام و  مردپ ، داد .
دـیدرگ و اطع  رـشب  هب  نید  گرزب  تمعن  دـش و  ماـمت  دـیحوت  يهملک  امـش  تیـالو  یتسود و  تکرب  هب  دومرف . حالـصا  دوب ، هدـش  هاـبت 

دنوادـخ دوشیم . هتفریذـپ  دـنوادخ  دزن  رد  بجاو  تدابع  امـش ، تیالو  یتسود و  اب  تشگ . لدـبم  تدـحو  تفلا و  هب  هقرفت  ییادـج و 
يوربآ لیلج و  زیزع و  يادـخ  دزن  مولعم  تلزنم  هدوتـس و  ماقم  عیفر ، تاجرد  امـش  هب  هدرک و  بجاو  قلخ  رب  ار  امـش  تیـالو  یتسود و 

زا میراد و  نامیا  يداتـسرفورف  تنـالوسر  رب  هچنآ  هب  اراـگدرورپ  تسا . هدومرف  تیاـنع  هدـش ، هتفریذـپ  تعافـش  میظع و  نأـش  گرزب و 
هک نآ  زا  سپ  ار -  ناماهلد  اراگدرورپ ! سیونب . تلاسر  رب  نادـهاش  يهرمز  زا  ار  ام  سپ  مینکیم . يوریپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ
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يهدعو هتبلا  ام ، راگدرورپ  تسا  هزنم  ینابرهم . هدنـشخب و  رایـسب  وت  هک  شخبب  یتمحر  ام  هب  دوخ  دزن  زا  نازرلم و  يدومرف -  نامتیاده 
امـش تیاضر  زج  هک  تسا  یناهانگ  لیلج ، زیزع و  يادخ  نم و  نایم  یتسار  هب  ادخ ! یلو  يا  تسا . یندـش  ماجنا  یمتح و  ام  راگدرورپ 
مکل یناف  یئاعفش  متنک  یبونذ و  متبهوتسا  امل  هتعاطب  مکتعاط  هحفص 206 ] نیما [  ار  امش  هک  نآ  قح  هب  سپ  درک ، دهاوخن  وحم  ار  نآ 

ول ینا  مهللا  هللا . ضغبا  دـقف  مکـضغبا  نم  هللا و  بحا  دـقف  مکبحا  نم  هللا و  یـصع  دـقف  مکاصع  نم  هللا و  عاطا  دـقف  مکعاـطا  نم  عیطم 
نا کلاسا  کیلع  مهل  تبجوا  يذلا  مهقحبف  یئاعفـش  مهتلعجل  راربألا  ۀـمئألا  رایخألا  هتیبلها  دـمحم و  نم  کیلا  برقا  ءاعفـش  تدـجو 

نیرهاطلا هلا  دمحم و  یلع  هللا  یلص  نیمحارلا و  محرا  کنا  مهتعافـشب  نیموحرملا  ةرمز  یف  مهقحب و  مهب و  نیفراعلا  ۀلمج  یف  ینلخدت 
دوخ زا  تعاطا  اب  ار  امش  زا  تعاطا  داد و  رارق  دوخ  ناگدنب  روما  تسرپرس  شیوخ و  رس  لیکولا . معن  هللا و  انبسح  اریثک و  امیلست  ملس  و 
ادـخ زا  دـنک ، تعاطا  امـش  زا  سک  ره  میامـش و  عیطم  نم  هک  دیـشاب  نم  ناعیفـش  دـینک و  شـشخب  بلط  مناهانگ  يارب  هک  دومن ، نیرق 
سک ره  هتشاد و  تسود  ار  ادخ  دراد ، تسود  ار  امـش  سک  ره  هدرک ، ینامرفان  ار  ادخ  دنک ، ینامرفان  ار  امـش  سک  ره  هدرک و  تعاطا 

 - شنادناخ رب  وا و  رب  ادخ  دورد  دمحم -  زا  وت  هب  رتکیدزن  یناعیفش  نم  رگا  ادنوادخ ! تسا . هدرک  ینمشد  ادخ  اب  دنک  ینمـشد  امـش  اب 
رب نانآ  يارب  هک  یقح  هب  دـنگوس  سپ  مدادیم ، رارق  دوخ  ناعیفـش  ار  نانآ  متفاییم ، دـنراکوکین ، ناـماما  هک  وا  يهدـیزگرب  نادـناخ  و 

تعافـش يهلیـسو  هب  ناگدش  تمحر  يهرمز  رد  نانآ و  قح  هب  نانآ و  هب  نافراع  يهرمز  رد  ارم  هک  مهاوخیم  وت  زا  یتخاس ، مزال  دوخ 
رایسب مالس  دتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم رب  دنوادخ  ینانابرهم . نیرتنابرهم  وت  هتبلا  هک  یهد  رارق  نانآ ،

هحفص 207 ] تسا [ . یبوخ  لیکو  تسرپرس و  یفاک و  ار  ام  ادخ  دیامرف . راثن 

ریدغ ترایز 

هک ور  نآ  زا  دنلئاق ، يدایز  تیمها  نآ  يارب  هک  تسا  ریدغ  ترایز  هیماما -  يهعیـش  رظن  زا  نیرهاط -  همئا  ياهترایز  نیرتمهم  هلمج  زا 
تـشونرس زور  نآ  رد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ -  هک  يزور  نآ  مالـسا  ناـهج  رد  هنادواـج  زور  نآ  يارب  تسا  يزمر  تراـیز  نیا 

ار تفالخ  تماما و  رسفا  و  درامگ ، نیملـسم  رب  دوخ  يهفیلخ  ناونع  هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ماما  درک و  نییعت  ار  تما  یعطق 
مهارف ناشیا  دیاقع  نایک  یلصا  يهشیر  زور  نآ  رد  هک  دننادیم  دیع  زور  دوخ  يارب  تهج  نیا  زا  ار  ریدغ  زور  هعیـش  و  داهن ، شرـس  رب 

راوگرزب نآ  اب  دـننکیم و  ترایز  ار  نینمؤملاریما  ناشیالوم  دـقرم  ریدـغ  زور  رد  زورما  هب  ات  عیـشت  خـیرات  زاـغآ  زا  ناـنآ  تسا و  هدـمآ 
نمرـس هب  هنیدم  زا  ار  ترـضح  نآ  مصتعم  هک  یلاس  رد  مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  هلمج  زا  دـنیامنیم . تعیب  یتسود و  دـیدجت 

زا همانترایز  نیا  رد  تساهترایز ، نیرتالاب  نیرتهتـسجرب و  زا  هک  درک ، ترایز  همانترایز  نیا  اـب  ار  فیرـش  دـقرم  نآ  [ ، 269  ] دروآ يأر 
ياهزارف زا  یتمسق  و  دوب -  راچد  ترضح  نآ  هک  راگزور  نآ  یعامتجا  یسایس و  تالکـشم  زا  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  ماما  لیاضف 

ياـههمانترایز نیرتراوتـسا  زا  هک  هماـنترایز  نیا  زا  ییاـهزارف  هب  اـم  هک  تسا  مزـال  و  تسا . هتفگ  نخـس  دـهدیم -  لیکـشت  ار  تراـیز 
ماـما شدـج  يهراـبرد  دوخ  يهیریدـغ  تراـیز  رد  مالـسلاهیلع  يداـهلا  نسحلاوـبا  ماـما  - 1 مینک : هراـشا  تـسا  مالـسلامهیلع  تیبلـها 

توعد دش و  دقتعم  نمؤم و  دنوادخ  هب  دروآ و  مالسا  هک  تسا  یسک  نیتسخن  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدومرف  مالـسلاهیلع ، نینمؤملاریما 
نامیا ادخ  هب  هک  یتسه  یـسک  نیتسخن  وت  [ » هحفـص 208 دیوگیم [ : هتخاس ، بطاخم  ار  شدج  يداه  ماما  تفگ ، کیبل  ار  ادـخ  ربمایپ 

دوب و تلالـض  رفک و  زا  هدـنکآ  یتسرپ و  تب  كرـش و  راید  رد  يدرک و  داـهج  وا  هار  رد  يدرازگ و  زاـمن  ادـخ  هاگـشیپ  رد  يدروآ و 
هدیسر یناوارف  رابخا  یتخاس »...) كاپ  كرش  يدیلپ و  زا  ار  اج  نآ   ) يدومن مادنا  ضرع  هک  يدوب  وت  دندیتسرپیم ، ار  ناطیش  اراکـشآ 

. دـییارگ وا  نید  هب  تفگ و  کیبل  ار  راـگدرورپ  يادـن  دروآ و  مالـسا  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماـما  هک  تسا 
نامیا هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  هک  نادرم  زا  صخـش  نیتسخن  دـیوگیم : هک  تسا  هدرک  لـقن  قاحـسانبا  زا  دوخ  دنـس  هب  يربط 

هک یلاح  رد  دوب  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  درک ، قیدصت  دوب  هدروآ  ادخ  بناج  زا  هچ  نآ  ره  و  درازگ ، زامن  ترضح  نآ  اب  دروآ و 
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 - هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  دـیوگیم : هدرک و  لقن  رذوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  یناربط  و  [ 270  ] تشاد رمع  لاـس  هد  راوگرزب ، نآ 
اب تمایق  زور  رد  هک  دوب  دهاوخ  یسک  لوا  و  دروآ ، نامیا  نم  هب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  نیا  دومرف : تفرگ و  ار  مالسلاهیلع  یلع  تسد 

شیپ هک  تسا  یسک  نیتسخن  بلاطیبا  نب  یلع  نیا  دومرف : هشیاع  هب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ -  لوسر  و  [ . 271 . ] دنک هحفاصم  نم 
مالسلاهیلع يداه  ماما  - 2 دناهدرک . نایب  تحارص  هب  ار  بلطم  نیا  هک  رابخا  لیبق  نیا  زا  يرایـسب  و  [ . 272 . ] دروآ نامیا  مدرم  يهمه  زا 

باطخ و  هتفگ ، نخس  اهگنج  رد  ترضح  نآ  یتخسرس  يروالد و  یکابیب ، مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  ماما  داهج  زا  همانترایز ، نیا  رد 
، بازحألا موی  و  ردب ، موی  ةروکذملا  مایألاو  ةروهشملا ، تاماقملاو  ةدوهـشملا  فقاوملا  کلو  [ » هحفص 209 دنکیم [ : ضرع  شدج  هب 

نوقفانملا لوقی  ذا  و  ادـیدش ، الازلز  اولزلز  و  نونمؤملا ، یلتبأ  کلانه  انونظلا ، هللااـب  نونظت  و  رجاـنحلا ، بولقلا  تغلبو  راـصبألا  تغاز  ذا 
مهنم قیرف  نذأتـسی  اوعجراف و  مکل  ماقمال  برثی  لهأ  ای  مهنم  ۀفیاط  تلاق  ذا  ارورغ و  الا  هلوسر  هللا و  اندعو  ام  ضرم  مهبولق  یف  نیذلاو 

ام اذـه  اولاق : بازحألا ، نونمؤملا  يأر  املو  : » یلاعت هللا  لاـق  و  [ 273  ] ارارف الا  نودـیری  نا  ةروعب  یه  اـم  ةروع و  اـنتویب  نا  نولوقی  یبنلا 
اورفک نیذلا  هللا  در  و  مهعمج ، تمزه  مهرمع و  تلتقف  [ . 274 « ] امیلست انامیا و  الا  مهداز  ام  هلوسر و  هللا و  قدص  هلوسر و  هللا و  اندعو 

لوسرلاو دـحأ  یلع  نووـلی  ـال  نودعـصی و  ذا  دـحأ  موـی  و  ازیزع ، اـیوق  هللا  ناـک  و  لاـتقلا ، نینمؤـملا  هللا  یفک  و  اریخ ، اولاـنی  مل  مهظیغب 
اهنع یلاعت  هللا  مهدر  یتح  لامـشلا  تاذ  نیمیلا و  تاذ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  نیکرـشملا  مهبدوذت  تنأ  مهارخأ و  یف  مهوعدـی 

ضرألا مکیلع  تقاض  و  ائیـش ، مکنع  نغت  ملف  مکترثک  مکتبجعأ  ذا   » لیزنتلا هب  قطن  ام  یلع  نینح  موی  و  نیلذاـخلا . کبرـصن  نیفیاـخ و 
يدانی سابعلا  کـمع  و  کـیلی ، نم  تنأ و  نونمؤملاو  نینمؤملا » یلع  هلوسر و  یلع  هتنیکـس  هللا  لزنأ  مث  نیربدـم ، متبلو  مث  تبحر  اـمب 
اوداعف ۀـنوعملا ، مهنود  تفلکت  و  ۀـنوؤملا ، مهتیفک  دـق  موق  هل  باجتـسا  یتح  ةرجـشلا  ۀـعیب  لهأ  ای  ةرقبلا ، ةروس  باحـصأ  اـی  نیمزهنملا 

زئاح تنأ  و  ءاشی » نم  یلع  کلذ  دعب  نم  هللا  بوتی  مث   » هرکذ لج  هللا  لوق  کلذ  و  ۀـبوثملاب ، یلاعت  هللادـعو  نیجار  ۀـبوثملا ، نم  نیـسیآ 
ردب و گنج  زور  دننام  یندشن  شومارف  تخس  ياهزور  روهـشم و  یتاماقم  راکـشآ و  یفقاوم  ياراد  وت  رجألا . میظعب  زئاف  ربصلا ، ۀجرد 

بل هب  اهناج  دـندوب و  نارگن  لزلزتم و  تخـس  همه  دومزآ و  ار  ناـنمؤم  هحفـص 210 ] دـنوادخ [  تاقوا  نآ  رد  هک  یبازحا ، گنج  زور 
رورغ زج  ام ، هب  لوسر  ادخ و  ياههدعو  دنتفگ  دوب ، ضرم  ناشیاهلد  رد  هک  ینانآ  ناقفانم و  دندش و  نامگدب  دنوادخ  هب  دوب و  هدیـسر 
یلـص  ) ربمایپ زا  یهورگ  و  دیدرگرب ، دینامب و  دیناوتیمن  اج  نیا  رد  رگید  امـش  هنیدم ، مدرم  يا  دنتفگ : نانآ  زا  یهورگ  دوبن و  بیرف  و 

زا رارف  زج  یفدـه  نانآ  دوبن و  نینچ  هک  یتروص  رد  دنتـسرپرسیب ، ام  ياـههچب  نز و  دـنتفگیم : دنتـساوخیم و  هزاـجا  هلآ ) هیلع و  هللا 
ار نمشد  يادص  رس و  دنترضح -  نآ  ناتسود  مالسلاهیلع و  یلع  دوصقم  هک  نانمؤم -  نوچ  : » دیامرفیم یلاعت  يادخ  دنتشادن و  گنج 
تسار و يهدعو  ربمایپ ، ادخ و  دناهداد و  هدعو  شربمایپ  ادخ و  هک  تسا  یترـصن  حتف و  نامه  نیا  هک  دنتفگ : دندید ، بازحا  گنج  رد 
ار اهنآ  دودـبع  نبورمع  ماگنه ، نآ  رد  هک  يدوب  وت  یلع ! ای  [ . 275 .« ] دوزفین ناشیا  میلـست  نامیا و  ماقم  هب  زج  يزیچ  دناهداد و  تسرد 

هدیـسرن یفده  چـیه  هب  هک  یلاح  رد  دـنادرگزاب ، مشخ  زا  رپ  ياهلد  اب  ار  نارفاک  دـنوادخ  و  یتخاس ، هدـنکارپ  ار  نانآ  تیعمج  یتشک و 
گنج رد  زاب  و  دراد ، رادتقا  تزع و  طلـسم و  ناگمه  رب  دـنوادخ  درک و  هدوسآ  رازراک  گنج و  جـنر  زا  ار  نانمؤم  دـنوادخ  و  دـندوب ،

هللا یلص   ) ربمایپ هک  یلاح  رد  دنتشادن ، هجوت  یسک  هب  دنتخیرگیم و  دیوگیم - : هراب  نآ  رد  يهفیرـش  يهیآ  نومـضم  نیا  هب  هک  دحا ،
یتخاس و رود  تسار  پچ و  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ رازآ  زا  ار  ناکرـشم  تریـشمش  اباهنت  وت  و  دزیم ، ادص  ار  اهنآ  هلآ ) هیلع و 
هب ار  هدروخ  تسکـش  رکـشل  دـنادرگزاب و  میب  سرت و  اـب  ار  نارفاـک  دـنوادخ  هک  نیا  اـت  يدرک  عفد  ترـضح  نآ  زا  ار  نمـشد  بیـسآ 

مالسا رکشل  يدایز  هب  رورغم  هتفیرف و  هک  تسا ...«  نآ  يایوگ  نآرق  هک  يروطب  نینح ، گنج  زور  رد  زین  و  دینادرگ . زوریپ  وت  يهلیسو 
دنوادخ هاگنآ  دیداهن ، رارف  هب  ور  همه  هک  نآ  ات  دش ، گنت  امش  رب  شتعـسو  همه  اب  نیمز  دماین و  راک  هب  الـصا  رکـشل  هوبنا  نآ  دیدش و 

وت نارای  وت و  ناـنمؤم ، زا  دوصقم  هیآ  نیا  رد  یلع ! اـی  هحفص 211 ] [ . ] 276 ...« ] درک لزان  نانمؤم  دوخ و  ربماـیپ  رب  ار  شمارآ  راـقو و 
يا دـندرکیم -  رارف  هتفر و  تمیزه  هب  مالـسا  رکـشل  هک  ینامز  درکیم -  دایرف  دـنلب  يادـص  هب  ساـبع  تیومع  هک  یلاـح  رد  دنتـسه ،
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( دیاهدش نید  هار  رد  تمواقم  نارفاک و  اب  هزرابم  داهج و  هب  رومأم  ناملسم  مدرم  هروس ، نآ  رد  ادخ  فرط  زا  هک   ) هرقب يهروس  باحصا 
تمحز و هک  يدوب  یـسک  اهنت  وت  ماگنه ، نآ  رد  دـندرک ، تباجا  دندینـش و  ار  سابع  يادـن  یهورگ  هک  نیا  ات  هرجـش ! تعیب  لها  يا  و 

داهج گنج و  رجا  زا  نایهاپـس  هک  نیا  اب  يدش  نانآ  کمک  نودب  نید ، يرای  رادهدهع  يدرک و  فرطرب  مالـسا  هاپـس  زا  ار  گنج  جنر 
نآ زا  سپ  دنوادخ  سپس  هیآ ...«  نیا  رد  یلاعت  يادخ  مالک  يانعم  تسا  نیا  و  دندش ، راودیما  هبوت  يهلیسو  هب  یهلا  يهدعو  اب  دیماان و 
رجا هب  يدوب و  ربص  ماقم  ياراد  رازراک ، نآ  رد  یلع ! ای  وت  و  [ 277 .« ] درذگیم دهاوخیم  هک  ره  ریصقت  رس  زا  نینح -  گنج  هعقاو - 

هللا اودـهاع  اوناک  دـقلو  نیملاعلا -  بر  هللادـمحلاو  نیرفاکلا -  رباد  عطق  و  نیقفاـنملا ، روخ  هللا  رهظأ  ذا  ربیخ  موی  و  يدیـسر . یهلا  میظع 
راکـشآ نینمؤم  رب  ار  ناقفانم  یناوتان  فعـض و  دـنوادخ  هک  ربیخ  گنج  زور  رد  و  الوؤسم . هللا  دـهع  ناک  و  راـبدألا . نولوی  ـال  لـبق  نم 

ربمایپ ادـخ و  اب  مالـسا  هاپـس  هک  یتروص  رد  تسا و  ملاوع  مامت  راگدرورپ  هک  ار  ادـخ  ساپـس  و  دـینادرگ -  دـیماان  ار  نارفاک  تخاس و 
لوؤسم ادـخ  لوسر  ادـخ و  شیپ  ور  نیا  زا  دـننکن و  تشپ  گنج  نادـیم  هب  داهج  رد  هک  دـندوب  هتـسب  دـهع  البق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
برـضت و  همامأ ، ۀیارلا  لمحت  هیزاغم ، هبورح و  عیمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  عم  تدهـش  و  دنکیم : هفاضا  مالـسلاهیلع  ماما  و  دندوب .

! الوم يا  وت  و  هحفص 212 ] ریمأ [ . کیلع  نکی  مل  و  نطاوملا ، یف  كرمأ  رومألا  یف  کتریصب  روهـشملا و  کمزحل  مث  همادق ، فیـسلاب 
اهگنج رد  ار  مالـسا  مچرپ  يدرکیم و  داهج  ادـخ  هار  رد  وا  قافتا  هب  يدوب و  رـضاح  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ -  اب  اهگنج  مامت  رد 

تراهم و یگدومزآ و  راـک  نوچ  يدزیم و  نانمـشد  قرف  رب  ریـشمش  وا  لـباقم  رد  يدربیم و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ شیپاـشیپ 
ياورنامرف ار  رگید  سک  چیه  داد و  رارق  امرفنامرف  ار  وت  اهاج  يرایـسب  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دوب ، روهـشم  اهراک  رد  تریبدت 

هب تسا . مالسلاهیلع  نسحلاوبا  ماما  داهج  زا  ياهتسجرب  ياهتمسق  هدمع و  ياهشخب  رب  لمتـشم  مالـسلاهیلع  ماما  نانخـس  نیا  تخاسن . وت 
داد یخلت  ياهسرد  ادخ  نانمشد  هب  درک و  عافد  مالسا  زا  دربن  ياهنادیم  تخـس و  لحارم  مامت  رد  مالـسلاهیلع ، نینمؤملاریما  ماما  یتسار 
اهنت مالسا  زا  هنیآ  ره  دوبن ، ترضح  نآ  شالت  تمحز و  رگا  و  دندمآ ، گنت  هب  وا  ریشمش  برض  زا  داحلا  كرـش و  نارـس  هک  يدح  هب 

ربمایپ رتسب  رد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  ندیباوخ  دوخ ، يهمانترایز  رد  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  - 3 دوب . هدنام  یجراخ  دوجو  نودب  یمان 
عامتجا شیرق  هک  یعقوم  درک  ظفح  ار  راوگرزب  نآ  شیوخ  يراکادف  دوخ و  ناج  اب  هک  تسا  هدرک  حرطم  ار  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  - 

یلع تایبلا  یف  تهبـشأو  : » دـیوگیم يداه  ماـما  تسا ، مالـسا  رد  ییادـف  نیتسخن  مالـسلاهیلع  ماـما  سپ  دنـشکب ، ار  وا  اـت  دـندوب  هدرک 
ینأ مانملا  یف  يرأ  ینا  ینب  ای  : » هل لاق  ذا  ابـستحم  ارباص  لیعامـسا  عاطأ  امک  تعطأ  و  باجأ ، امک  تبجأ  ذا  مالـسلاهیلع  حـیبذلا  شارفلا 

هللا یلـص  یبنلا  کتابأ  امل  تنأ  کلذک  و  [ 278 « ] نیرباصلا نم  هللا  ءاش  نا  یندجتـس  رموت  ام  لعفا  تبأ  ای  لاق : يرت  اذام  رظناف  کـحبذأ 
یلاعت هللا  رکـشف  انطوم  لتقلا  یلع  کسفنل  و  اـعیطم ، هتباـجا  یلا  تعرـسأ  کـسفنب  هل  اـیقاو  هدـقرم  یف  عجطـضت  نأ  كرمأ  هلآ و  هیلع و 

! یلع ای  [ . » 279 .« ] هللا ةاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرـشی  هحفـص 213 ] نم [  سانلا  نم  و  : » هرکذ لج  هلوقب : کلعف  لیمج  نع  ناـبأ  و  کـتعاط ،
هچره هک  دوب  هللا  حـیبذ  لیعامـسا  ترـضح  لاح  ریظن  يدـیباوخ  وا  رتسب  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ياـج  هب  هک  یبش  رد  وت  لاـح 
ردـپ هک  یتـقو  يرآ  ، ) يدرک تعاـطا  ربماـیپ  زا  ییابیکـش  يراـبدرب و  اـب  لیعامـسا  نوچمه  زین  وـت  تفریذـپ و  وا  دوـمرف ، وا  هب  شردـپ 

: تفگ خـساپ  رد  تسیچ  هراـب  نیا  رد  وت  رظن  نیبب  منک ، حـبذ  ار  وت  هک  مدـش  رومأـم  باوخ  رد  نم  مزیزع  رـسپ  : » دومرف وا  هب  لیعامـسا )
هللا یلـص  ادخ -  لوسر  زین  ار  وت  نینچمه  و  تفای ». یهاوخ  نارباص  زا  ارم  هللا  ءاش  نا  هک  هدب  ماجنا  ادخ  فرط  زا  يرومأم  هچره  مردـپ ،

يارب ار  تدوخ  يدرک و  تباجا  دوز  یلیخ  ینک ، ظـفح  نمـشد  تسد  زا  ار  وا  ناـج  و  یباوخب ، وا  رتسب  رد  اـت  درک  رومأـم  هلآ -  هیلع و 
نامدرم زا  یضعب   » دومرف تخاس و  راکشآ  تما  رب  ار  وت  کین  راک  تفگ و  ساپس  ار  وت  تعاط  زین  دنوادخ  یتخاس و  هدامآ  ندش  هتشک 

هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ رتسب  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماما  ندیباوخ  یتسار  هب  دنرذگیم ». دوخ  ناج  ادخ  زا  ياضر  هار  رد  هک  دنتـسه 
تاجن دوب  هدـش  راچد  هک  یتبیـصم  نیرتگرزب  زا  ار  مالـسا  بش  نآ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دوب و  هنارگداهج  ياـهراک  نیرتگرزب  زا  هلآ ) و 

هب دوخ  ترایز  رد  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  - 4 تسا . هدوب  مالـسا  میدقت  رـسارس  بیترت ، نیمه  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  یناگدنز  و  داد ،
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یقتلل و  اـفلاخم ، يوهلل  لزت  مل  کـنأ  دهـشأ  : » تسا هدومرف  هراـشا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماـما  شدـج  يهتـسجرب  تافـص  زا  یـضعب 
امل ایعار  الماع  کیلا  دهع  امب  و  ایضار ، هللا  عیطأ  اذا  و  اطخاس ، هللا  یصع  اذا  و  ارفاغ ، ایفاع  سانلا  نع  و  ارداق ، ظیغلا  مظک  یلع  و  افلاحم ،

اعزاج کقح  نع  تکسمأ  و ال  اعراض ، تیقتا  ام  کنأ  دهشا  و  تدعو ، ام  ارظتنم  تلمح ، ام  اغلبم  تعدوتـسا ، امل  اظفاح  و  تظفحتـسا ،
یف کباصأ  امل  تنهو  هحفص 214 ] و ال [  انهادم ، هللا  یضری  ام  فالخب  اضرلا  ترهظأ  و ال  الکان ، کیبصاغ  ةدهاجم  نع  تمجحأ  و ال 
هیلا تضوف  و  کب ، تبـستحا  تملظ  اذا  لب  کلذـک ، نوکت  نأ  هللا  ذاعم  ابقارم ، کقح  بلط  نع  تنکتـسا  تفعـض و ال  ـال  و  هللا ، لـیبس 

رب يراـگزیهرپ ،  اوـقت و  هارمه  هب  هراوـمه  هدرک و  تفلاـخم  سفن  ياوـه  اـب  هشیمه  وـت  هک  ناـنمؤمریما ! يا  مـهدیم  یهاوـگ  .« » كرمأ
، دندرکیم یچیپرس  ادخ  روتـسد  زا  مدرم  هک  یماگنه  و  يدیـشوپیم ، مشچ  مدرم ، ياهیدب  زا  و  يدوب ، اناوت  بضغ  مشخ و  ندروخورف 
يدرکیم و لمع  یتشاد  نامیپ  دهع و  هچره  هب  و  یتشگیم ، دونشوخ  وت  دندومیپیم  تعاط  هار  نوچ  و  يدشیم ، كانمشخ  تخس  وت 

ادخ نامرف  زا  هچ  نآ  و  يدومرف . تظفاحم  دنتـشاذگ ، وت  دزن  تعیدو  هب  ار  هچره  يدرک و  تیاعر  الماک  يراد ، ساپ  دیاب  هک  ار  هچ  نآ 
يارب هکلب   ) يراوخ تلذ و  رطاخ  هب  هن  نانمـشد  زا  وت  يهیقت  هک  مهدیم  یهاوگ  يداد . ماجنا  ینک ، غیلبت  مدرم  هب  هک  دوب  وت  يهدهع  رب 

زا ادخ  ياضر  فالخرب  تیاضر  راهظا  زگره  و  دوب ، یناوتان  زجع و  ببس  هب  هن  تقح  نتفرگ  زا  وت  ندرک  يراددوخ  دوب و  ادخ ) ياضر 
هب هانپ  يدرک ، یهاتوک  دوخ  قح  بلط  زا  يدش و  ممیلست  دیـسر  وت  هب  هک  ییاهمتـس  ربارب  رد  فعـض  یتسـس و  هار  زا  هن  يدرکن و  نانآ 
.« یتشاذگاو ادخ  هب  ار  تراک  یتشاد و  روظنم  ادخ  نید  هار  رد  دـندرک  هک  یملظ  هکلب  دوبن -  یناوتان  فعـض و  سرت و  زا  زگره  ادـخ !
رد هک  ياهتـسجرب  ياههنومن  مالـسلاهیلع و  یلع  ماـما  يـالاو  تافـص  زا  یخرب  يور  زا  دوخ  نانخـس  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلاهیلع ، ماـما 

یلع ار  يزیچ  چـیه  هک  تـسا  سفن  ياوـه  اـب  تفلاـخم  - 1 هلمج : نآ  زا  هک  تسا  هتـشادرب  هدرپ  هدوـب  نینمؤـملاریما  شدـج  تیـصخش 
تلـصخ وخ و  ره  اب  هراومه  هک  يراگزیهرپ ، اوقت و  اـب  ترـضح  نآ  تمزـالم  - 2 تشادن . مدقم  ادـخ  ياضر  تعاطا و  رب  مالـسلاهیلع 
تشذگ - 4 هحفص 215 ] مشخ [ . ندروخورف  - 3 دوب . مرگرس  دنک  کیدزن  دنوادخ  هب  تسناوتیم  ار  وا  هک  یلمع  ره  هب  هارمه و  یکین 
تفـالخ قح  زا  ماـما  يراددوخ  - 6 نانیدـیب . ناراـکهبت و  رب  وا  نتفرگ  مـشخ  - 5 شقح . هب  نازواـجتم  نارگمتـس و  زا  یـشوپ  مـشچ  و 
يهلابند مالسلاهیلع  يداه  ماما  سب . دوب و  مالسا  يهیلاع  حلاصم  اهنت  هکلب  دوبن ، یناوتان  سرت و  يرادنتشیوخ  نیا  يهزیگنا  هک  شیوخ ،

نع مجحت  و ال  دـئادشلادنع ، نهتـالو  بئاونلاـب ، لـفحت  ـال  : » دـیوگیم دـهدیم و  همادا  نینچ  ار  مالـسلاهیلع  یلع  شدـج  تافـص  ناـیب 
هار رد  اهگنج -  زا  و  يدادیمن ، هار  دوخ  هب  یتسـس  تالکـشم  رد  یتشادـن و  یکاب  راگزور  دـیادش  اهیتخـس و  رد  و  ...« » کفأ براـحم 

يدابدنت چیه  هب  هک  دوب  راوتسا  یهوک  نوچ  يو  هک  دوب  نآ  مالسلاهیلع  ماما  تافص  نیرتهتسجرب  زا  یتسار  هب  يداتسیان ».... زاب  مالسا - 
ماما زاب  و  داتسیایمن ... زاب  نافلاخم  نانمـشد و  ياهگنج  زا  هک  نانچمه  تشادن  یکاب  دروآیم  ور  وا  هب  هک  ییاهیتخـس  زا  و  دیزغلیمن ،

، ةزع یلوح  سانلا  ةرثک  یندیزتال  لئاقلا : تنأ  و  : » دیوگیم راوگرزب  نآ  هب  باطخ  دنکیم و  نایب  ار  شدج  تافـص  مالـسلاهیلع ، يداه 
یگرزب تزع و  ثعاب  نم  فارطا  رد  مدرم  عامتجا  هن  یتفگ ، هک  يدوب  وت  و  اعیمج ...« »... سانلا  ینملـسأ  ولو  ۀـشحو ، ینع  مهقرفت  ـالو 

...« دـنراذگاو ارم  زین  مدرم  ماـمت  هک  یلاـح  رد  ددرگیم  نم  ینارگن  تـشحو و  ثعاـب  نـم  فارطا  زا  مدرم  يهـقرفت  هـن  دوـشیم و  نـم 
رهاظم زا  رگید  زیچ  چیه  هب  هک  تسا  تلادع  قح و  هب  ترـضح  نآ  کسمت  مالـسلاهیلع ، نانمؤملاریما  ماما  تافـص  زا  يرگید  يهدـیدپ 

نآ نوماریپ  زا  نانآ  ندش  هدـنکارپ  هن  نینچمه  دوب ، یگرزب  تزع و  ینوزف  ثعاب  شفارطا  رد  اههدوت  عامتجا  هن  دوب ، هتـسبن  لد  هدـنبیرف 
لد هک  هچ  نآ  هکلب  دوبن ، يو  هودنا  ثعاب  دنتشاذگیماو ، ار  وا  مدرم  مامت  رگا  هحفص 216 ] ینارگن [ ، تشحو و  ینوزف  ثعاب  راوگرزب 

يهماـنترایز نیا  نینچمه ، - 5 سب . دوب و  مدرم  ناـیم  رد  تقیقح  قح و  راـشتنا  تلادـع و  شرتـسگ  تخاـسیم  دونـشخ  ار  راوگرزب  نآ 
زا دندرک ، تعیب  ناشیا  ماما  هفیلخ و  ناونع  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماما  اب  اج  نآ  رد  ناناملسم  هک  تسا  ریدغ  نایرج  نایب  رب  لمتـشم 

، هتمأل كالوأ  ام  راهظاب  هرمأ  مث  هتوعد ، کیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هیبنل  باجتسا  یلاعت  هللا  نا  : » دیوگیم مالـسلاهیلع  يداه  ماما  ور  نیا 
هیلا یحوأ  نیقفانملا  کیف  یقتا  و  نیقـسافلا ، ۀـنتف  نم  قفـشا  املف  ریذاعملل  اعطق  و  لیطابألل ، اضحد  و  کناهربل ، انالعا  و  کنأشل ، ءـالعا 
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یلع عضوف  [ 280 « ] سانلا نم  کمـصعی  هللاو  هتلاسر ، تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزنأ  ام  غلب  لوسرلا  اهیأ  ای   » نیملاـعلا بر 
: لاقف یلب ، مهللا  اولاقف : تغلب ؟ له  لاقف : عمجأ  مهلأس  مث  غلبأف  يداـن  عمـساو و  بطخف  ریجهلا  ءاـضمر  یف  ضهن  و  ریـسملا ، رازوأ  هسفن 

لاو مهللا  هالوم ، یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  لاق : و  كدـیب ، ذـخأف  یلب ، اولاقف : مهـسفنأ ؟ نم  نینمؤملاب  یلوأ  تسلأ  لاق : مث  دهـشا ، مهللا 
ریغ مهرثکأ  داز  و ال  لیلق ، الا  هیبن  یلع  کیف  هللا  لزنأ  امب  نمآ  اـمف  هلذـخ ، نم  لذـخاو  هرـصن ، نم  رـصناو  هاداـع ، نم  داـع  و  هـالاو ، نم 

تما رب  ار  وت  تماما  ات  تخاس  رومأم  ار  شربمایپ  دنوادخ  هاگ  نآ  درک ،  باجتسم  وت  هرابرد  ار  شربمایپ  ياعد  دنوادخ  انامه  .« » ریـسخت
هار ددرگ و  دوبان  نافلاخم  يهدوهیب  نانخـس  و  دوش ، راکـشآ  مدرم  رب  وت  تیناقح  ناهرب  و  ددرگ ، ادـیوه  وت  يالاو  ماقم  ات  دـنک  راکـشآ 
زا تشاد و  میب  وت  يهرابرد  ناراکدـب  ناقـساف و  بوشآ  هنتف و  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ نوچ  و  دوش . عطق  مدرم  يهناـهب  رذـع و 

يهرابرد تراگدرورپ -  فرط  زا  هچ  نآ  ربمایپ ! يا  : » درک یحو  ترضح  نآ  هب  نیملاعلا  بر  دنوادخ  دیسارهیم ، وت  هب  تبـسن  ناقفانم 
هنتف زا  رگا  ياهدرکن و -  غـالبا  زگره  ار  ادـخ  تلاـسر  ینکن  غـالبا  رگا  هک  نک  غـالبا  تما  رب  تـسا  هدـش  لزاـن  وـت  رب  یلع -  تفـالخ 

راومه دوخ  رب  ار  رفـس  تمحز  ربماـیپ  هک  دوب  نیا  درادیم ». هگن  مدرم  رـش  هحفـص 217 ] زا [  ار  وت  ادخ  یکانمیب  ناقفانم -  ناراکدـب و 
مکح دـناسر و  مدرم  مامت  شوگ  هب  دـنلب  يادـص  اب  دومن و  زاغآ  ياهبطخ  درک و  مایق  اسرف  تقاط  ییامرگ  رد  رازنـش و  نابایب  رد  درک و 

. هللا لوسر  ای  يرآ  دنتفگ : یگمه  مدرک ؟ غالبا  امـش  هب  ار  ادـخ  رما  نم  ایآ  مدرم  يا  دیـسرپم : درم  زا  غالبا  زا  سپ  درک و  غالبا  ار  ادـخ 
ای ارچ  دندرک : ضرع  همه  مدرم  متـسین ؟ رتراوازـس  ناشدوخ  زا  نانمؤم  رب  ایآ  دومرف : سپـس  شاب . دهاش  دوخ  وت  ایادـخ  راب  درک : ضرع 

اهلاراـب تسـالوم ، تسرپرـس و  یلع  نیا  میاـقآ ، تسرپرـس و  نم  ار  هک  ره  : » دومرف تفرگ و  یلع -  ار -  وـت  تسد  هاـگ  نآ  هللا . لوـسر 
دنک و يرای  ار  وا  هک  ار  هک  ره  نک  يرای  درادب و  نمشد  ار  یلع  هک  ار  سک  نآ  راد  نمشد  درادب و  تسود  ار  یلع  هک  ره  رادب  تسود 

یکدـنا زج  دومرف : لزان  شربمایپ  رب  وت  يهرابرد  دـنوادخ  هچ  نآ  نامیا  لها  ياورنامرف  يا  زاب  و  دزاـس » راوخ  ار  وا  هک  ره  نادرگ  راوخ 
رد مالسا  تایح  دوب و  مالـسا  تلاسر  زا  یئزج  ریدغ ، زور  یتسار  هب  دندوزفین ». يزیچ  دوخ  يارب  نایز  زج  مدرم  رتشیب  دندرواین و  نامیا 

دومرف و نیمضت  مدرم  يارب  یتموکح  یناحور و  يربهر  دوخ  زا  سپ  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ -  لوسر  دوبن ، زاینیب  نآ  زا  لاح  چیه 
رد تما  درک و  نییعت  ربهر ، مدرم  يارب  هکلب  درب ، ورف  دوخ  ماک  رد  اهینارگن  اههنتف و  جاوما  ات  تشاذگن  نادرگرس  خیرات  ریسم  رد  ار  نآ 

مکنید و مکل  تلمکأ  مویلا  : » دـش لزاـن  هراـب  نآ  رد  هکراـبم  يهیآ  نیا  و  دـندرک ، تعیب  يو  اـب  اـمرفنامرف  ماـما و  ناوـنع  هب  ریدـغ  زور 
مدرک مامت  امش  رب  ار  تمعن  و  مدناسر ، لامک  دح  هب  ار  امش  نید  زورما  [ . »... 281 .« ] انید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتأ 
هحفص هک [  يدیادش  بئاصم و  نآ  هب  دوخ  ترایز  رد  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  - 6 مدیزگرب ». ناتیارب  تسا  مالـسا  هک  ار  اهنید  نیرتهب  و 

موی کتنحم  مث  : » دیوگیم هداد  رارق  بطاخم  ار  ترضح  نآ  هدرک و  هراشا  دوب  هدش  راتفرگ  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماما  شدج  [ 218
هموق یلع  یـسوم  هرمأذا  نوراه  ۀنحم  تهبـشا  نظلا ، عبتاو  قحلا ، فرع  و  کشلا ، ضرعأف  ارکم ، ۀلیح و  بحاصملا  تعفر  دـق  نیفص و 

نیفکاع هیلع  حربن  نل  اولاق  يرمأ  اوعیطأ  ینوعبتاف و  نمحرلا  مکبر  نا  هب و  متنتف  امنا  موق  ای  : » لوقی و  مهب ، يداـنی  نوراـه  و  هنع ، اوقرفتف 
و کیلع ، اوفلاخ  كوصعف و  متعدخ  اهب و  متنتف  امتنأ  موق  ای  تلق : فحاصملا  تعفر  امل  تنأ  کلذـک  و  [ 282 « ] یسوم انیلا  عجری  یتح 

روجلاو للزلاب  اوفرتعاو  رکنملا ، هفسو  قحلا  رفسأ  املف  مهیلا  هتضوف  و  مهلعف ، نم  هللا  یلا  تأربت  مهیلع و  تیبأف  نیمکحلا  بصن  اوعدتسا 
جهن یلع  تنأ  و  هوفرتقا ، يذلا  مهبنذ  اوحابأ  هترظح و  هوبحأ و  و  هتیبأ ، يذلا  میکحتلا  هفـس  یلع  لومزلأو  هدـعب ، نم  اوفلتخا  دـصقلا  نع 

تامأف مهرمأ ، لاب  هللا و  مهقاذا  یتح  نیددرتم  یغلا  یفو  نیرصم ، قافنلا  یلع  اولاز  امف  یمع ، ۀلالـض و  ننـس  یلع  مه  يده و  ةریـصب و 
طیحی امف  ۀبهاذ ، ۀفکاع و  ۀحئار و  ۀیداغ و  کیلع  هللا  تاولـص  يدهف  دعـس  نم  کتجحب  ییحأ  يوه و  یقـشف و  كدـناع  نم  کفیـسب 

دنلب هزین  رس  رب  ار  اهنآرق  هلیح  رکم و  هب  هک  نیفص ، گنج  زور  رد  وت  تنحم  جنر و  زاب  ...« » للـضف نعاطلا  طیحی  و ال  کفـصو ، حداملا 
 - یلع ای  ماگنه -  نآ  رد  دندرک ، يوریپ  دوخ  نامگ  زا  دنداد و  رارق  هچیزاب  ار  قح  نید  و  دنتشاداو ، دیدرت  کش و  هب  ار  مدرم  دندرک و 

هچره دندش ، هدنکارپ  وا  فارطا  زا  مدرم  داد و  رارق  مدرم  ياورنامرف  ار  وا  یسوم  ترـضح  هک  یتقو  دوب ، نوراه  هودنا  مغ و  ریظن  وت  مغ 
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زا تسا ، هدنیاشخب  دنوادخ  امـش  راگدرورپ  دـیوشیم ، ناحتما  يرماس -  يهلاسوگ  نیا -  هب  امـش  : » تفگ داد و  رادـشه  نانآ  هب  نوراه 
ام يوس  هب  یـسوم  ات  مینامیم ، تباث  هلاسوگ  شتـسرپ  رب  ام  دـنتفگ  نوراه -  هب  یـسوم  موق  دـینک -  تعاطا  ارم  رما  و  دـینک ، يوریپ  نم 

هنتف و نیا  مدرم ! يا  يدومرف : دندرک ، دنلب  هزین  رـس  رب  ار  اهنآرق  هک  یماگنه  یلع  ای  وت -  لاح  دوب ، نینچمه  و  هحفص 219 ] ددرگزاب [ »
زا وت  سپ  دندرک  نیمکح  نییعت  ياضاقت  وت  زا  دندز و  زابرس  وت  نامرف  زا  دندرک و  تفلاخم  وت  اب  نانآ  امش  يارب  تسا  یناحتما  بیرف و 

و دش ، راکشآ  یتقو  اما  یتشاذگاو  اهنآ  دوخ  هب  ار  راک  راچان ، هب  یتسج و  يرازیب  اهنآ  تشز  راک  زا  يدرک و  يراددوخ  نیمکح  بصن 
ار هقرفت  فالتخا و  هار  زین  نآ  زا  سپ  دندرک  فارتعا  هدـش و  فقاو  دوخ  متـس  روج و  اطخ و  رب  دـندرب و  یپ  ناشتـشز  لمع  ینادان و  هب 

هرطاخم اطخ و  ار  نآ  وت  و  دنتـشاد ، تسود  اهنآ  و  يدرک ، يراددوخ  وت  دـندرک و  رارـصا  اضاقت و  ار  ياهناهیفـس  مکح  دـنتفرگ و  شیپ 
هار رد  تریـصب  یهاگآ و  يور  زا  هراومه  وت  دنتـسناد و  اور  حابم و  دندوب ، هدـش  بکترم  دوخ  هک  ار  یهانگ  نانآ  زاب  و  يدرمـش ، زیمآ 

نادناعم و و  دیناشچ ، نانآ  هب  ار  ناشتـشز  راک  رفیک  دنوادخ  هک  نیا  ات  دنتـشادیمرب ، ماگ  تلالـض  یهارمگ و  رد  نانآ  يدوب و  تیاده 
وت داشرا  ناهرب و  اب  وت  نارای  زا  نادنمتداعـس  و  دنتفر ، منهج  رعق  هب  وت  ریـشمش  يهلیـسو  هب  دـندش و  تخبنوگن  هراچیب و  یگمه  ناقفانم 

ياهدننک حدم  چیه  هک  يا  تندرک ، تکرح  نداتسیا و  ماش -  حبص و  راک -  ماجنا  زاغآ و  مامت  رد  وت ، رب  ادخ  دورد  سپ  دنتفای  تیاده 
بئاصم و نیرتگرزب  زا  یتسار  هب  دـننکن »... ادـیپ  هطاحا  تلامک  لضف و  ماـقم  هب  تناهاوخدـب  نانمـشد و  و  دـسرن ، تلاـمک  فاـصوا  هب 

ياـهیزوریپ ماـمت  هک  دوـب  اـهنآرق  ندرک  هزین  رـس  رب  يهلیح  رگم و  ناـمه  دـش ، راـچد  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  ماـما  هک  ییاـهیراتفرگ 
تشاد و رارق  ییاهن  حـتف  يهناتـسآ  رد  ماما  هاپـس  هک  یلاح  رد  تخیر  مهرد  دوب  هدـش  مالـسلاهیلع  ماما  ناراـی  بیـصن  هک  ار  یناـشخرد 

نایم زا  هشیمه  يارب  ددرون ، مهرد  ار  نید  مچرپ  دزاس و  دوبان  ار  مالـسا  تساوخیم  گنج  نیا  اـب  هک  ار  رگمتـس  ياوق  هک  دوب  کـیدزن 
ناـشدرخ لـقع و  هتخانـشن و  ار  مالـسا  هک  ینـالهاج  سرت  زا  تفریذـپ  ار  تیمکح  تساوخرد  مالـسلاهیلع ، نینمؤـملاریما  ماـما  درادرب .

نآ اب  و  هحفص 220 ] دندیشک [  ماما  تمس  هب  ار  اهریشمش  دندرک و  ینامرفان  هدیچیپ و  مالـسلاهیلع  ماما  نامرف  زا  رـس  تشادن و  ییاراک 
، هدومزآراک ماما  فصو ، نیا  اب  دـیگنج -  دـنهاوخ  وا  اب  دریذـپن ، ار  هناقمحا  تساوخرد  نیا  رگا  هک  دـندرک -  گـنج  نـالعا  ترـضح 
لدـع و تموکح  بیترت  نیا  هب  تخاس و  فقوتم  ار  گنج  ور  نیا  زا  تشادـن  ار  اهنآ  تساوخرد  تباجا  زج  ياهراچ  چـیه  مالـسلاهیلع ،

مدرم نیا  يارب  نوچ  و  تفرگارف . ار  اج  همه  دادبتـسا  روج و  ملظ و  هجیتن  رد  دش و  زوریپ  ماجنارـس -  هیواعم -  دش و  هدـیچیپ  مهرد  داد 
دندمآ و مالسلاهیلع  ماما  غارس  هب  مامت  يهلجع  اب  هتشاد ، بیرف  رکم و  دصق  هزین  رس  رب  اهنآرق  ندرک  دنلب  رد  هیواعم  هک  دش  نشور  نادان 
! تفریذپ حلص  يارب  ار  اهنآ  تساوخرد  يو  ارچ  هک  دیامن  فارتعا  دوخ  هانگ ! نیا  هب  دنک و  هبوت  تیمکح ! شریذپ  زا  ات  دنتـساوخ  وا  زا 

مالسا قح  رد  یبوخ  اهیکین و  زا  ولمم  هک  دوخ  كاپ  یگدنز  رسارس  رد  ترضح  نآ  هک  اریز  دیزرو ، عانتما  مالـسلاهیلع  ماما  هک  دوب  نیا 
نانآ تساوخرد  شریذـپ  زا  درک و  يراددوخ  مالـسلاهیلع  ماما  نوچ  و  دـنک . هبوت  هک  دوب  هدـشن  یهاـنگ  بکترم  زگره  دوب  نیملـسم  و 

اهبوشآ دش و  نیملسم  يارب  یناوارف  یسایس  تالکـشم  اهیتخبدب و  ثعاب  هک  داتفا  قافتا  ناورهن  گنج  دندرک و  گنج  مالعا  دز ، زابرس 
همئا و ياههمانترایز  نیرتهتـسجرب  زا  هک  هیریدـغ )  ) ترایز يهراـبرد  اـم  نخـس  اـج  نیا  رد  تشاد . یپ  رد  ناناملـسم  يارب  اـهیراتفرگ  و 

تفرگ . نایاپ  تسا  اهترایز  نیرتعیدب  نیرتلیصا و 

ناربمایپ ياهناتساد 

هراشا

تسا . هلمج  نآ  زا  هک  دومرف  لقن  ار  مالسلامهیلع -  ءایبنا -  ياهناتساد  زا  یخرب  شنارای  يارب  مالسلاهیلع ، يداه  ماما  نسحلاوبا 

سیلبا اب  حون  ترضح  ناتساد 
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ترـضح دزن  سیلبا  : » دومرف هدرک و  لـقن  ار  هحفـص 221 ] سیلبا [  و  حون ) ترـضح   ) ادخ ربمایپ  نایم  یبلاج  يوگتفگ  مالـسلاهیلع  ماما 
! منکیمن تناـیخ  وـت  هب  نم  هک  ریذـپب  ارم  تحیـصن  منکیم ، یتحیـصن  نیارباـنب  يراد  یگرزب  قـح  نم  هب  وـت  درک : ضرع  دـمآ و  حوـن 
، وگب ار  تتحیـصن  تفگ : سیلبا  هب  حون  سرپب ، وا  زا  درک : یحو  حون  هب  دـنوادخ  هک  نیا  ات  درمـش ، هانگ  ار  وا  زا  شـسرپ  حون  ترـضح 

هقباسم نادیم  زا  ییوگ -  نوچ  ار  وا  تسا  لوجع  ای  رگمتـس و  دوسح ، صیرح ، رظن ، گنت  مدآ  دـنزرف  منیبب  نم  هک  یتقو  تفگ : سیلبا 
تمعن نآ  دومرف : حون  ترضح  ممانیم . هدنبیرف  شکرس و  ناطیش  ار  وا  تسا  عمج  وا  رد  اهتلـصخ  وخ و  نیا  منیبب  هاگره  و  میابریم ، - 

زا نم  يدرک و  خزود  باذع  راچد  ار  نانآ  دـنک و  باذـع  ار  مدرم  ات  یتساوخ  ادـخ  زا  وت  تفگ : تسیچ ؟ مراد  وت  يهرابرد  هک  یقح  و 
نارای هب  ار  هصق  نیا  مالـسلاهیلع  ماـما  [ . 283 .« ] مدوب اهنآ  ریگرد  نم  دوب  ایند  اـت  يدوب  هدرکن  نیرفن  رگا  و  مدـش ، صـالخ  اـهنآ  تسد 

دننک . يرود  دهدیم ، رارق  طوقس  لحارم  نیرتتسپ  رد  ار  اهنآ  دوشیم و  ناسنا  يراوخ  ثعاب  هک  یتافص  نیا  زا  اهنآ  ات  دومرف  دوخ 

ادخ اب  یسوم  ترضح 

یسوم ترضح  : » دنکیم لقن  هداتفا  قافتا  لاعتم  يادخ  اب  مالسلاهیلع  ادخ ) ربمایپ   ) یـسوم نیب  هک  ار  ییوگتفگ  مالـسلاهیلع ، يداه  ماما 
تمایق زور  رد  وا  شاداپ  دومرف : لاعتم  يادخ  تسیچ ؟ دنکن  تنایخ  وت ، زا  يایح  مرـش و  رطاخ  هب  هک  یـسک  شاداپ  ایادخ ! درک : ضرع 

؟ تسیچ درادب  تسود  ار  وت  تدابع  تعاط و  لها  هک  یسک  شاداپ  درک : ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  تسا . باذع  زا  ینمیا 
ار ینمؤم  هک  یسک  رفیک  درک : ضرع  مالسلا ) هیلع   ) یسوم هحفص 222 ] منادرگ [ . مارح  خزود  شتآ  رب  ار  وا  ندب  دومرف : لاعتم  يادخ 

هیلع  ) یسوم ترضح  میرذگیمن . وا  شزغل  زا  مینکیمن و  هجوت  وا  هب  تمایق  زور  داد : خساپ  لاعتم  يادخ  تسیچ ؟ دشکب  دمع  يور  زا 
شتآ تمایق  زور  دمآ : باطخ  تسیچ ؟ دشاب  اهنآ  هاوخریخ  هکلب  دسرن  مدرم  هب  شرازآ  تیذا و  هک  یـسک  شاداپ  درک : ضرع  مالـسلا )
يارب ات  دومرف  شناراـی  هب  ار  نآ  ریاـظن  هصق و  نیا  مالـسلاهیلع  ماـما  [ . 284 .« ] يرادن يراکورـس  نم  اب  وت  هک  دـهد  رد  ادـن  ار  وا  خزود 

دندرگ . فصتم  هدیدنسپ  تافص  قالخا و  مراکم  هب  هجیتن  رد  دشاب و  ياهظعوم  سرد و  ناشیا 

یسیع زا  یتمکح 

یسک هاگره  : » تسا هدمآ  نآ  رد  هک  درک  لقن  ار  مالسلا ) هیلع   ) یسیع ترضح  زا  هنامیکح  ینخس  شنارای  يارب  مالـسلاهیلع  يداه  ماما 
[ . 285 . ] دناوخن ایر  دـصق  هب  ار  يزامن  دـیاب  و  دوشن ، ربخ  اب  شپچ  تسد  هک  دـهدب  يروط  داد  یـسک  هب  يزیچ  تسار  تسد  اب  امـش  زا 

دنکن و المرب  دهدیم ، ماجنا  يریخ  لمع  ای  دنک و  یکین  دوخ  نمؤم  ردارب  هب  هک  هاگ  نآ  درادیم  تسود  ار  شنمؤم  هدنب  یلاعت  يادـخ 
هحفـص سب [ ». دـهاوخب و  ار  دوخ  راک  شاداپ  رجا و  دـیاب  ادـخ  زا  اهنت  وا  هکلب  دزاس  عیاض  ار  دوخ  رجا  ات  دـنکن  شخپ  مدرم  نیب  ار  نآ 

[ 223

یمالسا ياهدادیور  زا 

هک درک  لقن  دوب  هداتفا  قافتا  یمالـسا  نیتسخن  نارود  رد  هک  ار  یمالـسا  مهم  ياهدادیور  زا  ياهراپ  مالـسلاهیلع ، يداهلا  نسحلاوبا  ماما 
یفقث فسوی  نب  جاجح  نامز  توغاط  تسد  هب  دیواج  دیهش  نآ  ینعی  نینمؤملاریما ، مالغ  ربنق  ترضح  ندش  هتشک  ناتساد  هلمج  نآ  زا 

رب توغاط  نآ  دـش ، دراو  فسوی  نب  جاجح  رب  ربنق  : » دومرف درک ، لقن  ار  راوگرزب  نآ  تداهـش  تیفیک  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  هک  تسا 
غراف نتخاـس  وضو  زا  یلع  هک  یتقو  مدرکیم - ... رـضاح  ار  شیوضو  بآ  يدرکیم - .؟ هچ  یلع ، تمدـخ  رد  وت  دز - : داـیرف  يو  رس 
اوحرف اذا  یتح  یئیـش  لک  باوبأ  مهیلع  انحتف  هب  اورکذ  ام  اوسن  املف  : » درکیم توـالت  ار  هکراـبم  يهیآ  نیا  تفگیم - ...؟ هچ  دـشیم ،

نیا یلع  هک  منکیم  ناـمگ  [ . - 286 .«.« ] نیملاعلا بر  هللادمحلاو  اوملظ  نیذـلا  موقلارباد  عطقف  نوسلبم  مهاذاف  ۀـتغب  مهانذـخا  اوتوا  امب 
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دش مهاوخ  تخبشوخ  نم  تروص  نآ  رد  دننزب - ؟ ار  تندرگ  مهد  روتسد  رگا  درک  یهاوخ  هچ  يرآ - . درکیم - ؟ لیوأت  ام  رب  ار  هیآ 
هحفص 224 ] [ . ] 287  ] دندز ار  ربنق -  ادخ -  يهدنب  ندرگ  ات  داد  روتسد  توغاط  نآ  سپس  تخبنوگن ... وت  و 

یلع ربمایپ و  تلیضف 

ود نیا  دومرف ، نایب  تما  نیا  رب  ار  مالسلاهیلع  یلع  شیصو  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ -  ياهیکین  مالسلاهیلع ، يداهلا  نسحلاوبا  ماما 
تمظع مارتحا  تشادـیمارگ و  هلمج  زا  یتسار  هب  : » دومرف ماـما  تسین . شرامـش  لـباق  هک  دـندومرف  تیاـنع  فاـطلا و  ردـق  نآ  راوگرزب 

کچوـک زا  تسا و  یبـسن  ردـپ  نادـنواشیوخ  رب  مالـسلاهیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ینعی  ینید  ناردـپ  اـب  هطبار  مدـقت  راـگدرورپ 
(، هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ینید  ناردپ  یکیدزن  هطبار و  رب  یبسن  ردپ  يدنواشیوخ  نتسناد  مدقم  دنوادخ ، یگرزب  تمظع و  ندرمش 

یلع هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص  دـمحم  شینید  ناردـپ  هـک  سک  ره  : » دوـمرف راوـگرزب  نآ  زین  و  [ . 288 ...« ] تسا مالـسلا ) هـیلع   ) یلع و 
[ . 289 ...« ] تسا شزرایب  ادخ  هب  تبـسن  وا  دایز  مک و  مارح ، لالح و  دشابن ، شیبسن  ناردپ  زا  رتزیزع  رتیمارگ و  وا  رظن  رد  مالـسلاهیلع 

دنوادخ نانآ  يهلیسو  هب  هک  اریز  تسا  ناردپ  قوقح  زا  رتالاب  هک  دنراد  تما  نیا  رب  یقوقح  وا ، یصو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هتبلا 
هحفص 225 ] دروآرد [ . تمارک  تزع و  تفارش ، اب  ماوت  یمالسا  یگدنز  هب  نانآ  تواقش  يراوخ و  تیلهاج و  مدرم  یگدنز  زا  ار  ام 

تبیغ نامز  رد  نادنمشناد  تلیضف 

زا سپ  رگا  : » دومرف هدوتس و  مالـسلاهیلع  رظتنم  ماما  شاهداون  تبیغ  نامز  رد  ار  نادنمـشناد  تلیـضف  مالـسلاهیلع ، يداهلا  نسحلاوبا  ماما 
نید زا  نیهارب  لیالد و  اب  ییامنهار و  تلالد و  ترضح  نآ  بناج  هب  توعد و  وا  هب  ار  مدرم  هک  دندوبن  نادنمشناد  امش ، مئاق  ماما  تبیغ 
نیا رگم  دنامیمن  یـسک  هنیآ  ره  دنهد ، تاجن  نایبصان  ياهماد  زا  شناوریپ و  سیلبا و  ماد  زا  ار  ادخ  فیعـض  ناگدنب  دننک و  عافد  يو 

یتشک يادخان  هک  يروط  نامه  دنریگیم  تسد  هب  ار  هعیـش  ناوتان  ياهلد  مامز  نادنمـشناد  نآ  نکیلو  تفریم  نوریب  ادـخ  نید  زا  هک 
قح تبیغ ، نامز  رد  نادنمـشناد  هک  یتسار  هب  دـندارفا »... نیرتالاب  لـجوزع ، يادـخ  دزن  رد  ناـنآ  دریگیم و  تسد  هب  ار  یتشک  ناـکس 

لوصا و زا  يرادـساپ  ادـخ و  نید  تعیرـش و  زا  عافد  مالـسا و  نید  شرتسگ  رد  ار  یمهم  يهدـنزاس  شقن  دـنراد و  تما  نیا  رب  یگرزب 
دننکیم . افیا  یمالسا ، ناکرا 

يرادیاپ ربص و  تلیضف 

یلع نب  نسح  دیوگیم ، نخـس  دـنراد ، ادـخ  دزن  رد  هک  يرجا  تماقتـسا و  ربص و  تلیـضف  يهرابرد  مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما 
؟ نارباص دنیاجک  دنک ، ادن  ییدانم  دوش ، تمایق  زور  هک  یتقو  : » دومرفیم هک  مدینـش  مالـسلا ) هیلع   ) نسحلاوبا زا  دـیوگیم : هدرک ، لقن 
هحفـص 226] دنزیخاپب [ . مدرم  زا  یهورگ  زاب  نادنمـشیدنا ؟ دنیاجک  دهد ؟ رد  ادن  ییدانم  هرابود  دـنزیخرب . اج  زا  مدرم  زا  یهورگ  سپ 
دـنرادیاپ و تابجاو  يادا  رب  هک  دنتـسه  یناسک  نارباص  دومرف : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  نادنمـشیدنا  نارباـص و  موش ، تیادـف  مدرک  ضرع 

یهلا تابجاو  ماجنا  ربارب  رد  يرادیاپ  یتسار  هب  [ . 290 .« ] دنراد تریصب  دنشیدنایم و  ناهانگ  كرت  رب  هک  دنتسه  یناسک  نادنمـشیدنا 
سفن ياوه  لرتنک  لماوع  زا  هک  يروط  نامه  تسا ، تادابع  تاعاط و  عون  نیرتالاب  هلمج  زا  یهلا  ياهینامرفان  كرت  رد  نتـشاد  شنیب  و 

دوش . میلست  یفارحنا  تالیامت  فالخ و  ياههبذاج  ربارب  رد  هک  نیا  زا  تسا  نآ  رب  طلست  و 

اهزور نتسناد  موش 

تفلاخم اهزور  نتـسناد  موش  اب  نایم  نآ  زا  تسا و  هتـساخرب  هزرابم  هب  تیلهاج  يهناروکروک  ياهدـیلقت  تاداع و  مامت  ربارب  رد  مالـسا 
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ار يرـش  هن  دـننکیم و  مهارف  ار  یتعفنم  اهزور  هن  اریز  دـندربیم ، رـس  هب  تیلهاج  نارود  يهعماج  هک  يرکف  نامه  اـب  ینعی  تسا  هدومن 
ام و  تسا ، تایح  يهدنشخب  یتسه و  راگدیرفآ  یلاعت و  يادخ  تردق  يهضبق  رد  اههدیدپ  لماوع  مامت  هک  نآ  رطاخ  هب  دنیامنیم ، عفد 
هب تفگ : [ ، 291  ] تسا هدرک  لقن  دوعسم  نب  نسح  : » میهدیم ارف  شوگ  تسا  هدومرف  هراب  نیا  رد  مالسلاهیلع  يداه  ماما  هک  ینخـس  هب 

هدرک و دروخرب  هحفـص 227 ] يراوس [  اب  ماهناش  هدش و  هدیـشارخ  متـشگنا  هک  یلاح  رد  مدیـسر  مالـسلاهیلع  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا 
ادخ دوب ! یموش  دب و  زور  هچ  متفگ : دندرک ، هراپ  ار  مسابل  زا  یتمسق  و  مدرک ، دراو  یعمج  نایم  ار  مدوخ  تمحز  هب  دوب و  هدید  بیسآ 

! زور هاـنگیب -  ندرگ  هب  ار  تهاـنگ  يراد ، ترـشاعم  اـم  اـب  هک  مه  وـت  نسح ! يا  دوـمرف : مالـسلاهیلع  ماـما  دراد ! زاـب  نـم  زا  ار  وـت  رش 
دنوادخ زا  نم  يالوم  مدرک : ضرع  ماهدز ، ار  یفرح  نینچ  هک  ماهدرک  هابتشا  هک  متـسناد  مدمآ و  لقع  رـس  دیوگیم : نسح  يراذگیم .

موـش ار  اـهنآ  دوـشیم ، ناـتریگنماد  امـش  دوـخ  لاـمعا  هک  یتـقو  دراد ، یهاـنگ  هچ  راـگزور  نسح ! يا  دوـمرف : منکیم . ترفغم  بـلط 
ماـما ادـخ ! ربـمغیپ  رـسپ  يا  دـشاب  نم  يهبوـت  نیمه  و  منکیم ، شزرمآ  بلط  دـنوادخ  زا  هشیمه  نـم  درک : ضرع  نـسح  دیرامـشیم ؟

ار امش  دیروآیم  لمع  هب  هانگیب  يدوجوم  زا  امش  هک  یـشهوکن  اب  دنوادخ  هکلب  دهدن ، ناتدوس  چیه  مسق ، ادخ  هب  دومرف : مالـسلاهیلع 
، دـنهد ماجنا  ترخآ  اـیند و  رد  هک  يراـک  ره  ربارب  رد  ار  لاـمعا  شاداـپ  رفیک و  رجا و  دـنوادخ  هک  ینادیمن  اـیآ  نسح ! يا  دـهد ، ازس 

روصت ادـخ  مکح  رد  يریثأـت  چـیه  راـگزور  يارب  ورم و  فـالخ  هار  دوـمرف : نم . يـالوم  منادیم  ارچ  مدرک : ضرع  دـنکیم ؟ تمحرم 
ثیدح رد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ -  هک  ار  هچ  نآ  مالـسلاهیلع ، ماما  [ . 292 .« ] هللا لوسر  نبای  منکیم  تعاطا  تفگ : نسح  نکم ،

دیاـب وا  هکلب  دـنادب ، موش  هک  دـهدیمن  هزاـجا  ناملـسم  هب  يراـک  چـیه  رد  مالـسا  هک  نیا  زا  هداد ، رارق  دـیکأت  دروم  تسا : هدومرف  عفر 
دیابن تروص  نآ  رد  هک  دشاب  یعورـشمان  لمع  هک  نیا  رگم  دتـسیان  زاب  يراک  چیه  زا  دـشاب و  هتـشاد  راوتـسا  ياهدارا  يوق و  یمیمـصت 

هحفص 228 ] دنک [ . مادقا 

تفاظن

و دراد ، تسود  ار  یگتـسارآ  تسابیز و  دنوادخ  : » دـیامرفیم هدومن و  توعد  یگتـسارآ  یگزیکاپ و  هب  ار  مدرم  مالـسلاهیلع  يداه  ماما 
تـسود هدرک و  تمحرم  ار  یتمعن  شاهدنب  رب  لجوزع  دنوادخ  هک  اریز  درادیمن ، تسود  ار  تخب  هریت  هدنامرد و  صخـش  یتخب و  هریت 

لامعتـسا شوخ  يوب  دنک و  هزیکاپ  ار  شاهماج  دومرف : دنک ؟ تمعن  راهظا  هنوگچ  هک  دندیـسرپ  دنک . هدهاشم  ار  تمعن  نآ  رثا  هک  دراد 
زا ار  رقف  هک  دنک  نشور  غارچ  باتفآ  بورغ  زا  شیپ  هک  يروطب  دنک ، زیمت  ار  هناخ  فارطا  طایح و  درادهگن و  ابیز  ار  شاهناخ  دـنک و 

[ . 293 .« ] دنکیم دایز  ار  يزور  دربیم و  نیب 

لالح لوپ  یبایمک 

ضرع مالـسلاهیلع  يداه  دمحم  نب  یلع  میاقآ  هب  : » دـیوگیم هدرک و  تیاور  بالج  نوراه  نب  دـمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  سواط  نب  دـیس 
ندروآ تسد  هب  ای  دشاب و  مدمه  سینا و  هک  يردارب  زا  رتزیزع  يزیچ  چیه  هک  دیایب  ینامز  هک  مینکیم  تیاور  امش  ناردپ  زا  ام  مدرک :

هک یتسه  يراگزور  رد  وت  اما  دوشیم ، ادیپ  دشاب  ناسنا  مدمه  هک  يردارب  نم  رظن  هب  دومرف : مالسلاهیلع  ماما  دشابن ؟ لالح ، مهرد  کی 
هب هحفـص 229 ] [ . ] 294 .« ] تسین رتباـیمک  دوش ، تسود  لاـعتم  يادـخ  يارب  هک  ینید  ردارب  لـالح و  لوـپ  زا  ناـمز  نیا  رد  زیچ  چـیه 

ردارب اما  دـشابیم . هدـش ، هک  یهار  ره  زا  لوپ  ندرک  مهارف  رب  صرح  راک و  بسک و  رد  يزیهرپان  لـیلد  هب  لـالح  لوپ  یباـیمک  یتسار 
دشاب ادخ  هار  رد  هک  يردارب  اما  و  دوشیم ، ادیپ  ییاج  ره  رد  نامز و  ره  رد  دشوکب ، ناسنا  حلاصم  عفانم و  يارب  هک  یسک  ینعی  مدمه ،
هدوب بایمک  رـشب ، خـیرات  ناراگزور  مامت  رد  دـهد ، هولج  بوخ  وا  رظن  رد  ار  کین  ياهراک  دـنک و  ظفح  فالخ  راـک  زا  ار  شردارب  و 

تسا .
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گرم تقیقح  زا  یهاگآان 

زا اهنآ  نوچ  : » دومرف مالسلاهیلع  ماما  دنرادن ؟ شوخ  ار  گرم  ناناملـسم ، ارچ  ناج  اقآ  دندیـسرپ : مالـسلاهیلع ، يداهلا  نسحلاوبا  ماما  زا 
زا هنیآ  ره  دنـشاب  زین  لجوزع  يادـخ  يایلوا  زا  دنـشاب و  هاـگآ  رگا  هک  یتروص  رد  دـنرادن ، شوخ  ور  نیا  زا  دـنهاگآان ، گرم  تقیقح 

ناشیا هب  درک و  شنارای  هب  ور  مالـسلاهیلع  ماـما  هاـگ  نآ  تساـیند ». زا  رتهب  ترخآ  هک  تسناد  دـنهاوخ  درک و  دـنهاوخ  لابقتـسا  گرم 
يراددوـخ تساـهنآ ، درد  يهدـننک  فرطرب  مسج و  يدوـبهب  ثعاـب  هک  ییوراد  فرـصم  زا  هناوـید  کـی  اـی  هچب و  کـی  ارچ  : » دوـمرف

هب ار  دمحم  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  دنتـسین . هاگآ  وراد  يهدـیاف  زا  نوچ  دـندرک : ضرع  خـساپ  رد  دـننکیم »؟
هجلاـعم ار  یـصخش  هک  تسا  ییوراد  نآ  زا  رتدـنمدوس  وا  يارب  ندرم  دـشاب  هداـمآ  گرم  يارب  سک  ره  تـسا  هداتـسرف  قـح  یتـسار و 

هک هچ  نآ  زا  شیب  درک و  دنهاوخ  گرم  ياضاقت  هنیآ  ره  دوشیم ، هداد  ناشیا  هب  ییاهتمعن  هچ  هک  دننادب  رگا  مدرم  هک  دینادب  دنکیم ،
[ . 295 .« ] تشاد دنهاوخ  تسود  ار  نآ  دراد ، تسود  یتمالـس  بلج  اهیرامیب و  عفد  يارب  ار  وراد  شیدنارود  لقاع  کی  هحفص 230 ] ] 

رارق گرم  يهناتـسآ  رد  نمؤم  هاـگره  هک  دـیامرفیم  هتـشادرب و  هدرپ  گرم  تیعقاو  تقیقح و  زا  يرگید  ثیدـح  رد  مالـسلاهیلع  ماـما 
زا هک  وا  هب  تفر و  دوب ، ضیرم  هک  شباحصا  زا  یکی  تدایع  هب  مالسلاهیلع  ماما  دنکن ، یباتیب  دشابن و  نیگمغ  هک  تسا  هتسیاش  دریگ ،

یـسانشیمن ار  نآ  تقیقح  هک  نآ  رطاـخ  هب  گرم  زا  وـت  ادـخ ، يهدـنب  يا  : » دوـمرف تـسیرگیم ، درکیم و  یباـتیب  گرم  ندیـسرارف 
التبم ریگاو  يرامیب  مخز و  هب  یـشاب و  تحاران  كرچ  تفاثک و  يدایز  زا  یـشاب و  هدولآ  دوش و  نیکرچ  تندـب  هک  یتقو  ایآ  یکانمیب ،
يهمه يوش و  مامح  دراو  یهاوخیمن  ایآ  دنکیم ، فرطرب  ار  اهنآ  مامت  مامح  رد  يوشتـسش  ینادیم  هک  یلاح  رد  ینکیم ، هچ  يوش ،
ضرع يروف  رامیب ، نآ  دنامب »؟ تندب  رد  اهنآ  يهمه  يوش و  مامح  دراو  هک  دوب  یهاوخ  یـضاران  هک  نیا  ای  ییوشب ؟ تنت  زا  ار  اهیدیلپ 

ماما سپـس  موش . دراو  مامح  هب  مدـنمهقالع  لاح  نآ  رد  امتح  داب -  وت  نادـناخ  وت و  رب  ادـخ  مالـس  دورد و  هللا - ! لوسر  نبای  ارچ  درک :
اهیدـب زا  دـنکیم و  صالخ  تناهانگ  زا  ار  وت  هک  تسا  يزیچ  نیرخآ  تسا و  ندرم  نامه  مامح  نآ  : » دومرف يو  خـساپ  رد  مالـسلاهیلع 

يرورـس يداش و  ره  هب  یباییم و  تاـجن  یجنر  هودـنا و  مغ و  ره  زا  يدرگ  نآ  نیرق  دوش و  دراو  گرم  وت  رب  نوچ  دزاـسیم و  كاـپ 
هب هحفـص 231 ] [ . ] 296 . ] دـش ادـخ  نامرف  میلـست  داد و  ناج  یناسآ  هب  تفرگ و  مارآ  نانخـس  نآ  ندینـش  اب  رامیب  يدرگیم »... لـیان 
هک تسا  یتمعن  زا  رپ  يارـس  هب  ناسنا  دورو  ثعاب  ایند و  ياهجنر  اـهمغ و  زا  تسا  نمؤم  شیاـسآ  ثعاـب  نتفر  گرم  باوخ  رد  یتسار 

تسین . اج  نآ  رد  یگراچیب  يراتفرگ و 

حوصن يهبوت 

تسا نآ  حوصن  يهبوت  : » دومرف يو  خساپ  رد  ماما  دیسرپ ، حوصن  يهبوت  يهرابرد  مالـسلاهیلع ، يداهلا  نسحلاوبا  ماما  زا  لاله  نب  دمحا 
زا سفن  نتخاـس  كاـپ  ناـهانگ و  نتخاـس  نک  هشیر  هبوـت  تقیقح  هـتبلا  [ . 297 .« ] ددرگ رهاـظ  زا  رتـهب  هکلب  و  رهاـظ ، نوـچ  نطاـب  هک 

ددرگ . نآ  زا  رتهب  هکلب  رهاظ و  نوچ  نطاب  هک  تسا  نآ  تسا و  یناسفن  سجاوه 

میجر يانعم 

ینعم : » دومرفیم هک  مدینـش  مالـسلاهیلع  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  ماـما  زا  دـیوگیم : هدرک ، لـقن  ینـسح  میظعلادـبع  يراوـگرزب  دـیس 
اذا هنا  قباسلا  هللا  ملع  یف  نا  و  هنعل ، الا  نمؤم  هرکذی  ال  ریخلا ، عضاوم  نم  دورطم  نعللاب ، موجرم  هنا  ناطیشلا -  هب  فصو  يذلا  میجرلا - 

ار ناطیش  هک  میجر  يانعم  «. » نعللاب اموجرم  کلذ  لبق  ناک  امک  ةراجحلاب  همجر  الا  هنامز  یف  نمؤم  یقبی  هجرف ال  هللا  لجع  مئاقلا  جرخ 
یبوخ ریخ و  ياهاج  زا  هدش و  هدنار  ادخ  تمحر  زا  يرود  نعل و  يهلیـسو  هحفـص 232 ] هب [  يو  هک  تسا  نآ  دننکیم ، فصتم  نآ  هب 
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 - هجرف یلاعت  هللا  لجع  مئاق -  ماما  هاگره  هک  تسا  هتـشذگ  ادخ  ملع  رد  دنکیمن و  دای  نعل  نودب  ار  وا  ینمؤم  چـیه  تسا ، هتـشگ  رود 
مجر ار  وا  نعل  اب  نآ  زا  شیپ  هک  يروط  نامه  دناریم  گنـس  اب  ار  ناطیـش  هک  نآ  رگم  دنامیمن  نامز  نآ  رد  ینمؤم  چیه  دـنک ، روهظ 
راداو هاـنگ  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  ناطیـش  يراـکبیرف  ندرک و  اوغا  رطاـخ  هب  اـیند  ناـهانگ  اهیدـب و  ماـمت  یتسار  هب  [ . 298 .« ] دندرکیم

دنکیم . قرغ  ناهانگ  ماک  رد  دزاسیم و 

شابوا

لب : » لاق یتح  ماعنالاب  مههبش  نأ  مهنع  هللا  یضر  ام  و  یمعلا ، نم  ۀقتشم  ۀماعلاو  ءایبنالا ، ۀلتق  ءاغوغلا  : » دومرف مالـسلاهیلع  نسحلاوبا  ماما 
تسا و هدوب  یـضاران  ناشیا  زا  دـنوادخ  هدـش و  هتفرگ  ییانیبان -  یمع -  زا  هماـع ، و  دـناربمایپ ، ناگدنـشک  شاـبوا  [ . » 299 « ] لضأ مه 

دنتـسه یناسک  نامه  شابوا  یتسار  هب  دـنرتهارمگ ») نایاپراهچ  زا  نانآ  : ) تسا هدومرف  هک  اج  نآ  ات  هدرک  هیبشت  نایاپراهچ  هب  ار  ناشیا 
ناربماـیپ و نتـشک  يارب  ار  اـهنآ  رگمتـس  ياـهورین  هـک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ  دـنرادن و  ینید  یعاـمتجا و  يهـنزو  تـیفرظ و  چـیه  هـک 

هحفص 233 ] دننکیم [ . مادختسا  ناشیدناریخ 

رون زا  ینانخس 

باـسح هب  مالـسا  ملاـع  رد  يرکف  ياههیامرـس  هلمج  زا  هک  تسا  هدـنام  یقاـب  نیرز  نانخـس  زا  ياهعوـمجم  يداـهلا  نسحلاوـبا  ماـما  زا 
ریخ : » تسا هلمج  نآ  زا  تسا  هدرک  یـشیدناهراچ  ار  یناور  یقالخا و  یتیبرت ، نوگانوگ  يایاضق  هلیـسو  نادب  مالـسلاهیلع  ماما  دـیآیم ،
ابیز زا  رتابیز  نآ و  يهدـنهد  ماـجنا  کـین ، راـک  دوخ  زا  رتهب  ...« » هلماـع ملعلا  نم  حـجراو  هلئاـق ، لـیمجلا  نم  لـمجاو  هلعاـف ، ریخلا  نم 

تافـص نیا  هب  هک  ار  مدرم  زا  یناـسک  نانخـس ، نیا  اـب  مالـسلاهیلع  ماـما  تسا ». نآ  يهدـننک  لـمع  شناد  دوخ  زا  رتهب  نآ و  يهدـنیوگ 
زا رتهب  یقالخا  شزرا  رظن  زا  هک  یسک  نآ  یتسار  هب  تسیک ؟ ریخ  يهدنهد  ماجنا  فلا -  تسا : هدوتـس  هدومرف و  یفرعم  دنـشاب  هتـسارآ 
زا رتابیز  دوشیم  هدیجنـس  هک  یناسفن  نیزاوم  اب  هک  تسا  یـسک  نآ  ابیز ، زا  رتابیز  ب -  تسا . ریخ  يهدنهد  ماجنا  نامه  وا  دشاب  یکین 

، تسا ملع  دوخ  زا  رتالاب  دنکیم ، لمع  شملع ، قباطم  هک  یـسک  ج -  دناسریم . ار  یکین  مدرم  هب  هک  تسوا  هک  نآ  رطاخ  هب  تسابیز ،
، ملع تلاسر  هب  دنک  لمع  ملع ، قباطم  یـسک  رگا  و  دـنیوجیم ، سفن  بیذـهت  لمع و  يارب  ياهلیـسو  ناونع  هب  ار  شناد  ملع و  هک  اریز 

شناتسود زا  یکی  هب  يداه  ماما  - 2 تسا . ملع  دوخ  زا  رتهب  وا  سپ  تسا ، هدرب  الاب  ار  ملع  ماقم  هدومن و  يرادـساپ  ملع  زا  هدرک و  لمع 
: وگب نک و  هلگ  نک و  یهاوخرذـع  ینالف  زا  ...« » لـبق هحفـص 234 ] بتوع [  اذا  اریخ  دـبعب  دارا  اذا  هللا  نا  هل : لقو  اـنالف  بتاـع  : » دومرف

نینچ هب  يراذگ  هلگ  هک  یتقو  یتسار  هب  دریذپب »... دنک  یهاوخرذع  وا  زا  یـسک  هاگره  دیامرف ، ریخ  يهدارا  ياهدنب  يارب  دنوادخ  نوچ 
: دومرف مالسلاهیلع  ماما  - 3 ددرگیم . تبحم  یتسود و  شرتسگ  ثعاب  دراذگیمن و  یتوادع  هنیک و  رگید  دوش ، هتـسارآ  ییابیز  نانخس 
هب تسا »... تیمورحم  هب  رتراوازـس  وا  دـبلطب ، ار  شیوخ  قح  رادـقم  زا  شیب  سک  ره  ...« » ناـمرحلاب یلوا  وهف  هقح  ردـق  قوف  لأـس  نم  »

رارق دوخ  قح  نتفر  نیب  زا  تیمورحم و  ضرعم  رد  ار  شدوخ  دـنک ، تساوخرد  دراد  قاقحتـسا  هک  يرادـقم  زا  شیب  هک  یـسک  یتـسار 
تلذ يراخ و  يهتـسیاش  دـشابن ، فراع  یناسنا  تمارک  شزرا  هب  هک  یـسک  « » هنا وه  ۀـمارکلا  لهج  نم  حالـص  : » دومرف  - 4 تسا . هداد 

يراوخ يهتسیاش  تسین ، هاگآ  تیناسنا  ياهشزرا  زا  دنادیمن و  ار  یناسنا  تمارک  شزرا  یـسک  اریز  تسابیز ، ردقچ  نخـس  نیا  تسا ».
يرابدرب .« » هیلع ةردـقلا  عم  کظیغ  مظکت  و  کسفن ، کلمت  نا  ملحلا  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  - 5 تسا . ندـیزگ  يرود  يرابتعایبو و 

رب ناسنا  هک  تسا  نآ  يرابدرب  تقیقح  هک  یتسار  هب  يروخورف ». ار  تمشخ  تردق ، نتشاد  دوجو  اب  یشاب و  رادنتـشیوخ  هک  تسا  نآ 
یف سانلا  : » دومرف زین  و  - 6 درواین . دورف  میلست  رس  مشخ  بابـسا  لماوع و  ربارب  رد  دشاب و  طلـسم  هحفـص 235 ] دوخ [  باصعا  سفن و 

هب ترخآ  رد  و  دـنمرتحم ، مدرم -  يهدوـت  رظن  رد  تورث -  لاـم و  يهلیـسو  هـب  اـیند  رد  مدرم  .« » لاـمعالاب ةرخـآلا  یف  و  لاـملاب ، ایندـلا 
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یعامتجا يدرف و  تیصخش  نتخاس  رد  هک  اریز  تسا  زکرمتم  يدام  تهج  رد  ایند  نیا  رد  یمدآ  یگدنز  هک  یتسار  هب  لامعا ». يهلیسو 
هک تسوا  دب  ای  کین و  لمع  ساسارب  ترخآ  ملاع  رد  ناسنا  تایح  اما  دنوشیم . هدرمش  یلصا  مهم و  رـصنع  تایدام  مدرم -  رظن  رد  - 

، دـشاب هدـش  دـب  لمع  بکترم  رگا  و  دریگیم ، ياج  نیرب  تشهب  رد  دـشاب ، هداد  ماجنا  کین  لـمع  رگا  سپ  تسا ، هداد  ماـجنا  اـیند  رد 
رثک هسفن  نع  یضر  نم  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  - 7 تسا ! یماجنارـس  هاگیاج و  دب  هچ  خزود  و  دوب ، دـهاوخ  خزود  شتآ  شهاگیاج 

یـشکرس يولج  هک  سک  ره  هتبلا  دوب ». دـنهاوخ  دایز  وا  زا  نیگمـشخ  دارفا  نافلاخم و  دـشاب ، دنـسپدوخ  سک  ره  ...« » هیلع نوطخاـسلا 
رارق مدرم  یتیاـضران  مشخ و  ضرعم  رد  ار  نتـشیوخ  تقیقح  رد  دراد ، شوـخ  لد  ياوراـن  تـالیامت  اههتـساوخ و  هب  و  دریگن ، ار  سفن 
تلد رب  زگره  هک  دنایامنب  وت  رب  ار  ییاهزیچ  وت ، تاردـقم  .« » کلابب رطخی  ام ال  ریداقملا  کیرت  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  - 8 تسا . هداد 

هب ار  یبیاـجع  اهیتفگـش و  اـیند  نیا  رد  دوشیم ، يراـج  تاـقولخم  رگید  ناگدـنب و  رب  هک  یهلا  تاردـقم  یتـسار  هب  دوب ». هدرکن  روطخ 
هب تسا ». یقلخدب  ایالب  نیرتدب  .« » قلخلا ءوس  ۀیزرلارـش  : » دومرف و  - 9 هحفـص 236 ] دوب [ . هدرکن  ار  شرکف  زگره  هک  دنایامنیم  ناسنا 

یمدآ يارب  يدایز  تالکـشم  دـیادش و  دـنکیم و  یمیظع  رـش  راتفرگ  ار  ناـسنا  هک  اریز  تسا  یقلخدـب  بئاـصم  نیرتگرزب  هک  یتسار 
عابتا ۀـلذملاو  طونقلا ، ةدـش  و  سفنلا ، هرـش  رقفلاو  کیفکی ، امب  یـضرلاو  کینمت ، ۀـلق  ینغلا  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  - 10 دنیرفآیم .

سفن و يدـنمزآ  هب  يدـنمزاین  و  تیافک ، رادـقم  هب  تیاضر  و  وزرآ ، ندرک  مک  زا  تسا  تراـبع  يزاـینیب  .« » ریقحلا یف  رظنلاو  ریـسیلا ،
مالـسلاهیلع ماما  نخـس  نیا  تسا ». زیچان  شزرایب و  ياـهزیچ  هب  هجوت  نتفر و  كدـنا  لاـبند  هب  يراوخ  تلذ و  و  تسا . داـیز  يدـیماان 

تسوزرآ یمک  هب  هکلب  تسین  لوپ  یناوارف  هب  مالسلاهیلع  ماما  رظن  رد  يزاینیب ، فلا -  لیذ : حرش  هب  زیچ  دنچ  فیرعت  رب  تسا  لمتشم 
يدیماان سفن و  زآ  صرح و  هب  هکلب  تسین ، لوپ  تورث و  یمک  هب  يدنمزاین ، ب -  دنک . تیافک  ار  ناسنا  هک  يرادقم  هب  يدونشخ  ای  و 

تمارک ثعاب  هک  تسا  ییاهزیچ  هب  یهجوتیب  زیچاـن و  روما  هب  هجوت  نتفر و  كدـنا  لاـبند  يوریپ و  هب  یتسپ ، تلذ و  ج -  تسا . داـیز 
مزح و « » کـنکما اـم  لـجاعت  کتـصرف و  رظنت  نا  وـه  : » دوـمرف دندیـسرپ ، سفن  مزح  يهراـبرد  مالـسلاهیلع  ماـما  زا  - 11 تسا . یناـسنا 

یـشیدنارود تیاـهن  هک  یتسار  هب  ینک ». هدافتـسا  نکمم  تصرف  زا  رتدوز  هچره  يرمـش و  تمینغ  ار  تصرف  هک  تسا  نآ  یـشیدنارود 
ماما - 12 هحفص 237 ] دهدن [ . تسد  زا  ار  نآ  هدافتـسا  نودب  درمـشب و  تمینغ  دوریم  شتـسد  زا  هک  ار  یتصرف  صخـش  هک  تسا  نیا 
تسا یشکرس  بسا  رب  راوس  دننام  قش  هلک  جوجل و  مدآ  « » هسفن ریسأ  داقنیال -  يذلا  سرفلا  وه  و  نورحلا -  بکار  : » دومرف مالسلاهیلع 

ار مخ  چیپرپ و  ياههار  تجاجل  رطاخ  هب  هک  یسک  هک  تسا  نآ  مالـسلاهیلع  ماما  دوصقم  دریگب ». ار  شـشکرس  سفن  ولج  دناوتیمن  هک 
ریسأ لهاجلا  : » دومرف مالسلاهیلع  يداه  ماما  - 13 تسا . هدنکفا  یفرژ  بادرگ  رد  ار  وا  هک  تسا  شیوخ  سفن  ياوه  ریسا  وا  دیامیپیم ،

. دیآیم نوریب  شنابز  زا  هک  تسا  یبئاصم  تالکـشم و  ریـسا  نادان  صخـش  يدیدرت  چیه  نودب  تسا ». شنابز  ریـسا  نادان  مدآ  « » هناسل
سأ ۀبلاغملاو  ۀبلاغملا ، نوکت  نا  هیف  ام  لقأو  ۀقیثولا  ةدـقعلا  دـقعلا  للحی  ۀـمیدقلا ، ۀـقادصلا  دـسفی  ءارملا  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  - 14

تسا و عازن  شکمشک و  نآ  دمایپ  نیرتمک  دلسگیم و  ار  مکحم  ياهنامیپ  و  دربیم ، نیب  زا  ار  هنیرید  یتسود  لادج ، .« » ۀعیطقلا بابسأ 
يهتـشر نتـسسگ  مه  زا  بجوم  هک  تسا  يزیچ  نآ  و  هلداجم ، ینعی  ءارم : تسا . رگیدـکی  زا  ندـیرب  ییادـج و  يهدـمع  يهلیـسو  عازن 

نم ریخ  باتعلاو  یلاعتلا ، حاتفم  باـتعلا  : » دومرف مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  - 15 دوـشیم ». هنیک  ضغب و  داـجیا  تبحم و  عـطق  یتـسود و 
، دیدرت نودـب  هحفـص 238 ] تـسا [ ». نـتفرگ  لد  هـب  هـنیک و  زا  رتـهب  شهوـکن  و  تـسا ، یقرت  دـیلک  يریگهدرخ  شهوـکن و  .« » دـقحلا

ياهنیک زا  تسا  رتهب  همه  نیا  اب  و  اهیدب ، تخانـش  يارب  تسا  يدـیلک  یقرت و  يارب  تسا  ینئمطم  يهلیـسو  هدـنزاس -  داقتنا  شهوکن - 
تفگ و نخـس  رایـسب  مالـسلاهیلع  ماـما  زا  دـیجمت  فیرعت و  رد  شناراـی  زا  یکی  - 16 دریگب . لد  رب  شینید  ردارب  هـب  تبـسن  ناـسنا  هـک 
.« ۀـینلا نسح  یلا  قلملا  نع  لدـعاف  ۀـقثلا  لحم  کـیخأ  نم  تللح  اذاـف  ۀـنطفلا ، یلع  مجهی  قلملا  ةرثک  نا  : » دومرف ماـما  درک ، ییوگاـنث 

نیبشوخ قلمت ، یـسولپاچ و  ياج  هب  يراد  يدایز  نانیمطا  تردارب  هب  هاگره  سپ  ددرگیم ، شوه  ندودز  ثعاب  دایز  یـسولپاچ  انامه  »
هک دهاوخیم  ناملسم  صخش  زا  دزیخیمرب و  تیصخش  فعض  زا  قلمت  هک  اریز  درادن ، تسود  ار  ییوگ  قلمت  مالـسا ، یتسار  هب  شاب ».
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رباصلل ۀبیصملا  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  - 17 دـشاب . راوگرزب  تزع و  اب  شیگدـنز  لحارم  مامت  رد  هکلب  دـیارگن ، تلذ  یگیاـمورف و  هب 
هک یتسار  هب  تساتود ». هدننک  عزج  ربص و  مک  صخش  تبیصم  تسا و  یکی  رباص  رابدرب و  صخـش  تبیـصم  .« » نانثأ عزاجللو  ةدحاو ،

تبیـصم ود  هب  دـنک  یباتیب  هک  یتقو  اما  دراد ، تبیـصم  کی  تسا  رابدرب  رباص و  لاـح  نیع  رد  دوشیم و  یتبیـصم  راـچد  یتقو  ناـسنا 
وهزلاو تانـسحلا ، قحام  دسحلا  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  - 18 وا . یباتیب  تبیـصم  يرگید  یلوا و  تبیـصم  یکی  تسا : هدـمآ  راـتفرگ 

رطاخ هب  مالـسلاهیلع  ماما  یتسار  هب  ددرگیم ». ینمـشد  ترودک و  ثعاب  ییاتـسدوخ  دربیم و  نیب  زا  ار  اهیکین  دـسح ، .« » تقملا بلاج 
مزیه هک  یشتآ  نوچمه  دسح ، هک  دراد  دوجو  یناوارف  رابخا  تسا . هتـشاد  رذحرب  هحفـص 239 ] دسح [  زا  ار  ناسنا  هانگ  هب  هدشن  هدولآ 

ثعاب نوچ  تسا  هتـشاد  رذـحرب  یـشورفرخف  ینیب و  گرزبدوخ  ینعی  ییاتـسدوخ  زا  نینچمه  دروخیم . ار  اهیکین  دروخیم ، ار  کشخ 
.« لـهجلا یف  طـمختلا  یلا  عادو  ملعلا ، بلط  نـع  فراـص  بـجعلا  : » دوـمرف مالـسلاهیلع  ماـما  - 19 ددرگیم . نارگید  ینمــشد  مـشخ و 

بسک زا  ار  ناسنا  يدنـسپدوخ  هتبلا  دناوخیم ». ینیب  گرزبدوخ  هب  ینادان  لاح  رد  ار  یمدآ  تسا و  شناد  بسک  زا  عنام  يدنـسپدوخ  »
عمطلاو قالخألا ، مذا  لخبلا  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  - 20 دنکیم . قرغ  ینادان  بالجنم  رد  ار  وا  درادیم و  زاب  سفن  بیذـهت  شناد و 

نیرتتسپ نیرتدب و  هک  نآ  رطاخ  هب  لخب  زا  مالسلاهیلع  ماما  تسا ». ياهدیهوکن  تلصخ  عمط  اهیوخ و  نیرتتسپ  لخب  ...« » ۀئیـس ۀیجس 
ار ناسنا  عمط  نوچ  هداد ، راهنز  تسا  هدیهوکن  دب و  تافـص  زا  هک  نآ  لیلد  هب  عمط  زا  هک  يروط  نامه  تسا  هتـشاد  رذحرب  تساهیوخ 
اب ترشاعم  .« » مهطلاخی نم  رـش  یلع  لدت  رارـشالا  ۀطلاخم  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  - 21 دزاسیم . يرایسب  ياهجنر  تالکـشم و  راچد 

یسک ترارش  يدب و  رب  لیلد  نادب  اب  تقافر  ترشاعم و  هک  تسین  يدیدرت  دراد ». ترـشاعم  نانآ  اب  هک  تسا  یـسک  يدب  رب  لیلد  نادب 
ماما - 22 درکیم . يرود  اـهنآ  زا  تشاد  یتـسرد  راـتفر  دوـب و  یتفارـش  اـب  صخـش  يو  رگا  هک  اریز  تسا ، طوـبرم  ناـنآ  اـب  هـک  تـسا 

ثعاب یتیاضران و  یساپسان و  يهناشن  اهتمعن  نا  نارفک  .« » رییغتلل ببس  و  رطبلا ، ةراما  معنلل  رفکلا  [ » هحفص 240 دیامرفیم [ : مالسلاهیلع 
نامرف و زا  تسا و  یساپسان  سانشن و  کمن  صخش  وا  دنک ، تمعن  یساپسان  نارفک و  هک  یـسک  دیدرت  نودب  تساهنآ ». نتفر  تسد  زا 

مالسلاهیلع ماما  - 23 تسا . تمعن  نتفر  تسد  زا  ینوگرگد و  ثعاب  یـساپسان  هک  يروط  نامه  تسا ، هتفر  نوریب  هدنهد  تمعن  تعاطا 
ماما دوشیم ». ینامیشپ  ثعاب  دریگیم و  ناسنا  زا  ار  یتمالس  یتسردنت و  تجاجل ، .« » ۀمادنلل ۀیدؤم  و  ۀمالـسلل ، ۀبلـسم  ۀجاجللا  : » دومرف

هک ور  نآ  زا  هدومرف  عنم  تسا  هدوـب  نتـشادن  باتـش  لـمأت و  تحلـصم  هک  ار  يراـک  رد  يراـشفاپ  ینعی  تجاـجل  زا  مالـسلاهیلع  يداـه 
ماما - 24 دریگیم . مدآ  زا  ار  هشیدـنا  رکف و  يزابجل  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد  دـماجنایم . ینامیـشپ  هب  دربیم و  ناـیم  زا  ار  یتمـالس 

هب تسا ». نادرخیب  تفص  نانادان و  یشنم  شوخ  نارگید ، ندرک  هرخسم  .« » لاهجلا ۀعانص  ءاهفـسلا و  ۀهاکف  ءزهلا  : » دومرف مالـسلاهیلع 
راک ادخ  قلخ  ندرک  دنخشیر  زج  هک  تسا  ینادرخیب  یگیامورف  نانادان و  يهیامرس  اهنت  مدرم  ندرمش  کبـس  نتخادنا و  تسد  یتسار 

هب هدش و  دالوا  یمک  ثعاب  ندش ، نیدلاو  قاع  .« » ۀلذلا یلا  يدؤی  و  ۀلقلا ، بقعی  قوقعلا  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  - 25 دنرادن . يرگید 
هلمج زا  دراد ، رفیک  رگید  ناـهانگ  ربارب  نیدـنچ  وا ، هـب  ندرکن  یکین  ردــپ و  زا  یناـمرفان  هحفـص 241 ] دـماجنایم [ ». يراوخ  تلذ و 

عوجلاو مانمللذلا ، رهسلا  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  - 26 دوشیم . هداوناخ  ياضعا  لـیماف و  ناـیم  يراوخ  تلذ و  يریگارف  لـسن و  دوبمک 
یتقو یتسار  هب  دوشیم ». اذغ  تذل  ینوزف  ثعاب  یگنـسرگ  دزاسیم و  رتشخب  تذل  ار  باوخ  ندـیباوخ ، مک  .« » ماعطلا بیط  یف  دـیزی 

ینوزف ثعاب  یگنـسرگ  هک  يروط  نامه  دوب ، دهاوخ  وا  يارب  يزیچ  ره  زا  رتشخب  تذـل  باوخ  دـنارذگب ، يرادـیب  هب  ار  بش  ناسنا  هک 
رکذا : » دوـمرف شباحـصا  زا  یکی  هـب  مالـسلاهیلع  ماـما  - 27 دـشاب . یعوبطماـن  ياذـغ  دـنچ  ره  ددرگیم ، كاروـخ  تذـل  یـشوخ و  رد 
رتسب رد  هداوناـخ  ياـضعا  لـباقم  رد  هک  نک  داـی  یتقو  زا  .« » کـعفنی بیبحـال  و  کـعنمی ، بیبطـال  ثیح  کـلها  يدـی  نیب  کعرـصم 

مالـسلاهیلع ماما  نانخـس ، نیا  رد  دـناسرب ». يدوس  وت  هب  دـناوتیم  یتسود  هن  دریگب و  ار  وت  ندرم  ولج  دـناوتیم  یکـشزپ  هن  ياهداـتفا و 
رطاخ هب  ار  دوخ  یگدنز  راک  نایاپ  ناسنا  رگا  اریز  تسا  هدومرف  توعد  نتشگن  رورغم  نتـشیوخ و  يزاس  راوتـسا  حالـصا و  هب  ار  ناسنا 

میدقت ذـخأب  طیرفتلا  تارـسح  رکذا  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  - 28 دـنکیمن . زواـجت  يرگید  قح  هب  دـنکیمن و  یـشکرس  رگید  دروآ ،
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مالک نیا  يهلیسو  هب  مالسلاهیلع  ماما  شاب ». هتشاد  رطاخ  هب  ار  ریـصقت  یهاتوک و  ياهـسوسفا  یـشیدنارود ، طایتحا و  تیاعر  اب  .« » مزحلا
ناسنا يارب  ار  یهابت  سوسفا و  هک  اریز  تسا  هدومرف  توعد  ریـصقت  یهاتوک و  زا  هحفص 242 ] بانتجا [  یشیدنارود و  هب  ار  ام  ینارون 

.« تمکح بلاط  يرگید  صیرح و  یکی  دوساین : سک  ود  .« » ۀمکحلاو صرحلاوذ  حارتسا  ام  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  - 29 دراد . یپ  رد 
شیبلط هدایز  تالاح و  ینوزف  رطاخ  هب  صیرح  صخـش  هک  تسا  رظان  تمکح  بلاط  صیرح و  تیعقاو  رب  مالـسلاهیلع  ماـما  نخـس  نیا 

مالسلاهیلع ماما  - 30 درادیم . او  تمحز  هب  ار  دوخ  تامولعم ، فراعم و  شیازفا  رطاخ  هب  زین  تمکح  بلاـط  تسا و  تمحز  جـنر و  رد 
ياهتعیبط ياراد  هک  یناسک  رتشیب  یتسار  هب  دنکیمن ». رثا  دـساف  ياهتـشرس  رد  زیچ  چـیه  [ . » 300 .« ] ةدـسافلا عیابطلا  یف  عجنال  : » دومرف

ناشلاح هب  ییامنهار  تحیـصن و  هن  و  دراد ، ياهدـیاف  هجلاعم  هن  تسا و  رثؤم  اـهنآ  رد  ییوراد  هن  دـنفرحنم  دوخ  راـتفر  هار و  رد  دـساف و 
، دنادن وکین  ار  يدب )  ) زا تعنامم  هک  یـسک  .« » یطعی نأ  نسحی  مل  عنمی  نأ  نسحی  مل  نم  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  - 31 تسا . دنمدوس 
ار دـب  راک  زا  تعنامم  هک  يروط  نامه  درادـن ، یعامتجا  يرکف و  لالقتـسا  هک  یـسک  یتسار  هب  درامـشن ». کین  زین  ار  دوخ  هب  شـشخب 
و هبلاج ، رشلا  نم  رش  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  - 32 درادنپیمن . هحفـص 243 ] بوخ [  زین  ار  شـشخب  اطع و  روط  نامه  دنادیمن ، کین 
ار يدـب  هک  یـسک  هتبلا  تسا ». نآ  بکترم  میب ، زا  رتكانمیب  دوش و  يدـب  ثعاب  هک  تسا  یـسک  دـب  زا  رتدـب  .« » هبکار لوهلا  نم  لوهأ 
ار كانرطخ  ياهراک  سک  ره  نینچمه  و  تسا ، نآ  زا  رتدیلپ  يدب و  نآ  دوخ  زا  رتدب  وا  دروآ ، دوجو  هب  دوخ ، يهعماج  ای  دوخ و  يارب 
زا .« » كودع یف  لمعیالو  کیف ، نیبی  هناف  دسحلاو  كایا  : » دومرف مالسلاهیلع  ماما  - 33 تسا . رتکانرطخ  رطخ  زا  دوخ  وا  دوشک  بکترم 
هابت ار  دساح  بلق  دسح ، هک  تسین  يدیدرت  درادن ». يریثأت  چیه  تنمـشد  رد  دتفایم و  رگراک  وت  دوخ  رد  دـسح  هک  نک  يرود  دـسح 
ماما - 34 دراذـگیمن . تـسا  هدـش  هدرب  دـسح  هـک  یـصخش  رد  يرثا  چـیه  هـک  یلاـح  رد  دراذـگیم ، نآ  رد  خـلت  يراـثآ  دزاـسیم و 

روجلا نامز  ناک  اذا  و  هنم ، کـلذ  ملعی  یتح  اءوس  دـحاب  نظی  نأ  مارحف  روجلا  نم  بلغا  هیف  لدـعلا  ناـمز  ناـک  اذا  : » دومرف مالـسلاهیلع 
نآ رد  دشاب ، متـس  ملظ و  زا  شیب  تلادع  هک  يراگزور  رد  .« » هنم کلذ  ملعی  مل  ام  اریخ  دحأب  نظی  نأ  دحأل  سیلف  لدعلا  نم  هیف  بلغا 

ات دشاب ، داد  لدع و  زا  شیب  متس  ملظ و  هک  يراگزور  رد  میشاب و  نامگدب  تسا  هدشن  تباث  شیدبات  یـسک  هب  هک  تسا  مارح  راگزور 
 ] تقیقح قح و  هتفای و  شرتسگ  یعامتجا  تلادـع  يراگزور  رد  رگا  یتسار  هب  دـشاب ». نیبشوخ  یـسک  هب  دـیابن  دوشن ، تباـث  یـسک  رب 

هدرتسگ و هیاس  اج  همه  متـس  ملظ و  رگا  اما  دشاب و  نیبدـب  یـسک  هب  تبـسن  درادـن  قح  یـسک  دـشاب ، هتفرگارف  ار  اج  همه  هحفص 244 ]
لکوتم هب  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  - 35 دـشاب . ملـسم  وا  یبوخ  هک  نیا  رگم  تسا  دروـمیب  یـسک  ره  هب  ینیب  شوـخ  رگید  تسا ، ریگارف 

کل كریغ  بلق  امناف  هیلا ، کنظ  ءوس  تفرص  نمم  حصنلا  و ال  هب ، تردغ  نمم  ءافولا  و ال  هیلع ، تردک  نمم  ءافـصلا  بلطتال  : » دومرف
، ياهداد شبیرف  ياهدرک و  رکم  هک  یسک  زا  شاب و  هتـشادن  بلق  يافـص  راظتنا  تسا  هریت  وا  هب  تبـسن  تلد  هک  یـسک  زا  .« » هل کبلقک 

تبسن تسوت  لد  دننامه  وت  هب  تبسن  نارگید  لد  اریز  هاوخم ، تحیصن  یهاوخریخ و  ینامگدب ، وا  هب  تبسن  هک  یـسک  زا  و  يوجم ، افو 
زا یهاوخریخ  افو و  افـص و  هک  نیا  زا  تسا  هتـشاد  رذحرب  ار  لکوتم  هک  تسا  ماما  راب  ررد  نانخـس  نیرتهب  زا  ماما ، نخـس  نیا  اهنآ ». هب 

دشاب هتشاد  راظتنا  دیابن  تسا ، نامگدب  ناشیا  هب  ای  هدرک و  رات  هریت و  اهنآ  رب  ار  یگدنز  دوخ  يهلیح  رکم و  روج و  ملظ و  اب  هک  یناسک 
اهیف ةدایزلا  اوسمتلاو  اهترواجم ، نسحب  معنلا  اوقبا  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  - 36 دنتسه . وا  ناهاوخدب  نانمـشد و  زا  نانآ  يهمه  هک  اریز 

نتـشاد و وکین  اب  .« » ءیطبتـال ۀـیطم  یلع  اـهولمحاف  تعنم  اـمل  ءیـش  عنماو  تیطعا ، اـمل  ءیـش  لـبقأ  سفنلا  نأ  اوملعاو  اـهیلع ، رکـشلاب 
رتاریذپ و شدنهدیم  هچ  نآ  هب  يزیچ  ره  زا  یمدآ  سفن  هک  دینادب  دییامن و  نوزفا  ار  اهنآ  يرازگـساپس  اب  رادیاپ و  ار  اهتمعن  ینادردق ،

لماع ار  مدرم  هب  ناسحا  مالسلاهیلع ، ماما  دریذپن ». یتسس  يدنک و  هک  دینک  راوس  یبکرم  هب  ار  سفن  سپ  تسا ، رتاریذپان  دنهدن  هچ  نآ 
ینوزف ثعاب  هک  تهج  نادب  تسا  هدناوخارف  شیاهتمعن  رب  ادخ  رکـش  هب  ار  مدرم  هک  يروط  نامه  تسا  هدناوخ  تمعن  ياقب  يرادیاپ و 

تسا و ریذپناکما  نافیعـض  نادنمتـسم و  هب  یکین  ناسحا و  هحفص 245 ] يهلیـسو [  هب  اهنت  يرازگرکـش  هک  تسا  یعیبط  تسا ، تمعن 
رگا سفن  هک  اریز  دزاس ، اهر  ار  سفن  ماجل  ادابم  هک  تسا  نآ  رب  طلـست  سفن و  تیبرت  ترورـض  رب  لمتـشم  ماما ، رگید  نانخـس  و  سب .
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لخب ینادان و  .« » قالخالا مذا  لـخبلاو  لـهجلا  : » دومرف - 37 دریگیمن . مارآ  دزادـنایم و  تسدرود  یناـبایب  رد  ار  یمدآ  ددرگن  بذـهم 
دنوشیم دوخ  راگدرورپ  زا  ناسنا  يرود  ثعاب  دنیاهتلصخ و  نیرتدب  زا  لخب  ینادان و  هک  تسین  يدیدرت  دننایمدآ ». ياهتلـصخ  نیرتدب 

، رهاظ لامج  ةروصلا  نسح  : » دومرف مالسلاهیلع  ماما  - 38 تسا . نایاپراهچ  یگدنز  وا  یگدنز  تسا  تلصخ  ود  نیا  ياراد  هک  یـسک  و 
ییابیز ثعاب  تروص  ییابیز  هتبلا  تسا ». نطاب  ییابیز  راوتسا  درخ  لقع و  و  رهاظ ، ییابیز  تروص  ییابیز  .« » نطاب لامج  لقعلا  نسح  و 

رصی نأ  هللااب  ةرغلا  نم  نا  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  - 39 تسوا . لامک  لقع و  یتدایز  رد  یمدآ  یقیقح  ییابیز  اما  تسا  ناـسنا  يرهاـظ 
راظتنا ادخ  زا  هک  یلاح  رد  درادیماو و  تیـصعم  هب  ار  هدـنب  ادـخ  هب  ندوب  رورغم  انامه  .« » ةرفغملا هللا  یلع  ینمتی  ۀیـصعملا و  یلع  دـبعلا 
رادـیاپ ناهانگ  باکترا  رب  ار  هدـنب  نآ  تسادـخ و  رکم  زا  ندـش  نمیا  ندوب ، رورغم  زا  یعون  هک  تسا  نآ  ماما  دوصقم  دراد ». شزرمآ 

هحفـص دـننک [  حوصن  يهبوت  هک  تسا  یناـسک  صوصخم  شزرمآ  ترفغم و  اریز  دراد  ار  ادـخ  زا  شزرمآ  بلط  ییوـس  زا  دزاـسیم و 
تکلسل اعیسو  ایداو  سانلا  کلـس  ول  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  - 40 دندرگ . نامیـشپ  دـناهدش  بکترم  هک  یـصاعم  ناهانگ و  زا  و  [ 246
ییاـهنت هب  هک  دومیپ  مهاوـخ  ار  يدرم  نآ  هار  نم  دـنیامیپب ، ار  يرواـنهپ  ناـبایب  مدرم  يهمه  رگا  .« » اـصلاخ هدـحو  هللادـبع  لـجر  يداو 

هک دیامیپب  ار  یـسک  هار  هک  مالـسلاهیلع  ماما  شور  تیاده و  ماقم  هب  تبـسن  تسا  یعیبط  يرما  هتبلا  دـنکیم ». تدابع  ار  ادـخ  هناصلاخ 
: دومرف مالـسلاهیلع  يداه  ماما  - 41 دـنیامیپب . ار  نآ  زا  رتروانهپ  یهار  دـننیزگ و  يرود  نآ  زا  مدرم  ماـمت  هک  دـنچ  ره  ددنـسپیم  ادـخ 

ماما - 42 تسا ». هدـیهوکن  دنـسپان و  تسوـت ، تسد  رد  وا  راـیتخا  هک  یـسک  هب  تبـسن  نتفرگ  مشخ  .« » مؤـل کـلمت  نم  یلع  بضغلاو  »
، درادیم تمعن  ساپ  هک  یسک  .« » معن رکشلاو  عاتم  معنلا  نأل  رکشلا ، تبجوا  یتلا  ۀمعنلاب  هنم  رکشلاب  دعـسأ  رکاشلا  : » دومرف مالـسلاهیلع 

اهتمعن اریز  ددرگ ، يرازگـساپس  ثعاـب  هک  دـسرب ) يرتـشیب   ) تمعن هب  تمعن ، نتـشاد  ساـپ  نآ  يهلیـسو  هـب  اـت  دراد  يرتـشیب  یگداـمآ 
ةرخالاو يولب ، راد  ایندـلا  لعج  هللا  نا  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  - 43 دنشابیم ». يرگید  ياهتمعن  دوخ  يرازگـساپس  دنتـسه و  ییاهالاک 
يراتفرگ تفآ و  يارس  ار  ایند  دنوادخ  انامه  .« » اضوع ایندلا  يولب  نم  ةرخالا  باوث  و  اببس ، ةرخالا  باوثل  ایندلا  يولب  لعج  و  یبقع ، راد 

ایند يراتفرگ  ضوع  ار  هحفص 247 ] يورخا [  رجا  و  ترخآ ، دزم  رجا و  ثعاب  ار  ایند  يراتفرگ  هداد و  رارق  هنادواج  يارـس  ار  ترخآ  و 
، یفطی نأ  داکی  هیفسلا  قحملا  نا  و  هملحب ، هملظ  یلع  یطغی  نا  ملاکی  ملاحلا  ملاظلا  نا  : » دومرف مالسلاهیلع  ماما  - 44 تسا ». هتشاد  ررقم 

نکمم نادان  تکاله  دوبان و  اما  ددرگ  شمتـس  ملظ و  ندـناشوپ  ثعاب  شیرابدرب  تسا  نکمم  رابدرب  رگمتـس  انامه  .« » ههفـسب هقح  رون 
هک ره  .« » کتعاط هل  عمجاف  هد  کل و  عمج  نم  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  - 45 دزاس ». شوماخ  شینادان  يهلیسو  هب  ار  تقیقح  رون  تسا 
.« هرـش نمأت  الف  هسفن  هیلع  تناه  نم  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  - 46 نک ». هبناج  همه  تعاـطا  وا  زا  زین  وت  دـشاب ، وت  يهبناـج  همه  تسود 

يرازاب ایند  .« » نورخآ اهیف  رسخ  و  موق ، اهیف  حبر  قوس  ایندلا  : » دومرف - 47 شابم ». هدوسآ  وا  رش  زا  دنادن ، ار  دوخ  شزرا  ردق و  هک  ره  »
بیبط و ال  کلهأ ، يدـی  نیب  کعرـصم  رکذا  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  - 48 ناـیز ». یهورگ  دـنربیم و  دوس  نآ  زا  یناـمدرم  هک  تسا 

دریگیم و نایاپ  مالسلاهیلع  ماما  زیوالد  نانخـس  اهتمکح و  زا  نخـس  اج  نیا  رد  هحفص 248 ] [ . ] 301 ...« ] کعفنی بیبح  کـعنمی و ال 
هحفص 251 ] [ . ] 302 . ] دنکیم تیاکح  یناسنا  يالاو  يهشیدنا  زا  نانخس  نیا 

ماما ثیدح  نایوار  باحصا و 

هراشا

رد وا  هدوب ، صـصختم  مولع  مامت  رد  يو  هک  دـیآیمرب  ترـضح  نآ  فراعم  ندوب  ریگارف  مالـسلاهیلع  ماما  گنهرف  اـهیهاگآ و  عونت  زا 
، مالسلامهیلع ناماما  نارای  اما  تسا . هدوب  ناهوژپ  شناد  لامآ  يهلبق  ور  نیا  زا  هتشاد ، تراهم  مالسا  قالخا  بادآ و  هقف ، نآرق ، ریـسفت 

يهرهوج ناشوج  عبنم  هک  یناماما  هب  دنتـشاد و  ساپ  یهابت  زا  ار  مالـسا  تلاسر  هک  دـننانآ  دنمالـسا ، تلاـسر  ماـیپ و  طـخ  ینیع  مسجت 
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ار لصا  دصراهچ  رب  غلاب  ناشیا  تایاور ، لوصا  رد  دندرک و  تیاور  ار  اهنآ  نانخـس  ثیداحا و  دنتـسویپ و  دـندوب ، بان  مالـسا  مالـسا و 
نیا تسا . هدـش  يروآعمج  لوصا  نآ  تسا  هعیرـش  ماکحا  طابنتـسا  رد  هیماما  ياهقف  عجرم  هک  هعبرا » بتک   » رد هک  دـندرک  يروآعمج 
نانآ رگا  هک  دنراد  یگرزب  تلیضف  مالسا ، ناهج  رب  مالسلامهیلع  نیرهاط  يهمئا  راثآ  نیودت  يروآعمج و  رطاخ  هب  باحـصا ، زا  هورگ 
نایم زا  تسا ، يرـشب  يهشیدنا  روطت  لماکت و  تلاصا و  عادـبا و  مسجت  رـسارس ، هک  يردـقنارگ  ياههیامرـس  همه  نیا  نیقی  هب  دـندوبن ،
همئا روـضح  هب  ناـشیا  هک  تسا  نآ  دـیازفایم  ناـیوار  نـیا  راـکیپ  داـهج و  رب  راـختفا  تاـهابم و  هـب  اـج ، نـیا  رد  هـک  يزیچ  دوـب . هـتفر 

؛ تسا هدوب  اهنامز  نیرتروآ  ناقفخ  نیرتراوشد و  هک  نامز  زا  ياههرب  رد  دـندرک  يروآدرگ  ار  ناشیا  ثیداحا  دندیـسر و  مالـسلامهیلع 
ناشیا هب  نتسویپ  یسرتسد و  زا  ار  مدرم  يهدوت  دنتشاد و  يراشفاپ  ناشیا  نایعیش  نایولع و  رب  ندرک  متس  رد  یسابع  يوما و  ياهتموکح 

فاصوا بقانم و  ای  هدوب و  اهنآ  لیاضف  رشان  هک  ار  یسک  ره  تشذگ  لهاست و  هنوگ  چیه  نودب  و  دندرکیم ، هحفص 252 ] يریگولج [ 
نادنز ای  مادعا و  روتـسد  دندرکیم و  راتفرگ  دوخ  متـس  لاگنچ  هب  درکیم ، لقن  ار  ناشیا  ثیداحا  ای  دروآیم و  نابز  رب  ار  نانآ  راثآ  و 

هک یماما  زا  ادابم  هک  دنتـشاد  رارق  انگنت  راشف و  نیرتدـب  رد  ناـیوار  هک  یتسار  هب  دـندادیم  ار  کـیرات  ياهلاچهایـس  اهلولـس و  رد  دـبا 
ره هب  دـندربیمن . اراهنآ  مان  تحارـص  هب  دـندرکیم و  هراشا  ناشیا  رگید  بقل  ای  هینک و  هب  ور  نیا  زا  دـنربب  مان  دـننکیم ، لـقن  ثیدـح 

ثحب ياهممتم  زا  دوخ  نیا  ام -  رظن  هب  هک -  میزادرپیم  مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحـصا  لاـح  حرـش  هب  لـیذ  رد  اـم  لاـح ،
هب ابفلا  فورح  بسحرب  ار  اهلاح  حرـش  تسا . ماما  تیـصخش  زا  یمهم  ياهتمـسق  فشک  ثعاب  هک  اریز  تسا  ماـما  تیـصخش  يهراـبرد 

میدرک : میظنت  لیذ  حرش 

( فلا  ) فرح

قاحسا نب  میهاربا 

[ . 303  ] تسا هقث  يو  هک  تسا  هدوزفا  درمش و  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

رکبیبا نب  میهاربا 

هحفص 253 ] [ . ] 304 . ] تسا هدروآ  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  یقرب  دمحموبا ، هب  ینکم  يزار  رکبیبا  نب  میهاربا 

سیردا نب  میهاربا 

تسا هدرمـش  يداه  ماما  نارای  زا  ار  وا  زین  یقرب  نینچمه  و  [ 305  ] هتسناد مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحـصا  هلمج  زا  ار  وا  خیش 
[ . 306]

قاحسا نب  میهاربا 

گرزب وا  : » دـیوگیم یقرب ، نینچمه  و  [ 307  ] تسا هقث  يو  هک  تسا  هدوزفا  هدرمـش و  مالـسلاهیلع  يداه  ماـما  باحـصا  زا  ار  وا  خـیش 
[ . 308 .« ] تسین وا  رب  يداریا  چیه  تسا و 

یبوقعی دوواد  نب  میهاربا 

داوـج ماـما  باحــصا  زا  مـه  يداـه و  ماـما  باحــصا  زا  زین  یقرب  و  [ 309  ] هدرک داـی  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  باحــصا  زا  ار  وا  خـیش 
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[ . 311  ] دنکیم تیاور  مالسلاهیلع  نسحلاوبا  زا  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  يو  دیوگیم : یشک  و  [ 310  ] تسا هدرمش  مالسلاامهیلع 

هبیش نب  میهاربا 

زا یهورگ  زا  تشوـن و  مالـسلاهیلع  ماـما  هب  ياهماـن  هک  [ 312  ] تسا هتـسناد  مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماـما  باحـصا  زا  ار  وا  خـیش 
ماما رـصع  يهرابرد  هک  اج  نآ  ام  درک و  هوکـش  هلگ و  همان  نآ  رد  دـندرکیم ، مهرد  ار  هحفص 254 ] مالـسا [  يرکف  راثآ  هک  نانیدیب 

درک . میهاوخ  ثحب  هراب  نیا  رد  مییوگیم  نخس 

يروباشین هدبع  نب  میهاربا 

: دیوگیم یشک  و  [ 313  ] تسا هدرمش  مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  باحـصا  زا  زین  مالـسلاهیلع و  يداه  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
يارب ار  وا  هدـناسر و  مالـس  هدـبع  نب  میهاربا  هب  همان  نآ  رد  تشون و  لیعامـسا  نب  قاحـسا  هب  ياهماـن  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 

همان نآ  رد  هک  داد  ياهمان  وا  هب  داتـسرف و  یقهیب  يهیودمح  نب  هللادـبع  دزن  ار  وا  و  [ ، 314  ] داد رارق  دوخ  لیکو  هیعرـش  قوقح  تفایرد 
هب تسامش  ندرگ  هب  ام  زا  هک  ار  یقوقح  امش  يهیحان  مدرم  یحاون و  نآ  ات  مداتـسرف  امـش  يوس  هب  ار  هدبع  نب  میهاربا  يراب  : » دوب هدمآ 

دنزادرپب و وا  هب  ار  هبجاو  قوقح  دنسرتب و  ادخ  زا  دیاب  سپ  تساج  نآ  رد  ام  ناتسود  دزن  رد  نم  نیما  نانیمطا و  دروم  وا  و  دنزادرپب ، وا 
زین ار  وت  ناشیا و  دنوادخ  دزاسن و  تخبنوگن  شیایلوا  ینامرفان  يهلیسو  هب  ار  نانآ  دنوادخ  دنرادن و  نآ  ریخأت  كرت و  رد  ياهناهب  چیه 

[ . 315 ...« ] تسا هدرتسگ  ناوارف و  مرک  ياراد  دنوادخ  هک  دزرمایب  ام  ترفغم  بلط  اب  ناشیا  اب 

هبقع نب  میهاربا 

دناهدرمش يداه  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  یخرب  نینچمه  و  [ . 316  ] تسا هتسناد  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
دایز و نب  لهـس  و  هدرک ، تیاور  مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  مالـسلاهیلع و  داوجلا  رفعجوبا  ماما  هحفـص 255 ] زا [  میهاربا  [ 317]

[ . 318  ] دناهدرک ثیدح  لقن  يو  زا  رگید  یهورگ 

يروباشین سراف  نب  دمحم  نب  میهاربا 

[ . 319 . ] تسا هدرب  مان  مالسلاامهیلع  يرکسع  نسح  ماما  يداهلا و  نسحلاوبا  ماما  باحصا  هلمج  زا  ار  وا  خیش 

ینادمه دمحم  نب  میهاربا 

یشک و  [ 320  ] تسا هتـسناد  مالـسلاامهیلع  يداه  ماما  داوج و  ماما  باحـصا  زا  نینچمه  مالـسلاهیلع و  اضر  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
ماما تسا و  هدوب  مالسلاهیلع  داوج  ماما  لیکو  نینچمه  و  [ ، 321  ] تسا هتفر  جح  هب  هبترم  لهچ  هدوب و  مالسلاهیلع  ماما  لیکو  دیوگیم :

روشحم ام  اب  ترخآ  ایند و  رد  ار  نانآ  ددرگ و  دونـشخ  ناـشیا  زا  دریذـپب و  وت  زا  دـنوادخ  دیـسر ، وت  باـسح  : ) تشون وا  هب  ياهماـن  رد 
نآ هب -  دنادرگ و  كرابم  وت  رب  ار  شیاهتمعن  مامت  اهنآ و  دنوادخ  دش ، هداتـسرف  وت  يارب  هچراپ  ردـق  نیا  دـقن و  هجو  غلبم  نیا  و  دزاس ،
هب هتـشون و  ياهمان  نادمه  رد  نامناتـسود  هب  دـنکن و  يراک  وت  فالخرب  دوشن و  وت  محازم  هک  میداد  روتـسد  میتشون و  رـضن ، صخش - 

تقاثو و رب  لـیلد  تیاور  نیا  [ . 322 .« ] میرادـن وت  زج  یلیکو  دـننک و  يوریپ  وت  نامرف  زا  دـننک و  تعاطا  وت  زا  هک  میداد  روتـسد  اـهنآ 
هحفص 256 ] تسا [ . مالسلاهیلع  ماما  دزن  رد  يو  تلزنم  ردق و  ماقم و  تمظع 
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رایزهم نب  میهاربا 

: دیوگیم یشاجن  [ 323  ] تسا هدرک  دای  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  مه  هدرمشرب و  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
لاح رد  هک  یتقو  مردپ  دـیوگیم : هدرک  لقن  رایزهم  نب  میهاربا  نب  دـمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  یـشک  [ . 324  ] تسوا زا  تاراشبلا »  » باـتک

، دمآ وت  دزن  یناشن  نیا  اب  سک  ره  تفگ : تسنادیمن و  ار  نآ  ادخ  زج  یسک  هک  داد  زین  ياهناشن  تخادرپ و  نم  هب  یغلبم  دوب ، راضتحا 
هب دز ، رد  دمآ ، يدرمریپ  مدورو ، مود  زور  رد  مدمآ و  دورف  ییارـسناوراک  رد  مدش و  دادغب  یهار  نم  دـیوگیم : هدـب ، وا  هب  ار  لوپ  نیا 

دراو مداد ، دورو  هزاجا  تسا . هداتسیا  هناخ  رد  يدرمریپ  تفگ : تشگرب و  تفر و  نوریب  مالغ  دنزیم  رد  هک  تسیک  نیبب  متفگ : ممالغ 
دمحم تسا . ناـنچ  نینچ و  شاهناـشن  زادرپـب و  نم  هب  تسوت  دزن  هک  یلاـم  نآ  متـسه ، يرمع  نم  تفگ : درک ، یفرعم  ار  شدوـخ  دـش ،

تفاـیرد لـیکو  مالـسلاهیلع  ماـما  فرط  زا  میهاربا ، هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  تیاور  نیا  [ 325  ] متخادرپ يو  هب  ار  غـلبم  نآ  نـم  دـیوگیم :
تسا . لدع  ۀقث و  وا  هدوب و  دامتعا  دروم  هک  تسا  یعیبط  و  تسا ، هدوب  یعرش  قوقح 

ناقهد میهاربا 

هحفص 257 ] تسا [ . هتشونن  نیا  رب  هوالع  يزیچ  و  [ 326  ] هدرمش مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

قاحسا نب  دمحا 

تیاور مالـسلاامهیلع  نسحلاوبا  زا  یناـث و  رفعجوـبا  زا  يو  تسا . هدوـب  دراو  اـهیمق  رب  هک  یمق  يرعـشا  هللادـبع  نب  قاحـسا  نب  دـمحا 
مامالل لاجرلا  لئاسم   - » موصلا ب للع  فلا -  دراد : ریز  حرـش  هب  ییاهباتک  هدوب و  مالـسلاهیلع  دمحموبا  يهژیو  باحـصا  زا  دـنکیم و 

لجع يدـهم  ماما  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  يو  [ . 328  ] ةالصلا للع  ج -  [ . 327  ] تسا هدرک  يروآعمج  يو  هک  مالـسلاهیلع » يداهلا 
تسا . هدیسر  وا  يانث  حدم و  رد  يدایز  رابخا  تسا و  هدید  ار  مالسلاهیلع  هجرف ، هللا 

يزار قاحسا  نب  دمحا 

زا دایز  نب  لهس  و  [ 329  ] هدرک تیاور  مالسلاهیلع  ماما  زا  يو  تسا . هدرمشرب  مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
[ . 330  ] دنکیم تیاور  لقن  وا  لوق 

نیطقی نب  لیعامسا  نب  دمحا 

[ . 331 . ] تسا هدرب  مان  وا  زا  یقرب  تسا . مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا 

یقرب هللادبعیبا  نب  دمحا 

رد ناونع  نیا  اـب  و  [ 332  ] تسا هدرمش  مالـسلاهیلع  هحفـص 258 ] يداهلا [  نسحلاوبا  ماما  باحـصا  هلمج  زا  ناونع  نیمه  اـب  ار  وا  خـیش 
[ . 333  ] تسا هدمآ  دسریم  دروم  لهچ  هب  هک  تایاور  زا  یعمج  دانسا  نمض 

دعس نب  قاحسا  نب  نسح  نب  دمحا 

[ . 334  ] تسا هدرمشرب  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 
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لاضف نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  نب  دمحا 

دناهدرک تیاور  وا  زا  یفوک  نایوار  رگید  نسح و  نب  یلع  شردارب  هدوب ، قوثو  دروم  ثیدـح  رد  نابز و  هداشگ  يدرم  يو  دـنیوگیم :
[ . 336  ] تسا هتفر  ایند  زا  260 ه )  ) لاس رد  دمحا  ءوضولا .»  » باتک و  ةالصلا »  » باتک هلمج  زا  دراد  باتک  نیدنچ  يو  [ 335]

یمق عسی  نب  ةزمح  نب  دمحا 

نیـسح زا  نامثع و  نب  نابا  زا  ماما و  زا  [ 337  ] تسا هتسناد  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  باحصا  هلمج  زا  ار  وا  خیـش  هدوب و  هقث  يدرم 
یلع رفعج و  نب  هللادبع  دیعـس و  نب  نیـسح  تسا و  هدرک  لقن  تیاور  یلع ، نب  دـمحم  دـمحا و  نب  نسحم  مدآ و  نب  ایرکز  راتخم و  نب 

[ . 338  ] دناهدرک لقن  ثیدح  وا  زا  نارگید  رایزهم و  نب 

بیضخ نب  دمحا 

هدرمـشرب يداه  ماما  ناراـی  زا  ار  وا  یقرب  هحفـص 259 ] نینچمه [  و  [ 339  ] هتـسناد مالـسلاهیلع  يداه  ماما  باحـصا  هلمج  زا  ار  وا  خیش 
تسا .

یمق اباب  نب  ایرکز  نب  دمحا 

[ . 340  ] تسا هدرمش  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  یقرب 

لیضف نب  دمحا 

[ . 341  ] تسا هدرمش  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ناونع  نیمه  اب  ار  وا  خیش 

يرصب يرایس  دمحم  نب  دمحا 

[ . 342 . ] تسا هدرب  مان  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  مالسلاهیلع و  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  يو  دوخ  لاجر  رد  خیش 

یمق يرعشا  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا 

گرزب وا  هدوب و  رفعجوبا  يو  يهینک  [ 343  ] تسا هدرمش  مالسلامهیلع  يداه  ماما  داوج و  ماما  اضر و  ماما  باحـصا  هلمج  زا  ار  وا  خیش 
هلمج زا  هدرک  فیلأت  ییاهباتک  دمحا  درکیم ، تاقالم  هاشداپ  اب  مدرم  فرط  زا  هک  هدوب  یـسیئر  تسا و  هدوب  اهیمق  هجوم  تیـصخش  و 
باتک و  خوسنملا » خـسانلا و   » باتک و  رداونلا »  » باتک و  ۀـعتملا »  » باتک و  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لضف   » باتک و  دـیحوتلا »  » باـتک

اهباتک . رگید  و  لئاضف » »

يدادغب یناتربص  لاله  نب  دمحا 

شهوکن رد  يدایز  رابخا  و  [ 344  ] دهدیم هحفص 260 ] ولغ [  تبسن  وا  هب  تسا و  هتسناد  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
تسا . هدیسر  وا  ینیدیب  وا و  زا  تئارب  و 

تخبون نب  لیعامسا  نب  قاحسا 
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تسا . هتسناد  ماما  باحصا  زا  ار  وا  یقرب  نینچمه  و  [ 345  ] هدرمش مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

يرصب دمحم  نب  قاحسا 

تبسن وا  هب  دیوگیم : زین  همالع  [ 346  ] دناهداد ولغ  تبسن  وا  هب  دیوگیم : تسا و  هتسناد  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
[ . 347 . ] تسا مالسلاهیلع  داوج  ماما  باحصا  زا  وا  هک  یلاح  رد  دناهداد  ولغ 

جارد نب  حون  نب  بویا 

راوگرزب ود  نآ  دزن  رد  تسا و  هدوب  مالـسلاهیلع  دمحموبا  مالـسلاهیلع و  نسحلاوبا  لیکو  يو  دیوگیم : یـشاجن  دوب . نیما  هقث و  يدرم 
رد جارد »  » شردـپ هدوب و  دامتعا  دروم  شتایاور  رد  تدابع و  رپ  راگزیهرپ ، تخـس  يدرم  تسا  هدوب  ناشیا  نیما  هتـشاد و  ییالاو  ماـقم 

تسا هقث  جارد  نب  بویا  دیوگیم : خیش  [ 348  ] تسوا ردارب  جارد  نب  لیمج  تسا و  هدوب  داقتعالا  حیحص  هتشاد و  تواضق  لغـش  هفوک 
نوچ دوب و  ناحلاص  زا  يو  دیوگیم : یشک  تسا . مالـسلاهیلع  يداه -  ماما  ثلاث -  نسحلاوبا  زا  یلئاسم  تایاور و  باتک و  ياراد  يو 

دوجوم وا  دزن  يدایز  لاوما  دـندرکیم ، روصت  مدرم  هک  یلاح  رد  تشاذـگن  یقاب  يزیچ  رانید  هاجنپ  دـص و  زج  ایند  لام  زا  تفر  ایند  زا 
هحفص 261 ] دناهدرک [ . لقن  وا  لوق  زا  زین  تاور  زا  يدایز  تعامج  هدرک و  تیاور  مالسلاهیلع  نسحلاوبا  ماما  زا  يو  تسا .

ب)  ) فرح

يروباشین راشب  نب  رشب 

مالسلاهیلع ماما  زا  يو  تسا ، هدروآ  ار  وا  مان  دوخ  لاجر  رد  خیش  تسا . مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحـصا  زا  یناذاش ، هللادبع  يومع  رـشب 
[ . 349 . ] دنکیم تیاور  لقن  وا  زا  لهس  و  هدرک ، تیاور  هبتاکم  تروص  هب 

ج)  ) فرح

دمحا نب  رفعج 

تیاور یلع  نب  دـمحم  زا  يو  تسا . هدرک  داـی  وا  زا  یقرب  نینچمه  و  [ 350  ] تسا هدرمش  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
[ . 351 . ] دنکیم تیاور  وا  زا  شیوخ  ریسفت  رد  یمق  میهاربا  نب  یلع  هدرک و 

حون نب  میهاربا  نب  رفعج 

. ] تسا هتـسناد  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیـش  نینچمه  و  [ 352  ] تسا هدرمـشرب  مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  یقرب 
هحفص 262 ]

هللادبع نب  رفعج 

ترـضح وا و  نیب  تسا . هدرمـش  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  باحـصا  زا  ار  وا  خیـش  يدـیمح ، یمق  عماـج  نب  نیـسح  نب  هللادـبع  نب  رفعج 
[ . 353  ] تسا هتشاد  نایرج  هبتاکم ، هجرف -  یلاعت  هللا  لجع  رمالا -  بحاص 
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دمحم نب  رفعج 

دای وا  زا  یقرب  نینچمه  و  [ 354  ] تسا هدرمش  رب  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش  باطخ ، نب  لیعامـسا  نب  دمحم  نب  رفعج 
[ . 355  ] تسا هتشون  وا  هب  ياهمان  مالسلاهیلع  ماما  هک  دنکیم  هفاضا  خیش  هدرک و 

سنوی نب  دمحم  نب  رفعج 

خیش [ 356  ] دراد یباتک  وا  هدرک و  تیاور  مالسلاهیلع  یناث  رفعجوبا  ماما  زا  هلیجب ، يهلیبق  مالغ  یفریص  لوحا  سنوی  نب  دمحم  نب  رفعج 
[ . 357  ] تسا هدرمشرب  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا 

ح)  ) فرح

جرف نب  متاح 

هحفص 263 ] [ . ] 358  ] تسا هتسناد  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

رفعج نب  نسح 

هلمج زا  هک  يروط  نامه  هدرمـش ، مالـسلاهیلع  يداه  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیـش  يدادـغب ، ینافاف  بلاطوبا  هب  فورعم  رفعج ، نب  نسح 
[ . 359  ] تسا هدروآ  زین  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  باحصا 

يولع نسح  نب  نسح 

[ . 360  ] تسا هدرمشرب  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

يولع نیسح  نب  نسح 

[ . 361  ] دنادیم مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

ذازرخ نب  نسح 

هدوب و ثیدحلاریثک  يدرم  يو  دیوگیم : یـشاجن  [ 362  ] تسا هدروآ  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحـصا  رامـش  رد  ار  وا  خیش 
تالغ ءزج  شرمع  رخآ  رد  وا  دناهتفگ  یضعب  تسا . هعتملا »  » باتک و  ملس » هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ءامسا   » مان هب  یباتک  ياراد 

[ . 363  ] دش

دشار نب  نسح 

يداه ماما  باحصا  رامـش  رد  ار  وا  خیـش  تسا  هدوب  دامتعا  دروم  هقث و  يدرم  يدادغب ، بله  لآ  مالغ  یلعوبا  هب  ینکم  دشار ، نب  نسح 
یناسک زا  دنتخومآیم و  ناشیا  زا  ار  مارح  لالح و  هک  هتـسناد  ییاسؤر  گرزب و  ياهقف  زا  ار  وا  دیفم  خیـش  و  [ 364  ] هدروآ مالسلاهیلع 

لیکو ار  وا  مالسلاهیلع  يداه  ماما  [ 365  ] درادن دوجو  ندیهوکن  هحفـص 264 ] يارب [  یهار  هدرکن و  شهوکن  وا  زا  سک  چیه  هک  تسا 
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تیاور دناسریم -  ینیطقی  یسیع  نب  دمحم  هب  ات  دوخ -  دنس  هب  یـشک   - 1 هلمج : زا  هک  داتـسرف  يو  يارب  همان  نیدنچ  تخاس و  دوخ 
ار ادخ  وت  نم و  : » تسا هدـمآ  همان  نآ  رد  هک  هتـشون  ياهمان  332 ه )  ) لاس رد  لالب  نب  یلع  هب  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  دـیوگیم : هدرک ،
 - داب ناشیارب  ادخ  تمحر  دورد و  هک  شنادناخ -  ادخ و  ربمایپ  دمحم  رب  میرازگرکـش و  شناسحا  تمعن و  هب  ار  وا  مییوگیم و  ساپس 

ار وا  دوبن ، وا  ریظن  یسک  متشاد و  وا  زا  هک  یتخانش  اب  مدرک و  نییعت  هبردبع  نب  نیـسح  ياج  هب  ار  یلعوبا  نم  يراب  میتسرفیم . تاولص 
همان نیا  اـب  ار  وت  ناـماس ، نآ  مدرم  دارفا و  هب  تبحم  رطاـخ  هب  هک  دوب  نیا  تسا  هیحاـن  نآ  گرزب  وا  هک  منادیم  و  مداد ، رارق  دوخ  نیما 

هب ییامن و  قیوشت  نادب  زین  ار  تناتـسود  ینک و  میلـست  وا  هب  تسوت  دزن  هک  یقوقح  ره  ینک و  تعاطا  وا  زا  دیاب  نیاربانب  میتشاد  یمارگ 
تسا و هدیدنسپ  ام  رظن  زا  ام و  هب  تسا  یمارتحا  تسا و  ياهدیدنسپ  راک  نآ  هک  دننک  تیافک  يرای و  ار  وا  هلیـسو  نیدب  ات  ینامهفب  نآ 
وا هچ  دنکیم ، شـشخب  تیانع و  دوخ ، تمحر  هب  دهاوخب  سک  ره  هب  دنوادخ  اریز  تسا  یـشاداپ  رجا و  دـنوادخ  فرط  زا  زین  وت  يارب 

ناوارف ساپس  ار  ادخ  متشون ، مدوخ  طخ  هب  ار  هتشون  نیا  یتسه  یهلا  تیامح  فنک  رد  ام  رظن  زا  وت  تسا و  تمحرم  ششخب و  بحاص 
عاجرا وا  هب  ار  هعیش  مالسلاهیلع  ماما  هک  تسوا  يرادتناما  تقاثو و  دشار و  نب  نسح  تلیـضف  رب  لیلد  دوخ  همان  نیا  [ . 366 .« ] میوگیم

هحفص دنیامن [ . میلست  وا  هب  دنراد  رایتخا  رد  یعرش  قوقح  زا  هچ  نآ  دهدیم  روتسد  دنکیم و  شرافـس  وا  زا  دایقنا  تعاطا و  هب  هداد و 
زا یعمج  هب  دـشارنبا  اب  ار  همان  نیا  دـیوگیم : وا  هک  هدرک ، تیاور  یـسیع -  نب  دـمحم  نب  دـمحا  ات  دوخ -  دنـس  هب  یـشک   - 2 [ 265
ادخ : » تسا نینچ  همان  نآ  هک  میدرک  یسیونور  ماما  يهتشون  يور  زا  دندوب  اج  نآ  فارطا  یحاون و  نیادم و  دادغب ، میقم  هک  یناتـسود 

دورد و نیرتـالاب  وا  نادـناخ  ربماـیپ و  رب  و  هدرک ، تمحرم  وا  هک  یتمالـس  یتسردـنت و  تـمعن  رطاـخ  هـب  مییوـگیم ، ساپـس  امـش  اـب  ار 
شیپ هک  میالکو  زا  یناسک  هبردبع و  نب  نیسح  نب  یلع  ياج  هب  ار  دشار  نب  یلعوبا  نم  و  میراتـساوخ ، ار  وا  تفأر  تمحر و  نیرتلماک 

دنتـشاد وا  زا  شیپ  ام  يالکو  هک  میداد  ار  يرایتخا  نامه  ار  وا  دراد و  ام  دزن  رد  ار  هاگیاج  ماقم و  ناـمه  وا  و  مدرک ، نییعت  دـندوب  وا  زا 
ادخ ار  امش  تساجب و  هدوب و  هتسیاش  وا  هک  میتشاد  مدقم  نارگید  رب  ار  وا  دروم  نیا  رد  مدیدنسپ و  امش  يارب  ار  ام  دریگب و  ار  ام  قح  ات 

تعاطا زا  دیور  نوریب  وا  تعاطا  زا  ادابم  دیرامـشب و  یجنر  دـنیاشوخان و  ناتدوخ  رب  ار  وا  هک  ادابم  و  دـیزادرپب ، وا  هب  ار  قوقح  دزرمایب 
کمک رگیدـکی  هب  يراگزیهرپ  کین و  ياهراک  رد  دـیزیرب ، ار  رگیدـکی  نوخ  دـیزاس و  دوبان  ار  ناتلاوما  دـینک و  هشیپ  ییاورپیب  ادـخ 

نم دیریمب . ناملـسم  ریغ  ادابم  و  دینزب ، گنچ  ادـخ  نامـسیر  هب  یگمه  دـیریگب ، رارق  ادـخ  فطل  دروم  دـیاش  دیـسرتب ، ادـخ  زا  دـینک و 
دنبیاپ ام  شور  هار و  هب  سپ  منادیم ، مدوخ  ینامرفان  ار  وا  زا  یناـمرفان  مدرک و  بجاو  امـش  رب  مدوخ  تعاـطا  ناونع  هب  ار  وا  زا  تعاـطا 

، دراد هک  يراوگرزب  اب  دنوادخ  اریز  دزاسیم ، رادروخرب  ار  امـش  دوخ  ناوارف  فطل  زا  دـهدیم و  شاداپ  رجا و  امـش  هب  دـنوادخ  دیـشاب 
همان نیا  میتسه ، ادخ  تیامح  ظفح و  رد  امـش  ام و  تسا . میحر  دراد و  ناوارف  ناسحا  شناگدنب  رب  تسا و  هدنیاشخب  هدنهد و  شیاشگ 
ماما هاگـشیپ  رد  دـشارنبا  يالاو  يهبترم  ماقم و  زا  تیاکح  هماـن  نیا  [ . 367 .« ] تسار يادخ  ناوارف  ساپـس  و  متـشون ، مدوخ  طخ  هب  ار 

هتـسناد شیوخ  ینامرفان  يهلزنم  هب  ار  هحفـص 266 ] وا [  ینامرفان  دوخ و  تعاطا  نیرق  ار  وا  زا  تعاطا  هک  اج  نادـب  اـت  دراد  مالـسلاهیلع 
نینچ میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  زا  سپ  هک  تسا  هتـشون  حون  نب  بویا  هب  دـشار و  نب  نسح  هب  ياهمان  مالـسلاهیلع  يداه  ماـما   - 3 تسا .

دح رد  امش  زا  مادک  ره  ینک و  عطق  ار  یلعوبا  دوخ و  نیب  ام  دایز  يوگتفگ  هک  مهدیم  روتسد  وت  هب  نم  حون  نب  بویا  يا  : » تسا هدمآ 
هعجارم زا  هنیآ  ره  دیزاس  دودحم  ام  ياهروتسد  هب  ار  دوخ  امش  رگا  اریز  دییامن ، مادقا  دوخ  يهیحان  روما  هب  دیشاب و  دنبیاپ  دوخ  تلاکو 

نیادم دادغب و  مدرم  زا  یسک  زا  ادابم  مداد و  بویاوبا  هب  هک  مهدیم  ار  يروتسد  نامه  یلعوبا  يا  وت  هب  نم  و  دوب . دیهاوخ  زاینیب  ام  هب 
دـننکیم و هعجارم  وت  هب  رگید  یحاون  زا  هک  یناسک  و  يوشن ، ناـشیا  يارب  هزاـجا  بسک  رادهدـهع  يریذـپب و  دـننکیم  لـقن  يزیچ  هک 

بویاوبا هب  هک  مهدیم  ار  تیرومأم  نامه  وت  هب  نم  یلعوبا  يا  و  دننک . هعجارم  تسا  هیحان  نآ  رد  هک  یلیکو  هب  وگب  دـنروآیم ، يزیچ 
ماما دزن  رد  ار  یهجوت  لـباق  ماـقم  تلزنم و  دـشارنبا  هک  یتسار  هب  [ . 368 .« ] دنک لمع  ام  روتـسد  قباطم  امـش  زا  مادک  ره  دـیاب  مداد و 

طایتحا تیاهن  ياـگزیهرپ و  اوقت و  يهلیـسو  هب  رگم  هدرواـین  تسد  هب  ار  یماـقم  نینچ  وا  هک  تسا  یعیبط  هتبلا  تسا  هتـشاد  مالـسلاهیلع 
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دومن . ار  یهلا  ناوضر  ترفغم و  بلط  وا  يارب  دش و  رثأتم  مالسلاهیلع  ماما  تفر ، ایند  زا  دشارنبا  هک  یتقو  دوخ ، ینید 

فیرظ نب  نسح 

یفوک حـصان  نب  فیرظ  نب  نسح  دـیوگیم : یـشاجن  [ 369  ] تسا هدروآ  مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  باحـصا  رامـش  رد  ار  وا  خـیش 
زا نایوار  و  دناهدرک ، لقن  ار  يریظن  مک  ياهناتـساد  وا  هب  عجار  دناهدوب و  دادغب  نکاس  شردپ  وا و  تسا  هقث  يدرم  دـمحموبا ، هب  ینکم 

هحفص 267 ] [ . ] 370 . ] دنناوارف وا 

یلع نب  نسح 

مالـسلاهیلع يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحـصا  زا  قحلل ، رـصان  هب  فورعم  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  رمع  نب  یلع  نب  نسح 
دوخ تایرـضانلا » لئاسملا  حرـش   » باتک لوا  رد  هرـس -  سدـق  دیـس -  تسوا . ردام  فرط  زا  یـضترم  دیـس  دـج  ردـپ  يو  [ 371  ] تسا

تـسوا تسا ، رتناشخرد  دشروخ  زا  تهاقف  دهز و  شناد و  رد  وا  تلیـضف  یلع ، نب  نسح  ینعی  ریبک  رـصان  دمحموبا  اما  و  : » دـیوگیم
تلاهج زا  وا  توعد  اب  دندیـسر و  تیادـه  هب  یهارمگ  زا  راـید  نآ  مدرم  هک  اـج  نادـب  اـت  داد  شرتسگ  ملید  نیمزرـس  رد  ار  مالـسا  هک 

[ . 372 .« ] دشاب ناهنپ  هک  تسا  نآ  زا  رتنشور  و  رامش ، دح  زا  شیب  وا  يهتسجرب  تافص  دندش و  نوگرگد 

ءاشولا یلع  نب  نسح 

زازخ یفریـص  سایلا  رتخد  رـسپ  يو  دیوگیم : یـشاجن  [ . 373  ] تسا هتـسناد  مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خـیش 
نیا دیشاب -  دهاش  امش  تفگ : شنایفارطا ، هب  تفرگ ، رارق  تافو  يهناتسآ  رد  وا  هک  یتقو  تسا ، هدرک  لقن  سایلا  شدج  زا  نسح  هدوب ،

 - ادخ لوسر  ادخ و  هک  ياهدـنب  دـنگوس  ادـخ  هب  : » دومرفیم هک  مدینـش  مالـسلاهیلع  هللادـبعابا  زا  نم  تسین -  نتفگ  غورد  نامز  هظحل ،
.« دسریمن وا  هب  خزود  شتآ  شندرم  زا  سپ  دشاب ، هتـشاد  لوبق  ار  مالـسلامهیلع  همئا  تیالو  درادب و  تسود  ار  ملـس -  هیلع و  هللا  یلص 
اج نآ  رد  مدش ، هفوک  یهار  ثیدح  نیا  ندروآ  هحفص 268 ] تسد [  هب  روظنم  هب  دیوگیم : هدرک ، تیاور  یـسیع  نب  دمحم  نب  دمحا 
نم هب  ار  ود  ره  دهدب و  نم  هب  ار  رمحا  نامثع  نب  ناباو  الق  نیزر  نب  ءالع  باتک  ات  مدرک  تساوخرد  وا  زا  مدـید ، ار  اشو  یلع  نب  نسح 
اهنآ يور  زا  ورب  يراد ، باتـش  هچ  دـنک ! تمحر  ار  وت  ادـخ  تفگ : منک ؟ لقن  نارگید  هب  ار  اهنآ  ات  یهد  هزاـجا  ملیاـم  متفگ : وا  هب  داد 
نیا رد  ثیدح  نیا  هک  متـسنادیم  رگا  تفگ : متـسین ، نمیا  اهدماشیپ  راگزور و  ثداوح  زا  متفگ : ناسرب ! مدرم  عالطا  هب  دـعب  سیونب و 

زا مادک  ره  هک  مدید  ار  ثدحم  دـصهن  هفوک  دجـسم  ینعی  دجـسم ، نیا  رد  نم  انامه  مدرکیم ، تبغر  نآ  زا  رتشیب  هب  دراد ، بلاط  دـح 
دراد باتک  نیدنچ  هدوب و  هفیاط  نیا  ناگرزب  یکی  اشو -  یلع  نب  نسح  درمریپ -  نیا  و  دومرف ، نینچ  دـمحم  نب  رفعج  دـنتفگیم : اهنآ 

[ . 374 « ] رداونلا کسانملا و   » و جحلا » باوث   » باتک هلمج  زا 

نامثع یبا  نب  یلع  نب  نسح 

تسا هدرمشرب  مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیـش  تسا . تالغ  يهلمج  زا  هداجـس ، نامثعیبا  نب  یلع  نب  نسح 
نم هب  يزور  هداجـس ، نامثعیبا  نب  یلع  نب  نسح  دـیوگیم : هدرک ، لـقن  حابـص  نب  رـصن  هک  تسا  یتیاور  يو  ولغ  لـیالد  زا  و  [ 375]

هک ینیبیمن  اـیآ  دـیوگیم : بنیزیبا  نب  دـمحم  تفگ : وگب ! وت  متفگ : يراد ؟ ياهدـیقع  هچ  بنیزیبا  نب  دـمحم  يهراـبرد  وـت  تفگ :
ار بنیزیبا  نب  دمحم  اما  هداد ، رارق  شاخرپ  دروم  اج  دـنچ  رد  ار  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع -  نب  دـمحم  دـیجم  نآرق  رد  دـنوادخ 

نکرت تدـک  دـقل  كانتبث  نا  ول ال  : » دـیامرفیم هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع -  نب  دـمحم  هب  تسا ! هدادـن  رارق  شاخرپ  باتع و  دروم 
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! ینک ادیپ  يدامتعا  هحفص 269 ] كدنا [  ناکرـشم  نآ  هب  هک  دوب  کیدزن  میدرکیمن ، مدق  تباث  ار  وت  ام  رگا  [ . 376 .« ] الیلق ائیش  مهیلا 
رد نینچمه  و  تخاسیم ! دوباـن  وحم و  ار  تلمع  هنیآ  ره  يدوب  هدروآ  كرـش  ادـخ  هب  رگا  [ . 377 .« ] کلمع نطبحیل  تکرـشا  ننال   » و

تنعل ادـخ و  تنعل  تفگ : ورمعوبا  تسا ! هدرکن  یـشاخرپ  نینچ  نآرق  ياج  چـیه  رد  بنیزیبا  نب  دـمحم  هب  هک  یلاح  رد  تایآ ، رگید 
 - ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ -  ربمایپ  اب  هک  تسا  یناشکندرگ  زا  وا  هک  داب ، هداجـس  رب  مدرم  مامت  ناگتـشرف و  نم و  بناج  زا  ادخ 

تسوا . ینیدیب  وا و  يهدیقع  بهذم و  یتسردان  رب  لیلد  دادیور  نیا  [ . 378 . ] دنتشادن مالسا  زا  ياهرهب  چیه  دندوب و  فلاخم 

یمق دمحم  نب  نسح 

شیاهباتک زا  یکی  رد  ناذاش  نب  لضف  دمحموبا  دیوگیم : یـشک  [ . 379 . ] تسا هدرمشرب  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
مالسلاهیلع يرکسع  ماما  تفگ : درک و  لقن  نم  يارب  يدیبع  دیوگیم : دعس  تسا . یمق  ابابنبا  روهشم  نایوگغورد  هلمج  زا  دسیونیم :

نب نسح  زا  نینچمه  و  مرازیب ، ادخ  رطاخ  هب  يرهف  زا  نم  : » تشون همدقمیب  مشاب -  هدیـسرپ  وا  زا  نم  هک  نیا  نودـب  نم -  هب  ياهمان  رد 
ادخ تنعل  منکیم ، نعل  ار  اهنآ  نم  مرادیم و  رذح  رب  ناشیا  زا  ار  مناتسود  مامت  وت و  نم  و  مرازیب . اهنآ  يود  ره  زا  یمق ، اباب  نب  دمحم 

بوشآ رد  ار  اهنآ  درازایب و  ار  اهنآ  دنوادخ  دنتـسه ، يذوم  نارگبوشآ  دـنروخب ، ار  مدرم  لاوما  ام  مان  هب  دـنهاوخیم  نانآ  داب ، ناشیا  رب 
هحفـص ناطیـش [  داب ، وا  رب  ادخ  تنعل  تسا ، توبن  باب  وا  هدرک و  ثوعبم  توبن  هب  ارم  دنوادخ  هک  تسا  دقتعم  ابابنبا  دزادنا ، هنوگژاو 

وا رس  یتسناوت  رگا  دمحم  يا  وت  دنک و  لوبق  ار  وا  نخـس  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادخ  سپ  تسا ، هتخاس  هارمگ  هدرک و  مار  ار  وا  [ 270
هار زا  اـبابنبا  هک  یتسار  هب  [ . 380 .« ] درازایب ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  دـنوادخ  تسا ، هدرزآ  ارم  وا  اریز  نک ، نانچ  ینکـشب ، گنـس  اب  ار 

هدومن تراسج  مالسلاهیلع  ماما  هب  هدش ، بکترم  تسا  یهارمگ  لماوع  زا  هک  یتعدب  رطاخ  هب  هدوب و  جراخ  نید  زا  هدش و  فرحنم  قح 
تسا .

یح نب  دمحم  نب  نسح 

تسا . لاحلالوهجم  هعیش و  وا  ارهاظ  و  [ 381  ] تسا هدرمش  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  هلمج  زا  ار  وا  خیش 

ینیادم دمحم  نب  نسح 

[ . 382  ] تسا مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحصا  زا 

يدهن دسا  نب  نیسح 

تسا . هدرک  دای  وا  زا  یقرب  نینچمه  و  [ 383  ] تسا هتسناد  مالسلاهیلع  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

يرصب دسا  نب  نیسح 

هقث هب  ار  وا  هدرمشرب و  مالسلاهیلع  داوج  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  یقرب  و  [ 384  ] تسا هدروآ  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
هحفص 271 ] [ . ] 385  ] تسا هدرک  فیصوت  ندوب  لوقلا  حیحص  و 

بیکشا نب  نیسح 

دوخ لاجر  باتک  رد  ار  وا  ورمعوبا  تسا . هدوب  مدقم  نارگید  زا  هقث و  ناسارخ ، مدرم  زا  ام  داتسا  بیکشا  نب  نیـسح  دیوگیم : یـشاجن 
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ياهقث درم  هک  نیا  ناونع  هب  وا  ثیدـح  هب  هدرک و  تیاور  وا  زا  رگید  يرایـسب  یـشایع و  هتـسناد  رـصعلا  بحاص  نسحلاوبا ، باحـصا  زا 
تسا هدرک  فینصت  زین  یباتک  تسا و  ملکتم  يدنمـشناد  يو  دیوگیم : یـشک  [ . 386  ] تسا هدوب  عطاق  هقث و  وا  دـناهدرک . دامتعا  تسا 

[ . 387]

یمق هللادیبع  نب  نیسح 

: دیوگیم یشک  [ 388  ] تسا ولغ  هب  مهتم  يو  هک  دـنکیم  هفاضا  هدرمـشرب  مالـسلاهیلع  يداـهلا  نسحلاوبا  ماـما  باحـصا  زا  ار  وا  خـیش 
[ . 389  ] دندرک نوریب  زین  ار  وا  دندرکیم ، نوریب  مق  زا  ار  ولغ  هب  نامهتم  مدرم  هک  ینامز 

یمق کلام  نب  نیسح 

[ . 390  ] تسا هدوب  هقثو  دامتعا  دروم  وا  هک  دیازفایم  هدروآ و  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحصا  رامش  رد  ار  وا  خیش 

ینیادم دمحم  نب  نیسح 

تسا . هدرک  دای  وا  زا  یقرب  روط  هحفص 272 ] نیمه [  و  [ 391  ] تسا هدروآ  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  هلمج  زا  ار  وا  خیش 

يزورم صفح 

[ . 392  ] تسا هدروآ  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحصا  رامش  رد  ار  وا  خیش 

نامیلس نب  نادمح 

يداـهلا نسحلاوـبا  ماـما  باحـصا  هلمج  زا  ناوـنع  نیمه  اـب  ار  وا  خیـش  رجاـت ، هب  فورعم  يروباـشین ، يهریمع  نـب  نامیلـس  نـب  نادـمح 
ناگرزب زا  هقث و  دارفا  زا  نیش -  فرح  اب  يروباشین -  دیعسوبا  نامیلس ، نب  نادمح  دسیونیم : یـشاجن  و  [ 393  ] تسا هدروآ  مالسلاهیلع 

[ . 394  ] تسا هعیش 

یلع مالغ  هزمح ،

[ . 395  ] تسا هدروآ  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  رامش  رد  ار  وا  خیش  يدادغب ، دیشر  نب  نامیلس  نب  ةزمح 

خ)  ) فرح

یسراف مشاه  نب  لیلخ 

[ . 396  ] تسا هدرمش  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

یناکاز قاحسا  نب  ناریخ 

هحفص 273 ] [ . ] 397  ] تسا هدروآ  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  رامش  رد  ار  وا  خیش 

ع)  ) يداه ماما  یناگدنز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلیلحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 120 

http://www.ghaemiyeh.com


مداخ ناریخ 

هدرک دای  وا  زا  یقرب  نینچمه  و  [ 398  ] تسا هقث  وا  هک  دنکیم  هفاضا  هدروآ و  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
داوـج ماـما  اـب  ار  وا  هب  طوـبرم  راـبخا  زا  يرادـقم  یـشک  تسا . هتـشاد  مالـسلاهیلع  داوـج  ماـما  دزن  رد  یخماـش  تلزنم  ماـقم و  وا  تسا .

تسا . هدرک  لقن  مالسلاهیلع 

د)  ) فرح

دیزیبا نب  دوواد 

يو تسا  تناید  لـها  زا  هجهللا و  قداـص  هقث و  وا  هک  دـنکیم  هفاـضا  هدروآ و  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  باحـصا  رامـش  رد  ار  وا  خـیش 
[ . 399  ] دنربیم مان  اهنآ  زا  میدننبا  یشک و  هک  هتشاد  ییاهباتک 

يرفعج مساق  نب  دوواد 

ماما داوج و  ماما  اضر ، ماما  رضحم  هک  تسا  مالسلامهیلع  همئا  دزن  رد  ماقمالاو  ردقلا و  لیلج  یصخش  دادغب ، مدرم  زا  مشاهوبا  هب  ینکم 
راعشا دراد و  یلئاسم  رابخا و  هدرک و  لقن  تیاور  ناشیا  مامت  زا  تسا و  هدرک  كرد  ار  مالسلامهیلع  نامز  ماما  يرکسع و  ماما  يداه و 
رامـش رد  ار  وا  یقرب  [ 400  ] تسا یباـتک  ياراد  تشاد و  یبرقت  هاـشداپ  دزن  رد  يو  تسا ، هدورـس  مالـسلامهیلع  همئا  يهراـبرد  ییوکین 

نم هب  ورمعوبا  دیوگیم : هحفص 274 ] یشک [  [ 401  ] تسا هدروآ  مالسلامهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يداه و  ماما  داوج ، ماما  باحـصا 
هدوب رادروخرب  ییالاو  تیعقوم  زا  هتشاد و  مالسلامهیلع  دمحموبا  نسحلاوبا و  رفعجوبا و  دزن  يدنمجرا  ماقم  دوواد - ینعی  يو -  تفگ :

[ . 402  ] تسا

یمرص يهنخاس  نب  دوواد 

ماما زا  يو  دیوگیم : یشاجن  هدرک و  دای  وا  زا  یقرب  نینچمه  و  [ 403  ] تسا هدروآ  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  رامش  رد  ار  وا  خیش 
[ . 404  ] دراد ترضح  نآ  زا  یلئاسم  دوب و  هدنز  مالسلاهیلع  رکسعلا  بحاص  نسحلاوبا  نامز  ات  تسا و  هدرک  تیاور  مالسلاهیلع  اضر 

ر)  ) فرح

ناماس نب  ییحی  نب  ءاجر 

باوبا یف  ۀـعنقملا   » مان هب  ياهلاـسر  ءاـجر ، تسا . هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  يداـهلا  نسحلاوبا  ماـما  زا  يو  بتاـک ، یئاـقربع  نیـسحلاوبا 
[ . 405  ] تسا هدرک  تیاور  نآ  زا  ینابیش  لضفملاوبا  هک  دراد  ۀعیرشلا »

تلص نب  نایر 

دنس هب  یشک  و  [ 406  ] تسا هقث  وا  هک  هدوزفا  هدرمش و  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  مالسلاهیلع و  اضر  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
ناسارخ یحاون  هحفـص 275 ] زا [  یکی  هب  ار  وا  لهـس  نب  لضف  تفگ : تلـص  نب  نایر  دـیوگیم : هدرک  تیاور  دـالخ  نب  رمعم  زا  دوخ 

مالس موش و  بایفرش  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  ات  يریگب  دورو  يهزاجا  مالـسلاهیلع  نسحلاوبا  زا  میارب  هک  مراد  تسود  تفگ : داتـسرف و 
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شدوخ تسد  اب  دناهدز ، وا  مان  هب  هک  ییاههکـس  نآ  زا  دـناشوپب و  نم  رب  ار  یکی  شدوخ  ياههماج  زا  ملیام  منک و  یظفاحادـخ  هداد و 
ام شیپ  یلیام  ایآ  تساجک  نایر  رمعم ! دومرف : نم  هب  همدـقمیب  مدـش ، فرـشم  ماما  تمدـخ  هب  دـیوگیم : دـنک . تمحرم  نم  هب  يزیچ 

يزیچ وا  دنگوس  ادخ  هب  هللا !! ناحبـس  مدرک : ضرع  دـیوگیم : میهدـب ؟ وا  هب  اهمهرد  نآ  زا  میناشوپب و  وا  رب  دوخ  ياههماج  زا  دـیایب و 
متفگ وا  هب  دیوگیم : رمعم  دیایب . وگب ، وا  هب  تسا  قفوم  نمؤم  انامه  رمعم ! ای  دومرف : سپس  تساوخیمن ، امش  روضح  زا  ار  اهنیمه  زج 

و درک . تمحرم  وا  هب  دـیبلط و  ار  شیاههماج  زا  ياهماج  ماـما  هاـگ  نآ  درک ، ضرع  مالـس  مالـسلاهیلع  ماـما  هب  دـش و  دراو  وش ،)  دراو  )
تـسا شتـسد  نایم  مهرد  یـس  میدید  درک  زاب  هک  ار  شتـسد  درک ، تمحرم  وت  هب  زیچ  هچ  ماما  متفگ : دش ، نوریب  ماما  رـضحم  زا  نوچ 

دشابیم . تلص  نب  نایر  يهدیقع  نسح  نامیا و  رب  لیلد  نایرج  نیا  [ 407]

س)  ) فرح

یناهفصا يهمالس  نب  يرس 

لضفملاوبا لوق  زا  یعمج  هک  دراد  یباتک  وا  دیوگیم : خیش  و  [ 408  ] تسا هدرمشرب  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  هلمج  زا  ار  وا  خیش 
هحفص 276 ] دناهدرب [ . مان  نآ  زا  هللادبعیبا  نب  دمحا  لوق  زا  وا  هطبنبا و  زا  وا  و 

هیوصفح نب  نامیلس 

تسا . هدرک  دای  وا  زا  روط  نیمه  زین  یقرب  و  [ 409  ] تسا هدروآ  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  رامش  رد  ار  وا  خیش 

يزورم دوواد  نب  نامیلس 

[ . 410  ] تسا هدرب  مان  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحصا  هلمج  زا  ار  وا  خیش 

دمحم نب  يدنس 

[ . 411  ] دوب یلع  ردارب  يو  هک  تسا  هتفگ  نآ  رب  هوالع  هدرک ، رکذ  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

دایز نب  لهس 

[412  ] تسا هدوب  دیعسوبا  هب  ینکم  ير و  لها  هقث و  يو  هک  تسا  هدوزفا  هدروآ و  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحـصا  رامـش  رد  ار  وا  خیش 
تداهش وا  ییوگغورد  ولغ و  هب  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  و  تسین ، دامتعا  دروم  هدوب و  فیعـض  ثیدح  لقن  رد  وا  دیوگیم : یـشاجن 

دمحم يهلیسو  هب  ياهمان  مالـسلاهیلع  يرکـسع  دمحموبا  هب  وا  دش . نکاس  اج  نآ  رد  تفر و  ير  هب  دندرک و  نوریب  مق  زا  ار  وا  دهدیم ،
نب دـمحا  حوـن و  نب  یلع  نب  دـمحا  ار  بلطم  نیا  تسا ، هداتـسرف  هتـشون و  255 ه )  ) لاس رخالا  عیبر  هاـم  همین  رد  راـطع  دـیمحلادبع  نب 
لوق زا  یحلاص  یمشاه  دمحم  نب  لضف  نب  دمحا  نب  سابع  نسحلاوبا  هک  تسا  هتشاد  دیحوتلا »  » مان هب  یباتک  يو  دناهدرک . لقن  نیـسح 

يریاضغنبا هحفـص 277 ] [ . ] 413  ] تسا هتـشاد  رداونلا »  » مان هب  يرگید  باـتک  زین  و  تسا . هدرک  لـقن  یمدآ  دیعـسوبا  زا  وا  شردـپ و 
مق زا  ار  وا  يرعـشا  یـسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  تسا و  هدوب  بهذملا  دساف  هیاورلا و  دساف  فیعـض و  رایـسب  يو  دـیوگیم : وا  يهرابرد 

ثیداـحا هب  درکیم و  لـقن  ار  لـسرم  تاـیاور  وا  درک . عـنم  وا  تیاور  ثیدـح و  ندینـش  زا  ار  مدرم  تسج و  يرازیب  وا  زا  درک و  نوریب 
[ . 414  ] دومنیم دامتعا  هتخانشان 
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قاحسا نب  بوقعی  نب  لهس 

يأر نم  رس  رد  تسا . هدروآ  مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحـصا  رامـش  رد  ار  وا  خیـش  ساونوبا ، هب  بقلم  يرـسنوبا و  هب  ینکم 
[ . 415  ] یساونوبا قح  هب  وت  دومرفیم : وا  هب  مالسلاهیلع  ماما  و  درکیم ، شالت  ماما  ياهراک  ماجنا  رد  دوب و 

ش)  ) فرح

هللادبع نب  ۀیوهاش 

زا دـمحم  نب  قاحـسا  هدرک و  تیاور  يداه  ماما  زا  يو  [ 416  ] تسا هدرمشرب  مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
[ . 417  ] تسا هدروآ  مالسلاهیلع  يرکسع  ماما  تماما  رب  حیرص  یثیدح  وا ، لوق 

ص)  ) فرح

يزار هملس  نب  حلاص 

[ . 418  ] تسا هدروآ  مالسلاهیلع  هحفص 278 ] يداهلا [  نسحلاوبا  ماما  باحصا  رامش  رد  ار  وا  خیش  ریخلاوبا ، هب  ینکم 

عیزب نب  رمع  نب  یسیع  نب  حلاص 

[ . 419  ] تسا هدرمش  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

ینادمه دمحم  نب  حلاص 

و تـسا . هدرک  داــی  وا  زا  یقرب  نـینچمه  و  [ 420  ] هتـسناد مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  باحـصا  هلمج  زا  ار  وا  خیـش  تسا ، هدوـب  هقث  يدرم 
[ . 421  ] تسا هدوب  مالسلاهیلع  يداه  ماما  دامتعا  دروم  دارفا  هلمج  زا  وا  دیوگیم : بوشآرهشنبا 

ع)  ) فرح

یفوک راطع  سودبع 

[ . 422  ] تسا هدرمشرب  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

ببطتم روفیط  نب  دمحم  نب  نمحرلادبع 

[ . 423  ] تسا هدروآ  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  رامش  رد  ار  وا  خیش 

یمق فورعم  نب  دمحم  نب  نمحرلادبع 

هحفص 279 ] [ . ] 424  ] تسا هدرمش  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

یمق دمصلادبع 
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[ . 425  ] تسا هدرمشرب  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  هلمج  زا  ار  وا  خیش 

ینسح میظعلادبع 

هراشا

. تسا توبن  نادـناخ  رخاـفم  زا  ینید  طاـیتحا  اوقت و  ملع و  رظن  زا  راوگرزب  نآ  هدوب و  ـالاو  بسن  اـب  تیـصخش و  اـب  راوگرزب  دیـس  يو 
مینکیم : هراشا  وا  تاماقم  تالاح و  زا  یخرب  هب  کنیا 

ترضح نآ  ناشخرد  بسن 

 - هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ -  لوسر  يوبـشوخ  لگ  تشهب و  ناناوج  رورـس  یلع  نب  نسح  دمحموبا  راوگرزب  ماما  هب  يو  فیرـش  بسن 
ایند رد  [ . 426  ] تسا مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  دیز  نب  نسح  نب  یلع  نب  هللادبع  رـسپ  میظعلادبع ، ترـضح  دـسریم .

هدیشخب تزع  هلیسو  نادب  ار  نیملسم  يهعماج  برع و  دنوادخ ، هک  تسین  فیرـش  بسن  نیا  زا  رتدنمجرا  رتگرزب و  رتالاو و  یبسن  چیه 
تسا .

میظعلادبع ترضح  تقاثو 

، هدرک لقن  ینایور  بارتوبا  تسا . هدوب  هیقف  لضاف و  دنمـشناد ، هک  نانچمه  دوب ، ینید  ماکحتـسا  طایتحا و  تیاهن  رد  لداـع و  هقث ، يو 
زا و  مدیسر ، مالسلاامهیلع  دمحم  نب  یلع  ماما  ترضح  تمدخ  هب  يأر  نم  رس  رد  تفگیم : هک  مدینش  يزار  دامحوبا  زا  نم  دیوگیم :
هاـگ ره  داـمح ! : » دومرف منک ، یظفاحادـخ  متـساوخ  هک  یتـقو  داد ، ار  متـالاؤس  باوج  مدیـسرپ ، مارح  لـالح و  نب  عجار  راوـگرزب ، نآ 
نیا ناسرب ». مالس  وا  هب  نم  لوق  زا  سرپب و  ینـسح  میظعلادبع  زا  هحفص 280 ] دمآ [ ، شیپ  تیارب  یحاون  نآ  ینید  لئاسم  رد  یلکـشم 

تسوا . شناد  ملع و  ندوب و  هیقف  رب  لیلد  تیاور 

يداه ماما  رب  دوخ  يهدیقع  ندرک  هضرع 

ناونع هب  هک  ار  هچ  نآ  دوخ و  يهدیقع  لوصا  دش و  بایفرش  مالسلاهیلع  يداه  ماما  فیرش  رضحم  هب  میظعلادبع  ترـضح  راوگرزب  دیس 
هب ار  منید  مهاوـخیم  نم  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوـسر  نب  اـی  : » تفگ درک و  هضرع  مالـسلاهیلع  ماـما  هب  دوـب  دـقتعم  نید 

: دومرف درک و  لابقتسا  وا  داهنشیپ  زا  دنخبل  اب  مالسلاهیلع  ماما  مشاب »؟ راوتسا  نآ  رب  دوب  امش  تیاضر  دروم  رگا  منک ، هضرع  امش  رـضحم 
يادخ هک  مدـقتعم  نم  : » تفگ ندرک و  هضرع  مالـسلاهیلع  ماما  هب  دوب  دـقتعم  هک  ار  هچ  نآ  درک  عورـش  میظعلادـبع  وگب »! مساقلاوبا  ای  »

، تسین رهوج  ضرع و  تروص ، مسج ، وا  تسا و  نوریب  هیبشت  لاطبا و  دح : ود  زا  تسین  وا  دننامه  يزیچ  تسا ، ریظنیب  یلاعت  كرابت و 
يهدـنروآ دـیدپ  لعاج و  کلام و  راگدرورپ و  رهاوج و  ضارعا و  راگدـیرفآ  واهتروص  شخبتروص  ماـسجا و  يهدـننک  داـجیا  وا  هکلب 

تمایق زور  ات  يو  زا  سپ  يربمایپ  چیه  و  تسا ، ناربمایپ  متاخ  وا و  هداتـسرف  و  هدـنب ، هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم -  و  تسا . زیچ  همه 
زا دعب  رما  یلو  هفیلخ و  ماما و  هک  مدقتعم  و  دمآ . دهاوخن  یتعیرش  تمایق  زور  ات  نآ  زا  سپ  تسا و  عیارش  نیرخآ  وا  تعیرـش  و  تسین .

دعب و  یلع ، نب  دمحم  وا  زا  سپ  نیسح و  نب  یلع  دعب  نیـسح و  دعب  نسح و  سپـس  مالـسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ربمایپ ،
مالـسلاهیلع ماما  نم ». يالوم  يا  وت  سپـس  یلع ، نب  دمحم  دعب  یـسوم و  نب  یلع  وا  زا  دعب  رفعج و  نب  یـسوم  سپـس  دمحم ، نب  رفعج 

ع)  ) يداه ماما  یناگدنز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلیلحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


هنوگچ وا  نیشناج  هحفـص 281 ] هب [  تبـسن  يو  زا  سپ  مدرم ، لاح  نسح و  مرـسپ ، نم ، زا  سپ  و  : » دومرف درک و  میظعلادبع  هب  یهاگن 
ماما تسا »؟ هنوگچ  ترـضح  نآ  عضو  نم ! يالوم  : » تفگ دیـسرپ و  ترـضح  نآ  زا  دعب  تجح ، زا  میظعلادبع  ترـضح  دوب »؟ دـهاوخ 

دـنک و مایق  هک  نیا  ات  دـنروآ . نابز  رب  ار  شمان  تسین  اور  دوشیمن و  هدـید  ماما  نآ  صخـش  هک  تسا  نانچ  : » دومرف مالـسلاهیلع  يداه 
هچ نادـب  ار  دوخ  ناـمیا  درک  عورـش  میظعلادـبع  ترـضح  تسا ». هتـشگ  روـج  ملظ و  زا  رپ  هک  ناـنچ  دـیامن ، داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز 

نمـشد ناشیا  نمـشد  ادـخ و  رادتـسود  ناشیا ، رادتـسود  هک  مدـقتعم  مراد و  رارقا  : » تفگ ندرک و  راهظا  دوب ، هدومرف  يداـه  ترـضح 
قح ربق  رد  لاؤس  قح و  ص )  ) ربمایپ جارعم  هک  مدقتعم  و  تسادـخ . زا  ینامرفان  ناشیا  ینامرفان  ادـخ و  تعاط  ناشیا  تعاط  تسادـخ و 
ربق لد  رد  هک  ار  یناسک  ماـمت  دـنوادخ  دوب و  دـهاوخ  دـیدرت  نودـب  تماـیق  زور  و  تسا ، قح  نازیم  طارـص و  خزود ، تشهب و  تسا و 

: زا دـنترابع  بجاو  ضئارف  مالـسلامهیلع -  تیب  لها  همئا  تیـالو  ینعی  تیـالو -  زا  سپ  هک  مدـقتعم  و  دـنادرگیم . ثوعبم  دـناهدیمرآ 
نینچ وا  يهدیقع  دییأت  نتفگ و  نیرفآ  نمـض  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  رکنم »... زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج ، جح ، هزور ، تاکز ، زامن ،
[ . 427 !« ] درادب اجرب  اپ  مدق و  تباث  ترخآ  رد  راوتسا و  هدیقع  نیا  رب  ایند  رد  ار  وت  دنوادخ  شاب ! راوتسا  شور  نیمه  رب  سپ  : » دومرف

ير هب  يو  رارف 

رش زا  ات  تخیرگ  ير  هب  میظعلادبع  ترضح  دیشوکیم ، ناشیا  بیقعت  نایولع و  هب  يراکمتس  هار  رد  یسابع  رگمتس  تموکح  هک  یتقو 
هار رد  يو  دـنیوگیم : ناـخروم  هک  يروـط  هب  دـیزگ ، ینکـس  نایعیـش  زا  یگرزب  درم  لزنم  رد  دوـش . هحفص 282 ] صالخ [  نایـسابع 
وا شور  دربیم . رس  هب  وا  هاگرد  رد  يراز  یباوخ و  رادیب  هب  ادخ  تدابع  رد  ار  اهبش  تفرگیم و  هزور  اهزور  دوب ، اشوک  تخس  تدابع 

، ير رد  تماقا  يانثا  رد  میظعلادبع  ترـضح  دندنارذگیم . ادخ  اب  تاجانم  تاعاط و  رد  ار  ناشیاهبـش  هک  دوب  شناردپ  ناکاین و  شور 
دیاـب نم -  رظن  هب  هدازاـقآ -  نآ  و  [ 428  ] تفر مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  نارـسپ  زا  یکی  ربق  ترایز  هب  سانـشان  یناهنپ و  روطب 
نتفر تلع  و  دندرک . ادیپ  عالطا  ترـضح  نآ  ندمآ  زا  ير  نایعیـش  دشاب ، غارچ  هاش  هب  فورعم  یـسوم ، نب  دمحا  اقآ  ردقلا ، لیلج  دیس 

دوب . تموکح  فوخ  میب و  زا  یناهنپ ، سانشان و  تروص  هب  [ 429  ] ترایز هب  ترضح  نآ 

میظعلادبع ترضح  تافو 

ییاههجنکش اهمتس و  عاونا  ببس  هب  دوب  هودنا  مغ و  زا  رپ  شلد  دربیم ، رس  هب  میب  سرت و  لاح  رد  دنام ، ير  رد  ار  یتدم  میظعلادبع  اقآ 
ناشیا هب  تبـسن  یـسابع  ناراکبان  نیا  و  دشیم ، دراو  شیاهومع  رـسپ  رب  هک  یبئاصم  دنتـشادیم و  اور  تیب  لها  هب  تبـسن  نایـسابع  هک 

دش رامیب  یتخسب  میظعلادبع -  ترضح  ردقلا ، لیلج  دیس  دندناشچ . ار  ایالب  بئاصم و  عاونا  دنتشاد و  اور  اهیتشرد  يریگتخـس و  تیاهن 
، دوب شنطو  نادـناخ و  زا  يرود  همه  زا  رتکاندرد ، هک  درـشفیم  ار  وا  يولگ  اهدرد  اهمغ و  هک  یلاـح  رد  دوب  لاـح  نآ  رد  زور  دـنچ  و 

شلاگنچ گرم  دوب ، لوغشم  ادخ  ساپس  رکذ و  هب  شنابز  هک  یلاح  رد  تفرگ  رارق  گرم  يهناتسآ  رد  دوب ، تخس  وا  نداد  ناج  تلاح 
اب دربیم . رـس  هب  دـشاب ، وا  اب  شاهداوناخ  ياضعا  زا  یـسک  هک  نیا  نودـب  تبرغ ، راید  رد  وا  هک  یلاح  رد  دوب و  هدرب  ورف  وا  ناـج  رد  ار 
هار هک  كاـنبات  يهلعـش  نآ  و  دروخ ، مقر  هحفص 283 ] یمالـسا [ ، داهج  تاحفـص  زا  یناشخرد  يهحفـص  میظعلادبع ، ترـضح  تافو 

يولع دیس  نآ  يهزانج  عییشت  هب  فلتخم ، تاقبط  زا  ير  مدرم  دییارگ . یشوماخ  هب  تخاسیم  نشور  تمارک  تزع و  تمـس  هب  ار  مدرم 
كاخ هب  اج  نآ  رد  دـندروآ و  شیدـبا  هاـگمارآ  هب  ار  سدـقم  رکیپ  نآ  دـندروآ و  لـمع  هب  وا  زا  ياهناـمرتحم  عییـشت  دنتفاتـش و  بیرغ 

دـندرک و نفد  اج  نآ  رد  ار  تلاسر  غاب  ياـههویم  زا  ياهویم  و  هلآ -  هللا و  یلـص  ادـخ -  لوسر  رگج  زا  ياهراـپ  تقیقح  رد  و  دـندرپس ،
دننکیم . ترایز  ار  اج  نآ  نمیت  كربت و  باب  زا  رئاز  اهدص  هزور  همه  هک  دندرک  انب  یگرزب  هاگمارآ  وا  يارب 
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يرمع دیعس  نب  نامثع 

، ماما هاگشیپ  رد  [ 430  ] تسا هدوب  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  رازگتمدخ  یگلاس  هدزای  نس  زا  يو  راوگرزب . يهقث  يدرم  ورمعوبا ، هب  ینکم 
 - هیلع هللا  تاولـص  دـمحم -  نب  یلع  نسحلاوبا  رـضحم  هب  يزور  دـیوگیم : هدرک و  لقن  یمق  قاحـسا  نب  دـمحا  تفای ، یخماـش  ماـقم 
هچ نخس  مرادن ، ار  امـش  ترایز  ناکما  تاقوا  يهمه  رد  متـسه و  یهاگ  متـسین و  یهاگ  نم  نم ! يالوم  مدرک : ضرع  مدش و  بایفرش 
زا دیوگب  امش  هب  وا  هک  ار  هچ  نآ  تسا  نیما  دامتعا و  دروم  ورمعوبا  نیا  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  مربب ؟ ار  هک  نامرف  مریذپب و  ار  یـسک 

تمدـخ هب  تفر ، ایند  زا  مالـسلاهیلع  نسحلاوبا  ماما  هک  یتقو  دـنکیم ». ادا  ام  فرط  زا  دـنک  ادا  وا  هک  ار  هچ  نآ  و  دـیوگیم ، اـم  فرط 
ترضح نآ  هب  مدوب  هتفگ  شراوگرزب  ردپ  تمدخ  هک  ار  یترابع  نامه  يزور  مدیسر و  مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  دمحموبا  شدنزرف ؛

تامم تایح و  نامز  رد  اـم  داـمتعا  دروم  ناگتـشذگ و  داـمتعا  دروم  تسا ، نیما  اـم و  داـمتعا  دروم  ورمعوبا ، نیا  : » دومرف مدرک  ضرع 
نیا [ . 431 .« ] تسا هدرک  ادا  ام  فرط  زا  دـنک  ادا  وا  هک  ار  هچره  و  دـیوگیم ، ام  بناـج  زا  دـیوگب  هحفـص 284 ] وا [  هچ  ره  و  تسام ،
لیلد هک  يروط  نامه  دراد ، تلالد  تسا  هدوب  مالـسلامهیلع  نیرهاط  همئا  دزن  رد  ییالاو  ماقم  ياراد  وا  هک  نیا  يو و  تقاـثو  رب  تیاور 

تسا . هدوب  ماکحا  تفایرد  اوتف و  عجرم  يو  هک  نیا  تسه و  زین  وا  ملع  لضف و  رب 

ییحی نب  ةورع 

هتسناد ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش  نینچمه  و  [ 432  ] هدرمشرب مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  هلمج  زا  ار  وا  یقرب  ناقهد ، ییحی  نب  ةورع 
نب ةورع  هک  دنکیم  لقن  ینادمه  یسوم  نب  دمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  یـشک  [ 433  ] تسا هدوب  رگهلیح  نوعلم و  يو  هک  دـنکیم  هفاضا  و 

رب وا  زا  سپ  و  مالـسلاامهیلع ، اـضرلا  نب  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  ماـما  رب  دـنک ، تنعل  شیادـخ  هک  ناـقهد  هب  فورعم  يدادـغب  ییحی 
هک نیا  ات  تفگیم  غورد  وا  هب  درکیم و  فرـصت  شدوخ  يارب  ار  ماما  لاوما  و  تسبیم ، غورد  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  دـمحموبا 

دیشر نب  نامیلـس  نب  یلع  [ . 434  ] دننک نیرفن  نعل و  ار  وا  داد  روتـسد  شنایعیـش  هب  و  درک ، تنعل  ار  وا  مالـسلاهیلع  دمحموبا  ترـضح 
نب یلعوبا  هک  تشاد  ياهنازخ  مالـسلاهیلع  دمحموبا  هک  دنکیم  هفاضا  و  دومرف ، تنعل  ار  هورع  مالـسلاهیلع ، دمحموبا  دیوگیم  يدادغب 

هلیـسو نیدـب  دز و  شتآ  ار  هیقب  تشادرب و  شدوـخ  يارب  تساوـخ  ار  هـچ  ره  وا  دـش و  هورع  میلـست  هـنازخ  نآ  دوـب و  رادهـنازخ  دـشار 
شتآ یهار  و  دادن ، شتلهم  دنوادخ  بش  نامه  زور و  نامه  دومن و  نیرفن  وا  رب  درک و  تنعل  ار  وا  دش و  نیگمـشخ  دمحموبا  ترـضح 

حبص يهدیفس  زونه  متشاد و  یتسـشن  نانچ  نینچ و  مراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  بشما  [ » هحفص 285 دومرف [ : مالـسلاهیلع  ماما  درک ، خزود 
[ . 435 .« ] تشک دروآرد و  اپ  زا  دنک -  شتنعل  ادخ  هک  ار -  هورع  دنوادخ  هک  دوب  هدشن  شوماخ  شتآ  نآ  دوب و  هدیمدن 

ینادمه میهاربا  نب  یلع 

شرـسپ هدرک و  تیاور  يراصنا  دامح  نب  هللادبع  زا  يو  تسا . [ 436  ] هدرمشرب مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
[ . 437  ] تسا هدرک  لقن  تیاور  وا  لوق  زا  زین  دمحا 

میهاربا نب  یلع 

یمق مشاه  نب  میهاربا  نب  یلع  وا -  ارهاظ  هک : تسا  هدومرف  یئوخ  ياقآ  ام  داتسا  هتسناد و  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
[ . 438  ] تسا هدوب  دوخ  نامز  زراب  یملع  ياهتیصخش  زا  یکی  دایز و  تافیلأت  بحاص  - 

هرقیبا نب  یلع 
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[ . 439  ] تسا هدرمش  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش  نسحلاوبا ، هب  ینکم 

يدادغب لالب  نب  یلع 

یشک هحفـص 286 ] [ . ] 440  ] تسا یباـتک  ياراد  هدرک و  تیاور  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  زا  داد ، ناـکم  لـقن  طـساو  هب  دادـغب  زا  يو 
هب مالسلاهیلع  يداه  ماما  تفگ : درک و  لقن  میارب  ینیطقی  یسیع  نب  دمحم  تسا ): هتـشون  هک   ) مدید دمحا  نب  لیئربج  طخ  هب  دیوگیم :

دمح شینطاب  يرهاظ و  ياهتمعن  رطاخ  هب  ار  ادخ  وت  نم و  نابرهم ، يهدنیاشخب  دـنوادخ  مان  هب  : » تشون 232 ه )  ) لاس رد  لالب  نب  یلع 
هب ار  یلعوبا  نم  يراب  میتسرفیم ، دورد  داب -  ناشیا  رب  ادـخ  تمحر  اـهدورد و  شنادـناخ -  ربماـیپ و  دـمحم ، رب  مییوگیم و  ساپـس  و 
وت هک  منادیم  نم  و  مداد ، رارق  دوخ  نیما  ار  وا  دسریمن ، وا  هب  یسک  هک  متشاد  وا  زا  هک  یتخانش  اب  مدرامگ و  هبردبع  نب  نیـسح  ياج 

ماـمت نک و  تعاـطا  یلعوبا  زا  وت  نیارباـنب  مدرمـش ، یمارگ  ار  وت  هماـن  نیا  اـب  متـشاد و  تسود  ار  وت  دارفا  یتسه ، دوخ  يهیحاـن  گرزب 
هب دوش  وا  تیافک  کـمک و  ثعاـب  هچ  نآ  اـمن و  قیوشت  راـک  نیا  رب  ار  تناتـسود  نک و  میلـست  وا  هب  هدوب  وت  دزن  لـبق  زا  هک  ار  یقوقح 

يراد رجا  شاداپ و  ادـخ  بناج  زا  زین  وت  تسام و  يهقالع  دروم  يو  اـم ، هب  تسا  یمارتحا  وا و  زا  یتشادـگرزب  نآ  هک  نک  میهفت  ناـنآ 
هب ار  هتـشون  نیا  نم  ییادخ . تیانع  يهیاس  رد  وت  دـهدیم و  شاداپ  دوخ  تمحر  زا  دـهاوخب  سک  ره  هب  شـشخب  بحاص  دـنوادخ  هک 

هتـشاد و لـالب  نب  یلع  هک  یتلادـع  تقاـثو و  رظن  زا  مالـسلاهیلع ، ماـما  [ . 441 .« ] میوگیم ساپـس  ناوارف  ار  ادـخ  متـشون و  مدوخ  طـخ 
تیاور عیزب  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  زا  لالب  نب  یلع  تسا . هدومن  رختفم  همان  نیا  هب  ار  وا  مالـسلامهیلع ، تیب  لـها  هب  وا  داـیز  يهقـالع 

[ . 442  ] تسا هدرک  لقن  اهنآ ، ترایز  تیفیک  نینمؤم و  ترایز  تلیضف  رد  يو  زا  یتیاور  زین  ییحی  نب  دمحا  نب  دمحم  هدرک و 

ینامه رفعج  نب  یلع 

تـسا هدوب  ماما  دامتعا  دروم  لیکو و  وا  هک  دنکیم  هحفص 287 ] هفاضا [  هدروآ و  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  باحـصا  هلمج  زا  ار  وا  خیش 
شیاتـس دروم  ناریفـس  وزج  ار  وا  خیـش  [ 444  ] دراد مالـسلاهیلع  يرکـسعلا  نسحلاوبا  ترـضح  زا  یلئاسم  وا  دـیوگیم : یـشاجن  [ 443]

[445  ] تسا هدوب  مالـسلاامهیلع  دـمحموبا  نسحلاوبا و  يـالکو  هلمج  زا  ماـما و  تیاـضر  دروم  لـضاف و  يدرم  يو  دـیوگیم : هدروآ و 
جح ترایز  هب  لالب  نب  رهاطوبا  تفگ : درک و  لقن  يرمع  رفعجوبا  دـیوگیم : هدرک  لقن  يدایا  دـلخم  نب  یلع  زا  يزار ، یلع  نب  دـمحا 

دمحموـبا تمدـخ  ار  بلطم  نیا  تشگرب ، جـح  زا  نوـچ  تسا و  يداـیز  ياـهقافنا  اهـششخب و  لوغـشم  رفعج  نب  یلع  هک  دـید  تـفر و 
هرابود دنک ، قافنا  رانید  رازه  دص  هک  میدوب  هداد  روتسد  وا  هب  ام  تشون : وا  يهمان  يهیشاح  رد  مالسلاهیلع  ماما  سپ  تشون . مالسلاهیلع 

هک يدح  نآ  رد  ام  راک  رد  ندش  دراو  لوبق و  زا  دنامب ، ظوفحم  مدرم  نیب  رد  ام  تیعقوم  هک  نیا  رطاخ  هب  وا  میداد و  روتسد  ردق  نامه 
رازه یس  داد  روتسد  ماما  دش ، دراو  مالسلاهیلع  يرکـسع  ماما  رب  وا  دیوگیم : درک . يراددوخ  میاهدرکن ، دراو  دح  نآ  رد  ار  نارگید  ام 

، تفرگرد یعازن  دمآ و  دیدپ  یفالتخا  سراف  نیب  وا و  نیب  دوب ، مرتحم  مالـسلاهیلع ، ماما  دزن  رفعج  نب  یلع  [ . 446  ] دنزادرپب وا  هب  رانید 
نشور ار  وا  فیلکت  ات  تساوخ  ترـضح  نآ  زا  دناسر و  ماما  عالطا  هب  ار  نایرج  نیا  تشون و  ماما  تمدخ  هب  ياهمان  دمحم ، نب  میهاربا 

نینچ رد  تسین و  ندیـسرپ  هب  مزال  يزیچ  نینچ  : » تشون میهاربا  خساپ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دنک ، کمک  اهنآ  زا  کی  مادـک  هب  هک  دـنک 
نیاربانب درک ، هسیاقم  وا  اب  دوشیمن  دزاس -  دنمهرهب  وا  يهلیـسو  هب  ار  ام  دـنوادخ  هک  ار -  رفعج  نب  یلع  ماقم  هک  تسین  یکـش  يدروم 

 ] وت نک ، يریگولج  دوخ  ياـهراک  زا  يراـک  رد  وا  تلاـخد  زا  سرتب و  سراـف  زا  نک و  هعجارم  رفعج  نب  یلع  هب  دوخ  ياهیدـنمزاین  رد 
مدرم رب  رما  وا ، يهلیـسو  هب  هچ  نآ  اریز  دینکب ، ار  راک  نیا  دـنکیم ، تعاطا  وت  زا  هک  راید  نآ  مدرم  زا  سک  ره  تدوخ و  هحفص 288 ]

نب میهاربا  داد ، ور  ینیوزقنبا  یلع و  نیب  یفـالتخا  و  [ . 447 .« ] هللا ءاش  نا  دینکن ، هجوت  يو  هب  سپ  دناهداد  ربخ  ام  هب  تسا  هدش  هبتـشم 
زا هک  دنک  صخشم  ار  وا  فیلکت  هک  درک  تساوخرد  تخاس و  علطم  نایرج  زا  ار  وا  هتشون و  مالـسلاهیلع  ماما  هب  ياهمان  ینادمه  دمحم 
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ناوتیمن رفعج  نب  یلع  لثم  رد  درادن و  لاؤس  هب  زاین  یبلطم  نینچ  : » تشون میهاربا  خـساپ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دـنک ، يوریپ  کی  مادـک 
مه اب  ار  ود  ره  مان  و  دـننک ! هسیاـقم  ینیوزق  نوچ  یـسک  اـب  هک  تسا  هدرک  نآ  زا  رتـالاب  ار  رفعج  نب  یلع  تمرح  دـنوادخ  درک  دـیدرت 

هعجارم رفعج  نب  یلع  هب  دوخ  تاجاح  رد  هک  وگب  ار  ناماس  نآ  مدرم  نک و  هعجارم  رفعج  نب  یلع  هب  دوخ  ياهزاین  رد  نیارباـنب  دـنربب ،
وا هب  و  تسا ، هدیـسر  ام  هب  مدرم  دزن  وا  يراکایر  نوچ  دـنک ، تلاخد  اهنآ  ياهراک  زا  يراـک  رد  اداـبم  هک  دـنزیهرپب  ینیوزق  زا  دـننک و 
هک میدرک  لقن  تسا  هدوب  نادـنز  رد  وا  هک  یعقوم  ار  مالـسلاهیلع  ماما  ياعد  هتـشذگ ، ياهثحب  رد  ام  [ . 448 .« ] هللا ءاش  نا  دـینکن . هجوت 

دش . صالخ  نادنز  زا  وا  تشگ و  باجتسم  ماما  ياعد 

نسح نب  یلع 

[ . 449  ] تسا هتسناد  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

لاضف نب  نسح  نب  یلع 

تسیزیم هفوک  رد  يو  دیوگیم : وا  يهراب  هحفص 289 ] رد [  یشاجن  [ 450  ] تسا هتسناد  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 
يو زا  تسا و  هدوب  ناگمه  لوبق  دروم  ثیدح  رد  وا  نخـس  هدوب و  ثیدـح  هب  ناشیا  فراع  قوثو و  لحم  هجوت و  دروم  هعیـش و  هیقف  و 

رد فیعض  تیاور  تسا و  هدرکن  هدهاشم  دشاب  داریا  شنزرس و  ثعاب  هک  يزیچ  ثیدح و  رد  یشزغل  زگره  هدینش و  ار  يدایز  ثیداحا 
یگلاس هدـجه  نس  رد  نم  دـیوگیم : یـشاجن  تسا . هدرکن  لقن  يزیچ  شردـپ  زا  هدوب و  بهذـم  یحطف  يو  تسا ، مک  وا  تایاور  نیب 

زا يو  اریز  منک ! لقن  وا  لوق  زا  ار  تایاور  هک  مدیدیمن  راوازس  مدرکیمن و  كرد  ار  تایاور  همه  نآ  مدرکیم و  هلباقم  ار  وا  ياهباتک 
هلمج زا  هک  هدرک  فیلأت  باتک  نیدنچ  نسح  نب  یلع  دنکیم . لقن  ار  یتایاور  دناهدرک ، تیاور  ناشردپ  زا  اهنآ  يود  ره  هک  شناردارب 

کـسانم «، » مایـصلا «، » سمخلا تاکزلا و  «، » ةالـصلا «، » سافنلا ضیحلا و  «، » ءوضولا : » زا دنترابع  تسا  هدیـسر  ام  تسد  هب  هک  ییاهباتک 
يهرابرد دوعـسم  نب  دمحم  رـضنلاوبا  زا  دیوگیم : ورمعوبا  دسیونیم : یـشک  [ . 451  ] اهباتک رگید  و  حاکنلا » باتک  « » قـالطلا «، » جـحلا

ناسارخ يهیحاـن  قارع و  رد  هک  یناـسک  نیب  رد  نم  لاـضف  نب  یلع  نب  نسح  نب  یلع  اـما  تفگ : خـساپ  رد  مدیـسرپ ، ناـیوار  نیا  ماـمت 
تسا هدوبن  مالسلامهیلع  همئا  لوق  زا  يهدش  مهارف  ياهباتک  زا  باتک  چیه  ماهدیدن و  هفوک  رد  نسح  نب  یلع  زا  رتلضاف  رتهیقف و  ماهدید ،

هب دـقتعم  هدوـب و  بهذـم  یحطف  يو  هک  نیا  زج  دوـب ، ثیدـح  ظـفاح  مدرم  يهمه  زا  رتـشیب  وا  دوـب و  دوـجوم  يو  دزن  رد  هک  نیا  رگم 
[ . 452  ] دشابیم قوثو  دروم  دارفا  هلمج  زا  وا  تسا و  هدوب  مالسلاهیلع  یسوم  نسحلاوبا  وا ، زا  دعب  رفعج و  نب  هللادبع  تماما 

هبر دبع  نب  نیسح  نب  یلع 

ع)  ) يداه ماما  باحصا  يهرمز  رد  ار  یقرب  هحفص 290 ] نینچمه [  و  [ 453  ] هتسناد مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحـصا  هلمج  زا  ار  وا  خیش 
[ . 454 . ] تسا هدروآ 

ینادمه نیسح  نب  یلع 

یقرب نینچمه  و  [ 455  ] تسا هدرمشرب  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحـصا  هلمج  زا  ناونع  نیمه  اب  ار  وا  خیـش  هک  دوب  هقث  يدرف 
تسا . هدرب  مان  وا  زا 

يدادغب سیمر  نب  یلع 
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[ . 456 . ] تسا فیعض  وا  هک  هدرک  هفاضا  هدرمش و  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

یمق يرعشا  تلص  نب  نایر  نب  یلع 

هدـنکارپ ثیداحا  رب  لمتـشم  هک  تسا  یباـتک  ياراد  وا  دراد و  یتشون  تسد  مالـسلاهیلع  ثلاـث  نسحلاوبا  زا  يو  دوب  قوثو  دروم  يدرف 
تسا هدرمشرب  مالسلاهیلع  ماما  باحصا  زا  یقرب  روط  نیمه  و  [ 458  ] هتسناد مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش  [ ، 457  ] تسا

[ . 459]

يرمیص دایز  نب  یلع 

لقن رصن ، نب  یسیع  لیقعوبا  زا  دمحم ، نب  یلع  زا  بوقعی  نب  دمحم  و  [ 460  ] تسا هدرمش  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 
خساپ رد  مالسلاهیلع  ماما  درک  تساوخرد  ینفک  مالسلاهیلع  ماما  زا  همان  نآ  رد  تشون و  ياهمان  يرمیـص  دایز  نب  یلع  دیوگیم : هدرک ،

هحفص 291 ] [ . ] 461  ] داتسرف وا  يارب  ینفک  شندرم  زا  شیپ  زور  دنچ  و  يراد ، زاین  نفک  هب  یگلاس  داتشه  نس  رد  تشون : وا 

هریش نب  یلع 

[ . 462  ] تسا هقث  وا  هک  دنکیم  هفاضا  هدرمش و  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحصا  هلمج  زا  ار  وا  خیش 

رافغلادبع نب  یلع 

[ . 464 . ] تسا هدرک  دای  وا  زا  یقرب  نینچمه  و  [ 463  ] هدرمش رب  مالسلاهیلع ، يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

هللادبع نب  یلع 

[ . 465  ] تسا هدرمشرب  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

يریمح رفعج  نب  هللادبع  نب  یلع 

[ . 466  ] تسا هتسناد  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحصا  هلمج  زا  ار  وا  خیش 

يریبز هللادبع  نب  یلع 

[ . 467  ] دنادیم مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  هلمج  زا  ار  وا  خیش 

هللادیبع نب  یلع 

تسا . هدروآ  ماما  باحصا  رامش  رد  ار  وا  خیش  نینچمه  و  [ 468  ] تسا هتسناد  مالسلاهیلع  يداه  ماما  نارای  زا  ار  وا  یقرب 

ینیوزق راطع  ورمع  نب  یلع 

هلمج زا  وا  تسا . هدرک  دای  وا  زا  یقرب  نینچمه  هحفص 292 ] و [  [ 469  ] هدرمش مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

ع)  ) يداه ماما  یناگدنز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلیلحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


[ . 470  ] تسا هدرک  لقن  ار  يرکسع  دمحموبا  تماما  رب  حیرص  تیاور  هک  تسا  یناسک 

يرمیص دایز  نب  دمحم  نب  یلع 

حرش هک  يرمیص  دایز  نب  یلع  ارهاظ  دیوگیم : یئوخ ) ياقآ   ) ام داتسا  [ 471  ] تسا هدروآ  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 
[ . 472  ] دنشاب رفن  ود  هک  نآ  هن  دنرفن  کی  يرمیص  دمحم  نب  یلع  نیا  تشذگ و  شلاح 

يروباشین عاجش  نب  دمحم  نب  یلع 

[ . 473  ] تسا هدرک  تیاور  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  زا  يو 

یناشاک هریش  نب  دمحم  نب  یلع 

زا ار  وا  یقرب  [ 474  ] تسا رهزا  نب  دلاخ  نادناخ  زا  سابع  نب  هللادـبع  مداخ  دایز  دالوا  زا  ناهفـصا و  لها  زا  فیعـض و  وا  دـیوگ : خـیش 
رپ هیقف و  يدرم  وا  تسا : هتفگ  وا  يهرابرد  یـشاجن  [ ، 475  ] یناشاک دمحم  نب  یلع  دیوگیم : هتسناد ، مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحـصا 
زا اما  تسا  هدینـش  ار  یتسردان  دیاقع  وا  زا  دوخ ، دیوگیم : هدرک و  دای  يدب  هب  وا  زا  یـسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  هدوب ، لضاف  ثیدـح و 

تسا هنباخنبا  باتک  قباطم  باتک  نیا  ةالـصلا - »  » و بیدأتلا » : » ياهباتک درادن . دوجو  دشاب  بلطم  نیا  رب  لیلد  هک  يزیچ  يو  ياهباتک 
هحفص 293 ] [ . ] 476  ] تسا یگرزب  باتک  هک  هقفلا » یف  عماجلا   » باتک و  دراد -  جح  يهرابرد  رتشیب  یبلاطم  و 

يرقنم دمحم  نب  یلع 

دروم هفوک و  لها  زا  يو  دیوگیم : وا  يهرابرد  یشاجن  و  [ ، 477  ] تسا هتسناد  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 
[ . 478  ] تسوا زا  رداون »  » باتک تسا و  قوثو 

یلفون دمحم  نب  یلع 

نسحلاوبا ماما  زا  يو  [ 480  ] تسا هدرک  داـی  وا  زا  یقرب  روط  نیمه  و  [ 479  ] تسا هدرمش  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
[ . 481  ] دنکیم تیاور  وا  لوق  زا  زین  دمحم  نب  دمحا  هدرک و  تیاور  مالسلاهیلع 

یقرود يزاوها  رایزهم  نب  یلع 

هراشا

مییوگیم : نخس  يو  تالاح  زا  یضعب  يهرابرد  راصتخا  هب  هک  تسا  مالسلاهیلع  يداه  ماما  روهشم  نادرگاش  نادنمشناد و  رخافم  زا 

رایزهم نب  یلع  تدابع 

ار شرـس  و  داتفایم ، هدجـس  هب  ادخ  يارب  دیـشروخ ، عولط  تقو  وا  دـنیوگیم : نایوار  دوب ، ناحلاص  ناراگزیهرپ و  نیرتهتـسجرب  زا  يو 
ياههدجس رثا  رد  شیناشیپ  رد  و  دنک ، اعد  هدرک -  اعدا  شدوخ  هک  روط  نامه  ار -  شینید  ناردارب  زا  نت  رازه  هک  نیا  ات  درکیمن  دنلب 
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هحفص 294 ] [ . ] 482  ] دوب رادومن  رتش  يوناز  يهلصو )  ) دننامه هدجس  رثا  دایز ،

وا زا  داوج  ماما  تشادگرزب 

نآ رد  هتشون ، وا  هب  هک  تسا  ياهمان  وا ، تشادگرزب  هلمج  زا  تسا ، درک  یبلاج  ابیز و  فیصوت  رایزهم  نب  یلع  زا  مالسلاهیلع  داوج  ماما 
تابجاو ماجنا  ام و  تشادگرزب  تمدخ و  ام و  زا  تعاطا  یهاوخریخ و  رد  مدومزآ و  ار  وت  نم  رایزهم ! نب  یلع  : » تسا هدـمآ  نینچ  همان 

شاداپ ار  سودرف  تانج  هب  دورو  دنوادخ  مشاب ، هتفگ  تسار  مراودـیما  ماهدـیدن ، ار  وت  لثم  زگره  میوگب  رگا  سپ  مدرک ، ناحتما  ار  وت 
دنوادـخ زا  نیاربانب  تسین  هدیـشوپ  ام  رب  زور  بش و  رد  امرـس ، امرگ و  رد  وت  تمدـخ  و  تسین ، هدیـشوپ  نم  رب  وت  ماقم  و  دـهد ! رارق  وت 

. دنربب کشر  نارگید  هک  دهد  رارق  شتمحر  لومشم  نانچ  ار  وت  دنک  عمج  زیخاتـسر  رد  ار  قیالخ  مامت  هک  هاگ  نآ  منکیم  تساوخرد 
ماما هک  نیا  و  دراد ، يو  زا  ماما  ياعد  ریدـقت و  تشادـگرزب و  زا  تیاـکح  هماـن  نیا  [ . 483 .« ] تساعد تساوخرد و  يهدنونـش  وا  هتبلا 

تسا . هدیدن  شناد  ملع و  عرو و  اوقت ، رد  راوگرزب ، نیا  دننامه  مدرم  رگید  دوخ و  نارای  نیب  مالسلاهیلع 

رایزهم نبا  تافیلأت 

«، ةاولـصلا «، » ءوضولا  » باتک لیبق : نیا  زا  تسا  هقف  رد  اهنآ  نیرتشیب  دـشابیم و  دـلجم  یـس  رب  غلاب  هک  هدرک  فیلأت  باتک  يدادـعت  يو 
«، تاراـجالا تاراـجتلا و  «، » ریبدـتلا قـتعلا و  «، » لـئاضفلا «، » ریــسفتلا «، » تایدـلا «، » دودـحلا «، » قـالطلا «، » جـحلا «، » موـصلا «، » تاـکزلا »

هحفص 295 ] [ . ] 484  ] اهباتک رگید  و  رازملا » «، » ةورملا لمجتلا و  «، » ءاعدلا «، » بلاثملا «، » بساکملا »

ثیدح رد  يو  ماقم 

ثلاث و نسحلاوبا  نسحلاوبا و  یناث و  رفعجوبا  ماـما  زا  ثیدـح  ( 437  ) رب غلاب  هک  تایاور  زا  يرایـسب  دنـس  يهلـسلس  رد  رایزهم  نب  یلع 
. تسا هدوب  دوخ  نامز  ياملع  رصع و  ناگدبز  هلمج  زا  یعیش و  رکفت  ناکرا  زا  رایزهم  نب  یلع  [ . 485  ] دراد رارق  دوشیم ، ناماما  رگید 

ناقهد ییحی  نب  یلع 

[ . 486  ] دناهدومن ولغ  هب  مهتم  ار  وا  هک  دیازفایم  هدرمش و  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحصا  هلمج  زا  ار  وا  خیش 

دمحا نب  یسیع 

نیا هلمج  زا  تـسا ، هدرک  لـقن  ار  يداـیز  راـبخا  يو  زا  [ 487  ] تسا هتـسناد  مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماـما  باحـصا  زا  ار  وا  خـیش 
نآ هک  درک  لقن  مالـسلاهیلع  یلع  زا  شدادجا  قیرط  زا  شردپ ، زا  يرکـسع  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  دیوگیم : هک  ار  فیرـش  ثیدـح 
رد هک  دنک  تاقالم  یلاح  رد  ار  لجوزع  يادخ  هک  دراد  شوخ  سک  ره  : » دومرف هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  تفگ : ترـضح 

یلع نیـسح ، نسح ، تنادـنزرف : درادـب و  تسود  ار  وت  دـیاب  تسین  نیگمغ  تمایق  زور  دایز  میب  زا  و  تسا ، هزیکاپ  كاپ و  ناما و  نما و 
نیرخآ هک  ار  يدـهم  دـعب  نسح و  یلع ، دـمحم ، یـسوم ، نب  یلع  رفعج ، نب  یـسوم  دـمحم ، نـب  رفعج  یلع ، نـب  دـمحم  نیـسحلا ، نـب 

هحفص 296 ] [ . ] 488 . ] درادب تسود  تساهنآ 

ف)  ) فرح
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ینیوزق متاح  نب  سراف 

: دیوگیم یشک  [ 489  ] تسا نوعلم  هدوب و  تالغ  زا  وا  هک  دـنکیم  هفاضا  هتـسناد و  مالـسلاهیلع  نسحلاوبا  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خـیش 
ار ینیوزق  متاح  نب  سراف  يرمن و  ریـصن  نب  دمحم  ابابنبا ، هب  فورعم  دـمحم  نب  نسح  مالـسلاهیلع ، يداه  ماما  تفگ : حابـص  نب  رـصن 

هدیـسر وا  اب  طابترا  زا  نایعیـش  نتـشاد  رذـح  رب  وا و  رب  نعل  رد  يدایز  رابخا  مالـسلاهیلع ، يداهلا  نسحلاوبا  ماـما  زا  [ . 490  ] درک تنعل 
تمدخ متاح ، نب  سراف  يهرابرد  ياهمان  هورع ،  - 1 تسا : رابخا  نآ  هلمج  زا  تسا و  هدوب  تلالض  یهارمگ و  يهشیر  وا  هک  اریز  تسا 

دوخ تمحر  زا  ار  وا  ادخ  دـیربب ، ار  وا  يوربآ  دـینکن و  لوبق  ار  وا  ياهفرح  : » دومرف يو  خـساپ  رد  ماما  تشون و  مالـسلاهیلع  يداه  ماما 
ندش و ریگرد  زا  نکیلو  دیوگیم : غورد  دیامنیم  فیـصوت  دنکیم و  اعدا  هچ  نآ  مامت  رد  تسوگغورد و  وا  دنک ، راوخ  دزاس و  رود 
ار ام  دنوادخ  دیراذگن ، زاب  يزیگنا  هنتف  يارب  ار  وا  هار  و  دیزیهرپب ، وا  اب  تروشم  زا  دینک و  يراد  نتـشیوخ  هراب ، نآ  رد  وگتفگ  ثحب و 
هب ماما  تشون و  ياهمان  يو  يهرابرد  مالسلاهیلع  نسحلاوبا  ماما  هب  یبوقعی  دوواد  نب  میهاربا   - 2 [ . 491 .« ] دراد زاب  وا  ریاظن  وا و  رش  زا 

ماما  - 3 هحفـص 297 ] [ . ] 492 .« ] نک شریقحت  ریگن و  يزیچ  هب  دـمآ ، وـت  دزن  وا  رگا  يوـشن و  سلجم  مه  وا  اـب  : » داد خـساپ  نـینچ  وا 
هک شاب  دقتعم  يراد ، داقتعا  ادخ  نید  رد  هچنادب  : » تشون نینچ  متاح  نب  سراف  يهرابرد  ینیوزق  رمع  نب  یلع  هب  مالسلاهیلع  نسحلاوبا 

یقح دـنک -  تنعل  شیادـخ  هک  سراـف -  هک  یتروص  رد  میداد ، ربخ  وت  هب  میتشاد و  راـهظا  هک  تسا  ناـمه  قباـطم  اـم  دزن  روما  نطاـب 
نم يزرو ، تفلاخم  وا  اب  دراد ، ناکما  هچ  نآ  زا  شیب  یـشوکب و  وا  اب  ینمـشد  وا و  هب  ندرک  نعل  رد  هک  نیا  زج  امـش  هب  تبـسن  درادن ،

ندیرب وا و  يزاس  اوسر  نعل و  رد  رتشیب  هچ  ره  شوکب ، نیاربانب  دریذپ . تروص  یتسردان  يهنوگ  هب  ادخ  هب  داقتعا  هک  مهدیمن  روتـسد 
بناج زا  نک و  غالبا  مدرم  هب  ار  نآ  نم  فرط  زا  و  شاب ، راوتـسا  وا  نایرج  ندرب  نیب  زا  وا و  اب  طابترا  زا  ام  نارای  يریگولج  وا و  تسد 

ینامرفان هک  یسک  هب  ياو  سپ  منکیم  هذخاؤم  مراد  دیکأت  هک  یبلطم  نیا  يهرابرد  امش  زا  ادخ  هاگشیپ  رد  نم  نک و  مکح  ناشیا  هب  ام 
لکوت دـنوادخ  رب  متـشون و  250 ه )  ) لاـس لوا  عیبر  هاـم  بش  نیمهن  هبنـشهس  بش  رد  مدوخ  طـخ  هب  ار  هماـن  نیا  دـیامن . راـکنا  دـنک و 
نمشد نیدیب و  درم  نیا  يهرابرد  هک  مالسلاهیلع  يداه  ماما  ياههمان  زا  یخرب  دوب  نیا  [ . 493 « ] میوگیم ساپس  ناوارف  ار  وا  منکیم و 

مالـسا و يهرهچ  خسم  نید و  زا  فارحنا  هب  ار  مدرم  هک  دوب  ياهدننک  هارمگ  راذگتعدب و  يدرم  يو  هک  یتسار  هب  تسا . هدیـسر  مالـسا 
هب درک . میهاوخ  رکذ  مییوگیم ، نخس  مالـسلاهیلع  ماما  رـصع  هب  عجار  هک  اج  نآ  ار  يو  تارظن  ام  هک  درکیم . توعد  تایآ ، فیرحت 
وا تسد  زا  ار  ام  سک  ره  نیاربانب  : » ترابع نیا  هب  دنشکب  ار  هدش  خسم  ناسنا  نیا  ات  داد  روتـسد  شنایعیـش  هب  مالـسلاهیلع  ماما  لاح ، ره 

هحفص 298 ] [ . ] 494 « ] منکیم تنامض  ار  تشهب  وا  يارب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  نم  دشکب ، ار  وا  دنک و  تحار 

یناگرگ دیزی  نب  حتف 

یشاجن [ 496  ] تسا هدروآ  ماما  باحصا  رامـش  رد  ار  وا  یقرب  نینچمه  و  [ 495  ] هدرمشرب مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
هدیـسرپ مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  زا  يو  هک  تسا  یلئاسم  خـساپ  روظنم -  ام  ریوصت  هب  تسا -  یلئاـسم  بحاـص  وا  دـیوگیم :

تسا .

يروباشین ناذاش  نب  لضف 

هراشا

رکفتم هتـسجرب و  لاجر  زا  یملع و  ياـههیاپ  زا  یکی  وا  [ 497  ] تسا هدرمشرب  مالـسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
يو تالاح  زا  یخرب  هب  راصتخا  هب  ام  هک  تسا  هتشون  باتک  اهنآ  رد  و  دوب ، روهطوغ  فلتخم  نونف  مولع و  رد  تسا . دوخ  رصع  یمالسا 
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مینکیم : هراشا 

وا زا  ماما  فیصوت 

هب ار  لضف  تافیلأت  زا  یکی  تسا . هدومن  فیصوت  ار  وا  بلاج  تروص  هب  هدوتـس و  ار  ناذاش  نب  لضف  مالـسلاهیلع ، يرکـسع  نسح  ماما 
تلزنم ماقم و  هب  ناسارخ  مدرم  : » دومرف دومن و  ترفغم  بلط  لضف  يارب  درک و  باتک  هب  یهاـگن  مالـسلاهیلع  ماـما  دـندرک ، هضرع  ماـما 

وا يارب  هبترم  هس  تسیرگن ، يو  زا  يرگید  باتک  هب  ماما  رگید  راب  و  [ 498 .« ] دنربیم کشر  ناشیا  زا  يو  ندوب  الاو  ناذاش و  نب  لضف 
هحفص 299] [ . ] 499 .« ] دننک لمع  نآ  قباطم  هک  تسا  راوازس  تسا و  حیحـص  باتک  نیا  : » دومرف باتک  دییأت  رد  درک و  ترفغم  بلط 

نیـشناج نم  : » تفگ درک و  ملع  دق  دشیم ، داجیا  شاهدـیقع  نوماریپ  هک  یتاهبـش  ندرب  نیب  زا  دوخ و  دـیاقع  لوصا  زا  عافد  يارب  لضف 
ماشه ماهتخومآ و  ار  لئاسم  اهنآ  زا  لاس  هاجنپ  لوط  رد  ماهدید و  ار  نارگید  ییحی و  نب  ناوفص  و  ریمعیبا ، نب  دمحم  نم  مناگتـشذگ ،

در ار  نافلاخم  تارظن  هک  دوب  وا  نیـشناج  دزرمایب -  شیادخ  نمحرلادبع -  نب  سنوی  تفر ، دوخ  هار  هب  دزرمایب -  شیادخ  مکح -  نب 
در ار  نافلاخم  تارظن  وا  و  تشاذگن ، دوخ  ياج  هب  كاکس  زج  ار  یـسک  تشذگ ، رد  نمحرلادبع  نب  سنوی  هک  نآ  زا  سپ  و  درکیم ،

یتسار هب  [ . 500 .« ] دزرمایب ار  نانآ  دنوادخ  مناشیا -  زا  سپ  اهنآ  نیشناج  نم  کنیا  تشذگرد و  زین  زرمایب  ادخ  نآ  هک  نیا  ات  درکیم 
مالـسلامهیلع تیب  لها  همئا  هک  دـندرک  ییالاو  دـیاقع  لوصا و  زا  ینابیتشپ  دـندرک و  یناـشفا  رطع  هک  دوب  ناـگرزب  نیا  نیـشناج  لـضف 

دندوب . لوصا  نآ  راذگناینب 

ناذاش نب  لضف  تافیلأت 

رب غلاب  وا  تافیلأت  هتشون و  باتک  مولع  رگید  قطنم و  تغل ، هفسلف ، مالک ، ملع  ریسفت ، هقف ، دننامه  فلتخم  مولع  رد  گرزب  دنمشناد  نیا 
دناهدرب . مان  ار  اهنآ  زا  یخرب  نارگید  و  [ 504  ] میدننبا [ ، 503  ] یشاجن [ ، 502  ] خیش [ 501  ] تسا دلجم  داتشه  دص و 

يدادغب ریثک  نب  لضف 

هحفص 300 ] [ . ] 505  ] تسا هدرمشرب  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحصا  هلمج  زا  ار  وا  خیش 

كرابم نب  لضف 

[ . 506  ] تسا هدرک  تیاور  يو  زا  زین  يدیبع  یسیع  نب  دمحم  تسا و  هدرک  تیاور  مالسلاهیلع  يداهلا  یلع  نسحلاوبا  ماما  زا  يو 

ق)  ) فرح

ینیطقی ینارعش  مساق 

[ . 507  ] تسا هدوب  ولغ  هب  مهتم  وا  هک  دیازفایم  هدرمشرب و  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحصا  هلمج  زا  ار  وا  خیش 

لقیص مساق 

اضر ماما  زا  تسا . هدروآ  ماما  باحصا  رامش  رد  یقرب  نینچمه  و  [ 508  ] هتسناد مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 
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[ . 509  ] تسا هدرک  لقن  تیاور  وا  زا  زین  یطساو  هللادبع  نب  دمحم  هدرک و  لقن  تیاور  مالسلاهیلع  یناث  رفعجوبا  مالسلاهیلع و 

ك)  ) فرح

مداخ روفاک 

وا مان  شباتک  لوا  شخب  رد  دووادنبا  و  هحفص 301 ] [ . ] 510  ] هدرمشرب مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحصا  هلمج  زا  ار  وا  خیش 
[ . 511  ] تسا هقث  وا  هک  دیازفایم  هدروآ و  ار 

م)  ) فرح

ببطتم روفیطیبا  نب  دمحم 

[ . 512  ] تسا هدرمشرب  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

میهاربا نب  دمحا  نب  دمحم 

[ . 513  ] تسا هدروآ  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  رامش  رد  ار  وا  خیش 

يدومحم دمحا  نب  دمحم 

هللادبعوبا طخ  هب  دیوگیم : یشک  [ 514  ] تسا هتسناد  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحـصا  هلمج  زا  ار  وا  خیـش  یلعوبا ، هب  ینکم 
هدروآ اج  هب  يدومحم  هک  جـح  يدایز  زا  تفگیم : هک  مدینـش  يوره  مشاه  نب  لضف  زا  تسا : هتـشون  مدـید  شدوخ  باتک  رد  یناذاش 

ریخ هک  ار  دـنوادخ  ساپـس  تفگ : نم  خـساپ  رد  مدیـسرپ ، دوـب  هدروآ  اـج  هب  هک  ییاـهجح  رامـش  زا  وا  زا  نم  درک ، تبحـص  میارب  دوـب 
ینعی مالـسالاۀجح -  ماجنا  زا  سپ  تفگ : وا  نارگید ؟ فرط  زا  ای  يدرازگیم و  جح  تدوخ  فرط  زا  متفگ : دـش ، نم  بیـصن  یناوارف 
يارب ار  نآ  مدروآیم و  اـج  هب  جـح  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  فرط  زا  مدـشیم ؟ فرـشم  نارگید  فرط  زا  بجاو -  جـح 

راک نیا  رب  وت  لیلد  مدیـسرپ : مدرکیم . هیدـه  نز  درم و  نانمؤم  هب  ار  نآ  باوث  مدادیم و  رارق  دوب  هداد  هزاجا  میادـخ  هک  ادـخ  ياـیلوا 
زا ار  مشاداپ  و  مروآیم ، اـج  هب  ار  جـح  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم -  تلوسر  ماـن  هب  نم  ایادـخ  راـب  : » میوگیم نم  تفگ : تسیچ ؟
هب دوشیم ، مدـیاع  ناشیا  بناـج  زا  هک  ار  یـشاداپ  مهدیم و  رارق  مالـسلامهیلع  تنیرهاـط  هحفـص 302 ] ياـیلوا [  يارب  وا  وت و  بناـج 

لمع نیا  [ . 515 ...« ] اعد رخآ  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تربمایپ -  تنـس  وت و  باتک  قباطم  منکیم ، هیدـه  تنامیا  اب  درم  نز و  ناگدـنب 
نیرهاط يهمئا  تیبرت  يهجیتن  هک  نیا  تسا و  حـلاص  لمع  ياههنحـص  رد  نتفاتـش  وا و  یهاوخریخ  يهیحور  رب  لـیلد  دـمحا  نب  دـمحم 

دنوشیم . هنومن  لماک و  ياهناسنا  نینچ  ناشباحصا  مالسلامهیلع 

روصنم نب  هللادیبع  نب  دمحا  نب  دمحم 

[ . 516  ] تسا هدرمشرب  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش  نسحلاوبا ، هب  ینکم 

رهطم نب  دمحا  نب  دمحم 

يو زا  زین  رفعج  نب  هللادبع  هدرک و  تیاور  نسحلاوبا  ماما  زا  يو  [ 517  ] تسا هدروآ  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  رامش  رد  ار  وا  خیش 
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[ . 518  ] تسا هدرک  لقن  تیاور 

نارهم نب  دمحا  نب  دمحم 

[ . 519  ] تسا هدرمش  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  یقرب 

یمق يرمیص  لیعامسا  نب  دمحم 

هحفص 303 ] [ . ] 520  ] تسا هدرمش  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  هلمج  زا  ار  وا  خیش 

لامج كزج  نب  دمحم 

دامتعا دروم  دارفا  زا  ار  وا  بوشآرهشنبا  و  [ 521  ] هتسناد مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  ناونع  نیمه  اب  خیـش  تسا ، هقث  يدرم 
تسا . هدرمش  مالسلاهیلع  يداه  ماما 

يرصب نومش  نب  نسح  نب  دمحم 

هدش تالغ  زا  سپـس  هدوب و  بهذم  یفقاو  وا  دیوگیم : یـشاجن  و  [ ، 522  ] هدروآ مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  رامـش  رد  ار  وا  خیش 
باتک هلمج  زا  دراد  ییاهباتک  يو  دناهدوزفا . وا  لوق  زا  فقو  بهذم  يهرابرد  یثیداحا  و  تسا ، بهذملا  دساف  فیعض و  ادج  وا  تسا ،

دمحموبا تمدـخ  هب  تفگ : وا  هک  تسا  هدرک  لـقن  يو  زا  دوخ  دنـس  هب  یـشک  [ 523 « ] ۀـفرعملا  » و قالخالا » مراکم  بادآلا و  ننـسلا و  »
اب یتسدگنت  : » تسا هدومرفن  مالسلاهیلع  هللادبعوبا  رگم  متفگ ، مدوخ  اب  دعب  مدرک و  هلگ  مدوخ  یتسدگنت  زا  متشون و  ياهمان  مالسلاهیلع 

هتشون دیسر ، مالـسلاهیلع  ماما  باوج  تسام ». نمـشد  اب  یگدنز  زا  رتهب  ام  اب  ندش  هتـشک  تسام و  نمـشد  اب  يزاینیب  زا  رتهب  ام  تبحم 
وفع اهنآ  دایز  هانگ  زا  یهاگ  دـنکیم و  كاپ  یتسدـگنت  اب  دـنوشیم  هدولآ  ناهانگ  هب  هک  یتقو  ار  اـم  ناتـسود  لـجوزع  دـنوادخ  : » دوب

نابیتشپ ام  تسام و  نمـشد  اب  يرادـلام  زا  رتهب  ام  اـب  یتسدـگنت  هک  تسا  ناـنچ  يدیـشیدنا ، دوخ  اـب  هک  يروط  ناـمه  وت  و  دـیامرفیم ،
ام هب  هک  ار  یسک  ره  میظفاح  هدنراد و  زاب  دنهاوخ و  ینشور  ام  زا  هک  یناسک  يارب  میشخب  ینشور  دنروآ و  هانپ  ام  رب  هک  میتسه  یناسک 

دهاوخ خزود  رد  دوش  فرحنم  ام  زا  سک  ره  دوب و  دهاوخ  ام  اب  یلعا  هاگیاج  الاو و  ماقم  رد  درادب ، تسود  ار  ام  هک  ره  و  دـنز ، گنچ 
دیهدیمن یهاوگ  ار  ناتناتسود  اما  دنخزود ، رد  هک  دیهدیم  یهاوگ  ناتنانمشد  رب  امش  دومرف : هللادبعوبا  دیوگیم : هحفص 304 ] دوب [ ».

، تفر ایند  زا  یگلاس  تسیب  دص و  رد  يرصب  [ . 524  ] هدیقع رد  یتسس  فعض و  زج  دوشیمن  نآ  زا  عنام  ار  امش  يزیچ  دنتـشهب ، رد  هک 
[ . 525  ] تسا هدرک  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  هللادبعوبا  ماما  باحصا  زا  نت  داتشه  زا  يو  هک  دناهتفگ  یضعب 

یفوک تایز  باطخلایبا  نب  نسح  نب  دمحم 

يدرم وا  دیوگیم : یـشاجن  [ 526  ] تسا هدرمـش  مالـسلاهیلع  يداهلا  یلع  ماـما  باحـصا  هلمج  زا  ار  وا  خیـش  تسا ، هدوب  هقث  يدرم  يو 
هب تسا و  يدنمـشزرا  تافیلأت  بحاص  هدوب و  دامتعا  دروم  هدرک و  لقن  رایـسب  تیاور  هدوب ، ماقمالاو  هعیـش و  ياملع  زا  ردـقلا و  لـیلج 

باتک و  همئالا » ایاصو   «، » ةولؤللا «، » همامالا «، » ردقلا لها  یلع  درلا  « » ءادبلا ۀفرعملا و  «، » دیحوتلا : » ياهباتک دریگیم . مارآ  لد  وا  تیاور 
[ . 527  ] تسوا زا  رداونلا » »

یمق يهزمح  نب  دمحم 
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[ . 528  ] تسا هدروآ  مالسلاهیلع  يداهلانسحلاوبا  ماما  باحصا  هلمج  زا  ار  وا  خیش 

يرهف نیصح  نب  دمحم 

[ . 529  ] تسا نوعلم  وا  هحفص 305 ] هک [  دیازفایم  هدروآ و  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  رامش  رد  ار  وا  خیش 

نیصح نب  دمحم 

[ . 530  ] دوب زاوها  مدرم  زا  يو  هک  تسا  هدوزفا  هدرک و  رکذ  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحصا  هلمج  زا  ار  وا  خیش 

يزار دلاخ  نب  دمحم 

[ . 531  ] تسا هدروآ  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  باحصا  رامش  رد  ار  وا  خیش  سابعلاوبا ، هب  ینکم 

طایخ اجر  نب  دمحم 

تسا . هدروآ  رامش  نآ  رد  یقرب  نینچمه  و  [ 532  ] هدروآ مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  رامش  رد  ار  وا  خیش 

تلص نب  نایر  نب  دمحم 

زا یلئاـسم  وا  دـیوگ : یـشاجن  [ . 533  ] تسا هقث  وا  هک  دـنکیم  هفاـضا  هدروآ و  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  باحـصا  هـلمج  زا  ار  وا  خـیش 
[ . 534  ] دراد مالسلاهیلع  يرکسعلا  نسحلاوبا 

يزورم موثلک  نب  دیعس  نب  دمحم 

نب رصن  زا  دوخ  دنـس  هب  یـشک  [ 535  ] تسا هدوب  ملکتم  وا  هک  دـنکیم  هفاضا  هدرمـش و  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خـیش 
هحفص 306 ] [ . ] 536  ] تسا هدوب  روباشین  نیملکتم  ناگرزب  زا  يزورم  دیعس  نب  دمحم  هک  دنکیم  لقن  حابص 

بالج نامیلس  نب  دمحم 

[ . 537  ] تسا هدرمشرب  مالسلاهیلع  يداهلانسحلاوبا  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

یفوک یفیص  نب  دمحم 

[ . 538  ] تسا هتسناد  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  هلمج  زا  ار  وا  خیش 

رابجلادبع نب  دمحم 

[539  ] تسا هدوب  هقث  دامتعا و  دروم  مق و  مدرم  زا  وا  هک  تسا  هدرک  هفاضا  هدروآ و  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  رامش  رد  ار  وا  خیش 
. 

یلفون ینادمه  نمحرلادبع  نب  دمحم 
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[ . 540  ] تسا هتشاد  هبتاکم  مالسلاهیلع  نسحلاوبا  ماما  اب  ماما  يو  هک  دیازفایم  هدرمش و  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  یقرب 

یخرک نارهم  نب  هللادبع  نب  دمحم 

: دیوگیم یشاجن  [ 541  ] تسا مهتم  فعض  ولغ و  هب  وا  هک  دنکیم  هفاضا  هتسناد و  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  باحـصا  هلمج  زا  ار  وا  خیش 
زا تسا  هدوب  ییاهباتک  ياراد  يو  دراد . ترهـش  تافـص  نیا  هب  تسا و  تسردان  وا  ثیدح  هدوب و  بهذملا  دساف  وگغورد و  یلاغ و  وا 
هک رداونلا »  » و بابقلا » «، » هرـصبتلا «، » محالملا «، » باطخلایبا بقانم  «، » باطخلایبا لـبتقم  «، » نیمومذـملا نیحودـمملا و  : » باـتک هلمج 

[ . 542 . ] تسا هتخیمآ  مهرد  شیاهباتک  يهیقب  و  هحفص 307 ] تسا [  رتکیدزن  یتسرد  تقیقح و  هب  شیاهباتک  همه  زا  باتک  نیا 

ینادمه یلفون  هللادبع  نب  دمحم 

[ . 543  ] تسا هدروآ  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  رامش  رد  ار  وا  خیش 

هللادیبع نب  دمحم 

[ . 544  ] تسا هدرمش  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش  تسا ، یهاط  مدرم  زا 

یمق يرعشا  یسیع  نب  یلع  نب  دمحم 

هجوـت و دروـم  مق  رد  یلع  نـب  دـمحم  دـیوگیم : یـشاجن  [ 545  ] تـسا هدروآ  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  باحـصا  رامـش  رد  ار  وا  خـیش 
[ . 546  ] دراد مالسلاهیلع  يرکسع  دمحموبا  زا  یلئاسم  یحلط -  هب  فورعم  شردپ -  نینچمه  و  دوب ، هاشداپ  فرط  زا  اج  نآ  ياورنامرف 

رایزهم نب  یلع  نب  دمحم 

لقن سوواطنبا  زا  [ 547  ] تسا دامتعا  دروم  هقث و  وا  هک  دنکیم  هفاضا  هدرمـش و  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  باحـصا  هلمج  زا  ار  وا  خـیش 
مالـسلاامهیلع یلع  نب  نسح  تماما  هب  لـئاق  هک  ییاـهنآ  هیماـما ، يهعیـش  هک  تسا  یفورعم  باوبا  ناریفـس و  هلمج  زا  وا  هک  تسا  هدـش 

هحفص 308 ] [ . ] 548  ] دنرادن یفالتخا  ناشیا  يهرابرد  دنتسه 

ینیطقی دیبع  نب  یسیع  نب  دمحم 

زا ياهعومجم  وا  دیوگیم : یـشک  [ . 549  ] تسا فیعض  وا  هک  دیازفایم  هدروآ و  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  باحـصا  رامـش  رد  ار  وا  خیش 
«، دانـسالا برق  «، » دانـسالا دـعب  «، » ۀـفرعملا «، » فوـقولا لـها  یلع  درلا  یف  فوـشکملا  حـضاولا  «، » ۀـمامالا : » باـتک هلمج  زا  دراد ، بتک 
«، تاکزلا « » لاجرلا « » سمخلا ییفلا و  «، » ةورملا لـمجتلا و  «، » تاـعیقوتلا «، » فیارظ « » ءایـضلا «، » ۀـمرحملا لـئاسملا  «، » ؤلؤللا «، » اـیاصولا »

[ . 550 « ] رداونلا  » باتک و  لامعالا » باوث  »

یجخر جرف  نب  دمحم 

نیدـنچ اهنآ  نیبام  تشاد و  مالـسلاهیلع  ماما  اب  یکیدزن  طباور  يو  [ ، 551  ] تسا هتسناد  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
ترـضح رـضحم  هب  دیوگیم : تسا ، هدرک  لقن  جرف  نب  دمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  یـشک   - 1 اهنآ : يهلمج  زا  تسا ، هدـش  لدـب  در و  همان 
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نم خساپ  رد  ترضح  نآ  مدیسرپ و  دنبنبا ، مصاع و  نب  رفعج  نب  یسیع  دشار ، نب  یلعوبا  هب  عجار  وا  زا  متشون و  مالسلاهیلع  نسحلاوبا 
اعد زین  یمـصاع  دنبنبا و  يارب  و  درم » تداهـش  اب  درک و  یگدنز  تداعـس  اب  هک  دزرمایب  ار  وا  ادخ  يدوب ، هدرب  مان  دشارنبا  زا  : » تشون

نـسحلاوبا هک  درک  لقن  میارب  جرف  نب  دمحم  دیوگ : هدرک ، لقن  یلفون  دـمحم  نب  یلع  زا  دوخ  دانـسا  هب  ینیلک   - 2 [ . 552  ] دوب هدومرف 
ار میاهراک  مدوب  لوغـشم  نم  دـیوگیم : شاب ». هداـمآ  نک و  عمج  ار  تیاـهراک  دـمحم ! يا  [ » هحفـص 309 تشون [ : نم  هب  مالـسلاهیلع 
ارم دش و  دراو  نم  رب  هاشداپ  فرط  زا  يدصاق  هک  نیا  ات  تسا  هداد  نم  هب  ار  يروتسد  نانچ  هچ  يارب  ماما  متـسنادیمن  مدرکیم و  عمج 
رد ياهمان  يو  بناج  زا  هاگ  نآ  مدنام ، نادنز  رد  نم  لاس  تشه  تدم  و  دز ، کتک  تسناوت  هچ  ره  درب و  نوریب  رهش  زا  هتـسب  تسد  اب 
نم هب  ار  همان  نیا  ماما  متفگ : مدوخ  اب  مدناوخ  ار  همان  نکم »! لزنم  برغم ، تمس  رد  دمحم ! : » دوب هتـشون  هک  دیـسر  نم  تسد  هب  نادنز 

. دندرک دازآ  نادنز  زا  هللادمحلا -  ارم -  هک  تشذگن  يزیچ  تسا !! روآتفگـش  اعقاو  منادنز ! رد  نم  دنادیم  هک  یتروص  رد  دـسیونیم 
هب هک  تشون  خـساپ  رد  ماـما  و  دیـسرپ ، دوخ  یتـعارز  نیمز  هب  عجار  تشون و  ياهماـن  ترـضح  نآ  هب  جرف  نب  دـمحم  دـیوگیم : ینیلک 
اما دنداد ، ار  وا  یعورزم  نیمز  نادرگزاب  روتـسد  دش ، نییعت  یهاپـس  ناونع  هب  جرف  نب  دمحم  نوچ  و  دوشیم ، هدنادرگ  زاب  وت  هب  يدوز 

جرف نب  دمحم  هک  یتقو  دراد . تیاکح  وا  دـییأت  دـمحم و  هب  مالـسلاهیلع  ماما  دامتعا  زا  همان  نیا  [ . 553  ] دوب هتفر  اـیند  زا  نآ  زا  شیپ  وا 
ار نآ  تفر  ایند  زا  نوچ  تشاذـگ و  شرـس  ریز  تفرگ و  ار  هماج  وا  داتـسرف و  وا  يارب  ياهماج  مالـسلاهیلع  نسحلاوبا  ماـما  دـش  ضیرم 

دندرک . نفک 

لضف نب  دمحم 

هحفص 310 ] تسا [ . هدرک  دای  وا  زا  یقرب  نینچمه  و  [ 554  ] هدرمش مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

يدادغب لضف  نب  دمحم 

[ . 555  ] تسا هدرک  تیاور  وا  زا  زین  يریمح  رفعج  نب  هللادبع  هدرک و  تیاور  مالسلاهیلع  يرکسعلا  نسحلاوبا  ماما  زا  يو 

یسوم نب  ةزمح  نب  مساق  نب  دمحم 

[ . 556  ] تسا هدرمش  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  هلمج  زا  ار  وا  خیش  يولع ، هللادبعوبا 

بالج ناورم  نب  دمحم 

وا زا  یقرب  روـط  نیمه  و  [ 557  ] تسا هقث  دامتعا و  دروم  وا  هک  دیازفایم  هدروآ و  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  باحـصا  رامـش  رد  ار  وا  خیش 
دنکیم . دای 

باطخ ناورم  نب  دمحم 

[ . 558  ] تسا هتسناد  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

تارف نب  یسوم  نب  دمحم 

[ . 559  ] تسا هدروآ  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  رامش  رد  ار  وا  خیش 
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یعبرلا یسوم  نب  دمحم 

[ . 560  ] تسا هدرک  رکذ  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  رامش  رد  ار  وا  خیش 

بایرد نب  ییحی  نب  دمحم 

هحفص 311 ] [ . ] 561  ] تسا هدرمش  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  هلمج  زا  ار  وا  خیش 

يرعشا یمق  قاحسا  نب  ۀلقصم 

[ . 562  ] تسا هدروآ  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  هلمج  زا  ار  وا  خیش 

میکح نب  ۀیواعم 

وا يهرابرد  یشاجن  [ . 563  ] تسا هدروآ  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  رامـش  رد  ار  وا  خیـش  یفوک ، رامع  ۀیواعم  نب  میکح  نب  ۀیواعم 
مدیتاسا ناگرزب و  زا  نم  دیوگیم : نیـسحلا  هللادبعوبا  تسا . مالـسلاهیلع  اضر  ماما  باحـصا  زا  ردقلا و  لیلج  هقث ، يدرم  يو  دیوگیم :

«، قالطلا : » باتک هلمج  زا  تسا  ییاهباتک  ياراد  يو  تسا . هدرک  تیاور  ار  لصا  راهچ  تسیب و  میکح  نب  ۀیواعم  دنتفگیم : هک  مدـینش 
[ . 564  ] دراد هردان  تایاور  زین  و  تایدلا »  » و دودحلا » «، » حاکنلا «، » ضئارفلا «، » ضیحلا »

يزار سابع  نب  روصنم 

یـشاجن و  [ 565  ] هتـسناد مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  باحـصا  هـلمج  زا  ار  وا  خیـش  تـشاد ، لزنم  هفوـک  يهزاورد  رد  دادـغب  رهــش  رد  يو 
[ . 566  ] تسا یمجح  رپ  رداون  باتک  ياراد  وا  تسین  مولعم  وا  تلاح  دیوگیم :

یبوقعی دوواد  نب  یسوم 

هحفص 312 ] تسا [ . لاحلا  لوهجم  بهذم و  یماما  وا  و  [ ، 567  ] هدرمش مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

عیزب نب  رمع  نب  یسوم 

[569  ] دراد يرداون  باتک  وا  دیوگ  و  [ 568  ] هتسناد مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  هلمج  زا  ار  وا  خیش  تسا . هقث  يدرم  روصنم و  مالغ 
. 

نیضح رمع  نب  یسوم 

[ . 570  ] تسا هدروآ  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  رامش  رد  ار  وا  خیش 

يروباشین قارو  دشرم  نب  یسوم 

تسا . لاحلا  لوهجم  بهذم و  یماما  وا  و  [ 571  ] درامشیم مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 
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ن)  ) فرح

یمق مزاح  نب  رصن 

[ . 572  ] تسا هدرمشرب  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  هلمج  زا  ار  وا  خیش 

ینادمه دمحم  نب  رضن 

رد هدرک و  قیثوت  ار  وا  زین  همالع  و  [ 573  ] تسا هقث  وا  هک  دنکیم  هفاضا  هدروآ و  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحـصا  فیدر  رد  ار  وا  خیش 
تسا . هدروآ  ار  وا  مان  هقث  دارفا  شخب  هحفص 313 ] رد [  يواحلا »  » باتک

ي)  ) فرح

ریرض يزار  ریکبیبا  نب  ییحی 

[ . 574  ] تسا هدروآ  ناونع  نیمه  اب  مالسلاهیلع  يداهلانسحلاوبا  ماما  باحصا  رامش  رد  ار  وا  خیش 

دمحم نب  ییحی 

تسا . لوهجم  وا  لاح  و  [ 575  ] تسا هدرمش  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

قاحسا نب  بوقعی 

هدرمش مالسلاهیلع  يداهلانسحلاوبا  ماما  باحصا  هلمج  زا  ار  وا  خیش  تیکسنبا  هب  روهشم  يزاوها  یقرود  قاحسا  نب  بوقعی  فسویوبا 
ماـما زا  وا  و  دوـب . راوـگرزب  ود  ره  باحـصا  صاوـخ  زا  تشاد و  برقت  مالـسلاهیلع  نسحلاوـبا  یناـث و  رفعجوـبا  دزن  يو  [ . 576  ] تسا

يو دوب . وحن  ملع  تغل و  رعـش ، بدا ، یبرع ، ملع  رادمچرپ  تیکـسنبا  [ . 577  ] تسا هدرک  لقن  یلئاسم  تیاور و  مالـسلاهیلع  رفعجوبا 
: دیوگیم نادنمـشناد  زا  یکی  : » دیوگ ناکلخنبا  قطنملا ،» حالـصا   » و ظافلالا » بیذهت  : » هلمج زا  تسا  هدرک  فینـصت  يدایز  ياهباتک 
زا قطنملا .» حالـصا   » هک تسین  يدیدرت  دشاب .» قطنملا ، حالـصا   » نوچمه هک  تسا  هدرکن  روبع  دادـغب  رـسج  يور  زا  یتغل  باتک  چـیه 

نیا هب  یهورگ  ماهدـیدن ، باـب ، نآ  رد  مجح  نیا  اـب  یباـتک  نم  تسا و  یناوارف  هحفـص 314 ] تاغل [  عماج  دنمدوس و  دـیفم و  ياهباتک 
: دـیوگیم ناـکلخنبا  تـسا . هدوـمن  بیذـهت  حیحـصت و  يزیربـت  بـیطخ  هدرک و  رــصتخم  ار  نآ  یبرغم  ریزو  و  دـنراد ، هجوـت  باـتک 

باحصا دیوگیم : بلعث  و  ماهدیدن . قطنم  رد  تیکسنبا  باتک  زا  رتهب  یباتک  دادغب ، نادنمشناد  نیب  رد  نم  تسا : هتفگ  دربم  سابعوبا  »
تیب لها  نتشاد  تسود  رطاخ  هب  ار  وا  لکوتم  [ . 578 .« ] تسا هدوبن  تغل  رد  یسک  تیکـسنبا  زا  رتاناد  یبارعانبا  زا  سپ  هک  دننآرب  ام 

دروآ . میهاوخ  ار  نآ  باتک ، يهدنیآ  ياهشخب  زا  یضعب  رد  ام  هک  تشک  مالسلامهیلع ،

یلجب بوقعی 

تسا . لاحلا  لوهجم  بهذم و  یماما  وا  و  [ 579  ] تسا هتسناد  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

شوقنم نب  بوقعی 
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هدرمـشرب زین  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  باحـصا  زا  هک  يروط  نامه  هتـسناد  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  باحـصا  هلمج  زا  ار  وا  خیش 
[ . 580  ] تسا

دیزی نب  بوقعی 

دنکیم هفاضا  هدروآ و  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  رامش  رد  ار  وا  خیـش  بتاک ، یملـس  يرابند  رامح  نب  دیز  نب  بوقعی  فسویوبا ،
زا وا  دیوگ : یشاجن  هحفص 315 ] [ . ] 582 « ] رداونلا  » باتک هلمج  زا  تسا  ییاهباتک  ياراد  يو  دـیوگیم : زین  و  [ 581  ] تسا هقث  وا  هک 

وگتـسار هقث و  يدرم  وا  تسا . هدـش  لقتنم  دادـغب  هب  اهدـعب  هدرک و  تیاور  مالـسلاهیلع  یناث  رفعجوبا  زا  هدوب و  رـصتنملا  راـبرد  ناـبتاک 
[ . 583  ] تسوا زا  سنوی » یلع  نعطلا   » باتک و  جحلا » رداون   » و لئاسملا »  » و ءادبلا »  » باتک و  هدوب ،

اههینک

هراشا

زا : دنترابع  دنشابیم ، هینک  هب  فورعم  روهشم و  هک  مالسلاهیلع  نسحلاوبا  ماما  باحصا  اما 

یکفهف رکبوبا 

هک تسا  یناـسک  هـلمج  زا  وا  و  [ 584  ] تسا هدرمـشرب  مالـسلاهیلع  يداهلانسحلاوبا  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیـش  ببطتم ، روفیطیبا  نبا 
: تشون نم  هب  مالـسلاهیلع  نسحلاوبا  دـیوگیم : دـناهدرک ؛ لقن  دراد ، مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تماـما  رب  حیرـصت  هک  ار  یتیاور 

نم نادنزرف  يهمه  زا  وا  دـشابیم و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم -  نادـناخ  درف  نیرتقطنم  اب  نیرتهحیرق و  شوخ  دـمحموبا ، مرـسپ ، »
سرپب وا  زا  یـسرپب  نم  زا  یهاوخیم  هک  ار  هچ  ره  سپ  دـسریم ، وا  هب  نآ  ماکحا  تماما و  ماقم  تسا و  نم  نیـشناج  وا  تسا و  رتگرزب 

[ . 585  ] تسوا دزن  امش  ياههتساوخ  مامت  هک 

لاله نب  نیسحلاوبا 

قیثوت ار  وا  یسلجم  نینچمه  و  [ 587  ] همالع هحفص 316 ] و [  [ 586  ] هدرمشرب مالسلاهیلع  يداهلانسحلاوبا  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
[ . 588  ] دناهدرک

ینیضح نیصحلاوبا 

[ . 589  ] تشاد تماقا  زاوها  رد  هدوب و  هقث  وا  هک  دنکیم  هفاضا  هدروآ و  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  رامش  رد  ار  وا  خیش 

رهاطوبا

[ . 590  ] تسا دمحم  نب  دمحم  ردارب  وا  هک  دیازفایم  هدرمش و  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

يرعشا عسی  نب  ةزمح  نب  رهاطوبا 

[ . 591  ] تسا هدوب  هقث  مق و  لها  زا  يو  هک  تسا  هدوزفا  هدروآ و  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  رامش  رد  ار  وا  خیش 
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دمحم رهاطوبا 

[ . 592  ] تسا هتسناد  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

يزاغم هللادبعوبا 

[ . 593  ] تسا هدوب  تالغ  زا  وا  هک  دیازفایم  هدروآ و  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  رامش  رد  ار  وا  خیش 

يراکم هللادبعوبا 

هحفص 317 ] [ . ] 594  ] تسا هدرمش  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

میهاربا نب  دمحموبا 

[ . 595  ] تسا هدرمشرب  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  یفیصوت  هنوگ  چیه  نودب  ار  وا  خیش 

یناگرگ ییحیوبا 

[ . 596  ] تسا يرازف  دیعس  نب  دوواد  نب  دمحا  نامه  يو 

نانز

هراشا

هب زین  ام  هک   ) تسا هدربن  مان  راوگرزب  يوناب  کی  زج  دـناهدرک ، لقن  تیاور  مالـسلاهیلع  يداه  ماـما  لوق  زا  هک  ار  یناـنز  یـسوط ، خـیش 
مینکیم :) لقن  ریز  حرش 

یخرک موثلک 

ینعی يریعـش  نمحرلادـبع  هک  تسا  هدوزفا  هدروآ و  دوـخ  باـتک  زا  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  باحـصا  هب  طوـبرم  شخب  رد  ار  وا  خـیش 
يداه ماما  باحـصا  زا  یخرب  يهرابرد  ام  نخـس  اـج  نیا  رد  و  [ . 597  ] تسا هدرک  تیاور  وا  لوق  زا  يدادـغب  دوواد  نب  نمحرلادـبعوبا 

هحفص 324 ] تفرگ [ . نایاپ  دنشابیم  مالسلاهیلع  ماما  شناد  هشیدنا و  ییافوکش  ياههنومن  هک  مالسلاهیلع 

ارماس رد  ماما 

هراشا

ار وا  یـسابع  تموکح  يهطلـس  هک  یلاح  رد  دـنارذگ ، يأر  نم  رـس  رهـش  رد  ار  دوخ  فیرـش  رمع  رتشیب  مالـسلاهیلع ، يداهلا  یلع  ماما 
ار وا  هناـخ  هراومه  یـسابع  نارومأـم  ناـسوساج و  هک  دوب  ینادـنز  کـی  دـننامه  راوگرزب  نآ  دوب و  هدرک  اـج  نآ  رد  تماـقا  هب  روـبجم 
نآ دزن  یلام  ای  دندیسریم و  ماما  تمدخ  هب  هک  دندوب  یناسک  بقارم  دنتشاد و  رظن  ریز  ار  ترضح  نآ  تاکرح  مامت  هدرک و  هرـصاحم 
رد یششوک  چیه  زا  هک  دوب  وربور  یسایس  ياههجنکش  نیرتدب  اب  یسابع  لکوتم  توغاط  نامز  رد  مالسلاهیلع  ماما  دندروآیم . راوگرزب 
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يالبال رد  ام  هک  دندرک  لمحت  ار  هدنـشک  بئاصم  دیادش و  عاونا  يو  هایـس  نارود  رد  نانآ  تشادـن ، غیرد  نایولع  بوکرـس  ملظ و  هار 
، دوب هنیدم  رد  هک  یعقوم  مالسلاهیلع ، ماما  تالاح  يهرابرد  رصتخم  تروص  هب  ام  لاح  ره  هب  مییوگیم . نخـس  اهنآ  هب  عجار  باتک  نیا 
رد لکوتم  اب  وا  نیب  هک  ار  هچ  نآ  هدـش و  يأر  نم  رـس  هب  ترـضح  نآ  لاقتنا  ثعاب  هک  یلماوع  هب  عجار  هک  ناـنچمه  مینکیم ، وگتفگ 

میناسریم . ناگدنناوخ  ضرع  هب  ریز  حرش  هب  هداتفا  قافتا  رهش  نیا 

هنیدم رد  ماما 

ملع شرتسگ  لوغشم  تشاد و  تماقا  دوب  شناکاین  هحفص 322 ] رهش [  ترضح و  نآ  هاگداز  هک  هنیدم  رد  مالـسلاهیلع ، نسحلاوبا  ماما 
دوخ سیردـت  لحم  ار  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ -  دجـسم  دوب ، یمالـسا  راتفر  بادآ و  هب  مدرم  تیبرت  قالخا و  بیذـهت  شناد و  و 

شناد و رون  اب  هک  شناردـپ -  زا  هک  یمولع  اهـشناد و  لالز  زا  هدـمآ و  درگ  وا  فارطا  رد  نایوار  اـهقف و  نادنمـشناد و  دوب و  هداد  رارق 
یگدنز يارب  يروراب  عبنم  کی  هنیدم  رد  وا  هک  نانچمه  دـندشیم ، باریـس  دوب ، هتفرگرب  دـندوب -  هدرک  نشور  ار  يرـشب  تایح  نامیا 

زاـین هک  يروط  ناـمه  درکیم ، کـمک  ناـشیدام  روما  رد  ار  شناد  لـها  هک  دوب  یعبنم  اـهنت  وا  یفرط  زا  و  دوـب . اـهناسنا  یملع  يرکف و 
نآ رسارس  مدرم  لاح  لماش  هکلب  دشیمن ، هنیدم  مدرم  هب  رصحنم  مالسلاهیلع  ماما  ناسحا  یکین و  دروآیمرب  ار  ناگدنامرد  نادنمتسم و 
رب دومنیم و  عییـشت  اههزانج  زا  درکیم و  تدایع  ناشنارامیب  زا  دوب و  کیرـش  اـهنآ  يداـش  مغ و  رد  دوب ، ناشیگدـنز  طـیحم  یحاون و 

اهنآ هب  رگم  دوـبن ، یناـسر  هرهب  ریخ و  زا  عوـن  چـیه  درکیم و  يریگتـسد  ناـمیتی  ناـنزریپ و  زا  تشاد و  تیاـنع  ناـشگرزب  کـچوک و 
مدرم لد  قامعا  رد  دوب و  ترـضح  نآ  بوذجم  مدرم  ياههشیدـنا  اهلد و  تشاد و  ار  صالخا  تیمیمـص و  تیاهن  مدرم  اب  دـناسریم و 

تشاد . اج 

ماما زا  ینیچ  نخس 

هراشا

، دندیزرویم ینمشد  مالسلاهیلع  نسحلاوبا  ماما  هژیو  هب  هدازگرزب ، فیرش و  دارفا  هب  تبسن  نازوت  هنیک  ناگدش و  خسم  ناراگزیهرپان ،
و دندوب ، تحاران  دراد ، ییالاو  ماقم  ناملـسم  مدرم  تاقبط  نایم  رد  تسا و  رادروخرب  يدایز  لیاضف  زا  مالـسلاهیلع  ماما  هک  نیا  زا  اهنآ 
رد یگنج  روما  رگید  زامن و  يهماقا  يارب  لـکوتم  فرط  زا  هک  دوب  دـمحم  نب  هللادـبع  همه ، زا  رتکاـپان  نانمـشد و  نیرتنمـشد  هلمج ، زا 

ییوگدـب و و  درک ، ییوگدـب  لکوتم  دزن  رد  تفرگ و  میمـصت  ماما  رازآ  تیذا و  هب  هیامورف  يهتخورف  دوخ  نیا  دوب ، هدـش  نییعت  هنیدـم 
دناوتیم هک  يروط  هب  دـناهدش  عمج  ماما  فارطا  مدرم  ياـههدوت   - 1 دوب : مهم  بلطم  دنچ  رب  لمتـشم  هحفـص 323 ] يو [  ینیچ  نخس 

هک تسین  رود  تسا ، ریزارس  مالسلاهیلع  ماما  فرط  هب  مالـسا  ناهج  فلتخم  ياهاج  زا  يدایز  لاوما   - 2 دشاب . رطخ  ثعاب  تلود  يارب 
يدوبان يارب  ياهدـنروش  مایق  کی  هب  وا  هک  دـنادیمن  دـیعب   - 3 دزیخرب . تمواقم  هب  یـسابع  تلود  ربارب  رد  دـنک و  هیهت  هحلـسا  اهنآ  اـب 

وا راک  ادابم  هک  نیا  ات  دنکب  مادقا  مالسلاهیلع  ماما  يریگتسد  هب  رتدوز  هچ  ره  هک  تساوخیم  لکوتم  زا  و  دنزب . تسد  یـسابع  تموکح 
دش كانمیب  تدش  هب  لکوتم  دشاب ... هتشادن  ار  وا  ربارب  رد  تمواقم  ناوت  تلود  هک  دوش  دایز  وا  تکوش  تمظع و  ردق  نآ  دریگب و  الاب 

دنتفرگ . رارق  رما  نایرج  رد  زین  وا  يارزو  و 

ماما طسوت  هئطوت ، تسکش 

تبسن یتخس  تامیمصت  لکوتم  هک  نیا  زا  دیسرت  تفای ، یهاگآ  دوخ  هیلع  هئطوت  راکبان و  نآ  ینیچنخس  زا  هک  نیمه  مالسلاهیلع ، ماما 
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، دوب هاگآ  ناشیا  هب  تبسن  وا  توادع  تدش  مالسلامهیلع و  تیب  لها  زا  لکوتم  فارحنا  زا  ماما  هک  دوب  تهج  نادب  نیا  و  دریگب . يو  هب 
درک و هلگ  شیاهتیذا  اهیراتفردب و  زا  دوخ و  هب  تبسن  يو  رازگراک  ياهیزوت  هنیک  زا  همان  نآ  رد  تشون و  لکوتم  هب  ياهمان  ور ، نیا  زا 
رب دـهاوخیم  دراد و  ییوس  دـصق  ماـما  هک  دـنکن  روصت  لـکوتم  هک  يروط  هب  دروآ ، يو  ياـهتمهت  ندوـب  غورد  يارب  یلیـالد  نینچمه 

تفای و نانیمطا  دروشب ، يو  تموکح  رب  دـهاوخیم  هک  تبـسن  نیا  زا  وا  يرود  ماما و  راـتفگ  قدـص  هب  لـکوتم ، دروشب . يو  تموکح 
هحفص 324 ] درادن [ . تحص  اههتفگ  نآ  هک  تسناد 

ماما هب  لکوتم  يهمان 

ماما زا  تخاس و  رانک  رب  ار  دوخ  يهیامورف  ملاظ و  رازگراـک  هماـن  نآ  رد  و  تشون ، مالـسلاهیلع  ماـما  يهماـن  خـساپ  رد  ياهماـن  لـکوتم 
کنیا دـنک ، تماقا  رابجالاب  اج  نآ  رد  دـشاب ، وا  تبقارم  تحت  هک  نآ  روظنم  هب  دـبای و  روضح  يأر  نم  رـس  رد  ات  تساوخ  مالـسلاهیلع 

مزـال ار  امـش  قـح  درادیم و  ساـپ  ار  امـش  يدـنواشیوخ  و  هاـگآ ، امـش  يـالاو  ماـقم  هب  نینمؤـملاریما )!(  يراـب ، : » لـکوتم يهماـن  نیع 
ناشیا امش و  تزع  دشخب و  دوبهب  ار  امش  لاح  هلیسو  نادب  دنوادخ  هک  هتفرگ  رظن  رد  ار  يروما  ناتنادناخ  امـش و  يهرابرد  درامـشیم و 

. دروآیم مـهارف  امـش  يارب  ار  تـینما  دراد ، ناـشیا  وـت و  هـب  تبـسن  هـک  ياهـفیظو  ماـجنا  ادـخ و  ياـضر  رطاـخ  هـب  و  دزاـس ، راوتـسا  ار 
هب تخاس  رانک  رب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا -  ۀنیدم  رد  زامن  گنج و  روما  یتسرپرـس  ماقم  زا  ار  دمحم  نب  هللادبع  نینمؤملاریما )!( 

لیلد هب  هدرمـش و  کچوک  ار  امـش  تلزنم  ماقم و  هدوب و  لهاج  امـش  قح  هب  تبـسن  دـیدوب ، رکذـتم  دوخ  يهمان  امـش  هک  هچ  نآ  رطاخ 
ناـتراتفگ یهاوخریخ و  رد  تین  قدـص  امـش و  تئارب  هب  نیقی  نینمؤـملاریما )!(  هک  هداد  ار  یتبـسن  امـش  هب  هک  وا  زا  امـش  رفنت  يرازیب و 

وا هب  هدرامگ و  وا  ياج  هب  ار  لضف  نب  دـمحم  نینمؤملاریما )!(  کنیا  دیاهتـسنادن ، دـناهدرک  مهتم  هچ  نآ  هتـسیاش  ار  دوخ  امـش  و  دراد .
نینمؤملاریما ادخ و  هب  هلیسو  نادب  دنک و  لمع  وت  رظن  روتـسد و  هب  دراد و  ساپ  ار  وت  تمرح  و  دراد ، یمارگ  ار  وت  ات  تسا  هداد  روتـسد 

رادید هب  دنمهقالع  مه  امش  رگا  نیاربانب  تسامش ! اب  تاقالم  امـش و  اب  دهع  دیدجت  رادید و  قاتـشم  نینمؤملاریما )!(  و  دیوج ، برقت  )!( 
تیاـهن رد  ناتنارازگتمدـخ ، ناـمالغ و  تیب و  لـها  زا  سک  ره  ناـتدوخ و  دـیتسه  وا  دزن  رد  دـیراد  تسود  هک  تـلزنم  ماـقم و  ره  وا و 

نب ییحی  دیـشاب ، لیام  رگا  و  دـییآ ، دورف  دـیتساوخ  اج  ره  دـینک و  راب  دـیتساوخ  هک  تقو  ره  دـیوش و  هدامآ  رطاـخ ، ناـنیمطا  نوکس و 
امـش تمدـخ  رد  هار  لوط  رد  دـننک و  راب  ار  امـش  ياهراب  دنـشاب و  امـش  تمدـخ  رد  شهارمه  نایهاپـس  و  نینمؤملاریما )!(  مالغ  همثره 

تلأسم ار  یکین  ریخ و  دنوادخ  زا  دشاب ، امش  تمدخ  رد  ات  میداتسرف  ار  وا  ام  و  تسامـش ، اب  رایتخا  هراب  هحفص 325 ] نیا [  رد  و  دنشاب .
رتیمارگ امـش  زا  وا  دزن  شناکیدزن  تیب و  لها  نادنزرف و  ناردارب ، زا  سک  چیه  هک  دینادب  و  دـینک . رادـید  نینمؤملاریما )!(  اب  هدومن و 

اهنآ زا  یسک  هب  تسا و  رتهاوخریخ  رتنابرهم و  امش  زا  شیب  ناشیا  هب  هن  و  درادن ، يرتشیب  هجوت  هتشادن و  مدقم  امش  رب  ار  نانآ  دنتسین و 
لاس رخالا  يدامج  هام  رد  سابع  نب  میهاربا  ار  همان  نیا  داب ». امـش  رب  ادـخ  تاـکرب  تمحر و  دورد و  و  درادـن ، یگتـسبلد  امـش  زا  شیب 

[ . 598 . ] تشون (243 ه )

هنیدم مدرم  ینارگن 

زا انمـض  و  دروایب ، يأر  نم  رـس  هب  اج  نآ  زا  ار  مالـسلاهیلع  ماما  هک  نیا  ات  دوش ، هنیدـم  یهار  ات  داد  روتـسد  همثره  نب  ییحی  هب  لـکوتم 
هفیلخ يهمان  دنک و  بسک  یتاعالطا  شتموکح ، رب  شروش  يو و  تنطلس  ربارب  رد  مایق  رب  میمصت  يهرابرد  دناهداد  ماما  هب  هک  ییاهتبسن 

هب هک  نیا  ات  تشادن  هجوت  يزیچ  هب  دومیپیم و  ار  تفاسم  رتعیرس  هچ  ره  و  دش ، هنیدم  یهار  ییحی  دیامن . میلـست  مالـسلاهیلع  ماما  هب  ار 
، دندیسرت ماما  هب  تبسن  توغاط  يهلمح  زا  دندش و  كانمیب  نارگن و  رایسب  دنتفای  عالطا  وا  فده  زا  هنیدم  مدرم  هک  یتقو  دیسر ، هنیدم 

هللا یلص  ادخ -  لوسر  دجسم  رانک  رد  هراومه  ترضح  نآ  هک  نیا  يارب  دنتشاد ، تسود  هداعلاقوف  ار  مالـسلاهیلع  ماما  هنیدم  مدرم  اریز 
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ياهقالع چیه  و  دومرفیم ، ناسحا  ناشنادنمتـسم  هب  تخاسیم و  دنمهرهب  دوخ  شناد  ملع و  اب  ار  اج  نآ  نادنمـشناد  دوب و  هلآ -  هیلع و 
هحفص نانآ و [  ساره  میب و  ندناشنورف  سرت و  ندیشخب  شمارآ  هب  درک  عورش  دید  ار  تلاح  نآ  هک  یتقو  ییحی  [ 599  ] تشادن ایند  هب 

نانیمطا وا  لوق  هب  مدرم  ور  نیا  زا  تسا ، هدـشن  هداد  ماما  هب  تبـسن  یتحاران  رازآ و  هنوگ  چـیه  روتـسد  وا  هب  هک  درک  دای  دـنگوس  [ 326
دنتفای .

ماما يهناخ  یسرزاب 

غورد و  تفاین ، اعد  ياهباتک  نآرق و  دنچ  زج  يزیچ  اج  نآ  رد  دومن و  ینیبزاب  تقدب  ار  ماما  لزنم  درک و  یـسرزاب  ار  ماما  يهناخ  ییحی 
[ . 600  ] دش نشور  شیارب  یبوخ  هب  تسا -  لاوما  هحلسا و  زا  رپ  ماما  يهناخ  هک  نیا  رب  ینبم  دندوب -  هداد  ماما  هب  هک  ییاهتبسن  ندوب 

ارماس يوس  هب  ماما  نداد  تکرح 

دندوب و ماما  هارمه  هب  شاهلئاع  دارفا  رفس ، نیا  رد  و  دوب ، تحاران  تخس  ارماس  يوس  هب  نتفر  هنیدم و  كرت  هب  تبـسن  مالـسلاهیلع ، ماما 
رد ار  اـهنابایب  ناوراـک  دـش . تفگـش  رد  ماـما  ياوـقت  يراـگزیهرپ و  تیادـه ، زا  دوـب و  مالـسلاهیلع  ماـما  تمدـخ  رد  اصخـش  زین  ییحی 

علطم نایرج  زا  میهاربا  نب  قاحسا  دیـسر ، هیرـسای  هب  هک  یتقو  مالـسلاهیلع  ماما  دیوگیم : یبوقعی  دیـسر . دادغب  هب  هک  نیا  ات  دیدرونیم 
دادغب دراو  هنابـش  ار  ماما  ات  داد  روتـسد  دنتـسه  وا  يدونـشخ  راتـساوخ  همه  دنراوگرزب و  نآ  ترایز  هب  دـنمهقالع  مدرم  هک  دـید  دـش و 

تشاذگ هحفص 327 ] لئاسم [  نایرج  رد  ار  وا  تفاتش و  دادغب  مکاح  [ ، 602  ] يرهاظ میهاربا  نب  قاحسا  رادید  هب  ییحی  [ 601  ] دندرک
وا هب  لکوتم  ینمشد  زا  تسا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر  دنزرف  مالسلاهیلع -  يداه  ماما  ینعی  درم -  نیا  تفگ : يو  هب  قاحـسا 

دهاوخ وت  نمـشد  تمایق  زور  رد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ -  دـشکیم و  ار  وا  ییوگب ، لکوتم  هب  هملک  کـی  وا  زا  رگا  هک  یهاـگآ 
يزیچ مدید ، هچ  ره  هکلب  مدیدن ، وا  زا  دشاب  لکوتم  لیم  فالخ  هک  يزیچ  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : قاحـسا  خـساپ  رد  ییحی  دوب .

زا هک  یکرت  فیـصو  رادید  هب  ییحی  دندیـسر  ارماس  هب  هک  یعقوم  دندرک ، ارماس  گنهآ  دنتفگ و  كرت  ار  دادغب  سپـس  دوبن . یکین  زج 
هک نیا  زا  ار  وا  درک و  ییحی  هب  ور  زین  فیـصو  و  دـناسر ، وا  عـالطا  هب  ار  مالـسلاهیلع  ماـما  دورو  تفاتـش و  دوب ، تلود  لاـجر  ناـگرزب 
رـس زا  ییوم  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  ییحی ! يا  : » ترابع نیا  اب  دوش ، ماما  یتحاران  ثعاب  ادابم  تشاد  رذـح  رب  دـیوگب  لکوتم  هب  يزیچ 

ماما و هب  تبـسن  شرافـس  يهرابرد  فیـصو  قاحـسا و  شرافـس  یگنهامه  زا  ییحی  دش ». دهاوخن  هذـخاؤم  یـسک  وت  زج  دوش ، مک  ماما 
[ . 603  ] درک بجعت  ماما ، تمرح  نتشاد  ساپ  موزل  ترورض و  رب  نانآ  دیکأت 

کیلاعصلا ناخرد 

کیلاعصلا ناخرد  مدرم -  يهدوت  راظنا  رد  ترضح  نآ  تیمها  نتساک  یتمرح و  یب  رطاخ  هب  ار -  مالسلاهیلع  ماما  ات  داد  روتسد  لکوتم 
همه رد  موش ، تیادف  [ » هحفـص 328 درک [ : ضرع  دش ، رثأتم  تحاران و  تفر و  ماما  ترایز  هب  اج  نآ  رد  دیعـس  نب  حلاص  دنروآ ، دورف 
ناـخ  ) هبارخ تشز و  يارـسناوراک  نیا  رد  هک  اـج  نآ  اـت  دـنیامن  ریقحت  ار  وت  دـننک و  شوماـخ  ار  وت  رون  اـت  دنتـساوخ  وحن  ره  هب  اـج و 

ار ياهزجعم  وا  هب  تساک و  وا  مشخ  یتحاران و  زا  تسیرگن و  وا  هب  تبحم  فطل و  رظن  اـب  مالـسلاهیلع  ماـما  دـنداد ». ياـج  کیلاعـصلا )
تـشاد لد  رب  هک  یهودـنا  تفرگ و  مارآ  حـلاص  یتحاراـن  [ ، 604  ] تسا هداد  یناوت  ناـنچ  ار  شیاـیبنا  ءاـیلوا و  دـنوادخ  هک  داد  ناـشن 

دش . فرطرب 

لکوتم اب  ماما  تاقالم 
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ار ماما  يهناخ  هک  دـناسر  وا  عالطا  هب  تخاس و  علطم  مالـسلاهیلع  ماما  ییاـسراپ  يراتفرـشوخ و  زا  ار  وا  تفاتـش و  لـکوتم  دزن  هب  ییحی 
ربارب رد  ماـیق  رب  ینبم  دـناهدز  وا  هب  هک  ییاـهتمهت  زا  ماـما  هک  نیا  و  تـسا ، هتفاـین  اـعد  باـتک  نآرق و  دـنچ  زج  يزیچ  هدرک و  یـسرزاب 

ار ماما  ات  داد  روتسد  سپس  و  دودز ، تشاد  لد  رد  ماما  زا  یتحاران  مشخ و  زا  لکوتم  هچ  نآ  بیترت  نیا  هب  و  تساربم ، لکوتم  تموکح 
و [ 605  ] داد وا  هب  یناوارف  يهلـص  درک و  ار  میرکت  مارتـحا و  تیاـهن  دـید ، دوخ  ربارب  رد  ار  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  یتـقو  دـنروایب ، وا  دزن 

دشاب . رظن  تحت  ات  دنامب  يأر  نم  رس  رد  هک  داد  روتسد 

لزنم دیرخ 

ینارصن بوقعی  نب  لیلد  زا  ياهناخ  دش  ریزگان  هحفـص 329 ] ماما [  درک  روبجم  ارماس  رد  تماقا  رب  ار  مالـسلاهیلع  ماما  لکوتم  هک  یتقو 
دندرک نفد  هناخ  نامه  رد  ار  وا  تفر و  ایند  زا  اـت  تشاد  تماـقا  هناـخ  نآ  رد  ماـما  دوش و  نکاـس  اـج  نآ  رد  شاهلئاـع  دارفا  اـب  درخب و 

[ . 606]

ماما ياهاوتف  هب  لکوتم  يهعجارم 

ياهقف ياهاوتف  ریاس  رب  ار  وا  ياهاوتف  ریزگان  تشادـن و  مالـسلاهیلع  ماما  هب  هعجارم  زج  ياهراچ  دوب  ـالتبا  دروم  هک  یلئاـسم  رد  لـکوتم 
، تشاد ياهدنـسیون  لکوتم   - 1 دوب : ریز  دراوم  درک ، هعجارم  مالـسلاهیلع  ماما  هب  هک  یلئاـسم  نآ  هلمج  زا  تشادیم ، مدـقم  دوخ  رـصع 

نابتاک زا  یهورگ  و  دزیم ، ادص  حونوبا )  ) يهینک هب  ار  وا  يو ، هب  شدایز  تبحم  رطاخ  هب  دادیم و  حـیجرت  نارگید  رب  ار  وا  ینارـصن و 
تارظن درک ، اتفتـسا  نامز  نآ  ياهقف  زا  لکوتم  دـنهدب ! ياهینک ، نینچ  رفاک  کـی  هب  تسین  اور  دـنتفگ : و  دـندرک ، ضارتعا  وا  هب  راـبرد 

سپ يو  خساپ  رد  ماما  دیسرپ ، مالسلاهیلع  ماما  زا  ور ، نیا  زا  دندش و  عنام  يرگید  يهتسد  دنداد و  هزاجا  یهورگ  دنتشاد ، زاربا  یفلتخم 
ماما خساپ  نیا  داب ». هدیرب  شتـسد  ود  بهلوبا و  داب  دوبان  [ . » 607 « ] بت بهل و  یبأ  ادـی  تبت  : » تشون ار  همیرک  يهیآ  نیا  هللا ... مسب  زا 
زاوج ینـشور  هب  تسا و  هدرک  داهـشتسا  همیرک  يهیآ  نیا  هب  هک  هداتفا  قافتا  اوتف  ملاع  رد  هک  تسا  ییاـهزیچ  نیرتعیدـب  زا  مالـسلاهیلع 

لکوتم  - 2 هحفـص 330 ] [ . ] 608 . ] درک لوـبق  ار  رظن  نیمه  اوـتف ، تفاـیرد  زا  سپ  لـکوتم  تسا ، هدرک  مـالعا  ار  رفاـک  هب  نداد  هـینک 
ار اهقف  تفای ، دوبهب  شیرامیب  زا  نوچ  و  دهد ، هقدص  ادخ  هار  رد  ار  يدایز  لوپ  دهد  افـش  ار  وا  دنوادخ  رگا  هک  درک  رذن  دش و  ضیرم 

خساپ رد  ماما  دیسرپ ، مالـسلاهیلع  ماما  زا  لکوتم  دش ، ادیپ  رظن  فالتخا  املع  نیب  دننک ، نییعت  ار  هقدص  يارب  بجاو  رادقم  ات  درک  عمج 
لکوتم تساجک ؟ زا  خساپ  نیا  دـنتفگ : لکوتم  هب  دـندش و  تفگـش  رد  خـساپ  نیا  زا  ءاهقف  دزادرپب  رانید  هس  داتـشه و  دـیاب  دومرف : يو 

یف هللا  مکرـصن  دقل  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  : » داد خساپ  مالـسلاهیلع  ماما  دنک ، نایب  ار  شدوخ  ياوتف  كردـم  ماما  ات  داتـسرف  ار  یـسک 
اهگنج رد  هک  دراوم  نیا  هک  دـنراد  لوبق  نیملـسم  مامت  درک . يرای  يدایز  ياهاج  رد  ار  نیملـسم  امـش  دـنوادخ  [ . 609 « ] ةریثک نطاوم 

رتهب دـنک ، هفاضا  ریخ  راک  رد  نینمؤملاریما [!]  هچ  ره  دوزفا : خـساپ  رخآ  رد  ماما  و  [ . 610 . ] تسا هدوب  گنج  هس  داتـشه و  هداتفا  قافتا 
یکی هدرک ، هعجارم  مالـسلاهیلع  ماما  هب  لکوتم  هک  یلئاسم  نایم  زا   - 3 [ . 611 !« ] داتفا دهاوخ  دنمدوس  ترخآ  ایند و  رد  دوب و  دـهاوخ 

، دش ناملـسم  ینارـصن  دنزب ، دح  وا  هب  تساوخ  لکوتم  دوب ، هدرک  انز  یناملـسم  نز  اب  هک  دندروآ  يو  دزن  ار  ینارـصن  درم  هک  تسا  نآ 
و دروخب ! دـح  هس  وا  دـیاب  تفگ : اـهقف  زا  یکی  و  دورب . نیب  زا  وا  تشز  لـمع  كرـش و  هک  دـش  ثعاـب  وا  ناـمیا  تفگ : مثکا  نب  ییحی 

خـساپ رد  مالـسلاهیلع  ماما  دنـسرپب ، ار  هلأسم  نیا  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  ات  داد  روتـسد  لکوتم  دـندرک ، راـهظا  یفلاـخم  تارظن  نارگید 
! تنـس رد  هن  هدمآ و  باتک  رد  هن  بلطم  نینچ  دنتفگ  دنتفریذپن و  ار  رظن  نیا  اهقف  ریاس  ییحی و  دریمب »! ات  دـننزب  ردـق  نآ  دـیاب  : » تشون
هن هدمآ و  تنس  رد  هن  دنیوگیم : دنراد و  ضارتعا  اوتف  نیا  هحفص 331 ] رب [  نیملسم  ياهقف  هک  تشون  مالسلاهیلع  ماما  تمدخ  لکوتم 

مسب زا  سپ  مالسلاهیلع  ماما  دریمب ؟ ات  دننزب  ردق  نآ  دیاب  ار  صخش  نیا  دیدومرف  ارچ  هک  دیهد  حیضوت : امش  تسا ! هدش  هتفرگ  نآرق  رد 

ع)  ) يداه ماما  یناگدنز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلیلحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 146 

http://www.ghaemiyeh.com


مهنامیا مهعفنی  نکی  ملف  نیکرـشم ، هب  انک  امب  انرفک  هدـحو و  هللااب  انمآ  اولاق  انـسأب  وأر  املف  : » تشون نینچ  خـساپ  رد  میحرلا  نمحرلا  هللا 
نامیا اتکی  يادـخ  هب  اـم  دـنتفگ : لاـح  نآ  رد  دـندید ، مشچ  هب  ار  اـم  باذـع  تدـش  رهق و  هک  هاـگ  نآ  ینعی : [ . » 612 .« ] انـساب أرامل و 

يارب ام  باذع  يهدـهاشم  گرم و  ندـید  زا  سپ  ناشنامیا  اما  میدـش . رفاک  میدوب  هتفرگ  ادـخ  کیرـش  هک  ییاهتب  يهمه  هب  و  میدروآ ،
درم ! ات  دندز  کتک  يردق  هب  ار  درم  نآ  داد ، روتسد  مالسلاهیلع  ماما  ياوتف  قباطم  لکوتم ، هاگنآ  درادن ». يدوس  چیه  اهنآ 

؟ تسیک نارعاش  نیرتهب 

ار مالسا  راگزور  تیلهاج و  نامز  يارعش  زا  یضعب  وا  دورسیم ؟ رعـش  یـسک  هچ  مدرم  يهمه  زا  رتهب  دیـسرپ ، مهج  نب  یلع  زا  لکوتم ،
رعاش نیرتهب  دومرف : مالسلاهیلع  ماما  دومن ، ماما  زا  ار  شسرپ  نامه  درک و  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  هب  ور  درکن و  یهجوت  لکوتم  درب ، مان 

یـضق لاقملا  انعزانت  املف  عباصا  دادتما  دودخ و  طخب  ۀباصع  شیرق  یف  انترخاف  دـقل  [ » هحفـص 332 دیوگیم [ : هک  تسا  [ 613  ] ینامح
هونب نحن  اندج و  دمحا  هللا  لوسر  ناف  عماج  لک  یف  توصلا  ریهج  مهیلع  انلضفب  دیهشلا  اتوکس و  انارت  عماوصلا  ءادن  يوهن  امب  مهیلع  انل 
ماـما تسیچ »؟ رعـش  نیا  رد  عماوصلا ) ءادـن   ) زا دوصقم  : » تفگ درک و  مالـسلاهیلع  ماـما  هب  یهاـگن  لـکوتم  [ . 614 « ] علاوطلا موجنلااـک 

دج دمحم ، نیا  و  تسا ، هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  ادمحم  نا  دهـشأ  و  هللا ، الا  هلا  نا ال  دهـشا  دوصقم : : » داد خساپ  مالـسلاهیلع 
ادج وا  زا  ار  وت  ام  تسامـش ، دـج  وا  : » تفگ نازرل  ییادـص  اب  دـش و  بضغ  مشخ و  زا  رپ  توغاط  دوجو  مامت  وت ».؟ دـج  ای  تسا و  نم 
نوچ دادیم ، جـنر  ار  وا  هک  تشاذـگ  اج  رب  ار  یمغ  توغاط  لد  رد  اما  تفر ، مالـسلاهیلع  ماما  وگتفگ ، نیا  زا  سپ  [ . 615 .« ] مینکیمن

هحفص 333 ] درکن [ . ادیپ  ماما  هب  نتفگ  خساپ  يارب  یهار  چیه 

دبلطیم ماما  نومزآ  يارب  ار  تیکسنبا  لکوتم 

هراشا

هدـیچیپ و يهلأسم  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  زا  ات  دـنکیم  توعد  تیکـسنبا  هب  روهـشم  قاحـسا ، نب  بوقعی  گرزب  دنمـشناد  زا  لـکوتم 
تفر و تیکـسنبا  دروآ ، مهارف  ماـما  ریقحت  یماندـب و  يارب  ياهلیـسو  هار  نیا  زا  دـشاب و  هتـشادن  یخـساپ  وا  دـیاش  دـسرپب ، ار  یلکـشم 
اهقف و نادنمـشناد ، ماـمت  هک  دـش  مهارف  یملع  نمجنا  یـسابع  يهفیلخ  خاـک  رد  درک و  هیهت  مالـسلاهیلع  ماـما  نومزآ  يارب  ار  ياهلأـسم 
: درک ار  یلاؤس  نینچ  مالسلاهیلع  ماما  زا  تیکسنبا  هک  دوب  هتـسشن  لکوتم  صخـش  همه  سأر  رد  دندوب و  عمج  نآ  رد  گرزب  ناملکتم 
هب ناگدرم و  ندرک  هدنز  سیپ و  روک و  يافش  یسیع  ترـضح  هب  داد و  ار  ءاضیب  دی  اصع و  يهزجعم  یـسوم  ترـضح  هب  ارچ  دنوادخ  »
هب لاعتم  دـنوادخ  : » دومرف ندرک و  نایب  ار  اهنآ  تمکح  درک  عورـش  هلـصافالب  مالـسلاهیلع  ماـما  ار »؟ ریـشمش  نآرق و  دـمحم ، ترـضح 

مالـسلاهیلع یـسوم  ور  نیا  زا  تشاد  جاور  مدرم  نیب  وداج  رحـس و  هک  درک  تمحرم  ینامز  رد  ار  اـضیب ، دـی  اـصع و  یـسوم ، ترـضح 
ع)  ) یسیع ترـضح  هب  و  درک ، مامت  ناشیارب  ار  تجح  دومن و  نادرگرـس  ار  نانآ  بولغم و  ار  اهنآ  يوداج  رحـس و  هک  دروآ  ياهزجعم 

ياهزجعم تهج  نآ  زا  تشاد ، جاور  مدرم  نیب  رد  یکـشزپ  هک  داد  یعقوم  رد  ادخ  نذا  هب  ار  ناگدرم  ندرک  هدـنز  سیپ و  روک و  يافش 
نیب رد  هک  داد  ینامز  رد  ار  ریـشمش  نآرق و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم -  ترـضح  هب  و  تخاس ، هدنامرد  بولغم و  ار  اهنآ  هک  دروآ 

بولغم و ار  ناشیا  رعش  ات  داد  وا  هب  ار  زوریپ  ریـشمش  هدنـشخرد و  نآرق  هک  دوب  نیا  تشاد ، قنور  رعـش  ریـشمش و  زیچ  ره  زا  شیب  مدرم 
تایآ يهلیـسو  هب  ار  شناگداتـسرف  ناربمایپ و  دـنوادخ  هک  یتسار  هب  دـیامن ». راوتـسا  ناشیارب  ار  تجح  دزاس و  روهقم  ار  اـهنآ  ریـشمش 

ره مدرم  حور  اب  هچ  نآ  تسا و  هدومن  يرای  تسا ، ناوتان  اـهنآ  ریاـظن  ندروآ  زا  رـشب  هک  ناـشخرد  تازجعم  اـب  هدومرف و  دـییأت  نشور 
يرای اصع  ینعی  گرزب  ياهزجعم  اب  ار  یـسوم  شربمایپ  تسا ، هداد  دوخ  ناربماـیپ  هحفـص 334 ] هب [  ار  نامه  تسا  هدوب  راگزاس  ناـمز 
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دندوب و هدروآرد  ییاهرام  تروص  هب  هک  ناشیا  ياهبوچ  اهنامـسیر و  ندـیعلب  هب  درک  عورـش  دـش و  كانرطخ  ییعفا  هب  لیدـبت  هک  درک 
دنروایب و ار  نآ  زا  رتمک  ای  نآ و  ریظن  ای  دننک و  لطاب  ار  یسوم  لمع  دنتسناوتن  دندوب  هدیسر  وداج  رحس و  جوا  هب  هک  نامز  نآ  نارحاس 

نآ ریظن  ندروآ  زا  نارحاس  دیـشخردیم و  دیـشروخ  نوچ  شوترپ  ینـشور و  رد  هک  درک  يرای  ءاضیب  دی  اب  ار  وا  لاعتم  يادخ  نینچمه 
افش اب  ار  ربمایپ  میرم  نب  یسیع  ترـضح  یلاعتم  يادخ  نینچمه  و  دش . مالـسلاهیلع  یـسوم  توبن  قدص  رب  لیلد  هزجعم  نیا  دندنامرد و 
اما دوب ، هدیسر  لامک  تفرشیپ و  رد  دوخ  جوا  هب  یکشزپ  ملع  هک  درک  يرای  ینامز  رد  ناگدرم  ندرک  هدنز  سیپ و  روک و  هب  ندیـشخب 
زا دـندنام و  زجاع  دزاسیم  نادرگرـس  تام و  ار  لقع  دـشکیم و  رکف  يور  رب  نالطب  طخ  هک  دراوم  لیبق  نیا  ندروآ  زا  نیا ، دوجو  اـب 
هللا یلص  ناربمایپ -  متاخ  دمحم ، شیمارگ  ربمایپ  لاعتم  دنوادخ  و  دشاب . شتوبن  قدص  رب  لیلد  ات  داد  یناوت  نینچ  ار  وا  دنوادخ  ور  نیا 

رد هک  يزیچ  دزاس ، لطاب  ار  نآ  دـناوتیمن  نآ  زا  شیپ  هن  دـعب و  هن  يزیچ  چـیه  هک  درک  دـییأت  دـیجم  نآرق  يهزجعم  اب  ار  هلآ -  هیلع و 
تغالب تحاصف و  لحارم  نیرتـالاب  هب  برع  هک  یناـمز  رد  دوب  هزجعم  نیرتگرزب  شناور  ناـیب  ـالاو و  کبـس  رد  تغـالب و  تحاـصف و 

نیا هب  برع  ياغلب  احـصف و  و  دندنام ، زجاع  نآ  زا  یـشخب  ای  نآ و  ریظن  ندروآ  میرک و  نآرق  اب  يهلباقم  زا  همه  نیا  اب  دـندوب ، هدیـسر 
لاعتم دـنوادخ  و  دوب . هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم -  مرکا  لوسر  توبن  یتسرد  يهزجعم  هناشن و  نآرق  نیارباـنب  دـندرک ، فارتعا  رما 

ورد ار  نانید  یب  نیکرشم و  نارـس  هلیـسو  نادب  هک  دوب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماما  ریـشمش  نآ  درک و  دییأت  زوریپ  ریـشمش  اب  ار  ربمایپ 
 - یلع ریــشمش  لـباقم  زا  زج  تـسا  گـنن  گـنج ، زا  رارف  دـنتفگیم  دنتــشاد و  مـیب  نآ  ربارب  رد  یگداتــسیا  زا  برع  ناروـالد  درک و 

دیشاپ و هحفص 335 ] مه [  زا  ار  كرش  ياوق  مامت  ریشمش  نیا  يهلیسو  هب  مالسلاهیلع  ماما  تسا . هدنـشک  قرب  نوچمه  هک  مالـسلاهیلع - 
. درب الاب  ار  نیملـسم  یتسه  نایک و  دیـشخب و  تزع  ار  نید  درک و  يرای  هلیـسو  نادـب  ار  مالـسا  دز و  مه  رب  ار  فلاـخم  بازحا  تدـحو 

مالـسلاهیلع ماما  تسیچ »؟ تجح  نونکا  مه  سپ   » درک ضرع  دومرف ، داریا  مالـسلاهیلع  ماما  هک  ياهدنبوک  خساپ  نیا  زا  سپ  تیکـسنبا 
یتسار هب  ددرگیم ». دودرم  شنخـس  دوشیم و  هتخانـش  هلیـسو  نادب  ددنبیم  غورد  ادـخ  هب  هک  ییوگغورد  تسا ، درخ  لقع و  : » دومرف

، بلاطم نیا  زا  سپ  تسا . باطخلا  لصف  وا  دسانشیم و  زاب  وگغورد  زا  ار  وگتسار  هک  تسا  نآ  دشابیم و  اههنحص  نینچ  مکاح  لقع ،
!!؟ هرظانم هب  هچ  ار  تیکسنبا  : » تفگ تیکس و  نیا  رب  داریا  هب  درک  عورش  مثکا  نب  ییحی  دش و  رادومن  تیکسنبا  يامیس  رد  زجع  راثآ 

دنادیم »! تغل  رعش و  وحن و  ملع  طقف  وا 

مثکا نب  ییحی  تالاؤس 

ار وا  تالاؤس  مالـسلاهیلع  ماما  دوب ، هدرک  هدامآ  ماما  نومزآ  يارب  دوب و  هتـشون  البق  هک  درک  یتالاؤس  مالـسلاهیلع  ماما  زا  مثکا  نب  ییحی 
یلاعت يادخ  س -  دینکیم : هظحالم  اهنآ  خساپ  اب  ار  تالاؤس  یفرـصت  كدـنا  اب  لیذ  رد  سیونب .! ار  اهنآ  خـساپ  دومرف : درک و  تفایرد 

دوب اناد  باـتک  ملع  هب  هک  سک  نآ  [ . - 616 « ] کفرط کیلا  دتری  نا  لبق  هب  کیتآ  انأ  باتکلا  نم  ملع  هدنع  يذـلا  لاق  : » تسا هدومرف 
وا لاؤس  فرط  تسا و  نامیلس  هدننک  لاؤس  هک  نیا  اب  مروآ -  اج  نیا  هب  ار  سیقلب  تخت  ینز  مه  رب  مشچ  هک  نآ  زا  شیپ  نم  هک  تفگ 
هک ار  هچ  نآ  نتـسناد  زا  نامیلـس  ج -  تـسا ؟ هتـشاد  هحفـص 336 ] زاین [  فصآ  ملع  هب  هدوب  ربماـیپ  هک  نامیلـس  ترـضح  اـیآ  فصآ ،
هک دـنک  هاگآ  سنا  نج و  زا  ار  شدوخ  تما  هک  دوب  لـیام  هیلع -  هللا  تاولـص  ترـضح -  نآ  اـما  دوبن  زجاـع  تسا ، هتـسنادیم  فصآ 

میهفت ار  نآ  ور  نیا  زا  دوب و  هداد  تناما  فصآ  هب  دوخ  ملع  زا  ادخ  رما  هب  نامیلـس  ترـضح  هک  نآ  حیـضوت  تسیک ، وا  زا  سپ  تجح 
يادـخ س -  دـیامن . تیبثت  دـیکأت و  مدرم  رب  ار  تجح  هک  نآ  يارب  دـنکن و  فالتخا  یـسک  وا  تیالو  تماما و  رد  يو  زا  سپ  اـت  درک 

رادید  ) يهنارکـش هب  اهنآ  دناشن و  تخت  رب  ار  شردام  ردپ و  هاگ  نآ  [ . 617 « ] ادجـس هل  اورخ  شرعلا و  یلع  هیوبا  عفر  و  : » دومرف یلاعت 
اما ج -  « ؟ دـننک هدجـس  ار  فسوی  دـندوب ، ربماـیپ  هک  یلاـح  رد  شنادـنزرف  بوقعی و  هک  دوـشیم  هنوـگچ  دـندرک . هدجـس  ار  ادـخ  وا )

فـسوی يارب  یتیحت  ادخ و  زا  تعاطا  شنادنزرف  بوقعی و  فرط  زا  هکلب  دوبن ، فسوی  يارب  هدجـس  تقیقح  رد  شدـنزرف  هب  يهدـجس 
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عمج ار  اهنآ  هک  ادـخ  زا  ساپـس  يارب  وا ، هارمه  هب  شنارـسپ  بوقعی و  سپ  دوبن ، مدآ  هب  هدجـس  هکئالم  بناج  زا  هک  يروط  ناـمه  دوب 
يادخ س -  [ . 618 « ] کلملا نم  ینتیتآ  دق  بر  : » دیوگیم ساپس  هار  زا  تقو ، نامه  رد  هک  ینیبیمن  ایآ  دندرک ، هدجـس  ار  ادخ  درک ،

وت هب  هچ  نآ  زا  هاگره  هحفص 337 ] [ . ] 619 « ] باتکلا نوأرقی  نیذـلا  لئـساف  کیلا  انلزنا  امم  کش  یف  تنک  ناف  : » تسا هدومرف  یلاعت 
 - هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ -  بطاخم  رگا  سرپب . دـنناوخیم ؛ ار  نآ  هک  باتک  لها  نیـشیپ  ياـملع  زا  يراد  لد  رد  یکـش  میداتـسرف 
هیآ بطاخم  ج -  تسا ؟ هدش  لزان  یسک  هچ  هب  نآرق  نیا  ربانب  سپ  تسا  ربمایپ  زا  ریغ  یسک  بطاخم  رگا  هتـشاد و  کش  وا  سپ  دشاب ،
اما تسا  هتـشادن  هدرک ، لزان  راوگرزب  نآ  رب  دنوادخ  هچ  نآ  هب  تبـسن  يدیدرت  چیه  تسا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ -  لوسر  هفیرش ،

ندیماشآ و ندروخ و  زا  يزاینیب  رد  مدرم  رگید  اب  ار  شربمایپ  نیب  ارچ  هداتـسرفن و  ربمایپ  ناگتـشرف  زا  ارچ  دنوادخ  دـنتفگیم : نانادان 
رد ار  نآرق  هک  یناـسک  نآ  زا  هک  درک  لزاـن  یحو  شربماـیپ  رب  دـنوادخ  هک  دوـب  نیا  تسا ! هتـشاذگن  یقرف  اـهرازاب  ناـیم  رد  نـتفر  هار 

تفریم هار  اهرازاب  نایم  رد  دروخیم و  اذغ  زین  وا  هک  نآ  زا  ریغ  تسا  هداتـسرف  وت  زا  شیپ  دنوادخ  ایآ  سرپب  دنناوخیم  نانادان  روضح 
هکلب تشادن  يدـیدرت  ربمایپ  يراد ! يدـیدرت  رگا  ینعی  کش » یف  تنک  ناف  « ؛ دومرف هک  نیا  هتبلا  و  ییاهنآ ، دـننامه  دـمحم  يا  زین  وت  و 

انـسفنا و مکئاسن و  اـنئاسن و  مکءاـنبا و  اـنءانبا و  عدـن  اولاـعت  لـق  : » دـیامرفیم هیآ  نیا  رد  هک  يروط  ناـمه  دومرف ، ناـنچ  فاـصنا  يارب 
هب میزیخرب و  هلهابم  هب  نامدوخ  نانز و  نادـنزرف و  اب  امـش  اـم و  دـییایب  وگب ! [ . 620 .« ] نیبذاکلا یلع  هللا  ۀـنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکـسفنا 

اهنآ مهد ، رارق  امـش  رب  ار  ادـخ  نیرفن  ات  دـییایب ، دومرفیم : رگا  میزاس . راچد  ادـخ  تنعل  هب  ار  نایوگغورد  اـت  مینک  اـجتلا  ادـخ  هاـگرد 
ناـیوگغورد زا  وا  دـهدیم و  ماـجنا  یبوخ  هب  ار  شتلاـسر  وا  فرط  زا  شربماـیپ  هک  تسنادیم  دـنوادخ  دـندشیمن و  هلهاـبم  هب  رـضاح 

تسود نکیلو  تسوگتـسار  دیوگیم  هچنآ  هب  تبـسن  هک  دنادیم  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ -  ربمایپ  زین  اج  نیا  رد  روط  نیمه  تسین ،
هدمی رحبلا  مالقا و  ةرجش  نم  ضرالا  یف  ام  نا  ول  و  : » دیامرفیم یلاعت  يادخ  س -  هحفص 338 ] دهد [ . فاصنا  دوخ  فرط  زا  هک  دراد 

زاب ددرگ ، دادم  ایرد  تفه  هفاضا  هب  ایرد  بآ  دوش و  ملق  نیمز  يور  تخرد  ره  رگا  [ . 621 .« ] هللا تاملک  تدفن  ام  رحبا  ۀعبس  هدعب  نم 
دنوش ملق  ناتخرد  رگا  هک  تسا  نینچ  يرآ  ج -  دنتسه ؟ اجک  رد  دنتـسیچ و  اهایرد  نیا  منیبب ، وگب  دریذپن -  نایاپ  ادخ  تاملک  شراگن 

، دـش يراج  حون  نافوط  رد  هک  يروط  ناـمه  دوش  يراـج  اههمـشچ  یتح  ددرگ و  هدوزفا  نآ  کـمک  هب  زین  اـیرد  تفه  دادـم و  اـیرد  و 
نابز يهمـشچ  نآ  هب  هک  نادیـس  مرگبآ  و  هیربط ، توهرب ، نمی ، درگوگ ، يهمـشچ  زا  دنترابع  اهایرد  نآ  و  دریذپن ، نایاپ  ادـخ  تاملک 

نآ ياهتنا  هب  دـننکن و  كرد  ار  ام  لیاضف  هک  ادـخ  تاملک  مییام  و  ناروحاـب ، يهمـشچ  دـنمانیم و  نالیـس  هک  اـقیرفآ  مرگبآ  دـنیوگ ،
لیامتم اـهلد  ار  هچ  ره  تسا ، تشهب  رد  [ . 622 .« ] نیعالا ذلت  سفنالا و  هیهتـشت  ام  اهیف  و  : » تسا هدومرف  یلاعت  يادخ  س -  دنـسریمن .

رد اما  ج -  دش ؟ تازاجم  ارچ  سپ  دروخ ، دروخب و  مدنگ  زا  هک  دیـشک  مدآ  لیم  نیاربانب ، دنـشاب . هتـشاد  ندید  قوش  اهمـشچ  دنـشاب و 
دنوادخ ار  اهنآ  يهمه  دربیم و  تذل  شندید  زا  مشچ  دشکیم و  لیم  هک  تسا  يردق  هب  اهیمرگرس  اهیندیماشآ و  اهیندروخ ، زا  تشهب 

زا دنوادخ  هک  دوب  دسح  تخرد  درک ، یهن  نآ  ندروخ  زا  ار  شرـسمه  مدآ و  دـنوادخ ، هک  یتخرد  زا  اما  دوب و  هدومرف  حابم  مدآ  يارب 
شومارف مدآ  دـنرگنن ، دـسح  يهدـید  هب  تسا  هداد  يرترب  شتاقولخم  يهمه  رب  اهنآ و  رب  دـنوادخ  هک  یناسک  هب  ات  تفرگ  نامیپ  ناشیا 

رد ای  [ . 623 .« ] اثانا انارکذ و  مهجوزی  وا  : » تسا هدومرف  یلاـعت  يادـخ  س -  هحفـص 339 ] داد [ . تسد  زا  ار  دوخ  يهدارا  ناـنع  درک و 
نآ بکترم  هک  ار  یهورگ  هنوگچ  سپ  دنکیم  جیوزت  ار  درم  ناگدنب  دنوادخ  هاگ  ره  دهدیم . رارق  رتخد  رـسپ و  دنزرف  ود  محر ، کی 

دنوادخ دصق  هک  ادخ  هب  هانپ  دنک !؟ جیوزت  دنیامنن ، ار  وا  رما  تعاطا  هک  ار  ینادرم  لاعتم  دنوادخ  ینعی  ج -  دـیامنیم . رفیک  دـنوشیم ،
ره هک  یتروص  رد  ییوجیم ! مارح ، ياـهراک  باـکترا  يارب  یتـصخر  ياهدـش و  بکترم  تنهذ  رد  وت  هک  دـشاب  یهابتـشا  نیا  گرزب ،

باذع ربارب  نیدنچ  تمایق  زور  رد  دنکن -  هبوت  رگا  تلذ -  يراوخ و  اب  تفای و  دـهاوخ  ار  شرفیک  دوش ، بکترم  ار  يراک  نینچ  سک 
اودهـشا و  تسا ...« : هدومرف  دنوادخ  هک  تساور  نز  کی  تداهـش  هنوگچ  س -  [ . 624  ] دنام دهاوخ  باذع  رد  هشیمه  دید و  دـهاوخ 

یتروص رد  ییاهنت  هب  نز  کی  تداهـش  اـما  ج -  دـیریگ . هاوگ  ناـتدوخ  نیب  زا  ار  لداـع  ناملـسم  درم  ود  [ . 625 ...« ] مکنم لدـع  يوذ 
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ياج هب  نز  ود  تسا ، مزال  نز  دهاش  ود  لقادح  دشابن  تیاضر  رگا  اما  تسا  زیاج  تیاضر  اب  شتداهش  هک  دشاب  هلباق  وا  هک  تسا  یفاک 
وا لوق  دـنگوس  اب  دوب  اهنت  نز  کی  رگا  سپ  دریگ ، رارق  نز  نآ  ياج  رد  دـناوتیمن  درم  نوچ  تسا  مزال  يرورـض  دراوم  رد  درم  کـی 

؛ دننک هاگن  وا  ندرک  لوب  هب  هک  درک  تواضق  نز -  هن  تسا و  درم  هن  هک  یـسک  یثنخ -  يهرابرد  مالـسلاهیلع  یلع  س -  تسا . هتفریذپ 
هاگن رگا  سپ  دنک ؟ هاگن  وا  لوب  هب  یـسک  هچ  تسا ، نز  دـنک ، لوب  نز  لثم  رگا  و  هحفـص 340 ] تسا [  درم  دنک ، لوب  نادرم  لثم  رگا 

هچ وا  ثاریم  فـیلکت  تسا ! مارح  لـعف  ود  ره  نـیا  دـشاب و  درم  وا  دـیاش  دـنک ، هاـگن  نز  رگا  و  دـشاب ، نز  وا  دـیاش  دـشاب ، درم  هدـننک 
دارفا زا  یهورگ  دوشیم ، مولعم  راردا ، يور  زا  دومرف ، وا  هک  يروط  ناـمه  یثنخ ، يهراـبرد  مالـسلاهیلع  یلع  نخـس  اـما  ج -  دوشیم ؟
هاگن هنییآ  نایم  اـهنآ  دتـسیایم و  هنهرب  ناـشیا  رـس  تشپ  یثنخ  صخـش  و  دـنرگنیم ، ار  نآ  هتفرگ  تسد  رد  ياهنییآ  مادـک  ره  لداـع ،

يدنفـسوگ ناپوچ  هک  دنیبیم  دیآیم و  يدنفـسوگ  يهلگ  رانک  يدرم ، س -  دننکیم . تواضق  نآ  يور  زا  دننیبیم  هچ  ره  دننکیم و 
ار دنفـسوگ  مادک  دوشیم ، هلگ  لخاد  دنفـسوگ  دنکیم و  اهر  ار  نآ  دـنیبیم ، ار  دنفـسوگ  بحاص  ناپوچ  هک  یتقو  دـنکیم ، یطو  ار 

رگا دننازوسب و  دنربب و  رـس  دیاب  دسانـشب  ار  دنفـسوگ  نآ  صخـش  نآ  رگا  ج -  هن ؟ ای  تسا  زیاج  اهنآ  تشوگ  ندروخ  ایآ  دننک ؟ حـبذ 
نآ سپس  تسا ، صالخ  رگید  مهس  نآ  داتفا ، هک  یمهس  نآ  مان  هب  هعرق  سپ  دننزیم  هعرق  اهنآ  نیب  هدرک و  تمسق  ود  ار  هلگ  دسانشن ،
مان هب  دننزیم ، هعرق  اهنآ  نیبام  ماجنارس  دنامیم ، دنفسوگ  ود  هک  نیا  ات  روط  نیمه  دوشیم و  مسق  ود  زاب  تسا  هدروخ  هعرق  هک  فصن 

ار ینآرق  تایآ  دـیاب  ارچ  حبـص  زامن  رد  س -  [ . 626  ] دننکیم ادیپ  تاجن  نادنفـسوگ  رگید  دوشیم و  هتـشک  داتفا ، هعرق  هک  مادک  ره 
ندناوخ دنلب  حبـص و  زامن  اما  ج -  دـناوخ ؟ دـنلب  دوشیم  بش  زامن  رد  اهنت  هک  یلاح  رد  تسا  زور  ياهزامن  زا  هک  نیا  اب  دـناوخ ، دـنلب 

بـش يهلابند  زونه  تقیقح  رد  نیاربانب  دـناوخیم ، بش ، رخآ  یکیرات  رد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ -  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  نآرق ،
خزود شتآ  هـب  ار  [ 627  ] هیفـصنبا يهدنـشک  دومرف : زومرجنبا  هب  یلع  ترـضح  س -  هحفـص 341 ] دوشیم [ . هدناوخ  دـنلب  هک  تسا 
خزود شتآ  هب  ار  هیفـصنبا  لـتاق   » مالـسلاهیلع یلع  يهدوـمرف  اـما  ج -  تسا . ماـما  يو  هک  نیا  اـب  تـشکن ، ار  وا  ارچ  سپ  هد ، تراـشب 

نینمؤـملاریما دـش و  ناورهن  جراوـخ  هلمج  زا  يو  هک  تسا : هدوـب  هلآ -  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوـسر  نخـس  رطاـخ  هـب  هد » تراـشب 
رد یلع ، ارچ  وگب ، نم  هب  س -  دوشیم . هتشک  ناورهن  رد  هک  تسنادیم  نوچ  تشکن ، لمج -  گنج  رد  هرـصب -  رد  ار  وا  مالـسلاهیلع 

دنشکب ار  همه  دننکیم  رارف  هک  ار  ییاهنآ  دنتسه و  گنج  لاح  رد  هک  ار  ییاهنآ  ات  داد  روتسد  تشک و  ار  فلاخم  هورگ  نیفـص  گنج 
يروتـسد نینچ  دادن و  هلمح  يهزاجا  ناحورجم  رب  تشکیمن و  ار  نایرارف  لمج  گنج  رد  هک  یتروص  رد  دـنرب ، هلمح  نیحورجم  هب  و 

دوب تسرد  لوا  روتـسد  رگا  نیاربانب  درک ؟ ار  راک  نیا  اج  نآ  ارچ  تسا ، ناما  رد  دوش  شاهناخ  دراو  سک  ره  تفگ : هکلب  درکن  رداـص 
دندوب هدرک  گنج  هب  تشپ  ای  هدروآ و  گنج  هب  ور  هک  ییاهنآ  اب  مالـسلاهیلع  یلع  یتفگ : هک  نخـس  نیا  اما  ج -  تساطخ . یمود  سپ 

سک ره  دادـن و  هلمح  روتـسد  ناحورجم  رب  درکن و  بیقعت  ار  نایرارف  لمج  گنج  زور  درب و  هلمح  ناـشناحورجم  رب  دـیگنج و  همه  اـب 
دنتشادن یهورگ  اهنآ  دندیگنجیم و  دوخ  ماما  اب  مدرم  نآ  لمج ، گنج  رد  نوچ  دوب ، ناما  رد  تشاذگ  رانک  ار  دوخ  حالـس  ریـشمش و 

دصق ای  یسوساج و  رکم و  ای  گنج و  دصق  نودب  دنتشگیم  رب  ناشدوخ  ياههناخ  هب  هکلب  دنورب ، وا  تمـس  هب  گنج  كرت  زا  سپ  هک 
دوب اهنآ  نتشکن  يراددوخ و  یلع  ترـضح  نامرف  هک  دوب  نیا  دشاب  هتـشادن  يراک  اهنآ  هب  یـسک  هک  دندوب  یـضار  ردق  نیمه  هزرابم و 
اهنآ يارب  ات  دنتفریم  دنتـشاد  هک  يربهر  هدامآ و  هورگ  غارـس  هب  نیفـص  گنج  نافلاخم  اما  دنتـشادن . يروای  رای و  چیه  هک  یتروص  رد 

هحفـص دراذگب [  اهنآ  رایتخا  رد  ار  یلاوما  دهد و  هزیاج  اهنآ  هب  دنک و  زیهجت  هرابود  ار  اهنآ  دـنک و  مهارف  ریـشمش  هرز و  هزین ، هحلـسا ،
ار اههنهرب  دهد و  يراوس  بکرم  اههدایپ  هب  دیامن و  هجلاعم  ار  ناشیاهمخز  میمرت و  ار  ناشیاهتـسکش  دنک و  ندـید  ناشرامیب  زا  و  [ 342

بیقعت روتسد  دنتخادنا ، ار  ناشهحلسا  نوچ  هرـصب  لها  يهرابرد  دندرگ . زاب  دربن  نادیم  گنج و  هب  هرابود  ات  دنادرگ  زاب  دهدب و  سابل 
رب هلمح  ناـیرارف و  بیقعت  هب  نیفـص  لـها  يهراـبرد  ماـما  روتـسد  اـما  دـننک  هعجارم  ناـشیا  هب  اـت  تشادـن  دوـجو  یهورگ  و  دـشن ، هداد 

هرصب نیفص و  لها  يهرابرد  ترضح  نآ  مکح  مالسلاهیلع و  نینمؤملاریما  رگا  و  دوب ، توافتم  هورگ  ود  نیا  مکح  نوچ  دوب ، ناحورجم 
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لتق ضرعم  رد  دـنک ، ینامرفان  سک  ره  هک  دـش  نشور  نیاربانب  دـشیمن ، مولعم  دـیحوت ، لـها  زا  ناشکرـس  يهراـبرد  یهلا  مکح  دوبن ،
اما ج -  دروخب ؟ دیابن  ای  و  دروخب ، طاول  دـح  دـیاب  ایآ  تسیچ ؟ دـنک ، طاول  هب  رارقا  دوخ  هک  یـسک  مکح  دـییامرفب  س -  دوب . دـهاوخ 

هدـشن هماقا  وا  فالخ  رب  يدـهاش  یلو  دـنک  فارتعا  دوخ  بناج  زا  اـت  هدـش  بلطواد  تقیقح  رد  وا  دـنک ، طاول  هب  رارقا  دوخ  هک  يدرم 
دناوتیم دهاوخب ، تسوا  تازاجم  هب  رومأم  ادخ  بناج  زا  هک  یماما  هاگ  ره  و  تسا ، هدرک  ار  يرارقا  نینچ  تبغر  لیم و  اب  دوخ  وا  هکلب 

« باسح ریغب  کسماوا  ننماف  انؤاطع  اذـه  : » دـیامرفیم هک  ياهدینـشن  ار  ادـخ  نخـس  نیا  ایآ  دـنکن ، يراـج  ار  دـح  دراذـگ و  تنم  وا  رب 
تنم دـنوادخ  هک  نک . عنم  یهاوخ  هک  ره  زا  شخبب و  یهاوخ  هک  ره  هب  باسح  یب  کنیا  تسام ، شـشخب  تردـق ، تمعن  نیا  [ . 628]
ماما ياهخـساپ  هتبلا  نک »... هجوت  سپ  میداد ، خـساپ  يدوب  هدرک  هک  ییاهـشسرپ  مامت  اـم  تساـهدروآ . دـسح  يارجا  زا  عنم  زا  شیپ  ار 

درک و لکوتم  هب  ور  تخاس و  ریحتم  ار  مثکا  نب  ییحی  هک  دوب  راوگرزب  نآ  یملع  تیعقاو  رب  لمتشم  لکـشم ، لئاسم  نیا  هب  مالـسلاهیلع 
دنهاوـخن يزیچ  اریز  دنـسرپب ، يزیچ  درم  نیا  زا  اهـشسرپ  نیا  زا  سپ  هک  میرادـن  تـسود  اـم  [ » هحفـص 343 تفگ [ : وا  هب  هناـهاوخریخ 

يداه ماما  یتسار  هب  [ . 629 .« ] دش دهاوخ  اهیـضفار  نتفرگ  توق  ثعاب  دوش  راکـشآ  وا  ملع  هچ  ره  دشاب و  اهنیا  زا  رتهداس  رگم  دیـسرپ 
ماـما دنرگنـشور . اـهنآ  ار  مالـسا  ناـهج  يرکف  تاـیح  هک  دوب  شناـکاین  مولع  ناـثراو  مالـسا و  ناـهج  رد  ملع  ناگدـبز  زا  مالـسلاهیلع 

ملع یگدرتـسگ  رب  لـیلد  اـهنیا  ماـمت  داد ، خـساپ  داـتفا  شکراـبم  مشچ  هک  نیا  ضحم  هب  قـیقد ، لـئاسم  هـمه  نآ  يهراـبرد  مالـسلاهیلع 
تسا . ترضح  نآ  يالاو  تیصخش  رد  هتسجرب  رصانع  زا  یکی  هک  تسا  ماما  يهداعلاقوف 

نینمؤملاریما دقرم  ترایز 

دیع زور  افداصت  درک ، ترایز  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماما  شدـج  دـقرم  دروآ ، فیرـشت  ارماس  هب  مالـسلاهیلع  ماما  هک  لوا  لاس  رد 
ترایز ود  میدومن و  هراشا  نادب  میدرک  نایب  ار  ماما  یملع  راثآ  زا  یـشخب  هک  اج  نآ  ام  هک  درک  ترایز  یترایز ، ندناوخ  اب  دوب ، ریدـغ 

کنأ دهشأ  هللا  یلو  ای  کیلع  مالسلا  : » تسا ریز  حرـش  هب  تسا  هدرک  ترایز  اهنآ  تئارق  اب  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  شدج  هک  رگید 
کیلتاق هللا  بذـع  دیهـش ، تنأ  هللا و  تیقل  کـنأ  دهـشأ  و  نیقیلا ، كاـتآ  یتح  تبـستحا  تربصف و  هقح  بصغ  نم  لوأ  و  مولظم ، لوأ 

نا یبر  کلذ  یلع  یقلأ  کملظ  نم  و  کئادعأل ، ایداعم  کنأشب ، ارصبتسم  کقحب ، افراع  کتئج  باقعلا ، مهیلع  ددجو  باذعلا ، عاونأب 
لاق دق  و  ۀعافش ، و  امیظع ، اهاجو  امولعم ، اماقم  هللادنع  کل  ناف  يالوم ، ای  کبر ، یلا  یل  عفـشاف  ةریثک  ابونذ  یل  نا  هللا  یلو  ای  هللا ... ءاش 

یتسه یسک  نیتسخن  و  یملاع ، مولظم  لوا  وت  هک  يا  ادخ  یلو  يا  وت  رب  مالـس  [ » هحفص 344 [ . ] 630 « ] یضترا نمل  الا  نوعفشی  ال  هللا :
ادـخ وت  هک  مهدیم  یهاوگ  سپ  يدوب ، ابیکـش  تلحر -  ینعی  نیقی -  ماگنه  ات  يدرک و  ربص  همه  نیا  اب  دـندرک ، بصغ  ار  وت  قح  هک 

هب نم  دنادرگ . ياهزات  باذع ، راچد  هراومه  التبم و  نوگانوگ  ياهباذع  هب  ار  وت  ناگدنـشک  دنوادخ  يدرک ، رادـید  تداهـش  ماقم  اب  ار 
، متسه وت  قح  رد  نارگمتس  نانمشد و  اب  نمشد  و  وت ، تیالو  تماما و  هب  انیب  ریـصب و  وت و  قح  هب  فراع  هک  یلاح  رد  ماهدمآ  تهاگرد 

هاگرد رد  وت  مراد ، يدایز  ناهانگ  نم  ادـخ  یلو  يا  درک . مهاوخ  تاقالم  ار  مراگدرورپ  دـهاوخب -  ادـخ  رگا  نامیا -  زا  لاح  نیا  اـب  و 
هبترم و ياراد  يادخ  دزن  رد  وت  و  تسا ، مولعم  همه  دزن  رد  هک  يراد  ییالاو  ماقم  دنوادخ ، هاگشیپ  رد  هک  شاب  نم  عیفش  لاعتم  دنوادخ 
هب تسا ». یضار  وا  زا  ادخ  هک  نآ  زج  دنکیمن ، تعافش  ناراکهنگ  زا  یـسک  تسا : هدومرف  دوخ  لاعتم  يادخ  هک  یتسه  تعافـش  ماقم 

و دندومن ، زواجت  وا  قح  هب  دندرک و  بصغ  ار  شقح  هک  تسا  مالسا  ناهج  رد  مولظم  نیتسخن  مالسلاهیلع ، نینمؤملاریما  ماما  هک  یتسار 
ار يرگید  يهمانترایز  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما   - 2 دومرف . لمحت  یهلا  شاداپ  رجا و  باسح  هب  ار  بئاصم  اـهیراتفرگ و  عاونا 

رامـش هب  مالـسلاهیلع  نیرهاط  همئا  ياههمانترایز  نیرتدـنلب  زا  هک  تسا  هتـشاذگ  راـگدای  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماـما  شدـج  يارب 
زا یـضعب  هک  تسا  هداد  خر  مالـسا  نیزاغآ  نامز  نآ  رد  هک  ییاهدادیور  زا  یـضعب  حرط  رظن  زا  مه  دنلب و  نیماضم  رظن  زا  مه  دیآیم ،

ولوأ هتکئالم و  هل  تدهش  و  هسفنل ، هللا  دهش  امک  هل ، کیرش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نأ ال  دهشأ  : » تسا لیذ  حرـش  هب  همانترایز  نآ  ياهزارف 
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نیدلا یلع  هرهظیل  قحلا  نید  يدهلاب و  هلسرأ  یـضترملا ، هلوسر  هدبع و  ادمحم  نأ  دهـشأ  و  میکحلا ، زیزعلا  وه  الا  هلا  هقلخ ال  نم  ملعلا 
دوخ و وا  هک  يروـط  هحفـص 345 ] نامه [  تسین ، اتمه  یب  ياتکی  يادـخ  زج  ییادـخ  هک  مهدیم  یهاوگ  .« » نوکرـشملا هرک  ولو  هلک 

یهاوگ و  تسین . ییادـخ  تسا ، تمکح  تردـق و  اـب  هک  وا  زج  هک  دـناهداد  یهاوـگ  وا  يارب  شتاـقولخم  زا  ملع  ناـبحاص  ناگتـشرف و 
یلع نایدا  يهمه  رب  ار  شنید  ات  تسا  هداتـسرف  قح  نید  رب  تیادـه و  هب  ار  وا  تسوا  ياضر  دروم  هداتـسرف  هدـنب و  دـمحم ، هک  مهدیم 

کتایحت و یکزأ ، و  اهمعأ ، و  کتاکرب ، یمنأ  و  اهلمکأ ، و  کتاولـص ، لـضفأ  لـعجا  مهللا : .« » دـنادرگ زوریپ  ناکرـشم ، تفلاـخم  مغر 
، کنیمأ و  کتصلاخ ، و  کقلخ ، نم  کتریخ  و  کیفص ، کیضر و  کیلو و  و  کیجن ، و  کلوسر ، كدبع و  دمحم  اندیـس  یلع  اهمتأ 
و کنیهاربل ، حضوملا  و  کنید ، نع  باذلا  و  کلیبس ، یف  دهاجملا  و  کل ، حصانلا  و  كرمأب ، عداصلا  و  کیلع ، لادلا  و  کل ، دـهاشلا 

رونلاب دـیؤملا  كرمأ  ذافنا  یلع  یـضاملا  و  كدـهعل ، ظفاحلا  و  کـیحول ، یعاولا  و  کـتاضرم ، یلا  دـشرملا  و  کـتعاط ، یلا  يدـهملا 
ناینبلا میقم  و  للملا ، نایدألا و  ریخب  ثوعبملا  و  أطخ ، لک  نم  هزنملا  للز ، أطخ و  لک  نم  موصعملا  یضرملا ، رمألاب  ددسملا  و  ءیضملا ،

امل متاخلا  و  رثد ، ام  کتدابع  نم  ییحملا  رتتـسا و  اـم  كدـیحوت  نم  رهظملا  جـهنملا ، حاـضیا  و  جـلفلا ، روهظب  صوصخملا  جـجحلا ، و 
، یمعلا بیرغ  هب  ةولجملا  يدهلا ، طارـشأ  هب  ۀحـضوملا  و  کقیاقح ، فشکل  ماقملا  و  کقیالخ ، نم  یبتجملا  قلفنا ، امل  حـتافلا  و  قبس ،

عرف و  قرعملا ، راخفلا  سرغم  و  مدـقالا ، دـجملا  ۀلالـس  و  مرکلا ، ۀـنیط  نم  راتخملا  و  لیلاضألا ، تالوص  عفاد  و  لـیطابألا ، تاـشیج  عفاد 
، قلخلا عیمج  یلع  کناهرب  و  قحلاب ، هل  کثعب  ءاحطبلا ، ةرـس  و  ءاـیلعلا ، ۀـباؤذ  ءایفـصألا و  ةرجـش  نم  بختنملا  قروملا  رـشنملا ، ءـالعلا 
تاکرب و نیرتهدرتسگ  نیرتالاو و  اهدورد و  نیرتلماک  نیرتهب و  ادـخ  راب  .« » کئامـس کضرأ و  یف  ۀـغلابلا  کتجح  و  کـئایبنأ ، متاـخ 

قلخ نایم  زا  هدیزگرب  بختنم و  یلو و  ترارسا ، مرحم  هداتسرف و  هدنب و  هد ، رارق  دمحم  ام  رورـس  رب  ار  تتایحت  نیرتلماک  نیرتهزیکاپ و 
تنید زا  عفادم  وت و  يارب  یمیمص  و  هحفص 346 ] نامرف [  ربارب  رد  هوتـسن  وت ، يوس  هب  يامنهار  دوجو و  رب  هاوگ  تینما ، صالخا و  اب  و 
ظفاـح یحو و  يهدـنریگ  تسوت و  ياـضر  دروم  هک  ییاـهراک  يوس  هب  هدـنهد  دومنهر  وت و  تعاـطا  هب  ياـمنهار  نیهارب و  رگنـشور  و 

كاپ و یشزغل  اطخ و  ره  زا  هک  وا  یتخاس . راوتسا  ار  وا  تاهدیدنـسپ  نامرف  اب  دییأت و  ار  وا  تنابات  رون  اب  هک  تنامرف  يرجم  و  وت ، نامیپ 
يرگنـشور صوصخم  هک  نآ  راوتـسا . ییاـنیب  لـیالد و  هارمه  هب  ثوعبم ، اـهتلم  ناـیدا و  نیرتـهب  رب  و  تسا ، هزنم  یهابتـشا  هنوـگ  ره  زا 

رب زوریپ  و  ناربمایپ ، متاخ  تسوت . يهدـش  شومارف  تادابع  شخبتایح  دـیحوت و  رارـسا  رگنایب  هدوب و  تسار  هار  نداد  ناشن  تافارحنا و 
ياههتخانـشان و  نشور ، تیادـه  دراوم  وا  يهلیـسو  هب  هک  نآ  و  قیاقح . فشک  يارب  هدرامگرب  قلخ و  نایم  زا  يهدـیزگرب  فرحنم ، ره 

تمظع نامدود  نیرتمیدق  يراوگرزب و  تشرـس  زا  و  درک ، عفد  ار  ناهارمگ  ياهـشروی  نمـشد و  نایهاپـس  دش ، راکـشآ  راظنا ،  زا  رود 
زکرم ناگیاپ و  دـنلب  ناگدـیزگرب و  يهلـسلس  زا  يهدـیزگرب  اهیدـنلب و  گرب  رپ  خاش  دراد و  هشیر  تاراختفا  ناتـسوب  رد  هدـش . هدـیزگ 
تجح تسا و  ناربماـیپ  متاـخ  ياهداد ، رارق  قیـالخ  يهمه  رب  ناـهرب  تجح و  ناونع  هب  هدـیزگرب و  قح  هب  ار  وا  تسا . ءاـحطب  نیمزرس 

ام اهببسب  قلعتلا  هتکرب  نم  زوحی  و  عافتنالا ، ردق  اهب  هعافتنا  بنج  یف  رمغنی  ةالص  هیلع  لص  مهللا : .« » تسا نامـسآ  نیمز و  رد  وت  يهغلاب 
لاجم یلعأ  کمرک  نم  ولعی  یتح  لامالا  حیسف  هنع  رـصاقتی  ام  لالجالا  مارکالا و  نم  کلذ ، دعب  نم  هدز  و  هببـسب ، نیقلعتملا  ردق  قوفی 

رب ایادخ  راب  ...« » هبراقأ نم  ةوفـصلا  ملاظ  هملاظ و  نم  هبجاو  هقحب و  مهللا  هلذخ  و  بهاوملا ، لزانم  یمـسأ  کمعن  نم  یقری  و  بتارملا ،
يرادقم نآ  زا  شیب  ددرگ  تتمحر  يهلیسو  کلام  رادروخرب ، نآ  تکرب  زا  دشاب و  رمغنم  نآ  زا  يرادربهرهب  رد  هک  تسرفب  يدورد  وا 

اهوزرآ نادیم  هک  يدـح  هب  راد  ینازرا  وا  هب  تبـسن  تمارتحا  تشادـگرزب و  زا  اهنآ  زا  شیب  و  تسا ، مزال  ار  وا  نماد  هب  ناگتخیوآ  هک 
ایادخ راب  و  دسرب ، تیاهتمعن  هاگیاج  نیرتدنلب  هب  وت  تمرح  زا  دسرب و  نکمم  بتارم  نیرتالاب  هب  وت  فطل  زا  هک  اج  نآ  ات  دـسرن ، نادـب 

تباذع راتفرگ  ریگب و  ار  ناشیا  ماقتنا  وا ، نادنواشیوخ  زا  ناگدـیزگرب  هب  وا و  هحفص 347 ] هب [  نارگمتـس  زا  وا ، تمرح  هب  وا و  قح  هب 
 - راوگرزب ربمایپ  شدج  تیـصخش  زا  میظعت  تشادـگرزب و  عاونا  زا  يریوصت  هک  يدنمـشزرا  تارابع  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  امرفب »...

نانچ هدرک و  سکعنم  ار  وا  يوکین  تافـص  گرزب و  باقلا  تسوا ، يالاو  سدقم و  تاذ  هتـسیاش  هک  يدـح  رد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص 

ع)  ) يداه ماما  یناگدنز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلیلحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 152 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلاهیلع نینمؤملاریما  شدج  ترایز  هب  سپس  نایب ، نیرتاسر  ظافلا و  نیرتاویش  تاریبعت و  نیرتهب  اب  هدومن  فیصوت  تسا  هتسیاش  هک 
ماما و  نینمؤملاریمأ ، بلاطیبأ  نب  یلع  کیبن  دـعب  نم  طسقلاب  مئاقلا  کنید ، ناید  و  کـیلو ، یلع  لـص  و  مهللا : : » دـیوگیم هتخادرپ و 

کلبح و  یقثولا ، کـتورع  و  نیدـتهملا ، ملع  و  نیفراـعلا ، ۀـلبق  و  نیلجحملا ، رغلا  دـئاق  و  نیدـلا ، بوسعی  و  نییـصولا ، دیـس  و  نیقتملا ،
لالحلا و نیب  رهزألا  قورافلا  و  مانألا ، یف  ربکألا  قیدـصلا  نیدـلاو ، ایندـلا  یف  هیـصو  و  نیعمجأ ، سانلا  یلع  کـلوسر  ۀـفیلخ  و  نیتملا ،

هنم وه  نم  و  ءاخالا ، موی  هتاخاومب  صوصخملا  هیفاک ، لوسرلا و  یقاو  و  هیماح ، نیدلازعم و  مانـصألا ، رـسکم  و  مالـسالا ، رـصان  مارحلا ،
، یتأ له  یف  هیعـس  روکـشملا  و  يوطلا ، دـعب  توقلاب  رثؤملا  ءاسنلا ، ةدیـس  لعب  و  ءاسکلا ، باحـصأ  سماـخ  یـسوم  نم  نوراـه  ۀـلزنمب 

یلا یماسلا  و  يوصقلا ، ۀیاغلا  یلا  نعاظلا  و  یمظعلا ، ۀجحملا  یلا  یعادلا  یهنلا ، دوط  و  یجحلا ، لحم  یقتلا و  يوأم  و  يدهلا ، حابـصم 
وند دعب  سمـشلا  هیلع  تددرو  أضوت ، نیح  لیدـنملا  ساطلاب و  کتکئالم  هتمدـخا  يذـلا  يرکذـلا  و  لیوأتلاب ، ملاعلا  و  یلعلا ، دـجملا و 

ذا کتکئالم  صاوخ  هب  تیهاب  و  اضرق ، دادـقملا  عنم  نیح  ۀـنجلا  لهأ  ماعط  نم  هتمعطأ  و  اضرف ، کل  تقولا  لوأ  یف  يدأ  یتح  اـهبورغ 
ندـعم و  راربألا ، رـصنع  اضعب ... رکنأ  ضعبب و  رقأ  نم  یقـشلاف  کضئارف ، يدـحا  هتیالو  تلعج  و  یـضرتل ، کتاضرم  ءاـغتبا  هسفن  يرش 

و بسحتملا ، رباـصلا  و  هحفـص 348 ] بصتغملا [ ، مولظملا ، فارـشألا  ۀـمئألا  یبأ  و  فارعالا ، بحاص  راـنلا ، ۀـنجلا و  میـسق  و  راـخفلا ،
دورد ایادـخ  راب  .« » اهدیـشمل عاضتا  و ال  اهدـیزمل ، عاطقنا  ـال  ةالـص  هیلع  لـص  هتزعأ ، و  هطهر ، یف  دوصقملا  هترتع ، هسفن و  یف  روتوملا 
رورس ناراگزیهرپ ، ياوشیپ  نانمؤمریما ، بلاطیبا ، نب  یلع  تربمایپ ، زا  سپ  تلادع  يهدنراد  اپ  هب  تنید و  رد  مکاح  تیلو و  رب  تسرف 

تراوتـسا و نامـسیر  و  مکحم ، يهتـشر  ناگتفای و  تیادـه  صخاش  و  نافراع ، ورـشیپ  و  نادیفـسور ، رادـمامز  نید و  ياـمنهار  ایـصوا ،
لالح و نیب  ییادـج  يهلیـسو  نیرتنـشور  مدرم و  نیب  رد  ربکا  قیدـص  نید ، ایند و  روما  رد  وا  یـصو  مدرم و  ماـمت  رب  تربماـیپ  يهفیلخ 

یسک توخا و  دقع  زور  رد  وا  يردارب  يهژیو  ربمایپ و  یماح  رادساپ و  نید و  نابیتشپ  شخبتزع و  ناتب ، يهدننکش  مالـسا و  روای  مارح ،
تدـش دوجو  اب  هک  یـسک  ناوناب ، يوناب  رـسمه  ابعلآ و  نت  جـنپ  زا  یکی  دوب . یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  يهلزنم  هب  ربمایپ ، هب  تبـسن  هک 

، لـقع ندـعم  اوقت و  زکرم  تیادـه ، غارچ  دـش ، ینادردـق  وا  راـثیا  نیا  زا  یتأ  لـه  يهروس  رد  درک و  راـثیا  ار  دوخ  كاروخ  یگنـسرگ 
هک نآ  هدیـسر ، تمظع  زا  ییالاب  دح  هب  هتفر و  شیپ  دح  نیرخآ  هب  ات  هک  یـسک  تسار و  هارگرزب  هب  يهدننک  توعد  درخ ، يهعومجم 

یکیدزن زا  سپ  دیشروخ  و  دندوب ، وا  تمدخ  رد  وضو ، ماگنه  هب  هلوح  بآ و  فرظ  اب  تناگتـشرف  هک  یمان  نآ  و  هاگآ ، نآرق  لیوأت  هب 
ماو دادـقم  هب  ار ) دوخ  توق   ) هک یعقوم  ار  وا  و  دروآ ، اـج  هب  تقو  لوا  رد  ار  شبجاو  زاـمن  هک  نیا  اـت  تشگزاـب  وا  رطاـخ  هب  بورغ  هب 

ياضر رطاخ  هب  ار  دوخ  ناج  هک  یعقوم  نآ  يدرک  راختفا  تبرقم  ناگتـشرف  رب  وا  يهلیـسو  هب  يدـناروخ و  تشهب  لها  كاروخ  زا  داد ،
یخرب هک  یسک  تسا  تخبنوگن  سپ  يدادرارق  دوخ  تابجاو  زا  یکی  ار  وا  تیالو  هک  نآ  يوش و  یضار  وت  ات  داهن  صالخا  قبط  رد  وت 
تشهب يهدننک  میسقت  تاراختفا و  يهمشچرس  ناراکوکین و  لصا  هشیر و  هک  نآ  دوش .... رکنم  ار  یـضعب  دنک و  لوبق  ار  وت  تابجاو  زا 

وت درک ، ربص  وت  ياضر  رطاـخ  هب  دـش و  بصغ  شقح  هک  مولظم  ماـما  تسا ، راوگرزب  ناـماما  ردـپ  فارعا و  راـیتخا  بحاـص  خزود ، و 
دوبان يراوتسا  زا  هدوب و  ینتـسسگان  ینوزف  زا  هک  تسرفب  يدورد  وا  رب  ایادخ  شنازیزع ، وا و  هورگ  فده  و  ییوا ، ترتع  وا و  هاوخداد 

هیلع و کیبنب  قحلی  یتح  ماقم  ۀبترم و  یلعأ  یلا  هعفرا  و  مارکالا ، جاتب  هجوت  و  ماعنألا ، للح  هسبلأ  مهللا : [ » هحفص 349 دشاب [ ». یندشن 
ار يراوگرزب  رسفا  ناشوپب و  وا  رب  ار  تشاداپ  ياهرویز  ایادخ  .« » هیضقت امیف  لدعلا  کنا  هیملاظ  یلع  مهللا  هل  مکحا  و  مالـسلا ، هلآ  یلع 
ار وا  ماقتنا  ایادخ  راب  دـسرب و  مالـسلا -  هلآ  یلع  هیلع و  تربمایپ -  هب  هک  اج  نآ  ات  ناسرب  ماقم  هبترم و  نیرتالاب  هب  نک و  تمحرم  وا  هب 

لوسرلا ۀنبا  ارهزلا  لوتبلا  ةرهاطلا  یلع  لص  مهللا  .« » ینکیم مکح  داد  لدـع و  هب  ینک  مکح  هچ  نآ  رد  وت  هک  ریگب  وا  رب  ناراکمتـس  زا 
اهباصم نم  ۀملأتم  کیلع ، ۀمداقلا  ءایصوألا  ریخ  ۀنیرق  و  ءایبنألا ،  ریخ  ۀثراو  نیملاعلا ، ءاسن  ةدیـس  نیداهلا ، ۀمئألا  مأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
يهمئا رد  ام   - هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ -  رتخد  لوتب ، يارهز  هرهاط ، يهقیدـص  رب  ایادـخ  « » اهیبصاغ نم  اهب  لـح  اـمم  ۀـملظتم  اـهیبأب ،

ییاهمتس شردپ و  قارف  تبیـصم  رثا  رد  هک  مالـسلامهیلع -  ایـصوا -  نیرتهب  رـسمه  ناربمایپ ، نیرتهب  ثراو  ناهج ، نانز  يوناب  يده و 

ع)  ) يداه ماما  یناگدنز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلیلحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 153 

http://www.ghaemiyeh.com


و نیداهلا ، ةداقلا  و  نیدشارلا ، ۀمئألا  یلع  لص  مهللا  .« » تسرفب ناوارف  دورد  تفاتـش ، تهاگـشیپ  هب  دـید ، شقح  نابـصاغ  تسد  زا  هک 
ۀلدأ و  دالبلا ، ناکرأ  و  دابعلا ، ۀـساس  راخفلا  ملحلا و  یهتنم  و  ملعلا ، نازخ  و  راقولا ، ۀنیکـسلا و  يوأم  راربألا ، ءایقتألا  نیموصعملا  ةداسلا 
ءانما و  هتایآ ، لیزنتلا و  ءانرق  ممألا ، مصع  و  معنلا ، ءایلوأ  و  مکحلا ، عیبانی  و  ملظلا ، حـیباصم  و  داهزلا ، کعرـشب ، ءاملعلا  داجمألا  داشرلا ،

کججح و  مالسالا ، ۀظفح  و  يرولا ، فهک  و  یقتلا ، مالعأ  و  یجدلا ، رانم  و  يدهلا ، ۀمئأ  هتالالد ، یحولا و  ۀمجارت  و  هتالو ، و  لیوأتلا ،
نب دمحم  و  نیدباعلانیز ، داجسلا  نیسحلا  یلع  و  ۀمحرلا ، یبن  یطبس  و  ۀنجلا ، لهأ  بابـش  يدیـس  نیـسحلا  و  نسحلا ، مانألا  عیمج  یلع 

دمحم و  یفولا ، اضرلا  یـسوم  نب  یلع  و  میلحلا ، مظاکلا ، رفعج  نب  یـسوم  و  نیمألا ، قداصلا  دـمحم  نب  رفعج  و  نیدـلا ، مولع  رقاب  یلع 
بحاص نسحلا  نب  ۀجحلا  و  یـضرلا ، يداهلا  یلع  نب  نسحلا  و  یکزلا ، بجتنملا ، دـمحم  هحفـص 350 ] نب [  یلع  و  یقتلا ، ربلا  یلع  نب 

ایادخ .« » رصتنی هب  يذلا  مئاقلا  و  رظتنملا ، يدهملا  کقح  راهظال  لمؤملا  و  کقلخ ، نع  ءایبنألا  ۀیقب  و  ءایصوألا ، یصو  نامزلا ، رـصعلا و 
ملع و ياهجنگ  و  راقو ، شمارآ و  هاگیاج  ناکین ، ناکاپ و  موصعم  نارورـس  امنهار و  نارادـمامز  هدـننک و  تیادـه  ماما  هب  تسرف  دورد 
هب ناـیاناد  گرزب و  هار ، ياـههناشن  و  مـلع )  ي   ) اهرهـش مـکحم  ياهنوتـس  مدرم و  ناتـسرپرس  تاـهابم  مـلح و  ماـقم  ياـهتنم  ناـبحاص 

و ینآرق ، تایآ  نآرق و  ناگیاپمه  اهتما و  ناظفاح  ناتمعن و  یلو  و  تمکح ، ياههمشچ  اهیکیرات ، رگنشور  ياهغارچ  نایسراپ ، تعیرش ،
اوقت و ياهـصخاش  یکیرات و  رد  ياهنکفا  رون  تیادـه و  ناربهر  یحو ، نایامنهار  ناـمجرتم و  نآ و  ناراـیتخا  بحاـص  نطاـب و  ناـنیما 

ناگداون و  تشهب ، لها  ناناوج  نارورس  نیسح  نسح و  ناهج ، مدرم  مامت  رب  وت  ياهتجح  و  مالـسا ، نارادساپ  و  ملاع ، قلخ  ياههاگهانپ 
نب یـسوم  و  نیما ، قداصلا  دمحم  نب  رفعج  و  نید ، مولع  رقاب  یلع  نب  دمحم  و  نیدباعلانیز ، داجـس ، نیـسح ، نب  یلع  و  تمحر ، ربمایپ 

و هزیکاپ ، يهدـیزگرب  دـمحم  نب  یلع  و  راکزیهرپ ، راـکوکین و  یلع  نب  دـمحم  یف و  و  اـضرلا ، یـسوم  نب  یلع  و  میلح ، مظاـکلا ، رفعج 
مشچ زا  هک  ایبنا  نامدود  زا  هدنامیقاب  نانیـشناج و  نیـشناج  نامزلا ، رـصعلا و  بحاص  نسحلا ، نب  تجح  یـضر و  يداهلا  یلع  نب  نسح 
مهیلع لص  مهللا : .« » دیآ مهارف  وا  يهلیـسو  هب  يزوریپ  هک  یمئاق  رظتنم و  يدهم  وت ، قح  نتخاس  زوریپ  يارب  دـیما  يهیام  و  ناهنپ ، مدرم 

نم قـحلا  مهلذـخو  مهیبأ  مهدـجب و  مارکـالا  یف  مهقحلا  مهللا  نیمرکملا ، لـحم  لـضفأ  اـهب  مهغلبت  نیملاـعلا  یف  ۀـیقاب  ةالـص  نـیعمجأ 
و هبیغل ، مکابتجا  و  هملعب ، مکافطـصا  هتمارکب ، نوزئافلا  هتداراب  نولماعلا  هرمأب ، نوماوقلا  نوعیطملا هللا ، مکنا  يالوم ، اـی  دهـشا  مهیملاـظ ،
، هقلخ یلع  ءادهش  و  هقح ، یلا  ةاعد  و  هضرأ ، یف  ءافلخ  مکیضر  و  هحورب ، مکدیأ  و  هناهربب ، مکصخ  و  هادهب ، مکزعأ  و  هرسل ، مکراتخا 
و بونذلا ، نم  هللا  مکمصع  هتمکحل ، اعدوتـسم  و  هملعل ، ۀنزخ  هحفـص 351 ] و [  هیحول ، ۀمجارت  و  هتیرب ، یلع  اججح  و  هنیدـل ، اراصنأ  و 

اعبتم مکرثأل ، ایفتقم  مکادـهب ، ایدـتهم  مکنأشب ، ارـصبتسم  مکقحب  اـفراع  يـالوم  اـی  مکترز  بویغلا ، یلع  مکنمتئا  و  بویعلا ، نم  مکأرب 
السوتم مکعم  و  مکیف ، قحلا  نأب  املاع  مکئادعال ، ایداعم  مکئایلوأل ، ایلاوم  مکرمأل ، اعیطم  مکلبحب ، امصتعم  مکتیالوب ، اکسمتم  مکتنـسل 

، تسرف دورد  ناشیا  مامت  هب  ایادـخ  راب  .« » مکراوزل هدـنع  ام  یجارلا  و  هلئاس ، بیخی  ـال  نأ  هیلع  تقح  و  مکهاـجب ، هیلا  اعفـشتسم  هللا  یلا 
هب تشادگرزب  رد  ار  نانآ  ایادـخ  یناسرب ، تهاگرد  نابرقم  هاگیاج  نیرتالاب  هب  ار  ناشیا  هلیـسو  نادـب  هک  نایناهج ، رد  یندـنام  يدورد 
رما نانابهگن  ادخ و  نامرف  ناعیطم  هک  مهدیم  یهاوگ  نم ! يالوم  ریگب . ناشناراکمتـس  زا  ار  ناشیا  قح  و  نادرگ ، قحلم  ناشردپ  دج و 

باختنا بیغ  ملاع  فشک  يارب  و  هدـیزگرب ، دوخ  یلزا  ملع  هب  ار  امـش  دـیتسه  وا  تکرب  هب  نادـنمزوریپ  و  وا ، يهدارا  هب  ناـنکراک  و  وا ،
هب و  هدـینادرگ ، صوصخم  دوخ  ناهرب  هب  هدیـشخب و  تزع  دوخ  تیادـه  هلیـسو  هب  تسا و  هدرک  رایتخا  دوخ  رارـسا  ظفح  يارب  هدرک و 
رب نادـهاش  قح و  هب  ناگدـننک  توعد  ناونع  هب  هدیدنـسپ و  نیمز  رد  دوـخ  تفـالخ  هب  ار  امـش  و  هدوـمرف ، دـییأت  دوـخ  یهلا  یلک  حور 

. تسا هداد  رارق  دوخ  تمکح  عیاد  لحم و  و  ملع ، ياهجنگ  شیحو و  نامجرتم  و  تادوجوم ، يهمه  رب  اهتجح  نید و  نارواـی  شقلخ و 
ار امـش  نم ! يالوم  تسا . هتـسناد  یبیغ  رارـسا  رب  نیما  ار  امـش  و  هدینادرگ ، اربم  صئاقن  بیاعم و  زا  كاپ و  ناهانگ  زا  ار  امـش  دـنوادخ 

تکرح امـش  رـس  تشپ  هتفای و  تیاده  امـش  تیاده  هب  و  انیب ، امـش  نأش  تمظع  هب  و  فراع ، امـش  قح  هب  هک  یلاح  رد  منکیم ، ترایز 
تسود ار  امش  ناتسود  امش ، نامرف  عیطم  ماهتخیوآ ، امش  تبحم  نامسیر  هب  هدز و  گنچ  امش  تیالو  هب  و  میامش ، تنـس  وریپ  منکیم و 
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وا هاگشیپ  رد  ار  امش  ماقم  هتـسج و  لسوت  ادخ  هب  امـش  اب  و  مهاگآ ، تسامـش  اب  قح  هک  بلطم  نیا  رب  منمـشد ، امـش  نانمـشد  اب  مراد و 
.« ] دنادرگن دیماان  دنیوا  لضف  هب  راودیما  هک  امـش  نارئاز  دنکن و  دیماان  ار  شاهدـننک  تساوخرد  هک  تسا  ادـخ  رب  و  مهدیم ، رارق  عیفش 

ۀفرعم و  هتفرعم ، یلا  ینتیده  و  هتلم ، عابتا  و  هتعاطب ، یلع  تننم  و  هتوعدل ، قیدصتلا  و  کیبنب ، نامیالل  ینتقفو  امکف  مهللا : [ » هحفص 352
احاتفم مهتلعجو  كدابع ، مهیلع  ةالصلاب  تدبعتـسا  لامعألا و  مهتعاطو  مهتیالوب  تلبق  و  نامیالا ، مهتفرعمب  تلمکأ  و  هتیرذ ، نم  ۀمئألا 
يروط نامه  ایادخ ! .« » نیبرقملا نم  ةرخالا و  ایندلا و  یف  اهیجو  كدـنع  مهب  ینلعجا  و  نیعمجأ ، مهیلع  لصف  ۀـباجالل ، اببـس  و  ءاعدـلل ،

منک يوریپ  وا  نییآ  زا  منک و  تعاطا  وا  زا  ات  يداهن  تنم  نم  رب  مریذـپب و  ار  وا  توعد  مروآ و  نامیا  تربمایپ  هب  ات  يدرک  قفوم  ارم  هک 
ار ملامعا  ناشیا  تعاطا  تیالو و  اب  و  لماک ، ار  منامیا  ناشیا  تفرعم  اب  يدومرف و  تیاده  وا  دالوا  زا  ناماما  وا و  ماقم  تخانـش  هب  ارم  و 
، يداد رارق  اعد  تباجا  يهلیـسو  اـعد و  دـیلک  ار  ناـنآ  يدـناوخ و  تداـبع  هب  ار  تناگدـنب  ناـشیا  رب  دورد  تاولـص و  اـب  يدرک و  لوبق 

مهللا .« » امرف ررقم  نابرقم  يهلمج  زا  دـنموربآ و  ایند  رد  تدوخ ، هاگـشیپ  رد  ناشیا  رطاخ  هب  ارم  و  تسرف ، دورد  ناشیا  مامت  رب  نیارباـنب 
، ةرورسم کتعاطب  انسفنأ  و  ةرومعم ، كرکذب  انبولق  و  ةروربم ، انلفاون  و  ةروکشم ، انضیارف  و  ةروتـسم ، انبویع  و  ةروفغم ، مهب  انبونذ  لعجا 

کتمحرب ةروسیم  کیدل  انجئاوح  و  ةروردم ، کندل  نم  انقزرا  و  ةروهشم ، کصاوخ  یف  انءامـسأ  و  ةروهقم ، کتمدخ  یلع  انحراوج  و 
ام یبحتـسم  لامعا  لوبق و  ار  ام  بجاو  لامعا  ناشوپب و  ار  ام  ياهبیع  زرمایب و  ار  ام  ناهانگ  ناشیا  رطاخ  هب  ایادـخ  .« » نیمحارلا محرأ  اـی 

، هد رارق  تدوخ  تمدخ  رد  ار  ام  ندـب  ياضعا  نک و  نامداش  تتعاطا  اب  ار  ام  ياهناج  دابآ و  دوخ ، دای  اب  ار  ام  ياهلد  نادرگ و  وکین  ار 
بناج زا  ار  ام  ياهزاین  اـمرف و  لزاـن  هراومه  دوخ  بناـج  زا  ار  اـم  ياـهیزور  نادرگ و  روهـشم  دوخ  صاوخ  يهرمز  رد  ار  اـم  ياـهمان  و 

مقأ و  کضرأ ، مهمئاق  فیسب  رهط  و  كدعو ، مهل  زجنا  مهللا  .« » ناگدنیاشخب نیرتهدنشخب  يا  تدوخ  تمحر  هب  امرف  هدروآرب  تدوخ 
هب لجاو  هقرفتملا ، ءاوهألا  هب  عمجا  ۀـتیملا و  بولقلا  هب  یحأ  و  ۀـلدبملا ، و  ۀـلمهملا ، کماکحأ  و  ۀـلطعملا ، كدودـح  هحفص 353 ] هب [ 

ۀفاخم ءیشب  یفختسی  الو  هتلود ، رونب  هلهأ  لطابلا و  کلهی  و  هتروص ، نسحأ  یف  هیدی  یلع  قحلا  رهظی  یتح  کتقیرط  نع  روجلا  ءادصا 
وا يهلیـسو  هب  زاس و  كاپ  ناکاپان  زا  ار  نیمز  ناشیا  مئاق  ریـشمش  اب  نک و  یعطق  ياهداد  ناشیا  هب  هک  ياهدعو  ایادخ  .« » قلخلا نم  دـحأ 

ار قرفتم  ياهشیارگ  و  نادرگ ، هدنز  وا  يهلیسو  هب  ار  هدرم  ياهلد  و  راد ، اپ  هب  ار  هدش  ضوع  هدشن و  لمع  ماکحا  هدنام و  لطعم  دودح 
لـطاب و دوش و  رهاـظ  دوخ  لکـش  نیرتـهب  رد  قح  تسد  هب  اـت  رادرب  هار  رـس  زا  وا  يهلیـسو  هب  ار  روج  ملظ و  ياـهراگنز  اـمرف و  وـسمه 

رهظأ و  مهجرف ، لجع  مهللا  .« » دنامن هدیـشوپ  زیچ  چـیه  نامدرم  زا  یـسک  سرت  زا  دـنوش و  هتـشادرب  نایم  زا  وا  وترپ  رد  لطاب  نارادـفرط 
و ال مهـسأکب ، انقـسا  و  مهـضوح ، اندروأ  و  مهئاول ، تحت  و  مهترمز ، یف  انرـشحا  و  مهتیالو ، یلع  انتما  و  مهجهنم ، اـنب  کلـسا  و  مهجلف ،
ای نیملاعلا ، بر  قحلا  هلا  کناوضر  کتمحر و  یلا  ریـصن  و  کنارفغ ، و  كوفعب ، رفظن  یتح  مهتعافـش  انمرحت  و ال  مهنیب ، اـننیب و  قرفت 

ۀـبغر و نیب  نوقثاو  نحنف  هب ، نظلا  نسح  انـسنآ  هبـضغل  ضرعتلا  انـشحوأ  اذا  ابایترا  اقح ال  کـئلوأ  نحن  و  نینمؤملا ، نم  ۀـمحرلا  بیرق 
مهب انءاعد  لعجا  و  نیرهاطلا ، هلآ  دـمحم و  یلع  لصف  اباقر  کتزع  و  کتردـقل ، اـنللذأ  و  اـبالط ، کـترفغم  كوفعل و  اـنلبقأ  دـق  ۀـبهر 

هار و زا  يوریپ  رد  ار  ام  نادرگ و  زوریپ  نانمـشد  رب  و  امرف ، لیجعت  ناشیا  جرف  رد  ایادـخ  راـب  .« » اـباجح راـنلا  نم  مهل  اـنءالو  اباجتـسم و 
زاس و دراو  ناشیا  رثوک )  ) ضوح رب  امرف و  روشحم  ناشمچرپ  ریزو  نانآ  رامـش  رد  ناریمب و  ناشیا  تیالو  هب  و  رادب ، قفوم  ناشیا  شور 

مورحم میدرگ  وت  شـشخب  وفع و  لومـشم  هک  یتقو  ات  ناشتعافـش  زا  زادنیم و  ییادـج  ناشیا  ام و  نیب  نادرگ و  نامباریـس  ناشیا  ماج  اب 
و تسا ، کیدزن  نانمؤم  هب  تتمحر  هک  يا  ناـیناهج ، راـگدرورپ  يا  قح ، رب  يادـخ  يا  میوش  لـیان  وت  ناوضر  تمحر و  هب  و  نادرگم ،
وا اب  نظ  نسح  اب  میوش  عقاو  وت  بضغ  ضرعم  رد  هک  نیا  زا  میوش  كانمیب  هاگره  هحفص 354 ] هک [  دیدرت  اب  هن  قحب  نانمؤم  نآ  مییام 

میراوخ هداتفا و  ورف  ام  ياهندرگ  وت  تزع  تردق و  ربارب  رد  مه  میبلاط و  ار  وت  ترفغم  وفع و  مه  میدـیما  میب و  نیب  رد  ام  میریگب ! سنا 
زا یعنام  ار  ناشیا  هب  تبـسن  ام  یتسود  نادرگ و  باجتـسم  اهنآ  رطاخ  هب  ار  ام  ياعد  تسرف و  دورد  وا  كاپ  لآ  دمحم و  هب  ایادـخ  سپ 
 ، انتیده ذا  دـعب  انبولق  غزت  و ال  اباوص ، انایاطخ  لدـب  و  هدرنل ، دـشرلا  دروم  و  هدـمعتنل ، لیبسلادـصق  انرـصب  مهللا : .« » هد رارق  خزود  شتآ 
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تقح نا  رانلا  باذع  انق  ۀنسح و  ةرخالا  یف  ۀنـسح و  ایندلا  یف  انتآ  و  اباهو ، همرک  هدوج و  نم  یمـست  نم  ای  ۀمحر ، کندل  نم  انل  بهو 
نک انشآ  تیاده  روخـشبآ  اب  مینک و  نآ  گنهآ  ات  امرف  تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  ایادخ  راب  [ . » 631 .« ] نیمحارلا محرأ  ای  اباستکا  انیلع 

زا نکم و  هریت  ار  ام  ياهلد  يدومرف  تیاده  ار  ام  هک  نآ  زا  سپ  امرف و  لدبم  باوص  هب  ار  ام  ياهاطخ  ایادخ  میوش ، باریس  اج  نآ  زا  ات 
رد ياهنـسح و  ایند  رد  ار  ام  و  تسا ، هتفرگ  مان  هدـنیاشخب  شمرک ، دوج و  رطاـخ  هب  هک  يا  اـمرفب ، اـم  لاـح  لـماش  یتمحر  دوخ  بناـج 
...« ناگدنیاشخب نیرتهدنشخب  يا  راد ! زاب  ار  ام  تسا ، هدش  ملسم  نامدب  لامعا  رگا  خزود ، شتآ  زا  نک و  تمحرم  ياهنسح  زین  ترخآ 

نانیا هک  هدـنکفا  تسا  شناردـپ  تیناحور  دادـتما  رد  هک  مالـسلاهیلع  ماما  تیناحور  رب  يوترپ  مالـسلاهیلع ، ماما  ترایز  زا  ياهزارف  نیا 
دنتسه  یهلا  تعاط  اضر و  قبط  رب  نایامنهار  تیاده و  ياهمچرپ  اوقت و  ياهغارچ 

ینیسح رئاح  هب  ماما  یگدنهانپ 

ناناوج ياقآ  رهطم  دقرم  هب  یگدـنهانپ  دوخ  هحفـص 355 ] يارب [  ار  وراد  نیرتهب  ماما  و  دـش ، ضراع  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  رب  يرامیب 
رگم هدشن  هدنهانپ  وا  سدقم  حیرض  هب  سک  چیه  اریز  تسنادیم  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تمحر ، ربمایپ  ناگداون  زا  یکی  تشهب و  لها 

هدرک و لقن  ار  مالسلاهیلع  ماما  دش  هدنهانپ  عوضوم  يرفعج  مشاهوبا  تسا . هتخاس  فرطرب  ار  وا  تالکشم  اهیراتفرگ و  دنوادخ  هک  نآ 
ماما تمدخ  هب  هزمح  نب  دـمحم  اب  نم  دـیوگیم : دـنکیم و  لقن  يرفعج  مشاهوبا   - 1 مینکیم : لقن  ام  هک  تسا  هدـش  لـقن  ياهنوگ  هب 

ینیـسح رئاـح  هب  نم  يهنیزه  هب  ار  یهورگ  دوـمرف : مـینک ، تداـیع  دوـب  ضیرم  هـک  ترـضح  نآ  زا  اـت  میدیـسر  مالـسلاهیلع  نسحلاوـبا 
هب ار  ام  تسا  ماما  دوخ  هک  نیا  اب  يداه  ماما  : » تفگ درک و  نم  هب  ور  هزمح  نب  دمحم  میدـش ، نوریب  ماما  رـضحم  زا  هک  یتقو  دـیتسرفب .

ماما دوخ  ترضح ، نآ  لثم  هدوب و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  شدج  يهلزنم  هب  مالسلاهیلع  يداه  ماما  هتبلا  درادیم »؟ لیـسگ  ینیـسح  رئاح 
نب دـمحم  نخـس  هب  نانیمطا  اب  مشاـهوبا  تسا . هداد  رارق  هزیکاـپ  كاـپ و  هتخاـس و  فرطرب  وا  زا  ار  يدـیلپ  دـنوادخ  اریز  تسا  موصعم 

هک دراد  ییاهاج  دنوادخ  تسین ، نینچ  : » دومرف ماما  درک ، ضرع  ترـضح  نآ  هب  ار  نایرج  دیـسر و  مالـسلاهیلع  ماما  تمدـخ  هب  هزمح ،
تمدخ هب  دیوگیم : هدرک  تیاور  مشاهوبا   - 2 [ . 632 « ] تساهاج نآ  زا  یکی  مالسلاهیلع  نیسح  رئاح  و  دوش ، شتـسرپ  دیاب  اهاج  نآ 

زا يدرم  مشاـهوبا ! : » دومرف درک و  نم  هب  ور  دوب ، ضیرم  رادـبت و  وا  هک  یلاـح  رد  مدیـسر  مالـسلاهیلع  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوـبا  ماـما 
هار نیب  رد  مدش ، نوریب  دیوگیم ):  ) مشاهوبا دنک ». اعد  نم  يارب  ادخ  هحفص 356 ] هاگرد [  هب  ات  تسرفب  ینیسح  رئاح  هب  ار  ام  ناتسود 
نب یلع  دـنک  اعد  ماما  يارب  دورب و  البرک  هب  هک  متـساوخ  وا  زا  مدرک و  لقن  وا  يارب  ار  ماما  روتـسد  نایرج  مدروخرب و  لـالب  نب  یلع  اـب 
ماما هک  دوب  یـسدقم  ناکم  شدوصقم  رئاح -  زا  رتالاب  مالـسلاهیلع  ماما  میوگیم : یلو  منکیم  تعاطا  : » تفگ دـش و  هریخ  نم  هب  لالب 

شدوخ يارب  وا  ندرک  اعد  تسا و  نوفدـم  رئاح  رد  هک  تسا  یـسک  يهلزنم  هب  وا  اریز  تسا -  هدـش  نفد  اج  نآ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح 
ياعد يارب  هنوگچ  دیـشیدنایم  دوخ  اب  دوب ، انـشآ  مالـسلاهیلع  ماما  تلزنم  ماقم و  اب  لالب  نب  یلع  هتبلا  تسوا ». يارب  نم  ياعد  زا  رتالاب 

ماما ارچ  و  دنموصعم ، ماما  ود  ره  يداه  ماما  شاهداون  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  هک  یلاح  رد  دورب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربق  رانک  وا  هب 
نابز رب  تشذـگیم و  لالب  نب  یلع  نهذ  زا  تاکن  نیا  مامت  تسادـخ ، قلخ  نیرتـالاب  وا  هک  نیا  اـب  دـنکیمن  اـعد  شدوخ  يارب  يداـه 

: دومرف مشاهوبا  خـساپ  رد  ماما  درک  وگزاب  مالـسلاهیلع  ماما  يارب  ار  وا  نخـس  تفاتـش و  ماما  تمدـخ  هب  مشاهوبا  تهج  نیدـب  دروآیم 
ار رجح  درکیم و  فاوط  هناخ  فارطا  هب  هک  یلاح  رد  دوب ، رتالاب  دوسالارجح  ادـخ و  يهناـخ  زا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  »

رئاح دـنک و  تباجا  ار  ناگدـننک  تساوخرد  ياعد  ات  دوش ، اعد  اهاج  نآ  دـیاب  هک  دراد  ییاـههعقب  دـنوادخ  اـنامه  و  دومرفیم ، مالتـسا 
رورس هک  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ -  لوسر  اریز  دوب  لیلد  رب  لمتـشم  مالـسلاهیلع  ماما  قطنم  [ . 633 .« ] تساهاج نآ  زا  یکی  ینیسح 

هناخ  - هلآ هیلع و  هللا  یلـص  راوگرزب -  نآ  لاح  نیا  اب  دوب  دوسالارجح  زا  رتالاب  مارحلاتیب و  زا  لضفا  تسا  تادوجوم  تلع  تاـنیاک و 
هک تسا  یـسک  يهلزنمب  رتالاب و  هحفص 357 ] رئاح [  زا  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  نینچمه  و  دومرفیم ، رجح  مالتـسا  درکیم و  فاوط  ار 
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ياـهاج یلاـعت  يادـخ  هک  اریز  دوـشیمن ، سدـقم  ناـکم  نآ  رد  ترـضح  نآ  يارب  اـعد  زا  عناـم  هک  نیا  زج  تـسا  نوفدـم  اـج  نآ  رد 
يرگید ثیدح  رد  مالسلاهیلع  ماما  تساهاج و  نآ  زا  یکی  نیسح  ماما  ریاح  دننک و  اعد  اهاج  نآ  رد  دراد  تسود  هک  دراد  يدنمـشزرا 

هجوت دروم  ار  اهنآ  هک  تسا  ییاهاج  نیمز  يور  رد  لاعتم  يادـخ  يارب  اـنامه  : » دـیامرفیم تسا و  هداد  رارق  دـیکأت  دروم  ار  بلطم  نیا 
نـسحلاوبا ماما  دـیوگیم : هدرک ، تیاور  مشاهوبا   - 3 [ . 634 .« ] دـیامرف تباجا  وا  دـننک و  اعد  اـهاج  نآ  رد  هک  دراد  تسود  هتـسناد و 

ترـضح نآ  تمدخ  هب  نم ، زا  شیپ  هزمح  نب  دمحم  داتـسرف ، هزمح  نب  دـمحم  نم و  لابند  هب  ار  یـسک  شیرامیب  عقوم  رد  مالـسلاهیلع 
یتفگن وت  ارچ  متفگ : دمحم  هب  نم  دیتسرفب  ینیسح  رئاح  هب  ار  یسک  دیوگیم : هراومه  مالسلاهیلع  ماما  تفگ : نم  هب  دوب ، هدش  بایفرش 

: درک هفاضا  سپـس  دینک »! تقد  هراب  نآ  رد  : » دومرف موریم ، رئاح  هب  نم  موش ، تیادـف  مدرک : ضرع  نم  موریم ؟ ینیـسح  رئاح  نم  هک 
نیا نم  دیوگیم : مشاهوبا  دونـشب .» ار  نیا  مهاوخیمن  نم  و  تسین -  بهذم  يدیز  ینعی  درادن -  يزیچ  یلع  نب  دیز  رارـسا  زا  دمحم  »

هب سپـس  تسا ؟ رئاح  دوخ  وا  هک  یتروص  رد  دـنکیم ، هچ  ار  رئاح  مالـسلاهیلع ، يداه  ماـما  تفگ : وا  متفگ ، لـالب  نب  یلع  هب  ار  بلطم 
نم اب  مدید  نوچ  موش ، دنلب  متساوخ  هک  یعقوم  نیشنب ! دومرف : درک و  نم  هب  ور  مدیسر ، ماما  تمدخ  هب  متفر و  ءارماس -  ینعی  رکـسع - 

وا هب  رگم  : » دومرف خـساپ  رد  ماما  مدرک ، ضرع  ترـضح  نآ  هب  و  دـمآ ، رطاخ  هب  لـالب  نب  یلع  هحفص 358 ] نخـس [  تسا  هتفرگ  سنا 
ربمایپ هک  یتروص  رد  دیـسوبیم ، ار  دوسالارجح  درکیم و  فاوط  هبعک  يهناخ  فارطا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ -  لوسر  هک  یتفگن 

و دنک ، فقوت  هفرع  رد  ات  درک  رومأم  ار  شربمایپ  دـنوادخ  و  تسا ، هبعک  هناخ  تمرح  زا  رتالاب  نمؤم  تمرح  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  - 
هدـناوخ دراد ، تسود  ادـخ  هک  اج  نآ  هک  ملیام  نم  و  دوش . دای  اـج  نآ  رد  دراد  تسود  دـنوادخ  هک  تسا  یلحم  اـج  نآ  هک  یتسار  هب 

ناج و تسادخ ، بوبحم  زیزع و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یتسار  هب  [ . 635 .« ] تساهاج نامه  زا  ینیسح  ریاح  دننک و  اعد  نم  يارب  دوش ،
بئاصم و و  درک ، میدـقت  ادـخ  رطاـخ  هب  طـقف  هنامیمـص  ار  شکیدزن  ناراـی  تیب و  لـها  نادـنزرف و  درک و  ادـخ  نید  يادـف  ار  شنوخ 

ایند رد  تامارک  زا  راوگرزب  نآ  هب  دنوادخ  تسا . هتشذگن  نیمز  يور  یعامتجا  ناحلصم  زا  یحلـصم  چیه  رب  هک  تشذگ  وا  رب  یثداوح 
تزع يردق  هب  ایند  رد  تسا ؛ هدادن  [ 636  ] شردپ دج و  زج  هب  دوخ  يایلوا  زا  یسک  چیه  هب  هک  تسا  هدرک  تمحرم  يردق  هب  ترخآ  و 

هودـنا ره  أجلم  هدـید و  تبیـصم  راتفرگ و  ره  هاگهانپ  ار  وا  فیرـش  دـقرم  تسا ، هدیـسرن  هلحرم  نآ  هب  یناسنا  چـیه  هک  هداد ، تمارک  و 
تمارک ردق  نآ  تسا  عاطم  عیفش  راوگرزب  نآ  ترخآ  رد  اما  تسا و  هتخاس  اعد  تباجتسا  يهژیو  ار  شدبنگ  ریز  هداد و  رارق  ياهدیـسر 

هحفص 359 ] دشاب [ . هدینشن  ار  نآ  یشوگ  چیه  هدیدن و  ار  نآ  ریظن  یمشچ  چیه  دنکیم  تمحرم  وا  هب 

ماما يهناخ  هب  موجه 

دزن هک  دنتفگ  دندرک و  ینیچ  نخـس  مالـسلاهیلع  ماما  زا  لکوتم  دزن  دندوبن ، لئاق  یتمظع  چیه  ادـخ  يارب  هک  یناگیامورف  نآ  زا  یـضعب 
لکوتم دنتـسین  نئمطم  وا  تموکح  دـض  رب  هناحلـسم ، ماـیق  کـی  زا  و  دراد ، دوجو  یلاوما  هحلـسا و  اههتـشون و  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما 
ریگلفاغ ار  وا  دـنربب و  موجه  ماما  لزنم  هب  هنابـش  ات  داد  روتـسد  كرت  نارومأـم  زا  یهورگ  هب  دـیدرگ و  كاـنمیب  لد  رد  دـش و  تحاراـن 

رب وم  زا  ینهاریپ  اب  هتـسب  رد  یقاطا  رد  هک  دندید  دندش  دراو  نوچ  دـندرب و  شروی  ترـضح  نآ  يهناخ  هب  ناهگان  تهج  نیدـب  دـنزاس 
ما : » درکیم توـالت  ار  هیآ  نیا  دوـب و  هتـسشن  هلبق  هـب  ور  وا  [ 637  ] تسین يزیچ  هزیرگنـس  نش و  زج  شیاـپ ، ریز  هتـسشن و  نـیمز  يور 
ایآ [ . » 638 .« ] نومکحی ام  ءاس  مهتامم  مهایحم و  ءاوس  تاـحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلاک  مهلعجن  نا  تآئیـسلا  اوحرتجا  نیذـلا  بسح 

وکین هدروآ و  نامیا  ادـخ  هب  هک  یناسک  دـننام  ار  اهنآ  يهبتر  هک  دـنربیم  نامگ  دـناهدش ، يراکهبت  تشز و  ياهراک  بکترم  هک  نانآ 
نامه اب  ار  مالـسلاهیلع  ماما  تسا ». هنالهاج  لطاب و  يهشیدنا  اهنآ  مکح  دنـشاب  ربارب  مه  اب  یناگدنز  گرم و  رد  ات  میهدیم  رارق  دنراک 
بارش يهرفـس  رانک  لکوتم  هک  یلاح  رد  دوب ، ناربمایپ  تیناحور  ایبنا و  دهز  شخب  مسجت  هک  [ 639 ، ] دندرب لکوتم  دزن  دنتفرگ و  لاح 
تخس ماما  درک ، فراعت  ترضح  هحفص 360 ] نآ [  هب  ار  بارش  زا  یماج  داتفا ، ماما  هب  شمـشچ  هک  یتقو  دوب  رومخم  تسم و  هتـسشن 

ع)  ) يداه ماما  یناگدنز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلیلحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 157 

http://www.ghaemiyeh.com


ام يارب  : » تفگ ماما  هب  لکوتم  تسا »... هدشن  نم  نوخ  تشوگ و  لخاد  بارـش  زگره  هک  دنگوس  ادخ  هب  : » دروآرب دایرف  دش و  تحاران 
درک و رارکت  ار  شدوخ  فرح  لـکوتم -  ناـمز -  توغاـط  تسا » هدـشن  تیاور  رعـش  زا  يزیچ  نم  هب  : » دومرف ترـضح  ناوخب »! يرعش 
ار توغاط  شیع  هک  ار  روآنزح  تایبا  نیا  تسین  ياهراچ  چیه  دـید  هک  یتقو  مالـسلاهیلع  ماما  یناوخب »... دـیاب  تسین ، ياهراچ  : » تفگ
زع دعب  اولزنتسا  و  [ . 640  ] لیحلا مهتنغا  امف  لاجرلا  بلغ  مهـسرحت  لابجألا  للق  یلع  اوتاب  دومرف : تئارق  تخاس ، لدبم  هودنا  هیرگ و  هب 

تناک یتلا  هوجولا  نیأ  للحلا  ناجیتلا و  ةرـسألا و  نیأ  اوربق  ام  دعب  نم  خراص  مهادان  اولزن  ام  سئب  ای  ارفح  اوعدوأف  [ . 641  ] مهبتارم نم 
ام ارهد و  اولکا  ام  لاط  دـق  لتتقی  دودـلا  اهیلع  هوجولا  کلت  مهلءاس  نیح  مهنع  ربقلا  حـصفاف  للکلا  راتـسالا و  برـضت  اهنود  نم  ۀـمعنم 

يرادـساپ اهنآ  زا  هجنپ  يوق  نادرم  هک  یلاح  رد  اههوک  ياههلق  يور  هحفص 361 ] [ . ] 642  ] اولکأ دق  لکألا  لوط  دعب  اوحبـصأف  اوبرش 
هدیشک نییاپ  بتارم  ماقم و  نآ  زا  تکوش  تزع و  زا  سپ  دیشخبن ، دوس  ار  اهنآ  ياهراچ  هار  چیه  اما  دندنارذگیم ، راگزور  دندرکیم ،

: داد ادـن  ار  نانآ  ياهدـننز  دایرف  دـندش ، نوفدـم  هک  نآ  زا  سپ  دـندمآ ، دورف  یهاـگیاج  دـب  هچ  دـندش ، هداـهن  ربق  لادوگ  رد  دـندش و 
نابز هب  ربق  دنتخیوآیم . ار  اهدنب  هشپ  اههدرپ و  دندوب و  تمعن  زان و  رد  هک  یناسک  نآ  دنیاجک  اهرویز !؟ اهرسفا و  اههداوناخ و  دنیاجک 

رد تساهمرک . دربن  نادیم  اهندب  نآ  يور  اههرهچ و  نآ  يور  رب  دیوگیم : دنلاحدب -  راتفرگ و  اهنآ  هک  یعقوم  اهنآ -  يهرابرد  حیـصف 
هب راعـشا  نیا  ندینـش  زا  لکوتم  دنتـشگ . روم ) رام و   ) كاروخ دوخ  ندروخ ، یتدم  زا  سپ  اما  دـندیماشآ ، دـندروخ و  ناراگزور  لوط 

نارضاح و  دومن ، يدیدش  يهیرگ  درک و  نتسیرگ  هب  عورـش  داد و  تسد  زا  ار  رایتخا  مامز  و  دیرپ ، شرـس  زا  یتسم  لاح  و  دیزرل ، دوخ 
دیایب و شیپ  تسا  نکمم  يراوگان  يهثداح  هک  دندیشیدنا  دوخ  اب  دندش و  تحاران  تخس  مالـسلاهیلع  ماما  رب  لکوتم  موجه  زا  سلجم 

راوگرزب ماما  هب  ور  دننک و  رود  سلجم ، زا  ار  بارش  ياهماج  ات  داد  روتسد  لکوتم ، هحفص 362 ] دریگب [ . ماقتنا  ماما  زا  دهاوخب  لکوتم 
رازه راهچ  نآ  داد ، روتـسد  رانید »... رازه  راهچ  يرآ ، : » دومرف يراد »...؟ یـضرق  اـیآ  نسحلااـبا ! اـی  : » تفگ عوشخ  عوضخ و  اـب  درک و 

رد مالـسلاهیلع  ماما  يالاو  عضوم  هزرابم و  زا  تیاکح  دادیور  نیا  دـنادرگزاب . شلزنم  هب  هنامرتحم  ار  مالـسلاهیلع  ماما  دـنداد و  ار  رانید 
زا ندرک و  هظعوم  هب  درک  عورـش  تخاسن و  بوعرم  ار  وا  شتنطلـس  تردـق و  دومرفن و  وا  هب  ییانتعا  چـیه  هک  دراد  نامز  توغاط  ربارب 

، دنریگب ار  وا  گرم  يولج  دنناوتیمن  شتردق  هاپس و  دوش ، ادج  یگدنز  نیا  زا  دیاب  ماجنارـس  هک  دنامهف  وا  هب  و  نداد ، میب  ادخ  باذع 
روط هب  و  دش ، دهاوخ  تارـشح  اهمرک و  يهمعط  هنوگچ  كاخ  لد  رد  هک  درگ  وگزاب  يو  هب  ار  وا  ناوتان  ندـب  تبقاع  هک  يروط  نامه 
نینط وا  شوگ  رد  هک  دوب  ناوخ  هزاوآ  نانز  نادرم و  يادـص  اهنت  و  دوب ، هدیـسرن  لکوتم  شوگ  هب  ياهظعوم  نینچ  تعاـس  نآ  اـت  نیقی 

ادخ دای  يهقباس  چیه  تشاد و  رارق  بارش  ياهماج  ناگدنزاون و  نایم  رد  وا  هک  یلاح  رد  تفرگیم  ار  وا  نابیرگ  گرم  و  دوب ، هتخادنا 
تشادن . شیگدنز  نارود  مامت  رد  ار 

ماما زا  يواحطب  ییوگدب 

یسک درک ، داهنشیپ  ناقاخ  نب  حتف  هک  نیا  ات  دروآرد  اپ  زا  ار  وا  دوب  کیدزن  هک  دش  ادیپ  لکوتم  ندب  رد  یمخز  هک  دناهتـشون  ناخروم 
ار يدصاق  لکوتم  دنک . هجلاعم  دناوتب  وا  دیاش  دنناسرب ، ترضح  نآ  ضرع  هب  ار  نایرج  دنتسرفب و  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  تمدخ  هب  ار 

لمع نآ  هب  لکوتم  هک  داد  يروتسد  مالسلاهیلع  ماما  دناسر ، ترضح  نآ  عالطا  هحفص 363 ] هب [  ار  هیضق  داتسرف و  مالسلاهیلع  ماما  دزن 
هب رز  هسیک  کی  هردب و  کی  داد  روتـسد  شردام  دنداد ، شردام  هب  ار  لکوتم  يدوبهب  ربخ  هک  یتقو  تفای . تاجن  يرامیب  نآ  زا  درک و 

ینیچنخـس لکوتم  دزن  يواحطب  مساق  نب  دمحم  دنربب ، ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  دوب ، هدرک  روهمم  دوخ  رهم  اب  هک  رانید ، رازه  هد  ياهب 
يهناخ هب  هنابش  ات  داد  روتسد  دیبلط و  ار  بجاح  دیعس  دش و  تحاران  لکوتم  دناهدروآ ، ماما  دزن  يدایز  يهحلسا  لاوما و  تفگ : درک و 
يالاب هب  تشاذگ و  ینابدرن  تفاتش و  ماما  يهناخ  تمس  هب  دیعس ، دنروایب ، دنتفای  هحلـسا  لاوما و  هچ  ره  دنربب و  موجه  مالـسلاهیلع  ماما 
هاگان دوب ، هراچ  رکف  هب  هک  ناـیم  نآ  رد  دـیآ ، دورف  لزنم  طاـیح  هب  اـجک  زا  هک  تسنادیمن  دوب و  کـیرات  رایـسب  یبش  تفر ، لزنم  ماـب 
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ماما تفر ، نییاپ  دیعـس  دـندروآ ، ار  عمـش  دـنروایب  تیارب  عمـش  ات  شاب ، دیعـس ! يا  دزیم : ادـص  هک  دینـش  ار  مالـسلاهیلع  ماـما  يادـص 
یسرزاب هب  درک  عورش  دیعـس  دراد ، اپ  ریز  رد  ریـصح  زا  يزامناج  رـس و  رب  یمـشپ  ياهمامع  نت و  رب  هنیمـشپ  ياهبج  دید  ار  مالـسلاهیلع 

رد يریـشمش  نآ  ریز  رد  تشادرب  ار  ماما  زامناج  تفاین ، دوب -  هداتـسرف  لکوتم  رداـم  هک  ياهسیک  هردـب و  ناـمه  زج  يزیچ -  اـههناخ ،
هتـشگ روهمم  شردام ، رهم  اب  هک  داتفا  درز  هسیک  هردـب و  هب  شمـشچ  لکوتم  هک  نیمه  درب . لـکوتم  دزن  ار  اـهنآ  يهمه  دـید و  فـالغ 

ماما زا  دـبای  دوبهب  يرامیب  نآ  زا  لـکوتم  رگا  هک  دوب  هدرک  رذـن  هک  تفگ  وا  هب  شرداـم  دیـسرپ ، ار  ناـیرج  دـیبلط و  ار  شرداـم  تسا ،
نآ رب  رگید  يهردـب  کی  دـش و  هدز  تلاجخ  لکوتم  تسا . هدرک  افو  شرذـن  هب  تفاـی  يدوبهب  نوچ  دـیامن و  تمرح  دـنک و  ییاریذـپ 

ماما درک ، یهاوخرذـع  درب و  ماما  تمدـخ  هب  دیعـس  دربب ، مالـسلاهیلع  ماـما  تمدـخ  هب  ار  اـهنآ  يهمه  هک  داد  روتـسد  دیعـس  هب  دوزفا و 
يدوزب دننکیم  متـس  هک  اهنآ  [ . » 643 « ] نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذـلا  ملعیـس  و  : » دومرف تئارق  ار  هیآ  نیا  يو  خـساپ  رد  مالـسلاهیلع 

هحفص 364 ] تساجک [ ». هب  نانآ  راک  ماجنارس  تشگزاب و  هک  تسناد  دنهاوخ 

ماما يداصتقا  يهرصاحم 

ار يرگید  يایاده  ای  دوخ و  يهیعرش  قوقح  هک  یناسک  يارب  دهد و  رارق  يداصتقا  يهرـصاحم  رد  ادج  ار  ماما  تفرگ  میمـصت  لکوتم ،
یتخس و راشف ، تیاهن  رد  لکوتم  تفالخ  لوط  رد  مالسلاهیلع  ماما  بیترت  نیا  هب  دش . لئاق  ار  تازاجم  نیرتدب  دندربیم ، ماما  تمدخ  هب 

توغاط يهناملاظ  يهطلـس  میب  زا  هکلب  دندوب ، عونمم  ماما  تمدخ  هب  دوخ  یعرـش  قوقح  ندناسر  زا  نانمؤم  اهنت  هن  تشاد و  رارق  انگنت 
دندوب . مورحم  مالسلاهیلع  ماما  روضح  هب  فرشت  رادید و  زا 

ماما ندش  ینادنز 

فلدیبا نب  رقص  هک  دوب  نادنز  رد  يزور  دنچ  مالـسلاهیلع  ماما  دننک ، ینادنز  ریگتـسد و  ار  ماما  داد  روتـسد  لکوتم -  نامز -  توغاط 
درک رقص  هب  ور  دوب ، هاگآ  وا  ندوب  هعیش  زا  نینچمه  تخانشیم و  یبوخب  ار  رقـص  هک  يو  تفر ، وا  زاوشیپ  هب  نابنادنز  دمآ  وا  ندید  هب 

يالوم « »؟ يریگب ربخ  تیالوم  زا  ياهدمآ  ایوگ   ..« » میتشادـن ریخ  زج  یفدـه  : » داد باوج  رقـص  ياهدـمآ »؟ هچ  يارب  ارچ ؟ وت  : » تفگ و 
زا تسا  قح  رب  مالـسلاهیلع -  يداه  ماما  ینعی  وت -  يالوم  شاب ! شوماخ  : » تفگ دـیدنخ و  بجاح  تسا » لکوتم -  نینمؤملاریما -  نم 
»؟ ینیبب ار  وا  هک  یلیام  ایآ  ...« » ساپـس رکـش و  ار  ادخ  هحفـص 365 ] منادیم [ »...) ماما  ار  وا   ) ماهدـیقع و مه  وت  اـب  زین  نم  هک  سرتن  نم 

: تفگ درک و  مالغ  هب  ور  بجاح  تفر ، نوریب  دـیربلا  بحاص  هک  یتقو  دورب ». یچتـسپ )  ) دـیربلا بحاص  اـت  نیـشنب  ياهظحل  ....« » يرآ »
هرجح نآ  لخاد  تفرگ و  ار  رقـص  تسد  مـالغ  درگرب . ربب و  تسا ، ینادـنز  يولع  درم  نآ  هک  ياهرجح  نآ  ناـیم  ریگب ، ار  رقـص  تسد 

تسا و هتسشن  يریصح  يور  دید  ار  ماما  دش ، بایفرش  مالسلاهیلع  ماما  روضح  هب  رقص  تشگرب ، دوخ  درک و  هراشا  ماما  تمـس  هب  درب و 
فطل تیانع و  اب  مالـسلاهیلع  ماما  دوب  هداد  ربق  نآ  ندنک  هب  روتـسد  ماما  ندناسرت  يارب  لکوتم  هک  دناهدنک  يربق  ترـضح  نآ  ربارب  رد 

زا تخوس و  ماما  لاح  هب  شلد  رقص ، مریگب ». يربخ  امش  زا  ات  مدمآ  : » درک ضرع  ياهدمآ » هچ  يارب  رقـص ؟ يا  : » دیـسرپ وا  زا  یـصاخ 
ام هب  تاقوا  نیا  رد  هک  شابم  نوزحم  رقص ! يا  : » دومرف مالسلاهیلع  ماما  درک ، هیرگ  هب  عورـش  دنناسرب  ياهمدص  ماما  هب  ادابم  هک  نآ  میب 
زا ياهراپ  مالسلاهیلع  ماما  زا  هاگ  نآ  تفگ ، ساپس  ار  ادخ  تسشن و  ورف  شسرت  ماما ، نخس  ندینش  اب  رقـص ، دناسر »... دهاوخن  یبیـسآ 
زا ماما  هک  دیـشکن  یلوط  نآ  زا  سپ  و  [ 644  ] درک یظفاحادخ  مالسلاهیلع ، ماما  زا  داد و  خساپ  ترـضح  نآ  دیـسرپ و  ار  یعرـش  لئاسم 

هحفص 366 ] دش [ . دازآ  نادنز 

ماما لتق  هئطوت  تسکش 
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ياوقت دهز و  ناوارف ، مولع  لیاضف و  زا  مدرم  هک  نیا  زا  دوب و  تحاران  تخس  تهج  نیدب  دوب و  نارگ  لکوتم  رب  مالسلاهیلع  ماما  دوجو 
لکوتم رب  تسا  رتهتـسیاش  تفالخ  هب  لکوتم  زا  وا  هک  نیا  زا  و  ترـضح ، نآ  تمدخ  هب  نایعیـش  دمآ  تفر و  زا  دنتفگیم و  نخـس  ماما 

موش فده  هب  دنام و  ماکان  شاهشقن  هک  نیا  زج  تفرگ  میمصت  ترـضح  نآ  ندرک  دوبان  یناهگان و  لتق  هب  هک  نیا  ات  درکیم ، ینیگنس 
مردـپ میدوب ، لکوتم -  رـسپ  هللااـب -  زتعم  هارمه  هب  يزور  دـیوگیم : هدرک و  لـقن  شردـپ  لوق  زا  بتاـک  دـمحا  نب  لـضف  دیـسرن . دوخ 

هب مشچ  يهشوگ  اـب  دوب و  كانمـشخ  هک  یلاـح  رد  دوب ، هتـسشن  دوخ  تخت  رب  وا  میتـفر ، لـکوتم  دزن  یعمج  هتـسد  دوـب ، وا  يهدنـسیون 
نب حـتف  و  تسا »؟ نانچ  نینچ و  ینزیم ، فرح  وا  يهرابرد  هک  نآ  : » دز دایرف  دـنلب  يادـص  اب  و  درکیم ، هاگن  ناقاخ ، نب  حـتف  شریزو 

يرب اهفرح  نیا  زا  وا  دناهتـسب و  ارتفا  وا  رب  دـییوگیم ، امـش  هک  ییاهنیا  نینمؤملاریما ! اـی  : » تفگیم دـناشنیم و  ورف  ار  وا  مشخ  ناـقاخ ،
ام تلود  رد  هنخر  دنکیم و  اعدا  غورد  هب  وا  تشک ، مهاوخ  ار  نیا ... هک  مسق  ادخ  هب  : » هک دیشکیم  دایرف  زاب  تشادن و  ياهدیاف  تسا .

، داد ياهحلسا  مادک  ره  تسد  هب  و  دندرک ، رضاح  دندیمهفیمن ، زیچ  چیه  هک  ار  رزخ  نامالغ  زا  نت  راهچ  داد  روتسد  سپـس  دنکفایم ».
مـشخ نانخـس  اب  درکیم و  دـیدهت  ار  ماما  هراومه  و  دـنناسرب ، لتق  هب  ار  وا  دـش  وا  سلجم  دراو  مالـسلاهیلع  ماما  هک  نیمه  داد ، نامرف  و 

رد دمآ ، مالسلاهیلع  ماما  هحفص 367 ] منازوسیم [ »... ار  وا  رکیپ  نتشک ، زا  سپ  هک  دنگوس ! ادخ  هب  : » تفگیم نخس  وا  يهرابرد  دولآ 
نیا : » دنتفگیم هتـسویپ  دندوب و  هدرک  دنلب  ریبکت  لیلهت و  هب  ادص  وا  زا  لیلجت  يارب  دندوب و  هتفرگ  ار  وا  فارطا  خاک  نارومأم  هک  یلاح 

رد یتشحو  سرت و  دنوادخ  داد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  وا  ترضح  نآ  تبیه  داتفا ، مالسلاهیلع  ماما  هب  لکوتم  مشچ  نوچ  تساضرلانبا »...
دیـسوب ار  شاهدید  ود  نایم  تفاتـش و  راوگرزب  نآ  لابقتـسا  هب  یمرگ  اب  دنکفا و  نیمز  هب  تخت  زا  ار  دوخ  هک  يروط  هب  تخادـنا  وا  لد 

يا نم ، يـالوم  يا  ومع ! رـسپ  ادـخ ، قلخ  نیرتـهب  يا  ادـخ ، لوسر  دـنزرف  يا  نم ، رورـس  يا  : » تفگیم ماـمت  عـضاوت  اـب  هک  یلاـح  رد 
رد امـش  نم  يالوم  درک : ضرع  لکوتم  دادیم . میب  ادـخ  باذـع  زا  دومرفیم و  هظعوم  تحیـصن و  ار  وا  مالـسلاهیلع  ماـما  نسحلاوبا »...
نآ نم  يالوم  ...« » تسا هدیبلط  ار  امش  لکوتم  تفگ : دمآ و  امش  دصاق  : » دومرف مالسلاهیلع  ماما  دیاهدیشک »...؟ تمحز  ارچ  یتقو  نینچ 
يا حتف ! يا  : » تفگ درک و  یهاگن  شنارسپ  ریزو و  هب  لکوتم  دیدرگرب »...! دیاهدمآ  هک  اج  نامه  زا  امش  تسا ! هتفگ  غورد  هداز  راکبان 
رارق لیلجت  مارتحا و  زا  ياهلاه  رد  هک  دش  نوریب  لکوتم  دزن  زا  یلاح  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دینک »...! هقردب  ار  ناترورـس  زتعم ! يا  هللادبع !

دندـید دـندرک ، يراددوخ  مالـسلاهیلع  ماما  نتـشک  زا  دـندرک  هدـهاشم  ار  ترـضح  نآ  تمظع  هوکـش و  هک  یتقو  رزخ  نامالغ  تشاد ،
. ] دـش هجاوم  سأی  يدـیماان و  اب  لـکوتم  میمـصت  بیترت  نیا  هب  [ 645  ] دـنکیم مارتحا  وا  هب  لـکوتم  دـناهتفرگ و  ار  وا  فارطا  نارومأـم 

هحفص 368 ]

! دراد ار  ماما  ریقحت  دصق  لکوتم 

ترضح نآ  يالاو  تیمها  زا  نتـساک  مالـسلاهیلع و  ماما  ماقم  ندروآ  نییاپ  يارب  ار  اههار  مامت  دنازوسیم ، ار  لکوتم  بلق  دسح ، شتآ 
دورب هار  هدایپ  ترضح  نآ  ات  تساوخ  يزور  ور  نیا  زا  دزاس ، راوخ  ار  وا  هدش  هک  هلیسو  ره  هب  تشاد  میمـصت  دومیپیم و  مدرم  رظن  رد 

هب تسا و  مرتحم  مدرم  رظن  رد  وا  اریز  نکم  ار  راک  نیا  تفگ : شریزو  دـننکن . انتعا  وا  هب  مدرم  ات  دوشن ، بکرم  رب  راوس  وا ، لباقم  رد  و 
هدایپ ماما  هارمه  هب  همه  ناگرزب و  هاپـس و  نارـس  ات  دنهد  روتـسد  هک  درک  داهنـشیپ  هرابود  ریزو  تفریذپن ، لکوتم  تفگ . دنهاوخ  دـب  وت 

دندرک و ار  راک  نیا  دننک و  تکرح  وا  لباقم  رد  مدرم  يهمه  ات  داد  روتـسد  درک و  لوبق  لکوتم  تساهنت ، وا  هک  دـننکن  نامگ  ات  دـنورب 
هلجع اب  دید ، ار  وا  لکوتم  بجاح  هقارز  دوب ، يراج  شکرابم  ندب  زا  قرع  هار  نیب  رد  مالسلاهیلع  ماما  دوب . مرگ  رایسب  اوه  نامز  نآ  رد 

تـساوخ هلیـسو  نیا  هب  درک و  كاـپ  ار  ماـما  قرع  تشادرب ، ياهلوح  دـناشن و  دوب ، اـج  نآ  هک  ینـالاد  رد  ار  ماـما  دـناسر و  ار  شدوـخ 
مالـسلاهیلع ماما  تشادـن ». ار  امـش  ریقحت  فدـه  لکوتم -  تیومع -  رـسپ  : » درک ضرع  دـهاکب ، ار  ماـما  یبلق  ياـهیتحاران  زا  يرادـقم 

« بوذـکم ریغ  دـعو  کلاذ  مایأ  ۀـثالث  مکراد  یف  اوعتمت  درک ...« : توالت  ار  هیآ  نیا  و  وگم » ار  نخـس  نیا  : » دومرف درک و  وا  هب  یهاگن 
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زا یملعم  دـیوگیم : هقارز  تسین . غورد  هدـعو  نیا  هک  دـیربب ، هرهب  یگدـنز  زا  ناـتیاههناخ  رد  رگید  زور  هـس  نـیا  زا  سپ  [ . .... 646]
ار هچنآ  دمآ  نوچ  مدیبلط ، ار  وا  متـشگرب  هناخ  هب  هک  یتقو  مدرکیم ، هحفـص 369 ] یخوش [  دایز  وا  اب  نم  و  دوب ، ام  يهناخ  رد  نایعیش 
: تفگ درک و  نم  هب  ور  درک و  رییغت  شاهرهچ  گـنر  بلطم  نـیا  ندینـش  هـب  مدرک ، لـقن  وا  يارب  مدوـب  هدینـش  مالـسلاهیلع  ماـما  زا  هـک 
زا ار  بلطم  نیا  نم  دنـشکیم ، ار  وا  ای  دریمیم و  دوخ  لجا  هب  اـی  زور  هس  زا  سپ  لـکوتم  هک  نکب  ار  تدوخ  راـک  رکف  شاـب و  بظاوم 
اب سپس  مدرک  نوریب  مدوخ  دزن  زا  ار  وا  مدش و  كانمیب  وا  نخس  زا  دیوگیم : هقارز  مدیمهف ، هفیرش  يهیآ  هب  مالـسلاهیلع  ماما  داهـشتسا 

نوریب متـشاد  لاوما  هچ  ره  متفر و  لکوتم  هناخ  هب  مدش  راوس  مریگب ، ار  طایتحا  بناج  نم  هک  درادن  يررـض  متفگ : مدرک و  رکف  مدوخ 
هقارز هک  يروـط  ناـمه  ناـیرج  نیا  دـش . كـاله  لـکوتم  هک  دوـب  هدـشن  ماـمت  زور  هس  مداـهن و  تناـما  هب  نایانـشآ  دزن  ار  همه  مدرب و 

[ . 647  ] دش تماما  هب  ندرک  ادیپ  داقتعا  وا و  تیاده  ثعاب  دیوگیم :

لکوتم رب  ماما  نیرفن 

رد مولظم  نیرفن  هب   ) فورعم هک  ار  فیرش  ياعد  نیا  دوب ، هتسسگ  وا  ریغ  زا  لسوتم و  یلاعت  يادخ  هب  مالسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما 
ینا و مهللا : : » دومن ادخ  هاگرد  هب  لکوتم [ قح  رد  ، [ دـشابیم مالـسلامهیلع  تیب  لها  ناشخرد  ياههنیجنگ  هلمج  زا  تسا و  ملاظ ) ربارب 

علطت و  انتینالع ، انرـس  اناوثم ، انبلقنم و  ملعت  و  انعدوتـسم ، انرقتـسم و  ملعت  كدیب ، انیـصاون  كدیبع ، نم  نادـبع  لکوتملا -  ینعی  انالف - 
ءیش کنع  يوطنی  و ال  هرهظن ، امب  کتفرعمک  هنطبن  امب  کتفرعم  و  هیفخن ، امب  کملعک  هیدبن  امب  کملع  انرئامضب ، طیحت  و  انتاین ، یلع 
عنتمی و ال  انم ، کتوفی  براه  و ال  انزرحی ، زرح  و ال  اننـصحی ، لقعم  کنم  اـنل  ـال  و  اـنلاوحأ ، نم  لاـح  کـنود  رتتـسی  ـال  و  اـنرومأ ، نم 

هکردـم تنأ  ةرثکب ، ززعتم  كزاعی  ـال  و  هتعنمب ، هحفـص 370 ] بلاغم [  کبلاغی  و ال  هدونج ، هنع  كدـهاجی  و ال  هناطلـسب ، کنم  ملاظلا 
هلذـخ اذا  کب  ثیغتـسی  و  کیلا ، هعوجر  و  کیلع ، اـنم  روهقملا  لـکوت  و  کـبابب ، مولظملا  ذاـعف  أـجل ، نیأ  هیلع ، رداـق  و  کلـس ، اـمنیأ 
کیلا لصی  و  ۀجترملا ، باوبألا  هنود  تقلغ  اذا  کباب  قرطی  و  ۀـینفألا ، هتنأ  اذا  کبذولی  و  ریـصنلا ، هنع  دـعق  اذا  کخرـصتسی  و  ثیغملا ،
اریـصب اعیمـس  دمحلا  کلف  هل ، كوعدی  نأ  لبق  هحلـصی  ام  فرعت  و  کیلا ، هوکـشی  نأ  لبق  هب  ملعت  و  ۀـلفاغلا ، كولملا  هنع  تبجتحا  اذا 

یمئاد و هاگلزنم  وت  تسوت ، تسد  رد  ام  یتسه  مامز  میاوت ، ناگدنب  زا  هدنب ، ود  لکوتم -  ینعی  ینالف -  نم و  ایادـخ  راب  .« » اریدـق افیطل 
هب وت  یهاگآ  ملع و  یهاگآ ، ام  ياهلد  رب  يربخ و  اب  ام  تاـین  زا  ینادیم و  ار  اـم  ناـهن  راکـشآ و  اـم ، هاـگمارآ  هاـگهانپ و  اـم و  یتقوم 

تـسام يرهاظ  لامعا  هب  عالطا  دـننامه  میرادیم  ناهنپ  هچنآ  زا  وت  عالطا  و  تسام ، یناهنپ  ياهراک  هب  ملع  نوچمه  ام  يرهاظ  ياهراک 
زا ار  ام  هک  تسین  یهاگهانپ  چـیه  دـشابیمن و  ناهنپ  وت  زا  ام  لاوحا  زا  یلاـح  چـیه  تسین و  هدیـشوپ  وت  زا  اـم  ياـهراک  زا  زیچ  چـیه  و 

چیه و  درادن ، دوجو  وت  تردق  زا  ام  يارب  يزیرگ  هار  چیه  دراد و  زاب  وت  رفیک  زا  ار  ام  هک  تسین  يرگنـس  چیه  دراد و  نوصم  وت  باذع 
يربارب يارای  ار  يدنمتردق  چیه  تردق  دزیتس و  رد  وت  اب  شرکشل  هاپس و  دشاب و  رانک  رب  وت  ماقتنا  زا  دناوتیمن  دوخ  تردق  اب  يرگمتس 

اجک ره  تسوت و  يهرطیـس  ریز  رد  دـشاب  هک  اـجک  ره  وا  دـسریمن ، وت  تزع  هب  شتزع  تاـناکما  يهمه  اـب  يزیزع  چـیه  تسین و  وت  اـب 
وت رب  هدش  عقاو  متـس  دروم  ام  زا  هک  نآ  هدمآ و  وت  يهناخ  رد  هب  تسا  مولظم  هک  نآ  کنیا  ایادخ  دشابیم . وت  تردـق  يهضبق  رد  دورب ،

دایرف هب  ار  وت  هتـشادن  يروای  نوچ  هتـساوخ و  يرای  وت  زا  هدرکن  يراـی  ار  وا  یـسک  هک  هاـگ  نآ  تسا و  هدروآ  ور  وت  هب  هدرک و  لـکوت 
رد دشاب  هتـسب  شیور  هب  دیما  ياهرد  رگید  هک  هاگ  نآ  دروآیم و  هانپ  وت  هب  دش  هدیجنر  یناف  تادوجوم  زا  نوچ  و  تسا ، هدناوخ  دوخ 

هوکـش هب  نابز  هک  نآ  زا  شیپ  ایادخ  دیآیم ، وت  رادید  هب  دنوش  وا  تاقالم  زا  عنام  هدز  تلفغ  ناهاشداپ  نوچ  و  دبوکیم ، ار  وت  يهناخ 
نابرهم و اـنیب ، اونـش ، هک  ار  وت  ایادـخ  یهاـگآ ، وا  ریخ  زا  وت  دـهاوخب  يزیچ  وت  زا  وا  هک  نآ  زا  شیپ  ینادیم و  ار  وا  تیاکـش  دـیاشگ ،
هک نیا  هتفگ و  نخـس  یلاعت  يادـخ  ملع  يهرابرد  شیاعد ، زا  شخب  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  میوگیم ». هحفص 371 ] ساپـس [  ییاناوت 

لاعتم يادخ  تردق  هک  نانچمه  تسا ، هاگآ  ءایشا  زمر  زا  هتفهن و  ناهن  ياهراک  رب  وا  تسین و  هدیشوپ  وا  رب  نیمز  اهنامـسآ و  رد  يزیچ 
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، شناوریپ نایهاپس و  تردق و  اب  ار  يرگمتـس  چیه  هجیتن  رد  سپ  تسا ، هدرک  نایب  تسا  میلـست  وا  تردق  ربارب  رد  زیچ  همه  هک  نیا  ار و 
تسوا و اب  مولظم  راک  ماجنارس  دنامیمن و  رود  وا  رظن  زا  يرگمتس  چیه  متس  تسا و  طلسم  وا  رب  دنوادخ  اریز  تسین  وا  اب  يربارب  يارای 

ضرع دـهدیم و  همادا  نینچ  ار  دوـخ  ياـعد  مالـسلاهیلع  ماـما  دـبلطیم . يراـی  وا  زا  دربیم و  هاـنپ  وا  هب  سپ  درادـن ، یهاـگهانپ  وا  زج 
کقلخ یف  کتئیـشم  ذـفان  کمکح و  یـضام  كردـق و  يراج  و  کـئاضق ، مکحم  کـملع و  قباـس  یف  ناـک  دـق  هنا  مهللا : : » دـنکیم

ززعت و  اهناکمل ، یلع  یغب  اهب و  ینملظف  ةردـق  یلع  لکوتملا -  ینعی  نالفل -  تلعج  نا  مهرجاـف  مهرب و  مهیقـش و  مهدیعـس و  نیعمجأ 
تزجع هورکمب  یندصقف  هنع  کملح  هاغطا  و  هل ، كؤالما  هرغ  و  هل ، هتلعج  يذلا  هلاح ، ولعب  یلع  ربجت  و  هایا ، هتلوخ  يذلا  هاطلـسب  یلع 

و کـیلا ، هتلکوف  یلذـل ، هنم  فاـصتنالا  یفعـضل و  هنم  راـصتنالا  یلع  ردـقأ  مل  هلاـمتحا و  نع  تفعـض  رـشب  یندـمعت  و  هیلع ، ربصلا  نع 
نا بسح  فعـض و  نم  هنع  کـملح  نأ  نظف  کـتمقن ، هتفوخ  و  کتوطـس ، هترذـح  و  کـتبوقعب ، هتدـعوت  و  کـیلع ، هرمأ  یف  تلکوـت 

و هناودع ، یف  جل  هملظ و  یف  عباتت  هیغ و  یف  يدامت  هنکلو  یلوأب ، ۀیناث  نع  رجزنا  و ال  يرخأ ، نع  ةدحاو  ههنت  مل  زجع و  نم  هل  کلاهما 
نع بسحت  يذلا ال  کسأبب  ثارتکا  ۀلق  و  نیملاظلا ، نع  هدرت  يذـلا ال  کطخـسل  اضرعت  و  يدیـس ، ای  کیلع  ةأرج  هنایغط  یف  يرـشتسا 

، عورم فیاخ ، لج ، بوضغم و  یلع ، یغبم  بولغم ، هنانعب ، لذتسم  هناطلس ، تحت  ماظتسم  هیدی  یف  فعضتسم  يدیـس  ای  انأ  اهف  نیغابلا ،
تسبتلا و  کتهج ، الا  تاهجلا  یلع  تدسنا  و  کیلا ، الا  بهاذملا  هحفص 372 ] یلع [  تقلغنا  یتلیح و  تقاض  و  يربص ، لق  دق  روهقم ،

هب تقلعت  نم  ینملـسا  و  كدابع ،  نم  هترـصنتسا  نم  ینلذـخ  و  هملظ ، ۀـلازا  یف  ءارآلا  یلع  تتبثا  و  ینع ، ههورکم  عفد  یف  يرومأ  یلع 
ارغاص يالوم  ای  کیلا  تعجرف  کیلع ، الا  ینلدی  ملف  یلیلد  تدشرتسا  و  کیلا ، ۀبغرلاب  یلا  تراشأف  یتحیصن  ترشتسا  و  کقلخ ... نم 

کلوق و  تلق : کناف  یئاعد  ۀباجا  و  یترصن ، یف  كدعو  زجنا  کب ، الا  یل  صالخ  و ال  كدنع ، الا  یل  جرف  هنأ ال  املاع  انیکتسم  امغار 
كؤامسأ تسدقت  کلالج و  لج  تلق : و  [ ) 648  ] هللا هنرصنیل  هیلع  یغب  مث  هب  بقوع  ام  لثمب  بقاع  نم  و   ) لدبی دری و ال  يذلا ال  قحلا :

دمحم لآ  دـمحم و  یلع  لصف  ینتللد ، هیلع  تنأ  هب و  نمأ  فیک  و  کیلع ، انم  هب ال  ینترمأ  ام  لعاف  انأ  و  [ ) 649  ] مکل بجتسأ  ینوعدا  )
یمتح و مکح  يراج و  تاردـقم  وت و  راوتـسا  ياضق  رد  موتحم و  ملع  رد  ایادـخ  .« » داعیملا فلخی  نم ال  ای  ینتدـعو  امک  یل  بجتـساف 

ینعی ینالف -  يارب  رگا  تسا  هتـشذگ  ناشراکدب ، راکوکین و  تخبدـب ، تخبـشوخ ، زا : معا  تناگدـنب  يهمه  يهرابرد  وت  ذـفان  تیـشم 
هک یتنطلس  اب  دنک و  ملظ  نم  قح  رد  تردق  نآ  نتشاد  رطاخ  هب  دراد و  اور  متس  نم  هب  هلیسو  نادب  ات  ياهدرک  ررقم  ار  یتردق  لکوتم - 
وت نداد  تصرف  نیمه  هداد و  ار  يرترب  نیا  وت  هک  دنک  ییوگ  روز  نم  هب  دوخ  يرترب  اب  دشاب و  طلسم  نم  رب  ياهتشاذگ  وا  رایتخا  رد  وت 

بات نم  هک  يدـح  هب  هدرک  ارم  ندرزآ  گنهآ  هجیتن  رد  تسا و  هتـشگ  وا  یـشکرس  ثعاـب  وا  هب  تبـسن  وت  ملح  وا و  رورغ  ثعاـب  وا  هب 
رب رداـق  میراوخ ، فعـض و  لـیلد  هب  تسا و  نوریب  نم  ناوت  زا  هک  يردـق  هب  هدومن  نم  هب  ار  رـش  ندـناسر  دـصق  مرادـن و  ار  نآ  لـمحت 
زا میاـمنیم و  دـیدهت  ار  وا  وت  رفیک  هب  منکیم و  لـکوت  وت  رب  وا  راـک  رد  مراذـگیم و  او  وـت  هب  ور  نیا  زا  متـسین  وا  زا  ماـقتنا  يزوریپ و 

زجع زا  وا  هب  تنداد  تلهم  یناوتان و  زا  وا  هب  تبـسن  وت  ربص  هک  دربیم  نامگ  وا  مزاسیم . كانمیب  وت  باذع  زا  مناسرتیم و  وت  تردـق 
وا هکلب  دوشیمن ، عنام  راب  نیلوا  زا  راب  نیمود  و  هحفص 373 ] دنزیم [  يرگید  متس  هب  تسد  هدرکن ، مامت  ار  یمتس  هک  تسا  نیا  تسا ،
هب تبسن  دوخ ، یشکرس  رد  وا  نم  ياقآ  يا  دنکیم . يراشفاپ  شینمشد  رد  درادیم و  اور  متس  یپایپ  دهدیم و  همادا  دوخ  يراکمتس  هب 

تردـق هب  ییاـنتعا  مک  و  دـهدیم ، رارق  يرادیمن ، زاـب  نارگمتـس  زا  هک  یمـشخ  وت ، مشخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  دـنکیم و  یخاتـسگ  وـت 
متس شملظ  يهطلس  ریز  رد  و  مناوتان ، وا  گنچ  رد  نم ، ياقآ  يا  کنیا  يزاسیمن . دودحم  نارگمتس  هب  تبـسن  هک  یتردق  نآ  تسوت ،

متقاط زیربل و  مربص  يهساک  مروهقم ، هدیسرت و  كانمیب ، هتفرگ و  مشخ  هدیـشک ، روج  بولغم و  مراوخ ، وا  یـشکرس  ربارب  رد  ماهدید و 
، وا رـش  عفد  رد  وت و  تمـس  زج  تسا  دودسم  تاهج  مامت  تسوت و  يوس  هب  هک  یهار  زج  تسا  هتـسب  میور  هب  اههار  يهمه  هدش و  قاط 

ارم متـساوخ  يرای  هک  تناگدـنب  زا  یـسک  ره  زا  دـش و  مامت  نم  نایز  هب  يرظن  ره  وا  ملظ  نتخاس  فرط  رب  رد  و  هدـش ، مه  رد  میاهراک 
هک ره  زا  داد و  وت  هب  شیارگ  داهنشیپ  متـساوخ ، ریخ  رظن  یـسک  ره  زا  و  دراذگاو ... ارم  متـسب  لد  قولخم  زا  هک  ره  هب  تشاذگ و  راوخ 
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چیه هک  نیا  هب  ملع  اـب  راـچان و  هدـنامرد ، ریقح ، نم ! يـالوم  يا  کـنیا  درکن ، مییاـمنهار  يرگید  ياـج  وـت ، هب  زج  متـساوخ  ییاـمنهار 
تباجا و  نم ، يرای  هب  تبـسن  دوخ  يهدـعو  هب  ماهدـمآ ، وت  هاـگرد  هب  تسین  وت  يهلیـسو  هب  زج  یتاـجن  چـیه  وت و  دزن  رد  زج  یـشیاشگ 

وا هب  هک  یمتـس  ردـق  نامه  هب  سک  ره  و  درادـن ...« : تشگرب  در و  تسا و  قح  وت  راـتفگ  ياهتفگ و  دوخ  وت  اریز  نک ، اـفو  ماهتـساوخ ،
ياهمان ياراد  هک  یگرزب  يادخ  يا  دوخ  وت  و  دنکیم ». يرای  ار  وا  ادخ  هتبلا  دوش  ملظ  وا  رب  زاب  ای  و  دیآ ، رب  ماقتنا  ماقم  رد  تسا ، هدـش 

هک نآ  هن  مهدیم ، ماجنا  ياهدومرف  وت  هچ  نآ  ایادـخ  منک ». تباجا  ار  امـش  ياـعد  اـت  دـیناوخب  صولخ -  اـب  ارم -  : » ياهدومرف یـسدقم 
دمحم نادناخ  دمحم و  رب  ایادخ  راب  سپ  ياهدوب  راک  نآ  رب  نم  يامنهار  دوخ  وت  هک  مشاب  هتـشاد  تنم  هنوگچ  مشاب ! هتـشاد  وت  رب  یتنم 
يدیـس ای  ملعأل  ینا  و  !« » ینکیمن هدعو  فلخ  هک  یـسک  يا  امرف ، تباجا  ار  میاعد  ياهدومرف ، هدعو  نم  هب  هک  نانچمه  تسرف و  دورد 

کقبـسی کنأل ال  بوصغملل  بصاغلا  نم  هیف  ذـخأت  اـتقو  کـل  نأ  نقیتأ  و  هحفـص 374 ] مولظملل [ ، ملاظلا  نم  هیف  مقتنت  اـموی  کـل  نا 
، کملح راظتنا  و  کتانأ ، یلع  ربصلا  یب  ناغلبی  یعله ال  یعزج و  نکلو  تئاف ، توف  فاخت  ذبانم و ال  کتـضبق  نع  جرخی  و ال  دـناعم ،

لک عوجر  هتلهمأ و  نا  کیلا و  دحأ  لک  داعم  و  ناطلس ، لک  یلع  بلاغ  کناطلـس  و  ةردق ، لک  قوف  يالوم  يدیـس و  ای  یلع  کتردقف 
یلع یلوتسی  طونقلا  داک  و  هایا ، کلاهما  و  هل ، کتانأ  لوط  و  لکوتملا -  ینعی  نالف -  نم  کملح  ینرض  دق  و  هترظنا ، نا  کیلا و  ملاظ 

، ینع ههورکم  فکی  وأ  یملظ  نع  بوتی  وأ  بینی  نا  ۀیـضاملا  کتردق  و  ذفانلا ، کئاضق  یف  ناک  ناف  كدعوب  نیقیلا  و  کب ، ۀقثلا  الول 
یتلا کتمعن  ۀـلازا  لبق  ۀـعاسلا  ۀـعاسلا ، هبلق  یف  کلذ  عقوأ  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لصف  مهللا  ینم ... بکر  اـم  میظع  نع  لـقتنی  و 

رـصان ای  کلأسأف  یملظ  یلع  ماقم  نم  کلذ  ریغ  هب  کملع  یف  ناک  نا  و  يدـنع ، هتعنـص  يذـلا  کـفورعم  هریدـکت  و  یلع ، اـهب  تمعنأ 
کیلم ةأجافم  ۀلفغ  یف  هأجفا  ردتقم و  زیزع  ذـخأ  هنمأم  نم  هذـخ  و  دـمحم ، لآ  دـمحم و  یلع  لصف  یتوعد  ۀـباجا  هیلع  یغبملا  مولظملا 

کتمعن نم  هرعا  و  قرفم ، لک  هراصنا  قرف  و  قزمم ، لک  هکلم  قزم  و  هناوعا ، هعومج و  هنع  ضضفا  و  هناطلس ، هتمعن و  هبلـسا  و  رـصتنم ،
، ۀیلاخلا نورقلا  کلهم  ای  هکلها  و  ةربابجلامصاق ، ای  همصقا  و  ناسحالاب ، هزاجی  مل  يذلا  كزع  لابرس  هنع  عزنا  و  رکشلاب ، اهلباقی  یتلا ال 

ملظا و  هران ، فطا  و  هربخ ، عطقا  و  هرثا ، فع  و  هکلم ، زتبا  و  هرمع ، ربا  و  ۀـیغابلا ، تائفلا  لذاخ  ای  هلذـخا  و  ۀـملاظلا ، ممألا  ریبم  ای  هربأ  و 
الا ۀماعد  و ال  اهتکته ، الا  ۀبنج  هل  عدت  و ال  هفتح ، لجع  و  هفنا ، مغرا  و  همانـس ، بجو  هتدش ، مشا  و  هسفن ، قهزا  هسمـش و  روک  و  هراهن ،

هءابحا هدنج و  هراصنأ و  انرأ  و  هتعطق ، الا  اببس  هتنهو و ال  الا  انکر  و ال  اهتعضو ، الا  ولع  ۀمئاق  و ال  اهتقرف ، الا  ۀعمتجم  ۀملک  و ال  اهتمضق ،
ۀبلقنملا بولقلا  هرمأ  لاوزب  فشا  و  ۀمألا ، یلع  روهظلا  دعب  سوؤرلا  یعنقم  و  ۀملکلا ، عامتجا  دـعب  یتش  و  ۀـفلالا ، دـعب  دـیدابأ  هماحرأ  و 

و ةرثادلا ، ننـسلا  و  ۀلمهملا ، ماکحألا  و  ۀـلطعملا ، دودـحلا  هراوبب  لزا  و  ۀـعئاضلا ، ۀـیربلا  و  ةریحتملا ، ۀـمألا  و  ۀـفهللا ، ةدـئفألا  و  ۀـلجولا ،
مادقألا هب  حرأ  و  ۀمودهملا ، دجاسملا  و  ةوفجملا ، بیراحملا  و  ةروجهملا ، سرادملا  و  هحفص 375 ] ۀفرحملا [ ، تایالاو  ةربغملا ، ملاعملا 

ۀبکن و  اهنم ، ءافشال  ۀعاس  و  اهل ، تخا  ۀلیلب ال  هقرطا  و  ۀیماظلا ، دابکألا  و  ۀبغاللا ، تاوهللا  هب  ددراو  ۀبغاسلا ، صامخلا  هب  عبـشا  و  ۀبغملا ،
قوف یه  یتلا  کتردق  و  یلثملا ، کتمقن  و  يربکلا ، کتـشطب  هراو  همیعن ، صغن  و  همیرح ، حـبأ  و  اهنم ، ۀـلاقا  ةرثعب ال  و  اهعم ، شاعتنا  ال 
اهیف قلخ  لک  یتلا  کتعنمب  ینعنما  و  دـیدشلا ، کلاحم  و  ۀـیوقلا ، کتوقب  یل  هبلغا  و  هناطلـس ، نم  زعأ  وه  يذـلا  هناطلـس  و  ةردـق ، لـک 
یلا هجوحا  و  کتوق ، کلوح و  نم  هأربا  و  دیرت ، امل  لاعف  کنا  دیری  امیف  هسفن  یلا  هلک  و  هرتست ، ءوسب ال  و  هربجت ، رقفب ال  هلتبا  و  لیلذ ،

و هتلود ، لزأ  و  هلمأ ، بیخ  و  هلجأ ، صقنا  و  هدلو ، متیأ  و  هدسج ، مقسا  و  کتئیشمب ، هتئیشم  عفدا  و  كرکمب ، هرکم  لذا  و  هتوق ، هلوح و 
، لافس یف  هدجو  لاقتنا ، یلا  هتمعن  و  لاوز ، یلا  هرمأ  لالض و  یف  هدیک  ریص  و  هنزح ، نم  هکفت  و ال  هندب ، یف  هلغـش  لعجا  و  هتلوع ، لطأ 
هتوطـس و هزمل و  هزمه و  هرـش و  ینق  و  هتیقبأ ، نا  هنزحل  هقبأ  و  هتمأ ، اذا  هـظیغب  هـتمأ  و  لآـم ، رـش  یلا  هتبقاـع  لالحمـضا و  یف  هناطلـس  و 

نم هک  یتسرد  هب  نم ، ياقآ  يا  .« » نیملاعلا بر  دـمحلا هللا  و  الیکنت ، دـشأ  اـسأب و  دـشأ  کـناف  هیلع  اـهب  رمدـت  ۀـحمل  هحملا  و  هتوادـع ،
بـصغ قح  بصاغ ، زا  ینیعم  تقو  رد  هک  مراد  نیقی  يریگیم و  ماـقتنا  رگمتـس  زا  زور  نآ  رد  هک  ياهدرک  نیعم  ار  يزور  هک  منادیم 

زا میب  تسین و  نوریب  وت  تردق  يهضبق  زا  ییوج  هزیتس  چیه  دریگب و  تقبس  وت  رب  دناوتیمن  یـشکرس ، درف  چیه  اریز  یناتـسیم  ار  هدش 
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رب وت  تردق  نم ، يالوم  دهدیمن . ار  وت  ملح  ییابیکش و  راظتنا  ربص و  يهزاجا  نم  هب  یگتفـشآ  یباتیب و  اما  تسین ، يزیچ  نتفر  تسد 
یـشاب و هداد  تلهم  هک  دـنچ  ره  تسوـت  هب  یـسک  ره  تشگزاـب  تسا ، يرگهطلـس  ره  رب  هریچ  وـت  يهطلـس  یتردـق و  ره  زا  رتـالاب  نـم 

 - لکوتم ینعی  ینالف -  هب  تبسن  وت  دایز  ییابیکش  يرابدرب و  ایادخ  يزادنیب ، ریخأت  هب  هک  دنچ  ره  تسوت  هب  يرگمتس  ره  راک  ماجنارس 
سپ دوش ، طلسم  نم  رب  يدیماان  هک  دوب  کیدزن  دوبن  وت  يهدعو  هب  نیقی  وت و  هب  دامتعا  رگا  هدناسر و  بیسآ  ارم  وا ، هب  تنداد  تلهم  و 

تیذا و اـی  و  هحفـص 376 ] دوـش [  نامیـشپ  نم  هب  ملظ  زا  اـی  ددرگرب و  وا  هک  تسا  هتـشگ  ررقم  وـت  یعطق  ملـسم و  ردـق  اـضق و  رد  رگا 
دمحم لآ  دمحم و  هب  سپ  ایادخ  راب  درادرب ... تسد  دوشیم  بکترم  نم  هب  تبـسن  هک  یتایانج  نیرتشیب  زا  دراد و  زاب  نم  زا  ار  شرازآ 

نآ زا  لـبق  دورب و  ناـیم  زا  ياهدرک  تمحرم  نم  هب  ار  یتمعن  هک  نآ  زا  شیپ  زادـنیب  وا  لد  رد  ار  میب  هعاـسلا  نونکا ، مه  تسرف و  دورد 
رب متـس  هب  تبـسن  یهاگیاج  نیا  زا  ریغ  وت  ملع  رد  رگا  و  دزاس ، هریت  هدـش ، ررقم  نم  يهرابرد  وت  بناج  زا  هک  ار  یبوخ  عضو  نیا  وا  هک 

دورد دمحم  لآ  دمحم و  رب  سپ  ینک ، باجتسم  ار  میاعد  منکیم  تساوخرد  هدش ، زواجت  يهدیدمتس  روای  يا  وت  زا  تسا  هتشذگ  نم ،
زاس ریگلفاغ  ار  وا  زوریپ  یهاشداپ  نوچ  ناهگان  نک و  تباذع  راچد  رآ و  نوریب  نما  هاگیاج  زا  ار  وا  رادتقا  اب  يزیزع  نوچمه  و  تسرف ،

هدنکارپ الماک  ار  شنارای  چیپ و  مه  رد  ار  وا  تردق  تنطلـس و  و  زادنیب ، هقرفت  وا  نارای  اهتیعمج و  نیب  ریگب و  وا  زا  ار  تردق  تمعن و  و 
يهدننکـش يا  نک و  نوریب  وا  نت  زا  دـنکیمن ، هلباقم  یکین  اـب  هک  ار  تتزع  ساـبل  نک و  یهت  تسا  ساپـسان  هک  یتمعن  زا  ار  وا  زاـس و 

رب ار  وا  رگمتس  ياهتما  يهدنهد  داب  رب  يا  زاس و  دوبان  ار  وا  هتشذگ ، نورق  نارگمتس  يهدننک  دوبان  يا  و  نکـش ! مه  رد  ار  وا  نارگمتس ،
راد زاب  ار  وا  يهلابند  نک و  بلس  ار  شتنطلس  زاس و  هابت  ار  شرمع  نادرگ و  راوخ  ار  وا  هشیپ  متس  ياههورگ  يهدننک  راوخ  يا  هد و  داب 

فرحنم ار  وا  تبیه  هابت و  ار  وا  سفن  رونیب و  ار  وا  دیـشروخ  کیرات و  ار  وا  زور  شوماـخ ، ار  وا  شتآ  نک و  عطق  ار  وا  ناـشن  ماـن و  و 
ورف وا  يارب  ار  ياهبنج  چـیه  نک و  باتـش  شیدوبان  رب  و  لامب ، كاخ  هب  ار  شغامد  نکـش و  مه  رد  ار  وا  تمظع  و  ریگب ،) وا  زا  و   ) زاس

يدنلب نوتـس  چیه  ینک و  هقرفت  هب  لدبم  رگم  ار  ياهملک  تدحو  چیه  ینک و  عطق  رگم  ار  ياهیاپ  چیه  يربب و  نایم  زا  رگم  نکم  راذـگ 
ناتـسود و نایهاپـس ، ناراـی ، ایادـخ ! يزاـس . ادـج  رگم  ار  ياهلیـسو  چـیه  ینادرگ و  تسـس  رگم  ار  ینکر  چـیه  يزاـس و  تسپ  رگم  ار 

امرب هدنکفارـس ، ار  اـهنآ  تما ، رب  يهـبلغ  زا  سپ  و  هدـنکارپ ، ناـشداحتا ، زا  سپ  هدیـشاپ و  مـه  زا  ناـشعامتجا ، زا  سپ  ار  وا  ناگتـسباو 
هد افش  ار  هدیشک  یهابت  هب  يهعماج  نادرگرس و  مدرم  و  هتخوس ، ياهلد  ناسرت و  يهتسکش  ياهبلق  ناشیا  ییاورنامرف  لاوز  اب  و  نایامنب !
 ] و هدش ، فیرحت  تایآ  هتـسب و  رابغ  راثآ  هدش و  هنهک  ياهتنـس  هتفرگن و  ماجنا  ماکحا  و  هدنام ، لطعم  دودح  زا  ار  عناوم  وا  يدوبان  اب  و 

هتسخ و ياهمدق  هلیسو  نادب  و  نک ، فرط  رب  هدش ، ناریو  ياهدجسم  هدنام و  یلاخ  ياهبارحم  هداتفا و  هشوگ  ياههسردم  هحفص 377 ]
باریـس ار  هنـشت  ياهرگج  هدیکـشخ و  ياهماک  و  نک ، ریـس  ار  اذـغ  زا  یهت  هنـسرگ و  ياهمکـش  وا  يدوبان  اب  زاـس و  هدوسآ  ار  لزلزتم 

دق دناوتن  هک  نک  التبم  یتبیـصم  هب  دشاب و  هتـشادن  یجالع  هار  هک  یتعاس  دـشاب و  ریظنیب  هک  بوک  مه  رد  ار  وا  یماگنه  بش  نادرگ ،
یتردق نآ  گرزب و  باذـع  میظع ، تلوص  زاس و  هریت  ار  شیاهتمعن  زیرب و  ار  وا  تمرح  ددرگرب و  دـناوتن  هک  یـشزغل  هب  دـنک و  تسار 

نم بولغم  ار  وا  تتخـس  ياهتملظ  میظع و  يورین  يهلیـسو  هب  و  نایامنب ، وا  رب  تسوا  تنطلـس  زا  رتـالاب  هک  یتنطلـس  اهتردـق و  قوف  هک 
هب ریذپان و  ناربج  يزاین  هب  و  زاس ، رود  نم  زا  ار  وا  تسا  لیلذ  راوخ و  نآ  ربارب  رد  یـسک  ره  هک  تدوخ  صوصخم  ییاناوت  اب  نادرگ و 

ورین و زا  ییاناوت و  يراک  ره  رب  وت  هک  دـنکب  دـهاوخ  هچ  ره  ات  راذـگاو  شدوخ  هب  ار  وا  و  نادرگ ، شیـالتبم  یندرکن  ناـهنپ  یلاـح  دـب 
اب ار  وا  يهدارا  نک و  راـبتعا  یب  دوخ  رکم  اـب  ار  وا  رکم  و  زاـس ، جاـتحم  شدوخ  تردـق  ورین و  هب  نادرگ و  هرهب  یب  ار  وا  دوـخ  تردـق 

دوباـن و ار  شتلود  دـیماان و  ار  شناـمرآ  هاـتوک و  ار  شرمع  تسرپرـس و  یب  ار  شدـالوا  راـمیب ، ار  شنت  نادرگ ، فرطرب  دوـخ  يهدارا 
وا تموکح  یهارمگ و  هب  ار  وا  رکم  نادرگ و  ادج  شدوخ  مغ  زا  زاس و  راتفرگ  شدوخ  ندـب  ياهدرد )  ) هب ار  وا  و  نک ، دایز  ار  شزاین 

بقاوع نیرتدـب  هب  ار  وا  راک  تبقاع  يدوباـن و  رد  ار  وا  تردـق  یتسپ و  رد  ار  وا  شـالت  و  ناـشکب ، يدوباـن  هب  ار  وا  تمعن  لاوز و  هب  ار 
زا ارم  رادب و  یقاب  يراتفرگ  مغ و  اب  ار  وا  يرادب ، هدنز  یتساوخ  رگا  و  ناریمب ، دوخ  مشخ  هب  یناریمب  ار  وا  یتساوخ  هاگ  ره  زاس ، لدـبم 
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و يرفیک . تخـس  ریگتخـس و  وت  هک  نک  ور  ریز و  یهاگن  هراشا و  اب  ار  وا  رادهگن و  وا  ینمـشد  توطـس و  ییوجبیع و  ییوگ ، دب  رش و 
هللا یلـص  دمحم -  لآ  ياههنیجنگ  هلمج  زا  فیرـش  ياعد  نیا  هحفص 378 ] [ . ] 650 .« ] تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  ییادـخ  ساپس 
هانپ اعد  نیا  هب  دندرکیم  هجوتم  ناشیا  رب  اجکی  ار  دوخ  مشخ  يهمه  نارگمتـس  هک  یماگنه  يراتفرگ و  تقو  رد  هک  تسا  هلآ -  هیلع و 

یبئاصم اهیراتفرگ و  اعد  نیا  رد  دومرفیم . لزان  نانآ  نانمـشد  رب  ار  شباذع  درکیم و  باجتـسم  ار  ناشیا  ياعد  دنوادخ  دندروآیم و 
هار رد  ادـخ -  نمـشد  نیا -  هنوگچ  هک  دـنکیم  سمل  یبوخ  هب  ناسنا  هدـید ، راوخنوخ ، توغاط  نیا  نامز  رد  مالـسلاهیلع  ماجنا  هک  ار 

تفگ . میهاوخ  نخس  اهنآ  يهرابرد  باتک  نیا  يالبال  رد  ام  هک  هتشادن ، غیرد  یششوک  چیه  زا  ناشیا  ناوریپ  نایولع و  هب  ملظ 

لکوتم يدوبان 

ماقتنا عون  نیرتدب  هب  يو  زا  تسکش و  مه  رد  ار  شنمشد  رمک  دومرف و  باجتسم  ار  مالسلاهیلع ) يداه  ماما   ) شیلو ياعد  یلاعت  يادخ 
راگزور تربع  ار  وا  داد و  همتاخ  يو  یگدنز  هب  دـنوادخ  هک  تشذـگن  زور  هس  زا  شیب  دـنامن و  دایز  لکوتم  اعد  نیا  زا  سپ  تفرگ و 

مینکیم : هراشا  راصتخا  هب  يو  تکاله  تیفیک  هب  ام  هک  داد  رارق 

لکوتم لتق  يهئطوت 

دیدرگ و راوتسا  هئطوت  نیا  ياههبنج  مامت  دوب و  راک  رد  يو  نیگنن )  ) یگدنز رب  نداد  همتاخ  لکوتم و  نتـشک  يارب  یکانرطخ  يهئطوت 
کنیا دندیدن  یحور  نایز  تمحز و  هنوگ  چیه  نارگ  هئطوت  دش و  قفوم  یلاکشا  چیه  نودب  تفر و  راک  هب  نامتک  یشوپ و  هدرپ  تیاهن 

هحفص 379 ] نآ [ : هب  طوبرم  بلاطم  زا  یشخب 

هئطوت ياضعا 

ود هب  هنیک  نیا  نم  رظن  هب  تشاد ، ياهنیک  رفعج ، شردپ  هب  تبسن  رـصتنم  رـصتنم   - 1 زا : دـنترابع  رگهئطوت  ياضعا  دارفا و  نیرتمهم  اما 
هب وا  يزاـسراوخ  رد  درکیم و  ریقحت  ار  وا  دوب و  اـنتعا  یب  رـصتنم  شرـسپ ، هب  تبـسن  لـکوتم  هک  نآ  لوا ، دـشیم : طوبرم  لـیذ  بلطم 

، دـیبلط ار  وا  شندـش  هتـشک  زا  شیپ  زور  کی  لکوتم  دـش  ردـپ  مشخ  زا  رپ  شلد  دـمآرد و  ياهدـقع  تروص  هب  هک  تفر  شیپ  يردـق 
يدنواشیوخ ادخ و  زا  نم  : » تفگ ناقاخ  نب  حتف  شریزو  هب  درکیم و  ییوج  بیع  وا  زا  ناوت  دح  زا  شیب  یهاگ  دادیم و  مانشد  یهاگ 

نارضاح هب  و  دز ...» رـصتنم  تروص  هب  یلیـس  ود  دش و  دنلب  اج  زا  حتف  ینزن و  ار  وا  رگا  مشاب ، رازیب   - هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ -  لوسر 
درک و رـصتنم  هب  ور  و  مدرک » رانک  رب  مدوخ  يدـهعیلو  زا  ار  رـصتنم -  ینعی  لجعتـسم -  نیا  نم  هک  دیـشاب  دـهاش  امـش  : » تفگ سلجم 

باوج رد  رـصتنم  یتفرگ » مان  لجعتـسم  نونکا  مه  زا  تهج  نیا  هب  دـندید ، ار  وت  ینادان  مدرم  اما  متـشاذگ  رـصتنم  ار  وت  مان  نم  : » تفگ
یلاح رد  تفر  نوریب  وا  دزن  زا  و  يدرک » هک  دوب  يراک  نیا  زا  رتناسآ  نم  يارب  دننزب  ارم  ندرگ  يدادیم ، روتسد  وت  رگا  : » تفگ شردپ 

هب تبـسن  يدایز  يهنیک  مشخ و  لکوتم  هک  نآ  مود ، تفرگ . وا  لـتق  هئطوت  يروف  يارجا  رب  میمـصت  دوب و  شردـپ  هنیک  زا  رپ  شلد  هک 
ترـضح نآ  يولع  نادـنزرف  نینمؤملاریما و  ماما  هب  يدایز  يهقالع  شردـپ ، سکع  رب  رـصتنم  اـما  تشاد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماـما 

 - 2 هحفـص 380 ] تسا [ . هدوب  شردـپ  لتق  رب  يو  مادـقا  لـماوع  زا  یکی  دوخ  نیا  دـناهتفگ ؛ ناـخروم  زا  یـضعب  هک  يروط  هب  تشاد ،
نیا یکرت  ياغب   - 3 تشاد . ییالاب  ماقم  تلود  هاگتسد  رد  هک  دوب  یکرت  فیـصو  یکی  هئطوت ، نیا  ياضعا  نیرتمهم  زا  یکرت  فیـصو 

تروشم مه  اب  دوخ  يهشقن  يارجا  هار  نیرتهب  دروم  رد  دـندرکیم و  ییاههئطوت  یناهن  هشیمه  دـندوب و  هئطوت  ياـضعا  نیرتمهم  نت  هس 
ار خاک  ياهرد  يهمه   - 2 دننک ؛ ارجا  بش  رخآ  یکیرات  رد  ار  هئطوت   - 1 دش : نیا  رب  ناشمیمصت  لکوتم  يدوبان  دروم  رد  دندرکیم و 
زا یکی  ای  خاـک و  ناـنابهگن  بناـج  زا  اداـبم  هک  دوب  تهج  نآ  زا  راـک  نیا  و  دوشیم ، زاـب  هلجد  دور  تمـس  هب  هک  يرد  زج  هب  دـندنبب ،
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هب مادـقا  ناقاخ  حـتف  هک  مدرم  نیب  رد  ندرک  عیاش   - 4 ریزو ؛ تسخن  ناقاخ  نب  حتف  نتـشک   - 3 دسرب ؛ کمک  لکوتم  هب  هاپس  ياهـشخب 
ماـقتنا هب  هدـناشنورف و  ار  شروش  نیا  هدـش  قفوم  رـصتنم  تسا و  هتـشک  ار  لـکوتم )  ) هفیلخ دوب و  هدرک  یماـظن  ماـجرفان  شروـش  کـی 

دیسر . بیوصت  هب  هئطوت  ناربهر  بناج  زا  هک  دوب  ییاههشقن  زا  یتمسق  اهنیا  تسا ... هتشک  ار  حتف  شردپ ،

هئطوت يارجا 

، دوب كرت  رغاـب  همه ، شیپاـشیپ  رد  [ 651  ] دـندرب هلمح  لـکوتم  هب  247 ه )  ) لاس لاوش  مراهچ  اب  فداـصم  هبنـشراهچ  بش  رد  اـهکرت ،
، امــش رب  ياو  [ » هحفـص 381 دز [ : داد  اـهنآ  رـس  رب  هدز ، تـشحو  ناـقاخ  نـب  حـتف  دوـب ، تـسم  ربـخیب و  لـکوتم  هدیـشک و  اهریـشمش 
زا شدوخ و  زا  تسناوتن  وا  اما  دوش  يو  گرم  شیپ  ات  تخادـنا  هفیلخ  يور  ار  شدوخ  وا  دـندرکن ، انتعا  حـتف  هب  اهنآ  اما  نینمؤملاریما »!
مه ناشتـشوگ  ياـههراپ  هک  يروط  هب  دـندرک ، هعطق  هعطق  ریـشمش  اـب  ار  ود  ره  دـندرب و  موجه  اـهنآ  و  دـنکب ، یعاـفد  نیرتمک  لـکوتم 
زا هک  لکوتم ، راگزور  هلیـسو  نیدـب  و  دـندرک ، نفد  مه  اب  ار  ود  ره  ندـب  دناهتـشون ، ناخروم  زا  یـضعب  هک  يروطنآ  دـشیمن ، هتخانش 

راظتنا هب  رصتنم  دندمآ و  نوریب  لکوتم  نتشک  زا  سپ  كرت  نامالغ  دش . هدیچیپ  مه  رد  دوب  مالسلامهیلع  تیب  لها  نانمشد  نیرتنمـشد 
نوخ ماقتنا  هب  وا  هدناسر و  لتق  هب  ار  شردپ  ناقاخ  نب  حتف  درک  عیاش  رصتنم  و  دنداد ، مالس  يو  هب  هفیلخ  ناونع  هب  نانآ  دوب  هتسشن  اهنآ 

نایولع و تخادرپ . دوخ  يارب  هاپـس ، ياهناگرا  رگید  یـسابع و  نادناخ  ياضعا  زا  نتفرگ  تعیب  هب  هاگنآ  تسا . هتـشک  ار  حـتف  شردـپ ،
اب ار  نانآ  یگدنز  هک  دوب  هتفر  نایم  زا  یتوغاط  اریز  دندرک  لابقتسا  رورس  یلاحشوخ و  تیاهن  رد  لکوتم  تکاله  ربخ  زا  ناشیا  ناوریپ 

دوب . هدرک  هجاوم  لمحت  لباق  ریغ  ياههجنکش 

لکوتم يارب  يرتحب  يهیثرم 

ایانملا لوسر  هسفن  لذـی  مل  مامحلا  سأک  هتاذـل و  سأک  اـعیمج  هاـثروأ  نیـسأک  نیب  مادـم  رهزم و  ءاـم و  نیب  مارکلا  اـیانم  نکتلف  اذـکه 
يهساـک مه  یگمه ؛ و  هلاـیپ ، ود  ناـیم  برط ، دوع و  بارـش و  ناـیم  تسا ؛ نینچ  ناـگرزب  گرم  [ . » 652  ] ماقسألا عاجوألا و  فونـصب 

لیلذ راوخ و  اـهجنر  اـهدرد و  عاوـنا  ربارب  رد  ار  دوـخ  گرم  دـصاق  ور  نیا  زا  هحفـص 382 ] تسوا [ ، رادازع  گرم  هساـک  مه  اهتذـل و 
يان نیب  مارکلا  ایانم  نکتلف  اذکه  تسا : نینچ  تسا ، هدـمآ  بادالا ، رهز  باتک  ( 227 ج 1 /   ) رد هک  يروط  هب  راعـشا  نیا  تسا »! هدرکن 

ایانملا مانملا و  یف  هفتح  هللا -  ردـق  هاتأ -  یتح  رورـسلا  یف  ظقی  مامحلا  سأک  هتاذـل و  سأک  اعیمج  هاـثروا  نیـسأک  نیب  مادـم  رهزم و  و 
یجدلا روتس  یف  هیلا  ببدف  انلعم  هباه  ماقسألا  عاجوألا و  فونصب  ایانملا  لوسر  هسفن  رزی  مل  مارکلا  توم  تافه  رملاب  نلضافتی و  بتارم 
يهساک مه  اهتذل و  يهساک  مه  یگمه ، هک  هساک  ود  نیب  بارش ، یقیسوم و  ین ، نایم  تسا ، نینچ  نیا  ناگرزب )!(  گرم   » ماسحلا دحب 

تاـجرد و اـهگرم  دوبر ! ار  وا  گرم  باوـخ  دـمآ و  یهلا  ریدـقت  هک  دربیم  رـس  هب  یـشوخ  لاـح  رد  رادـیب و  تسا ، رادازع  وا  رب  گرم 
هجاوم ار  دوخ  اهجنر  اهدرد و  عاونا  اب  گرم ، دصاق  تسا . رادروخرب  اهیـشوخ  یتحار و  زایتما  زا  ناگرزب  گرم  دـنراد ، یتوافتم  بتارم 

نیا وا  يهیثرم  رد  رعاش  درب »! هلمح  وا  رب  زیت  ياهریـشمش  اب  بش ، تملظ  يهدرپ  تشپ  رد  ور  نیا  زا  دوب ، كاـنمیب  وا  زا  اراکـشآ  دـیدن ،
وا هک  تفرگ  ارف  ار  وا  گرم  یتقو  یتسار  هب   » تسا هدیـشخب  مسجت  ار  وا  يراب  دنبیب و  یگزره و  یبوخ  هب  نآ ، رد  هدورـس و  ار  راعـشا 

اهریشمش اما  دوب  هدیـشکن  تلذ  هب  البق )  ) ار وا  ندب  اهدرد  اهیرامیب و  هک  یلاح  رد  دوب ، برط  یقیـسوم و  تالآ  بارـش ، ياههساک  نایم 
هیثرم ور  نآ  زا  ناـهاشداپ  نادـقف  رد  ارعــش  نآ ، زا  شیپ  دیــشچن ». ار  درد  یخلت  یناـمز  كدـنا  زج  هـک  دــنتفرگ  یلاـح  رد  ار  وا  حور 

یعامتجا تاحالـصا  ررـض  نایز و  ثعاب  ناشیا  نادـقف  دوب و  هحفـص 383 ] هداد [  تسد  زا  ار  اـهنآ  تبحم  اـهنآ و  تما  هـک  دـنتفگیم 
، دش لاحـشوخ  رایـسب  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  دش و  عفر  ناشنایعیـش  نایولع و  رـس  زا  كانتـشحو  سوباک  نآ  لاح ، ره  هب  تسا . هدشیم 

دوب . هدناسر  تکاله  هب  ار  وا  نافلاخم  نانمشد و  نیرتتخسرس  هدومن و  تباجا  ار  ترضح  نآ  ياعد  لاعتم  دنوادخ  اریز 
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رصتنم تموکح 

هتفرگ ارف  ینامداش  ار  هعماج  تاقبط  مامت  تفرگ و  تسد  هب  ار  تموکح  مامز  شردـپ ، تموکح  دـض  رب  یبالقنا  مادـقا  زا  سپ  رـصتنم ،
دوب . هدش  عفر  اهنآ  رس  زا  لکوتم  دادبتسا  ملظ و  يهیاس  اریز  دوب ،

نایولع اب  رصتنم  راتفر 

هب تشاد  اور  ناشیا  هب  تبـسن  هک  یتایانع  هلمج  زا  و  تفرگ ، شیپ  رد  ناـشناوریپ  ناـیولع و  اـب  ار  ياهنـالداع  تسرد و  تسایـس  رـصتنم 
هب ار  اهنآ  تاـفوقوم  و  تشادرب ، ناـیم  زا  ار  ناـیولع  فاـقوا  عنم  نوناـق  ب -  دـنادرگ ؛ زاـب  ناـیولع  هب  ار  كدـف  فلا -  تسا : ریز  حرش 
نب یلع  وا  ياج  هب  درک و  رانک  رب  درکیم  يراتفردب  نایولع  هب  تبـسن  هک  ار  یلع  نب  حلاص  هنیدـم ، رادـنامرف  ج -  دـنادرگرب ؛ ناشدوخ 

هحفص 384 ] [ . ] 653  ] دنک ناسحا  يراتفر و  شوخ  نایولع  هب  تبسن  هک  درک  شرافس  وا  هب  درامگ و  راک  هب  ار  نسح 

رصتنم زا  ارعش  حدم 

هب باطخ   ) یبلهم دـمحم  نب  دـیزی  هلمج ، زا  دـندومن  ناوارف  ياـنث  دـنتفگ و  حدـم  ار  وا  ناـیولع  هب  يو  یکین  ساـسحا و  رطاـخ  هب  ارعش 
تـسنآ اناوخا  مهنیب  ةوادعلا  دعب  مهتیأرف  مشاه  ۀفلا  تددرو  انامز  اهدـعب و  انامزا  ومذ  ام  دـعب  ۀـیبلاطلا  تررب  دـقل  و  دـیوگیم : رـصتنم )

هب تبـسن  وت  [ . » 654  ] انازیم اهب  نم  لـقثأ  كوؤرل  مهتررب  فیک  فالـسألا  ملعی  ول  اناغـضألا  داـقحألا و  اوسن  یتح  مهیلع  تدـجو  مهلیل 
ناشیا نیب  رد  اهینمـشد  زا  سپ  و  يدنادرگ ، زاب  ار  نایمـشاه  تفلا  یتسود و  يدرک و  یکین  دـندش ، هدـیبوک  هک  اهتدـم  زا  سپ  نایبلاط ،

ناگتشذگ رگا  دننک . شومارف  ار  یبلق  ياهیتحاران  اههنیک و  ات  يدیشوک  اهنآ  يهرابرد  یتفرگ و  سنا  اهنآ  اب  اهبش  يدیدنـسپ  ار  يردارب 
ایلع نا  و  دـیوگیم : نینچ  زین  يرتحب  دـندیدیم ». رتنزو  نیگنـس  ناگمه  زا  ار  وت  يرادیم ، اور  یکین  ناشیا  هب  هنوگچ  هک  دنتـسنادیم 

 - مالسلاهیلع یلع -  هک  یتسار  هب  [ . » 655  ] ررغلا نود  یهارتلا  موی  نوجحلا  هلـضف و  هل  لک  رمع و  نم  مکدنع  ادـی  یکزأ  مکب و  یلوأل 
تلیـضف و یبوخ و  يورگ  رد  یـسک  ره  ایند -  رد  هن  تمایق -  زور  رد  تسا . رتهزیکاپ  كاـپ و  امـش  دزن  رد  رمع  زا  رتراوازـس و  امـش  هب 

محر هلـص  دندوب  هدیرب  ناشیا  زا  شناکاین  ردپ و  هک  ینادنواشیوخ  هب  تبـسن  رـصتنم ، هحفـص 385 ] تسا [ ». دوخ  يراکهبت  یگزره و 
دومن ! راتفر  یکین  ناسحا و  هب  دندوب  هدید  هک  یقوقح  عییضت  تیمورحم و  یتخس و  همه  نآ  زا  سپ  نایولع  اب  درک و 

نینمؤملاریما ربق  ترایز  يدازآ 

ترایز يارب  ار  مدرم  وا  داتفا  رـصتنم  تسد  هب  تموکح  نوچ  دوب و  هدرک  عنم  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماما  ربق  ترایز  امـسر  لکوتم 
تشاذگ . دازآ  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماما  ربق 

نیسح ماما  ترایز  زا  عنم  عفر 

هیلع و هللا  یلص  ادخ -  لوسر  يهناحیر  تشهب ، لها  ناناوج  رورس  راوگرزب ، ماما  دقرم  ترایز  هب  ات  تشاذگ  دازآ  ار  ناناملسم  رـصتنم ،
نارئاز يهرابرد  ار  اهتازاجم  نیرتدـب  هدـش و  عنام  ترایز  هب  مدرم  نتفر  زا  لکوتم  هک  نآ  زا  سپ  دـنورب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هلآ - 

ماقم تفارـش و  رب  لیلد  هدـش و  وا  زا  يدایز  ینادردـق  يرازگـساپس و  ثعاب  خـیرات  لوط  رد  رـصتنم  بوخ  ياهراک  نیا  درکیم . لامعا 
ایند و رد  يو  یمتح  شهوکن  ثعاـب  هک  دوب  هداـتفا  شردـپ  هک  تسا  یکاـنلوه  بـالجنم  رد  وا  نداـتفین  رب  لـیلد  نینچمه  و  وا ، يـالاو 

هحفص 386 ] دیدرگ [ . ترخآ  يارس  رد  وا  دیواج  باذع 
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رصتنم تافو 

ارف شگرم  هک  دوب  شتموکح  لـیاوا  زونه  دوب و  هتـشذگن  يداـیز  تدـم  درک ، ناـمداش  ار  ناـیولع  لد  هک  گرزب  درم  نیا  تموـکح  زا 
ار نانآ  ادابم  هک  نآ  میب  زا  كرت  نامالغ  تفر ، ایند  زا  هدش  مومـسم  هکلب  تفرن  ایند  زا  دوخ  لجا  هب  وا  هک  دننآرب  ناخروم  رتشیب  دیـسر .
 - يو صوصخم  کـشزپ  هب  اـهکرت  دـندرک . ارجا  ار  وا  لـتق  هئطوت  دـهد ، همتاـخ  یمالـسا  عـماوج  رب  ناـشیا  طلـست  ذوـفن و  رب  دـشکب و 

خاش کی  اب  دـننک و  تماجح  داد  روتـسد  دوب  رامیب  هک  ار  رـصتنم  وا ، دـنداد و  هوشر  رانید  رازه  یـس  يو  لـتق  يارجا  يارب  روفیطنبا - 
رد داتفا و  قاـفتا  248 ه )  ) لاس رخالا  عیبر  مراـهچ  يهبنـش  زور  رد  يو  گرم  [ . 656  ] درپس ناـج  مد  رد  وا  و  دـنتفرگ ، نوخ  هدولآرهز 

ساسا رب  هک  ار  شردـپ  تخت  هک  دوب  وا  اریز  دـنداد  تسد  زا  ار  یناوارف  ریخ  يو  گرم  اب  مدرم  [ 657  ] دیدرگ نفد  قسوج  مان  هب  یلحم 
، رـصتنم مالـسلاهیلع و  يداه  ماما  نیب  يدروخرب  چیه  زا  تسا  تسد  رد  هک  یعبانم  لاح  ره  هب  تخاس . دوبان  دوب  راوتـسا  دادبتـسا  ملظ و 

ماـما هک  تسا  نیا  تسا  همه  دـییأت  دروـم  هک  يزیچ  تسا و  هدرکن  هراـشا  نت  ود  نآ  نیب  رد  یقاـفتا  دادـیور و  چـیه  هب  هـتفگن و  نـخس 
هب دـندوب  هداد  تسد  زا  لکوتم  نامز  رد  هک  ار  یـشمارآ  تینما و  وا  هک  نیا  زا  دوب و  نامداش  نایولع  لباقم  رد  يو  راتفر  زا  مالـسلاهیلع 

هحفص 387 ] دوب [ . دنسرخ  یسب  دنادرگ ، زاب  ناشیا 

نیعتسم تموکح 

هراشا

قافتا 248 ه )  ) لاس رخالا  عیبر  هام  مجنپ  هبنشکی  زور  رد  هیضق  نیا  و  تفرگ ، تسد  هب  نیعتسم  ار  تموکح  مامز  رصتنم ، تافو  زا  سپ 
یف ۀفیلخ  دیوگیم : هراب  نآ  رد  يرعاش  تشادن  یتلود  ناکرا  رد  یسایس  ذوفن  هنوگ  چیه  وا  دوب و  اهکرت  تسد  رد  یتلآ  نیعتـسم  داتفا ،

ره كرت -  نایرابرد  زا  نت  ود  اغب -  تیـصو و  نیب  ام  سفق ، نایم  رد  ياهفیلخ   » اغببلا لوقی  امک  هل  الاق  ام  لوقی  اغب  فیـصو و  نیب  صفق 
سک ره  هچ  ره  هک  دمآرد ، سفق  رد  یطوط  يهنوگ  هب  هفیلخ  دنکیم ». یطوط  هک  ار  يراک  نامه  دیوگیم ، زین  وا  دنیوگیم ، اهنآ  هچ 

یتردق ذوفن و  هنوگ  چـیه  دوب و  اهکرت  رگید  اغب و  فیـصو و  تسد  رد  اهراک  و  درکیم ، رارکت  رکف  كرد و  نودـب  وا  تفگیم ، وا  هب 
میروآیم : راصتخا  هب  ار  اهنآ  زا  یخرب  ام  هک  دندوب ، هتشاذگن  شاهداوناخ  دارفا  يارب  وا و  يارب 

یجرخلو يراکفارسا و 

یگنج رازبا  هحلسا و  رهاوج ، شرف ، رانید ، مهرد و  زا  ار  دوخ  زا  شیپ  يافلخ  ياههتخودنا  مامت  دوب ، جرخلو  راکفارسا و  يدرم  نیعتسم 
اههنازخ نیا  نینمؤـملاریما ! اـی  : » تـفگ درک و  ضارتـعا  يو  هـب  گرزب  ياـغب  و  تخاـس ، هدـنکارپ  ار  هـمه  هـنیزخ  ياههتخودـنا  رگید  و 

يو هب  اـما  دـناهدرک ». هتخودـنا  ار  اـهنآ  مالـسا  رد  هبقرتم  ریغ  راوگاـن و  ياهدـماشیپ  يارب  وت  زا  شیپ  ياـفلخ  تسا ، نیملـسم  يهیاـمرس 
هحفص 388 ] داد [ . همادا  نانچمه  تلود  لاوما  يزاس  دوبان  فارسا و  هب  درکن و  یهجوت 

بلاج هاگشیامن 

تمیق و نارگ  ياهرهوگ  هاگشیامن  نیا  رد  نیعتسم  مینکیم : هضرع  امش  عالطا  تهج  دوب  هتخاس  هک  ار  یهاگـشیامن  زا  يریوصت  کنیا 
دوب هدیرفآ  دنوادخ  هک  ناسنا -  رویط و  شوحو و  زا  یناویح  ره  يارب  الط  زا  ياهمسجم  هلمج  زا  دوب ، هدرک  عمج  ار  يدنمشزرا  يایـشا 
الط زا  ییاهناد  رطع  اهیطوق و  دوب ، هداد  روتسد  نینچمه  و  دوب ، هداد  رارق  نآ  رد  ار  اهبنارگ  ءایـشا  و  هتـسارآ ، سیفن  رهاوج  اب  هتخاس و  - 
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اهنآ رد  دوب و  هدرک  جرخ  یفرـشا  رازه  دصناپ  ییاتـسور  ره  يارب  هک  دندوب  هدرک  تسرد  الط  زا  ییاهاتـسور  ریوصت )  ) شیارب دنزاسب و 
يهمه داد و  رارق  جنران  و  جـنرت ، رانا ، یبالگ ، هناودـنه ، زا  اههویم : رازتشک و  عاونا  ناگـس و  نادنفـسوگ ، شیمواگ ، واگ ، ياههمـسجم 

هب تشاد  ییولع  میدن  وا  مدوب و  نیعتسم  دزن  يزور  دیوگیم : هدرک ، لقن  نودمح  نب  دمحا  دندوب . هتخاس  ناشنرهاوج  يالط  زا  ار  اهنآ 
الاب یتقو  دـیور ! الاب  نآ  دـیزیخرب ، تفگ : مینیبب ، ار  هاگـشیامن -  نامه  ینعی  هبالق - »  » هک میلیاـم  نینمؤملاریما ! اـی  میتفگ : هجرتا ،»  » ماـن
نایم زا  ار  ییوهآ  مدرب و  شیپ  تسد  دشاب ، هدـیرفآ  ار  نآ  ریظن  تشهب  رد  زج  دـنوادخ  هک  مینکیمن  نامگ  میدـید ، یبیجع  زیچ  میتفر ،

هک یتقو  متـشاذگ  مبیج  رد  ار  نآ  ییابیز و  تیاهن  رد  تشاد  یباکر  ماگل و  نیز و  دـندوب و  هتخاس  یتمیق  رهوگ  زا  هک  متـشادرب  هجنگ 
ور هجرتا » ! » دوب بلاج  رایسب  نم  يارب  متفگ : دیدید »؟ هنوگچ  ار  هاگشیامن  : » تفگ درک و  ام  هب  ور  میدیـسر ، هفیلخ  دزن  میدمآ و  نوریب 

! هجرتا تفگ : يو  خساپ  رد  هفیلخ  تسا ، هدـیدزد  هاگـشیامن  زا  هک  تسا ، ییوهآ  هجاوخ  نیا  بیج  رد  مرورـس ، تفگ : درک و  هفیلخ  هب 
وت دیراد ، رب  دیدیدنسپ  ار  هچ  ره  ات  مداتسرف  ار  امش  هکلب  هن ، دییایب ؟ نوریب  ترسح  اب  دینیبب و  ار  هاگشیامن  ات  مداتـسرف  ار  امـش  نم  ایوگ 

! رادرب تدوخ  يارب  یلیام  هچ  ره  يدرک ، هابتشا  یتشادنرب ؟ ارچ  تفگ : هفیلخ  هحفص 389 ] ریخ [ . تفگ  هجرتا ، یتشادنرب ؟ يزیچ  رگم 
میدش هاگشیامن  دراو  هرابود  میتساخرب و  دیوگیم : دمحا  رادرب ! تدوخ  يارب  یلیام  هچ  ره  زیخرب  مه  وت  تفگ : درک و  نم  هب  ور  هاگنآ 

، میداد اج  اهنآ  رد  اهبنارگ  لیاسو  یتمیق و  ياهرهوگ  نآ  زا  میتسناوت  هچ  ره  میدرک و  زاب  ار  ناـمیاههسیک  میدرک و  رپ  ار  ناـمیاهبیج  و 
عمج زارد  ناـیلاس  لوط  رد  اـفلخ  هک  یلاوـما  هب  نامیاهتـسد  روـط  نیا  اـجک  زا  و  يدوـب ؟ هدـید  ار  زورما  لـثم  یک  هجرتا ، متفگ :  سپس 

نوریب من  زا  ار  تاهماج  متفگ : منک ؟ رپ  هک  مرادـن  يزیچ  منک ، هچ  تفگ : نم  خـساپ  رد  هجرتا ، دوشیم ؟ هتـشاذگ  زاب  دـناهدرک ، يروآ 
میتـشادرب و میدرک و  رپ  اـهبنارگ  يایـشا  نآ  زا  مـیدز و  هرگ  ار  نآ  فارطا  مدروآ و  نوریب  مـه  نـم  دروآ و  نوریب  ار  شاهماـج  وا  نـک !

دزن یهورگ  هک  میدوب  هاگـشیامن  رد  زونه  ام  دـیدنخ ، دـید ، ار  ام  هفیلخ  یتقو  میتفریم ، هار  هلماح  نانز  لـثم  هک  یلاـح  رد  میتفر  نوریب 
عونمم هاگـشیامن  هب  نتفر  زا  دیاب  هک  میاهدرک  یهانگ  هچ  ام  نینمؤملاریما ! ای  دنتفگ : هفیلخ  هب  دندید ، ار  ام  هک  یتقو  دندوب ، هدمآ  هفیلخ 
روضح رد  اهنآ  دیورب ، مه  امش  هلب  تفگ : میورب ؟ مه  ام  دنتفگ : یلاحشوخ  اب  اهنآ  و  دیورب ، دیزیخرب و  مه  امـش  تفگ : هفیلخ ، میـشاب ؟

: دـیوگیم نودـمح  نب  دـمحا  دوب ! هدـنخ  قرغ  وا  هک  یلاح  رد  دـندرک ، تراغ  ار  هاگـشیامن  دنتـساخرب و  اج  زا  هناوید  دارفا  لثم  هفیلخ 
هب ممشچ  متـشگرب ، باتـش  اب  هرابود  مداد و  منامالغ  هب  دوب ، مهارمه  هچ  ره  متفر و  خاک  رد  هب  مدید ، لاونم  نیا  رب  ار  راک  نم  هک  یتقو 
هب و  ماهدرک ! شومارف  يزیچ  متفگ : يوریم ؟ اجک  تفگ : درک و  نم  هب  ور  تفریم ، هاگشیامن  تمس  هب  ياهناوید  لثم  هک  داتفا  نیعتسم 

متـشاد تمحز  اب  متـشادرب و  دوب  کشم  زا  رپ  هک  الط  زا  گرزب  لطـس  کـی  مدرک ، زارد  ار  متـسد  مدـش ، دراو  نوچ  موریم  هاگـشیامن 
مداد و منامالغ  هب  زین  ار  نآ  مدـش ، نوریب  و  موریم ! مامح  هب  مرورـس ، متفگ : يوریم ؟ اجک  تفگ : هفیلخ  لاح ، ناـمه  رد  هک  مدربیم 

دوخ نیملـسم ، لاوما  هب  تبـسن  هک  یـسابع  تموکح  ياـهیگزره  زا  يریوصت  دوـب ، نیا  هحفـص 390 ] [ . ] 658  ] دـندرب هناـخ  هب  ار  همه 
دندومنیم . فرص  دوخ  تالیامت  یناسفن و  ياهاوه  قباطم  دندرکیم و  لمع  هناماک 

نیعتسم يرانک  رب 

ءارماس هب  هک  دندرک  تساوخرد  دنداتـسرف و  وا  لابند  هب  دـش ، دادـغب  یهار  يو  دندیـسرتیم . وا  زا  دـندوب و  یـضاران  نیعتـسم  زا  اهکرت 
دندروآ نوریب  نادنز  زا  ار  زتعم »  » دندرک و رانک  رب  ار  وا  زین  اهنآ  و  داد ، همادا  دوخ  هار  هب  دادـغب ، هب  ور  نانچمه  تفریذـپن و  وا  ددرگرب ،
ياهتسد ره  دندش و  ورب  ور  مه  اب  هاپس  ود  دنتشاد ، لیسگ  دادغب  لاغـشا  يارب  ار  یمیظع  اب  هاپـس  دندرک و  تعیب  يو  اب  هفیلخ  ناونع  هب  و 

تفالخ زا  دوخ ، نیعتـسم  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  ماجنارـس  تفای و  همادا  هاپـس  ود  نیب  گنج  دـندش و  لمحتم  یناوارف  یناج  ياهنایز 
طیارش هب  وا  اما  درک  میلست  زتعم  هب  ار  تفالخ  نیعتسم  دیامن  میلست  زتعم »  » هب دندرک  قفاوت  هک  یطیارـش  اب  ار  تفالخ  دنک و  يریگهرانک 
نوریب نادنز  زا  یلبق  هئطوت  اب  هنایفخم ، ار  وا  اهکرت  هک  نیا  ات  دنام ، نادنز  رد  هام  هن  دومن و  سوبحم  طساو  نادنز  رد  ار  وا  درکن و  لمع 
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کی یـس و  زا  شیب  هک  یلاح  رد  دناسر  لتق  هب  ار  وا  دیعـس  داد و  ار  وا  لتق  روتـسد  بجاح  دیعـس  هب  زتعم  و  دـندرب ، ارماس  هب  دـندروآ و 
ریبدـت درخ و  يأر و  رظن  زا  هک  دوب  يدرم  يو  دـیوگیم : وا  يهراـبرد  يرخفلا »  » باـتک بحاـص  [ . 659  ] دوب هتـشذگن  شرمع  زا  لاس 

ام زتعم  تموکح  هب  عجار  اما  [ . 660  ] دوب برطضم  نارگن و  تخس  شتلود  هنتف و  بوشآ و  زا  رپ  شتموکح  راگزور  و  تسس ، ناوتان و 
رد ماما ، تماقا  زا  نخس  بیترت  نیا  هب  و  دیسر ، تداهش  هب  نارود  نیا  رد  مالسلاهیلع  ماما  اریز  درک ، میهاوخ  تبحـص  هدنیآ  ياهثحب  رد 

هحفص 393 ] تفرگ [ . نایاپ  ارماس 

يداه ماما  رصع 

هراشا

... یگنهرف و ینید و  یعامتجا ، یسایس ، ياههبنج  و  مینک ، یسررب  ار  مالسلاهیلع  يداه  ماما  رصع  هک  دشاب  رورض  ای  دیفم و  رایسب  دیاش ،
کی یسررب  اریز  میریزگان ، نآ  نایب  زا  هک  تسا  یمزال  ياهثحب  هلمج  زا  رـصع  نآ  یـسررب  ثحب و  نیاربانب  میزاس . نشور  ار  نامز  نآ 

تالیامت ریاس  يرکف و  تاهج  زا  ار  ام  دزاسیم و  نشور  ار  صخـش  راـتفر  كولـس و  رد  یجراـخ  رثؤم  لـماوع  زا  یمهم  شخب  نارود ،
دزاسیم . هاگآ  تسا -  هدش  تباث  یسانشناور  رد  هک  يروط  نآ  دنکیم -  دشر  دوخ  يهعماج  رصع و  رد  هک  یسک  یناسفن 

یسایس یگدنز 

هراشا

تخر یمالـسا  يایند  طاقن  مامت  زا  شیاسآ  تینما و  دوب ، امندـب  تشز و  رایـسب  مالـسلاهیلع ، يداه  ماما  رـصع  رد  یـسایس  یگدـنز  اـما 
تردق و همه  نآ  زا  دوب و  هدییارگ  یتسس  هب  یسابع  يافلخ  يهطلس  اریز  دروخیم ، مشچ  هب  اج  همه  رد  یگتخیـسگ  راسفا  دوب ، هتـسبرب 

هحفـص تسا [ : ریز  حرـش  هب  یتسـس  فعـض و  نیا  للع  اما  دوبن ، يربخ  تشاد  نومأم  دیـشرلا و  نوراه  روصنم و  ناـمز  رد  هک  یتکوش 
[ 394

تموکح رب  اهکرت  طلست 

ذوفن چیه  یسابع  يهفیلخ  يارب  هک  دندوب  طلسم  يوحن  هب  یتلود  ياههاگتسد  یمامت  رب  دنتـشاد و  تسد  رد  ار  روما  مامز  كرت  نامالغ 
راک هب  دنتـساوخیم  ار  افلخ  زا  مادک  ره  هک  دندوب  اهنآ  سب ، دوب و  اهکرت  تسد  رد  تموکح  تردق  هکلب  دوب ، هدنامن  یقاب  یتردق  ای  و 

هفیلخ نیعتسم  تلاح  ارعش  یضعب  تلود . نارازگراک  رازو و  هب  دسر  هچ  ات  دندرکیم ، رانک  رب  دنتـساوخیمن ، ار  هک  ره  دنتـشامگیم و 
لوقی امک  هلالاق  ام  لوقی : اغب  فیـصو و  نیب  صفق  یف  ۀفیلخ  دـننکیم : میـسرت  نینچ  میتفگ -  شیپ  لصف  رد  هک  يروط  هب  ار -  یـسابع 

لمع یطوط  کی  هک  يروط  نامه  دیوگیم ، وا  دنیوگیم : اهنآ  هچ  ره  اغب ،»  » و فیـصو »  » نیب رد  سفق ، نایم  ياهفیلخ  [ . » 661  ] ءاغببلا
يزاـب وا  تنطلـس  اـب  اـهکرت  تشادـن ، ار  يراـک  چـیه  راـیتخا  دوخ  زا  دوب ، اـهنآ  نادـنز  رد  یطوط ، نوچمه  هفیلخ  یتـسار  هب  دـنکیم ».
سیلا تسا : هدیشک  ریوصت  هب  ریز  رعش  رد  ار  تلاح  نیا  دوخ  دمتعم  دوب ، هفیلخ  امسا  اهنت  تشادن ، يرایتخا  هدارا و  چیه  وا  دندرکیم و 
تسین بجعت  ياج  ایآ  [ . » 662  ] هیدی یف  ءییـش  كاذ  نم  ام  اعیمج و  ایندلا  همـساب  ذخؤت  هیلع و  اعنتمم  لقام  يری  یلثم  نا  بئاجعلا  نم 
یتسار هب  درادـن »! ار  زیچ  چـیه  رایتخا  هک  یتروص  رد  دوشیم  هتفرگ  ایند  مامت  وا  مان  اب  اریز  تسا . هتفریذـپ  رتمک  شرذـع  ینم  نوچ  هک 

زتعم هک  یعقوم  دننکیم ؛ لقن  یبلاج  ناتـساد  و  دـنامن . یتیمها  هفیلخ  يارب  تفر و  نایم  زا  شلالج  هوکـش و  هداتفا و  تردـق  زا  تفالخ 
رب هفیلخ  یتدـم  هچ  دندیـسرپ : وا  زا  نامجنم  دـیبلط ، ار  نامجنم  زا  یهورگ  يو  ناـیفارطا  زا  یکی  دیـسر  هحفـص 395 ] تفالخ [  هب  هللااب 
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: دـنتفگ نامجنم  منادیم ، نم  تفگ : هلـصافالب  ناعبط  خوش  زا  یکی  دربیم ؟ رـس  هب  ماقم  نیا  رد  یتدـم  هچ  و  دـنامیم ؟ تموکح  تخت 
یسک نارضاح  زا  دننکیم ! نییعت  ار  هفیلخ  ندنام  هدنز  تموکح و  تدم  هک  دنتسه  اهنآ  تساهکرت ، تسد  رد  نامرف  تفگ : مینیبب . وگب 

ار نارادنامرف  هک  داد  ار  هزاجا  نیا  وا  هب  درک و  رادناتسا  ار  سانشا » ، » مصتعم هک  یتقو  [ . 663  ] دش طلسم  وا  رب  هدنخ  هک  نآ  رگم  دنامن 
رد و  دوب . افلخ  صوصخم  رباـنم  رـس  رب  اـعد  نآ ، زا  شیپ  هک  یتروص  رد  [ ، 664  ] دـننک اعد  ار  وا  ربانم  رد  دـنک و  نییعت  دوخ  فرط  زا 

طوبرم اههطخ  نیا  روما  مامت  دش و  هدرتسگ  برغم  نیمزرس  ياهتنا  ات  وا  تردق  دش و  دادغب  رادناتسا  سانشا »  » زین قثاو »  » تموکح نامز 
دنچ دوب و  هفیلخ  نیشناج  یتکلمم  روما  مامت  رد  و  دروآیم ! راک  رس  قثاو »  » تروشم هعجارم و  نودب  تساوخیم  ار  سک  ره  دوب ؛ وا  هب 

[ . 665  ] دندوب هدرک  اطع  وا  هب  ناشنرهوگ  لیامح 

اهکرت یهاگآان 

ناشراتفر هار و  مامت  رد  و  دـندوب ، هاگآان  يداصتقا  یـسایس و  روما  زا  و  دنتـشادن ، يرادا  یتموکح و  روما  زا  یعالطا  هنوگ  چـیه  اـهکرت 
اهنآ تقیقح  رد  دندوب ، نارادماد  اهنابایب و  نکاس  نیـشنرداچ و  اهکرت  : » دـیوگیم اهنآ  يهرابرد  ظحاج  دـندوب ، نیـشننابایب  مدرم  ریظن 

يزاس و هناخ  يراکتخرد ، يرامعم ، يزرواشک ، یکـشزپ ، تراجت ، عیانـص ، زا  عون  چـیه  هب  نانآ  اریز  دـندوب ... مجع  زا  ینانیـشن  هیداـب 
هب و  ناناولهپ ، یبوکرس  يراوس ، بسا  راکـش و  تراغ و  گنج و  زج  یفده  دندوبن و  لغاش  لوصحم ، يروآعمج  بآ و  ياهرهن  داجیا 

فادـها و لیبق  نیا  هب  اهنت  دوب و  فورعم  لـئاسم ، لـیبق  نیا  هحفـص 396 ] هب [  ناشهجوت  دنتـشادن و  اهرهـش  حتف  میانغ و  ندروآ  گنچ 
تذـل و تراجت و  هشیپ و  اهنیا  مه ، و  دـندوب ، هدیـسر  نآ  لامک  هب  هدوب و  راوتـسا  الماک  راک  نیا  رد  دـندوب ، هتـسباو  دودـحم و  لـماوع 

دوب هداتفا  راکافج  وخدنت و  مدرم  نیا  تسد  هب  یمالسا  تلود  روما  يرآ ، دادیم »... لیکـشت  ار  اهنآ  بش  ناتـساد  زور و  نخـس  راختفا ،
اسرف تقاط  تالکشم  كانرطخ و  ياهنارحب  راچد  یخاتسگ  نآ  اب  ار  روشک  هک  دوب  نیا  دنتشادن . تعنص  ندمت و  يهقباس  عون  چیه  هک 

دندرک . راتفرگ  ثداوح  بئاصم و  زا  يرایسب  هب  دندومن و 

تموکح هاگتسد  داسف 

یناگمه داسف ، عاونا  نیرتزراب  زا  و  دوب ، تیلوؤسم  نتفر  نیب  زا  تموکح و  داسف  تفالخ ، هاگتـسد  رب  اهکرت  يـالیتسا  میقتـسم  جـیاتن  زا 
زا هچنآ  اـهتایلام و  اـهجارخ و  نایـشنم  نارادناتـسا و  ارزو و  هک  دوب  تلود  نادـنمراک  يهلیـسو  هب  مدرم  لاوـما  سـالتخا  هوـشر و  ندـش 
زا درک و  هرداـصم  ار  یناوید  نایـشنم  لاوـما  229 ه )  ) لاس رد  قثاو ، دـندرکیم . سالتخا  دنداتـسرفیم ، تلود  يارب  فلتخم ، ياـهرهش 

لاوما هک  نانچمه  درک ، هرداصم  دوب ، هدرک  سالتخا  هک  ار  تاـیزنبا ، لاوما  لـکوتم ، و  [ 666  ] تفرگ رانید  نویلیم  ود  هب  بیرق  ناـشیا 
رانید رازه  تسیب  دصکی و  لداعم  تفرگ ، يو  لام  زا  هچنآ  لکوتم  دنیوگیم : و  دومن . هرداصم  ار  یجخر -  جرف  نب  رمع  دوخ -  یشنم 
رازه جنپ  داتفه و  دص و  مثکا ، نب  ییحی  ةاضقلا  یـضاق  زا  هک  يروط  نامه  [ 667  ] دوب رانید  رازه  هاجنپ  دـص و  ربارب  شردارب ، لام  زا  و 

نایـشنم و روـطنیمه  ارزو و  هک  تسا  نآ  شور  نـیا  ياـنعم  دـیوگیم : هدوزفا و  اـهنیا  رب  ار  یبـلطم  فیعـض » یقوـش  [ » 668  ] دـش رانید 
یلاع بصنم  بحاص  چـیه  هک  دـیآیم  شیپ  ریوصت  نیا  ناـسنا  يارب  و  دـندوبریم ! هحفـص 397 ] ار [  تلم  تلود و  لاوـما  نارادناتـسا 

يرادناتسا رد  ار  اهنآ  ات  دندادیم  هوشر  ارزو  هب  نارادناتسا  دشاب ؛ هدشن  گرزب  تیانج  نیا  بکترم  هک  تشادن  دوجو  تلود  رد  ياهبتر 
غلاب دندرکیم -  میدقت  غلبم  نآ  هارمه  هب  هک  ییایادـه  فحت و  نآ  زا  ریغ  رانید -  رازه  تسیود  هب  هوشر  رادـقم  یهاگ  و  دـننک ، تیبثت 

سالتخا ار  لاوما  رازاب ، رد  دتـس  داد و  ناـیرج  راـجت و  تبقارم  نمـض  رد  اـهنآ  دـنتفرگیم  هوشر  تاـیلام  نیرومأـم  یتح  [ 669  ] دشیم
درک تنایخ  یتایلام  روما  رد  دادغب  رادهنازخ  دنکیم :-  لقن  فوسلیف  یسخر ، ناورم  نب  بیطلایبا  نب  دمحا  هک  يروط  هب  دندرکیم - ،
اریز تسا  هتشاد  یهاگآ  سالتخا  همه  نیا  زا  يو  هک  مییوگب  رگا  و  [ 670  ] دوب هدرک  سالتخا  رانید  رازه  هاجنپ  دص و  غلبم  هلمج ،  زا  و 
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وحن نیا  هـب  هوـشر  شرتـسگ  يارب  [ . 671  ] میاهدرکن ییوگ  هفازگ  دـندرکیمن ، ناـهنپ  ار  دوـخ  يریگ  هوـشر  تلود  نارومأـم  رتـشیب  هک 
ار نیملسم  لاوما  قحان  هب  نادرم  تلود  رتشیب  هک  نیا  و  یسابع ، تموکح  هاگتسد  رد  نیلوؤسم  داسف  رب  تسا  ینـشور  لیلد  كانتـشحو ،

دندرکیم . سالتخا 

یمالسا ياهنیمزرس  نارادناتسا 

کی رد  ار  هفوک  يرادناتـسا  ریزو ، یناقاخ  دـندیرخیم ، ارزو  زا  ار  شیوخ  تاماقم  فیاظو و  یمالـسا ، فلتخم  یحاون  نارادناتـسا  اـما 
نم لمی  ـال  ریزو  دـیوگیم : هدرک ، وجه  ار  وا  شرـصاعم  يارعـش  زا  یکی  تفرگ . هوشر  مادـک  ره  زا  تخورف و  رادناتـسا  هدزون  هب  زور 

یمرش یب  زا  هک  يریزو  [ . » 672  ] ۀعاضب مهرف  وأ  موقلا  یظحأف  هیلا  اوداه  اشرلا  لهأ  اذا  هحفص 398 ] ۀعاس [  دعب  لزعی  مث  یلوی  ۀعاقرلا 
نیرتبایماک دـنوریم ، وا  يوس  هب  هوشر  لها  هک  یلاح  رد  دزاسیم  رانک  رب  یتعاس  زا  سپ  دـنکیم و  نییعت  رادناتـسا  دوشیمن ، هتـسخ 

يرتشیب لام  دنراد و  اور  متس  مدرم  هب  رتشیب  ات  دندیشوکیم  نارازگراک  نارادناتسا و  رتشیب  دشاب ». هتشاد  رتشیب  لام  هک  تسا  یـسک  درف 
نب دمحم  شریزو -  قثاو ، راگزور  رد  تفرگ و  ینوزف  نانآ  روج  ملظ و  زا  مدرم  تیاکـش  هک  اج  نآ  ات  دـنروآ ، تسد  هب  فالخ  هار  زا 

زا یهوبنا  هک  یلاـح  رد  داتـسرف ، قثاو  دزن  هب  ار  هدیـصق  نآ  و  داد ، تبـسن  نایهاپـس  زا  یکی  هب  ار  نآ  دورـس و  ياهدیـصق  کلملادـبع - 
ای تسا : نینچ  هدیـصق  نآ  زا  یـشخب  دوب . هدرک  وگزاـب  هدیـصق  رد  دـندوب  هدروآ  مدرم  رـس  رب  يو  نارادناتـسا  هک  ار  یملاـظم  اـهمتس و 

لهو نم  فوخ و  نم  ۀیربلا  هیف  بجع  نع  كانیع  تدقر  مأ  ترجأ  لوألا  کئابآ  نع  ۀـفالخلا  تزح  اوبـسن  نا  كالمألا  فئالخلانبا و 
هتکلم لبج  نم  لهـس و  نم  ضرألا  قراشم  هتحار  تکلم  دـق  نامیلـس  اذـه  لبتحم  لبح  یف  بطاح  مهلک  اـعم و  داـبعلا  رمأ  ۀـعبرأ  تیلو 

موقلا و ءامد  یف  هماکحأ  تضمف  هدـحو  اهاوح  دـق  ۀـفالخ  [ . 674  ] للم نم  فارطـالاف  ةریزجلا  یلا  ندـع  نم  [ 673  ] نیترحسلاف دنسلا 
لاومألا و نم  دارأ  امب  ایرج  دـق  ماشلا  رحبف  رـصم  لینف  [ . 675  ] لفقلا نیزاغلا و  ماشلا و  ۀفالخ  هتحار  تکلم  يذـلا  بیـصخلانبا  لفنلا و 
ۀـفالخلا و نم  يوح  نیمألا  ناک  ام  نامیلـس  يوح  هحفـص 399 ] لودلل [  مسقلا  نامز  دیـشرلا  ونب  مهنیب  تمـسق  يذـلا  یف  مهنأک  للحلا 

نم افوخ  ۀینالع  ارتتسم و ال  کیتأی  حصان  تحبـصأ ال  لبـسلا  عماجلا  دیـشرلا  نب  مساقلاک  هتراما  یف  بیـصخلا  نب  دمحأ  لمألل و  غیلبتلا 
یف بذـکتلا  يرـسأ  مهل  بونذ  نمم ال  کسوبح  یف  مک  لمجلا  کلاومأ  نع  کجارخ  لس  هفرعت و  لاملا  نیأ  کلام  تیب  لـس  لـیحلا 

میدهتلاب کماربلا  یلع  اعم  هادی  تثاع  ام  مهیف  ثع  للزلا  نم  یجنت  یتلا  رومألا  سف  هبف  یـضترملا  دیـشرلا  مساب  تیمـس  لبکلا  دایقالا و 
ایآ ياهدروآ  تسد  هب  ناکاین  زا  ار  تفالخ  هک  وت  دننک -  رکذ  ار  وت  تبسن  مدرم  هک  یتقو  نیطالـس - ! افلخ و  دنزرف  يا  [ . » 676  ] للقلل
نت راهچ  نیا  يهمه  شاک  يا  و  تسا ؟ هدوبر  باوخ  یبات ، یب  سرت و  لاـح  رب  بجعت  زا  ار  تنامـشچ  هک  نآ  اـی  ياهدـش و  عقاو  مولظم 

هب ار  نیمز  قرـشم  تشد  هوک و  مامت  هک  تسا  نامیلـس  اهنآ ، زا  یکی  دـندوب  هتـسب  ینکـش  مزیه  نامـسیر  رد  مه  اب  ار  مدرم  ناـیاورنامرف 
هب ار  تفالخ  مامز  و  هنیدم ) هکم و  نیب   ) للم یحاون  هریزج و  ات  ندع  زا  دـنه  يایرد  لحاس  يهیحان  دنـس و  نینچمه  ياهداد و  وا  رایتخا 
 - لفق نیزاـغ و  ماـش و  تفـالخ  هک  بیـصخنبا  و  دوشیم ! ارجا  مدرم  لاـم  نوخ و  يهراـبرد  وا  ياهروتـسد  هتفرگ و  تسد  رد  ییاـهنت 

. دـهاوخب هک  تالآ  رویز  لام و  هچ  ره  اب  ار  ماش  يراـج  دور  رـصم و  لـین  دور  نینچمه  ياهدرپس و  وا  تسد  هب  ار  هکم -  هار  رـس  یلحم 
زا هچنآ  نامیلس  هب  هحفص 400 ] ياهدرک [  میسقت  اهتلود ، میسقت  تقو  رد  دیشرلانوراه  نارـسپ  نوچمه  اهنآ ، نیب  رد  ار  تفالخ  ییوگ 

ار دیشر ، نب  مساق  مهس  نامه  تسرد  ییاورنامرف ، رد  بیـصخ  نب  دمحا  تسا و  هدیـسر  هدوب ، نیما  مهـس  اهوزرآ ، هب  لوصو  تفالخ و 
اهلام سرپب ، لاملاتیب  زا  دنک  تحیصن  ار  وت  دناوتیمن  اهیراتفرگ  میب  زا  راکـشآ  ناهنپ و  رد  یـسک  هک  هدیـسر  ییاج  هب  راک  تسا  هدرب 

ياهریجنز هدـنک و  ریـسا  اهنادـنز  نایم  رد  هانگ  یب  مدرم  ردـق  هچ  سرپب ! دوخ  لاوما  يهیلک  زا  تیاـهتایلام ، زا  دـنادیم و  وا  تساـجک ؟
روط نامه  نک  هسیاقم  وا  اب  تساطخ  زا  تاجن  ثعاب  هک  ییاهراک  رد  ار  دوخ  دندیمان  دیـشر  يهدیدنـسپ  مان  هب  ار  وت  دـنیارتفا ! تمهت و 
يور زا  هدرپ  راعـشا  نیا  رد  ترایزنبا ، نک ». دوبان  ار  نانآ  زین  وت  درک  دوبان  اهیدـنلب  زا  ندرک  طقاس  اـب  ار  هکمارب  تدـش  هب  نوراـه  هک 
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ار اهنآ  قثاو »  » هک اریز  دومن ، الم  رب  دندوب  راچد  نایلاو  نیا  نارود  رد  هک  ار  یبئاصم  اهیتخبدب و  نآ  هتشادرب و  تما  ياهیراتفرگ  اهمغ و 
دادبتسا عون  نیرتدب  هب  نیملسم  روما  رد  زین  اهنآ  دوب و  هدرک  راذگاو  اهنآ  هب  ار  نیملسم  روما  مامت  هدرک و  طلسم  یمالسا  ياهنیمزرس  رب 

اههجنکـش نیرتدب  نادنز و  ياهلاچهایـس  رد  ار  نابوخ  هدرک و  تراغ  ار  لاملا  تیب  هدنارذگ و  دح  زا  ار  روج  ملظ و  دندرکیم و  راتفر 
نامه زین -  وا  دشاب و  راوتـسا  هدارا  يریگتخـس و  رد  دیـشرلانوراه  شدـج  نوچمه  هک  دـهاوخیم  قثاو »  » زا رعاش  دـندوب ، هتخاس  التبم 

نیا تشاذـگن -  یقاب  یمان  زج  اـهنآ  زا  تخاـس و  ناـشراتفرگ  تازاـجم  نیرتدـب  هب  درب و  شروی  هکمارب  هب  دیـشرلا ، نوراـه  هک  يروط 
هحفص 401 ] درادرب [ . نایم  زا  ار  نایلاو 

یسابع تموکح  زا  مدرم  یتیاضران 

هب دنتـشاد ، ار  نانآ  يدوبان  يوزرآ  هظحل  ره  دندوب و  یـضاران  نایـسابع  تموکح  زا  یگمه  اهـشیارگ ، يریگ و  تهج  عاونا  اب  نیملـسم 
هک دوب  یتسایـس  تشادـن و  قفاوت  یمالـسا  تعیرـش  ماکحا  اب  نآ  دراوم  زا  کی  چـیه  دـندرکیم و  لامعا  هک  یتسردان  ياهتـسایس  لیلد 
رد ار  نانآ  يدج  تالیامت  اههدوت و  ساسحا  كابیب ، رعاش  ماسبنبا ، دوب . هدناسر  تدایـس  هب  ار  ناراکبان  رارـشا و  راوخ و  ار  ناگدازآ 
قفا نامزلا  بیر  ای  یلقتناف و  ثکملا  تلطا  لفـسلا  ۀـلود  ای  الأ  درادیم : مالعا ، نینچ  دوخ ، راعـشا  رد  یـسابع  تموکح  زا  تاـجن  دروم 

حالصا راکبیرف ! راگزور  يا  نک و  رییغت  وش و  نوگرگد  يدرک ، گنرد  دایز  نادان ، تلود  يا  ناه ! [ . » 677  ] لودلا یف  طرشلا  تضقن 
تموکح هب  تبـسن  دوخ  ینورد  يهنیک  یتیاضران و  زا  حارج  دوواد  نب  دـمحم  یتسکـش ». اهتموکح  نیا  يهراـبرد  ار  تدادرارق  وت  وش !

بنذلا تحت  راص  انتاداس و  ۀلفـسلا  تراص  سأیلا و  عمطلا  دعب  ءاجو  سان  الف  سانلا  بهذ  دق  تسا : هتـشادرب  هدرپ  راعـشا  نیا  اب  یـسابع 
و دناهدش ، ام  نارورـس  نانادان  تسا . هتفرگ  يدـیماان  ار  يراودـیما  عمط و  ياج  هدـنامن ، یمدرم  دـناهتفر ، نایم  زا  مدرم  [ . » 678  ] سأرلا
دروآ و هحفص 402 ] دوجو [  هب  نیملسم  يارب  ییاهتبیصم  اهمغ و  یـسابع  ياهتموکح  داسف  یتسار  هب  دناهتفرگ »! رارق  اهمد  ریز  رد  اهرس 

روج ملظ و  دوخ ، راعشا  نیا  رد  هدورس و  ار  یتایبا  هرصب  یـضاق  یخونت ، دمحم  نب  یلع  یـضاق  درک . راتفرگ  گرزب  یتبیـصم  هب  ار  اهنآ 
الف ةراما  نم  متلن  ام  متلن  انب  بصاغک  ـالا  بصغلل  بلاـس  لـه  هنوکلمت و  ـال  بوصغملا  بلـسلا  وه  دـیوگیم : هدرک ، مسجم  ار  نایـسابع 
ریغ ببـس  الب  مکفویـس  تدابأ  دـق  دـیز  لثم  مک  بلاخملا و  تایماد  انیلع  ادوسأ  ۀـلذ  دـعب  مترـص  متکلم  امل  بقاوعلارم و  ملظلاف  اوملظت 

بـصاغ لثم  یبصغ  یئیـش  رگلواپچ  ایآ  دیتسین و  نآ  کلام  امـش  یبصغ ، تسا  یلواپچ  سابعینب -  امـش -  تموکح   » بذاوکلا نونظلا 
تردق هب  تلذ  زا  سپ  نوچ  و  دراد . ار  اهدمایپ  نیرتخلت  متس  هک  دینکن  متس  نیاربانب  دیدیسر ، ییاورنامرف  هب  ام  يهلیسو  هب  امـش  تسا !؟

زا ریغ  لیلدیب ، امـش  ياهریـشمش  هک  دیهـش )  ) دـیز دـننام  رایـسب  هچ  و  دـکچیم ! ناتلاگنچ  زا  اـم  نوخ  هک  دـیدش  ییاهریـش  دیدیـسر ،
دناهتـشاد تیعر  رب  هک  ییاهیریگتخـس  اهمتـس و  رطاخ  هب  ار  نایـسابع  شیوخ  راعـشا  نیا  اب  یخونت  تخاس ». دوبان  ار  وا  یهاو ، ياهنامگ 

هدرک يروآدای  دنتـشاد ، یمالـسا  يهعماـج  نیب  رد  تموکح  تنطلـس و  هب  ندیـسر  زا  شیپ  هک  يراوخ  تلذ و  تلاـح  هدرک و  شنزرس 
دنربیم هلمح  اهنآ  هب  هک  دندمآرد  تیعر  يارب  ياهدنرد  ناریـش  تروص  هب  دنتفرگ ، تسد  هب  ار  تموکح  مامز  یتقو  هک  نیا  زج  تسا ،

دیهش دننامه  ار  يدارفا  رایسب  هچ  دناهداهن ، انب  ناحلصم  ناگرزب و  نتشک  رب  ار  دوخ  تسایـس  ساسا  و  دننکیم ، تراغ  ار  ناشیاهتورث  و 
دندناسر و لتق  هب  دیـسر ، تداهـش  هب  نایوما  نامز  یعامتجا ، تلادع  هار  رد  هک  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نب  یلع  ماما  نب  دـیز  راوگرزب 
ره هب  دندرب . نایم  زا  دندرک  تمواقم  دادبتـسا  ملظ و  ربارب  رد  هک  ار  یناسک  رگید  نیـسح و  نب  ورمع  نب  ییحی  دـننام  نایولع ، زا  یعمج 

مدرم روما  رد  دنتـشادیم و  اور  تیعر  رب  هک  ییاهمتـس  هحفص 403 ] هب [  تبسن  دندوب و  یضاران  نایـسابع  تموکح  زا  ناناملـسم  لاح ،
دندوب . ضرتعم  دندرکیم  راتفر  هنادبتسم 

نایولع يهجنکش 
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هراشا

یعامتجا تلادع  حالصا و  نایدانم  يولع ، ناگرزب  ندرک  هجنکش  دندوب ، هتفرگ  شیپ  نایسابع  هک  ياهناقمحا  تسایس  لکـش  نیرتدب  زا 
نامز رد  هژیوب  مالـسا  ناهج  رد  يدرف  چـیه  هک  دـندید  ار  ییاهمتـس  هدـمآ و  راچد  بئاصم  نیرتدـب  هب  نانآ  دوب ، یمالـسا  يهعماـج  رد 

. تخیر ناشیا  رـس  رب  ار  يراتفرگ  مغ و  زا  یلیـس  درک و  ملظ  تشاد و  اور  متـس  ناشیا  هب  تسناوت  هچ  ره  لکوتم  هک  دوب ، هدیدن  لکوتم 
دیکأت شرافـس و  يو  هب  ار  نایولع  رب  متـس  ملظ و  نیا  لـکوتم  ریزو  ناـقاخ  نب  ییحی  نب  هللادـیبع  دـننکیم  لـقن  ناـخروم  هک  يروط  هب 

مینکیم : وگزاب  لکوتم  رصع  رد  ار  نایولع  رب  روج  ملظ و  دراوم  زا  یخرب  راصتخا  هب  کنیا  [ . 679  ] درکیم

يداصتقا رصح 

لکوتم عالطا  هب  رگا  درک ، مالعا  عونمم  ار  ناشیا  هب  ناسحا  یکین و  امـسر  دـننک ، يداصتقا  يهرـصاحم  ار  نایولع  داد ، روتـسد  لکوتم ،
تخادرپیم ار  ینیگنـس  ناوات  دیاب  درپسیم و  تازاجم  تسد  هب  ار  وا  كدنا -  دنچ  ره  هدرک -  یکین  نایولع  هب  یـسک  هک  دندناسریم 

، توغاـط تازاـجم  هرطیـس و  سرت  زا  ناـشیا ، هب  یعرـش  قوقح  زا  یقح  عون  ره  ندـناسر  ناـیولع و  هب  مارتحا  طاـبترا و  زا  مدرم  [ 680]
درک فیعضت  ار  اهنآ  هحفص 404 ] یفصو [  لباق  ریغ  دح  ات  و  درزآ ، تخـس  ار  يولع  ناگرزب  يداصتقا ، يهرـصاحم  دندرک . يراددوخ 

دندیـشوپیم و تبون  هب  زامن  تقو  رد  ار  نهاریپ  کی  نآ  راچان  دنتـشاد و  نهاریپ  کی  اهنت  هیولع  نز  دـنچ  هک  دیـسر  ییاج  هب  اهنآ  راک 
ياهینارذگشوخ يارب  لکوتم  نامز ، توغاط  هک  یلاح  رد  [ 681  ] دندربیم رس  هب  ناشیاههناخ  رد  هنهرب  نهاریپ و  نودب  رگید  تاقوا  رد 

یلص ادخ -  لوسر  دالوا  اما  دادیم  ناصاقر  ناگدنزاون و  ناگدنناوخ ، هب  رانید  نارازه  باسح  یب  درکیم و  فرص  رانید  اهنویلیم  دوخ 
یتسدـگنت و رقف و  بیترت  نیا  هب  دزادرپـب و  ار  اـهنآ  قوقح  یـسک  هک  نیا  زا  دوـب  عناـم  ار  ترـضح  نآ  كاـپ  ترتـع  و  هلآ -  هیلع و  هللا 

چیه مشچ  هک  داتـسرف  وا  يارب  ار  یکزینک  ناـقاخ  نب  حـتف  دوب ، هدرک  غاـمد  نوـخ  لـکوتم  يزور  تفرگ . ارف  ار  اـهنآ  يهمه  تیمورحم 
ناویل تسد و  کی  رد  ییابیز  تباهن  رد  ینیرز  يهساک  هک  دش  دراو  یلاح  رد  زینک  دوب ، هدیدن  تفارظ  ییابیز و  رد  ار  وا  ریظن  ياهدننیب 
مامالا جرخ  اذا  دوب : هتشون  نآ  رد  ریز  راعشا  هک  تشاد  هارمه  هب  ياهتشون  زین  و  رگید ، تسد  رد  دوب  هدیدن  یـسک  ار  نآ  ریظن  هک  یبارش 

دعب حلاص  اذهف  هیلا  يدـهملا  متاخلا  ضف  ءالطلا و  اذـه  نم  ماجل  اذـهب  برـش  ریغ  ءاود  هل  سیلف  ءافـشلا  ۀمالـسلاب و  بقعا  ءاودـلا و  نم 
نیا زا  ندیشون  زج  هب  ییوراد ، چیه  وا  يارب  تشاذگرس  تشپ  ار  دوبهب  یتمالـس و  دش و  غراف  هجلاعم  زا  ربهر  نآ  یتقو  [ . » 682  ] ءاودلا

یتسار هب  تسا ». نیا  هتـسیاش  وراد ، نآ  زا  سپ  ددرگیم ، وا  میدـقت  هک  نیمیـس  يرتشگنا  و  درادـن . دوجو  هساک ، نیا  زا  نوگلگ  يهداب 
یـسابع و راـبرد  ناـنز  هک  یلاـح  رد  دنتـشادن ، ندیـشوپ  يارب  ساـبل  توغاـط  نـیا  ناـمز  رد  هـلآ -  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ -  نارتـخد 

راگزور نآ  يراب  دندیمارخیم ... مشیربا  ریرح و  ياهـسابل  نایم  رد  ناصاقر  ناگدـنزاون و  ناگدـنناوخ و  هحفـص 405 ] زا [  ناشنایفارطا 
هللا یلـص  ربمایپ -  ترتع  رب  هجنکـش  رد  هک  یناهانگ  يهلیـسو  هب  شخیرات  نیگنن  هریت و  تاحفـص  اب  لکوتم  یگدنز  دمآ و  رـس  هب  هایس 

دیچیپ . مه  رد  دوب ، هدش  بکترم   - هلآ هیلع و 

نایولع تسکش  هار  رد  لاوما  فرص 

رعاش هب  هلمج  زا  درکیم ، ششخب  لذب و  دندادیم ، مانشد  ار  مالسلامهیلع  تیب  لها  هک  يراوخ  هریج  يارعـش  هب  ار  يدایز  غلابم  لکوتم 
و داد ، وا  هب  ار  نیرحب  هماـمی و  ییاورناـمرف  درک و  قرغ  لاوما  ـالط و  رد  ار  وا  درک و  يداـیز  ناـسحا  بونجلایبا ، نب  ناورم  راوـخهریج 

رفعج ۀـفیلخلا  کلم  تسا : لیذ  راعـشا  يو  تایوجه  هلمج  زا  هک  دوب ، نایولع  زا  يو  ییوگدـب  يزوتهنیک و  رطاخ  هب  افرـص  اـهنیا  ماـمت 
ثراوب و سیل  رهـصلا  ۀمالق و  اهیف  مهل  ام  انبلا ت و  ونب  ثارتلا  وجری  ۀمالظلا  یفنت  مکل  دعب  دمحم و  ثارت  مکل  ۀمالـس  ایندـلا  نیدـلل و 
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سانلا یلع  تماق  امل  مکقح  ناک  ول  ۀمالع  مکمول  یلعف م  اهلهأ  ۀثراولا  ذخأ  ۀـمادنلا  الا  مکثاریم  اولحنت  نیذـلل  ام  ۀـمامالا  ثرت  تنبلا ال 
ثعاـب رفعج ، هفیلخ ، تموکح  [ . » 683  ] ۀمالع مکل  نیـضغبملا  مکبحم و  نیب  تحبـصأ  ۀمارک  هلا و ال  مکریغل ال ال  ثارتلا  سیل  ۀـمایقلا 

هب دیما  ربمایپ )  ) ناگداز رتخد  دوریم  نیب  زا  اهیتلادع  یب  امش  يهلیسو  هب  یهگناو  تسامش  نآ  زا  دمحم ، ثاریم  تسا  ایند  نید و  تینما 
تماـما ثراو  رتخد  دربیمن و  ثرا  ع - )  ) یلع ینعی  داـماد -  هحفـص 406 ] دنرادن [ ! قح  ینخان  ردق  هب  هک  یلاح  رد  دـنراد  ندرب  ثرا 

امش شنزرس  سپ  دناهدرب ، شنابحاص  ار  تثارو  دنربیمن . يدوس  ینامیشپ ، زج  دنراد ، ار  امش  ثاریم  ياعدا  هک  یناسک  يارب  دوشیمن !
نارگید نآ  زا  ثاریم  نیا  ریخ ، دـنکن ! ماـیق  مدرم  رب  تماـیق  هنیآ  ره  تسامـش ، قـح  تثارو  رگا  تسا ؟ یـسک  هـچ  رب  تـسیک و  هجوـتم 
يهغبان متـسه ». هناشن  لـیلد و  ناتنانمـشد ، ناتـسود و  نیب  هفیلخ - ! يا  نم -  یناـسنا ! تمارک  هن  هداد و  ار  یثاریم  نینچ  ادـخ  هن  تسین ،

ای کیداو  یف  حنسال  دیوگیم : بونجلایبا ) نب  ناورم  هب  باطخ  و  ، ) هداد خساپ  لیذ  راعشا  رد  اهییارس  هوای  نیا  هب  یبوقعی  خیش  فراع 
ام فصنت  تنک  ول  ۀمالس ) ایندلا  نیدلل و   ) هب ام  اکلم  تحدمف  ۀمامیلا  ایند  نم  تلواح  يذلاب  کنید  تعب  دق  ۀماغلا  ایح  بونجلا  یبأ  نب 

مهحدمب باتکلا  لزن  ۀمارک  ادبأ  مهدعت  مل  ةرتع  مرکا  ترجه  ۀمادنلا و  عمطلا  ۀیاغو  سیـسخلا  عمطلا  كرغ  دق  ۀمالق  نم  اهیف  لآلا  ریغل 
یلع مهدج  لس  دق  ۀمادملا  تاساکب  اوفغـش  یلألل  ۀفالخلا  سیل  ۀمالـضلا  یفنی  روجلا ال  رجافل و  ثارتلا  سیل  همالع  مهدـحجت  یلعف م 

رکبوبأ ینثف  اهب  همصاخی  یتأ  همارم و  كردی  ملف  ائیش  همع  اهنم  مار  دق  ۀمامالا  ةوبنلا و  ثیراوم  یف  یلوأ  رهصلا  هماسح  ردب  یف  مالسالا 
مخریدغ موی  تیسنأ  هحفص 407 ] هماعط [  بغـس  یف  نیکـسملا  معطا  نم  اهب  یلوأ  همالم  هذخأت  ماکحألا  یف  سیل  نم  اهب  یلوأ  هماصخ 

یلاف م اهلهأ  نع  اهب  متدـح  ۀـمالعلا  یفخت  کیلع ال  ۀـمالع و  هیـضغبم  یف  ۀـماعزلا  ةرامالاب و  هی  نمحرلا  هصخ  دـق  هماـقم  هب  تلهج  مأ 
ربا يهکل  بونجلاوبا ! رـسپ  يا  [ . » 684  ] همامح وأ  ۀلثن  نیب  ام  دمحم  قح  عیـضیأ  ۀمایقلل  ۀـیازخلا  اوسبل  رـشعم  اهتـصمقت  هم و  یلا  مکیغب 

هماـمی نیمزرـس  رب  ییاورناـمرف ) ربارب  رد   ) يوـیند تساـیر  فدـه  هب  ار  تنید  وـت  تـسا ، هدرکن  رذـگ  وـت  دوـجو  ناـبایب  رد  اـیح  مرش و 
ربماـیپ تیب  لـها  زج  هب  یتشاد ، فاـصنا  وت  رگا  دنتـسین  ناـما ) رد  وا  تسد  زا  اـیند  نید و   ) هک ياهتفگ  حدـم  ار  یهاـشداپ  و  ياهتخورف .

وت و  تسا . ینامیـشپ  عمط  تبقاع  تسا و  هتفیرف  شزرا  یب  تسپ و  عمط  صرح و  ار  وت  دنتـشادن . قح  ثرا  نآ  رد  ینخان  ردـق  هب  (ص )
لزان ناشیا  تحیدـم  رد  نآرق  هک  یلاـح  رد  ياهدـشن ، لـئاق  يراوگرزب  تمارک و  چـیه  ناـشیا  يارب  ياهتفگ و  وجه  ار  نادـناخ  نیرتهب 

نیب زا  ار  یهاوـخداد  متـس ، ملظ و  و  دـسریمن ، رجاـف  قساـف و  هـب  ص )  ) ربماـیپ ثاریم  ياهدرک ؟ راـکنا  هـچ  يارب  ارچ و  وـت  سپ  هدـش ،
رب ار  شریـشمش  ردـب ، گنج  رد  ناشیا  دـج  هک  یلاح  رد  دنبارـش ، ياهماج  يهتـسبلد  هراومه  هک  تسین  یناسک  نآ  زا  تفالخ  دربیمن .

هتبلا هحفـص 408 ] تسا [ . رتراوازـس  نارگید  زا  تماـما  توبن و  ثرا  دروم  رد  ع - )  ) یلع ترـضح  ینعی  داـماد -  دیـشک ، مالـسا  دـض 
ار رکبوبا  شنمـشد  تساخرب و  يو  تفلاخم  هب  نآ  يهرابرد  و  دیـسرن . شاهتـساوخ  هب  اـما  تساوخیم ، ار  يزیچ  ثاریم  نآ  زا  شیومع 
زا رتراوازـس  درکن ، رثا  وا  رد  یـسک  تمالم  زگره  نید ، ماکحا  رد  هک  تسا  یـسک  توبن  ثاریم  هب  درف  نیرتراوازـس  تفگ . اـنث  حدـم و 
نآ ای  و  ياهدرک ؟ شومارف  ار  مخریدغ  زور  وت  ایآ  داد . ریقف  ار  شکاروخ  یگنسرگ  نیع  رد  هک  تسا  یـسک  ص )  ) ربمایپ ثاریم  هب  همه 

، تسا یتمالع  شنانمشد  رد  تخاس . يو  يهژیو  زور  نآ  رد  ار  يرادمامز  ییاورنامرف و  هدنـشخب ، دنوادخ  یعالطایب !؟ ماقم  نآ  زا  هک 
يهماج تسیچ ؟ يارب  امـش  فارحنا  یتلادع و  یب  نیا  دیدرک ، ادج  شلها  زا  ار  ثاریم  نآ  تسین ! هدیـشوپ  یناشن  تمالع و  نیا  وت  رب  و 

 - دنکیم يزاب  رتوبک -  گس و  اب  هک  یـسک  ایآ  دندیـشوپ . تمایق  زور  يارب  ار  يراوخ  سابل  هک  دـندرک ، نت  هب  یهورگ  ار  ثاریم  نآ 
دش یعدم  هدومیپ و  ار  بونجلایبا  نب  ناورم  هار  نامه  یـسابع  زتعمنبا  هک  تسا  رکذ  لباق  دنک »؟ عیاض  ار  ص )  ) دمحم قح  دهاوخیم 

رتهتـسیاش و ناـیولع  زا  وا  عـضوم  ماـقم و  هب  وا و  زا  ندرب  ثرا  هب  دـنرتکیدزن و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ -  هب  یـسابع  نادـناخ  هک 
ول یمحر  نیب  تیهن  اهباکنت  ةاذقلا و  یکشت  اهباکـست  نیعل و  نم  الأ  دیوگیم : نینچ  هراب  نیا  رد  دوخ  يهدیـصق  رد  ومه  و  دنرتراوازس ،

تقس دق  ۀبصع  مک  اهبالساب و  قحأ  انکف  اهراد  یف  ۀیمأ  انلتق  اهباینأ  نیب  تبـشن  دق  يرـشلا و  دوسأ  اشیرق  اومار  اهباسناب و  رب  ۀحـصب  اوعو 
ام اهب و  انمقف  اهیلا  انیعد  اوکلمت  نأ  هللا  یبأ  امل  و  هحفـص 409 ] اهبالحب [  ترق  انوبز  مکنوقلی  مث  اوند  ام  اذا  اهباوکأب  اباص  ۀفالخلا  مکنم 
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اهبادهأب نوبدجت  ملف  یبنلا  بایث  انثرو  نحن  اهب و  انلمع  اهب و  انوعد  اهتخأ  تقفاو  یحرلا  بطقک  اهباوبأب  انفقو  اذا  انل  ادفاو  اهب  احبـص  در 
تدـبأ دـق  مکتیعأ و  دـق  نینح  موی  اهباصوأ و  دـعب  اهأربأ  زاـجحلا و  لـهأ  هللا  رـصن  هب  اـهب  یلوأ  معلا  يرأ  نکلو  هتنب  ینب  اـی  محر  مکل 
کـشا مشچ و  يهرابرد  ناه ،  » اهبابرأ ریخ  اـهل  اـنا  اوملعت ن  مکنا  مسقأ  اـهب و  اـنابح  بر  ۀـیطع  اـهنأ  اـنمع  ینب  ـالهمف  اـهبان  نع  برحلا 

رب ندرک  یکین  هب  یتسرد  هب  اهنآ  رگا  مدرک ، یهن  ار  منادـنواشیوخ  نم  دراد . هوکـش  اهنآ  ندـیلخ  اـهکاشاخ و  راـخ و  زا  هک  نآ  نتخیر 
رد ار  هیماینب  اـم  دـنتفرگ . دوـخ  لاـگنچ  ناـیم  ار  اـهنآ  دـندومن و  شیرق  مدرم  گـنهآ  نیگمـشخ ، ناریـش  دـننک . هجوـت  دوـخ  ناـشوح 
نآ زا  دندش ، يرایبآ  امـش  تفالخ  زا  هک  ییاههورگ  اسب  هچ  و  میرتراوازـس . تفالخ  زا  اهنآ  ندز  رانک  هب  ور  نیا  زا  میتشک  ناشیاههناخ 
رب تفالخ  ناتسپ  ریش  ور  نیا  زا  دندید ، تخس  رس  ناعفادم  ار  امش  دعب  دندش و  کیدزن  هک  یتقو  دوب . هتخیر  تفالخ  فرظ  رد  هک  یبآ 
زا يزیچ  و  میتشگ . رادهدهع  میدش و  توعد  تفالخ  هب  ام  دننک ، فرـصت  ار  تفالخ  اهنآ  هک  تساوخن  دـنوادخ  نوچ  و  دیکـشخ . اهنآ 

تفالخ گنهامه  ایـسآ  بطق  نوچمه  میدوب . هداتـسیا  نآ  ياههزاورد  رد  ام  هک  اریز  دوبن ، عنام  دروآ  اـم  هب  ور  تفـالخ  هک  راـک  زاـغآ 
یـشاوح و زا  امـش  و  میربمایپ ، يهماج  ناثراو  ام  میدرک . لـمع  نآ  قباـطم  اـم  و  هحفـص 410 ] دـندناوخ [  تفالخ  هب  ار  اـم  مدرم  میدوب 

دنوادخ تسا ! رتراوازس  تفالخ  هب  ومع ، نم  رظن  هب  اما  دیربمایپ  نادنواشیوخ  امش  ربمایپ ! رتخد  نارـسپ  يا  دیتسه  لصاح  یب  نآ  فارطا 
دوب و هدرک  ناوتان  ار  امش  هک  نینح  گنج  زور  و  تخاس . دازآ  سابع  شرافس  زا  سپ  ار  اهنآ  درک و  يرای  ار  زاجح  مدرم  وا  يهلیسو  هب 
. تسا هدرک  تمحرم  ام  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ياهیطع  تفالخ  دـیریگب ، مارآ  مناگداز ، ومع  سپ  دوب . هدرک  رادومن  ار  شلاگنچ  گـنج 

نیدلا یفص  برع  گرزب  رعاش  یهلا  يهغبان  میتسه »! تفالخ  نابحاص  نیرتهب  ام  هک  دینادیم  یبوخ  هب  امش  هک  منکیم  دای  دنگوس  نم 
لق الا  دیوگیم : هداد ، خساپ  دوخ  دنسپلد  يهدیصق  نیا  اب  زتعمنبا  ياهییارـس  هوای  هب  هتفاتـش و  وا  يهلباقم  هب  لاس 750 ه ) يافوتم   ) یلح

لـضف اهدـحجت  یبنلا و  لآ  رخافت  تنأ  اهباتغم أ  مارکلا و  یجاه  دانعلا و  یغاب  دابعلا و  یغاب  اهباذـک و  شیرق و  یغاط  هلالا و  دابع  رـشل 
نم رمخلاو  سجرلا  مأ  اهبابرأ  سوفنلا و  رهطک  مهنع  مأ  سجرلا  یفن  مکنعأ  اهباصوأب  ةادـعلا  درف  مهب  مأ  یفطـصملا  لهأب  مکب  اهباسحأ 

تبذکف اهباوثأب  متیظح  فیکف  ءایبنألا  ثروت  كدنع ال  اهبادهاب و  نوبذـجت  ملف  یبنلا  بایث  انثرو  متلق : اهبأد و  نم  ةدابعلا  طرف  مکبأد و 
ةاغطلا برحک  مهبرح  یف  نیفصب  ناک  اهباترمب و  اموی  ناک  ام  هتلق و  امب  یضری  كدجأ  اهباص  نم  دهشلا  ملعت  مل  نیتلاحلا و  یف  کسفن 

نا لم  وأ  اهباهذابو  اهباعراب  ردـیح  یلا  وعدـی  لبقأف  اهبان  نع  برحلا  ترـشک  هقاـس و  نع  توملا  رمـش  دـق  و  هحفـص 411 ] اهبازحأ [  و 
توغاط و ادـخ و  ناگدـنب  نیرتدـب  هب  ناـه ،  » اـهباجن ـال  هوضتری  ملف  اـهل  ـالهأ  ۀـفالخلا  یطعیل  اهباهـش  ـال  نیمکحلا  نم  ماـنألا  هیـضتری 
رب وت  اـیآ  وگب : دـنکیم ، تبیغ  ییوگ و  دـب  ناـگرزب  زا  هک  نآ  ناشکرـس ، شکرـس  ناگدـنب و  رب  رگمتـس  و  شیرق ، يهلیبق  يوگغورد 

ترارش ص )  ) ربمایپ نادناخ  يهلیسو  هب  ای  امـش ، يهلیـسو  هب  يرکنم ؟ ار  ناشیا  نادناخ  تلیـضف  یـشورفیم و  رخف  ص )  ) ربمایپ نادناخ 
هک نیا  ای  و  كاپ ؟ سوفن  نابحاص  سوفن و  كاپ  ناشیا  نوچمه  زا  ای  تسا  هدش  هتشادرب  يدیلپ  امش  زا  ایآ  درک ؟ عفر  ار  نانمشد  موادم 

یلیاضف  ) زا امش  میربمایپ و  ياههماج  ثراو  دیتفگ : امش  تساهنآ ؟ یگشیمه  راک  ناوارف  شیاین  تدابع و  امـش و  راک  بارـش ، يدیلپ و 
؟ هدش امـش  بیـصن  توبن  ياههماج  هنوگچ  سپ  دنراذگیمن ، ثرا  هب  ار  يزیچ  ناربمایپ  وت  رظن  زا  و  دـیمورحم . هدوب  وا  فارطا  رد  هک )
هب تبسن  يزور  تسا و  یـضار  ییوگیم  هچنآ  هب  وت  دج  ایآ  ياهتخانـشن ! شین  زا  ار  شون  وت  یتفگ و  غورد  تروص  ود  ره  رد  نیاربانب 

، ناشهتـسد راد و  نارگمتـس و  اب  گـنج  نوچمه  اـهنآ  اـب  نیفـص  گـنج  رد  وا  هک  یتروص  رد  تسا ؟ هتـشادن  دـیدرت  اـههتفگ  لـیبق  نیا 
 - ردیح هب  ور  سپ  هحفـص 412 ] دوب [ . هدرـشف  مه  رد  ار  شیاهنادند  گنج  هک  یلاح  رد  دوب  هدز  رمک  رب  يزابناج  نماد  و  دـیگنجیم .

یگتخورفارب يارب  نـیمکح -  راـک  زا  مدرم  هـک  تـشاد  راـظتنا  وا  دـیبلطیم . نانمــشد  ندـنار  ندــناسرت و  هـب  ار  وا  هدرک و  ع - )  ) یلع
سانلا عم  یلـصو  دندش » یـضاران  نیمکح  راک  جـیاتن  زا  مدرم  اما  دـتفیب ، شلها  تسد  هب  تفالخ  ات  دنـشاب ، دونـشخ  گنج -  ياههلعش 
ضعب نم  ناک  لهف  مهل  يروش  رمألا  لعج  ذا  اهب و  يرحأ  كاذ  ذا  ناک  اذا  مکدج  اهـصمقت  الهف  اهبارحم  ردص  یف  ردیح  ةایحلا و  لوط 
کلذ همع و  ونب  اضیأ  تنبلا  ونب  اهب  یلوأ  معلا  ونب  نکلو  هتنب  ونب  متنأ  کلوق : اهباطخ و  نیب  تیلج  دق  اسداس و  مأ  ناک  مهـسماخأ  اهبابرأ 
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کترواش ام  اهباوثأب و  كوصمق  ام  اهنأش و  نع  صحفلا  تنأ و  ام  اهباکرل و  الولذ  تسیلف  فالخلا  لضف  ۀفالخلا  یف  عدف  اهباسنأل  یندأ 
تیدع و اهباغ  یف  ۀیمأ  دسأل  نولتاقلا  مکنأب  تلق : اهبادآب و  بدأتت  مل  اهب و  اموی  كوصخی  فیک  اهبابـسأل و  الهأ  تنک  امف  ۀعاس  يوس 

یلع تزعل  ملـسم  یبأ  فویـس  الول  اهباقعا و  صکن  یلع  تدرف  مکل  ةارـس  اهتلواح  مکف  اهباع  نع  کسفن  هنت  مل  تیعدا و  امیف  تفرـسأ 
مکجرخأف و اهباقعا  مثل  مکفـش  دـق  سوبحلا و  نوطب  يراـسأ  متنک  اـهباسنا و  برق  مکیف  یعر  مکل  ـال  مهل  دـبع  کـلذ  اـهبالط و  دـهج 

نم ۀفالخلا  اوؤاج  فافکلاب و  اوضر  موق  رکذ  عدف  اهباجعا  سوفنلا و  يوغطل  ءازجلا  رشب  هومتی  زاجف  اهبابلج  لصف  مکصمق  اهب و  مکابح 
ۀکم بطق  مه  هحفـص 413 ] اهبارحمب [  نودجاسلا  مه  نومئاقلا  مه  نومئاصلا  مه  اهبادآب  نولماعلا  مه  نودباعلا  مه  نودـهازلا  مه  اهباب 

راقعلا تعن  رامخلا و  تاذ  يراذـعلا و  فصو  اهباحـصأل و  یلاعملا  لـخ  تاـیناغلاب و  كوهلب  کـیلع  اـهباطقاب  ءاـحرلا  رود  هلـالا و  نید 
رد مدرم  اب  و  [ . 685  ] اهباسنأب دایجلا  يرج  مهنأش و  کنأش ال  کلاذف  اهباوکأب  ةاقسلا  یقس  ةالـصلا و  كرت  حدم  یف  كرعـش  اهباقلأب و 

هللادبع  ) امش دج  ار  تفالخ  سابل  ارچ  سپ  دوب  زامن  بارحم  ردص  رد  مالسلاهیلع -  یلع  ردیح -  هک  یلاح  رد  درازگ  زامن  شرمع  لوط 
زا یکی  وا  اـیآ  دـنداهن ، اروش  هب  ار  تفـالخ  هک  هاـگنآ  و  دوـب ؟ تفـالخ  هب  رتراوازـس  وا  امـش -  لوـق  هب  رگا -  درکن ، نت  نب  ساـبع ) نب 

باطخ هک   ) وت نخس  نیا  دندوب و  حضاو  باطخ  نب  رمع  مشچ  ولج  دارفا  هک  یلاح  رد  یمـشش ،  ای  دوب ، درف  نیمجنپ  دوب ؟ اروش  ياضعا 
رد اهنآ  ص )  ) ربمایپ ناگدازومع  اب  هسیاقم  رد  ناگداز  رتخد  دنرتکیدزن . ناگدازومع  و  دیربمایپ » رتخد  نارسپ  امش  ( » یتفگ تیب  لها  هب 

ار وت  دوبن  شناگراوس  مار  تفالخ  بکرم  هک  راذـگاو ! ار  فالتخا  دروم  تلیـضف  تفالخ ، يهرابرد  نیاربانب  دـنرتکیدزن . يدـنواشیوخ 
تروشم يرکفمه و  وـت  اـب  تعاـس  کـی  زج  دـندناشوپن و  وـت  مادـنا  هب  ار  ساـبل  نیا  هک  تفـالخ ! عوـضوم  يوجتـسج  قـیقحت و  هب  هچ 

تفالخ بادآ  هب  وت  هک  یلاح  رد  دنهدب ، وت  هب  ار  تفالخ  مدرم  يزور  هنوگچ  يدوبن و  هتـسیاش  تفالخ  بابـسا  يارب  وت  سپ  دـندرکن ،
دوـخ ییوـگ  هفازگ  رد  یتـفگ و  هـفازگ  هحفـص 414 ] دـیدوب [ »! ناـشیاههشیب  رد  هیماینب  ناریـش  نـالتاق  امـش  : » یتفگ یتـسین و  بدؤم 

. دنتشگزاب دوخ  میمـصت  زا  هرابود  اما  دندرک  ار  تفالخ  دصق  امـش  ناگرزب  اسب  هچ  يدرکن ، یهن  نآ  بیع  زا  ار  دوخ  يدرک و  يوردنت 
هن دوب ، تیب ) لها   ) ناشیا يهدـنب  ملـسموبا  و  دوب . نیگنـس  نارگ و  تفالخ ، نابلاط  شـشوک  رب  هنیآ  ره  دوبن ، ملـسموبا  ياهریـشمش  رگا 

ناوتان اهنادنز  تازاجم  راشف  ار  امش  دیدوب و  ینادنز  ریسا و  اهنادنز  لد  رد  امش  داهن . تمرح  ناشیا  يدنواشیوخ  رطاخ  هب  ار  امـش  امش ،
هب ار  وا  امش  اما  درک . امش  نت  رب  ار  تفالخ  يادر  درک و  تبحم  امش  هب  هلیسو  نادب  درک و  نوریب  اهنادنز  زا  ار  امـش  ملـسموبا  دوب . هدرک 

هدنـسب فافک  رادـقم  هب  هک  ار  یموق  نآ  داـی  سپ  دـیداد . رفیک  اـهیهاوخدوخ -  ناترگمتـس و  سوفن  رطاـخ  هب  تازاـجم -  عون  نیرتدـب 
دـنبیاپ و تفالخ  بادآ  هب  ناشیا  دـننادباع و  نایاسراپ و  ناـنآ  دـناهدمآ . تفـالخ  يهزاورد  زا  ناـشیا  هک  یلاـح  رد  نک  كرت  دـناهدرک 

گنس شخرچ  دناهدوب و  هکم  رد  ادخ  نید  يایـسآ  بطق  نانآ  دنتدابع ، بارحم  رد  نادجاس  نارازگزامن و  ناراد و  هزور  نانآ  دنلماع ،
اب وت  راذـگاو ، شدوخ  نابحاص  هب  ار  دـنلب  بتارم  شاب و  مرگرـس  هدـنزاون  ناوخ و  هزاوآ  نانز  اـب  وت  تساـهنآ . نوماریپ  هب  نید  يایـسآ 
یم زامن و  كرت  فیصوت  يهرابرد  وت  راعشا  و  شاب . فلتخم ، یماسا  نیوانع و  اب  بارش  يهرمخ  فیرعت  نانز و  ناگزیشود و  فیـصوت 
هار دوخ  هحفـص 415 ] داژن [  شور  هب  بیجن  نابـسا  و  ص )  ) ربمایپ نادـناخ  نأش  هن  تسامـش  نأش  نیا  تساهماج . اب  ناراوخیم  يراسگ 

تیزکرم يارب  ناشیا  یگتسیاش  قاقحتسا و  لماع  اهنت  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ -  هب  تبسن  نایولع  يدنواشیوخ  یتسار  هب  دنوریم ».
رما نیا  تلع  هکلب  دـننک  هشقاـنم  دروم  نیا  رد  دـنناوتب  اهیـسابع  زتـعمنبا  بونجلایبا و  نب  ناورم  هک  نیا  اـت  تسین ، تماـما  تفـالخ و 

نایسابع و دزن  رد  رتمک  هک  تسا  یتیصخش  بهاوم و  رگید  اهنآ و  اهنآ  صوصخم  ینید  ییاسراپ  اوقت و  یملع و  ياهیگتسیاش  تیزکرم 
دوشیم . ادیپ  نایوما -  ناشیا -  ریاظن 

نایولع يراتفرگ 

هراشا
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نانآ و رتشیب  نداتفا  دـنب  رد  دـندش ، راـچد  لـکوتم ، توغاـط ، راـگزور  رد  ناـیولع  هک  يراوشد  تخـس و  ياـهیراتفرگ  يهمه  ناـیم  زا 
نایب مدرم و  قوقح  يهبلاطم  اهنآ  مرج  اهنت  دنـشاب و  هدش  بکترم  یهانگ  چیه  هک  نآ  نودب  دوب  نادنز  ياهلاچهایـس  رد  اهنآ  يهجنکش 

زا : دندوب  ترابع  دندش  راتفرگ  لکوتم  نامز  رد  هک  ینایولع  هلمج  زا  و  دوب ، هعماج  ياهنامرآ  اهفده و 

حلاص نب  دمحم 

 - هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - ، لوـسر  يهناـحیر  ۀـنجلا و  لـها  بابـش  دیـس  یلع -  هب  نسح  یکز  ماـما  هب  راوـگرزب  نیا  فیرـش  بسن 
وا يأر  نمرس  رد  لکوتم  نامز ، توغاط  هک  دوب ، ربمایپ  نادناخ  رخافم  هلمج  زا  تعاجـش  بدا و  لضف ، تهج  زا  دمحم ، دیـس  دسریم .

داؤفلا برط  تسا : راوگرزب  نآ  ياهمغ  اهیراتفرگ و  ترثک  رگنایب  هک  یفیرظ  راعشا  دورس ، ار  لیذ  راعشا  نادنز  رد  وا  درک و  ینادنز  ار 
بعـص هنود  ءادرلا و  ۀیـشاحک  ودبی  هناعمل  انعوم  قلأت  قرب  يوهلا  لمدنا  ام  دعب  نم  هلادـب  هناجـشا و  هب  ابعـش  تبعـشت  هنازحا و  تدواعو 

هب تحس  ام  ءاملا  هعولض و  هیلع  تلمتـشا  ام  رانلاف  هناجـس  هدرو  هیلا  ارظن  قطی  ملف  حال  نیا  رظنیل  اندف  هحفص 416 ] هناکرا [  عنمتم  ارذلا 
امنأک هریمض و  رقتسا  یتح  هناید  هل  هردق  ناک  ام  هلان  دق  يذلا  نا  هل  ادب  هناقیا و  ابصلا  نع  ءازعلا  وحن  هدر  حیبقلا و  نم  ذاعتـسا  مث  هنافجا 
هئاضق لبق  نوکی  ادعوم و  زجنی  سیل  ءاضقلا و  دـعی  هنانم  هفات  لذاب  لینلاب  لخاب  کلمحب  بهذـی  بلق ال  ای  هنانـس  لماع و  قئالعلا  کنه 

مودی ناف ال  سؤبلا  هنایتا و  یتفلا  نع  لازی  ام ال  هرمأف  هلالا  مسق  امب  عنقا  هنادرأ و  بیط  هامل  بذع  رصخم  ماوقلا  نسح  يوشلا  لذخ  هنایل 
زا سپ  دـش و  مکارتم  شفارطا  وس ، ره  زا  تشگزاب و  شیاـهمغ  داـتفا و  روش  هب  ملد  [ . » 686  ] هناوا کنع  لاز  میعنلا و  رصع  یـضم  امک 
رد دوب و  دابع  يهیـشاح  نوچ  شـشخرد  نآ  تفرگ  ندیـشخرد  ماگنه  بش  دـیما ، ياهوترپ  داهن ، دوبهب  هب  ور  لد  ياهمغ  مخز  هک  نآ 
زاب ار  وا  اهنابنادـنز  دـنیبب و  تسناوتن  اما  تساجک  زا  شـشخرد  نیا  هک  دـنیبب  ات  دـش  کیدزن  دوب  رادهشیر  تخـس و  اهیراتفرگ ، شلباقم 

هب شتـشز  راک  زا  هاگنآ  دزیریم  ورف  شمـشچ  ياهکلپ  زا  هک  تسا  بآ  تفرگ و  دوخ  رد  ار  وا  بلق  يایاوز  شتآ  نیا  سپ  دـندنادرگ 
نامه هدـمآ  وا  رـس  رب  هچنآ  هک  دـش  مولعم  وا  يارب  دـنادرگ و  تماقتـسا  هب  ینارگن  تلاح  زا  ار  وا  شنامیا  نیقی و  ماقم  و  درب ، هانپ  ادـخ 

يا هحفص 417 ] تفاکش [  مه  زا  ياهزین  رس  نانـس و  ار  اههدقع  ایوگ  تفرگ و  مارآ  شلد  هک  نیا  ات  دوب  هدومرف  ررقم  دنوادخ  هک  تسا 
رد مهدیم  ماجنا  ار  راـک  هک  دـهد  هدـعو  دربن و  نیب  زا  یتنم  شزرا و  یب  يزیچ  ربارب  رد  فدـه  هب  لوصو  عناـم  ار  وت  ربص  ملح و  بلق !

لصا و نیریـش و  نابز  کیراب ، رمک  ابیز ، تماق  هدـنبیرف ) يرهاظ  اب   ) دـنک فالخ  افو ، زا  شیپ  دـنکن و  افو  ياهدـعو  چـیه  هب  هک  یلاح 
یتخـس نیا  دیآرد . درمناوج  رـس  رب  هراومه  یهلا  نامرف  هک  شاب  عناق  تسا  هدرک  وت  يزور  دنوادخ  هچ  نادب  دنادرگ  راوخ  وکین ، بسن 

ياهیراتفرگ اهمغ و  راعـشا  نیا  هک  يروط  نامه  دش ». يرپس  نآ  راگزور  تمعن و  نارود  هک  يروط  نامه  درادـن  ماود  دوریم و  نیب  زا 
رد وا  هب  يراودیما  یهلا و  ياضق  ربارب  رد  میلست  ادخ و  هب  وا  قیمع  نامیا  زا  تسا  يریوصت  نینچمه  هدیشخب ، مسجت  ار  حلاص  نب  دمحم 

دناهدروآ . يو  لاح  حرش  ناگدنسیون  هک  هتشاذگ  ياج  رب  دوخ  زا  يدنمشزرا  ياهراگدای  راوگرزب ، دیس  نیا  و  اهیراتفرگ ... مامت 

ینیسح رفعج  نب  دمحم  نب  دمحم 

نادـنز رد  درک و  ینادـنز  روباشین  رد  تفرگ و  ار  وا  لکوتم  نارازگراـک  زا  یکی  رهاـط ، نب  هللادـبع  دوب و  دـیز  نب  نسح  ناـغلبم  زا  يو 
دنکفا . نادنز  هب  ار  اهنآ  لکوتم  هک  ینایولع  زا  یضعب  يارجام  حرش  دوب  نیا  [ . 687  ] دیسر ارف  شلجا  ات  دنام ،

دندش يراوتم  لکوتم  ملظ  زا  هک  ینایولع 

هدنکارپ اهاتسور  اهرهـش و  رد  سانـشان  هحفـص 418 ] يهرهچ [  اـب  نایـسابع -  يهطلـس  سرت  زا  دـندش و -  يراوتم  ناـیولع  زا  یهورگ 
گرزب ملاـع و  لـضاف و  يدرم  هک  نیـسح  نب  یلع  نب  دـیز  نب  یـسیع  نب  دـمحا   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  اـم  هک  دنتـشگ 
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رخافم زا  نایلوع و  ناگرزب  زا  یـسوم ، نب  هللادبع   - 2 [ . 688  ] تفر ایند  زا  افخ  لاح  رد  يو  تشاد  ترهـش  تلیـضف  هب  دوب و  شنادناخ 
یناهفـصا جرفلاوبا  هک  دندرک  رارف  سابعینب  تسد  زا  زین  يرگید  هورگ  و  [ 689 . ] دش یفخم  نایـسابع  تردق  سرت  زا  هک  دوب  نانامرهق 

دناهدرب . مان  ناشیا  زا  نارگید  و 

دیهش ییحی  مایق 

ناگدیشک جنر  ناگدیدمتس و  نامولظم و  قوقح  يهبلاطم  روظنم  هب  متس  ملظ و  ربارب  رد  دیز  نب  نیسح  نب  رمع  نب  ییحی  دیواج ، دیهش 
الاو ياهتلـصخ  یگرزب و  تافـص  عیمج  هب  يو  درکیم ، توعد  نیمز  يور  رد  ادـخ  مکح  نتـشاداپ  هب  ار  مدرم  هک  یلاـح  رد  درک  ماـیق 

وا مدرم  [ . 690  ] دنتشاد وا  نالاس  نسمه و  هک  دوب  ییاههصیقن  رگید  یناوج و  ياهیرسکبس  زا  رود  عاجش و  روالد و  يدرم  دوب . هتسارآ 
لاوما زا  يزیچ  نتفرگ  زا  زیهرپ  يزیرنوخ و  زا  يریگولج  اب  ار  دوخ  راک  زاغآ  هک  اریز  دندیزرویم ، صالخا  يو  هب  دنتشاد و  تسود  ار 
لکوتم نامز  رد  هک  دوب  یتبیـصم  دش و  وا  هب  هک  دوب  یملظ  رطاخ  هب  يو  مایق  تلع  اما  داد . جاور  ار  فاصنا  لدع و  درک و  عورـش  مدرم 
یسابع يهفیلخ  نعیتسم  راگزور  رد  دنتفرگ و  ار  وا  رود  هفوک  فلتخم  دارفا  زا  یهورگ  [ ، 691  ] دیسر يو  هب  اهکرت  بناج  زا  نارگید  و 

زا سپ  درب و  شروی  يدایز  هاپـس  اب  وا  دش و  نییعت  يو  اب  گنج  يارب  رهاط  نب  دـمحم  هک  نیا  ات  درک  هحفص 419 ] مایق [  اهنآ  هارمه  هب 
رطاخ هب  رهاط  نب  دمحم  دـیچیپ و  مه  رد  مالـسا  رد  سدـقم  داهج  تاحفـص  زا  ياهحفـص  يو  لتق  اب  دـش و  هتـشک  ییحی  یکانلوه  دربن 

يداـش ترـسم و  راـهظا  شناـیفارطا  شاـبوا و  تسارآ و  یموـمع  نشج  سلجم   - هـلآ هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوـسر  يهـیرذ  نتـشک 
مشاهوبا لاح  نآ  رد  دنتفگیم ، کیربت  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر  دنزرف  نتـشک  رب  ترـصن  يزوریپ و  يارب  وا  هب  دندرکیم و 

وت هب  ریما ! يا  : » تفگ درک و  رهاط  نب  دمحم  هب  ور  دوب ، هدـش  گنت  وا  رب  مغ  تبیـصم و  زوس  زا  نیمز  هک  يروط  هب  دـش ، دراو  يرفعج 
زا رهاطنبا  دنتفگیم »... تیلست  وا  هب  دیاب  دوب ، هدنز   - هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ -  لوسر  رگا  هک  دنیوگیم  کیربت  يدرم  نتـشک  يارب 
ای تفگیم : هک  یلاح  رد  تفر  نوریب  سلجم  زا  مشاهوبا  تفرگ و  ارف  ار  سلجم  یکانـسرت  توکـس  دنام و  شوماخ  نخـس  نیا  ندـینش 
ابو نوچ  ار  وا  رهاـطینب ! يا  [ . » 692  ] يرح ریغ  توفلاـب  رتول  ه  ـ ـ للا هبلاـط  نوکی  ارت  نا و  يرم  ریغ  یبنلا  محل  نا  اـیب  هولک و  رهاـط  ینب 
.« تسین راوازس  يدرف  نینچ  يارب  یعیبط  گرم  تسوا ، بلاط  دنوادخ  هک  ار  ياهنادرد  نآ  تسین  ناتیاراوگ  ربمایپ ، تشوگ  هک  دیروخب 

، تسین فیصوت  لباق  نآ  تماخو  هک  دنتشاد  يدب  عضو  دندید و  جنر  اهنآ  ردقنآ  دندرب و  دادغب  هب  دندوب  ییحی  نارای  زا  هک  ار  یناریسا 
نیعتـسم يهمان  هک  نیا  ات  دندزیم » ندرگ  ریـشمش  اب  دندنامیم  بقع  مادک  ره  دندناودیم و  هنهرب  ياپ  اب  ار  اهنآ  : » دـنیوگیم ناخروم 

تدـش هب  دـندوب و  رثأتم  ییحی  لـتق  يارب  مدرم  هحفـص 420 ] [ . ] 693  ] دندرک دازآ  سپـس  دـننک  دازآ  ار  اهنآ  دوب  هداد  روتـسد  دیـسر ،
، تفگ هیثرم  ار  وا  هک  یناسک  هلمج  زا  دـندوب ، هتفگن  هیثرم  ردـقنآ  سابعینب -  نارود  رد  سک -  چـیه  يارب  زور  نآ  ات  دنتـسیرگیم و 

مهداقتفا دـنع  دـجملا  العلا و  اندـقف  اوع  دوف  یبنلا  لآ  یـضم  ام  اذا  عدوم  وهف  مالـسالا  یلع  مالـس  دـیوگیم : هک  تسا ، رهاط  نب  دـمحا 
زا اب  و  دییوگ ! دوردب  ار  نآ  سپ  تسا  هتفر  زین  مالسا  ربمایپ ، نادناخ  نتفر  اب  هک  مالسا  رب  دورد   » عضعـضت تامرکملا  شورع  تحـضاو 

رهاطینب زا  ییوگدـب  هب  ياهدیـصق  رد  وا  و  ددرگیم ». لزلزتم  لیاضف  ناکرا  میاهداد و  تسد  زا  ار  تمظع  يدـنلب و  ناشیا ، نداد  تسد 
دمحا لآ  یف  اهنکلو  عطاوق  ریغ  كرتلا  یف  مکعطاوق  عنقم  رـساح و  مکنم  ردـغلل  ۀیجـس و  مکنم  مؤللا  رهاط و  ینب  دـیوگیم : هتخادرپ و 
تبسن بیرف  رکم و  تسامش و  تلصخ  یگیامورف  رهاطینب ، [ . » 694  ] عقنت سیل  اهبرش  نم  اهتلغ  مهئامد و  برشم م  موی  لک  مکل  عطقت 

نوخ زا  زور  ره  امش  دنکیم  هراپ  هراپ  ار  ربمایپ  نادناخ  اما  تسین  نارب  اهکرت  ربارب  رد  امش  ياهریشمش  تسا  رادباقن  هنهرب و  رس  امـش  هب 
دمحمیلع گرزب  رعاش  و  دوشیمن . فرطرب  ناشیا  نوخ  ندیـشون  زا  امـش ، یگنـشت  تدـش  هک  یلاـح  رد  دـیماشآیم ، ربماـیپ  نادـنزرف 

دجو باخ  حـیرج  لیتق و  ن  ـ ـ یب نم  مایألل  نحن  حـیبرلا  رجتلا  حـل و  اـصلا  فلـسلا  اـیاقب  اـی  تسا : هتفگ  هیثرم  نینچ  ار  وا  یناـمح  يولع 
رد هک  یناسک  حـلاص و  ناگتـشذگ  راـگدای  يا  [ . » 695  ] حـیرقلا بلقلل  هاد  وأ  اـم  کـموی  نم  هآ  حـیبص  هجو  نم  یغ ب  مـک  ضرـألا 
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رورـس و زا  نیمز  حورجم ، ای  میوشیم و  هتـشک  نمـشد ) تسد  هب   ) ای راـگزور  نیا  رد  اـم  هحفـص 421 ] دندرب [  دوس  ادـخ ) اب   ) تراجت
!« دوب هدنزوس  كاندرد و  هدرزآ ، لد  يارب  هچ  وت  لتق  زور  زا  هآ  هتفرگ  ار  حبص  يهدیپس  يهرهچ  هک  اهربا  رایسب  هچ  تسا ، دیماان  طاشن 

اقرش قارعلا  هاکب  لوقصملا و  دنهملا  هاکب  ییحی و  دعب  اهوجش  لیخلا  تکب  تسا : هتفگ  هیثرم  نینچ  رـصع ، نآ  يارعـش  زا  يرگید  رعاش 
وخأ اولاق  موی  انیلع  ءامسلا  طقست  مل  فیک  لیوع  هیلع  مهل  اعیمج  جحلا ر  نکرلا و  تیبلا و  یلـصملا و  لیزنتلا و  باتکلا و  هاکب  ابرغ و  و 

زا قارع  مدرم  درک  هیرگ  وا  رب  هتخادرپ  هدـیدبآ و  ریـشمش  دنتـسیرگ و  هدرزآ  يرطاخ  اـب  ییحی  زا  سپ  ناروـالد  [ . » 696  ] لیتق نیسحلا 
دنلب وا  يازع  رد  یگمه  دوسالارجح  نکر و  هبعک و  دجـسم و  دندرک و  هیرگ  وا  رب  دیجم  نآرق  باتک و  دنتـسیرگ و  وا  رب  برغ  ات  قرش 
سابع نب  یلع  گرزب  رعاش  دنتـشک »!؟ ار  نیـسح  ردارب  دنتفگ ، هک  يزور  نآ  دـماین  دورف  ام  رـس  رب  نامـسآ  هنوگچ  دـندرک  هیرگ  دـنلب 

: تسا نینچ  شنخس  جوا  هتفگ و  هیثرم  ار  وا  دیآیم  باسح  هب  یبرع  راعشا  نیرتنیشنلد  زا  هک  راوتسا  ياهدیـصق  اب  یمورنبا  هب  فورعم 
ناوأ لکأ  اوجترا  وأ  اوشخاف  هللا  لوسر  لآب  مکریرض  لاط  سانلا  اذهیا  الأ  جوعا  میقتسم و  یتش  ناقیرط  جهنت  کیجهن  يأ  رظناف  کمامأ 

هار ود  وت  شیپ  رد  [ » هحفص 422 [ . ] 697  ] جرمی داک  دق  هللا  نید  هللف  ۀمئأ  رش  نیدلا  هیف  نوعیبت  جرـضم  ءامدلاب  یکز  لیتق  دمحم  یبنلل 
ربمایپ نادناخ  هب  تبـسن  امـش  هک  یتسار  هب  مدرم  يا  ناه  يوریم ؟ هار  مادک  هب  هک  رگنب  وت  جـک ، يرگید  تسار و  یکی  تسا : فلتخم 
شکاپ نوخ  رد  دوش و  هتشک  ادخ  ربمایپ  نادنزرف  زا  یکی  دیاب  ینامز  ره  رد  ایآ  دیـشاب  كانمیب  دیـسرتب و  سپ  دیدناسر  نایز  دایز  ادخ 

یمورنبا ددرگ ».؟ هابت  ادخ  نید  تسا  کیدزن  هک  ادخ  هب  دیـشورفیم  نارادمامز  نیرتدب  هب  اهنآ  يهرابرد  ار  دوخ  نید  امـش  ایآ  دتلغب ؟
ربهر و تما  هک  دهدیم  همادا  ییحی  لتق  تبیصم  يهرابرد  ار  نخـس  تسا  برع  تایبدا  ياههنیجنگ  هلمج  زا  هک  دوخ  نیـشنلد  رعـش  رد 
، لاح ره  هب  دندرک . هایس  ار  مالـسا  خیرات  يور  هک  دزادرپیم  سابعینب  ياهیدب  رکذ  هب  هک  نانچمه  هداد  تسد  زا  ار  یمقتنم  رادمامز و 

دیجم نآرق  هک  شدالوا  يهرابرد  ار  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ -  تمرح  وا  لـتق  اـب  دوب و  ناـمز  نآ  مهم  ياهدادـیور  زا  ییحی  لـتق 
هداد رارق  دـش ، لمحتم  شتلاسر  ماجنا  رد  هک  ییاهجنر  ربارب  رد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ -  دزم  رجا و  ار  ناـشتیالو  ناـنآ و  یتسود 

دندرب . نایم  زا  تسا ،

نیسح ماما  ربق  ندرک  ناریو 

اریز دوب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ربق  نتخاس  ناریو  رب  توغاط  لکوتم  مادقا  دمآ ، نیملسم  رـس  رب  نامز  نآ  رد  هک  یکانلوه  ياههعجاف  زا 
شتآ دشابیم . تسا ، مرتحم  اهناسنا  رظن  رد  هک  ار  ییالاو  شزرا  عون  ره  ملاع و  ياهتلیـضف  مامت  یناسنا و  تمارک  زمر  زار و  ربق  نیا  هک 

هیلع و هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  يهناحیر  ربق  ترایز  هب  نتفر  يارب  مدرم  دینـشیم ، هک  یتقو  دـشیم  روهلعـش  رتشیب  هچ  ره  لکوتم  مشخ 
يو ناردپ  روبق  هک  یلاح  رد  دنربیم ، موجه  دننکیم و  ماحدزا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تشهب  لها  هحفص 423 ] ناناوج [  دیس  و  هلآ - 

یتخب هریت  نیا  تسا و  ینابایب  ناگدـنرد  ياج  کیرات  کشخ و  نابایب  رد  ای -  و  نیمز -  يور  ياههلبزم  زا  ياهلبزم  ناـشیوما  ناردارب  و 
رب لکوتم  مادقا  یلـصا  تلع  اما  دندرک . دراو  ناناملـسم  هب  نانآ  هک  دراد  ییاههمدص  اهمتـس و  اهملظ و  زا  تیاکح  نکاما  نآ  یناریو  و 
ات داتسرفیم  يو  دزن  ار  دوخ  ناکزینک  تفالخ ، ماقم  هب  يو  ندیسر  زا  شیپ  هدنناوخ ، نانز  زا  یکی  هک  دوب  نآ  فیرـش  ربق  ندرک  ناریو 
ار ياهدنناوخ  نز  ات  داتسرف  يو  دزن  ار  یـسک  دیـسر  تفالخ  هب  لکوتم  هک  یتقو  دنناوخب ، زاوآ  شیارب  تسا  بارـش  تسم  وا  هک  یعقوم 
وا هک  دیسر  ربخ  نز  نآ  هب  یعقوم  تسا و  هتفر  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  تسا و  رفس  رد  نز  نآ  هک  دنتفگ  دتـسرفب  وا  يارب 

: دیـسرپ وا  زا  لکوتم  داتـسرف . شیارب  تشاد ، تسود  لکوتم  هک  ار  دوخ  ناـکزینک  زا  یکی  تشگرب و  دادـغب  هب  هلجع  اـب  دوب  ـالبرک  رد 
لکوتم دوب -  هداتفا  قافتا  نابعـش  هاـم  رد  هیـضق  نیا  میدوب -  وا  هارمه  هب  مه  اـم  دوب و  هتفر  هکم  هب  میوناـب  تفگ : نز  نآ  دـیدوب ؟ اـجک 

نیا ندینـش  اب  توغاط ، مالـسلاهیلع » نیـسح  ربق  ترایز  هب  : » تفگ نز  نآ  دیدوب ؟ هتفر  جح  مادـک  هب  نابعـش ، هام  رد  تفگ : هدز  تریح 
نآ يوناب  داد  روتسد  دش  داب  رپ  شغامد  دینش  ار  نیسح ، ربق  ترایز  يهملک  هک  یتقو  تساخرب ، شندرگ  ياهگر  دش ، هتخورفارب  فرح 
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اما دننک ، بارخ  ار  سدقم  ربق  نآ  ات  داد  روتسد  شنارازگراک  هب  و  [ 698  ] دندومن هرداصم  ار  شلاوما  مامت  دندرک و  ینادنز  ار  كزینک 
نوچمه راک  نیا  زا  و  دـندزن ، تسد  یتیانج  نانچ  هب  دـندرک و  يراددوخ  ناشربمایپ  يهناحیر  ربق  نتخاس  ناریو  زا  ناملـسم  نارازگراک 

نیشنلد راعشا  رد  یمورنبا  هک  دنتفریذپ ، اهنآ  داد و  روتـسد  جزید  هب  اهنآ  سأر  رد  نایدوهی و  هب  هک  دوب  نیا  دندرک ، رذح  یگرزب  هانگ 
مه اـهنیا  هب  [ . » 699  ] جزید میهب و  اهنم  مکبـالک  مهروبق  تراشتـسا  یتحاوعنقت  مل  و  هحفـص 424 ] دـنکیم [ : هراشا  بلطم  نیا  رب  دوخ 

نایدوهی و بیترت  نیا  هب  دندز ». مخش  ار  رهطم  ربق  نآ  [ 700  ] جزید هایس و  گس  هلمج  زا  راوخ  هریج  ياهگـس  هک  نیا  ات  دندرکن ، افتکا 
ار ربق  فارطا  ياـهانب  ماـمت  نینچمه  و  [ 701  ] داد خر  لاس 237 ه ، رد  قاـفتا  نیا  دـندرک و  مادـقا  فیرـش  ربق  نآ  یناریو  هب  دـیلپ  دارفا 

ربق رود  هب  بآ  هک  نیا  زج  [ ، 702  ] دندرک اهر  فارطا  زا  بآ  دندز و  مخـش  ار  نآ  فارطا  زا  بیرج  تسیود  دودح  ات  دندرک و  بارخ 
هک دیـسر  مدرم  ماشم  هب  یـشوخ  يوب  سدقم  ربق  نآ  زا  و  دنتفگ ، رئاح  اج  نادب  ور  نیا  زا  دیـسرن  فیرـش  ربق  نآ  هب  دز و  هقلح  سدـقم 
رد يرهاوج  هک  يروط  ناـمه  دوب ، یناـسنا  تمارک  رطع  تفارـش و  يوـب  نآ  يرآ  [ 703  ] دـندوب هدرکن  مامـشتسا  ار  يرطع  نانچ  زگره 

، تساخرب سدقم  نیمز  نآ  زا  یمیسن  مدییوب ، ار  وت  ربق  [ . » 704  ] عقلب نم  ۀمارکلا  میسن  میسنلا  بهف  كارث  تممش  دیوگیم : دوخ  رعش 
تفر سدـقم  ربق  نآ  تراـیز  هب  دـساینب  يهلیبـق  زا  ینیـشن  هیداـب  درم  دـندرک ، وحم  یلک  هب  ار  ربـق  راـثآ  هک  نآ  زا  سپ  تمارک » میـسن 
كاخ نآ  زا  یتشم  دیسر و  ربق  نآ  هب  هک  یتقو  ماجنارس  دنک ، ادیپ  ار  فیرش  ربق  نآ  ات  دییوبیم  تشادیمرب و  ار  كاخ  نآ  زا  ییاهتشم 

ردپ : » درک ضرع  مالـسلاهیلع  ماما  هب  باطخ  تسیرگیم ، هک  یلاح  رد  تفای ، شوخ  يوب  رطع و  زا  رپ  ار  نآ  دییوب ، هتـشادرب و  ار  كاپ 
دارا و هحفـص 425 ] دناوخ [ : ار  ریز  رعـش  سپـس  وت »!! سدـقم  تبرت  ربق و  تسا  وبـشوخ  هچ  ییوبـشوخ و  ردـقچ  داب ، تیادـف  مردام  و 

يوب اما  دنراد  ناهنپ  شتـسود  زا  ار  ترـضح  نآ  ربق  ات  دنتـساوخ  اهنآ  [ . » 705  ] ربقلا یلع  لد  ربـقلا  بارت  بیط  هیلو و  نع  هربـق  اوفخیلا 
دوبان ار  وا  راثآ  دربب و  نیب  زا  ار  ادهـشلادیس  ربق  هک  تشاد  دصق  لکوتم  یتسار  هب  درک ». ییامنهار  سدـقم  ناکم  نآ  رب  ار  وا  ربق  شوخ 

ناراگزور یناشیپ  رب  هراومه  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربق  هک  اریز  درب ، ناـیز  ترخآ  اـیند و  رد  دـش و  بآ  رب  شقن  وا  شـالت  اـما  دزاـس 
درامـشیم و سدـقم  ار  اج  نآ  اههدـیقع  فالتخا  اهعـضوم و  فالتخا  مامت  اـب  تیرـشب  هک  تسا  ییاـهناکم  نیرتـالاو  زا  دـشخردیم و 

نم كربق  كروب  فوتحلل و  عزفم  نم  تیلاعت  دـیوگیم : دراد ، یبلاج  رعـش  هراب  نیا  رد  يرهاوج  دربیم ، هانپ  اج  نادـب  ناسنا  اـهنویلیم 
لد يدنـسرخ  ثعاـب  وت  سدـقم  ربـق  یندرم و  میب  زا  رتـالاب  وت  نیـسح - ؟ يا  عکر -«  نم  هیبناـج و  یلع  دجـس  نمف  روهدـلا  ذولت  غزفم 

نیـسح ماـما  ربـق  : » دـیوگیم داـقع ، دـناهدنهانپ »؟ دوجـس  عوکر و  لاـح  رد  مدرم  نآ ، فارطا  رد  ناراـگزور  لوـط  رد  تسا و  باـتیب 
مامت هک  تسا  راوازـس  دننکیم و  فاوط  ار  نآ  فلاخم -  هچ  قفاوم و  هچ  ناناملـسم -  يهمه  هک  تسا  یهاگترایز  هزورما  مالـسلاهیلع ،

ماـن هب  هدـنز  دوجوم  نیا  شـشخرد  نیرتسدـقم  يارب  تسا  يراوتـسا  يرادـیاپ و  ناونع  وا  هک  دـننک  فاوط  فیرـش  رازم  نآ  رب  اـهناسنا 
ییاوتحم اب  سدقم  ياهدبنگ  نآ  زا  رتالاو  يدیهش  هاگیاج  هب  تسا  هدنکفین  هیاس  زگره ، نامسآ  يرآ  نارادناج . يهمه  نایم  زا  دازیمدآ 

هحفص 426 ] [ . ] 706 ...« ] دراد نادیهش  مان  تداهش و  موهفم  زا  هک 

نیسح ماما  ترایز  زا  ناناملسم  عنم 

مولظم بیرغ  ماما  تشهب ، لها  ناناوج  دیـس  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  يهناحیر  ربق  ترایز  زا  ار  ناناملـسم  امـسر  لکوتم 
ار اـهنآ  تشاد و  لیـسگ  نارئاز  ندرک  راکـش  يریگیپ و  يارب  ار  یناـسوساج  درک و  زیهجت  ییاـههاگ  نـیمک  حلـسم و  دارفا  درک و  عـنم 
هب همه ، نیا  اب  دنراد . اور  ار  رگید  ياههجنکـش  عاونا  اپ و  تسد و  ندیرب  ندز و  راد  نتـشک و  هلمج  زا  اهتازاجم  نیرتدب  هک  درک  رومأم 

نیمه دندروآ ، موجه  فیرش  ربق  نآ  رب  دندرکن و  يراددوخ  ص )  ) ربمایپ يهداون  ربق  ترایز  زا  ناناملسم  هجنکـش  همه  نیا  يارجا  مغر 
ولج ات  تشاذگ  وا  رایتخا  رد  زین  ار  یهوبنا  هاپـس  درک و  رومأم  ار  دوخ  هاپـس  نارـس  زا  یکی  دـش ، علطم  مدرم  يرادـیاپ  نیا  زا  لکوتم  هک 
يو ریزگان  میرادیمنرب ، تسد  وا  ترایز  زا  یـشکب  ار  اـم  يهمه  رگا  دـنتفگ : دـندیروش و  وا  رب  مدرم  يهدوت  دـنریگب . ار  مدرم  تراـیز 
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کی ناناملسم ، هک  دنداد  ربخ  لکوتم  هب  247 ه )  ) لاس رد  دریگن . ناشیا  هب  يراک  داد ، روتسد  وا  ماجنارـس  تشون و  لکوتم  هب  ار  نایرج 
: دنزب راج  ات  داد  روتـسد  دوخ  يدانم  هب  داتـسرف و  ناشیا  لباقم  هب  ار  یگرزب  هاپـس  دناهدش ، سدقم  دقرم  نآ  ترایز  یهار  یمیظع  هورگ 
نادـنز و لـتق و  زا  ار  اهیریگتخـس  اههجنکـش و  عوـن  هـمه  و  [ 707 .« ] تسا حاـبم  شناـج  لاـم و  دورب  نیـسح  ربـق  تراـیز  هب  سک  ره  »

فک رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترایز  يارب  ار  ناشلام  ناج و  ناناملسم  و  دشن ، قفوم  همه  نیا  اب  تشاد  اور  ناشیارب  نیگنـس  ياهتایلام 
هحفص 427 ] دنداهن [ . تسد 

نیملسم يهوکش 

راوید رد و  رب  دـجاسم و  رد  دـندادیم و  مانـشد  سلاـجم  یموـمع و  عماـجم  رد  ار  وا  دنتـشاد و  لـکوتم  زا  ار  هوکـش  تیاـهن  ناناملـسم ،
يو شهوکن  رد  يراعـشا  مدرم  ياـههدوت  فلتخم و  تاـقبط  نیب  رد  دـندوب و  هتـشون  ار  وا  رب  مانـشد  رگید  ياـهاج  دادـغب و  ياـهنابایخ 

، تسا هدرکن  یفرعم  ار  شدوخ  همکاح  تردـق  سرت  زا  هک  دوب  یمانمگ  رعاش  زا  راعـشا  دـندرک و  ظفح  ار  اهنآ  مدرم  تفاـی و  شرتسگ 
لیذ رارق  هب  راعـشا  نآ  و  دـناهدرب ، مان  رگید  ناسک  زا  یـضعب  و  [ 708  ] تسا یماسب  زا  دناهتفگ  یضعب  تیکـسنبا و  زا  دناهتفگ  یـضعب 

اونوکی نا ال  یلع  اوفـسأ  امودهم  هربق  كرمعل  اذـه  هلثمب  هیباونب  یتأ  دـقلف  امولظم  اهیبن  تنبنبا  لتق  تتأ  دـق  ۀـیما  تناک  نا  هللا  ات  تسا :
زین سابعینب  هک  هتبلا  دنتـشک ، هنامولظم  ار  ناشربمایپ  رتخد  دنزرف  هیماینب  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  [ . » 709  ] امیمر هوعبتتف  هلتق  یف  اوکراـش 

دنتـشادن تکرـش  وا  نتـشک  رد  ارچ  هک  دندروخیم  سوسفا  دندرک و  بارخ  ار  يو  ربق  اهنآ  هک  مسق  وت  ناج  هب  دندرک ، ار  راک  نآ  ریظن 
ياههجنکـش ملظ و  دنتـشاد  اور  نایولع  يهرابرد  ناـشیا  يوما  ناردارب  هک  ییاهمتـس  رب  نایـسابع  دـنتخادرپ ». وا  ربق  كاـخ  هب  ور  نیا  زا 

اهنآ زا  یضعب  اریز  دنرتهب  رایسب  یسابع  يافلخ  رثکا  زا  یلدگنس  یتخـس و  رـس  همه  اب  نایوما  هک  تسا  نیا  تقیقح  دندوزفا ، ار  يرتشیب 
. ] تشادن ار  تازایتما  نآ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  يهدومرف  هب  یقیناود -  روصنم  یسابع -  تموکح  راذگناینب  یتح  هک  دنتشاد  یتازایتما 

تفرگ . نایاپ  ملسلاهیلع  يداهلا  نسحلاوبا  ماما  رصع  یسایس  یناگدنز  زا  ام  نخس  اج  نیا  رد  هحفص 428 ]

ماما رصع  يداصتقا  یگدنز 

هراشا

ساسا نآ  رب  تلود  هک  یملع  يداصتقا  ماظن  کی  دوب ، هدـننک  نارگن  تیاهنیب  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  نامز  رد  يداصتقا  یناگدـنز  اـما 
ماظن ای  مالـسا و  يداـصتقا  ماـظن  اـب  هک  نیا  نودـب  دوب  هتفرگارف  يداـصتقا  جرم  جره و  ار  روشک  رـسارس  تشادـن و  دوجو  دـنک  تکرح 

مدرم و ياههیامرـس  ندرک  تراغ  هعماج و  داصتقا  ندیپاچ  هب  تلود  نارازگراک  ءارزو و  ناکرت ، افلخ ، دشاب . هتـشاد  یگنهامه  يرگید 
دوب و هدنکفا  هیاس  روشک  ياج  همه  رد  رقف  يدیماان و  هک  یلاح  رد  دندوب ، لوغشم  دوخ ، صوصخم  ياههنازخ  رد  ناوارف  لاوما  راکتحا 
هچ ات  دنتـشادن  ییاناوت  دوخ  یگدـنز  تایرورـض  رب  دـندشیم و  لامیاپ  یتسدـگنت  رقف و  ياهاپ  ریز  یمالـسا  يهعماج  زا  عطاـق  تیرثکا 

دـندوب و ماما  رـصاعم  هک  ار  یـسابع  يافلخ  رگید  لکوتم و  ياهیجرخلو  راصتخا  هب  لیذ  رد  ام  هک  یگدـنز  هاـفر  و  تافیرـشت ، هب  دـسر 
مینکیم : نایب  ار  روشک  مدرم  مومع  يداصتقا  یگدنز  نینچمه  نیملسم و  لاوما  نانآ  فارسا 

لکوتم فراصم 

ره دوب و  وا  لام  تقیقح  رد  لاملاتیب  درکیم ، فرص  دوخ  یناسفن  تالیامت  اهینارتوهش و  هار  رد  باسح  یب  ار  نیملسم  لاوما  لکوتم ،
.« دوبن لکوتم  نامز  ردق  هب  اهـششخب  لذب و  جراخم و  ینامز  چـیه  : » دـیوگیم يدوعـسم  درکیم ، فرـصت  لخد و  تساوخیم  هک  روط 
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خاـک ناـکزینک  ب -  ناگدـنناوخ ؛ ناگدـنازون و  فلا -  هحفـص 429 ] درکیم [ : فرــص  ریز  دراوـم  رد  ار  لاـملاتیب  لـکوتم  [ . 710]
هب دندرکیم ، شهوکن  ار  مالـسلامهیلع  تیب  لها  هک  ینارعاش  د -  اهکقلد ؛ نایوگ و  هوای  ج -  دیـسریم ؛ نت  رازه  راهچ  هب  هک  تفالخ 
رد دـیاب  هک  ار  تلود  لاوما  لکوتم  هک  دـندوب  يدارفا  زا  یخرب  اهنیا  درکیم . راثن  يدایز  لاوما  نالک و  ياهـششخب  همه  زا  شیب  ناـشیا 

دیشخبیم . اهنآ  هب  دشیم ، فرص  نانآ  یگدنز  دربشیپ  نیملسم و  حلاصم  هار 

« راوک رب   » ینامهم

ندرک هنتخ  عقوم  رد  ار  نآ  لکوتم  تسا و  هتفرگ  تروص  مالـسا  ملاـع  برع و  ناـهج  رد  هک  تسا  ییاـهینامهم  نیرتمهم  زا  توعد  نیا 
: دـیوگیم هدرک ، لقن  ار  نشج  نیا  زا  یتروص  ینارمع  درک . فرـص  ار  يرامـش  یب  لاوما  نشج  نآ  رد  درک و  اپرب  شنادـنزرف  زا  یکی 

يراسگ هداب  اهنآ  دـندروآ و  بارـش  ياههساک  سپـس  دـندروخ ، اذـغ  هقبط  ره  زا  مدرم  درتسگ و  ياهرفـس  هلجد  يهیـشاح  رد  لکوتم ، »
دندوب هدرک  بصن  ییاههمیخ  مدرم  يور  شیپ  رد  دـنروایب و  رانید  مهرد و  زا  طولخم  ییاههسیک  ات  داد  روتـسد  لکوتم  هاـگنآ  دـندرک ،

هـس یـسک  ره  بیترت  نیا  هب  دنک ، تفایرد  اهلوپ  نآ  زا  تشم  هس  تسا ، هدروخ  بارـش  ماج  کی  سک  ره  دنک ؛ ادن  يدانم  داد ، روتـسد 
رد هدرک و  طولخم  ییاهرانید  مهرد و  ات  داد  روتسد  لکوتم  روط  نیمه  تشاد و  همادا  زور  نآ  نایاپ  ات  راک  تشادیمرب و  اهنآ  زا  تشم 
هک داد  ادـن  يدانم  دـش و  رگید  یـضعب  زا  دارفا ، یـضعب  ندـید  عناـم  هک  دوب  داـیز  يردـق  هب  اـهرانید  اـهمهرد و  دـنزیرب ، سلجم  طـسو 

بش هک  یتقو  دندرب .... دنتسناوت  هچ  ره  دنتخیر و  اهلوپ  رس  رب  مدرم  تسا  هدرک  حابم  امش  رب  ار  لاوما  نیا  ندرب  دیامرفیم ! نینمؤملاریما 
بصن هلجد  رانک  ار  اهعمش  نآ  زا  یضعب  دوب و  امرخ  تخرد  کی  ردق  هب  یضعب  هک  دندرک  نشور  ربنع  کشم و  زا  ییاهعمش  دیسر ، ارف 
درمریپ هب  لـکوتم  دـناوخب . باـتک  تسناوتیم  هحفـص 430 ] اهعمـش [  نآ  ییانـشور  رد  دوـب  هـلجد  فرط  نآ  یـسک  رگا  دـندوب ، هدرک 

اب دوب  نومأم  جاودزا  نشج  حلـصلا » مف   » ینامهم اما  اجک »...؟ حلـصلا  مف  ینامهم  اجک ، اراوکرب  ینامهم  : » تفگ درک و  ور  ياهدروخلاس 
خیرات لحارم  مامت  رد  ار  نآ  ریظن  یـسک  هک  درک  جرخ  لاـم  يردـق  هب  نشج  نآ  رد  نومأـم  و  یـسخرس ) لهـس  نب  نسح  رتخد   ) ناروپ

راـصتخا هـب  نـکیلو  مزجاـع ، نآ  لیـصفت  زا  نـم  : » درک لـقن  لـکوتم  يارب  ار  نـشج  نآ  زا  ياهشوـگ  درمریپ  نآ  و  دوـب ، هدـیدن  يرــشب 
لد و مدوب ، دهاش  دوخ  رهش ، يهزاورد  رب  حلصلا  مف  رد  ناروپ  فافز  نشج  رد  : » لمجم نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ  وت  میوگیم ،

دید مزال  لهس  نب  نسح  دندش و  ریس  هاپس  مامت  هک  يروط  هب  مدید ، ار  ناگدنرپ  عاونا  راکـش و  دنفـسوگ ، هرب  زاغ ، یباغرم ، غرم ، رگج 
هب زور  دنچ  هک  يروط  هب  دـنتخیر ، هلجد  هب  ار  اهنآ  زا  يرادـقم  دـننک و  لقتنم  ار  اهنآ  زا  يرادـقم  ات  دـنک  راضحا  ار  برع  نانابرتش  هک 

اراوکرب ینامهم  رد  امـش  نامالغ  نارازگتمدخ و  هک  مدوب  دهاش  دوخ  نم  نینمؤملاریما ! ای  دیماشآ ... هلجد  بآ  زا  دشیمن  ییوب  دب  لیلد 
[ . 711 ...« ] دناهتشاذگن نتفگ  يارب  يزیچ  ربکا ! هللا  : » تفگ نینچ  دش و  ریحتم  لکوتم  دندرکیم »!! هلداجم  مه  اب  اهرگج  لد و  رس  رب 

نادنزرف يارب  تعیب  نشج 

دمحم لکوتم : دالوا  زا  دوصقم  درک . فرص  يدایز  لاوما  دوب  هدرک  اپ  هب  شدالوا  يارب  نتفرگ  تعیب  تبـسانم  هب  هک  ینـشج  رد  لکوتم 
236  ) لاس مرحم  لوا  هبنـشود  زور  اب  فداصم  تعیب  نیا  هک  دشابیم ، دیؤم  هب  بقلم  میهاربا  زتعملا و  هب  بقلم  ریبز  رـصتنملا و  هب  بقلم 

خسرف راهچ  لوط  هب  ياهرفس  دشیم ؛ ناریح  اهلقع  هک  دش  فرـص  لاوما  يردق  هب  دمآ و  لمع  هب  یمومع  توعد  مدرم  مامت  زا  دوب و  ه )
کی نآ  يانهپ  خـسرف و  تفه  غاـب  لوط  هحفـص 431 ] هک [  دـندرتسگ  دوب  ناـیم  نآ  رد  يرفعج  فورعم  خاـک  ارماـس  رد  هک  یغاـب  رد 
نایم مدرم  روضح  رد  اهبنارگ  ياهکـشم  عاونا  روفاک و  ربنع ، زا  ییاههمـسجم  و  دش ، رپ  مدرم  زا  شتعـسو  همه  اب  خاک  نیا  دشیم  خسرف 
اهنآ زا  دیـشونیم  بارـش  زا  ياهساک  هک  ره  دندروآیم و  اههسیک  اهفرظ و  اب  ناشنزاخم  زا  هک  دـندوب  هداهن  تایرطع  وبـشوخ و  ناهایگ 

نیمه دـندروآیم ، هرابود  دـشیم  مامت  هچ  ره  دربب و  هک  دادیم  شمالغ  هب  ای  تشاذـگیم و  شاهسیک  لخاد  دـعب  درکیم و  مامـشتسا 
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رد اهدـهعیلو  دوب و  هتـسشن  نم  رازه  نزو  هب  ناشنرهاوج  يالط  زا  یتخت  يور  لـکوتم  تشاد و  همادا  بورغ  اـت  دیـشروخ  عولط  زا  روط 
، دندوب هداتسیا  یضعب  هتسشن و  یـضعب  فلتخم ، تاقبط  زا  مدرم  دنتـشاد و  رـس  رب  عصرم  ياهجات  هک  یلاح  رد  دندوب  هداتـسیا  وا  روضح 

يروط هب  دیباتیم  الط  هب  هتـسارآ  ياهرپس  اهریـشمش و  اهدنبرمک و  دوب و  هدـنکارپ  سلجم  نایم  رد  هک  ییالط  ياهفرظ  يور  دیـشروخ 
یه مالسالا و  يرع  تحضأ  دورس : ار  لیذ  راعـشا  اذغ  يهدعو  ود  نیب  زاوها  ریما  یلوص  سابع  نب  میهاربا  درکیم ، هریخ  ار  اهمـشچ  هک 

سفنا مرک  اب  اوعـسف  مهب  تفنتکا  ءابالا و  مهتفنک  دوهع  ةالو  نم  ۀـفالخلا  وفنک  ۀـثالث  مشاه و  نم  ۀـفیلخل  زازعـالا و ... رـصنلاب و  ۀـطونم 
هـس و  لکوتم -  مشاهلآ -  زا  ياهفیلخ  رایتخا  رد  دوب . و  راختفا ... يزوریپ و  هب  طوبرم  هک  یلاح  رد  مالـسا  ياههتـشر  [ . » 712  ] دودجو

دارفا و نیرتهب  اب  سپ  دندوب ، ناشیا  یماح  ناشناردـپ  ناشناردـپ و  یماح  اهنآ  دـندوب . تفالخ  یماح  دـهعیلو  هس  نآ  هک  تفرگ  رارق  نت 
مالسا رظن  زا  دوب و  نیملسم  نآ  زا  دشیم ، فرص  اهنـشج  نیا  رد  هک  ناوارف  لاوما  نیا  یتسار  هب  دندروآ ». ور  تفالخ  هب  ناکاین  نیرتهب 

دساف ياهماظن  نآ  يهرطیس  تحت  رد  اما  دشیم  جرخ  ناناملـسم  يدرف  دمآرد  شیازفا  ناناملـسم و  تردق  دربشیپ  حلاصم و  هار  رد  دیاب 
هحفص 432 ] تفاین [ . ققحت  مالسا  فده  زگره 

ناکزینک

زینک رازه  راهچ  یسابع  لکوتم  هلمج  زا  دوب ، هدش  بذج  روشک  فلتخم  یحاون  زا  هک  دوب  یناکزینک  زا  رپ  سابعینب  نیطالـس  ياهخاک 
يزور زینک  نیمه  تشادن ، ار  وا  ییادج  بات  تشادیم و  تسود  رایسب  ار  اهنآ  زا  یکی  اما  [ 713  ] دوب کیدزن  اهنآ  يهمه  اب  هک  تشاد 

وا هب  یهاگن  لکوتم  دوب ، هتشون  ار  لکوتم -  مان  رفعج - »  » يهملک کشم  اب  شاهنوگ  يور  هک  یلاح  رد  داتـسیا ، لکوتم  ربارب  رد  دمآ و 
اهدخ کسملا  نم  ارطـس  تعدوا  نئل  رثا  ثیح  نم  کسملا  طخ  یـسفنب  ارفعج  دخلا  یف  کسملاب  ۀبتاک  و  دناوخ : ار  راعـشا  نیا  درک و 

کـشم طخ  موش  شیادـف  تسا  هتـشون  کشم  اب  ار  رفعج  ماـن  شاهنوگ  رد  هک  ياهدنـسیون  [ . » 714  ] رطـسأ بحلا  نم  یبلق  تعدوا  دـقل 
هتفرگ تناـما  هب  ارم  بلق  تبحم  زا  رطـس  نیدـنچ  نیقی  هب  دـهد ، تناـما  هب  ار  شاهنوگ  کـشم  زا  رطـس  کـی  وا  رگا  تسا ! رثؤم  ردـقچ 

یب تافرـصت  لیبق  نیا  يهجیتن  رد  لیلد و  نیمه  هب  دـشخبیم و  نیملـسملاتیب  زا  رانید  اهنویلیم  ناکزینک  نیا  هب  هک  تسا  یعیبط  تسا ».
هک دندوب  هدرک  تسرد  یللجم  ياهخاک  یسابع  يافلخ  رگید  لکوتم و  دوب . هدش  یتسس  فعض و  راچد  یمومع  داصتقا  هک  دوب  باسح 

ۀیتفب ریـسی  رـصق  یلع  انینغ  دـیوگیم : نآ  فصو  رد  يرتحب  هک  دوب  هتخاس  یتشک  رد  یخاک  لکوتم  دوبن ، روشک  رـسارس  رد  اـهنآ  ریظن 
نه رافظأ  هبـضخت  قهاش  لک  نم  جاردلاب  ردحت  ماوس  ءامـسلا  یف  ریط  ءیجاج  انلوح  فطخت  ضیبلا  هازبلا  لظت  مایق  هئاجرا و  یلع  دوعق 
[ . 715  ] مامزب هتدـق  اما  داقنی  ةرات و  فقویو  زلاک  البج  و ال  هحفص 433 ] ماط [  ۀحامـسلاب  رحب  قفدت  هؤام  لمحی  لوط  اقلاکرأ  ملف  ماود 
ام فارطا  رد  دیفـس ، ياهزاب  هتـسویپ  دناهداتـسیا  هتـسشن و  نآ  فارطا  رد  هک  ینامالغ  اب  دنکیم  تکرح  هک  یخاک  يور  میزاین ، یب  «و 
هک یلاـح  رد  دـنوشیم  ریزارـس  يدـنلب  ره  يـالاب  زا  اـهجارد  دـننکیم . راکـش  دـننکیم  زاورپ  نامـسآ  رد  هـک  ار  یناگدـنرپ  ياـههنیس 

رارق رایتخا  رد  هنادنمتواخـس  دـنک و  لمح  ار  بآ  دوخ  هک  ماهدـیدن  ار  ییایرد  لوطاق »  » نوچ نم  تسا  باـضخ  هتـسویپ  ناـشیاهلاگنچ 
لکوتم یتسار  هب  يریگ ». تسد  هب  ار  نآ  مامز  ای  دـشاب و  میلـست  دتـسیاب و  راـبکی  هک  ماهدرکن  هدـهاشم  ار  یهوک  وز »  » نوچمه دـهد و 

رازه دـص  مهرد و  رانید  رازه  رازه  راهچ  داتفه و  تسیود و  لکوتم  : » دـیوگیم یتشباش  درک ، جرخ  دوخ  ياهخاک  يارب  رانید  اـهنویلیم 
،000  ) رانید رازه  جنپ  تسیب و  رازه و  رازه  هدزیس  دصناپ و  رگید ، ياههنیدقن  اب  نامز  نآ  فرع  هب  اههکس  شزرا  عومجم  هک  الط  هکس 

دـص دوخ ، ياهخاک  نتخاس  رد  لکوتم  : » دـیوگیم يریون  تسا . هدرک  اهخاک  نیا  ياـنب  جراـخم  فرـص  [ 716 .« ] دوشیم ( 513 ، 025
.« درک هنیزه  مـهرد  ( 258 ، 000،500  ) رازه دـصناپ  رازه و  رازه  تشه  هاـجنپ و  تسیود و  ـالط و  هکـس  رازه  رازه  هاـجنپ  راـنید و  رازه 

هحفص 434 ] درک [ : انب  نیملسم  لاملاتیب  زا  هک  مینکیم  هراشا  يو  ياهخاک  زا  یضعب  هب  ام  کنیا  [ 717]

يرفعج خاک 
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يرفعج خاک 

ناـیاپ زا  سپ  و  [ 718  ] درک فرـص  رانید  ( 2 ، 000 ، 000  ) رازه رازه  ود  نآ  نتخاـس  رد  و  دوب ، لـکوتم  ياـهخاک  نیرتمهم  زا  خاـک  نیا 
رد يرتحب  [ 719  ] درک اطع  مهرد  نویلیم  ود  دندوب ، هدمآ  وا  دزن  هک  یناگدنزاون  اهکقلد و  زا  یـضعب  هب  دـیبلط  ار  ناگدـنزاون  نامتخاس 

مانألل و يدبم  ریخ  یف  تئـشنا  راد  ریخ  أوبت  کلم  رفعج  ۀفیلخلاب  الا  متیل  نکی  مل  يرفعجلا و  نسح  متدق  دـیوگیم : خاک  نآ  فیـصوت 
ترهظ رمقمب  سیل  لیللا  ۀئیـضم و  بکاسب و  سیل  ثیغلاو  ةرـضخم  ربنعب  باشی  کسم  اهبارت  ةولؤل و  اـهاصح  ۀفرـشم  سأر  یف  رـضحم 

 - لکوتم رفعج -  هفیلخ ، اب  زج  ریخ ، تفرگ ، نایاپ  يرفعج  خاک  ییاـبیز   » رزغتـسملا بئاـصلا  ماـمغلا  لـلظ  ترواـج  لامـشلا و  قرتخمل 
يالاب رد  هدـش  هتخاس  اج  نآ  نارـضاح  مدرم و  يارب  لکـش  نیرتهب  رد  دریگیم و  ياـج  لزنم  نیرتهب  رد  هک  یهاـشداپ  دوشیمن  لـماک 

هدیرابن و ناراب  هک  یلاح  رد  تسا  زبسرس  تسا  هتـشرس  ربنع  کشم و  اب  شکاخ  دوشیم و  هدید  ؤلؤل  زا  ییاههزیر  گنـس  هک  نامتخاس 
مدمه هتشگ و  رادیدپ  ناوارف  دیفم و  ربا  ياههیاس  دوش ، دراو  لامش  تمـس  زا  یـسک  يارب  تسین  باتهم  بش  هک  یلاح  رد  تسا  نشور 
قهاوش وأ  يوضر  مالعا  هرانم  نأک  اـناینب  تعفرف  دـیوگیم : شیاـههچغاب ، كاـخ و  خاـک و  زا  بلاـج  فیـصوت  نیا  زا  سپ  ددرگیم ».

یلا هنم  نرظنی  امنأک  نویعلا  ظحل  یلع  لاـع  هحفص 435 ] رـصیق [  نامزلا و  یف  يرـسک  ناینب  نم  ضغ  كولملا و  ممه  یلع  يرزا  ربئص 
رطمملا باحسلا  عطق  هتافرش  تقناع  ءاضفلا و  هبناوج  تالم  رعشملا  افـصلا و  بشاخألا و  بر  هبرو  تامرکملا  یناب  هیناب  يرتشملا  ضایب 

ای يوضر و  هوک  ياههلق  ییوگ  نآ  يهرانم  هک  یتشارفارب  ار  ینامتخاس  [ . » 720  ] رضخلا ضور  رمغ و  ۀجل  نم  هؤانفف  هتحت  ۀلجد  ریست  و 
هب تساک  دوخ  نامز  رد  ار  رصیق  يرسک و  خاک  تلزنم  ردق و  دروآ و  نییاپ  ار  نیطالس  يالاو  ياهتمه  شزرا  هک  تسا  ربئص  تاعافترا 

، اهتلیضف يهمه  یناب  نآ  يهدنزاس  دنرگنیم  يرتشم  يهراتس  یگدنشخرد  يدیفس و  هب  اهمشچ  ییوگ  هک  دوب  الاب  دید  نادیم  زا  يردق 
ربا ياههراپ  اب  نآ  ياههاگرد  هدرک و  رپ  ار  اضف  خاک ، نآ  ياهراوید  تسا  رعشم  افـص و  یلقیـص و  ياهریـشمش  بحاص  نآ ، بحاص  و 

.« تسا هدناشوپ  زبسرـس  ياهغاب  ناوارف و  بآ  جاوما  ار  خاک  طایح  نیاربانب  تسا ، يراج  نآ  ریز  زا  هلجد  دور  تسا و  شوغآ  مه  ناراب 
يوضر و هوک  ياههلق  هب  هیبش  شعافترا  يدنلب و  رد  هک  دنکیم  تیاکح  يرفعج  خاک  يراوتسا  راتخاس و  ییابیز  یگرزب و  زا  رعش  نیا 
ار يرفعج  خاک  ییابیز  هبذاج و  يرتحب ، تسا ... هدوب  شوغآ  مه  ربا  ياههراپ  اب  شیاهاگرد  الاب و  تاقبط  هدرک و  رپ  ار  اـضف  شتعـسو ،

یهبلا لیمجلا  رظنملا  و  سن ، الا  لزنملا  بیجعلا و  ءانبلا  یف  يرفعجلا  حیبصلا و  رصق  نیب  تسمأ  میعنلا و  ۀجهب  تحبصأ  دیاتسیم : نینچ 
يرفعج حیبص و  خاک  نیب  ارصحنم  ماش  حبص و  رد  ینارذگـشوخ  هوکـش  [ . » 721  ] ینجلا نهر  ونب  ایحت  اهیلا و  سوفنلا  وبـصت  ضاـیر  و 

وترپ رد  دیابریم و  ار  اهلد  هک  یناتـسوب  اشگلد و  ابیز و  یهاگدید  شخب و  شمارآ  یلزنم  بیجع و  ینامتخاس  رد  هحفص 436 ] تسا [ 
هلمج زا  تسا ، هتفگ  يرتابیز  راعـشا  هدـش ، هتخیگنارب  يرفعج  خاک  زا  شباـجعا  رتشیب  هچ  ره  يرتحب  دزاـسیم ». وحم  ار  اـهیکیرات  دوخ 

کتعلاط روحبلا  هیتفـض  یف  تحاسف  ءام  لا  درطا  و  ءاوهلا ، هیف  قر  روصقلا  هتیطعا  ام  لضفب  نس  حلا  عم  دبتـسا  كرـصق  يراو  دیوگیم :
يهمه زا  ياهداد  وا  هب  دوخ  فطل  هب  هک  یصاخ  ییابیز  اب  ار ، وت  خاک  منیبیم  [ . » 722  ] رورسلا ماد  یمعنلا و  انیف  کل  تمت  هیف و  دوعسلا 

رد وت  یتخبـشوخ  ياههراتـس  تسا  يراج  اهایرد  شیب  اج  ود  رد  هتـشگ و  هدنکارپ  نآ  نایم  رد  بآ  فیطل و  نآ  ياوه  هتفر  رترب  اهخاک 
مدرم مامت  وا  رانک  رد  و  دـش ، لقتنم  يرفعج  خاک  هب  لکوتم  تسا ». رارقرب  ینامداش  لـماک و  اـم  يهراـبرد  وت  فاـطلا  هدرک و  عولط  نآ 

: دـیوگیم هراـب  نیا  رد  ریـصب  یلعوبا  [ ، 723  ] دوش یلاخ  ناـنکاس  زا  ارماـس  دوب  کـیدزن  هک  يروط  هب  دـنتفای  لاـقتنا  اـج  نآ  هب  ارماـس 
ضرأ لک  ملظم  تناک  محست  نیعب  یکبت  نکت  مل  نا  اهنأک  ۀشحو و  رهاظب  یکبت  مولثم  هب  عطقنمل  الا  اهبام  يأر  نم  رـس  ارافق  تحبـصأ 
تلجأ ام  ضعب  عراوشلا  کلت  امنأک  مسوملا و  یضمی  نیح  ۀکم  تاصرع  اهنأک  تحبصأف و  مامالا  لحر  ملظت  نهدعب  تراصف  مهنم  ةرم 

 ] مسرتم لزنم  لاحأ و  عبر  هؤانب  دیشملا  اهدجـسم  نأک  مسوتی و  نمل  اربتعم  ۀظع و  تحبـصأف  نویعلل  اداعم  تناک  مهوجو  دالبلا  یف  دایأ 
میقلا هنع  باغو  ماقأ  قلخ  مهنأک  ءاسنلا  يرارذلا و  يرت  محزی و  نم  دجت  مل  قیرطلا و  ننس  نع  نثت  مل  اهقوسب  تررم  اذا  و  هحفص 437 ]

كانتـشحو عضو  زا  دنامن  يزیچ  هبورخم  یلاخ و  ياههناخ  زج  دـش ، یکـشخ  نابایب  یهت و  تشاد  هچنآ  زا  يأر  نم  رـس  رهـش  [ . » 724]
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کیرات اهدعب  تسا و  هدوب  مدرم  يهدافتسا  دروم  تقو  کی  ینیمز ، ره  یتسیرگیمن  رابکشا  مشچ  اب  هچ  رگا  یتسیرگیم ، اراکشآ  نآ ،
ایوگ دریگیم و  نایاپ  جـح  مسوم  هک  یماگنه  نآ  تسا  هکم  نابایب  ییوگ  هک  دـش  نانچ  اج  نآ  درک و  چوک  هفیلخ  ددرگیم  یناملظ  و 

عجرم اج  نآ  دناهتـشاذگ . اج  هب  دوخ  زا  يراـثآ  نیمزرـس  نآ  رد  هتفرـشیپ و  هرـسیم  هنمیم و  زا  نایهاپـس  هک  تسا  ییاـهاج  اـهنابایخ  نآ 
اهلاس هک  تسا  ياهناخ  ییوگ  تشاد ، یمکحتسم  يانب  هک  شدجسم  دشاب  ریذپ  دنپ  هک  یسک  يارب  دش  هظعوم  تربع و  اما  دوب  اهمشچ 

اج نآ  زا  یمود  رفن  يدرکیم ، رذـگ  اـج  نآ  رازاـب  هـب  هـک  یتـقو  تـسیرگن . دـیاب  شراـثآ  يارب  هـک  تـسا  یلزنم  هتـشذگ و  وا  رمع  رب 
اج نآ  رد  تسرپرـس  نودـب  یناـمدرم  اـیوگ  هک  يدـیدیم  ار  ناـنز  نادـنزرف و  دوـش و  محازم  هک  يدـیدیمن  ار  یـسک  تشذـگیمن و 
نآ مه  یـشحو  تاناویح  یتح  هک  دروآرد  ییاههبارخ  اههناریو و  تروص  هب  ار  وا  درک و  ییافو  یب  يرفعج  خاک  رب  راگزور  دـناهدنام ».

یقابلا همـسر  رـصقی  مل  يرفعجلا و  و  دیوگیم : هراب  نیا  رد  يرهاوج  تسا . لکوتم  روج  ملظ و  رگنایب  دوخ  نیا  هک  دـنتفگ  كرت  ار  اج 
الدب رفعج  نع  دـجی  مل  وه  امنأک  و  هحفـص 438 ] هلولط [  قوف  بولـسملا  همیعنل  هعول  أرقت  داکت  بوحـشلا  يداب  هلیثمت  نع  رهدلا  مغرب 

مغریلع يرفعج ، خاک  يهدـنام  یقاب  راـثآ  [ . » 725  ] هلیترت نم  اـهب و  دـیلولا  رعـش  نم  نولخ  هب و  هسلاـجم  تضف  هلیج  نع  ـالو  هب  رـسی 
نداد تسد  زا  رطاـخ  هب  ار  وا  زادـگ  زوس و  یناوتیم  وت  هک  تسا ، ییاـهتبکن  رگناـیب  درکن  یهاـتوک  نآ  فیـصوت  زا  راـگزور  تشذـگ 
دـشاب شوخ  لد  وا  هب  هک  تفاین  ار  یـسک  وا  يهلیبق  زا  ای  و  لکوتم )  ) رفعج ضوع  وا  هک  اـیوگ  یناوخب و  شیاـههبارخ  يور  زا  اهیـشوخ 

دش ». تولخ  دیلو  یناوخ  دورس  راعشا و  زا  دروخ و  مه  هب  ششیع  سلاجم 

جرب خاک 

رد یـشباش  [ . 726  ] درک هنیزه  راـنید  رازه  دـصتفه  نویلیم و  کـی  نآ  ياـنب  يارب  هک  دوب  جرب  خاـک  لـکوتم  ياـهخاک  نیرتهب  زا  یکی 
اج نآ  رد  دراد و  رارق  هرقن  الط و  زا  یگرزب  ياههمسجم  خاک  نیا  رد  دوب ، لکوتم  ياهانب  نیرتهب  زا  جرب  خاک  : » دیوگیم نآ  فیـصوت 

ناگدنرپ عاونا  هک  دوب  هداهن  الط  زا  یتخرد  نآ  رد  دوب و  هرقن  الط و  تاحفـص  زا  نآ  یلخاد  یجراخ و  ياهراوید  هک  دوب  یگرزب  رالات 
یبوط یتشهب ، فورعم  تخرد  هب  هیبشت  باب  زا  ار  ناـشنرهاوج  تخرد  نیا  دـندزیم ، ههچهچ  دـندناوخیم و  زاوآ  نآ  ياـههخاش  يور 

ریوصت نآ  ياههیاپ  تخت و  رب  درکیم و  لمح  گرزب  يهدنرد  ود  ار  نآ  هک  دـندوب  هتخاس  الط  زا  یگرزب  تحت  شیارب  دوب و  هداهن  مان 
زا ار  خاک  طایح  و  دننکیم . لقن  مالـسلاهیلع  دوواد  نب  نامیلـس  تخت  زا  هک  يرگید  ياهزیچ  دوب و  هدـش  میـسرت  اهـسکرک  ناگدـنرپ و 

رئاط تسا : هدورس  نینچ  ار  نآ  یسانشان  رعاش  هحفص 439 ] [ . ] 727 « ] دندوب هدرک  شرف  دودنا  رز  ياهگنس  یشاک و  اب  جراخ  لخاد و 
وهف احبـص  بکاوکلا  تراغ  اذا  روتـس و  هردـج و  نود  اللج  هنم  لبـسأ  راس  میغلا  اذاف  ریطی  مامحلا  هـالعأ و  نود  يرـسی  ربلاـف  ءاوهلا  یف 

زا رتنییاپ  هک  دـنرپیم  یناـبایب  رد  یگمه  درپیم ، هک  يرتوبک  و  دـنکیم ، زاورپ  اوه  رد  هک  ياهدـنرپ  [ . » 728  ] روغی يذـلا ال  بکوکلا 
خاک ياههدرپ  اهراوید و  زا  رتنییاپ  هک  دوشیم  مولعم  درادیمرب ، دوخ  يور  زا  هدرپ  دنکیم و  تکرح  اهربا  هک  ماگنه  نآ  تسا و  خاک 

تسا نآ  رعش ، نیا  يانعم  دوشیمن ». دیدپان  هک  تسا  ياهراتـس  اهنت  جرب ، خاک  دنوشیم ، دیدپان  هاگحبـص  رد  اههراتـس  هک  یتقو  تسا ،
عقوم ناگراتـس  تسا و  رتالاب  دوخ ، شبات  ییانـشور و  رد  اههراتـس  زا  هک  عافترا  يدـنلب و  رد  تسا  ربا  ياههدوت  نوچمه  جرب  خاـک  هک 

دوشیمن . دیدپان  خاک  نآ  اما  دنوشیم  دیدپان  حبص  يهدیپس 

حیلم خاک 

خاک نیا  هب  دوخ  راعشا  رد  يرتحب  [ . 729  ] درک نآ  يانب  فرص  مهرد  نویلیم  جنپ  هک  تسا  هدوب  لکوتم  ياهخاک  نیرتابیز  زا  خاک  نیا 
اسبلا مالسلاب  انلعم  عطی  سی  بولق  حیلملا  ههجو  رظان  ماقم  راد و  سنأ و  ینغم  وهف  تقو  ریخ  یف  حیبصلا  متتسا  و  دیوگیم : هدرک ، هراشا 
یماقم لزنم و  مدمه ، ره  زا  نیاربانب  تفرگ  نایاپ  تقو  نیرتهب  رد  ابیز  يانب  نآ  [ . » 730  ] ماسب نم  کحاض و  نمف  كاذ  اذ  لباق  ۀجهب و 
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حیلم خاک  مه  تساخیمرب  وا  زا  مالس  ياوآ  اراکشآ  هک  یلاح  رد  دنتـسیرگن  نآ  حیلم »  » يهرهچ هب  اهلد  هحفص 440 ] دنکیم [  زاین  یب 
دزیم ». دنخبل  یکی  دیدنخیم و  یکی  دندیسوب ، ار  مه  دندیشوپ و  يداش  سابل  رظان  ياهلد  مه  و 

زادنبش خاک 

هدرک هراشا  نادـب  لیذ  راعـشا  رد  يرتحب  [ . 731  ] درک هنیزه  مهرد  نویلیم  هد  نآ  نتخاـس  يارب  تسا  لـکوتم  ياـبیز  ياـهخاک  زا  یکی 
یتسار هب  [ . » 732  ] ماتعملا بغارلاک  ااکبـش ذ  راحنا  يرفعجلا و  رواج  مانالا  ریخل  يدعلا  هرکی  اوهزم  حبـصأ  روصقلا  ریخ  نا  دـنیوگیم :

رید هک  یقشاع  نوچمه  يرفعج ، خاک  رانک  رد  تشاد  ترفن  هفیلخ )  ) مدرم نیرتهب  نانمشد  زا  هک  یلاح  رد  دش  رهاظ  اهخاک  نیرتهب  هک 
تسا ». هتسویپ  نآ  هب  تریح ، لاح  رد  هدیسر ، قوشعم  رادید  هب 

راتخم خاک 

نآ رد  و  [ 733  ] درک فرص  مهرد  ( 5 ، 000 ، 000  ) رازه رازه  جـنپ  نآ  نامتخاس  يارب  هک  دوب  راتخم  خاک  يو  بلاج  ياهخاک  هلمج  زا 
رب لـیلد  دوخ  نیا  هک  [ ، 734  ] تشاد رارق  ینابهر  نآ  لـخاد  هک  دوب  يرید  ریوصت  هلمج  نآ  زا  تشاد  دوجو  یبیجع  ياـهریوصت  خاـک ،
ام هحفص 441 ] دوب [ : هتشون  ار  راعـشا  نیا  نآ  راوید  يور  هدرک و  يراسگ  هداب  زین  قثاو  خاک  نیمه  رد  دوب ، تیحیـسم  حور  زا  يو  رثأت 

هیفام نأ  يوس  بیع  هیف  سیل  رامزلا  انغلا و  سالاو و  سج  رنلاب  رورـسلاب و  فح  سلجم  راهـشلا  ةروص  لثم  راتخملا ال و ال  ۀجهبک  انیأر 
قرغ هک  ینمجنا  ار  اج  نآ  روهـشم  ریواصت  نوچمه  هن  ماهدـیدن و  زگره  ار  راـتخم  خاـک  هوکـش  نوچمه  [ . » 735  ] رادـقألا لزانب  ینفیس 

دوریم ». نیب  زا  یهلا  تاردقم  ندیسر  ارف  اب  هک  نآ  زج  درادن ، یصقن  چیه  تسا  رامزم  ین و  زاوآ و  ناحیر و  سگرن ، ياهلگ  يداش و 

ورغ خاک 

نیا فصو  رد  يرتحب  [ ، 736  ] درک جرخ  مهرد  نویلیم  کی  نآ  نامتخاس  يارب  هک  تسا  ورغ »  » خاک لـکوتم  ياـبیز  ياـهخاک  زا  یکی 
البـساف هنم  لهنا  مامغلا  تلق : هبارت  تئط  یتم و  ءانفلا  لضخ  الزنم  ۀلجد  باتکا  یف  ورغلا  امیخم و  ارظنم و  ۀلجدب  نسحا  دـیوگیم : خاک 
يردـلا بکوکلاک  الکنت  هیف و  نیعلا  لکت  یتح  هرون  عطـسی  هتبقن و  ضیبت  ـالثمتی  نأ  هیبـالود  نلجعا  عفاود  لـضف  جاومـألا  هل  تدـشح 

اکلم هءازا  نهلاخت  هلاختف و  یلتعا  هنع و  یلفـس  ارـسایم و  انمایم و  بابقلا  هبناوج  تدفر  یلجنا  قلأت و  یتح  یجدلا  کلح  هؤوض  صلخا 
لاج لتاقملا  یلعف  اههجو  بلطی  راد  تراد  ثیح  نم  الکوم  حایرلا  فیرـصتب  افلک  ینفی  ام  بیقر  هیلاعا  یلع  الثمم و  كولملا  هل  نیدـت 

رب اپ  هک  یتقو  تسا ! یهاگلزنم  شوخ  هلجد  يهرانک  رد  ورغ  خاک  تسابیز و  نآ  هاـگودرا  هلجد و  يهرظنم  ردـقچ  [ . » 737  ] البقتسا مث 
زا سشیب  جاوما  تسا  هدیراب  ناراب  ینامسآ  ربا  ییوگیم : ینیبیم ، هحفص 442 ] باداش [  ار  نآ  طایح  يراذگیم ، اج  نآ  كاخ  يور 
نآ زا  رون  تسا و  دیفس  نآ  هاگدید  هتسهآ  ات  دننکیم  تکرح  باتـش  اب  نآ  یـشکبآ  ياهخرچ  دناهدش ، عمج  خاک  فارطا  رد  اهریگبآ 

بـش تملظ  رد  میقتـسم  هک  یناشخرد  يهراتـس  نوچمه  دوشیم  هریخ  درادـن و  ار  نآ  ندـید  ناوت  مشچ  هک  تسا  عطاس  يردـق  هب  اـج 
نآ خاک و  نآ  دناهتفرگ . نایم  رد  ییاهدبنگ  الاب ، نییاپ و  پچ و  تسار ، تسد  زا  ار  خاک  فارطا  تسا  راکـشآ  دشخردیم و  دباتیم و 

تسا یناب  هدید  خاک  يالاب  رد  دناهدروآ و  دورف  میلست  رـس  رگید  ناهاشداپ  هک  تسا  یهاشداپ  هک  ینکیم  روصت  ار  نآ  رانک  ياهدبنگ 
تمس نامه  هب  زین  نابهدید  ددرگیم ، خاک  يالاب  ياهتمسق  نآ  هک  فرط  ره  هب  دشاب  هتـشاد  رظن  ریز  دزویم  ار  يداب  تسا ، فظوم  هک 

دوشیم ». وربور  سپس  ددرگیم  وجگنج  اریز  دخرچیم 

راوکرب خاک 
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هنیزه مهرد  ( 2 ، 000 ، 000  ) رازه رازه  تسیب  نآ  نتخاس  يارب  هک  دوب  اراوکرب »  » خاک لکوتم ، ياـهخاک  نیرتبلاـج  نیرتاـبیز و  زا  یکی 
نیا تسا و  هتـشگ  لثملابرـض  یجرخلو  رد  هک  درک  رازگرب  ار  شـصوصخم  ینامهم  نآ  لکوتم  هک  دوب  خاـک  نیمه  رد  و  [ 738  ] درک

میدرک . تبحص  نآ  هب  عجار  یلبق  ياهثحب  نمض  رد  ام  هک  دوب ، زتعم  شرسپ  يروس  هنتخ  تبسانم  هب  ینامهم 

ریح خاک 

،000،000  ) رازه رازه  راهچ  نآ  نتخاس  يارب  هک  هحفص 443 ] دوب [  ریح »  » خاک لکوتم ، يابیز  زیگناتفگـش و  ياهخاک  زا  رگید  یکی 
و دـناوخ : ار  رعـش  نیا  داتـسیا و  نآ  ياههبارخ  رانک  رد  خاـک  نیا  یناریو  زا  سپ  یـضارلا -  هفیلخ -  [ 739  ] دوب هدرک  فرـص  مهرد  ( 4
و [ . 740  ] مودـهم مولثمف و  نامزلا  ملظ  اهـشحوأف  ارهد  تسنآ  لزانم  مومزم  رهدـلا  فکب  يرفعجلا  اـهتنج و  لوطاـقلا  رـصقلا و  ریحلا و 
هک ییاهلزنم  تسا ، هدـش  درـشف  مهرد  راگزور  تسد  اـب  يرفعج  خاـک  و  نآ -  هاگـشدرگ  لوطاـق -  صوصخم و  خاـک  ریح ، ياـهخاک 

متـس ملظ و  يرآ  تسا » هتخاـس  لدـبم  ياهناریو  هب  هدرک و  بارخ  ار  اـهنآ  هناـمز  متـس  ملظ و  اـما  دوـب ، تـفلا  سنا و  ياـج  يراـگزور 
، راگزور روج  ملظ و  هک  نآ  هن  دوش ، اهر  یکاخ  لت  تروص  هب  ددرگ و  لیدـبت  ياهناریو  هب  خاک  نآ  هک  دـش  ثعاب  ریح  خاک  ناـبحاص 
رد دندوب ، هتشارفارب  اهنآ  جاتحیام  زا  نیملسم و  لاوما  زا  سابعینب  هک  ییاهخاک  زا  یشخب  هک  دوب  نیا  درادن ! يریصقت  راگزور  هک  اریز 

دندوب . هدمآرداپ  زا  یگراچیب  رقف و  ببس  هب  مدرم ، تیرثکا  هک  یعقوم 

اهرختسا

هتـشاد ياهراشا  زین  دوب ، هدرک  تسرد  اهخاک  رانک  هک  ییاهرختـسا  هب  هک  تسا  بوخ  میدرک ، يداـیز  ثحب  لـکوتم  ياـهخاک  هب  عجار 
شرف گنس  دندوب ، هتسارآ  ابیز  ياههمسجم  اهیشاقن و  اب  ار  اهنآ  هدرب و  راکب  اهشیارآ  عاونا  یسابع ، ناهاشداپ  ریاس  لکوتم و  هک  میـشاب 

تـسرد هرقن  ياهقرو  زا  ار  اهنآ  لخاد  نوریب  يامن  هک  يروط  ناـمه  دـندوب ، هدرک  مهارف  یتمیق  ياهگنـس  رهاوج و  زا  ار  اـهنآ  زا  یخرب 
اذا تاسنآلا  اهتیؤر و  ءانـسحلا  ۀکربلا  يأر  نم  ای  دـیوگیم : هحفـص 444 ] نینچ [  اهنآ  زا  یـضعب  فصو  رد  يرتحب  [ 741  ] دندوب هدرک 
امأ اهیهابت  اراوطا  اروط و  نسحلا  یف  اهسفانت  يریغلاک  ۀلجد  لاب  ام  اهیناث  رحبلا  ةدحاو و  دعت  اهتبتر  لضف  نم  اهنأ  اهبـسحب  اهیناغم  تحال 

سیقلب اهب  رمتولف  اهیناعم  یف  اوقدأف  اهعادبا  ولو  نیذـلا  نامیلـس  نج  نأک  اهینبی  دـجملا  ینابو  باعت  نا  نم  اهؤلکی  مالـسالا  ءیلاک  تأر 
ۀلئاس ءاضیبلا  ۀضفلا  امنأک  اهیرجم  لبح  نم  ۀجراخ  لیخلاک  ۀـلجعم  ءاملا  دوفو  اهیف  بصت  اهیبشت  الیثمت و  حرـصلا  یه  تلاق : ضرع  نع 
قیرو اهکحاضی  انایحا  سمشلا  بجاحف  اهیشاوح  الوقصم  نشاوجلا  لثم  اکبح  اهل  تدبأ  ابصلا  اهتلع  اذا  اهیراجم  یف  يرجت  کئابسلا  نم 

اهیـصاق نیب  ام  دـعبل  اهتیاغ  روصحملا  کمـسلا  غلبی  اهیف ال  تبکر  ءامـس  تبـسح  الیل  اهبناوج  یف  تاءرت  موجنلا  اذا  اهیکابی  انایحا  ثیغلا 
یلا روص  اهیلاعا  یف  وهب  نططحنا و  اذا  اهلفاسا  یف  بیحر  نحـص  نهل  اهیفاوخ  وج  یف  ضقنت  ریطلاک  ۀـحنجم  طاسوأب  اهیف  نمعی  اهینادو 

ۀفیلخلا دی  اهقفدت  یف  تجل  نیح  اهنأک  اهیلازع  الحنم  بئاحسلا  نع  اهتیؤرب  اهنیتاسب  ینغت  اهیزاوی  هینیعب  ءاوزنا  هنم  اهسنؤی  نیفلدلا  ةروص 
ماگنه هب  ناگزیشود  ابیز و  رختـسا  رادید  هب  هک  يا  [ . » 742  ] اهیماسا نم  یعدی  موی  همـسا  نا  اهتبتر  دعب  نم  ۀبتر  اهدازو  اهیداو  لاس  امل 
تـسا هدش  هچ  تساهنآ  نیمود  ایرد  نت و  کی  ییوگ  ناشهبترم ، ماقم و  يرترب  رطاخ  هب  ناکرتخد  نآ  هک  يدش  لیان  ناشندـناوخ  زاوآ 

 [!] تسرپرس هک  دینیبیمن  ایآ  هحفـص 445 ] تسا [ ! رختفم  نادب  دراد و  ییابیز  هقباسم  نوگانوگ  راوطا  رد  اهدور ، رگید  نوچ  ار  هلجد 
تقد دننآ و  نتخاس  رادهدهع  نامیلـس  ترـضح  ناینج  هک  ییوگ  تسا  تمظع  یناب  وا  یناب  هتـشاد و  زاب  بیع  صقن و  زا  ار  نآ  مالـسا ،

، تسا خاک  نحـص  نامه  اج  نآ  دیوگب : هیبشت ، لیثمت و  باب  زا  دـنک ، رذـگ  نآ  رب  سیقلب  رگا  دـناهدرب . راک  هب  نآ  ياوتحم  رد  ار  مزال 
دیفـس و ياههرقن  هک  ییوگ  دـناهدوبر . ناشنابحاص  تسد  زا  رایتخا  مامز  هک  ییاهبـسا  نوچمه  دزیریم ، نآ  رد  تعرـس  هب  یناوارف  بآ 

لقیـص ار  نآ  فارطا  هک  دـیامنب  ییاهرز  نوچمه  ياهتفاب  ناشیارب  دـنور ، الاب  نآ  رب  ناـکدوک  هاـگ  ره  دـنزیریم . اـهبلاق  رد  هک  دـنباذم 
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رد ماگنه  بش  ناگراتـس ، هک  هاگنآ  دـنایرگب . ار  ناشیا  ناراب  شزیر  یهاگ  دـنادنخب و  ار  اهنآ  ربا )  ) دیـشروخ رادهدرپ  یهاـگ  دـناهداد .
رود و نیب  دایز  يهلـصاف  لیلد  هب  نآ -  لـخاد  ياـهیهام  دنراوتـسا ، نآ  رباههراتـس  تسا و  نامـسآ  ییوگ  دـننک  ییاـمندوخ  نآ  فارطا 

ياهلاب اضف  رد  هک  ناگدـنرپ  لثم  دـننکیم  تکرح  اهلاب  طسو  اـب  هکرب  نآ  رد  ناـنآ  يهمه  دنـسرب ، نآ  رخآ  هب  دـنناوتیمن  شکیدزن - 
اب هک  یـسک  دـنراد . ياهدرتسگ  ياضف  دـنیآیم ، دورف  نییاـپ  هب  ـالاب  زا  هک  یماـگنه  ناـشیاپ ، نییاـپ  رد  ناـشیا  دـننکیم ، زاـب  ار  نیریز 
نآ ياههرانک  زا  هک  ییاهربا  زا  شیاهغاب ، ندید  دنیبیم ، لخن  ود  تروص  هب  ار  لخن  کی  دریگ  رارق  نآ  ربارب  رد  شیاهمـشچ  يهشوگ 

لذب و هحفـص 446 ] ماگنه [  رد  تسا  هفیلخ  تسد  ییوگ  دـنور  ورف  شقامعا  هب  هک  یتقو  هکرب  نآ  دزاسیم . زاینیب  ار  وت  دـنرذگیم ،
زا یقیقد  بلاج و  فیـصوت  هب  هدیـصق ، نیا  تساهمان »... نیرتالاب  هفیلخ  مان  هک  یتسار  هب  تسا ، نآ  زا  رتالاب  هفیلخ  تسد  هکلب  شـشخب 

ینوراه خاک  رختسا  زین ، مهج  نب  یلع  و  دوب . هدش  هتخاس  نامز  نآ  یـسدنه  عضو  نیرتنیـشنلد  هب  هک  دراد  هراشا  رختـسا  نآ  ياهییابیز 
هللا كرابف  ۀکرابم  ۀکرب  اهتأشنأ  دیوگیم : نینچ  نآ  يهرابرد  تسا و  هدرک  فیصوت  دوب ، یسابع  يهفیلخ  قثاو  ياهخاک  هلمج  زا  هک  ار 

اهنأک و اهبراغم  وأ  ضرألا  قرـشم  یف  انطو  اهلثم  هللا  قلخی  مل  اـهبئاجع  یف  ساـنلا  تراـح  اـهل و  سوفنلا  یهتـشت  اـمب  تفح  اـهبقاوع  یف 
رزجلا و بجع و  مطالت  اهیف  جوملل  اهبناوج  یف  اناریح  نسحلا  يأر ت  تیتأ  اهراطقا  يأ  نم  اهبطاخل  یلجت  سورع  اهب  ۀـقدحم  ضاـیرلا 

يهکرب [ . » 743  ] اهبحاص نسح  هللا  لمکأ  اهنـساحم و  ایندلا  اهیلا  تدها  اهبئاعل  ابیع  اهیف  هللا  ردق  ام  مامالل و  هللا  اهردق  اهبراشم  یف  دـملا 
هرابرد مدرم  تسا و  دوجوم  نآ  رد  دهاوخب  اهلد  هچنآ  دنادرگ  ریخب  تکرب و  اب  ار  نآ  بقاوع  دـنوادخ ، ياهدروآ ! دوجو  هب  ار  یتکرب  اب 

نآ فارطا  ياهغاب  هکرب و  نآ  هک  ایوگ  تسا  هدیرفاین  نآ ، ریظن  ار  ییاج  چیه  نیمز  رتخاب  رواخ و  رد  دـنوادخ  دننادرگرـس  نآ  بیاجع 
نآ فارطا  رد  ار  ياهدـننک  هریخ  ییاـبیز  ییاـیب ، هک  نآ  فرط  ره  زا  تـسا ، هدرک  ییاـمندوخ  بطاـخم  فرط  يارب  هـک  تـسا  یـسورع 

تسا زیگناتفگـش  زین  هحفـص 447 ] نآ [  ياهروخـشبآ  دـم  رزج و  دراد و  يروآ  تفگـش  مطـالت  رختـسا  بآ  جوـم  ینکیم  هدـهاشم 
نآ هب  ار  دوخ  ياهییابیز  يهمه  ایند  هدرکن  ردقم  هکرب  نآ  رد  نایوج ، بیع  يارب  یـصقن  چیه  هدرک و  ردقم  هفیلخ  يارب  ار  نآ  دـنوادخ 

یسابع و يافلخ  ینارذگشوخ  یمرگرـس و  يارب  اهرختـسا  نیا  تسا ». هدرک  لماک  هلیـسو -  نادب  ار -  شبحاص  یبوخ  دنوادخ  و  هداد ،
هیضق نیا  دنتخادنا ، اههکرب  نآ  زا  یکی  رد  ار  ثنخم  يهدابع  داد ، روتسد  لکوتم ، لاثم ) روط  هب  . ) دوب هدش  مهارف  مدرم ، ندرک  هرخـسم 

ار وا  ات  داد  روتـسد  دـید ، ار  عضو  نآ  هک  یتقو  لکوتم  دریمب ، امرـس  زا  هداـبع  هک  دوب  کـیدزن  دوب ، درـس  رایـسب  اوه  هک  داد  خر  یعقوم 
»؟ هروطچ تلاح  يروطچ ؟ : » تفگ درک و  هدابع  هب  ور  داد و  رارق  دوخ  هاـگرد  ناـبرقم  وزج  دـندناشوپ و  شنت  رب  ساـبل  هدروآ و  نوریب 
رـس تشپ  هنوـگچ  اـیند  نآ  رد  ار  قـثاو  مردارب  : » تفگ دـیدنخ و  فرح  نـیا  ندینـش  زا  لـکوتم  ماهتـشگرب »! اـیند  نآ  زا  : » تـفگ هداـبع 

يراتفر بلاج ، يایاضق  زا  [ . 744  ] دنداد هزیاج  هدابع  هب  داد  روتـسد  دیدنخ و  لکوتم  مدرکن ! رذگ  منهج  زا  تفگ : هدابع  یتشاذگ »...؟
هار تفگیم  تفریم ، اوه  هک  یتقو  تشاذـگیم ، یقینجنم  لخاد  ار  وا  دادیم ، ماجنا  کقلد  رعاش  هربعنبا  هب  تبـسن  لـکوتم  هک  تسا 

دیـص ار  وا  یهاـم  نوچمه  دـنتخادنایم و  ار  يریگیهاـم  ياـهروت  تخادـنایم و  رختـسا  هب  ار  وا  هاـگنآ  دـمآ ! قـینجنم  هک  دـینک  زاـب  ار 
تفرشیپ و هار  رد  و  دهد ، هحفص 448 ] رارق [  ناملـسم  ياههدوت  تمدخ  رد  ار  شدوخ  تقو  هک  نآ  ياج  هب  لکوتم  [ . 745  ] دندرکیم

تاقوا هکلب  دیـشیدنایمن  دراوم  نیا  رد  زگره  دنکب ، راک  اهنآ  یعامتجا  یگنهرف و  يداصتقا  ياههنیمز  رد  اهنآ  دربشیپ  یگدنز و  دوبهب 
وا ياـهخاک  و  دـنارذگ ، یگزره  یگدوهیب و  رد  ار  دوخ  رمع  رتـشیب  هک  ناـنچ  درکیم ، فرـص  هدوـهیب  ياـهراک  نینچ  هار  رد  ار  دوـخ 

دوب . اهفالخ  ماجنا  اهیراسگ و  هداب  یگدنزاون و  زا  یهاگشیامن 

ارعش هب  ششخب  لذب و 

هراشا
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 - دندوب نامز  نآ  يهدـش  هتخانـش  لماوع  نیرتمهم  زا  هک  راوخ -  هریج  نارعاش  هب  ار  یناوارف  ياهلوپ  یـسابع ، نیطالـس  رگید  لکوتم و 
عـضوم تیبثت  نتخادـنا و  اج  رطاخ  هب  نیا  و  دندیـسر ، يدایز  زیاوج  لاوما و  هب  دـندرکیم  ییوگدـب  ناـیولع  زا  هک  ییارعـش  دـندادیم .

يو ماقم  هب  رتکیدزن و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ -  هب  نایولع  زا  ناشیا  هک  دنوش  دقتعم  مدرم  ات  دوب  ناناملـسم  ندز  لوگ  نایـسابع و 
ار و ارعش  نآ  زا  یـضعب  مان  لیذ  رد  ام  هک  دنتفگیم  انث  حدم و  ار  وا  ات  دادیم  ارعـش  هب  ار  يدایز  لاوما  لکوتم  لاح ، ره  هب  دنرتراوازس .

میروآیم : دناهدرک  تفایرد  هک  يزیاوج 

ربدم نب  میهاربا 

رعاش ربدم ، نب  میهاربا  هلمج  زا  دنتفگیم ، کیربت  ار  وا  یتسردنت  يدوبهب و  دندمآیم و  مدرم  تفای ، دوبهب  اهدعب  دش و  ضیرم  لکوتم 
نی ملاعلل  هللا  ۀمحر  ای  ریضن  قروذ  دوعلا  ض  ـ ـ نیدلا غ داع  مویلا  تسا : هلمج  نآ  زا  ریز  راعـشا  هک  دناوخ  ار  دوخ  يهدیـصق  دش و  دراو 

ار دوخ  يدنلبرـس  تفاطل و  یباداش و  نید [!]  هرابود  زورما  [ » هحفص 449 رون [  يدهب و  هل  ترهظ  یتلا  هللا  ۀجح  ای  رینتـسملا  ءایـض  ای  و 
ادـخ رون  تیادـه و  رگناـیب  هک  ادـخ  تجح  يا  دـندرگیم  دـنمهرهب  وت  روـن  زا  هک  يوـترپ  يا  و  ناـیناهج ! رب  ادـخ  تمحر  يا  تفاـیزاب 

ییحی نب  هللادـبع  شریزو  هب  دـنداد و  مهرد  رازه  هاجنپ  میهاربا  هب  اـت  داد  روتـسد  دـش و  ناـمداش  راعـشا  نیا  ندینـش  زا  لـکوتم  یتسه »!
ددرگ . دنمهرهب  ات  درامگب  یمهم  راک  هب  ار  وا  هک  درک  شرافس 

یمجرب لبشوبا 

لبقم و ریخلاف  یلبقا  دوب : نینچ  نآ  علطم  هک  دناوخ  لکوتم  يارب  دوب  تیب  هس  رب  لمتـشم  هک  ار  ياهدیـصق  دـش و  دراو  یمجرب  لمـشوبا 
روآ ور  یکین  ریخ و  هک  وـش  دراو  دـیوگیم - : یکزینک  هب  باـطخ  لـکوتملا -«  هجو  تر  صبا  اذا  حـجنلاب  یقث  لـلعملا و  لوـق  یکرتا 

روتسد راعشا ، نیا  ندینش  اب  لکوتم  شاب »! نئمطم  يزوریپ  هب  ینیبب  ار  لکوتم  يامیـس  نوچ  و  نک ! اهر  ار  هدننک  مرگرـس  نخـس  تسا و 
[ . 746  ] دنداد لمشوبا  هب  مهرد  رازه  یس  داد 

یلوص

زا دـناوخ ، ار  دوخ  فورعم ، يهدیـصق  دـش و  دراو  تینهت  کیربت و  يارب  یلوص  تفرگ ، تعیب  مدرم  زا  شنارـسپ  يارب  لکوتم  هک  یتقو 
يزوریپ و هب  لکوتم -  نارسپ  مالسا -  ياههتشر   » دییأتلا زازعالا و  رصنلاب و  ۀطونم  یه  مالسالا و  يرع  تحضا  تسا : ریز  رعش  هلمج  نآ 

نارسپ دنداد و  هحفص 450 ] يو [  هب  مهرد  رازه  دص  داد  روتـسد  یلوص ، راعـشا  ندینـش  زا  سپ  لکوتم ، دش » طبترم  يراوتـسا  تزع و 
[ . 747  ] دنداد وا  هب  ار  نآ  لداعم  زین ، لکوتم 

بونجلایبا نب  ناورم 

کب مهلک  نیملسملاب و  ۀیانع  مانی  امف  هلالا  یشخی  تسا : هلمج  نآ  زا  ریز  رعش  هک  هتفگ  حدم  ار  وا  ياهدیـصق  رد  بونجلایبا  نب  ناورم 
لکوتم دناهتفخ »! وت -  دیما  هب -  ناناملسم  يهمه  يرآ  دربیمن ، شباوخ  ناناملـسم  هب  هجوت  رطاخ  هب  دسرتیم و  ادخ  زا  لکوتم )  ») مئان
دهعیلو ار  شرـسپ  هس  ره  لکوتم ، نوچ  و  دـنداد . هزیاج  وا  هب  سابل  تسد  کی  نینچمه  الط و  هکـس و  رانید  رازه  تسیود  داد ، روتـسد 

يدـه رونف  دـمحم  امأف  كالما : ۀـثالث  تفگ : نینچ  لکوتم  هب  باطخ  هلمج  زا  دورـس و  هراـب  نیا  رد  ار  ياهدیـصق  ناورم  داد ، رارق  دوخ 
یف یقت و  ۀمـصع  سانلل  میهاربا  لضفلاوذ  يدـجت و  امک  يدـجی  يوقتلا و  یف  کهیبش  هناف  هلالا  دـبعوبأ  اما  يدـهی و  نم  هللا  هب  يدـهی 

رد هللادبعوبا ، اما  دنکیم ، تیاده  دهاوخب  ار  هک  ره  دنوادخ  وا  هلیـسو  هب  تسا  یتیاده  رون  هک  دمحم  اما  هاشداپ : هس   » دعولاب دیعولاب و 
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هب راگزیهرپ و  مدرم ، هاگهانپ  تلیـضف ، بحاـص  میهاربا  اـما  دـناسریم ، هدـیاف  نارگید  هب  وت  نوچمه  تسوت و  ریظن  يراـگزیهرپ  اوقت و 
کی هماـج و  هاـجنپ  مهرد و  رازه  تسیب  دـص و  اـت  داد  روتـسد  ناورم ، راعـشا  ندینـش  زا  سپ  لـکوتم  تـسا ». راداـفو  شدـیعو  دـعو و 

يو هب  هماج  دنچ  اب  مهرد  رازه  تسیب  دص و  زاب  دوتس ، ار  وا  يرگید  يهدیـصق  رد  و  [ . 748  ] دنداد يو  هب  غالا  کی  بسا و  کیورتسا 
ناو یغطا  نأ  تفخ  دـقف  دزت  ینع و ال  کیفک  يدـن  کسماف  هحفـص 451 ] تفگ [ : تسناد و  دایز  ار  هفیلخ  يایاطع  ناورم  درک ، اـطع 

لکوتم موش »! ربکتم  شکرس و  مراد ، میب  نم  هک  نکم  تمحرم  نیا  رب  هدایز  نک و  سب  نم  هب  تبسن  ار  تدوخ  شـشخب  لذب و   » اربجتا
يو حدم  رد  ياهدیـصق  رگید ، راب  [ . 749  ] منک قرغ  مدوخ  شـشخب  دوج و  رد  ار  وت  هک  یتـقو  اـت  منکیمن  سب  ریخ ، تفگ : خـساپ  رد 

بهو املثم  ۀـفالخلا  هل  هلالا  بهو  لحنتب  بلط و ال  ـالب  تءاـج  ةوبنک  رفعج  ۀـفالخ  تناـک  تسا : هدـمآ  نینچ  هدیـصق  نآ  رد  هک  تفگ 
تفالخ دنوادخ  تسا  نآ  یعدم  هن  نآ و  يوجتـسج  رد  یـسک  هن  هک  تسا  توبن  نوچمه  لکوتم )  ) رفعج تفالخ   » لسرملا یبنلل  ةوبنلا 

رازه هاجنپ  داد ، روتـسد  راعـشا  نیا  ندینـش  زا  سپ  لکوتم  تسا ». هدرک  تمحرم  لـسرم  ربماـیپ  هب  ار  توبن  هک  ناـنچ  هدیـشخب ، وا  هب  ار 
[ . 750  ] دنداد يو  هب  مهرد 

مهج نب  یلع 

ادیپ عالطا  دوخ  يانث  حدم و  رد  وا  یبدا  راک  جـیاتن  زا  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  همه  نیا  دیـشخب و  مهج  نب  یلع  هب  ار  يدایز  تورث  لکوتم 
تـسد رد  یتـمیق  رد  ود  هک  یلاـح  رد  دیـسر  لـکوتم  روضح  هب  مهج  نب  یلع  يزور  دوـب ك  نیا  يو  هب  شیاهـششخب  هلمج  زا  و  درک .
رتشیب نآ  شزرا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : داد و  يو  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  لکوتم  دورـس و  لکوتم  يهرابرد  ار  ياهدیـصق  وا  دوب و  لکوتم 

نم رسب  تسا : ریز  هحفص 452 ] راعشا [  هلمج  نآ  زا  هک  هتفگ  لکوتم  حدم  رد  مهج  نب  یلع  يرگید  راعـشا  و  تسا ! مهرد  رازه  دص  زا 
تأت مل  راهنلا  لیللا و  فلتخا  ام  هینب  یف  هیف و  کلملا  ران  ۀنج و  هنأک  بطخ  لکل  یشخی  یجری و  راحبلا  هرحب  نم  فرغت  لدع  ماما  يأر 

ره يارب  دنـشون  هعرج  اـهایرد  وا  دوج  سوناـیقا  زا  هک  تسا  رتـسگ  داد  يربـهر  يأر  نم  رـس  رد   » راـسیلا اـهلثم  تتا  ـالا  ائیـش  هنم  نیمیلا 
بش و هک  یتقو  ات  دراد  همادا  شنارسپ  وا و  تنطلس  تسا ! خزود  تشهب و  هک  ییوگ  دنادرگیم ، كانمیب  دزاسیم و  راودیما  يدماشیپ ،

ندینش زا  سپ  دریگیم ». تروص  زین  پچ  تسد  زا  نآ ، ریظن  هک  نآ  رگم  دوشیمن ، یـششخب  وا  تسار  تسد  زا  دندمآ  تفر و  رد  زور 
هکلب دوبن ، ارعـش  هب  رـصحنم  لکوتم  ياـهاطع  و  [ 751  ] دـیزرایم مهرد  رازه  دـص  زا  شیب  هـک  داد  يو  هـب  زین  ار  رگید  رد  راعـشا ، نـیا 
يدج نخس  رد  لکوتم  نامز  رد  هک  دوبن  یسک  دیوگیم : يدوعسم  تفرگیم ، رب  رد  زین  ار  اهکقلد  ناگدنزاون و  يو  ناوارف  ياهششخب 

اههیامرـس و [ . 752  ] تشگیم شبیـصن  یناوارف  لاـم  دـشیم و  دـنمهرهب  وا  تلود  زا  هـک  نآ  رگم  دـشاب  هتـشاد  یتفرـشیپ  یخوـش  اـی  و 
جرخ یمومع  حلاصم  هار  رد  ار  یغلبم  نیرتمک  هک  نیا  نودـب  دـشیم  فرـص  یگزره  ینارذگـشوخ و  هار  رد  مدرم ، يداصتقا  تاناکما 

دـشیم و فرـص  باسح  یب  مهرد  رانید و  اهنویلیم  بیترت ، نیا  هب  : » دـسیونیم نینچ  لکوتم  فراصم  يهراـبرد  فیـض » یقوش  ، » دـننک
لایخ مامت  اب  ار  بش  کی  رازه و  ياهناتـساد  اهینامهم  نیا  هک  دـندرکیم  جرخ  خاک  ياهنـشج  یناـمهم و  رد  یتباـقر  هنوگ  چـیه  نودـب 
نیا هک  هحفـص 453 ] نیا [  ياـج  هب  دروآیم . رطاـخ  هب  تساـک -  مک و  نودـب  شموـهوم -  ياهینارذگـشوخ  اـهیگزره و  اـهیزادرپ و 
نینچ نیا  دوش ، فرـص  اهیـسنازیب  اهکرت و  اب  گنج  رد  نایهاپـس  زیهجت  ای  ناـشیا و  ياهیدـنمزاین  اـههدوت و  هب  کـمک  هار  رد  اـهنویلیم 

ناشتروص رـس و  زا  هراومه  تمحز  قرع  دـندربیم و  رـس  هب  تبکن  یتخـس و  رد  مدرم  هک  یلاح  رد  دـندرکیم  شاپ  تخیر و  هناـقمحا 
فرـص هدوهیب  ياههار  رد  ار  ناشیا  لاوما  نارگید  لـکوتم و  هک  نآ  رطاـخ  هب  دـندروخیم و  ار  تیمورحم  يدـیمون و  مغ  دوب و  يراـج 
دندوب ییاهراب  ناسب  اهخاک  نیا  دشیم و  جرخ  اهنآ  رد  اهنویلیم  زا  سپ  اهنویلیم  هک  دنتخاسیم  ار  یمیظع  ياهخاک  اهنآ  اب  دـندرکیم و 

رد لکوتم  يزور  هک  دننکیم  لقن  و  تشگیم . هدـنکارپ  هرقن  الط و  ياههسیک  دزیم و  رود  اج  نآ  رد  بارـش  ياههماج  اههساک و  هک 
دیناوتیم ایآ  تفگ : شنامیدن  هب  دوبن ، نیحایر  لگ و  نامز  تاقوا ، نآ  درک و  يراسگ  یم  تشذـگ -  شحرـش  البق  هک  راوکرب -  خاک 
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خـساپ رد  اهنآ  دـییارایب ؟ ار  ام  لفحم  دـنیوگیم ، هالک » داش   » نآ هب  اهنابز  سراف  هک  يروط  نآ  ای  دـینک و  نییزت  اـهلگ  اـب  ار  اـم  سلجم 
دوب شیارزو  زا  یکی  هک  ار -  ییحی  نب  هللادیبع  تفگ : لکوتم  دشابیمن ؟ لگ  لصف  نونکا  تسین و  نکمم  لگ  نودب  هالک  داش  دنتفگ :

ود يهزادنا  هب  یمهرد  ره  هک  دننزب  هکس  نم  يارب  مهرد  دنچ  وگب  تفگ : درک و  هللادیبع  هب  ور  لکوتم  دمآ . هللادیبع  دیروایب ، نم  دزن  - 
هاجنپ داد : روتـسد  هللادیبع  مهرد ؟ نویلیم  هاجنپ  تفگ : لکوتم  نینمؤملاریما ؟ ای  تسا  مزال  مهرد  دـنچ  دیـسرپ : هللادـیبع  دـشاب . الط  هبح 
یضعب زمرق و  گنر  هب  ار  اهنآ  زا  یشخب  تفگ : لکوتم  تسا ، هدش  هدامآ  اههکـس  هک  دناسر  لکوتم  عالطا  هب  دندرک و  مهارف  ار  نویلیم 
لکوتم هاگنآ  درک ، لمع  روتـسد  قبط  هللادیبع ، دیراذگب ، لاح  نامه  هب  ار  هیقب  دـیروآرد و  هایـس  گنر  هب  ار  یتمـسق  درز و  گنر  هب  ار 

گنر فالخ  رب  يون  هالک  ابق و  ناشیا  زا  مادک  ره  هک  داد  روتـسد  اهنآ  هب  دیبلط و  دندوب ، رفن  دصتفه  هک  ار  شنایفارطا  نارازگتمدـخ و 
هک دـننزب  ياهمیخ  هک  داد  روتـسد  دـیزویم و  داب  هک  درک  نییعت  ار  يزور  سپـس  دـندرک ، هیهت  زین  اهنآ  دـنک و  هیهت  شقیفر  هالک  اـبق و 

شنارازگتمدـخ دـندوب و  وا  فارطا  رد  شنامیدـن  هک  یلاح  رد  درک  فرـص  اـج  نآ  رد  ار  هناحبـص  زور  کـی  دـشاب و  هتـشاد  رد  لـهچ 
هدنکارپ هتسد  هتسد  ار  اهلگ  يروط  نامه  دندنکارپ ، ار  هحفص 454 ] اهلوپ [  نآ  مامت  داد  روتسد  لکوتم  دنتشاد و  نت  رب  دیدج  ياهسابل 

هک ییاهلگ  نوچمه  اوه  رد  و  درب ، ار  اهنآ  داب  دـندوب ، کبـس  اهلوپ  نوچ  دـندرک و  ار  راک  ناـمه  يو  يوریپ  هب  زین  نامیدـن  دـننکیم و 
يافلخ هک  اریز  تفرگیم  تأشن  دح ، زا  شیب  ینارذگشوخ  یلایخ و  هدوسآ  زا  اهنیا  مامت  [ . 753 .« ] دندمآرد زاورپب  دنیآیم ، رد  زاورپب 
يانگت یتخـس و  رد  مدرم ، فلتخم  تاقبط  اـهنآ  راـنک  رد  و  دـندوب ، رادروخرب  يزابـسوه  یگناوید و  دـح  اـت  ینارذگـشوخ  زا  یـسابع 

[ . 754 ...« ] دنتشاد رارق  دیدش  یتسدگنت  تبکن و  رد  دندربیم و  رس  هب  یگدنز 

یمومع يداصتقا  یگدنز 

انگنت و رد  دـندوب و  راتفرگ  یتسدـگنت  رقف و  لاگنچ  رد  مدرم  بلغا  دوب ، دـب  تیاهن  یب  یمالـسا ، ياهروشک  رد  مدرم  داصتقا  عضو  اـما 
هژیوب هفیلخ  نارازگراک  نایفارطا و  نایارد و  هزره  ناگدنناوخ و  رایتخا  رد  ارـصحنم  یمومع  تورث  دندربیم و  رـس  هب  هداعلاقوف  یتخس 

یبایماک و عاونا  زا  عون  چـیه  و  دـننک ، فرـصم  هنوگچ  دنتـسنادیمن  هک  دوب  هتـشابنا  یلاوما  زا  ناشیاههناخ  هک  دـندوب  اـهنیا  دوب ، اـهکرت 
هدزلد ینارتوهـش  یعون  زا  هاگ  ره  دـندرک و  جرخ  هنادنمتواخـس  ار  ناوارف  لاوما  همه  نآ  هک  نآ  رگم  دـندرکن  راذـگ  ورف  ار  ینارتوهش 

ياهخاک رد  يراسگ  یم  سلاـجم  داـقعنا  یگدـنزاون و  یگزره و  رد  ناـشرمع  روط  نیمه  دـنتفریم و  يرگید  عون  غارـس  هب  دـندشیم 
تاـقبط رتشیب  نیب  رد  يداـصتقا  یگدـنز  لاـح ، ره  هب  تشذـگیم . دوب ، هدـش  مهارف  ناـگراچیب  ناـمورحم و  ارقف و  لاوما  زا  هک  یللجم 
تموکح ربارب  رد  هناحلسم  مایق  هب  ار  یعامتجا  ناحلـصم  هک  دوب  یلماوع  زا  یکی  دوخ  نیا  دوب و  هدننک  نارگن  هدش و  جلف  مالـسا  ناهج 

میدرک . لقن  هتشذگ  هحفص 455 ] ياهثحب [  رد  ار  اهنآ  زا  یشخب  ام  تشاداو و  یسابع 

تایلام لوصو 

ار راک  نیا  تیلووسم  یـسابع  تموکح  تسا ، تایلام  لوصو  دوشیم  طوبرم  يداصتقا  تایح  يوگتفگ  ثحب و  هب  هک  یلئاـسم  هلمج  زا 
تواسق و اب  دوب  هدرکن  نییعت  مالسا  هک  ار  میقتسم  ریغ  میقتسم و  ياهتایلام  اهنآ  دوب و  هدراذگاو  نشخ ، دارفا  نالدگنـس و  زا  یهورگ  هب 

ۀبیه يذ  لیبن  لجر  نم  مک  مکف و  دیوگیم : تسا و  هدیشک  ریوصت  هب  ار  بلطم  نیا  دوخ ، راعـشا  رد  زتعمنبا  دندرکیم ، لوصو  تدش 
رادجلا يرع  یف  هوقلع  الاصوألا و  عطقی  بنق  نم  الابح  هدی  یف  اولعج  ناویدـلا و  یلاو  سوبحلا  یلا  ناوعألاب  لتحی  هتتأر  لیلج  بکرم  و 

رایسب رایسب و  هچ   » اتیمک ةزب  دعب  راصف  اتیزلا  هیلع  ناحبس  بصو  لخد  تماش  نیعب  ابصن  لبطلا  قفـص  هافق  اوقفـص  رادلا و  یف  ةدارب  هنأک 
تموکح ناوید  اهنادنز و  تمـس  هب  هفیلخ  نارومأم  يهلیـسو  هب  هک  میدـید  ار  يدنمـشزرا  بکرم  بحاص  تیـصخش و  اب  فیرـش ، دارفا 

هک ییوگ  دنتخیوآیم ، راوید  هب  ییاهنامـسیر  اب  ار  وا  دیربیم . ار  تسد  ياهدنب  هک  دوب  ناتک  زا  ییاهدنب  ناشتـسد  رد  دـندشیم و  هدرب 
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نادان و هاوخدب  مشچ  لباقم  رد  دننزیم  ار  لبط  هک  نیا  لثم  دـندزیم  ار  وا  رـس  تشپ  زا  و  تسا ! لزنم  ینامتخاس -  حـلاصم  زا  ییزج - 
یمتس ملظ و  نازیم  راعشا ، نیا  هحفـص 456 ] دوب [ ». ياهدرم  نوچمه  سابل  ندنک  زا  سپ  دنتخیریم و  وا  يور  نوتیز  نغور  هک  اتفگش 

. دوب هجاوم  باذع  هجنکـش و  عاونا  نیرتدب  اب  ینادنز  کی  هک  اریز  تسا ، هدرک  مسجم  دندوب  هدـید  هایـس  ناراگزور  نآ  رد  مدرم  هک  ار 
ام مهاطعا  رقس  یف  اعمج  لاملا  تیل  لاق : رجض و  ةایحلا و  لم  اذا  یتح  دیوگیم : كانتـشحو  تالاح  نیا  فیـصوت  يهمادا  رد  زتعم ، نبا 
رد متورث  مامت  شاک  تفگیم : دشیم و  روآلالم  هدننک و  تحاران  یگدنز  هک  اج  نآ  ات   » اقنعلا یشمی  یـشملا و  لمعتـسی  اقلطأف  اوبلط 

« درکیم رارف  تعرـس  هـب  داـتفایم و  هار  دـشیم ، دازآ  اـت  دادیم  دنتـساوخیم  اـهنآ  هـک  ار  هـچنآ  ماجنارـس ) ! ) تخوـسیم خزود  شتآ 
هعفد و همکل و  یف  اوفرـسأ  و  دـیوگیم : هدروآ و  دروخیم  ینادـنز  کی  هک  یلیـس  تشم و  کـتک ، زا  ار  هچنآ  راعـشا  نیا  رد  زتعمنبا ،

یهاـتوک وا  نداد  لــه  ندز و  تـشم  رد  [ . » 755  ] سیکلاـب مهیلا  یمر  یتـح  سوـبحلا  قیـضا  یف  لزی  مل  هعفـص و  یف  مـهفکا  تـقلطنا 
اههسیک لخاد  هب  ار ) یـضعب   ) هک اج  نآ  ات  دندنامیم  نادـنز  ياهلاچهایـس  رد  هراومه  دوب و  زاب  ندز  یلیـس  رد  ناشتـسد  دـندرکیمن و 

دنتخادنایم ».

یمومع يزور  هریت 

، نادنمـشناد ياههوکـش  دندوب ، تیمورحم  رقف و  یگراچیب ، راچد  یـسابع  تفالخ  راگزور  لوط  رد  ناملـسم  ياههدوت  زا  عطاق  تیرثکا 
گرزب رعاـش  يوطع » [ » هحفـص 457 نانخـس [  هب  شوگ  نونکا  تفرگ ، ـالاب  ناـشیداصتقا  یگدـنز  دـب  عـضو  زا  نادنمـشیدنا  ناـبیدا و 

راثد ریغب  راع  یمسج  رفص و  يدیو  اعرسم ، دربلا  مجه  دزاسیم : مسجم  ار  شیوخ  یگدرـسفا  دوخ  كانهودنا  راعـشا  اب  هک  میراپـسیم 
زورد نم  لمقلا  یعس  يرامطا و  نم  تیرع  یتح  ةربالا  طیخلاب و  رامطألا  تجـسن  يراتـسا و  تکتهت  نأ  یلا  نیراشتلا  ۀلیط  هنم  ترتستف 

ناک ام  یناتأ  یهجو و  دوسا  نوناک و  یفاو  مث  راطق  دعب  لوجت  اراطق  یـسأر  یلا  یبایث  یف  نوعاستی  رابک  مهنیب و  ام  راغـص  نم  یـصیمق 
[ ، 756  ] نیرشت هام  ود   ) تدم رد  دوب  شوپور  نودب  هنهرب و  مندب  یلاخ و  متسد  هک  یلاح  رد  دروآ ، موجه  باتش  اب  امرـس   » يراذح هنم 

هراپ هراپ  سابل  رگید  هک  نیا  ات  متخود ، نزوس  خن و  اب  ار  هنهک  ياهسابل  دش  هراپ  میاهـسابل  هک  نیا  ات  مناشوپب  امرـس  زا  ار  مندب  متـسناوت 
فص رد  فص  ملوک  رس و  هب  ماهماج ، نایم  رد  دندیودیم ! منهاریپ  ياهزرد  نایم  زا  تشرد  زیر و  ياهـشپش  هک  دوب  يروط  اما  متـشادن 

ار نخس  يوطع  مدیسرتیم »! هچنآ  زا  مرس  هب  دمآ  تشذگ و  نم  ياهیهایـسور  تقو  و  [ 757  ] نوناک هام  سپـس  دندرکیم ! زات  تخات و 
یتروص تلمأت  ول  دیوگیم : دهدیم و  همادا  دوب ، هدمآ  شرـس  رب  تیمورحم  یتسدگنت و  زا  هچنآ  دوخ و  يزور  هریت  فیـصوت  يهرابرد 
یلامف هیف  داری  الخلا ال  راوزلا و  سینألا و  سولجل  لضف  هیف  لـه  هیف و  يدـحو  اـنأ  هحفص 458 ] رافق [  عوبر  یلا  یـسما  نیح  یعوجر  و 

راجحألا تعاتم  تدس  هاوفألا  معطملا  یلع  ردت  مل  اذا  رادـلا و  یف  ۀـمقل  تقذ  ام  وحنلا و  ردـحنمل  الخلا  داری  لب  رافحلا  یلا  ۀـجاح  ادـبا 
اج نآ  ایآ  میاـهنت ، اـج  نآ  رد  نم  هک ) ینیبیم  ، ) يرگنب هکورتم ، ياـههبارخ  ناـیم  ناـهاگماش  منتفر  ماهرهچ و  هب  تسرد  رگا  [ . » 758]

هکلب تسین ! نک  هاچ  هب  يزاین  زگره  ارم  و  درادـن ، حارتسم  هب  زاین  اج  نآ  رد  یـسک  دراد ؟ ناگدـننک  رادـید  مدـمه و  نتـسشن  رب  شزرا 
ییاذغ هاگ  ره  و  ماهدروخن ، اذغ  ياهمقل  نم  هک  هناخ  نیا  رد  اما  دوریم ، اج  نادب  دـعب ) هدروخ و  يزیچ   ) هک تسا  یـسک  يارب  حارتسم 

ياهدنـشک دح  هب  زور  هریت  رعاش  نیا  یگراچیب  یتسدگنت و  هک  یتسار  هب  دوشیمن ». عفد  هدعم  زا  يزیچ  رگید  دشاب ، هتـشگن  ناهد  رود 
دوب هنهرب  شندب  تسا و  هتشادن  رایتخا  رد  دنک ، ظفح  دیدش  يامرس  زا  ار  دوخ  دناشوپب و  ار  شندب  هک  يزیچ  ایند  لام  زا  دوب و  هدیـسر 

هک يروط  نامه  دنتـشگیم ، وا  ندب  رد  هتـسب  فص  هک  ییوگ  درکیم ، تکرح  اهنآ  رد  شپـش  هک  تشادن  هنهک  ياهـسابل  زج  يزیچ  و 
نآ رد  یـسک  چـیه  هک  دربیم  هانپ  یفلع  بآ و  یب  ياهاج  هب  وا  هدرک ؛ مسجم  ار  شیوخ  یگراچیب  تدـش  دوخ ، راعـشا  نیرخآ  نیا  رد 
عون نیرتدب  دوخ  نیا  هک  درادن  قفارم  هب  يزاین  اذـغ ، زا  مکـش  ندوب  یهت  دایز و  یگنـسرگ  رطاخ  هب  دوش و  وا  تبحـص  مه  ات  تسین  اج 

« ءانیعلاوبا ، » دناهدروآرد رعـش  هب  ار  دوخ  يزور  هریت  هک  دناهدید  ییارعـش  هلمج  زا  دارفا و  هک  ار  يرقف  نیرتکاندرد  تسا . یتخبدب  رقف و 
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سرح یلزنم  باب  یلع  الو  سرف  یل  سیل  هللادمحلا  هحفص 459 ] میهدیم [ : ارف  شوگ  يو  يهیئاوکش  نخس  هب  ام  هک  تسا  هلمج  نآ  زا 
لک نع  هب  تمصتعا  سأیلاب و  تینغ  سرعلا  كالملا و  اهتکلم  یتما  یتجوز  یمالغ و  ینبا  سبق  هنأک  يوحن  رداب  هب  تفته  اذا  مالغ  و ال 

يرادساپ ماهناخ  رد  هن  و  مراد ، یبسا  هن  هک  رکـش  ار  ادـخ  [ . » 759  ] سرـش جمـس و ال  ایحملا  قلط  ادبأ  هبابب  یناری  امف  سبع  ههجوب  درف 
هک تسا  نم  زینک  مرـسمه  مالغ و  مرـسپ  دـیایب  نم  فرط  هب  یـشتآ  يهقرج  نوچمه  منزب ، دایرف  ار  وا  هاگره  هک  مراد  یمالغ  هن  مراد و 

سپ ماهدـیبسچ ! نادـب  مزاینیب و  هدیـشک  مه  رد  ار  شاهرهچ  هک  يدرف  ره  زا  یگراچیب  نیمه  اب  نم  رـسمه  مه  تسا و  نم  كولمم  مه 
رد يزیچ  ایند  عاتم  بابـسا و  زا  ءانیعلاوبا ، یتسار  هب  دـید ». یهاوخن  ییوخدـب  راجنهان و  اـیح و  یب  صخـش  ناـنچ  يهناـخ  رد  ارم  زگره 

یگراچیب همه  اب  هتفرگ و  زینک  ياج  هب  ار  شرسمه  مالغ و  ياج  هب  ار  شرسپ  هکلب  يزینک  هن  يرازگتمدخ و  هن  یبسا ، هن  تشادن  رایتخا 
راب ریز  یگراچیب  رقف و  يهمه  اب  هک  نایسابع  رصع  يابدا  هلمج  زا  دوب . هدرک  زاینیب  لام  تورث و  زا  ار  وا  سفن ، تفارـش  یتسد ، یهت  و 

یماست دیوگب : نخـس  ام  يارب  شیوخ  یتسدگنت  رقف و  زا  ات  میهدیم  شوگ  وا  نخـس  هب  کنیا  دوب ، يوادـمح  تفرن ، نایـسابع  يهطلس 
ياهاپ دنزانیم و  ناشیاهبسا  هب  مدرم  [ . » 760  ] ۀینازلا ینب  لجراف  الاو  انبر  انلماح  تنک  ناف  ۀـیفاح  مهنیب  نم  یلجرو  مهلیخ  یلع  لاجرلا 

هلمج زا  دـش »! مهاوخ  ناگداز  انز  ماـگمه  هن  رگا  دریگب ، ار  اـم  تسد  راـگدرورپ  رگا  سپ  هحفـص 460 ] تسا [  هنهرب  ناـیم  نآ  رد  نم 
نینچ هک  دوب  بهو  نب  دیعـس  یکی  نامز ، نآ  يابدا  نایم  زا  دوب ، ینوزفازور  ياهجنر  راچد  یتخبدـب  یگراچیب و  ساـسا  رب  هک  یناـسک 

بهذت انمایأ  سانلا و  اهب  ولعی  ینعم  الب  ظفل  اننأک  ةرـسح  بثک  نع  اهعفرن  ایندـلا  ةراظن  نم  نحنف  ةراش  هل  ایندـلا  یف  ناک  نم  دـیوگیم :
هب ترـسح  زا  يرابهلوک  ایند  زا  ام  میتسین  ایند  نارگاشامت  ام  اما  دراد ، یلادـم  هجرد و  اـیند  رد  یـسک  ره  [ . » 761  ] یندألا لذرـالا و  یف 

عضو نیرتتسپ  نیرتدب و  رد  ام  راگزور  دنوشیم و  گرزب  ایند  يهلیسو  هب  مدرم  میتسه  انعم  نودب  یظفل  ام  هک  ییوگ  میشکیم  شود 
و دشیم ، يرپس  عضو  نیرتتسپ  نیرتدب و  رد  شیگدنز  نارود  هدمآ و  رد  ینعم  یب  یظفل  تروص  هب  بیدا  نیا  یناگدنز  درذـگیم ».
رقف و بدا ، ملع و  نتـشاد  مزاول  زا  هک  دندوب  هدیقع  نیا  رب  راگزور ، نآ  يابدا  دوب . هدنامن  وا  یگدنز  رد  یتذل  ای  یـشوخ و  هنوگ  چـیه 

وف امهف  تقزر  و  ارفو ، تمرح  امدـق  امدـق  ۀـفرحلا  یلا  ضما  امج  املع  عماجلا  اهیأ  ای  دـیوگیم : هنیمز  نیا  رد  يروطع  تسا . یتسدـگنت 
زا ورب  شیپ  ماگ  هب  ماگ  لغش ، نیا  تمـس  هب  یناوارف ، ملع  ياراد  یـسک  يا  [ . » 762  ] امصخ نوکی  نا  ندهجأل  امـسقلا  هنم  لزجا  يذلا 

بیصن ار  مهس  نیا  هک  نآ  هب  دنگوس  تسا ، هتشگ  هحفص 461 ] وت [  يزور  شناد  مهف و  ضوع  رد  یمورحم ، ایند  لام  اهزیچ و  يرایسب 
دوس یب  لغاشم  زا  نامز ، نآ  رد  شناد  بسک  هک  تسا  نینچ  راعـشا  نیا  يانعم  ددرگ ». مبولغم  تیمورحم )  ) ات مشوکیم  تسا ، هدومرف 

ظحاج دـندرک . هدـهاشم  ار  تیمورحم  رقف و  ياهیخلت  عاونا  نادنمـشناد  دوب . مورحم  لام  تورث و  زا  ریزگان  ملع  بلاـط  هدوب و  دـکار  و 
ضار ضفخلا  رادب  ماقأ  دیوگیم : هدیشک ، ریوصت  هب  دوب  التبم  نادب  هک  ار  دوخ  یتسدگنت  رقف و  عضو  راعشا ، نیا  رد  هک  دراد  يراعـشا 

ولف بتعا  ملف  تعزج  ربصلا  نم  رما  سأک  اضرلا  نود  انوهم و  ائیـش  مسقلاب  اضرلا  نظی  يردـی  دـحا  ثیح ال  يرـسی  صرحلا  وذ  هظحب و 
ةرم و دعرت  ثادحآلا  هب  رمت  رـسعلا  ةراسیلا و  لاح  یف  لدـجاو  ۀـشیع  دـغر  موقلا  یبغ  نظا  رفولا  نم  لیلقلاب  یـسفن  تعنقل  اجحاذ  تنک 

ۀظیفحاذ نکا  مل  یبر  ءاش  ولف  يردـی  شیری و ال  باک ال  رخآ  ۀـکنح و  بحاـص  ماـیألا  یلع  ءاوس  يردـی  اـم  بوطخلاـب و  يرخأ  قربت 
لعجی هرـشب و  لذبی  ءرملا  تیأر  املف  رـسقلاب  ۀینملا  یطعأ  تنک ال  دق  هلاون و  وجرا  موقلا  ضعبل  تعـضخ  رخفلا  مراکملا و  تایاغ  ابولط 
یبیصن هب  مراد و  تماقا  تسپ  يارـس  نیا  رد   » رکفلا ۀساردلل و  افیلح  ترـصف  یلزنم  تعجار  یعلظ و  یلع  تعبر  ربتلا  ۀیقاو  رـشبلا  نسح 
یـشزرا یب  يزیچ  ار  تمـسق  بیـصن و  هب  ياـضر  وا  دـنادیمن . یـسک  هک  اـج  نآ  اـت  دوریم  صیرح  هک  یتروص  رد  میـضار ، مراد  هک 

مدوخ مدوب  لقاع  نم  رگا  سپ  مدومنن ، شنزرـس  مدرک و  یباتیب  نم  تسا  ربص  زا  رتخلت  ياهساک  اـضر ، ریغ  هک  یتروص  رد  درادـنپیم 
رد هحفص 462 ] مدیدیم [  يرادان  ییاراد و  ریگرد  ار  دوخ  هتشادنپ و  نارذگشوخ  ار  نادان  مدرم  مدرکیم  عناق  ایند  لام  زا  كدنا  هب  ار 

هبرجت و اب  مدآ  راگزور ، يارب  درادن  هجوت  درذگیم و  اهیراوگان  اب  قرب  يهنوگ  هب  یهاگ  دعر و  تروص  هب  یهاگ  اهدـماشیپ  هک  یلاح 
، تساوخیم مراـگدرورپ  رگا  سپ  [ . 763  ] دـنادیم هن  دراد و  يدوس  هن  درادـن  یتوافت  چـیه  نیگمغ  هدرـسفا و  صخـش  اب  هدومزآراک 
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یلاح رد  مدرک  شنرک  اهنآ  ششخب  دیما  هب  مدرم ، زا  یضعب  يارب  متـسه  ییاهن  راختفا  لیاضف و  راتـساوخ  هک  یلاح  رد  مدوبن  وج  هزیتس 
الط نتخودنا  يهلیسو  ار  ییورشوخ  نیا  دنکیم و  ییورشوخ  صخـش  هک  مدید  نوچ  دنهدیمن و  ار  ناسنا  يهتـساوخ  ربج  روز و  اب  هک 
دوخ رـصع  رخافم  زا  یکی  هک  ظحاج ، مدش ». هعلاطم  سرد و  مدـمه  متـشگزاب و  ماهناخ  هب  مدرک و  هدنـسب  دوجوم  یگدـنز  هب  دزاسیم 

رد هدرک  یگدنز  تعانق  اب  ایند  راوخ  شزرا و  یب  يارـس  رد  هدرک و  مسجم  راعـشا  نیا  رد  تسا  هدوب  راتفرگ  هک  ار  یهودنا  جنر و  دوب ،
هک دش  نوزفا  هاگنآ  راگزور  رب  وا  شنزرـس  و  تسا . هدوب  ناوارف  اهتمعن  عاونا  هافر و  لیاسو  عون  همه  ناگلفـس  نانادان و  يارب  هک  یلاح 

، دـهدیم تسد  زا  ار  دوـخ  تمارک  هلیـسو  نیدـب  دـیمهف ، هک  یتـقو  وا  نـکیل  درک ، شنرک  هـب  راداو  ناـشیکین  شـشخب و  دـیما  هـب  ار  وا 
هریت زا  یعـضو  نینچ  راچد  هدوب  دوخ  رـصع  ياملع  ناگرزب  زا  هک  یـسک  ظحاج  نوچ  رگا  دروآ ... ور  شناد  ملع و  هب  دـش و  فرـصنم 

ياهراچ چـیه  هک  يدنمتـسم  مدرم  يهدوت  هب  دـسر  هچ  اـت  تسا  هدوب  هنوگچ  شناد  لـها  ناـبیدا و  رگید  لاـح  سپ  دـشاب ، رقف  يزور و 
اهب هراجا  مهرد  داـتفه  ههاـم ، ود  دوب و  یتلود  شینوکـسم  لزنم  هک  دوب  راـمت  دـیزی  نب  بوقعی  راـگزور ، نآ  ياـبدا  هلمج  زا  دنتـشادن !
امم جرف  بر ال  ای  تسا : هدرک  ناـیب  ریز  راعـشا  رد  ار  دوخ  راـجنهان  عضو  ورنیا  زا  تشادـن ، ار  غلبم  نآ  تخادرپ  ییاـناوت  تخادرپیم و 

یقرفم تبیـش  دق  رابـص  ریغ  داؤف  حیرتسیف  ینکردت  توملا  تقو  لبق  ۀحار  ال  هحفص 463 ] يراتقا [  يرسع و  یلع  يأر  نم  رـسب  هدباکا 
اوحتف اذا  ینازحا  یمه و  لوطی  رانیدـب  ارانید  تنیعت  ول  ۀـیفاو و  مجنلا  حـتف  لـبق  اـهتابج  راطـسق  دـقن  نم  حـضو  لزنم  یف  ینمزلت  نوعبس 

تفزلاب تیلط  امنأک  ۀبراغم  نم  هوجو  یلع  ودغت  راشنمب  روشنمف  لالهلا  حال  اذاف  ۀتوم  موی  لک  یف  توما  راج  لبسم  عمدب  یکبا  و  امجن ،
ناف راجلا  ۀـقر  ینـشخت  مل  نا  سبحلا  هرـسیأ و  بابلا  علقف  ترهظ  نا  راجن و  سأف  وا  ۀـبزراب  یباب  اورـسک  ۀـعاس  مهنع  تبیغت  اذا  راـقلا  و 

نا يرامطأ  قوسلا  یف  تغلب  ام  دهج  مک  یبلـس  یلع  يدان  يذلا  يدانملا  لس  راع  یتوسک  نم  ادغ  یناف  الوا ، مهیدـیا  فک  ضرقب  ناعا 
[ . 764  ] رادـلا ةرجا  اـقح  نیعبـس  نا  هلـسرا و  هللادـبع  دـمحا  نا  يراـبلا و  قلاـخلا  یهلا  نأ  تدهــش  مـهل  تـلق  صوأ  یتاـفو  دـنع  لـیق 
زا شیپ  یـشیاسآ  چیه  درادن . دوجو  مراتفرگ ، ارماس  رهـش  رد  يزیچ  یب  تشیعم و  یتخـس  رثا  رب  هک  یجنر  زا  ياهراچ ، هار  اراگدرورپ ! »

لوپ زا  هک  ياهناخ  رد  دش  دیفس  متروص  رـس و  ياهوم  یگلاس  داتفه  نس  هب  دوش . تحار  نم  يابیکـشان  لد  ات  تسین  گرم  ندیـسر  ارف 
هاگنآ نم  هودنا  مغ و  دنریگیم  هدش  نیعم  هک  رخآ  رانید  ات  دنسریم ، ارف  تلهم  نایاپ  زا  شیپ  تلود  نارادلیـصحت  تسا  نشور  یفارص 

هک یتقو  اما  یندرم ؟ هچ  مریمیم  زور  ره  دوشیم ! يراـج  ناراـب  نوچ  نم  کـشا  هک  دـننکیم  نییعت  ار  یتقو  دوخ  اـهنآ  دوشیم ، داـیز 
هحفـص دناهدرک [ ! دودناریق  هک  ییوگ  ینیبب  ار  اههرهچ  نآ  سانـشان ، هک  نادادماب  دـننکیم  هراپ  هراپ  هرا  اب  ار ) مندـب  ، ) دـسریم هامرس 

نیرتناسآ مشاب ، رـضاح  رگا  دننکـشیم و  يراجن  ربت  ای  ینهآ و  ياههبوک  اب  ار  ماهناخ  رد  موش ، بیاغ  اهنآ  رظن  زا  یتعاس  هاـگره  [ 464
هب یماو  تروص  هب  ادـتبا  دـننک ، تواخـس  رگا  و  تسا . ندرک  ینادـنز  رد و  ندـنک  دنـسرتن -  اـههیاسمه  بلق  تقر  زا  رگا  اـهنآ -  راـک 
دنچ هب  رازاب  رد  ار  ام  يهنهک  ياهـسابل  سرپب ! دهدیم ، ارم  ندرک  هنهرب  يادن  هک  ییدانم  زا  مرادـن ، نت  رد  سابل  نم  ادرف  دـنامب  مندرگ 

دمحم تسا و  تاقولخم  راگدیرفآ  میادخ  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ : مهاوخ  نک ! تیصو  دنیوگب : مندرم  عقوم  رگا  یشورفب ! یناوتیم 
رعاش يزور  هریت  یگدنامرد و  تیاهن  زا  راعشا  نیا  تسا »! حیحص  مهرد  داتفه  لزنم  نیا  ياهب  هراجا  تسوا و  يهداتـسرف  ادخ و  يهدنب 
رداق هدید و  تسا ، هدوب  تلود  هب  قلعتم  هک  یلزنم  ترجا  دروم  رد  دنیبب  دیاب  هک  ار  ییاهزیچ  نیرتتخس  نیرتدب و  وا  هک  دراد  تیاکح 

لام تخادرپ  رب  یناوتان  رطاخ  هب  زور  ره  هک  هدوب  تقـشم  درد و  راتفرگ  يردـق  هب  تسا و  هدوبن  ررقم  تقو  رد  هراجالا  لام  تخادرپ  رب 
ییوگ هک  هایـس  نارادلیـصحت  دزادرپب  ار  هراجالا  لام  تسناوتیمن  دیـسریم و  ارف  نیعم  تقو  نوچ  و  درمیم ، عضو  نیرتدـب  هب  هراـجالا 

دنتفرگیم و تشاد  هچ  ره  دندرکیم و  تشادزاب  ار  وا  دنتسکشیم و  ار  شاهناخ  رد  دنتفاتشیم و  دندوب  هدرک  دودناریق  اب  ار  ناشتروص 
وا دنک ، تیـصو  دهاوخب  دسر و  ارف  وا  گرم  رگا  هک  دیوگیم  شیتحاران  تدش  زا  و  دننک . ادا  ار  شنید  ات  دـنتخورفیم  هدرب و  رازاب  هب 

ناگدنناوخ ! ) تسا راکهدب  تلود  هب  ار  شلزنم  يهراجالا  لام  مهرد ، داتفه  وا  هک  دهدیم  یهاوگ  نینچمه  دنکیم و  رارقا  نیتداهش  هب 
مامت هک  یلاح  رد  دناهدرک  هدهاشم  یسابع  رصع  رد  نابیدا  نادنمشناد و  هک  ار  يزور  هریت  یتخـس و  همه  نیا  دییامرفیم  هظحالم  زیزع )
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هنادنمتواخس دندرکیم و  فرص  دوخ  هحفص 465 ] ياهینارتوهش [  هار  رد  ار  اهنآ  دوب و  یسابع  نیطالـس  تسد  رد  نیمز  يور  ياهالط 
ییاسراپ و هب  هک  دـندوب  ینامورحم  زا  رـصع  نآ  يارعـش  زا  يرایـسب  هک  تسا  رکذ  نایاش  دندیـشخبیم . راـب  دـنبیب  هزره و  ناـمدرم  هب 

لمأی دـیوگیم : هنیمز  نیمه  رد  يوطع  دـندرکیم . هدـهاشم  هک  دوب  ییاهتیحمورحم  اهیتخـس و  يهجیتن  رد  نیا  دـندروآ و  ور  فوصت 
وه و للا  یف  وطخلا  رـصقاو  یهانتل  لامآلاب  لاجآلا  لوص  فیک  اموی  هینیع  يأر  ءرملا  يأر  ول  لاجالا  برقأب  نهر  وه  لامالا و  دعبأ  ءرملا 

ءیـش يأ  لاقمب  رثاع  ریاغ  نکی  مل  تمح  ۀینملا  ۀعاس  اذاف  لابقالا  رابدالا و  تاکرح  انیلع  یـصحی  نحن  نهل و  نحن  لاوزلا  اردـب  رتغی  مل 
نا فیـض و  لک  فیـض و  تنأ  لالـضلا  لهأ  لعف  هاوهت  نأ ك  يوس  هیف  سیل  رمألا  بکرت  لاهجلا ؟ نیرتمملل و  للاب ه  امزاع  اـی  تکرت 

لهأ فق  وملا  ثعبلا و  تامملا و  یف  يوستی  لاومألل  نیلهألا  زوح  فیک  يردـی  سیل  يذـلا  عماجلا  اـهیأ  لاـحتراب  نذؤم  هیلاـیل  تل  اـط 
ورگ رد  هک  یلاح  رد  دراد  ار  اـهوزرآ  نیرترود  صخـش ، [ . » 765  ] لامعألا فلاسب  الا  ۀـن  جـلا  رانلل و  نومـسقی  مث ال  لالقالا  راثکالا و 

يراددوخ هنیآ  ره  دـننکفایم ! اـهوزرآ  رد  هجنپ  اـهگرم  هنوگچ  هک  دـنیبب  دوخ  مشچ  هب  يزور  صخـش  نآ  رگا  تساـهگرم  نیرتکیدزن 
تاکرح هک  یلاح  رد  میتسه  يراک  هدوهیب  مرگرـس  ام  دروخیمن  ار  رادیاپان  يایند  بیرف  دنکیم و  هاتوک  یگزره  هار  زا  مدق  دنکیم و 
هاگشیپ یهار  هک  يا  میرادن ! ینخـس  شزغل  طوقـس و  زج  دسرب ، گرم  نامز  هک  هاگنآ  و  هحفص 466 ] دوشیم [  هتـشون  ام  شیپ  سپ و 

! یناهارمگ لمع  رادتـسود  نایم ، نیا  رد  وت  هک  نیا  زج  تسا ، یمتح  گرم  ياهداهن ! اج  رب  نانادان  نادنمزآ و  يارب  زیچ  هچ  یتسه  ادخ 
ناگتـسباو دـنادیمن  دـنکیم و  عمج  ار  ایند  لام  هک  نآ  يا  دـنک  چوک  دـیاب  دـنامب  يدایز  ياهبـش  دـنچ  ره  زین  نامهم  ره  ینامهم و  وت 

تشهب و یهگناو  دنناسمه  ارقف  نادنمتورث و  رـشحم  زور  رد  ندش و  هتخیگنارب  ندرم و  تقو  رد  دـننکیم  فرـصت  لاوما  نآ  رد  هنوگچ 
نسحلاوبا ماما  نارود  يداصتقا  راجنهان  یگدنز  يهرابرد  ام  نخس  اج  نیا  رد  دننکیمن ». میـسقت  هتـشذگ ، لامعا  ساسا  رب  زج  ار  خزود 

تفرگ . نایاپ  مالسلاهیلع  يداهلا 

ینید عاضوا 

هب یمالـسا  دـیاقع  نوماریپ  رد  ماهوا  كوکـش و  زا  يرایـسب  دوب . برطـضم  ناشیرپ و  مالـسلاهیلع ، يداه  ماما  ناـمز  رد  ینید  عضو  اـما 
ماما همه ، شیپاشیپ  رد  یمالسا و  نادنمشناد  یفرط  زا  دندروآ ، دوجو  هب  مالسا  فلاخم  زوتهنیک و  ياهورین  ار  اهنیا  مامت  هک  دمآ  دوجو 

میدرک . نایب  ار  اهنآ  مالسلاهیلع ، ماما  یمالک  ثحابم  رد  ام  هک  دنتفرگ  هدهع  رب  ار  اهنآ  نالطب  در و  فیعضت و  مالسلاهیلع ، يداه 

اهبیرف اهتعدب و 

هراشا

هارمگ اهتعدب و  دـنتخورفارب و  ار  هنتف  شتآ  و  هحفص 467 ] دندرک [  هنخر  نایعیش  فص  رد  ناگتـشگرب  نید  زا  نانید و  كاپان  یهورگ 
هک دوب  یلطاب  يواعد  رطاخ  هب  يراتفرگ  نیا  دش و  التبم  بئاصم  نیرتدب  هب  نانیا  فرط  زا  مالسا  دندرک ، جیار  ناشیا  نایم  رد  ار  اهیزاس 

یلع  - 1 اهتعدب : نیا  دساف  نارـس  اما  دنتخاس ... هارمگ  دندادیمن ، صیخـشت  لطاب  قح و  نیب  هک  ار  یحول  هداس  دارفا  هلیـسو  نادـب  نانآ 
دندوب داحلا  تعدب و  نایعدم  زا  یشخب  دارفا ، نیا  ریـصن  نب  دمحم  یمقاباب 4 -  دمحم  نب  نسح  ینیطقی 3 -  مساق  یمق 2 -  هکسح  نب 

دنزاس . ناریو  ار  یمالسا  تامیلعت  اهشزرا و  مامت  ات  دندوب  هتفرگ  تسد  هب  یگنلک  دنتساخرب و  مالسا  گنج  هب  هک 

هکسحنبا ياهییوگ  هوای 

؛ تسا ملاع  نیا  ربدم  هدننیرفآ و  راگدرورپ و  مالسلاهیلع ، يداهلانسحلاوبا  ماما  فلا -  زا : دنترابع  هکسحنبا  ياهیراکبیرف  اهتعدب و  اما 
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زا ار  هزور  جح و  تاکز ، زا : یمالسا  تابجاو  مامت  ج -  تسا ؛ مدرم  تیاده  يارب  يداه  ماما  يهداتسرف  ربمایپ و  دوخ  هکـسحنبا ، ب - 
هب هتشون  ترضح  نآ  رضحم  هب  مالـسلاهیلع  ماما  باحـصا  زا  یکی  هک  ياهمان  نمـض  رد  بلاطم  نیا  حیرـص  اما  تسا . هتـشادرب  شناوریپ 
وا و  دیتسه ، ملاع  میدق  أدبم  امش  تسامش و  ناتسود  زا  هک  تسا  یعدم  هکسح  نب  یلع  موش ، تیادف  نم  يالوم  : » تسا هدمآ  ریز  حرش 

تابجاو مامت  هزور و  جح و  تاکز ، زامن ، هک  تسا  دقتعم  وا  دیاهداد . وا  هب  ار  يروتسد  نینچ  امش  تسامـش و  فرط  زا  ربمایپ  هطـساو و 
نمؤم یسک  نینچ  و  شتوبن ! تیباب و  يوعد  اب  هکسح  هحفص 468 ] نبا [  نوچ  تسا  یناسک  تخانش  امش و  هب  تفرعم  تخانش و  نامه 

یبلاطم اهنیا  مامت  تسا . طقاس  وا  زا  دربیم -  مان  ار  نید  ماکحا  همه  و  جـح -  هزور و  زامن ، هلیـسو  هب  شتـسرپ  یگدـنب و  تسا و  لماک 
نیا هب  نداد  خساپ  اب  دیراذگب ، تنم  ناتناتسود  هب  دینادب  تحلصم  رگا  دناهدیورگ ، وا  هب  يدایز  مدرم  تسا و  ملسم  امـش  يارب  هک  تسا 

هک ار  یناحول  هداس  هلیسو  نادب  هک  يو  ياهیزاس  هارمگ  زا  یخرب  دوب  نیا  [ . 766 ...« ] دیهد تاجن  تکاله  یهارمگ و  زا  ار  ناشیا  همان 
دندوب . هدرک  رواب  هدیورگ و  وا  ياهتعدب  هب  دوب و  هداد  بیرف  دنتشادن ، یتیارد  رکف و  هنوگ  چیه 

يو زا  ماما  يرازیب 

يهمان خـساپ  رد  درک . رداص  ار  شناوریپ  يو و  نتـشک  تفلاخم و  روتـسد  دومرف و  مالعا  هکـسحنبا  زا  ار  دوخ  يرازیب  مالـسلاهیلع  ماما 
زا ار  وا  نم  هک  نادـب  ردـق  نیمه  تسا ، هتفگ  غورد  دـنک -  شتنعل  ادـخ  هکـسحنبا -  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  تسا ، هدـمآ  نینچ  قوف 

تـسا هدرکن  ثوعبم  ار  وا  زا  شیپ  ناربمایپ  دمحم و  دـنوادخ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ار ! وا  تسا  هدـش  هچ  منادیمن . دوخ  ناتـسود  يهرمز 
ییاتکی يادخ  هب  زج  درکن  توعد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم -  ترـضح  تیالو و  جـح و  هزور ، تاکز ، زامن ، كاپ و  نید  هب  رگم 

ار ام  مینکب  تعاطا  وا  زا  رگا  مینادیمن ، وا  کیرش  ار  يزیچ  مییادخ ، ناگدنب  يو  دالوا  زا  نانیـشناج  ام  نینچمه  تسا و  کیرـشیب  هک 
تاقولخم يهمه  رب  ام و  رب  وا  هکلب  میرادن ، ادـخ  رب  یتجح  چـیه  ام  تروص ) ره  رد  ، ) دـیامن باذـع  ار  ام  مینک ، ینامرفان  رگا  دزرمایب و 

ناشیا زا  امش  مرامشیم و  لطاب  هدوهیب و  ار  نخس  نیا  ادخ  هاگشیپ  رد  مرازیب و  دیوگب ، ار  ینانخس  نانچ  هک  یـسک  زا  نم  دراد ، تجح 
گنس اب  ار  ناشرس  دیتفای  ار  اهنآ  زا  یـسک  رگا  و  دیروآ ، هانپ  تسار  هار  هب  دنادرگ و  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  دینک ، يرود 
يرود ادـخ  دای  زا  هک  یـسک  درادیمرب ، هدرپ  دـحلم  نیا  تسد  زا  ماما  رثأـت  یتحاراـن و  زا  هماـن  نیا  هحفـص 469 ] [ . ] 767 ...« ] دینکشب

تسا . هتسناد  حابم  ار  شناوریپ  وا و  نوخ  مالسلاهیلع  ماما  تسا ، هتفرگ  هرخسم  هب  ار  وا  تایآ  هدرک و 

يرهف ياهتعدب 

: يو ياهتعدـب  هلمج  زا  داد ، جاور  مدرم  نیب  ار  یهارمگ  هک  تسا  رفک  ناـیاوشیپ  زا  نادـحلم و  نارـس  زا  يریمن  يرهف  ریـصن  نب  دـمحم 
مراحم رگید  نارهاوخ و  نارتخد ، ناردام ، مراحم : اـب  جاودزا  ب -  تسا ؛ ملاـع  راـگدرورپ  هدـننیرفآ و  مالـسلاهیلع ، يداـه  ماـما  فلا - 
هدرکن مارح  ار  نآ  لاعتم  دـنوادخ  تسا ، كاپ  لاـمعا  تـالیامت و  زا  یکی  تسا و  زیاـج  سنجمه ) اـب  شزیمآ   ) طاول ج -  تسا ؛ زیاـج 

دـصق هب  هک  ییاـهیراکبیرف  اهتعدـب و  زا  یخرب  دوب  نیا  [ . 768  ] خـسانت هب  داـقتعا  د -  تسادـخ ؛ يارب  عضاوت  ياـههار  زا  یکی  تسا و 
دندروآ . دوجو  هب  مالسلامهیلع ، نیرهاط  يهمئا  یعقاو  يهرهچ  ندرک  هریت  مالسا و  اب  هزرابم 

تابجاو هیجوت 

نتشاد اپ  هب  روتسد  دنوادخ  هک  يزامن  زا  دوصقم  دنتفگیم : دندرکیم و  هیجوت  دوخ  دساف  هاوخلد  هب  ار  یمالسا  تابجاو  ناهارمگ ، نیا 
تاـیلام نآ  تاــکز ، نـینچمه  و  تـسا . یــصوصخم  درم  نآ  زا  روـظنم  هـکلب  تـسین  فورعم  مـسارم  تداــبع و  نآ  تـسا  هداد  ار  نآ 

یهن اهنآ  زا  دـنوادخ  هک  ار  یناـهانگ  روط  نیمه  تسا و  ینیعم  درم  هحفـص 470 ] هکلب [  تسین  هدومرف ، نییعت  دنوادخ  هک  یـصوصخم 
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تسا و هدمآ  تشون  مالـسلاهیلع  ماما  تمدخ  هبیـش  نب  میهاربا  هک  ياهمان  نمـض  رد  اهنیا  مامت  دـندرکیم و  هیجوت  لیوأت و  تسا ، هدرک 
ینوگانوگ نانخـس  دـنراد و  رظن  فالتخا  امـش  تلیـضف  تخانـش  رد  هک  دنتـسه  ام  دزن  رد  یهورگ  موش ، تیادـف  : » تسا نینچ  همان  نآ 

هن نایب  ینیگنس  رطاخ  هب  هک  دننکیم  لقن  هراب  نآ  رد  ار  یثیداحا  دنکیم ، یگنت  اههنیـس  دراد و  رفنت  اهنآ  ندینـش  زا  اهلد  هک  دنیوگیم 
، درک راکنا  دوشیم  دنهدیم ، تبـسن  امـش  ناردپ  هب  هک  نآ  لیلد  هب  هن  مینک و  در  ار  اهنآ  میناوتیم  هن  مینک و  فارتعا  اهنآ  هب  میناوتیم 

ةاولصلا نا   ) لجوزع يادخ  نخس  يانعم  دنیوگیم : دننکیم و  لیوأت  ار  ناشیا  نانخس  اهنآ  اریز  میـشاب  فقوتم  اهنآ  هب  تبـسن  میریزگان 
اوتآ ةاولصلا و  اومیقا  و   ) ادخ نخـس  نیا  و  درادیم -  زاب  اهیدب  اهتـسیاشان و  زا  زامن  هک  یتسار  هب  [ - 769 ( ] رکنملا ءاشحفلا و  نع  یهنت 
نامه تاکز  يانعم  نینچمه  دوجـس و  هن  تسا  عوکر  هن  تسا ، يدرم  زامن  يانعم  دیزادرپب -  ار  تاکز  دیناوخب و  زامن  [ - 770 ( ] ةاکزلا

هک يدح  نیا  ات  دـننکیم و  لیوأت  هیجوت و  ار  ناهانگ  اهتنـس و  تابجاو و  رگید ، ياهزیچ  لام و  تخادرپ  هن  مهرد و  دـنچ  هن  تسا  درم 
ثعاب هک  ینانخس  نیا  زا  ناشیا  تاجن  یتمالـس و  رطاخ  هب  دیراذگب  تنم  ناتناتـسود  رب  دینادب  حالـص  رگا  دنهدیم ، رییغت  ار  اهنآ  متفگ 

دوخ تعاطا  هب  ار  مدرم  دنتـسه و  امـش  اب  یتسود  یعدـم  هک  یناسک  هلمج  زا  و  دـینک ،) تمحرم  خـساپ   ) تسا ناشیا  تکاله  یهاـبت و 
رد مالـسلاهیلع  ماما  دـییامرفیم »... هچ  اهنآ  يهمه  نخـس  لوبق  يهرابرد  امـش  تسا ، ینیطقی  مساـق  هکـسح و  نب  یلع  دـننکیم ؛ توعد 

عضو نیرتدب  هب  مالـسلاهیلع ، ماما  هحفـص 471 ] [ . ] 771  -.« ] نک يرود  نآ  زا  تسین  اـم  نییآ  نید و  نیا  : » تشوـن نـینچ  هماـن  خـساپ 
دنتفرگیم . هرخسم  هب  دندرکیم و  راکنا  ار  وا  تایآ  دندوب و  رفاک  دنوادخ  هب  هک  دوب  هدش  ناهارمگ  نیا  راتفرگ 

درادیم رذح  رب  اهنآ  زا  ار  مدرم  ماما 

هراشا

هب ار  همان  نیا  تشاد و  رذح  رب  نید  یب  تالغ  هورگ  نیا  اب  طابترا  زا  ار  نیملسم  ریاس  دوخ و  نایعیـش  مالـسلاهیلع  يداهلانسحلاوبا  ماما 
درادب رود  دوخ  تمحر  زا  ار  یمق  يهکسح  نب  یلع  دنوادخ  و  دنک ، تنعل  ار  ینیطقی  مساق  دنوادخ  : » تشون یـسیع  نب  دمحم  نب  یلع 
يداه ماما  [ . 772 ...« ] دیامنیم ءاقلا  وا  هب  ار  ياهدـنبیرف  نانخـس  هتفیرف و  ار  وا  هدرک و  دومناو  مساق  هب  ار  دوخ  یناطیـش  هک  یتسار  هب  ، 

ماما يهمان  رد  درک ، توعد  ناشیا  زا  يرازیب  رب  دومرف و  رذح  رب  تالغ  نیا  ياهیهارمگ  زا  ار  وا  تشون و  ياهمان  يدـیبع  هب  مالـسلاهیلع 
يهمه وت و  نم ، هک  شاب ، رازیب  اهنآ  زا  زین  وت  مرازیب و  یمقاباب  نب  دـمحم  نب  نسح  يرهف و  زا  ادـخ  هاگـشیپ  رد  نم  : » تسا هدـمآ  نینچ 

ار مدرم  یتسه  ام  يهلیـسو  هب  دنهاوخیم  رفن  ود  نیا  داب ! اهنآ  رب  ادخ  تنعل  منکیم  تنعل  ار  اهنآ  مرادیمرذـح و  رب  اهنآ  زا  ار  مناتـسود 
هنتف شتآ )  ) رد ور  هب  ار  ناشیا  دـنک و  لزان  اـهنآ  رب  ار  شنیرفن  دـنوادخ  درازاـیب ، ار  ناـشیا  دـنوادخ  دـنرازآ ، مدرم  نارگبوشآ  دـنعلبب ،

بیرف هدرک و  هرخسم  ار  وا  ناطیش  دنک ، تنعل  ار  وا  ادخ  تسا ، نم  باب  وا  ماهدرک و  ثوعبم  ار  وا  نم  هک  دنکیم  نامگ  ابابنبا  دنکفیب .
، ینکشب گنـس  اب  ار  وا  رـس  یتسناوت  رگا  دمحم  ای  دنادرگ . رود  دوخ  تمحر  زا  دنک  لوبق  ار  وا  نخـس  هک  ار  هک  ره  دنوادخ  تسا  هداد 

ماما رثأت  یتحاران و  نازیم  زا  همان  نیا  هحفص 472 ] [ . ] 773 ...« ] درازایب ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  دـنوادخ  تسا ، هدرزآ  ارم  وا  هک  نکـشب 
درادیم . رب  هدرپ  دندوب  هدرک  ذوفن  ناشلاوما  ندوبر  يارب  هعیش  فوفص  رد  هک  نید  یب  تالغ  نیا  تسد  زا  مالسلاهیلع 

دهدیم ار  سراف  لتق  روتسد  ماما 

هدرک تنامض  ار  تشهب  يو  لتاق  يارب  دنشکب و  ار  متاح  نب  سراف  تالغ ، سیئر  ات  دهدیم  روتسد  شنایعیش  هب  مالـسلاهیلع  يداه  ماما 
، دـشکب ار  وا  هک  ره  يارب  يو  نوخ  دـنکیم  توعد  تعدـب  هب  ار  مدرم  دـنکیم و  لمع  نم  فرط  زا  غورد  هب  سراف  نیا  : » دـیامرفیم و 

يرآ [ . 774 « ] منک تنامض  وا  يارب  ار  تشهب  ادخ  دزن  رد  نم  دشکب و  ار  وا  دزاس و  هدوسآ  وا  تسد  زا  ارم  هک  تسیک  سپ  تسا ، رده 
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درک . صالخ  وا  رش  زا  ار  نیمز  ار و  شناگدنب  دنوادخ  و  [ 775  ] دنتشک ار  وا  دنتفگ و  کیبل  مالسلاهیلع  ماما  يادن  هب  نانمؤم  زا  یخرب 

درمشیم زیاج  ار  ناشیا  لتق  ماما 

زا یسک  رگا  : » تسا هدمآ  نینچ  همان  نآ  رد  هک  تشون  ياهمان  شنایعیـش  زا  یکی  هب  درمـش و  زیاج  ار  تالغ  لتق  مالـسلاهیلع  يداه  ماما 
[ . 776 « ] نکشب ار  شرس  گنس  اب  يدید ، تولخ  رد  ار  اهنآ 

تالغ يهرابرد  ماما  هب  يرس  يهمان 

ناشیا توعد  رابنایز  ياهدمایپ  میب  اهنآ و  يواعد  تالغ و  يهرابرد  تشون و  يداهلانسحلاوبا  ماما  تمدـخ  هب  ياهمان  همالـس  نب  يرس 
يو خساپ  رد  مالسلاهیلع  هحفـص 473 ] ماما [  درک ، اعد  تساوخرد  ناشیا  رـش  زا  شناردارب  دوخ و  تاجن  يارب  همان  نآ  رد  دیـسرپ و  ار 

دـنیوج و يرود  ناشیا  زا  ادـخ  يایلوا  تسا  یفاـک  نیارباـنب  تشاد ، راـنک  رب  دـنوریم ، اـهنآ  هک  يولغ  هار  زا  ار  امـش  دـنوادخ  : » تشون
درادب مدق  تباث  ترخآ  ایند و  رد  تباث  يهدیقع  هب  دهدن و  رارق  یتیراع  ار  امش  نامیا  دنادرگ و  راوتـسا  دوخ  دیاقع  رد  ار  امـش  دنوادخ 
هارمگ هار  زا  هک  نانید  یب  نیا  رـش  زا  ات  تسا  هدرک  اعد  يو  يارب  مالـسلاهیلع  ماما  [ . 777 ...« ] دنادرگن هارمگ  ار  امـش  تیاده  زا  سپ  و 

دبای . تاجن  دناهداتفا ، رود  یعقاو  یفده  زا  دناهدش و  فرحنم  قح  زا  هدش و 

ولغ لماوع 

 - 1 تسا : رارق  نیا  زا  ام  رظن  هب  تسا ، یتسه  ملاع  راگدـیرفآ  ادـخ و  مالـسلاهیلع ، يداـه  ماـما  هک  نیا  هب  داـقتعا  ولغ و  ياـههزیگنا  اـما 
زا نیفرحنم  دوب -  هدرک  تمحرم  شناردـپ  ناشیا و  هب  ار  ماقم  نیا  دـنوادخ  و  دـش -  رهاظ  مالـسلاهیلع  ماـما  زا  هک  یتاـمارک  تازجعم و 

2 دندرک . يرادربهرهب  نآ ، ربارب  رد  يریگههبج  مالـسا و  يدوبان  دوخ و  ياهتعدب  يارب  تامارک  تازجعم و  نیا  زا  نازوت  هنیک  تناید و 
لاوما هب  عمط   - 3 دندوب . هتخاس  حابم  ار  نآ  تایهنم  یمالسا و  تامرحم  مامت  اهنآ  اریز  یمالسا ، بادآ  اهشزرا و  دنب  دیق و  زا  يدازآ  - 

ییاههزیگنا لماوع و  زا  یخرب  اهنیا  دنتخادرپیم . مالسلامهیلع  همئا  هب  نایعیش  هک  یلاوما  رب  طلـست  نآ و  ندروآ  تسد  هب  هاگیار  مدرم و 
هحفص 474 ] دشیم [ . ولغ  هب  داقتعا  ثعاب  هک  دوب 

هیفقاو اب  ماما 

ماما تافو  دندش و  ادیپ  هیفقاو »  » مان هب  هعیش  زا  یهورگ  نیملسم  یگدنز  يهنحـص  رد  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  تافو  زا  سپ 
نیا نارـس  تفر و  میرم  نب  یـسیع  هک  يروط  نامه  تسا  هتفر  الاب  نامـسآ  هب  وا  هک  دندش  یعدم  دـندرک و  راکنا  ار  مالـساهیلع  یـسوم 

دوب و ناشیا  دزن  مالـسلاهیلع  یـسوم  ماما  هب  طوبرم  هیعرـش  قوقح  زا  يدایز  لاوما  هک  دندرکیم  زاربا  ار  هدـیقع  نیا  تهج  نیدـب  هورگ 
هعیـش اب  تفلاخم  هزرابم و  رد  هورگ  نیا  دـندادن  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  هب  متفه  ماـما  تداهـش  زا  سپ  دـندوب و  هدرک  سـالتخا  ار  اـهنآ 
هیبشت باب  زا  دندیمان  هروطمم »  » ار اهنآ  نایعیش  هک  يدح  هب  دیـسریم  رازآ  تیذا و  نایعیـش  هب  اهنآ  فرط  زا  و  دندنام ، اجرب  اپ  نانچمه 

ندوب و سجن  رد  هیفقاو  هورگ  نیا  و  دوشیم ، سجن  دوش  اـهنآ  کـیدزن  هک  ره  دـنوریم و  هار  مدرم  نیب  هک  هدروـخ  ناراـب  ياهگـس  رب 
همان نآ  رد  هک  هتشون  مالـسلاهیلع  ماما  هب  ياهمان  اهنآ  يهرابرد  نایعیـش  زا  یکی  لاح ، ره  هب  دندوب . نینچ  نیا  زین  هعیـش  هب  ندناسر  نایز 
ماـما تسا .؟ زیاـج  تسد  ياـعد  رد  اـهنآ  نعل  اـیآ  ینعی  منک ؟ نیرفن  زاـمن  رد  هروـطمم »  » هورگ نیا  رب  موـش  تیادـف  تسا : هدـمآ  نینچ 

[ . 778  ] دنداد زاوج  ياوتف  مالسلاهیلع 
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نآرق قلخ  يهلأسم 

هلأسم دندوب  هدش  راتفرگ  عضو  نیرتدب  هب  دندوب و  هحفص 475 ] التبم [  نادب  دوخ  ینید  یگدنز  رد  ناناملسم  هک  یمهم  لئاسم  هلمج  زا 
يدایز هورگ  دندرکیم  هدافتسا  هبرح  نیا  زا  ناشنانمشد  ندرک  دوبان  يارب  دندرک و  حرطم  ار  نآ  نایسابع  تموکح  هک  دوب  نآرق » قلخ  »

نب لیعامـسا  نب  دمحا  هب  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  دش ... هدـناشفا  نیملـسم  نایم  اهتوادـع  اههنیک و  مخت  دندیـسر و  لتق  هب  نآ  نایرج  رد 
دنک ظفح  هنتف  نیا  زا  ار  امـش  ام و  دنوادخ  تسا : هدـمآ  نینچ  هللا ... مسب  زا  سپ  هک  هتـشون  ياهمان  هراب  نیا  رد  227 ه )  ) لاس رد  نیطقی 

تـسا تعدب  نآرق  يهرابرد  هلداجم  ام  داقتعا  هب  میاهدش  تکاله  راچد  دنکن  رگا  تسا و  هدرک  تمحرم  یگرزب  تمعن  دـنک  نینچ  رگا 
ار يزیچ  هدنهد ، خساپ  و  دسرپب ، دیابن  هک  دسرپیم  يزیچ  زا  هک  یـسک  اریز  دنکیرـش ، تعدب  نیا  رد  هدنهد  خساپ  هدننک و  شـسرپ  هک 
زا یمان  يرادن  قح  تسادخ ، مالک  نآرق  دنقولخم و  همه  وا  زج  تسین و  ادخ  زج  يراگدیرفآ  دهدب . دیابن  هک  دهدیم  خساپ  تمحز  هب 
زا بیغ  هب  نامیا  اب  هک  دهد  رارق  یناسک  هلمج  زا  ار  امـش  ام و  دنوادخ  دـش ، یهاوخ  ناهارمگ  زا  هک  اریز  يراذـگب  نآ  يور  دوخ  شیپ 

تعدـب و نآ  يهراـبرد  هلداـجم  نآرق و  قلخ  ثحب  رد  ندـش  دراو  هک  یتسار  هب  [ . 779 ... ] دنکانمیب زیخاتـسر  زور  زا  دنـسرتیم و  ادخ 
هدنـسب رادقم  نیا  هب  هک  دراد  هفیظو  ناملـسم  و  دنکیرـش ، نآ  هانگ  رد  ود  ره  دهدیم  خساپ  هک  نآ  دسرپیم و  هک  نآ  تسا و  یهارمگ 
هدومرف هب  هلیـسو  نادب  اریز  قولخم  ریغ  ای  تسا و  قولخم  هک  دیازفیب  نآ  رب  يزیچ  درادن  قح  تسا و  یلاعت  يادخ  مالک  نآرق  هک  دـنک 

هک يروط  نامه  تفرگ . نایاپ  مالسلاهیلع  يداه  ماما  نامز  ینید  عضو  زا  ام  نخس  اج  نیا  رد  ددرگیم . ناهارمگ  وزج  مالـسلاهیلع  ماما 
لیلد و يور  زا  ار  ناـشنید  ناملـسم ، مدرم  رتشیب  دوب و  فیعـض  ینید  هجوت  دوب و  هدـننک  نارگن  ناـشیرپ و  ناـمز  نآ  ینید  عضو  میتفگ 

گنج هب  دنتسناوت  مالـسا ، نمـشد  ياهورین  رگید  تالغ و  ور  نیا  زا  دندوب و  ناشناردپ  دلقم  هکلب  دنتـسنادیمن  هحفص 476 ] كاردا [ 
دنزاس . فرحنم  ناشراوتسا  تسار و  نید  زا  دنیایب و  ناشیا 

ینارذگشوخ

یم هب  ناشیاهنیـشن  بش  دـندوب ، هتفر  ورف  اهینارتوهـش  بعل و  وهل و  رد  دـندوب  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  رـصاعم  هک  ساـبعینب  ناـهاشداپ 
. دوبن نایم  رد  ادخ  زا  يدای  زگره  هک  يروط  نامه  تفرگیمن  ماجنا  یحیحص  راک  چیه  تشذگیم و  یگزره  زاوآ و  زاس و  يراسگ و 
قزو و روبنط  نیب  اشن  دیوگیم : هدیشخب ، مسجت  نینچ  ار  دوخ  نامز  یسابع  يهفیلخ  عضو  هرصب  یـضاق  دمحم  نب  یلع  یخونت ، یـضاق 
و دربیم . رـس  هب  هدـنزاون  هنیـس  يور  ای  زاوآ و  نماد  رد  و  دوع ، هدای و  روبنت و  رات و  ناـیم  براـض  ردـص  یلع  اداـش و  رجح  یف  رهزم و 
رد نامدرم ! رگید  هکلب  نارازگراک و  نارادناتـسا و  ناگدنـسیون ، و  ارزو ، لاح  دوب  دـهاوخ  هچ  دربب ، رـس  هب  بعل  وهل و  اب  هفیلخ  هاـگره 

هدش رود  دوب ، ناشیا  يهزیکاپ  كاپ و  یگدـنز  بلاط  هک  مالـسا  فدـه  زا  دـندوب و  هدـش  هابت  یگزره  ییوجماک و  رد  ناگمه  تقیقح 
نامز نآ  يراب  دنب و  یب  بعل و  وهل و  یگدـنز  رهاظم  زا  یخرب  هب  کنیا  درادـن ... دوجو  يراکهبت  یگدوهیب و  چـیه  نآ  رد  هک  دـندوب ،

تـسد هب  تـسد  ار  بارـش  ياـهماج  شناـیفارطا  ناریزو و  یـسابع و  لـکوتم  دوـب و  جـیار  نارود  نآ  رد  يراـسگ  یم  مـینکیم : هراـشا 
، ] هدـش لئاق  یتخـس  تازاجم  هدرک و  مارح  ار  يراسگ  هداـب  مالـسا  هک  نیا  رب  ییاـنتعا  چـیه  دوب و  یلومعم  راـک  کـی  دـندنادرگیم و 

شردپ لوق  زا  میدن  نودمح  نب  دمحا  نب  هللادبع  دوب . اههیده  نیرتالاب  نایسابع  رظن  رد  بارـش  ياهیرطب  يادها  دنتـشادن . هحفص 477 ]
ام هب  یقارع  يهنهک  بارـش  يرادـقم  تایز  کلملادـبع  نب  دـمحم  میدـیگنجیم  نایمور  اب  مصتعم  نومأم و  روتـسد  هب  ام  دـنکیم : لقن 

ادوع ءاملا  اهیف  وری  مل  ةدلبب  قیدصلا  یقـسا  ادوج  معا  ادی و  يدنا  یتف  یلثم  يرت  نا  ام  داتـسرف : اهنآ  هارمه  هب  ار  راعـشا  نیا  داد و  هیدـه 
لعجاف ادیرف  اهتجاجر  تبسک  امنأک  کیلا  اهذخ  ادیزملا  وکشلاب  تهجوأ  اهوکـشب  لقتـسا  ناف  ادوقعلا  اهبناوج  یلع  أک ن  ۀیفاص  ءارفص 

ار شتسود  دشاب  تواخس  اب  هدنشخب و  ردق  نیا  هدیدن ، ار  يدرمناوج  نم ، نوچمه  یسک  [ . » 780  ] ادوهع ادبا  اهرکشب  وقت م  نأب  کیلع 
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نآ فارطا  رد  ییوـگ  هک  یبارـش )  ) یفاـص ینارفعز  دـشابن ، بآ  ندروـخ  هب  يزاـین  هراـبود  هک  دـنکیم  باریـس  يزیچ  هب  راـید  نآ  رد 
مامت ییوگ  هک  شونب  ار  نآ  نانچ  دراد ! میدقت  وت  هب  ار  يرتگرزب  فرظ  دـسرب ، کچوک  وت  رظن  هب  نآ  فرظ  رگا  دراد ! رارق  اهدـنبولگ 

یسابع ناهاشداپ  يهمه  زا  لکوتم  هک  یتسار  هب  ینادب ». نآ  رازگـساپس  هشیمه  ار  دوخ  هک  شاب  نانچ  و  ياهتفرگ . اهنت  وت  ار  نآ  شبنج 
دودـخلا نهتجـش  بولق  تسا : هدرک  فیـصوت  نینچ  ار  لکوتم  بارـش  سلاـجم  زا  یکی  يرتحب  دوب . يراـسگ  یم  یم و  يهتفیـش  رتشیب 

مهؤامد و هیلع  يرجت  ام  حارللف  حباصم  ةاقسلا  يدیا  یف  رونلا  نم  اهنأک  راقع  نم  اسوؤک  ریدی  حناج  لیللا  حبـصلاک و  ادب  قاسو  حئالملا 
ییاههرهچ [ . 781  ] حئافـصلا يدنلا و  هیفک  نیب  ادـع  ۀـفیلخ  راوج  یف  قدـص  نامدـن  و  هحفـص 478 ] حناوجلا [  هیلع  تمـض  ام  قرـشلل 

زا هک  يروط  هب  دـننادرگب  ار  بارـش  ياهماج  دـنک  داش  ار  اـهلد  دوش ، رادومن  بش  ناـیاپ  رد  حبـص  يهدـیپس  نوچ  هک  ییقاـس  نیکمن و 
هقالع دزیرب و  ار  اهنآ  نوخ  دناوتیم  داب  دنت  دنفیرظ ) هک  سب  زا  نایقاس   ) ددرگیم نایقاس  تسد  رد  رون  رپ  ياهغارچ  هک  ییوگ  ینشور 

اهششخب و لذب و  نآ  زا  ریغ  دنتسه ، هفیلخ  رانک  رد  هک  نیتسار  نامدمه  و  دنک . بذج  دوخ  هب  ار  اهولهپ  نآ  دراد ،  قح  هفیلخ  قایتشا  و 
چیه دوب  دوخ  یب  تسم و  زین  دیـسر  لتق  هب  هک  یتقو  رد  دنارذگ ، بارـش  ياهماج  نایم  ار  دوخ  یگدـنز  نارود  رتشیب  لکوتم  اهتـشذگ .
ریاس یتلود و  ياهناگرا  رگید  زا  دـنکن ، هانگ  ساسحا  تسا  هدرک  مارح  دـنوادخ  هک  يراسگ  هداب  زا  هفیلخ  هاگ  ره  و  دـیمهفیمن ... زیچ 

راظتنا ! هچ  مدرم 

يراب دنب  یب  یگزره و 

هکلب دوبن ، مه  یـسابع  نیطالـس  هب  رـصحنم  دوب و  یناگمه  ینلع و  ریگارف و  یـسابع  ناراـگزور  رتشیب  رد  یگتخیـسگ  راـسفا  یگزره و 
يهضیرف يادا  زا  سپ  دوب و  هتفر  مارحلا  هللا  تیب  ترایز  هب  هک  میهدیم  ارف  شوگ  ریصب  یلعوبا  راعشا  هب  نونکا  دندوب . التبم  زین  نارگید 

اراتـسا اناکرا و  بعکلا ة  نم  انحـسم  اراوز و  اجاجح و  کم ة  مکدعب  انیتا  دیوگیم : هتخادرپ و  يراب  دنب و  یب  یگزره و  هب  هرابود  جح 
کبلق نم  ۀـبوتلل  تنـسحأ  له  اراصقا و  کل  اذـه  دـحأ ث  له  ساـنلا  لاـق  اراوز و  دـمحا  یفط  صملا  ربق  ربقلا  اـنئج  و  هحفص 479 ] ] 
انددجف اراس  نمب  أبعت  یلحر و ال  اهب  ططحا  تلقف : اراغ  وأ  حابصالل  جنلا م  روغی  ناک  دق  اراح و  یلبا  يداح  ریحلا ة  فراش  املف  ارامضا 

لامعا يارب  مه  ام  امش  زا  سپ  [ . » 782  ] ارامخ اسیـسق و  ارید و  اهب  انبحاص  اراطوا و  تناک و  انل  تانابل  انیـضق  اراثآ و  تف و  لسا  ادوهع 
یفطـصم دمحا  ربمایپ ، ربق  ترایز  هب  و  میدیـسوب ) و   ) میدیـشک تسد  ار  هبعک  ياههدرپ  ناکرا و  میدـمآ و  هکم  هب  رئاز  ناونع  هب  جـح و 

هک یتقو  يدروآ !؟ اج  هب  حیحص  يهبوت  بلق ، میمص  زا  ایآ  تسا ؟ هدز  رـس  وت  زا  ییاهیهاتوک  یناهانگ و  ایآ  دنتفگ : مدرم  میدمآ  (ص )
هب دوب  نتفخ  ندـمآ و  دورف  لاح  رد  حبـص  يهراتـس  هک  دوب  یعقوم  درک  یناوخ  زاوآ  هاـگآدوخان  ناـبرتش  دیـسر ، هریح  کـیدزن  مرتش ،

ار نامیاهزاین  میدرک  دیدجت  ار  یلبق  ياهراک  اهنامیپ و  نامه  هرابود  تفر  دـهاوخ  یـسک  هچ  هک  نکم  انتعا  راذـگب و  راب  متفگ : نابرتش 
یشکرس یخاتسگ و  يراب و  دنب و  یب  میتشگ ». شورف  یم  نابهر و  رید و  هارمه  هلیـسو  نادب  میدیـسر و  نامیاههتـساوخ  هب  میدروآرب و 

نامز نآ  يارعـش  زا  يرگید  راک  زره  رعاش  هب  کنیا  و  دـینکیم . هظحـالم  یعاـمتجا  بادآ  یمالـسا و  ياهـشزرا  ربارب  رد  ار  رعاـش  نیا 
هضهنا هب  انزف  هیف  زیزع  نم  مک  رکش  نم  ءاش  ام  هل  يدنع  رهـش  نم  موصلا  رهـشل  ایقـس  هحفـص 480 ] دیوگیم [ : هک  میهدیم  ارف  شوگ 
کتراز ۀـلخو  رتولا  نع  كاذ  هلجعا  هفلخ  يذـلاب  يردـی  ناک  ول  رحـسلاب  نیعلا  لیحک  یلا  هلـصو  یل  ناـک  ماـما  نم  رکولا و  نم  لـیللا 

زا نم  دـهاوخب ، هچ  ره  ناضمر ! هام  رب  نیرفآ  [ . » 783  ] رزولا ماثالاب و  تؤب  اولمأ و  امب  سانلا  فرـصناف  ردق  یلع  ردقلا  ۀلیل  یف  ۀقاتـشم 
هب وا  ندناسر  هک  يربهر  هچ  میدوبر و  شاهنایشآ  زا  ار  وا  هنابش  میدروآ ، تسد  هب  هام  نآ  رد  هک  یبوبحم  رایسب  هچ  مرازگـساپس  هام  نآ 
هب ییاهنت  هب  هنیآ  ره  تسوا ، رس  تشپ  یسک  هچ  تسنادیم ، وا  رگا  هک  یلاح  رد  دوب  نم  يهدهع  رب  ناهاگرحس  رد  یمشچ  هایـس  لصو 

دنتـشاد هک  ییاهوزرآ  هب  مدرم  دنک و  رادید  ریدقت ، ساسا  رب  ردق ، بش  رد  هناقاتـشم  ار  وت  هک  یتسود  رایـسب  هچ  تفاتـشیم و  وا  تمس 
هب تکرح  نامز ، نآ  رد  روشک  رسارس  مدرم  يهدوت  راتفر  هار و  یتسار  هب  مدروآ ». ور  هانگ  باکترا  ناهانگ و  هب  نم  اما  دندرک ، هعجارم 
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نیا رب  ناـشیا  قیوشت  ثعاـب  یگزره  يراـکهبت و  ییوجماـکرب و  ساـبع  ینب  ناـهاشداپ  نتفر  ورف  دوب و  یگزره  ینارذگـشوخ و  تمس 
ماما رـصع  يهرابرد  ار  نخـس  اج  نیا  رد  دروخیمن ... مشچ  هب  ناشراتفر  هار و  اهخاک و  رد  يونعم  تایح  زا  يرثا  چیه  دـشیم و  اهراک 

هحفص 483 ] میربیم [ . نایاپ  هب  مالسلاهیلع 

نیرب تشهب  يوسب 

هراشا

ملظ زا  دنتسناوت  هچ  ره  اهنآ  دوب . وربور  هدنشک  بئاصم  اهمغ و  عاونا  اب  سابعینب  ياهتوغاط  تسد  زا  مالـسلاهیلع  يداهلانسحلاوبا  ماما 
زا ار  ماما  تشاد ؛ اور  متس  هنیک و  راوگرزب  نآ  هب  تبسن  رتشیب  همه  زا  لکوتم  نایم  نآ  رد  دندرکن ، غیرد  ترضح  نآ  هب  تبـسن  يدعت  و 

ار ترـضح  نآ  يهناخ  دوخ ، یتینما  یتاعالطا و  ياهورین  زا  یهوبنا  اب  دومن و  روبجم  اج  نآ  رد  تماقا  هب  درک و  لقتنم  ارماـس  هب  هنیدـم 
ترضح و نآ  مولع  لالز  زا  اهقف  نایوار و  نادنمشناد ، يهدافتـسا  زا  دندرمـشیم ، ار  وا  ياهندیـشک  سفن  هک  يروط  هب  تشاد ، رظن  ریز 

نانچمه دش . يریظنیب  تیانج  بکترم  شناد ، ملع و  هب  تبـسن  لکوتم  بیترت  نیا  هب  دندشیم و  عنام  راوگرزب  نآ  تارظن  اهاوتف و  لقن 
 - دیسریم روشک  جراخ  زا  یمالسا و  روانهپ  روشک  ياج  همه  زا  هک  یعرش -  قوقح  ندناسر  زا  داد و  يداصتقا  يهرصاحم  روتـسد  هک 
هاگ هک  دوب  هداد  روتسد  شناسوساج  نارومأم و  هب  داد ، رارق  ياهدنشک  یلام  يانگنت  رد  ار  ترضح  نآ  و  درک ، يریگولج  ماما  تسد  هب 

ترضح نآ  نوخ  هلیسو  نادب  ات  دوش  ادیپ  تموکح  دض  رب  ییاههتشون  ای  هحلسا و  اج  نآ  رد  دیاش  دننک ؛ یـسرزاب  ار  ماما  لزنم  هاگیب  و 
يو دزن  هب  هدرک و  ریگتسد  تسه  هک  یلاح  ره  رد  ار  مالـسلاهیلع  ماما  دادیم  روتـسد  هاگ  و  دوشن ، ادیپ  يزیچ  چیه  هک  نآ  رگم  دزیرب  ار 

هدرتسگ شلباقم  رد  بارش  ياههلایپ  اهماج و  دوب و  هداب  تسم  وا  هک  یلاح  رد  دندرب  يو  روضح  هب  ار  ترـضح  نآ  هبترم  کی  و  دنربب ،
داتسیا و تدش  تبالـص و  اب  وا  ربارب  رد  مالـسلاهیلع  هحفـص 484 ] ماما [  دندوب . هتفرگ  ار  وا  فارطا  نز  درم و  ناگدـنزاون  ياههتـسد  و 
هک یتـقو  داد . رادـشه  وا  هب  روـجف  قـسف و  یگزره و  لاـح  نآ  زا  تخادـنا و  ترخآ  داـی  هب  ار  وا  درک و  تحیـصن  هظعوـم و  هـب  عورش 

، دراد ار  ادخ  تدابع  تعاطا و  رب  تمزالم  وا و  هب  نتسویپ  زا  يراددوخ  يو و  زا  ندیزگ  يرود  رب  رارـصا  مالـسلاهیلع  ماما  دید  توغاط 
نم : » تفگیم هک  دینش  ماما  زا  ار  نخـس  نیا  نادنز  نایم  رد  یـسک  دنیوگیم : نایوار  دندنکفا . نادنز  هب  ار  ترـضح  نآ  ات  داد  روتـسد 

هس ات  [ . » 784 « ] بوذکم ریغ  دعو  کلاذ  مایا  ۀثالث  مکراد  یف  اوعتمت  : » درک توالت  ار  هیآ  نیا  و  مرتزیزع » حلاص  يهقان  زا  ادـخ  دزن  رد 
دوب هتـشذگن  زور  هس  زونه  تسین ». غورد  هدعو  نیا  و  دیوشیم ) كاله  نآ  زا  سپ  هک   ) دیوش دنمهرهب  یگدـنز  زا  دوخ  لزانم  رد  زور 

شنمـشد تکاله  زا  سپ  مالـسلاهیلع  ماما  ياهیراتفرگ  اـهمغ و  [ . 785 . ] تشک ار  وا  رـصتنم  شرـسپ ، دـش و  دوبان  توغاط  لـکوتم  هک 
زور رد  درکیم و  داجیا  اهتبیصم  هلئاغ و  دوب و  ترـضح  نآ  بقارم  هراومه  یـسابع  تموکح  اریز  تفاین  نایاپ  لکوتم ) نامز ، توغاط  )

وا هب  دوب  تما  سیدقت  مارتحا و  دروم  مالسلاهیلع  ماما  هک  نآ  لیلد  هب  یسابع  يافلخ  دوب ، یگنرین  هلیح و  رکف  هب  بش  یکیرات  نشور و 
تما زا  يدایز  هورگ  دنتشاذگیمن و  مارتحا  اهنآ  هب  دندرکیم ، میظعت  ریدقت و  مارتحا و  ار  وا  مدرم  هک  يردق  هب  اریز  دندیزرویم ، هنیک 

تبـسن دندوب و  اهینارتوهـش  اهتذل و  رد  قرغ  هک  سابعینب -  زا  یمالـسا  تفالخ  زکرم  يارب  ار  وا  دندوب و  راوگرزب  نآ  تماما  هب  دقتعم 
هب هحفص 485 ] دنتسنادیم [ . رتراوازـس  دندرکیم -  راتفر  ییامن  تردق  روز و  راشف ، ساسا  رب  ینعی  هیماینب ، تسایـس  نامه  اب  مدرم  هب 

میزادرپیم . مالسلاهیلع  ماما  یگدنز  ياهتمسق  نیرخآ  هب  راصتخا  هب  اج  نیا  رد  ام  لاح  ره 

ماما هب  هنادرمناوجان  نداد  رهز 

نخـس شیاوقت  دـهز و  مولع و  راثآ ، يهراـبرد  مدرم  دـیدیم  هک  نیا  رطاـخ  هب  دوب ، نارگ  یـسابع  دـمتعم  يارب  مالـسلاهیلع  ماـما  دوجو 
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ياهنیک لخب و  زا  دیشکیم و  هلعش  شبضغ  شتآ  ور  نیا  زا  دننادیم و  یمالـسا  رگید  نادنمـشناد  زا  رتالاب  ار  ترـضح  نآ  دنیوگیم و 
هـشقن درک و  راداو  مالـسا  رد  مرج  نیرتدب  باکترا  هب  ار  وا  يو  ینورد  تسپ  تالیامت  دش و  تحاران  تدـشب  تشاد  ماما  هب  تبـسن  هک 

رتسب هب  درک  لواـنت  ار  رهز  راوگرزب  نآ  هک  نیمه  درک  ارجا  ار  دوخ  هشقن  سپـس  دـناروخب و  ترـضح  نآ  هب  ياهدنـشک  رهز  هک  دیـشک 
، دندمآیم ترـضح  نآ  رادید  يارب  تلود  ناگرزب  نایعیـش و  دربیم . جنر  اهدرد  نیرتدب  زا  تشگ و  مومـسم  شندب  هک  یلاح  رد  داتفا 
، دید لاح  نآ  رد  ار  مالسلاهیلع  ماما  دمآ و  هک  یتقو  دوب ، يرفعج  مشاهوبا  هتـسجرب  رعاش  دمآ ، ترـضح  تدایع  هب  هک  یناسک  هلمج  زا 

دراوم ینترتـعا  يدأوـف و  تداو  یب  ضرـالا  تداـم  تسا : هلمج  نآ  زا  ریز  راعـشا  هک  درک  داـشنا  ياهدیـصق  تسیرگ و  دروآرب و  ناـغف 
تینم نا  ابجع  ءامسلا  موجنلا  هل  تراغ  لتعا و  کلالتعال و  نیدلا  ضرم  ءادفلا  لک  هتدف  یسفن  تلق : لیلع  وضن  مامالا  لیق  نیح  ءاورعلا 
دیزرل میاپ  ریز  نیمز  [ . » 786  ] ءایحالا تاومالا و  ییحم  ایندلا و  نیدلا و  یف  ءاودألا  یـسآ  تنأ  ءادلا  مسح  مامالا  تنا  مقـسلا و  ءادلاب و 

؛ متفگ دوخ  اب  تسا ، هتـشگ  لیلع  رامیب و  ماـما  دـنتفگ : هک  یعقوم  هحفـص 486 ] مدـش [  بارطـضا  تشحو و  راچد  تخیر و  ورف  ملد  و 
درد و هب  وت  هک  اتفگش  دندش  کیرات  نامسآ  ناگراتس  هتشگ و  لیلع  رامیب و  مالسا  نید  وت ، يرامیب  رطاخ  هب  داب . شیادف  میتسه  يهمه 
ناگدرم و يهدننک  هدنز  يویند و  ینید و  ياهدرد  يهمه  جلاعم  وت  يدرد  ره  عفر  يهلیسو ) وراد و   ) دوخ هک  یلاح  رد  ییالتبم  يرامیب 
هک تسا  مالـسلاهیلع  ماـما  يراـمیب  زا  وا  یباـت  یب  بارطـضا و  مشاـهوبا و  ناوارف  هودـنا  مغ و  زا  یکاـح  راعـشا ، نیا  یتـسه ». ناگدـنز 

ماما يرامیب  رطاـخ  هب  مالـسا  نید  دوب ، هدـش  ماـما  يادـف  شاـک  يا  هک  درکیم  وزرآ  هدرـشف و  مه  رد  ترـسح  یتحاراـن و  ار  شدوجو 
، مالـسلاهیلع ماما  هک  نیا  زا  دـنکیم  بجعت  مشاهوبا  و  تسا . هتـشگ  نوگرگد  هعجاف ، مغ  زا  نامـسآ  ناگراتـس  هتـشگ و  راـمیب  گرزب ؛

تسا . درد  ره  يوراد  دوخ  هک  یلاح  رد  هدش ، يرامیب  درد و  راچد 

يدعب ماما  نییعت 

امنهار و دوخ ، تافو  زا  سپ  ار  وا  دومرف و  حیرصت  مالـسلاهیلع  يرکـسع -  نسح -  دمحموبا  شرـسپ  تماما  هب  مالـسلاهیلع ، يداه  ماما 
هک درک  تیـصو  وا  هب  و  دوب . هدرک  ییاـمنهار  ترـضح  نآ  تماـما  هب  ار  شنایعیـش  صاوـخ  زین ، نآ  زا  شیپ  و  داد ، رارق  نایعیـش  عـجرم 
نآ هب  طوبرم  هک  يرگید  بلاطم  دـیامن و  نفد  شدوخ  يهناخ  رد  درازگب و  زاـمن  نآ  رب  هدـش و  وا  سدـقم  ندـب  نفد  نفک و  رادهدـهع 

هحفص 487 ] درک [ . تیصو  دشیم ، ترضح 

نیرب تشهب  يوس  هب 

هک یتقو  دشیم . کیدزن  ترـضح  نآ  هب  باتـش  اب  گرم  تخاس و  روجنر  ار  وا  دیدش  ياهدرد  دش و  رگراک  ماما  سدقم  ندب  رد  رهز 
گرم دیجم . نآرق  زا  ییاههروس  ندناوخ  هب  درک  عورش  دومن و  هلبق  تمس  هب  ور  هتفرگ ، رارق  گرم  يهناتـسآ  رد  هک  درک  ساسحا  ماما 

، تفاتـش گرزب  راگدرورپ  بناج  هب  یگزیکاـپ  یکاـپ ، لاـح  رد  شگرزب  حور  دوب و  شیاـهبل  ناـیم  ادـخ  رکذ  هک  دیـسر  ارف  یلاـح  رد 
مدرم و  تشگ ، نشور  شمودق  رون  هب  ترخآ  دش و  کیرات  وا  نادقف  زا  نیمز  هک  یلاح  رد  دنتـشاد ، یمارگ  ار  شمدقم  ادخ  ناگتـشرف 

نافیعـض و قوقح  عفادـم  هک  یـسک  مدرم و  يهقالع  دروم  ربهر و  هک  یتسار  هب  دـنداد . تسد  زا  ار  یناوارف  ریخ  ترـضح  نآ  تلحر  اـب 
تفر . ایند  زا  دوب  نامورحم 

نفد مسارم 

، نآ رب  درک و  نفک  داد و  لسغ  ار  كاپ  رکیپ  نآ  درک ، شراوگرزب  ردپ  ندـب  نفد  مسارم  هب  مادـقا  مالـسلاهیلع  یکز -  نسح  دـمحموبا 
دوب . هتسسگ  ترسح  هودنا و  مغ و  زا  شفیرش  بلق  يهتشر  هک  یلاح  رد  دناوخ  زامن 
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عییشت ياههورگ 

دنتفاتش دوب ، تماما  توبن و  راگدای  هک  یماما  رکیپ  عییشت  ضیف  هب  مدرم  تاقبط  مامت  تفشآرب و  گرزب ، تبیصم  نآ  مغ  زا  ارماس ، رهش 
دارفا ریاس  هاپـس و  نارـس  تاضق و  ءاملع ، ارزو ، هزاـنج ، شیپاـشیپ  رد  دـش . لـیطعت  يراـجت  نکاـما  و  هحفـص 488 ] یمـسر [  تارادا  و 

ماما لیاضف  بقاـنم و  تازاـیتما و  دـندرکیم و  ساـسحا  ار  تبیـصم  تمظع  یگمه  هک  یلاـح  رد  دـندرکیم ، تکرح  یـسابع  ناـمدود 
مسارم نایرج  يراب  دندروآیم . نابز  هب  دوب  هدش  راچد  مالسا  ناهج  هک  ار  يریذپان  ناربج  گرزب و  نایز  دندرمشیمرب و  ار  مالـساهیلع 

دش . رازگرب  دوب ، هدیدن  شیخیرات  لحارم  مامت  رد  ار  نآ  ریظن  ارماس  رهش  هک  مالسلاهیلع ، ماما  يهزانج  هداعلاقوف  عییشت 

هاگلزنم نیرخآ  رد 

دوب ماما  ینوکسم  لزنم  اج  نآ  دش ، هدروآ  شهاگلزنم  نیرخآ  تمس  هب  میظعت  تشادگرزب و  زا  ياهلاه  رد  مالـسلاهیلع  ماما  كاپ  رکیپ 
رب کـشا  تارطق  هک  یلاـح  رد  دـش  دـحل  دراو  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  شرـسپ  دوـب ، هداد  رارق  شنادـناخ  ياـضعا  دوـخ و  يهربـقم  هک 

اوقت و يرابدرب ، شناد ، یناسنا : ياهـشزرا  سدـقم  رکیپ  نآ  اب  داد و  رارق  شهاگمارآ  رد  ار  رهطم  دـسج  دوب  يراج  شتروص  يهحفص 
، دـمحموبا ماما  يوس  هب  هدـننک ، عییـشت  ياههدوت  سدـقم ، ندـب  نفد  زا  تغارف  زا  سپ  تخاس . ناهنپ  كاخ  لد  رد  ار  یـشیدناریخ و ...

دوخ راوگرزب  نآ  كاندرد  بئاصم  رد  دندرک و  میدقت  ترضح  نآ  هب  ار  شیوخ  روش  رپ  مرگ و  ياهتیلست  دنتفاتش و  مالـسلاهیلع  نسح 
هحفص 489 ] دندرکیم [ . رکشت  اهنآ  زا  دندوب و  هداتسیا  شنادناخ  ياضعا  رگید  اب  مالسلاهیلع  ماما  دنتسناد و  کیرش  ار 

ماما فیرش  رمع 

[ . 787  ] دناهتشون لاس  لهچ  ربتعم -  ياهباتک  رداصم -  زا  یضعب  ار  مالسلاهیلع  ماما  رمع  اما 

ماما تافو  لاس 

دوـجو زین  يرگید  لاوـقا  تفگ و  عادو  ار  اـیند  راد  254 ه )  ) لاس [ 788  ] رخالا يدامج  مجنپ  تسیب و  هبنـشود  زور  رد  مالـسلاهیلع  ماـما 
زا ییاههشوگ  میـشاب  هتـسناوت  هک  نآ  دـیما  هب  دریذـپیم ، نایاپ  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  یناگدـنز  يهراـبرد  اـم  نخـس  اـج  نیا  رد  دراد .

مینک . نایب  ار  ترضح  نآ  تیصخش 

یقرواپ

يزیچ البق  باتک ، نیا  رد  هن  رگا  دناهتـشاد ، یبلطم  هراب  نیا  رد  باـتک ، نیمه  سیونـشیپ  اـی  رگید و  باـتک  رد  مرتحم  فلؤم  دـیاش  [ 1]
یناگدنز هب  ار  دوخ  دنمـشزرا  باتک  زا  موس  دلج  ءارماس ، میقم  یتالحم  هللا  حـیبذ  خیـش  رـصاعم ، خروم  اناوت و  بیطخ  اما  و  دناهتـشونن !

 - دراد یبرع  هب  دنمشناد  نیا  زین  يرگید  راثآ  تسا و  هدروآرد  ریرحت  هتشر  هب  ار  نآ  لیصفت  هب  هداد و  صاصتخا  مالسلاهیلع  يداه  ماما 
م.

ص 216. ۀمامالا : لئالد  [ 2]
. تازجعملا نویع  [ 3]

ص 39. صاوخلا : ةرکذت  [ 4]
. میظنلا ردلا  ، 126  / 13 راونالاراحب : [ 5]
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ص 35. باسنألارحب : [ 6]
ص 553. روصم : گرب  ص 9  نامزلا : ةآرم  [ 7]

ص 16. ۀمئالا : خیرات  [ 8]
. ] درک داجیا  ار  نآ  مالسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یسوم  ماما  دراد و  هلصاف  لیم  هس  هنیدم  زا  هک  تسا  ییاتسور  مان  [ 9]

ص 151. مالعالا : ةداسلا  حدم  یف  مالکلا  ةرهوج  ص 67 ، فارشألا : بحب  فاحتالا  [ 10]
.252 ق 2 /   / 4 هعیشلا : نایعا  ص 368 ، داشرا : ، 497  / 1 یفاک : لوصا  [ 11]

.321  / 2 سیمخلا : خیرات   159  / 2 نانجلا : ةآرم  ص 151 ، مالکلا : ةرهوج  ص 67 ، فارشالا : بحب  فاحتالا  [ 12]
.252 ق 2 /   / 4 هعیشلا : نایعا  [ 13]

.159  / 2 نانجلا : ةآرم  ، 321  / 2 سیمخلا : خیرات  [ 14]
و مالـسلاهیلع -  رقاب  ماما  مود -  یلع  نب  دـمحم  یکی  دـنداهن : ایند  هب  مدـق  بجر  هام  رد  هک  يدولوم  ود  قح  هب  ایادـخ  راـب  : » ینعی [ 15]

. مالسلاهیلع يداه  ماما  ینعی  تسا ، هدیزگرب  هک  دمحم  نب  یلع  يرگید 
ص 67. فارشألا : بحب  فاحتالا  [ 16]

 - دننیـشن تزع  طاسب  رب  ناگیامورف  هک  یتقو  ام -  انامه  دـنوشیم . هینک  بحاص  هراوهگ  رد  ام ، ناکدوک  میناراوگرزب و  اـم  ینعی ، [ 17]
. مینکیم مایق 

!. دنسپان بقل  هب  مه  نآ  مناوخب و  بقل  هب  هک  نآ  هن  مشاب  هدرک  شمارتحا  ات  منزیم  ادص  هینک  هب  ندز ، ادص  تقو  ار  وا  نم  ینعی ، [ 18]
نیا زا  دنتفگیم ، رکسع  دوب  نکاس  مالسلاهیلع  ماما  هک  ياهلحم  هب  تسا  هدمآ  عیارشلا ص 241 ، للع  رد  ص 188 . بلاطلا : ةدمع  [ 19]

. دنتفگ يرکسع  راوگرزب  نآ  هب  ور 
ص 151. مالکلا : ةرهوج  ، 127  / 13 راونالاراحب : ص 164 ، راصبالارون : [ 20]

.20  / 3 ءارماس : خیرات  یف  ءاربکلا  رثآم  [ 21]
ص 151. مالعالا : ةداسلا  حدم  یف  مالکلا  ةرهوج  [ 22]

ایبنا و حور ، ناگتـشرف و  راگدـیرفآ  يا  گرزب ، يالاو  دـنوادخ  زجب  تسین  یناوت  ورین و  چـیه  نابرهم ، يهدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب  [ 23]
نج و زا  هک  ره  و  رادزاب ، نمـشد  سرت  زا  ار  ام  زیچ ، همه  کلام  راگدـیرفآ و  و  نیمز ، اهنامـسآ و  تادوجوم  مامت  رب  بلاغ  و  نیلـسرم ،

چیه ییام ، راگدرورپ  وت  انامه  هد ، رارق  یعفادم  ظفاح و  عنام و  وا  ام و  نایم  نک و  روک  ار  ناشیاهلد  مشچ و  دنک ، دصق  ءوس  ام  هب  سنا 
ره رش  زا  يدب و  ره  رش  زا  ار  ام  ایادخ  راب  تساناد . رداق  وا  میراد ، تشگزاب  لکوت و  وا  رب  تسین ، دنوادخ  ناوت  ورین و  زج  یناوت  ورین و 

، رورش دوجوم  ره  يدب و  ره  رش  زا  و  درذگیم ، نآ  رب  زور  بش و  هچ  نآ  ره  رـش  زا  و  رادزاب ، تسوت ، تردق  يهضبق  رد  هک  ياهدنبنج 
دورد نیرتلماک  صوصخم  ار  شلآ  دـمحم و  تسرف و  دورد  شنادـناخ  یمامت  دـمحم و  رب  نالوسر ، دـنوادخ  و  نایناهج ، راگدرورپ  يا 

ادخ هب  مربیم و  هانپ  ادـخ  هب  مناما و  رد  وا  يهلیـسو  هب  ادـخ و  مان  هب  تسین ، گرزب  يالاو  دـنوادخ  زجب  یناوت  ورین و  چـیه  و  امرف . دوخ 
تـشادمشچ زا  ناشناگدنزخ ، هراوس و  هدایپ و  نج ، سنا و  نانمیرها  زا  ادخ  تردق  تزع و  هب  میوجیم و  هانپ  ادـخ  زا  منزیم و  گنچ 

زا و  هدرم ، هدنز و  رئاز ، دهاش ، بیاغ ، رـضاح و  رـش  زا  دنیآ و  کیدزن  رود و  زا  زور  بش و  يهیاس  رد  هچ  نآ  رـش  ناشرـش و  رکم و  و 
مشچ زا  اهنآ و  سبل  سمل و  سح و  زا  و  شهاند )  ) ناینج زا  صاخ  عون  رـش  زا  شاهسوسو و  شیوخ و  سفن  رـش  زا  صاخ و  ماع و  رش 

هچ نآ  مامت  ار و  مناج  نید و  دـش ، زازتها  رد  نآ  رطاخ  هب  سیقلب  تخت  هک  یمان  نآ  هب  و  مرادیم . ساپ  ار  نتـشیوخ  سنا ، نج و  مخز 
اهیکیرات ربا ، اوه ، نانکاس  زا  یمیدقریغ  یمیدق و  لاثمت ، ای  هایس و  دیفس و  ای  لایخ و  تروص ، ره  رش  زا  تسا ، نم  يهقالع  دروم  هک  ار 

، اههربقم اهخوک ، اهریوک ، اهناتـسین و  اههشیب و  دابآ  ناریو و  فوخم ، ياهاج  اهتـشد و  اهایرد و  امرـس ، نازوس ، داـب  هیاـس و  ینـشور ، و 
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، ناکاکـش زور ، رخآ  زور و  لوا  دادماب ، هاگماش ، دنوشیم ، هدـنکارپ  زور  رهاظ و  بش  هک  رداص  تادوجوم  زا  ازتشحو  ياهاج  اهتالف و 
هلمح و  ناشندـیمد ، ینیچ و  نخـس  مشچ ، يهراشا  زا  و  ناشیا ، ریاشع  لیابق و  نارـسمه ، نایهاپـس ، زا  و  هسلاـبأ ، هنعارف ، هرتاـفا ، هرماـسا ،

نایرپ و نالوغ ، نارحاـس ، زا  يرـش  بحاـص  ره  رـش  زا  ناـشیا و  رکم  ندـش و  هریخ  ندرک ، ریقحت  ندز ، ندرک ، وداـج  نتفرگ ، ندرک و 
، هبون بت  مئاد ، بت  هقیقـش ، درد  گر ، نابرـض  و  كرحتم ، نکاس ، ضرعتم ، ضراع ، جراخ ، لخاد و  رورـش  ره  رـش  زا  و  ناشیا ، دـالوا 
، دنتـسه وت  تردـق  يهضبق  رد  هک  هدـنبنج  ره  رـش  زا  هجراخ و  هلخاد و  هبلاص ، هضفان ، بت  نایم و  رد  زور  یتبون و  راهچ  یتبون ، هس  بت 

جهم رد  فیرـش ، زرح  نیا  ناسرب ». ناوارف  مالـس  دورد و  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب  تسا ، میقتـسم  هار  وت  هار  انامه  مروآیم ، هانپ 
م. تسا -  هدمآ  یتوافت  كدنا  اب  حابصم  تاوعدلا و 

.95  - 96  / 3 ءارماس : خیرات  یف  ءاربکلا  رثآم  [ 24]
.274  - 275 ق 2 /   / 4 هعیشلا : نایعا  ، 131  / 13 راونالاراحب : [ 25]

.129  / 13 راونالاراحب : [ 26]

.133  / 13 راونألاراحب : [ 27]
.129  - 128  / 2 بهذلا : تارذش  [ 28]

.160  / 2 نانجلا : ةآرم  [ 29]
.47  / 2 ءادفلاوبا : خیرات  [ 30]

: دوشیم نینچ  ترابع ، ینعم  تروص  نآ  رد  هک  تسا  هدمآ  ناشکهک )  ) هرجم خال ،) گنسیب و  نیمز   ) ةرح ياج  هب  ياهخـسن  رد  [ 31]
.«. تسا رتسگ  هیاس  ناشکهک ، رب  مالسلاهیلع  ماما ... تلیضف  »

.268 ۀمهملا : لوصف  [ 32]
.401  / 4 بقانم : [ 33]

. جیارخ [ 34]
. مهدزناپ دلج  مالسالا : خیرات  [ 35]

. هقرحملا قعاوص  [ 36]
ص 188. بلاطیبا : لآ  باسنأ  یف  بلاطلا  ةدمع  [ 37]

. لوؤسلا بلاطم  [ 38]
. یطخ نیطبسلا  ةرجش  [ 39]

.140  / 5 مالعالا : [ 40]
هعماج ترایز  دـناوخ  ناوتیم  ءایـصوا  ءاـیبنا و  يهفرـشم  دـهاشم  ماـمت  رد  هک  زاـتمم  تافـص  ندوب  عماـج  لـیلد  هب  ار  تراـیز  نیا  [ 41]

م. دناهتفگ - 
نالماک و  ادخ ، نامرف  يارجا  رد  نامدق  تباث  و  ادخ ، يدونشخ  قیرط  هب  نایامنهار  ادخ و  يوس  هب  ناگدننک  توعد  امش  رب  دورد  [ » 42]

...«. ادخ نامرف  ناگدننک  راکشآ  ادخ و  دیحوت  رد  صلخم  صلاخ و  و  ادخ ، تبحم  رد 
دای هب  هراومه  و  دیدوتـس ، یگرزب  هب  ار  شمرک  فطل و  دـیدرک و  دای  یگرزب  هب  ار  وا  نأش  تمظع و  هب  ار  ادـخ  هک  دییامـش  سپ  [ » 43]

اب دیدرک و  توعد  ادخ  يارب  ار  مدرم  راکشآ  ناهنپ و  رد  و  دیدومن ، مکحم  ار  شتعاط  يهتـشر  و  دیدوب ، وا  نامیپ  رـس  رب  هشیمه  ادخ و 
ربـص دیـسر  امـش  هب  ادـخ  هار  رد  هک  یتبیـصم  ره  و  دـیتشذگ ، ناـج  زا  وا  ياـضر  هار  رد  و  دـیدناوخ ، وا  هار  هب  وکین  يهظعوم  ناـهرب و 

، دوب هتـسیاش  هک  نانچ  نآ  ادخ  هار  رد  و  دیدومن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیدرک و  ادا  ار  تاکز  دیتشاد و  اپ  هب  ار  زامن  و  دیدرک ،

ع)  ) يداه ماما  یناگدنز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلیلحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 236زکرم  هحفص 206 

http://www.ghaemiyeh.com


دـیدرتسگ و ار  شماکحا  ياهروتـسد  و  راوتـسا ، ار  شدودـح  نشور ، ار  شماکحا  و  راکـشآ ، ار  قح  توعد  هک  نیا  ات  دـیدرک ، داـهج 
هتـشذگ عیارـش )  ) و دیدش ، یهلا  ياضق  میلـست  و  دیدرک ، دونـشخ  دوخ  زا  هلیـسو  نیدب  ار  ادخ  هک  نیا  ات  دیدرک ، ررقم  ار  یهلا  ياهتنس 

.«. دیدرک قیدصت  راتفر ) راتفگ و  رد   ) ار ناربمایپ 
. ۀجحلا باتک  یفاک ، لوصا  307 و   - ص 308 داشرا : [ 44]

تـسا هدـمآ  رفج  نزخم  رد  ناـنآ  ملع  هک  نـیا  رطاـخ  هـب  مالـسلا ) مـهیلع   ) تیبلـها زا  مدرم ، ینعی : رفج ، يهداـم  ناوـیحلا ، ةاـیح  [ 45]
. دهدیم ناشن  ار  کشخ  ياهنابایب  اهیدابآ و  مامت  یکچوک  يهمه  اب  يرتخا  نیبرود  هک  نیا  لاح  دنتفگشرد و 

ص 69. داوجلادمحم : مامالا  ةایح  [ 46]
.35  / 1 نآرقلا : ماکحال  عماجلا  [ 47]

ص 70. داوجلا : دمحم  مامالا  ةایح  [ 48]
.323  / 1 یفاک : لوصا  ص 369 و  داشرا : [ 49]

. قودص نیدلا  لامکا  ، 127  / 13 راونالاراحب : [ 50]
.256 ق 2 /   / 4 هعیشلا : نایعا  [ 51]

. یفاک لوصا  [ 52]
ص 164. يراخب : حیحص   89  / 5 لبنح : نب  دمحا  ماما  دنسم  ةرامالا  باتک  ملسم ، حیحص  [ 53]

.98  / 2 هوفصلا : ۀفص  [ 54]
. بقانم [ 55]

. راونالاراحب [ 56]
هتفرگ و دوـخ  راـیتخا  هب  هنابـصاغ  ار  نیملـسم  لاـملاتیب  بصاـغ ، يهفیلخ  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  تسا  یهیدـب  [ 57]

هیروت نیا  اب  تسا ، یناسک  نینچ  نید  يادا  شفرـصم  دروم  هلمج  زا  نیملـسم و  يهدوت  هب  قلعتم  هریغ  تاقدـص و  زا  لاملاتیب  يدوجوم 
م. تسا -  هدناسر  رادقح  هب  ار  یقح 

ص 151. مالکلا : ةرهوج  هقرو 167 ،  / 2 سارفوبا : هیفاش  حرش  ، 67  - ص 68 فارشالا : بحب  فاحتالا : [ 58]
. راونالاراحب قودص ، یلاما  [ 59]

. هیقفلا هرضحیال  نم  [ 60]
. كردم نامه  [ 61]

.134  / 3 تانجلا : تاضور  [ 62]
.22 نارمع /  لآ  يهروس  [ 63]
.10  - 11 هلداجم /  هروس  [ 64]

.10  - 11 هلداجم /  يهروس  [ 65]
.8 رمز /  يهروس  [ 66]
. یسربط جاجتحا  [ 67]

. تسا دنلب  زاوآ  زاس و  يادص  امش  ياههناخ  رد  نآرق و  توالت  ياوآ  بش  ياهلد  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها ياههناخ  رد  [ 68]
، رـشح يهروس  تارجح ، يهروس  ياج  هب  مدرک ، هعجارم  هحفـص ) نامه  دلج و  نامه   ) لئاسو هب  بناج  نیا  . 75 هعیشلا 4 /  لئاسو  [ 69]

م. تسا -  هدمآ 
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.298 هعیشلا 5 /  لئاسو  [ 70]
وت تاهجوت  و  تسا ، زاب  نادنموزرآ  يور  هب  تتاجانم  ياهرد  تسا و  بآ  رپ  تناوارف  محارم  اب  تیاهششخب  ياههمشچرس  ایادخ  [ » 71]

يرابدرب ربص و  زا  نارظتنم  و  هتشگ ، دیدش  یگدنامرد  هدش ، کیدزن  رطخ  تسین ، ینتسسگ  تسا  عضاخ  وت  هاگـشیپ  رد  هک  یـسک  يارب 
و ینکیمن ، يریگتخـس  هفیظو  يادا  رد  ناگدـنب  ریخأـت  دوجو  اـب  هک  ییادـخ  يا  یهاـگنیمک ، رد  دـنوادخ  يا  وـت  و  دـناهدنام ، ناوتاـن 

. دننامارد وت  هب  ناکیدزن  ایادخ  يدنمدوس ، هاگهیکت  هدروآ  وت  هب  ور  هتفرگ و  هرانک  مدرم  زا  هک  ار  نآ  و  تسا ، ناما  رد  وت  هب  يهدنهانپ 
همادا شیوخ  یـساپسان  هب  شراک  تبقاع  زا  ینادان  يور  زا  و  هدرک ، لمع  دوخ  نایغط  تنـس  هب  هک  باتـشب  یـسک  رفیک  رد  ایادخ ، [ 72]

ییاهیتشز اب  و  دباتشیم ، تیایلوا  يوس  هب  شیاهیدب  رش و  اب  وا  تسا و  هدش  شاهتساوخ  هب  ندیسر  ثعاب  وا  هب  تبسن  وت  ملح  و  دهدیم ،
فرطرب نانمؤم  زا  ار  باذع  ایادخ  درازآیم . ار  اهنآ  بسانم  ياهتصرف  رد  و  دزادرپیم ، اهنآ  اب  ترـشاعم  هب  دراد  شیاههاگنیمک  رد  هک 

لزان ناهاوخدوخ  رب  و  رادزاب ، دـناهدروآ  هانپ  وت  هب  هک  یناـسک  زا  ار  تباذـع  ایادـخ  تسرفب ، ار  تباذـع  اراکـشآ  نارگمتـس ،  رب  نک و 
ام رب  ار  تیرای  و  نک ، تمحرم  يرازگساپس  قیفوت  ام  هب  ایادخ  راب  باتشب ، متـس ، ناروای  ندیرب  رب  و  قح ، هورگ  يرای  رد  ادنوادخ  امرف ،

. حابصم تاوعدلا -  جهم  رادهگن »... رطخ  دب و  ماجنارس  ءادب و  ءوس  زا  ار  ام  و  راد ، ینازرا 
هب نابات و  اهینـشور  وا  يهلیـسو  هب  نشور و  زور  وا  مان  هب  هک  نآ  يا  ییاتمهیب ، یئاتکی  رد  و  ییاهنت ، تیراگدرورپ  رد  هک  نآ  يا  [ 73]

ار وا  دـنناوخب و  ار  وا  ناگدـنامرد  هک  نآ  يا  دزیر . ورف  اسآ  لیـس  ناراب  وا ، تمحر  ناراـب  هب  هتـشگ و  یناـملظ  بش  یکیراـت  وا  ناـمرف 
دنیوگ ساپس  ار  وا  نارازگساپس  و  دنک ، ینادردق  وا  دنتسرپب و  ار  وا  ناعیطم  دهد و  ناما  وا  دنوش و  هدنهانپ  وا  هب  ناکانمیب  دنک و  تباجا 

هک نآ  یب  يرواد  یفلکت و  نودب  يهدننیرفآ  وت  ایادخ  تساور ! تیاهنامرف  الاو و  تتردـق  یگرزب و  ردـقچ  ایادـخ  دـهد . ناشدزم  وا  و 
هک یناسانـشنادخ  ياهماد  زا  اههرگ و  رد  ناگدـنمد  زا  منزیم و  گنچ  وت  هب  تسا . نیـشنلد  تنخـس  و  اـسر ، وت  تجح  يراد ، اور  متس 

دندرک و کمک  تناگدیزگرب  ایبنا و  نتشک  هب  و  دناهدرتسگ ، ار  راب  تقـشم  ياهماد  تناتـسود  يارب  هدرک و  راکنا  ار  وت  سدقم  ياهمان 
وت و زج  دنریگیم و  ار  وت  تایآ  ولج  دننکیم و  راکنا  ار  وت  ناگداتـسرف  دنراد و  ار  وت  رون  نتخاس  شوماخ  دـصق  تزار ، ندرک  شاف  اب 

ياهداهن تنم  تیایلوا  رب  اهتمعن  هوبنا  اب  ادخ  يا  وت  دنتسرپیم . ار  اهتوغاط  وت  ياج  هب  دناهدیزگ و  يرگید  دوصقم  هاگهیکت و  وت ، يایلوا 
نیرتهب يرادـهگن  اهیهارمگ  زا  ناربمایپ و  اب  ینمـشد  زا  ار  اهنآ  هک  نیا  رطاخ  هب  و  ياهدومن ، مرک  ناشیارب  دوخ  دنمـشزرا  ياـیاطع  اـب  و 

هجوتم ياهلد  و  قداص ، ناشیاهنامیپ  دـهع و  لوبق  ياهنابز  و  يداد ، نانآ  هب  لامک  مامت و  يدیدنـسپیم -  ناشیارب  هچ  نآ  ار -  تشاداپ 
نادـب دنعـضاخ و  شربارب  رد  نیمز  اهنامـسآ و  هک  مناوخیم  تمان  نآ  هب  ار  وت  ایادـخ  راب  دنعـشاخ . وت  يارب  یگدـنب ، ياهنامیپ  اب  ناـنآ 

يهلیـسو هب  و  يزاس ، هدنکارپ  ار  یعمج  ره  و  عمج ، ار  ياهدنکارپ  ره  و  یناریمیم ، ار  ناگدنز  مامت  هدرک و  هدـنز  ار  هدرم  ءایـشا  هلیـسو 
و یهد ، تلهم  ناراکهبت  راک  هب  و  يریذـپب ، ار  نیباوت  يهبوت  نآ ، يهطـساو  هب  و  ینایامنب . ار  تمیظع  تایآ  هدرک و  مامت  ار  تاملک  نآ 

دورد دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  هک  مراد ) تلأسم  وت  زا  ... ) ینادرگ هجیتن  نودـب  لصاحیب و  يزاسداب و  رب  هدوهیب و  ار  اهنآ  لمع  هاگ  نآ 
. دنیوگ خساپ  دنناما  نما و  رد  هک  یلاح  رد  شسرپ ، ماگنه  هب  و  دنراوتسا ، ناشدهعت  رد  هک  یهد  رارق  یناسک  زا  ارم  ناوریپ  و  یتسرف ،
هبوت لها  صالخا  نوچ  یـصالخا  و  نیقی ، لها  راتفر  نوچمه  يراتفر  تیاده و  لها  قیفوت  نوچ  یقیفوت  وت  زا  ناشیا  يارب  اهلاراب : [ 74]
نیا ات  مراد  تلأسم  ار  ناقیدص  يرادزار  نوچمه  ییرادزار  و  ناراگزیهرپ ، ياوقت  نوچ  ییاوقت  شنیب و  لها  میمـصت  ناسب  یمیمـصت  و 

، دننک لمع  وت  نامرف  قباطم  هک  اج  نآ  ات  دراد  زاب  وت  ياهینامرفان  زا  ار  نانآ  هک  یکانمیب  نانچ  ایادخ ، دنـشاب ، كانمیب  وت  باذـع  زا  هک 
تحیـصن هک  نآ  ات  دننک و  تحیـصن  ار  رگیدکی  وت  هار  رد  وت و  رطاخ  يارب  وت ، باذـع  میب  زا  هک  نآ  ات  و  دـندرگ ، لیان  وت  تمارک  هب  ات 

هک ار  وت  تبحم  نانآ  هک  دوش  نآ  ثعاب  ات  دـنهد ، ماجنا  هنامیمـص  رگیدـکی  هب  تبحم  رطاخ  هب  ار  وت  يوس  هب  تشگزاب  هبوت و  يهرابرد 
دامتعا و اب  هک  نآ  ات  و  دـننک ، لکوت  وت  رب  وت ، هب  کین  ینامگ  اب  ناشیاهراک  يهمه  رد  هک  نآ  ات  دـنوش و  اراد  ياهدرک ، ررقم  نیباوت  رب 

. دنراذگاو وت  هب  ار  دوخ  روما  وت ، هب  نانیمطا 
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یکین بتارم  زا  ياهبترم  چیه  هب  وت  يهطـساو  هب  زج  و  دسریمن ، تیگدنب  تعاط و  ماقم  هب  وت  قیفوت  يهلیـسو  هب  زج  یـسک  ایادخ ، [ 75]
و نادرگ ، كاپ  كرـش  لها  يدـیلپ  زا  ار  نیمز  نایناهج ، ياهلد  رد  ياههتفهن  رب  ياناد  يا  ازج ، زور  کـلام  يا  ایادـخ ، دوشیمن . لـیان 

تمهت و  نک ، حالـصا  ار  ناـیوگغورد  نکـشب و  ار  نارگمتـس  رمک  ایادـخ  نک . اوسر  دـندنبیم ، ارتـفا  تربماـیپ  رب  هک  ار  یناـیوگغورد 
ار تاهدعو  و  هد ، رارق  دوخ  مشخ  دروم  تسا ! نانیـشیپ  ياههناسفا  نانخـس  نیا  دنیوگ : ینآرق ، تایآ  توالت  ماگنه  هب  هک  ار  یناگدـننز 
، یهاگ نیمک  رد  وت  هک  امرف  لیجعت  هدـننک  تساوخرد  ره  جرف  رد  و  تسا . ریذـپان  فلخت  وت  يهدـعو  هک  اریز  نادرگ ، ملـسم  نم  يارب 

یساپسان یتخس  ماگنه  هب  هک  یناج  نآ  زا  و  تسا ، مورحم  وت  تفرعم  زا  هک  یلد  ره  زا  و  دیآ ، نم  غارس  هب  هک  هبتـشم  رما  ره  زا  ایادخ ) )
تـسا قح  بلاط  هک  نآ  زا  و  دنک ، راتفر  نآ  سکع  هب  لمع  رد  اما  دنک  فیـصوت  نابز  هب  ار  تلادع  هک  نآ  زا  و  مربیم . هانپ  وت  هب  دنک ،
شزیر ماگنه  هب  هک  ياهرهچ  زا  و  هتشگ ، هنوراو  هانگ ، يهلیسو  هب  تسا و  راکهنگ  هک  یسک  نآ  زا  تسا و  نادرگور  قح  تافـص  زا  اما 

.«. یمیکح اناد و  وت  هک  مربیم  هانپ  وت  هب  اهنآ  لاثما  هباشم و  ریاظن ، اهنیا و  مامت  زا  تسا ، هتفرگ  وا ، رب  اهتمعن 
هانپ يا  نابات ، هام  دیـشروخ و  يهدننیرفآ  يا  يرادن ، ریزو  کیرـش و  هک  نآ  يا  تسا ، یگرزب  ره  قرف  وت  یگرزب  هک  ییادـخ  يا  [ 76]

ناوختـسا شخب  مایتلا  يا  لاسدرخ ، كدوک  يهدنهد  يزور  يا  ریـسا ، ینادنز  يهدـننک  دازآ  يا  هدروآ ، هانپ  وت  هب  هک  یکانمیب  صخش 
، اههنیس شخبافش  يا  روبق ، لها  يهدنزیگنارب  يا  روما ، يهدننک  ریبدت  يا  رون ، رون  يا  يراد ، تقفـش  هدروخلاس  ریپ  رب  هک  يا  هتـسکش ،
، روبز گرزب و  ناقرف  رون ، نآرق ، يهدننک  لزان  يا  اههنیس ، رد  هتفهن  رارـسا  هب  ياناد  يا  باتفآ ، ترارح  هیاس و  يهدنروآ  دوجو  هب  يا 
ره رد  هایگ  يهدننایور  يا  يرادیاپ ، هراومه  هک  ییادـخ  يا  دـنیوگ .  حـیبست  وا  يارب  ناگتـشرف  ناهاگرحـس  نادادـماب و  ره  هک  نآ  يا 

، توف رب  يهدنریگ  یشیپ  يا  ادص ، يهدنونش  يا  هدش ، دوبان  ياهناوختسا  يهدننیرفآ  ناگدرم ، يهدننک  هدنز  يا  ناهاگماش ، نادادماب و 
رگید لاح  هب  یلاح  زا  هک  نآ  يا  درادنزاب ، رگید  راک  زا  ار  وا  راک  چیه  هک  نآ  يا  گرم ، زا  سپ  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  يهدنناشوپ  يا 

عنام ار  وا  یمهم  رما  چیه  هک  یـسک  يا  درادـن ، ار  ییاجب  ییاج  زا  لاقتنا  تکرح و  تمحز  لوبق  هب  يزاین  هک  نآ  يا  ددرگن ، نوگرگد 
يریگولج تسا  هدـش  ررقم  نامـسآ  فارطا  زا  هک  یعطق  یمتح و  ياـضق  زا  اـعد ، هقدـص و  يهلیـسو  هب  هک  نآ  يا  دوـشن ، رگید  مهم  زا 

يا دـهدیم ، رارق  ار  اهدرد  يافـش  دـهاوخب  هچ  ره  رد  هک  نآ  يا  تسا ، هدرکن  هطاحا  ار  وا  یناکم  اج و  چـیه  هک  ییادـخ  يا  دـنکیم ،
. دنکیم ظفح  ییاذغ  كدنا  يهلیسو  هب  هاکناج  يرامیب  زا  ار  رامیب  ناوت  نیرتمک  هک  یسک 

دنک دیدهت  رگا  و  دنک ، افو  دهد ، هدعو  رگا  هک  نآ  يا  يزاسیم ، فرطرب  ار  درد  نیرتگرزب  وراد  نیرتشزرامک  اب  هک  ییادـخ  يا  [ 77]
، تلزنم دنلب  يا  تسا ، ربخاب  ناشوماخ  نطاب  زا  هک  یـسک  يا  تسوا ، تسد  هب  ناگدننک  تساوخرد  ياهیدنمزاین  هک  نآ  يا  درذـگرد ،

یندـشن شوماـخ  شرون  هک  یـسک  يا  تسا ، ریذـپانانف  شتنطلـس  هک  نآ  يا  دوـشن ، هنهک  شـسدقم  تاذ  هک  نآ  يا  زوریپ ، گرزب  يا 
رد شمـشخ  هک  نآ  يا  تسا ، هدرتسگ  ایرد  یکـشخ و  رد  شتنطلـس  هک  یـسک  يا  تسا ، زیچ  همه  زا  رتالاب  شـشرع  هک  نآ  يا  تسا ،

همه هب  شتمحر  هک  نآ  يا  تسا ، راشرـس  شیاهتمعن  و  تسار ، شیاههدـعو  هک  ییادـخ  يا  تسا ، ناـیامن  تشهب  رد  شتمحر  منهج و 
رد تناگدیرفآ  و  یهاگدید ، نیرتدنلب  رد  هک  نآ  يا  ناگدنامرد ، تساوخرد  يهدـنریذپ  يا  ناهاوخ ، يرای  روای  يا  تسا ، هدرتسگ  اج 

نیرتسردوز يا  ناگدنونـش ، نیرتاونـش  يا  نارظان ، نیرتانیب  يا  هدوسرف ، داسجا  هتـشگ و  یناف  حاورا  يهدـنورپ  يا  هاگدـید ، نیرتتسپ 
راگدرورپ يا  ناریـسا ، يهدـننک  اهر  يا  اهتمعن ، يهدـنیاشخب  يا  ناگدنـشخب ، نیرتهدنـشخب  يا  ناـمکاح ، نیرتمکاـح  يا  ناـسرباسح ،

، تسا ینتـسسگان  شکمک  رامـشیب ، شفاصوا  دوشن و  كرد  شتردق  نادـیم  يهنارک  هک  یـسک  يا  شـشخب ، اوقت و  لها  يا  یگرزب ،
ینامیـشپ ترـسح و  زور  رد  هلیـسو  نادـب  و  تسا ، ندرب  ناـمرف  ندونـش و  تسا و  ورین  هجرد و  نم  يارب  یهاوگ  نیا  مهدیم و  یهاوگ 

وا و رب  وت  دورد  تسوت -  هداتـسرف  هدـنب و  دـمحم  و  یکیرـشیب ، تسین و  ییادـخ  وت  زج  یئاتکی ، يادـخ  وت  یتسارب  مراد ، تاـجن  دـیما 
ینیرفآیم و هراومه  ادـخ  يا  وت  و  درک ، ادا  تشاد ، هدـهع  رب  وت  بناج  زا  هچ  نآ  دـناسر و  ار  وت  مایپ  وا  هک  یتسارب  و  داـب -  شنادـناخ 
و ینکیم ، يراـی  يراذــگیم و  اـهنت  ینادرگیم و  ریقف  ینغ و  ینکیم ، تـسپ  دــنلب و  يرادیم ، زاـب  یــشخبیم و  و  یهدیم ، يزور 
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، ینکیم داـیز  مک و  ار  يزور  و  يرادیمن . اور  متـس  و  ینکیم ، وـفع  يرذـگیم و  یهاـگآ  هچ  نآ  زا  و  ینکیم ، تبحم  یـشخبیم و 
دمحم و رب  سپ  يریذـپانانف ، يهدـنز  دوخ  وت  و  یناریمیم ، و  ینکیم ، هدـنز  ینادرگیم ، زاب  ینکیم و  زاغآ  و  ییامنیم ، تابثا  وحم و 

نم رب  ار  تتاکرب  و  رتسگب ، نم  رب  ار  تتمحر  و  هد ، رارق  تفطل  لومشم  ارم  شاب و  دومنهر  ارم  دوخ  بناج  زا  و  تسرف ، دورد  شنادناخ 
. ياهدناشوپ ار  میاهیتشز  و  ياهداد ، ناوارف  ياهتمعن  نم  هب  و  مرادروخرب ، تناسحا  زا  هک  تسا  يرمع  نازیرورف ،

نیرتهب رب  و  نک ، محر  مییاهنت  رب  و  شخبب ، ار  مشزغل  و  امرف ، لیجعت  ملکشم  لح  رد  و  تسرف ، دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ایادخ : [ 78]
ار مندـب  ياپارـس  و  تعـسو ، مناوت ، هریخذ  هب  تبـسن  و  رواـیب ، میراـمیب  زاوشیپ  ار  یتسردـنت  و  زاـس ، لوغـشم  ارم  يدنـسپیم  هک  یتداـع 
ترفغم و بلط  رب  دوش ، عطق  مدـیما  و  دورب ، تسد  زا  تصرف  هک  نآ  زا  شیپ  ارم  و  اـمرف ، تمحرم  یتریـصب  منید  يهراـبرد  و  یتمـالس ،
تمایق و زور  رب  و  نآ ، شزغل  طارـص و  رب  و  نآ ، یکبـس  نازیم و  رب  نآ و  تشحو  ربق و  رب  نآ و  جنر  ندرم و  رب  و  نک ، يرای  تشـشخب 

راک هب  و  مییانیب ، ییاونـش و  رد  یتردـق  نینچمه )  ) تسا و تاجن  ثعاـب  هک  ار  یلمع  لـجا ، ندیـسر  زا  شیپ  نک ، ترـصن  ارم  نآ  سرت 
دایز ام  نیب  هلصاف  لیلذ و  يهدنب  نم  یلیلج و  راگدرورپ  وت  انامه  مراد  تلأسم  وت  زا  ياهتخومآ ، نم  هب  هک  ار  يزیچ  نیرتهتـسیاش  نتـسب 

(. راونالاراحب حابصم -  ... ) تسرف دورد  شکاپ  لآ  دمحم و  رب  لالج ، هوکش و  بحاص  يا  ناسحا ، رپ  يا  هدنیاشخب ، يا  تسا ،
رد هدوب و  تزع  اب  هک  یـسک  يا  يرهاق ، هدوب و  ردـتقم  و  يردـتقم ، بلاـغ و  هک  نآ  يا  یماـقمالاو ، هیاـپ و  دـنلب  هک  ییادـخ  يا  [ » 79]
يا وت  زا  ياهداهن ، تنم  ناگدـنب  رب  یکین ، رطاخ  هب  هک  ییادـخ  يا  هدرتسگ ، شتاقولخم  رب  ار  هیاـس  هک  نآ  يا  تسا ، تمظع  اـب  شتزع 

تلأسم بلاطیبا  نب  یلع  تیلو  قح  هب  ار  وت  يریگیم . ماقتنا  ناکرـشم  زا  دوخ  تردق  اب  هک  يا  مراد ، تساوخرد  هدنریگ  ماقتنا  ردـتقم 
رد ارم  و  تسرف ، دورد  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم نادـناخ  دـمحم و  رب  مـهدیم ، رارق  هطـساو  میاهیدـنمزاین  شیپاـشیپ  ار  وا  مراد و 

يرای تدوخ  لماک  یگدـنب  تعاطا و  رب  مینید و  ناردارب  هب  ناـسحا  یکین و  رب  متاـبجاو و  اـههلفان و  ماـجنا  رب  میاهیدـنمزاین و  ندروآرب 
. یمعفک حابصم  ناگدنیاشخب ». نیرتهدنشخب  يا  امرف ،

ص 227. نیبغارلا : فاعسا  [ 80]
هب یتفگ -  هک  يا  اتکی و  يا  اهنت و  يا  نم ، يهناوتـشپ  نابیتشپ و  يا  و  مهاـگهیکت ، دـیما و  يا  و  رامـش ، ماـگنه  هب  نم  يورین  يا  [ » 81]

دورد ناشیارب  ياهدـیرفاین ، تاقولخم  نایم  رد  ار  اهنآ  ریظن  هک  یناگدـیرفآ  قح  هب  ار  وت  ایادـخ  راب  تساتکی ، يادـخ  وا  وگب ، تربمایپ - 
. قودص یلاما  ، 129  / 13 راحب : یهاوخب ». ار  تزاین  سپس  یتسرف ...

.132  / 13 راونألاراحب : [ 82]

.142  / 13 راونألاراحب : [ 83]

.132  / 13 راونألاراحب : [ 84]
.411  / 4 بهذلا : جورم  [ 85]
. موس دلج  راونالاراحب : [ 86]

. یسوط خیش  یلاما  [ 87]

. یسوط خیش  یلاما  [ 88]

. یسوط خیش  یلاما  [ 89]

.10 رطاف /  يهروس  [ 90]
. مهد دلج  راونالاراحب : [ 91]

. متشه دلج  راونالاراحب : [ 92]
. مهن دلج  راونالاراحب : [ 93]
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. مهن دلج  راونالاراحب : [ 94]

. مهن دلج  راونالاراحب : [ 95]
. یسوط خیش  یلاما  [ 96]

. یسوط یلاما  [ 97]

. یسوط یلاما  [ 98]
. ] 219  / 3 ءاربکلارثآم : [ 99]

.78  / 1 هعیشلا : لئاسو  [ 100]
. ءاربکلا رثآم  [ 101]
. ءاربکلا رثآم  [ 102]

.380  - ص 381 دیحوت : [ 103]
. اضرلارابخا نویع  [ 104]

.220  / 3 ءاربکلا : رثآم  [ 105]
.75 رجح : يهروس  [ 106]

.163 / 4 تسا : هدمآ  رصتخم  تروص  هب  لئاسو  رد  و  ءاربکلا . رثآم  [ 107]
. یسوط خیش  یلاما  [ 108]

.466  / 11 هعیشلا : لئاسو  [ 109]
. یسوط خیش  یلاما  [ 110]
. یسوط خیش  یلاما  [ 111]
. اضرلارابخا نویع  [ 112]

.83 هیآ 18 ، زا  یشخب  فسوی /  يهروس  [ 113]
.228  / 3 ءاربکلا : رثآم  [ 114]

. دنباوخیمن هک  نیا  زا  هیانک  دننکیم » ادج  رتسب  زا  ار  ناشیاهولهپ  نانمؤم  . » 16 هدجس /  يهروس  [ 115]
. یسوط یلاما  [ 116]

.97 لحن /  يهروس  [ 117]
. دیرتراکوکین کی  مادک  هک  دیامزایب  ار  امش  ات  ینعی  يهیآ 2 ، زا  یشخب  کلم /  يهروس  [ 118]

ص 96. دیحوت : [ 119]
. تاجردلا رئاصب  [ 120]
. یطخ میظنلارد  [ 121]

.737  / 2 هعیشلا : لئاسو  [ 122]
.41  / 4 ةرضانلا : قئادح  ، 738  / 2 هعیشلا : لئاسو  [ 123]

تـسوپ دنیوگیم : دننکیم ، هدافتـسا  نآ  تسوپ  زا  تسا و  تشوگ  مارح  دنکیم ، یگدنز  یکـشخ  رد  هک  تسا  يروناج  کنف . [ 124]
يهمه يارب  رتـمرگ و  باجنـس  تسوپ  زا  رتلدـتعم و  رتدرـس و  رومـس  تسوپ  زا  تسا  رتـهب  تاـناویح  تسوـپ  عاوـنا  ماـمت  زا  ناوـیح  نیا 

لهچ زا  نآ  يازارد  رتگرزب و  ياهـشوگ  اب  هاـبور  هیبش  تسا  یکچوک  ناویح  (. 74  / 7 هرـضانلا : قئادح   ) تسا بسانم  لدتعم  ياهجازم 
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(. دجنملا . ) دراد ترهش  رصم  رد  تسا و  تسوپ  نیرتهب  ياراد  دنکیمن ، زواجت  رتمیتناس 
(. 73  / 7 هرضانلا : قئادح  . ) دوشیم تفای  هیکرت  یحاون  رد  دراد و  یتمیق  نارگ  تسوپ  هک  تسا  يروناج  رومس ، [ 125]

.254  / 3 هعیشلا : لئاسو  [ 126]

.277  / 3 هعیشلا : لئاسو  [ 127]

.251  / 3 هعیشلا : لئاسو  [ 128]
.223  / 1 ۀعمل : [ 129]

.604  / 4 هعیشلا :  لئاسو  [ 130]
.518  / 5 هعیشلا : لئاسو  [ 131]

.348  / 12 ةرضانلا : قئادح  [ 132]
م. تسا -  عاص   24 بدرأره ، و  بدرأ ، لهچ  لداعم  رک  ره  دناهتفگ  یضعب  تسا . ياهنامیپ  رک ، [ 133]

.123  / 6 هعیشلا :  لئاسو  [ 134]
.157  / 6 هعیشلا : لئاسو  [ 135]

.211  / 12 هرضانلا : قئادح  [ 136]
.177  / 6 هعیشلا : لئاسو  [ 137]
.237  / 6 هعیشلا : لئاسو  [ 138]
.238  / 6 هعیشلا : لئاسو  [ 139]
.187  / 7 هعیشلا : لئاسو  [ 140]
.154  / 7 هعیشلا : لئاسو  [ 141]
.187  / 7 هعیشلا : لئاسو  [ 142]
.213  / 8 هعیشلا : لئاسو  [ 143]
. يراصنا خیش  بساکم  [ 144]

.137  / 12 هعیشلا : لئاسو  [ 145]

.254  / 13 هعیشلا : لئاسو  [ 146]

.268  / 13 هعیشلا : لئاسو  [ 147]

.268  / 13 هعیشلا : لئاسو  [ 148]
.30  / 11 یقثولا : ةورع  کسمتسم  [ 149]

.299  / 13 هعیشلا : لئاسو  [ 150]
.144 ماعنا /  يهروس  [ 151]

.213  / 18 هعیشلا : لئاسو  [ 152]
م. دشاب -  هیلع  هللا  ۀمحر  ینییان  يازریم  هللا  ۀیآ  موحرم  داتسالا ، اندیس  زا  فلؤم  روظنم  الامتحا  [ 153]

.72  / 1 جاهنملا : ۀلمکت  ینابم  [ 154]
هک تسا  مثکا  نب  ییحی  تالاؤس  هب  مالـسلاهیلع  ماما  خساپ  تسا  هدمآ  هبعـشنبا  لوق  زا  هک  تیاور  شخب  نیا  . 38 يهروس ص /  [ 155]

م. تسا -  هدمآ  لصفم  لوقعلا  فحت  رد 
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.84  - 85 نمؤم / )  ) رفاغ يهروس  [ 156]
.331  / 18 ۀعیشلا : لئاسو  [ 157]
.554  / 18 هعیشلا : لئاسو  [ 158]

ص 109. قودص : دیحوت  ، 97  / 1 یفاک : لوصا  [ 159]
.142 فارعا /  يهروس  [ 160]

.39  / 9 نآرقلا : لالظ  یف  [ 161]
ص 66. دیحوت : [ 162]

. دیدحلایبا نبا  حرش  [ 163]
ص 104. دیحوت : [ 164]

ص 97. دیحوت : [ 165]
ص 100. دیحوت : میظنلارد ، [ 166]

ار ناشدـیاقع  رگید  صلاخ و  دـیحوت  مالـسلامهیلع  تیبلها  بتکم  زا  هک  تسا  هیماما  يهعیـش  ناملکتم  صاـخ  هدـیقع  نیا  هتبلا ، [ 167]
هرعاشا دیوگیم : دوخ ، يهموظنم  رد  يراوزبس  يداه  الم  جاح  هک  نانچ  دنرادن ، ار  يدیاقع  نینچ  رگید ، ناملکتم  هن  رگا  و  دـناهتفرگ ،

م. هلزتعم -! ۀباینلاب  لاق  و  هینامث ،)! يامدق   ) دندقتعم یلاعت  قح  هیتوبث  تافص  تاذ و  ددعت  هب 
.74 هبوت /  يهروس  [ 168]

.66 بازحا /  يهروس  [ 169]
.59 ءاسن /  يهروس  [ 170]
.83 ءاسن /  يهروس  [ 171]
.58 ءاسن /  يهروس  [ 172]
.7 ءایبنا /  يهروس  [ 173]

.176  / 3 همغلا : فشک  [ 174]
. یسربط جاجتحا  [ 175]

.55  - 56 هدئام /  يهروس  [ 176]
: نیحیحصلا كردتسم  ، 102  / 7 لامعلازنک : ، 148  / 20 یقهیب : ننس  ، 308  / 2 يذمرت : حیحص  ، 366  / 4 لبنح : نب  دمحا  دنسم  [ 177]

ص 2. مود /  شخب   / 2 دعسنبا : تاقبط  ، 109  / 3
عمجم ، 319  / 6 لامعلالزنک :  روثنملاردـلا ،  186  / 6 يربط : ریـسفت  يزار ، ریـسفت  هدـئام ، يهروس  رد  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  فاشک  [ 178]

.227  / 2 هرضنلا : ضایر  ص 102 ، یبقعلارئاخذ : ، 17  / 7 دئاوزلا :
رداصم دنـس و  يهرابرد  ار  دوخ  ریدغلا »  » باتک زا  لوا  دلج  ینیما  همالع  گرزب ، ققحم  تسا ، هرتاوتم  ثیداحا  زا  ریدغ ، ثیدـح  [ 179]

. تسا هدرک  فیلأت  فیرش  ثیدح  نیا 
،301  / 2 يذمرت : حیحص  ، 432  / 11 دادغب : خیرات  ص 15 ، یئاسن : صئاصخ  ، 194  / 7 ءایلوالا : ۀیلح  ص 12 ، هجامنبا : حیحص  [ 180]

.29  / 1 دووادیبا : دنسم  ، 309  / 2 راثآلا : لکشم 
. تسا هدمآ   113  / 9 دئاوزلا : عمجم  155 و   / 6 لامعلازنک : رد  فیرش  ثیدح  نیا  هب  بیرق  [ 181]

.57 بازحا /  يهروس  [ 182]
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م. دنتسه -  نمی  يهدنک  موق  زا  ياهلیبق  [ 183]
.57 بازحا /  يهروس  [ 184]

 / 9 دئاوزلا : عمجم  ، 152  / 6 لامعلازنک : ، 304  / 4 هباصالا : ، 122  / 3 ملسم :) حیحص  يراخب و  حیحص   ) نیحیحـص كردتـسم  [ 185]
.165  / 2 هرضنلا : ضایرلا  ، 129

.131  / 9 دئاوزلا : عمجم  ، 383  / 4 هباغلادسا : ، 32  / 13 دادغب : خیرات  ، 130  / 3 نیحیحصلا : كردتسم  [ 186]
.395  / 6 لامعلازنک : ص 32 ، یئاسن : صئاصخ  ، 62  / 1 ءایلوألا : ۀیلح  ص 12 ، هجامنبا : حیحص  [ 187]

.47 فهک /  يهروس  [ 188]
.10 جح /  يهروس  [ 189]

.44 سنوی /  يهروس  [ 190]
.76 هرقب /  يهروس  [ 191]
.11 ءاسن /  يهروس  [ 192]
.59 ءاسن /  يهروس  [ 193]
.79 هرقب /  يهروس  [ 194]

.160 ماعنا /  يهروس  [ 195]
.28 نارمع /  لآ  يهروس  [ 196]

.17 رفاغ / )  ) نمؤم يهروس  [ 197]
 - تسا لاحم  نیضیقن  عافترا  عامتجا و  هک  یلاح  رد  دنشابیم ، ضقانتم  موهفم  ود  لمع ، زا  عنم  اب  نتشاذگ ، دوخ  رس  تقیقح  رد  [ 198]

م.
.9 رمز /  يهروس  [ 199]

.97 نارمع /  لآ  يهروس  [ 200]
.56 تایراذ /  يهروس  [ 201]

.40 ءاسن /  يهروس  [ 202]
.20 لافنا /  يهروس  [ 203]
.79 هرقب /  يهروس  [ 204]

.30 فرخز /  يهروس  [ 205]

.31 فرخز /  يهروس  [ 206]
.36 بازحا /  يهروس  [ 207]

ریرحت يهتشر  هب  میاهدرک ، هدافتـسا  هل  مظعم  رـضحم  زا  یلوصا  ثحابم  رد  هک  یباتک  . 87  - 89  / 2 هقفلا : لوصا  یف  تارـضاحم  [ 208]
. تسا هدمآرد 

ترفغم ادخ  زا  دور  دیما  شتعاط  زا  هک  وت  یماما  نآ  دیوگیم : هدروآرد  یسراپ  رعش  تروص  هب  ار  قوف  راعشا  ناگرزب ، زا  یکی  [ 209]
یترذعم هر  هزره ، دب  راک  رد  تسین  تاضور  ام ، فرط  زا  ادخ ، یبای ز  دزم  نشور  يدومن  وت  ار  ام  ینید  يههبـش  تاجن  زور  رد  همه  ام 

!. افج نایصع و  هر  زا  شبکترم  يدش  هک 
.72 ءارسا /  يهروس  [ 210]
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.4 نیت /  يهروس  [ 211]
.6 راطفنا /  يهروس  [ 212]
.36 جح /  يهروس  [ 213]

.14 لحن /  هروس  [ 214]
.8 لحن /  يهروس  [ 215]

.16 نباغت /  يهروس  [ 216]

.286 هرقب /  يهروس  [ 217]
.7 قالط /  يهروس  [ 218]
.60 رون /  يهروس  [ 219]

.91 نارمع /  لآ  يهروس  [ 220]
دـنک و هبوـت  رگم  دوـشیم ، مارح  وا  رب  نز  نیا  یما » رهظک  كرهظ  : » دـیوگب شنز  هک  یـسک  يارب  تسا . یهقف  حالطـصا  راـهظ  [ 221]

م. تسا -  هدمآ  یهقف  ياهباتک  رد  نآ  لیصفت  هک  دهد ، هرافک 
.4  - 5 هلداجم /  يهروس  [ 222]

.100 ءاسن /  يهروس  [ 223]
ناج ظفح  يارب  هیقت  باب  زا  هک  نیا  ای  دیوگب و  ار  یفالخ  نخـس  یهاگآان  يور  زا  یناملـسم  هک  تسا  يدراوم  شدوصقم  دیاش  [ 224]

م. دنزب -! یفرح  عرش  فالخرب  نآ ، ریاظن  و 
.101 ءاسن /  يهروس  [ 225]

.31 رون /  يهروس  [ 226]
.91 هبوت /  يهروس  [ 227]

.273 هرقب /  يهروس  [ 228]
.166 نارمع /  لآ  يهروس  [ 229]

.2 فص /  يهروس  [ 230]
.106 لحن /  يهروس  [ 231]
.225 هرقب /  يهروس  [ 232]
.33 دمحم /  يهروس  [ 233]

.181 فارعا /  يهروس  [ 234]
.1 توبکنع /  يهروس  [ 235]

.33 يهروس ص /  [ 236]
.87 هط /  يهروس  [ 237]

.154 فارعا /  يهروس  [ 238]
.48 هدئام /  يهروس  [ 239]

.152 نارمع /  لآ  يهروس  [ 240]
.17 ملق /  يهروس  [ 241]
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.2 کلم /  يهروس  [ 242]
.123 هرقب /  يهروس  [ 243]
.5 دمحم /  يهروس  [ 244]

.110 نونمؤم /  يهروس  [ 245]
.28 ماعنا /  يهروس  [ 246]
.134 هط /  يهروس  [ 247]

.16 ءارسا /  يهروس  [ 248]
.163 ءاسن /  يهروس  [ 249]

.17 تلصف /  يهروس  [ 250]
.7 نارمع /  لآ  يهروس  [ 251]

.17  - 18 رمز /  يهروس  [ 252]
.18 رمز /  يهروس  [ 253]

. تسا هدروآ  دوخ  جاجتحا »  » باتک رد  رصتخم  تروص  هب  زین  یسربط  ، 458  - ص 475 لوقعلا : فحت  [ 254]
.62 لئاسو 5 /  [ 255]

.186 هرقب /  [ 256]
.52 رمز /  [ 257]

.75 تافاص /  [ 258]
.109 ءارسا /  [ 259]

.285 ق 2 /   / 4 هعیشلا : نایعا  [ 260]
. میظنلارد [ 261]

. راحبلا ۀیعدا  [ 262]
. دیحوت [ 263]

. راونالاراحب رازم  [ 264]

. راونالاراحب رازم  [ 265]
م. راونالاراحب -  بحاص  یسلجم  رقاب  دمحمالم  ردپ  [ 266]

م. تسا -  مولعلارحب  يدهم  دیس  دج  دمحم  دیس  نیا  یمق . سابع  خیش  جاح  فیلأت  ص 363  نانجلا : حیتافم  [ 267]
. مینک لقن  ضیف  دیزم  تهج  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  باتک  زا  دش ، انب  دمآ  لمع  هب  هک  یتروشم  اب  همه  نیا  اب  [ 268]

.363 نانجلا : حیتافم  [ 269]
.75  / 2 يربط : خیرات  [ 270]

.156  / 6 لامعلازنک : ، 358  / 4 ریدقلا : ضیف  [ 271]
.759  / 2 باعیتسالا : [ 272]

.13 بازحا /  يهروس  [ 273]

.32 بازحا /  يهروس  [ 274]
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م. تسا -  نارمع  لآ  هکرابم  يهروس  زا  هیآ 153  نومضم  هب  لقن  [ 275]
.25  - 26 هبوت /  يهروس  [ 276]

.26 هبوت /  يهروس  [ 277]
.102 تافاص /  يهروس  [ 278]

.207 هرقب /  يهروس  [ 279]
.67 هدئام /  يهروس  [ 280]

.3 هدئام /  يهروس  [ 281]
.90 هط /  يهروس  [ 282]

. يدنوار ءایبنالا  صصق  [ 283]
. قودص یلاما  [ 284]

.243  / 3 ءاربکلا : رثآم  [ 285]
اهنآ يور  هب  ار  یتمعن  ره  ياهرد  مه  ام  دندرک  شومارف  دش  هداد  رکذت  اهنآ  رب  هچ  نآ  نوچ  سپ  ینعی :  44  - 45 ماعنا /  يهروس  [ 286]

دیمااـن راوخ و  هاـگ  نآ  هک  میدرک  راـتفرگ  ناـشلامعا  رفیک  هب  ار  اـهنآ  هاـگان  دـندش ، رورغم  داـش و  هدـش  هداد  ياـهتمعن  هب  اـت  میدوشگ 
. تسا نایناهج  راگدیرفآ  هک  ار  يادخ  شیاتس  دش و  هدنک  نارگمتس  هورگ  يهشیر  يرگمتس ، رفیک  هلیسو  هب  سپ  دندیدرگ 

. یشک لاجر  [ 287]
.227  / 3 ءاربکلا : رثآم  [ 288]

. یسربط جاجتحا  [ 289]
. راونالاراحب [ 290]

يزاوها دیعس  نب  نیسح  ترابع ، حیحص  دیاش  میتفاین ، مان  نیا  هب  ار  مالسلاهیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  یـسک  لاجر ، ياهباتک  رد  [ 291]
. میروآیم ار  وا  لاح  حرش  تفگ ، میهاوخ  نخس  مالسلاهیلع  ماما  ثیدح  نایوار  باحصا و  يهرابرد  هک  اج  نآ  ام  هک  دشاب 

.482  - 483 لوقعلا : فحت  [ 292]
. دیفم خیش  یلاما  [ 293]

.227  / 3 ءاربکلارثآم : [ 294]
. قودص رابخالا  یناعم  [ 295]

. ردصم نامه  [ 296]
. قودص رابخالا  یناعم  [ 297]

. ذخأم نامه  [ 298]
.179 فارعا /  يهروس  [ 299]

رد تمکح  ینعی : ةدـسافلا » عاـبطلا  یف  عجنتـال  ۀـمکحلا   » تسا هدـمآ  نـینچ  ربـتعم  ياـهباتک  زا  یـضعب  رد  فیرـش  ثیدـح  نـیا  [ 300]
م. تسا -  رثایب  دساف  ياهتعیبط 

م. تسا -  هدماین  هملک  نیا  ذخآم  رثکا  رد  هک  ثیح »  » يهملک کی  توافت  اب  تشذگ -  البق  ( 27  ) يهرامش رد  ثیدح  نیا  [ 301]
، دیفم یلاما  لوقعلا ، فحت  رظاونلا ، ۀهزن  هعیـشلا ، نایعا  یـسوط ، خیـش  یلاما  راونالاراحب ، فارـشالا ، بحب  فاحتالا  میظنلاردـلا ، [ 302]

. ءاربکلا رثآم  قودص و  رابخالا  یناعم 
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ص 409. یسوط : خیش  لاجر  [ 303]
. یقرب لاجر  [ 304]

ص 409. یسوط : خیش  لاجر  [ 305]
. یقرب لاجر  [ 306]

. یسوط لاجر  [ 307]
. یقرب لاجر  [ 308]

. یسوط خیش  لاجر  [ 309]
. یقرب لاجر  [ 310]

. یشک لاجر  [ 311]
. یسوط خیش  لاجر  [ 312]
. یسوط خیش  لاجر  [ 313]

. یشک لاجر  [ 314]
.118  / 1 ثیدحلا : لاجر  مجعم  [ 315]

. یسوط لاجر  [ 316]
. یقرب لاجر  [ 317]

.221  - 222  / 1 ثیدحلا : لاجر  مجعم  [ 318]
. یسوط خیش  لاجر  [ 319]

. یسوط لاجر  [ 320]
. یشک لاجر  [ 321]
. یشک لاجر  [ 322]

. یسوط لاجر  [ 323]
. یشاجن لاجر  [ 324]

. یشک لاجر  [ 325]
. یسوط خیش  لاجر  [ 326]

. یسوط خیش  تسرهف  [ 327]
. یفاک لوصا  هبیغلا  باتک  [ 328]

. یسوط خیش  لاجر  [ 329]
.48  / 2 ثیدحلا : لاجر  مجعم  [ 330]

. یقرب لاجر  [ 331]
. یسوط لاجر  [ 332]

.32  / 2 ثیدحلا : لاجر  مجعم  [ 333]
. یسوط لاجر  [ 334]
. یشاجن لاجر  [ 335]
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. ثیدحلا لاجر  مجعم  [ 336]
. یسوط لاجر  [ 337]

. ثیدحلا لاجر  مجعم  [ 338]
. یشاجن لاجر  [ 339]

. یقرب لاجر  [ 340]
. یسوط لاجر  [ 341]
. یسوط لاجر  [ 342]
. یسوط لاجر  [ 343]
. یسوط لاجر  [ 344]
. یسوط لاجر  [ 345]
. یسوط لاجر  [ 346]

. همالع يهصالخ  [ 347]
. یشاجن لاجر  [ 348]

.307  / 3 ثیدحلا : لاجر  مجعم  [ 349]
ص 411. یسوط : خیش  لاجر  [ 350]

.49  / 4 ثیدحلا : لاجر  مجعم  [ 351]
. یقرب لاجر  [ 352]

. یسوط لاجر  [ 353]
.307  / 4 ثیدحلا : لاجر  مجعم  [ 354]

. بیذهتلا [ 355]
. یشاجن لاجر  [ 356]

. یسوط خیش  لاجر  [ 357]

. یسوط خیش  لاجر  [ 358]
. یسوط لاجر  [ 359]
. یسوط لاجر  [ 360]
. یسوط لاجر  [ 361]
. یسوط لاجر  [ 362]
. یشاجن لاجر  [ 363]
. یسوط لاجر  [ 364]

. هیددعلا ۀلاسرلا  [ 365]
. یشک لاجر  [ 366]
. یشک لاجر  [ 367]
. یشک لاجر  [ 368]
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. یسوط خیش  لاجر  [ 369]
. یشاجن لاجر  [ 370]

. یسوط خیش  لاجر  [ 371]
.30  - 31  / 5 ثیدحلا : لاجر  مجعم  [ 372]

. یسوط لاجر  [ 373]
. یشاجن لاجر  [ 374]
. یسوط لاجر  [ 375]

.74 ءارسا /  يهروس  [ 376]
.64 رمز /  يهروس  [ 377]

. یشک لاجر  [ 378]
. یسوط لاجر  [ 379]
. یشک لاجر  [ 380]

. یسوط لاجر  [ 381]

. یسوط لاجر  [ 382]

. یسوط لاجر  [ 383]

. یسوط لاجر  [ 384]
. یقرب لاجر  [ 385]

. یشاجن لاجر  [ 386]
. یشک لاجر  [ 387]

. یسوط خیش  لاجر  [ 388]
. یشک لاجر  [ 389]

. یسوط خیش  لاجر  [ 390]
. یسوط لاجر  [ 391]

. یسوط خیش  لاجر  [ 392]

. یسوط خیش  لاجر  [ 393]
. یشاجن لاجر  [ 394]
. یسوط لاجر  [ 395]
. یسوط لاجر  [ 396]
. یسوط لاجر  [ 397]
. یسوط لاجر  [ 398]

.92  / 7 ثیدحلا : لاجر  مجعم  [ 399]
.121  / 7 ثیدحلا : لاجر  مجعم  [ 400]

. یقرب لاجر  [ 401]
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. یشک لاجر  [ 402]
. یسوط لاجر  [ 403]
. یشاجن لاجر  [ 404]
. یشاجن لاجر  [ 405]
. یسوط لاجر  [ 406]
. یشک لاجر  [ 407]

. یسوط لاجر  [ 408]
. یقرب یسوط و  لاجر  [ 409]

. یسوط لاجر  [ 410]

. یسوط لاجر  [ 411]

. یسوط لاجر  [ 412]
. یشاجن لاجر  [ 413]

.340  / 8 ثیدحلا : لاجر  مجعم  [ 414]
ص 415. یسوط : لاجر  [ 415]
ص 415. یسوط : لاجر  [ 416]

. یفاک لوصا  [ 417]
. یسوط خیش  لاجر  [ 418]
. یسوط خیش  لاجر  [ 419]
. یسوط خیش  لاجر  [ 420]

. بوشآرهشنبا بقانم  [ 421]
. یسوط خیش  لاجر  [ 422]
. یسوط خیش  لاجر  [ 423]
. یسوط خیش  لاجر  [ 424]

. یسوط لاجر  [ 425]
. یشاجن [ 426]

. تسا هدمآ   31  / 1 هعیشلا : لیاسو  رد  رصتخم  تروص  هب  نینچمه  و  قودص ، یلاما  [ 427]
. یشاجن لاجر  [ 428]
. یشاجن لاجر  [ 429]
. یسوط لاجر  [ 430]
«. ۀبیغلا  » باتک [ 431]

. یقرب لاجر  [ 432]
. یسوط لاجر  [ 433]
. یشک لاجر  [ 434]
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. یشک لاجر  [ 435]
. یسوط لاجر  [ 436]

.222  / 11 ثیدحلا : لاجر  مجعم  [ 437]

.203  / 11 ثیدحلا : لاجر  مجعم  [ 438]
. یسوط لاجر  [ 439]
. یشاجن لاجر  [ 440]

. یشک لاجر  [ 441]
.301  / 11 ثیدحلا : لاجر  مجعم  [ 442]

. یسوط لاجر  [ 443]
. یشاجن لاجر  [ 444]
«. ۀبیغلا  » باتک [ 445]
. یشک لاجر  [ 446]
. یشک لاجر  [ 447]
. یشک لاجر  [ 448]

. یسوط لاجر  [ 449]

. یسوط لاجر  [ 450]
. یشاجن لاجر  [ 451]

. یشک لاجر  [ 452]
. یسوط لاجر  [ 453]

. یقرب لاجر  [ 454]
. یسوط لاجر  [ 455]
. یسوط لاجر  [ 456]
. یسوط لاجر  [ 457]

. یقرب لاجر  [ 458]
. یسوط لاجر  [ 459]
. یفاک لوصا  [ 460]

. یسوط لاجر  [ 461]

. یسوط لاجر  [ 462]
. یقرب لاجر  [ 463]

. یسوط لاجر  [ 464]

. یسوط لاجر  [ 465]

. یسوط لاجر  [ 466]

. یسوط لاجر  [ 467]
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. یقرب لاجر  [ 468]
. یسوط لاجر  [ 469]

.114  / 11 ثیدحلا : لاجر  مجعم  [ 470]
. یسوط لاجر  [ 471]

.154  / 12 ثیدحلا : لاجر  مجعم  [ 472]
.60  / 12 ثیدحلا : لاجر  مجعم  [ 473]

. یسوط لاجر  [ 474]

. یسوط لاجر  [ 475]
. یقرب لاجر  [ 476]

. یشاجن لاجر  [ 477]
. یسوط لاجر  [ 478]
. یسوط لاجر  [ 479]

. یقرب لاجر  [ 480]
.193  / 12 ثیدحلا : لاجر  مجعم  [ 481]

. یشک زا  لقن  هب   432  / 1 باقلالا : ینکلا و  [ 482]
. یشک لاجر  [ 483]

. یشاجن لاجر  [ 484]
.194  / 12 ثیدحلا : لاجر  مجعم  [ 485]

. یسوط لاجر  [ 486]

. یسوط لاجر  [ 487]
««. ۀبیغلا  » باتک [ 488]
. یسوط لاجر  [ 489]
. یشک لاجر  [ 490]
. یشک لاجر  [ 491]
. یشک لاجر  [ 492]

«. ۀبیغلا [ » 493]
. یشک لاجر  [ 494]

. یسوط لاجر  [ 495]
. یقرب لاجر  [ 496]

. یسوط لاجر  [ 497]
. یشک لاجر  [ 498]
. یشک لاجر  [ 499]
. یشک لاجر  [ 500]
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. یشاجن لاجر  [ 501]
. یسوط خیش  لاجر  [ 502]

. یشاجن لاجر  [ 503]
. میدننبا تسرهف  [ 504]

. یسوط لاجر  [ 505]
.339  / 12 ثیدحلا : لاجر  مجعم  [ 506]

. یسوط لاجر  [ 507]

. یسوط لاجر  [ 508]
.73  / 13 ثیدحلا : لاجر  مجعم  [ 509]

. یسوط لاجر  [ 510]
. ثیدحلا لاجر  مجعم  [ 511]

. یسوط لاجر  [ 512]

. یسوط لاجر  [ 513]

. یسوط لاجر  [ 514]
. یشک لاجر  [ 515]

. یسوط لاجر  [ 516]

. یسوط لاجر  [ 517]
.26  / 15 ثیدحلا : لاجر  مجعم  [ 518]

. یقرب لاجر  [ 519]
. یسوط لاجر  [ 520]
. یسوط لاجر  [ 521]
. یسوط لاجر  [ 522]
. یشاجن لاجر  [ 523]

. یشک لاجر  [ 524]
. یشاجن لاجر  [ 525]
. یسوط لاجر  [ 526]
. یشاجن لاجر  [ 527]
. یسوط لاجر  [ 528]
. یسوط لاجر  [ 529]
. یسوط لاجر  [ 530]
. یسوط لاجر  [ 531]
. یسوط لاجر  [ 532]
. یسوط لاجر  [ 533]
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. یشاجن لاجر  [ 534]
. یسوط لاجر  [ 535]
. یشک لاجر  [ 536]

. یسوط لاجر  [ 537]

. یسوط لاجر  [ 538]

. یسوط لاجر  [ 539]
. یقرب لاجر  [ 540]

. یسوط لاجر  [ 541]
. یشاجن لاجر  [ 542]
. یسوط لاجر  [ 543]
. یسوط لاجر  [ 544]
. یسوط لاجر  [ 545]
. یشاجن لاجر  [ 546]
. یسوط لاجر  [ 547]

.34  / 17 ثیدحلا : لاجر  مجعم  [ 548]
. یسوط لاجر  [ 549]
. یسوط لاجر  [ 550]
. یشک لاجر  [ 551]

. یسوط لاجر  [ 552]
. یفاک لوصا  [ 553]

. یسوط لاجر  [ 554]
.152  / 17 ثیدحلا : لاجر  مجعم  [ 555]

. یسوط لاجر  [ 556]

. یسوط لاجر  [ 557]

. یسوط لاجر  [ 558]

. یسوط لاجر  [ 559]

. یسوط لاجر  [ 560]

. یسوط لاجر  [ 561]

. یسوط لاجر  [ 562]

. یسوط لاجر  [ 563]
. یشاجن لاجر  [ 564]
. یسوط لاجر  [ 565]
. یشاجن لاجر  [ 566]
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. یسوط لاجر  [ 567]

. یسوط لاجر  [ 568]
. یسوط تسرهف  [ 569]

. یسوط لاجر  [ 570]

. یسوط لاجر  [ 571]
. یسوط تسرهف  [ 572]

. یسوط لاجر  [ 573]

. یسوط لاجر  [ 574]

. یسوط لاجر  [ 575]

. یسوط لاجر  [ 576]
.329  / 3 لاقملا : حیقنت  [ 577]

.314  / 1 باقلالا : ینکلا و  [ 578]
. یسوط لاجر  [ 579]
. یسوط لاجر  [ 580]
. یسوط لاجر  [ 581]

. یسوط تسرهف  [ 582]
. یشاجن تسرهف  [ 583]

. یسوط لاجر  [ 584]
. یفاک لوصا  [ 585]

. یسوط لاجر  [ 586]
. هصالخ [ 587]
. هزیجو [ 588]

. یسوط لاجر  [ 589]

. یسوط لاجر  [ 590]

. یسوط لاجر  [ 591]

. یسوط لاجر  [ 592]

. یسوط لاجر  [ 593]

. یسوط لاجر  [ 594]

. یسوط لاجر  [ 595]
.39  / 4 لاقملا : حیقنت  [ 596]

. یسوط لاجر  [ 597]
.375 ص 376 -  داشرا : [ 598]

.553  / 9 نامزلا : ةآرم  [ 599]
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.113  / 4 بهذلا : جورم  [ 600]
.209  / 3 یبوقعی : خیرات  [ 601]

م. دناهدرک -  طبض  يرطاط »  » ذخآم زا  يرایسب  [ 602]
.411  / 4 بهذلا : جورم  ص 359 و  صاوخلا : ةرکذت  ، 553  / 9 نامزلا : ةآرم  [ 603]

ص 376. داشرا : [ 604]
.553  / 9 نامزلا : ةآرم  [ 605]
.57  / 12 دادغب : خیرات  [ 606]

.1 دسم /  يهروس  [ 607]
دلج 14. راونالاراحب : [ 608]

.25 هبوت /  يهروس  [ 609]
.360 صاوخلا /  ةرکذت  مشش ، تسیب و  يهقبط  لاجر  زا  یبهذ ، مالسا  خیرات  [ 610]

.26  - 27  / 12 مظتنملا : [ 611]
.83  - 84 رفاغ /  يهروس  [ 612]

: هلمج زا  يریثک  عمج  لوق  زا  اج  نآ  رد  دمآ و  دادغب  هب  هفوک  زا  یفوک ، ینامحلا  نمحرلادبع  نب  دـیمحلادبع  نب  ییحی  ایرکزوبا  [ 613]
نب ییحی  زا  يو  تسا ، هدروآ  ار  وا  لاح  حرـش  دادغب  خیرات  رد  بیطخ  درکیم . لقن  ثیدح  عیکو ، شایع و  نب  رکبوبا  هینیع ، نب  نایفس 

: تفگ وا  هک  دـناهدرک  لـقن  وا  زا  تسا و  هقث  وگتـسار و  یناـمح  دـیمحلادبع  نب  ییحی  تفگ : وا  هک  تسا  هدرک  لـقن  ار  یتاـیاور  نیعم 
دوب هتفر  ارماس  هب  هک  دوب  یثدحم  نیتسخن  يو  تفر ، ایند  زا  ارماس  رهش  رد  228 ه )  ) لاس ناضمر  هام  ینامح  درمن . مالسا  نید  رب  هیواعم 

(. 191  - 192  / 2 باقلالا : ینکلا و  . ) تفر ایند  زا  اج  نآ  رد  و 
، میدرک يوعد  حرط  ام  هک  یتقو  دندرک . یشورف  رخف  ام  هب  ناشناتشگنا  يدنلب  ییامیس و  شوخ  هب  هریت  کی  شیرق  هلیبق  نایم  رد  [ 614]
هب ام  يرترب  تلیضف و  هاوگ  هک  یلاح  رد  ینیبیم  تکاس  ار  ام  وت  درک . مکح  ناذا -  يادن  هب  هقالع  لیلد  هب  ناشیا -  نایز  رب  ام و  عفن  هب 
وا نادـنزرف  ام  تسام و  دـج  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحا -  ادـخ  لوسر  یتسار  هب  تسا . دـجاسم  ماـمت  هراـنم )  ) رد دـنلب  ياوآ  ناـشیا 

. میناشخرد ناگراتس  نوچمه 
. بقانم [ 615]

.40 لمن /  يهروس  [ 616]
.100 فسوی /  يهروس  [ 617]
.101 فسوی /  يهروس  [ 618]

.94 سنوی /  يهروس  [ 619]
.61 نارمع /  لآ  يهروس  [ 620]

.26 نامقل /  يهروس  [ 621]
.71 فرخز /  يهروس  [ 622]

.50 اروش /  يهروس  [ 623]
. تسا توافتم  لوقعلا  فحت  لثم  رگید  ياهاج  هک  یتروص  رد  میدرک ، لقن   404  / 4 بقانم : باتک  زا  ار  شخب  نیا  [ 624]

.2 قالط /  يهروس  [ 625]
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. تسا هدمآ  يرگید  وحن  هب  بقانم  رد  میاهتفرگ و  لوقعلافحت  زا  ار  اهتمسق  نیا  [ 626]
. تشک ار  وا  لمج  گنج  رد  زومرجنبا  هک  تسا  ماوع  نب  ریبز  هیفصنبا »  » زا دوصقم  [ 627]

.39 يهروس ص /  [ 628]
.477 ص 481 -  لوقعلا : فحت  ، 403  - 406  / 4 بوشآرهشنبا : بقانم  [ 629]

.28 ءایبنا /  يهروس  [ 630]
. راونالاراحب رازم  [ 631]

ص 141. راونالاراحب : رازم  ص 273 و  تارایزلا : لماک  [ 632]

ص 141. راونالاراحب : رازم  ص 274 و  تارایزلا : لماک  [ 633]
.570  / 3 هعیشلا : لئاسو  [ 634]

. تسا هدروآ  ماما  نخس  رب  یحیضوت  حرش و  نآ  يهیشاح  رد  567 و   / 4 یفاک ، عورف  تارایزلا ، لماک  [ 635]
م. دوزفایم -  زین  ار  مالساهیلع  هیضرم  يارهز  ترضح  شردام ، هک  تشاد  اج  [ 636]

.437  / 6 متسیب : نرق  فراعملا  ةرئاد  [ 637]
.21 هیثاج /  يهروس  [ 638]

. یطخ نایعألا  ۀضور  [ 639]
. تسا هدمآ  للقلا » مهعفنی  ملف   » نانجلا ةآرم  رد  [ 640]

. تسا هدمآ  مهلقاعم »  » یتیاور رد  [ 641]
زا شیپ  و  دناهتـشون ، يریمح  نزی  يذ  نب  فیـس  خاک  رد  ار  راعـشا  نیا  هک  مدـید  تسا : هدـش  لقن  ص 152  مـالکلا : ةرهوج  رد  [ 642]
راد نکاس  لکف  هب  رـست  ریخ  نم  دازلا  دـق  لقتنت و  لبق  نم  رذـح  یلع  نک  لجرلا و  اهیأ  يرت  اذام  رظنا  تسا : هدـش  لقن  راعـشا  نیا  اهنآ ،
امل مهنغی  ملف  ـالام  اورخدا  ناـینبلا و  عفنی  ملف  اونب  اولمع  اـمب  اـنهر  يرثـلا  یف  اوحبـصأف  ۀـعد  یلع  اوتاـب  رـشعم  یلا  رظنا  لـحتری و  فوس 

. شاب رذح  رب  يوش  لقتنم  ملاع  نیا  زا  هک  نآ  زا  شیپ  يراد و  ياهدیقع  نیبب  نک ، تقد  بوخ  تدوخ  داقتعا  هب  درم ! يا  لجألا  یضقنا 
نک هاگن  درک . دهاوخ  چوک  دوز ، ای  رید  یلزنم ، نکاس  ره  هچ  ددرگ ، وت  يدونشخ  ثعاب  ات  تسرفب  دوخ  زا  شیپ  ییوکین  يهشوت  داز و 

يدوس یلو  دنتخاس  اهخاک  دـندش . نفد  كاخ  ریز  هب  دوخ  لامعا  ورگ  رد  نادادـماب  و  دـندیباوخ ، بش  دایز  ياعدا  اب  هک  یمدرم  نآ  هب 
ةرکذت ، 160  / 2 نانجلا : ةآرم  ، 138  / 2 سیلجلا : ۀهزن  تخاسن . زاینیب  ار  اهنآ  لجا  ماگنه  هب  اما  دنتخودنا  اهلام  تشادـن و  اهنآ  لاح  هب 

ص 67. فارشالا : بحب  فاحتالا  ص 361 ، صاوخلا :
.227 ءارعش /  يهروس  [ 643]

. راونألاراحب [ 644]
. يدنوار جیارخ  [ 645]

.65 دوه /  يهروس  [ 646]
. يدنوار جیارخ  134 و   / 12 راونالاراحب : [ 647]

.60 جح /  يهروس  [ 648]
.60 رفاغ /  يهروس  [ 649]

هب تاملک ، تالمج و  یضعب  رد  توافت  اب  ، 209 لصف 25 /  توریب  یملعا  يهسسؤم  پاچ  یمعفک  حابصم  رد  فیرش  ياعد  نیا  [ 650]
م. تسا -  هدش  لقن  مالسلاهیلع ، يداه  ماما  زا  ینامی  ياعد  ای  فیس ، ياعد  ناونع 
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ص 108. نایعالا : ۀضور  ، 349  / 1 ریثکنبا : خیرات  [ 651]
نب میهاربا  زا  راعشا  نیا  دناهتفگ : تسا -  هدمآ   227  / 1 بادآلارهز : باتک  رد  هک  يروط  نآ  یضعب -  ص 108 . نایعألا : ۀضور  [ 652]

. تسا يدسا  دمحا 
.311  / 5 ریثانبا : خیرات  [ 653]
.83  / 4 بهذلا : جورم  [ 654]

.82  / 4 بهذلا : جورم  ، 155  / 8 ءالبنلا : مالعا  ریس  [ 655]
مد رد  درک و  تماجح  یمـس  خاش  نآ  اب  دوب و  راـمیب  دوخ  روفیطنبا  هک  تسا  هدـمآ  يهحفص 357 ، یطویـس  يافلخلا  خیرات  رد  [ 656]

. درپس ناج 
. ءافلخلا خیرات  یف  ءابنالا  [ 657]
. ءافلخلا خیرات  یف  ءابنالا  [ 658]

.358 ص 359 -  ءافلخلا : خیرات  [ 659]
ص 222. يرخفلا : [ 660]

.61  / 4 بهذلا : جورم  [ 661]
ص 101. یشباش : زا  تارایدلا ، [ 662]

ص 181. يرخفلا : [ 663]
.229  / 2 هرهازلا : موجنلا  [ 664]
.205  / 3 یبوقعی : خیرات  [ 665]

.125  / 9 يربط : خیرات  [ 666]
.19  / 4 بهذلا : جورم  [ 667]
.197  / 9 يربط : خیرات  [ 668]

ص 178. يرخفلا : [ 669]
.170  / 4 بهذلا : جورم  [ 670]

.120 ص 121 -  یناثلا : یسابعلا  رصعلا  [ 671]
ص 198. يرخفلا : [ 672]

نمی یحاون  زا  تسا  ياهیحان  مان  هرحش ، يانثم  هک  تسا  هدمآ  هدش و  طبـض  نیترحـش )  ) نیـشاب یقرواپ  رد  هملک  نیا  نیترحـسلا : [ 673]
م. دنه -  يایرد  رانک 

(. نادلبلا مجعم   ) تسا هنیدم  هکم و  هار  نیب  رد  یعضوم  ان  للم : [ 674]
. تسا هکم  هار  نیب  یلحم  مان  لفق : [ 675]

. هفاقثلاراد پاچ  ، 519  / 23 یناغألا : [ 676]
.176  / 1 ءابدالا : تارضاحم  [ 677]

.62  / 3 تایفولاب : یفاولا  [ 678]
ص 597. نییبلاطلا : لتاقم  [ 679]
ص 599. نییبلاطلا : لتاقم  [ 680]
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.599 نییبلاطلا : لتاقم  [ 681]
. ناهد یماس  قیقحت  اب  نایدلاخ  يهتشون   28 ص 29 -  ایادهلا : فحتلا و  [ 682]

.231  / 9 فراعملاراد : پاچ  يربط ، خیرات  [ 683]
.81 ص 83 -  رئاخذلا : [ 684]

ص 600. نییبلاطلا : لتاقم  [ 685]
.601 ص 602 -  نییبلاطلا : لتاقم  [ 686]

ص 615. نییبلاطلا : لتاقم  [ 687]
.619 ص 627 -  نییبلاطلا : لتاقم  [ 688]

ص 628. نییبلاطلا : لتاقم  [ 689]

ص 639. نییبلاطلا : لتاقم  [ 690]
.93  / 4 بهذلا : جورم  [ 691]
.93  / 4 بهذلا : جورم  [ 692]

ص 644. نییبلاطلا : لتاقم  [ 693]
.94  / 4 بهذلا : جورم  [ 694]
.94  / 4 بهذلا : جورم  [ 695]
.95  / 2 بهذلا : جورم  [ 696]

ص 646. نییبلاطلا : لتاقم  [ 697]
. یطخ هرضانلا » قئادح  [ » 698]

ص 658. نییبلاطلا : لتاقم  [ 699]
زا ار  مدرم  درک و  يراج  نآ  رب  بآ  تفاکش و  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ربق  لکوتم  نامز  رد  هک  تسا  یسک  نامه  يدوهی  جزید  [ 700]

م. دش -  عنام  راوگرزب  نآ  ربق  ترایز 
ص 359. لودلا : رابخا  [ 701]

ص 598. نییبلاطلا : لتاقم  [ 702]

ص 598. نییبلاطلا : لتاقم  [ 703]
. يرهاوج ناوید  [ 704]

.144  / 2 سارفوبا : هیفاش  حرش  [ 705]
. يرصم رکفتم  يهدنسیون  دنمشناد و  داقع  زا  ادهشلاوبا » [ » 706]

ص 144. سارفوبا : يهیفاش  حرش  [ 707]
.203  / 1 تایفولا : تاوف  [ 708]

ص 347. ءافلخلا : خیرات  ص 159 و  لودلا : رابخا  [ 709]
.159  / 4 بهذلا : جورم  [ 710]
. ءافلخلا خیرات  یف  ءابنالا  [ 711]
. افلخلا خیرات  یف  ءابنالا  [ 712]
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ص 116. لودلا : رابخا  ص 349 ، افلخ : خیرات  ، 153  / 8 ءالبنلا : مالعا  ریس  [ 713]
.153  / 8 ءالبنلا : مالعا  ریس  [ 714]

.202  / 3 يرتحب : ناوید  [ 715]
ص 102. تارایدلا : [ 716]

.406  / 1 برالاۀیاهن : [ 717]
.143  / 2 نادلبلا : مجعم  [ 718]
.212  / 9 يربط : خیرات  [ 719]

.40  - 41  / 1 يرتحب : ناوید  [ 720]
.68  / 2 يرتحب : ناوید  [ 721]

. يرتحب ناوید  [ 722]
.143  / 2 نادلبلا : مجعم  [ 723]

. یئارماس سنوی  قیقحت  هب  (، 167 تاحفص 168 -   ) ریصب یلعوبا  راعشا  [ 724]
. يرهاوج ناوید  [ 725]

ص 103. تارایدلا :  - 222  / 3 یبوقعی : خیرات  [ 726]
ص 103. تارایدلا : [ 727]

.406  / 1 برالا : ۀیاهن  [ 728]
.175  / 3 نادلبلا : مجعم  [ 729]
.397  / 2 يرتحب : ناوید  [ 730]
.319  / 3 نادلبلا : مجعم  [ 731]
.398  / 2 يرتحب : ناوید  [ 732]

. نادلبلا مجعم  [ 733]
.70  / 5 نادلبلا : مجعم  [ 734]
.71  / 5 نادلبلا : مجعم  [ 735]

.192  / 4 نادلبلا : مجعم  [ 736]

.163  / 1 يرتحب : ناوید  [ 737]

.175  / 3 نادلبلا : مجعم  [ 738]

.328  / 2 نادلبلا : مجعم  [ 739]
.182  / 2 یلوص : قاروا  [ 740]
.406  / 1 برالا : ۀیاهن  [ 741]

.35  - 36  / 1 يرتحب : ناوید  [ 742]
ص 32. مهج : نب  یلع  ناوید  [ 743]

.430  / 6 دیرفلا : دقع  [ 744]
. یبتک زا  ، 356  / 2 تایفولا : تاوف  [ 745]
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. رصم بتکلاراد  پاچ  . 193  / 14 یناغألا : [ 746]
. بتکلاراد پاچ   64  / 10 یناغألا : [ 747]

. یناغألا [ 748]
ص 349. افلخ : خیرات  [ 749]

. یناغألا [ 750]

. یناغالا [ 751]
ص 349. افلخ : خیرات  [ 752]

ص 160. تاراید : [ 753]
.68 ص 69 -  یناثلا : یسابعلا  رصعلا  [ 754]

ص 481. زتعمنبا : ناوید  [ 755]
دراد و زور  هک 30  مهدزای  هام  مود ، نیرشت  و  دنیوگیم ، ربتکا  نآ  هب  زورما  تسا ، هزور  هک 31  یمور  لاس  مهد  هام  لوا ، نیرشت  [ 756]

م. دنیوگ -  ربماون  نآ  هب 
درس و اوه  ناتسمز و  اب  فداصم  نوچ  تسا ، نیگنس  ینعم  هب  طابـش ، مود و  نیرـشت  نیب  مود ) لوا و  نوناک   ) هام ود  مسا  نوناک ، [ 757]

م. تسا -  لکشم  تکرح 
ص 81. يوطع : رعش  [ 758]

.71  / 7 ءابدالا : مجعم  [ 759]
ص 88. يوادمح : ناوید  [ 760]

.337  / 20 یناغألا : [ 761]
ص 87. يوطع : رعش  [ 762]

دراد و ینایز  هن  هک  دوشیم  هتفگ  يزیچ  دروم  رد  تسا و  یفورعم  لثم  هک  دـشاب  يربی » شیری و ال  ال   » تراـبع هک  دراد  لاـمتحا  [ 763]
م. يدوس -  هن 

ص 172. يرجه : موس  نرق  تایبدا  رد  ءارماس  [ 764]
.138  / 3 دادغب : خیرات  [ 765]

. یشک لاجر  [ 766]

. یشک لاجر  [ 767]
م. رگید -  ناسنا  ندب  هب  ناسنا  گرم  زا  سپ  حور  لاقتنا  ینعی  خسانت  یشک . لاجر  [ 768]

.45 توبکنع /  يهروس  [ 769]
.110 هرقب /  يهروس  [ 770]

. یشک لاجر  [ 771]

. یشک لاجر  [ 772]

. یشک لاجر  [ 773]

. یشک لاجر  [ 774]

. یشک لاجر  [ 775]
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